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ETEM İZZET BENİCE 

Bulgarlar Mukabil Manevramı Yapıyorlar? 
&ıılgar Faşistlerinin Yunan Makedonyasını Paylaşmak için 
ltalya ile Gizli Muhabere/erde Bulundukları Söyleniyor 
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Sinir 
lfarbinde 
8alıkAvı 

4lınanlar A vrupada, İtal -
Yanıu Balkanlarda harb 
lıazıriarlarken İngiliz Baş
lleldliniıı balık avına çık • 
llıa11 sulh cephesinin orlji
naı bir mukabelesidir. 

Makineye 
Verirken: 

Alman 
Tahşidatı 

-

Pasif Korunma İçin 
Hazırlıklar Başladı 

MahallelerleNahiye veKazalardaki 
Teşkilat Faaliyete Geçiyor 

Dahiliye Vekili Faik Öztrak şeh
rimizde yakında tecrübeleri yapı
lacak olan pasif korunma hazırlık
ları ile bilhassa meşgul olmakta
dır. Bu maksadla şehrimize gel· 
miş olan Vekalet Seferberlik mü
dürü Hüsameddin. Vah muavini 
Muzaffer, Vilayet Seferberlik mü

dürü Nail kanun ve nizamname 
kadrosu dahilinde hazırlıklarına 

devam etmektedirler. İstanbul gi
bi büyük bir şehrin hava taarru· 
zuna karşı müdafaası için çok ge
niş tetkik ve ona göre de hazır !ık
lar yapmak icabetmektedir. 

Mahallelerde, nahiyelerde, ka
zalarda teşkili icabeden komisyon· 
lar derhal teşkil edilerek faaliye· 
te geçeceklerdir. 

Pasif korunma kanununun tat
bikı ışi, şımd.ki halc.:c ıhzari ma
h ıyettedir. Hazırlıkların ayın yir
mi beşine kadar ikmali içın ala -
kadarlara emirler \"erilmiştir. Ta
l;matname mucibince bilumum 

Vilayet seferberlik miidürü Nail 

müessesatta teşekkül edecek olan 
komısyonların teşkili içın pcı! va· 
sıtasılc tebfigat yapılacaktır 

Otomobilin Çarptığı 
KadınHastanadeÖldü 

Münakale Vekili Satie 
Suçlularının 

itirazları 
Satie işi dolayısile Muddeiumu· 

milikçe m uhakemeleri istenılen on 
iki kişi haklarındaki ithamnamey& 
itiraz etmiş bulunmaktadırlar. İti
raz müddeti dün akşam bitmiş bu
lunuyordu. Bugüne kadar tahliye 
istekleri kabul edilmemiş olan De
nizbank Umum müdürü Yusuf Zl· 
ya Öniş, Müdür muavini Tahir 
K evkeb, Yapı ve binalar servisi 
şeii mühendis Neş'et K asmopil iti· 
razlarile birlikte tahliyelerini de 
istemişlerdiJI'. 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 
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İSTA.IBUL SOKAKLARINDA 

IŞIKLAR ÇoGALACAK 

Beleillye, şehrin muhtelif semt
lerine yeniden bin lamba koy -
mak tasavvurunda imiş ... Kaza
lardan sormuş: Nerelere üımba 

koymalı?. Evvelce aparhmanım, 
hamm, ha:mamım yok ki, bir de 
bizim fakirhanenin önüne lamba 
koyun diye rica edeyrm .. 

!Belediye erkanından, elektirk 
idaresi mühendislerinden+ kaza 
kaymakamları ar~ında dostum, 
ahbabım yok ki, bizim mahalleye 
de pay çıkarın, diye yalvarayım. 

Yalnız şehre yeniden bin lamba 
kon"'1ağına .mernnlllllbn. .. İster, 
bay Ali ile Velinin, ister bay Ah
medle bay Melrmedin kapısı ö
nüne, penceresi kenarına konsun. 

Yeter ki, konsun! Şehir ışıklara 
garkolırunl İsted~miz zaydmlık, 
ferahhk , gönül ho~luğudıır. 

UCUZ lisAFİRBANELER 

YAPTIRMAK LAZIM 

Yenicanıi, Fatib, Beyazıd g'bi 
büyük mabedlerin merdivenleri, 
•kazık palas., bilmem ne pala.; 
otellerinden daha kalabalık bir 
bal alm19 ... Geceleri, bu güzel ma
bed.liırin o geni.ş, ve serin mertli
t_enleri bıncalunç doluyormuş ... 
Birçok vatandaşlar, rahat uyku
larını burada uyuyorlarmış... Sı
cak yaz gecelerinde, buradan da
ha konforlu ve sıhhi yer olur mu? 

Fakat, gazetelerin yazdığına gö
re, Belediye, artık, bu açıkhava 
palaslarında konaklamağa niha -
yet vermiş ... 

İyi amma, parası olmayınca, a
damcağız nerede yatsın?. Tahta
kale taraflarında üç gecehk mi
sa.fil'1iği insanı tüberküloz eden 
bekAr han odalan denilen viran 
iııbeler de mi yatsın • 

Oralarda bile, bir gecelik yat
mak için 15 - 20 kuruş alıyorlar 
mış .. 

İstanbulda, bir gecelik yatması 
10 - 15 liraya lüks oteller (!) yap
mağı düşünürken, fakir vatan -
daşJ.ar i.;in de, mesela, bir gece 25 
kuruşa kalınabilecek, sade fakat 
sıhhi misafirhaneler yaptırtmalı
dır. 

ORTALIKTA DOLAŞMASIN, 

SAKLANSIN l\ll?. 

Bazı fırınlarda ekmek yapan 

işçilerin üstleri başları, tırnakları 
pek pismiş!. Bunların men'i için 
belediye şubelerine taminı yapıl
mış .. Gazetelerin bu havadisi ya
zış tarzı hoşuma gitti. Hele bir 
tanesi: 

- Bunların 'bu pis vaziyette or
talıkta dol~arak_ ilih ... 

Diyor. 

Ne yapsın ya?. Ortalıkta dol:ış
masın da saklansın mı?. Fırıncı 

bu... Kimden pervası, korkusu 
var ki?. 

ZAMAN OLUR Kİ 

HAYALİ CİHAN DOOER 

Artık, Boğaziçinin imarına sıra 

gehniş... Güzel Boğazm iki sahi
lindeki yıkık yangın yerleri dü

zeltilecek, rıhtımlar yapılacak, bu 
boş arsaların etrafına duvar çev
rilecek, birer, ikişer katlı zarif 

yalılar, villalar yaptınlacakmış .. 
Oh ... Ne al.Q! Llfı ile bile, gönlüm 
açıldı ... 

Ve biz de, o zaman, Şirketin o 
meşhur radyolu vapurlardan 
birine binip, cennetteki sütten ır
makların iki sahilindeki huri sa
raylarının önünden geçer gibi, 
edalı edalı, süzüle büzüle, keyif 
çatarak, zevk ve sürur içinde ge
çid resmi yapacağız .. 

Canım Boğaziçi!. 

Zaman olur ki hayali cihan değer 

FİKİR DEÖİŞTİRMEK 

GİBİ KOLAY OLMAZ 

M. Turhan Tan, nasıl olduysa, 
kırk yılda bir Millet kütüphane

sine gitmiş, fakat, maalesef, meş
hur ilmi ve tarihi tetkik ve te
tebbülarını yine yapamamış ... 

Çünkü, kütüphane önünde du -
ran otobüsler çok gürültü ediyor
larmış-. 

Eğer, otobüslerin orada dur -
ması devam ederse, kütüphaneyı 
başka bir yere nakletmek icab e
decekmiş!. 

İnsaf be yahu! Kırk yılda b" 
kütüphaneye gittin, koskoca miı

esseseye yer değiştirtiyorsun .. Kü
tüphanenin yer değiştirmesi, fikir 
değiştirmeğe, kanaat değiştirme -
ğe, hırka ve fırka değiştirmeğe 

benzemez ... 

Öyle, kolay mı olur, zannedi
yorsun?. 

AH!IIED RAUF 

IK'üçOK HAHERLEfil 
* Dahiliye Vekili İstanbul su

yunun ihtiyaca kafi olup olmadığı 

hakkında da tetkiklercle bulun • 
ma~ başlamıştır. 

* Eyhilde Peştede toplanacak 

Ruhiyat kongr~sine gitmek üzere 

Üniversiteden Felsefe Profesörü 

Şekip Tuncla, Sosyoloji doçenti 

Doktor Ziyaettin Fahri seçilmiş -
!erdir. 

* Hariçten celecek kok kömür

lerinden alınacak gümrük resmi 7 
liraya indirilmiştir. 

* Yerli Mallar Sergisi perşem

be günü gece yarısı kapanacaktır. 

* Şirketi Hayriyeye "it Erol 

vapuru Nezihi kaplar> baresinde 
Halice girerken Ayancık limanı

na bağlı. kum yüklü ve Şabanın i

daresinde bir motöre çarparak ba

tırmış, ta}1alar kurtarılmıştır. 

* İstanbul ile Mersın arasında 
işliyecek olan Etrüsk tipi 3,500 ton

luk c Kardeş• vapuru dün teslim 

alınmıştır. Vapur 14 mil sür'atin
dedir. 

* Yeni ısmarlıyacağımız 11 va

pur içın şartnameler hazırlanmış

tır. Şartnamelere sıkı kayıdlar 

konmuştur. 

Plij Bülbülleri 
No.59 

- Bu sefer paralı birine çat -
tım ... 

Demek •stiyen manalı bakışlari
le aynada kendine bakarak gülü
yordu. 

Ressam Necdet pencerenin ö
nı.inde durdu. 

- S<ıkak kapısından bir erkek 
sesi geliyor, Selin! Seni soruyor . 
galiba ... 

Selin pencereye koştu.. Kulalı: 

verdi .. Sert bir ses .. 

- Selin hanımı görmek istiyo
rum. 

Ev sahibi cevab veriyor: 
- Bir kere bakalım. Evere mi, 

değil mi?. 

Yazan: İskenılrr F. SERTELLİ 

- Bak.ınağa lüzum yok. Ben 
kendi.sini bu eve girerken gör -
düm. 

Necdet; 

- Bir defa bak. dedı, israrla se
ni soruyor. Eve g'rdiğim de gör
müş. 

Selin, kapıdan akseden sesi tanı-. 
dı. 

- Hayır .. hayır .. bakamam, Nec
det Bey! Demin size plajda gös
terdiğim o yapışkan adam gelmiş 
kapıma. 

Bu sırada kapıdan akseden ses 
birdenbire durdu. Merdivenlerde 
bir ayak tıkırdısı duyuldu 

Ve Selin odanın kapısını açın-

Sahte Bir 
GDmrDk 

• • 
ışı 

Bazı Kimseler Hakkında 
Şikayetler Yapıldı 

Son günlerde ş_ehrimizde bazı 

.kimselerin kendilttine cKomis-• . 
yorı.cu• süsü vererek gümrükler
de iş yapmağa teşebbüs ettikleri 
alakadarlara şikayet olunmuştur. 

Sahte hüviyetlerle iş takibine 
yeltenen bu kabil. şahısların suç 
üstü yakalanmaları için icab eden 
tedbirlerin alınmasına geçilmiş -
tir. 

Diğer taraftan lromisyoncular; 
Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti -
ne de müracaatta bulunmu§).ardır. 
Bu müracaatla cgümrük komis -
yonculuğu• kanununun bir an 
evvel mevkij tatl!,ike Jç.onması is
tenmiştir. 

Arkeoloji 
Kongresi 

Hazırlıkları 

Ankarada Bir Hey'et 
Teşekkül Etti 

Önümüzdekı ayın 18 inde şeh

rimizde toplanacak olan •iıeynel
milen antropoloji ve arkeoloji• 
kongresı münasebelile yapılan 

lınzırlıklar çok ilerlemiştir. 

Kongrenin Dolmabahçe sara -
yında içtimaı tensib edildiğinden 
evvelce büyük dil ve tarih kurul

taylarının toplandığı salonlarda 
lazım gelen ihzarat yapılmıştır. 

Bu işlerle meşgul olmak ve şeh
rimize gelecek murahhasarı ağır
lamak üzere Ankarada bir heyet 
teşekkül etmiştir. Heyet azalan 
şehrimize gelerek Belediye ile te
masa geçmişlerdir. 

Kongre 7 gun devam ed('cektir. 
Bu esnada murahhaslar şerefine 
verilecek ziyafetlt-rin ve yapıla -
cak ziyaretlerin programları be -
lcdiye ile müştereken hazırlan -
maktadır. 

Plajlarda Halka 
Verilen Mayolar 

is•,ıı: bul plaj arın;f~ ,.e der.iz ' 

banyolarında, pliıJa mayosuz gı

<lerck uraci:ı maya tedar ik eden 

hall<a para mukabilind.c mayo ve

rilmektedır. Fakat muhtelif kim 

aeler tarafından kul.anılan bu 

mayolar birçok hastalıkların, bil
hassa cild ha.stalııklarının siraye

tine sebeb olmaktadır. Bu şekilde 
ıuhur eden \•ak'aların çokluğunu 
nazarı itibare alan İstanbul Be!e
diyesi halkın sıhhati ile alakadar 

olan bu kabil mayoların kullanıl
dıktan sonra mikroplarının izalesi 

için sıhhi şekilde yıkanması için 
çareler düşünmektedir. 

Bu hususta Belediye sıhhat mü
dürlüğü faaliyette bulunmakta -

dır. Bu kabil mayoların plajlarda 

halka verilmesınin menedilmesi 
de düşünülmektedir. 

~a. merdiven haşır.da Celal ile kar
şılaştı. 

Selin birdenb!re c kacıar şaşa

lamıştı ki .. 
Oda>ında oturan Necdeti unuta- 1 

rak: 1 
- Buyurunuz C"liıl Bey' 

1 
Demekten kendin\ alamam>Ştı. 
Necdet dudağını bikerek söyle-

niyorctu: 
- Garib şey! Biraz önce alc.v -

hınde bulundu. Şcmdi yıiz yüze ge
lince (buyurunuz') diyor. .. 

Celal: 
- Denizdeki kavgamızı görün

ce kaçtın amma. Ben peşini bırak
madım - diyerek horr.urdanai·ak i
kinci kata çıktı - şu benim başı
ma musallat ettiğin adamı nasıl 
patakladığımı görmeliydin! 

Selin gözile işaret etti: 
- Aman Celalciğim .. Usturup

lu konuş! Odada m:safirim var ... 
Celil başını sallıyarak odadan 

içeriye daldı. 

bIDAM: 

İki banka Iağvediliyor: Sü
merbank, Etibank! Fakla bunla· 

rın yerine sanayi işierimize hız 

verecek yeni bir teşkilat hazırla

nıyor. <İkdam Bı;şmuharriri di -
yor ki: 

Sanayiin ve yeraltı servetleri
nin memleketimizde hazırlanma
sını, işletilmesini temin hususun

da senelere ayırdığı planları tat
bik eden, devlet sermayesile ku
rulmasını . işletilmesini temin ga

yesini takip eden Türkiye Cum
huriyeti hükumeti, filhakika bu 

sahalarda ferdi ve şahsi sermaye

lere az iş bırakmıştır. Ancak, di • 
ğer milletlere nisbetle bu iki mü

him terakkı ve inkişaf sahasında 
geride kalmış Türkiyeye, az yıl

lar içinde fazlaca ileri hamleler 
temin edebilmek için, devlet ser

mayesinin ve himayesinin işe baş
laması icap ederdi. 

iİnhısarlarda olduğu veya tama
mile olacağı gibi, sanayi ve ma -

denler sahasındaki işlerde, teşki -
!atta dahi devletin, burocratie ye

rine, ticari usulü, zihniyeti, ha -
kim bir mevkie getirmeyi temin 

eylemesıni temenni eyleriz. 

CUMHUKlYE'l': 

Yunus Nadi Cumhur Reısimizin 

Boluyu ziyaretinden bahsediyor. 
Bolu ormanlık bir yerdir. Fakat 

susuzluktan .muztaribd' r. Cum -
hur Reısımizin ifadeleri de aynen 

şudur: cBolunun güzelliğ ' ni gös
termiyen susuzluğudur. Güzel çam 
ağaçları tozdan görünmüyor.• 

Milli Şefimizin bu ifadeleri, pek 
az isfüna ile bütün memleketimi

ı.e teşmil olunacak en büyük nok
sanımızı tebarüz ettiriyor. 

Bedava Plaj 
Daha Ziyade 
Genişletilecek 

Et Civarda Dikilen 
Ağaçlar da Tuttu 

Sal"' · k i '-1 r 6 rr 'lrasında Be

lediye lors fında , tesıs olunan ha k 

plajı buy~k ı ·aı;het görduı;:ııcie!' 

bugünlerde genı~le'ilme;;ine baş

lanacaktır. 

Diğer taraftan bu pliııda mın

takanın yüzme müsabaka.arı ya -
pılması da karaıılaştırılmıştır. 1 

Bu müsabakalara Beylerbeyi ve 
Anadolu idman yurdlarının de -

nizcılik kısımları iştirak edecek
tir. 

İlk müsabakalar önümüzdeki 

pazardan ihbaren mevsim niha -
yetine kadar devam edecektir. 

Bu mıntakaya dikilen çamların 
tamamen tuttuğu da anlaşılmış -

• 
tır. 

Ayrıca Kaptanpaşa semtinin de 

ayni şekilde ağaçlandırılması ka
rarl~tırılmıştır. 

Neecdeti görünce ağzı bir karış 
açık kaldı: 

- 0... Bizım rloktor Fuıdunun 
arkadaş' M~rb.,oa Rcs,rm Bey! 

Necdet ayakta duruvordu. Be
nım de gözüm ısırıyor szi. Nere
de gördüm "c&ba .. ?! 

Selin hafif bir ,ı:öği's geçirdi. 
- Büsbütün yabancı değilsiniz .. 

Bakınız. birbirinizi tanıyo•sunuz! 
N~cdct sordu: 

- Dnktor Ferıdunu hrr hafta
dıı gorrlüğüm ~·~k. Nerelerde o 
şin·ı'-h? 

Celal ce<'inden s•g1ra paketini 
çı1<ardı· 

- Ben de görmüyorum beş on 
gürdüı onu. Fakat buı;iinlerde öy
le garib tesadüflerle karşılaşıyo

rum ki. Aklımı oynatacağım 

nerdeyse. Bir haftadır doktoı· Feri
dunu lıö.·mediğim gib', en gündür 
de, cııutı kadar ~e,·diğim bir di
ğer arl<adaşım Sermedı kaybettim. 

TAN: 

M. Zekeriya Sertel, İngilizlerle 
yaptığımız siyasi ittifaktan sonra, 
harici ticaretimizde beliren deği
şikliğe dikkat edlyor. Diyor ki: 
Şimdi beynelmilel ticatetimizi 

inhisardan kurtarıp diğer piyasa
lara ad arzedebilmek ve bilhassa 
İngiltere ve Amerika ile olan ti· 
cari münasebetlerimiz! inkişaf et
tirmek için her şeyden evvel ser
best mübadele rejiine dahil dev
letlerin kabul ettikleri takas siste
mine harici ticaretimizde mühim 
bir mevki vermek mecburiyetin • 
de bulunuyoruz. 

VAKiT: 

Asım Us memlekette tütün ti
caretinin serbest olup <ılmadığını 
soruyor. İnhisar idaresinin müs
tahsiller lehine yaptığı fedakar
lıkları anlatarak, makalesini şöy
le bitiriyor: 

İnhisarlar idaresinin avans ver
diği tütünler için tayin ettiği fi
yattan daha aşağıya satılmamak 

şartını koyması teşebbüslerine ma
ni olacağından müstahsillerin a
leyhine değil, bilakis lehine telak
ki e-dilmek lazım gelır. 

TI:Nİ SAHAB: 

Hüseyın Cahıd Yalçın Balkan
ların bugünkü vaziyetini gözden 
geçiriyor, diyor ki: 

cBiz Türklerin Balkan toprak
larında hiç bir gözümüz yoktur. 
Yalnız İtalyan siyas<'t adamları 
bunalmış ve söylediklerini şaşır

mış bir haldedirler. Öyle zannedı
yoruz ki, kendi söylediklerine her
halde kendileri de inar.mıyorlar. 
On'ar Balkanlıları haliı çocuk zan
netmek gibi bir gaflet içindedir
ler. Balkanlılar Alman ve İtalyan 
hücumuna İngiliz ve Fransız yar-. 
dımı olmasa bile, bütün ku~etle
rile mukabele edec~iclerair. • 

Bükreşte Sosyo
loji Kongresi 
Toplanıyor 

İstanbul Üniversitesi 
de iştirak Edecek 

B .. yn•lbi!el sosyoloj. k-0ngres. 
bu scnt' 27 ağu,;'o>ta Bükreşte top· 
lan~"aktır. Kongı:>dc nükumeı; -
mizi, Üniversı· e İktısad faklilt~:;! 
profcsörlerind?n Dr. Fındıkoğlu,, 

edebiyat fakül,es: ordinayos pro
fesörlerinden Mustafa Şekib Tunç, 
Profesör Hi _mi Ziya Ülken temsil 
edecektir. Kongre, 3 e:v:lüle kadar 
devam etmek üzere 6 gün süre -
ccktir. Mümessıllerimiz kongre
ye, •Türkiyede şehirlerin içtimai 
teşekkülü ve Tütkiyede sosyolo
jik çalışmalar• mevzuları etrafın
da raporlar verecel<tir. 

---<>--

Üniversitede İmtihanlar 
20 Eylulde 

Ders yılının yaklaşması müna
sebetile yeni talebe ve muallim 
kadroları üzerinde çalışmıya baş-

Manalı bir tebessümle Selinin 
yüzüne baktı: 

- O geceden sonra bir daha bir
tL·ıınızi göremedık H&lbuki onun 
bende işleri \'ardı. Beni mutlaka 
arayıp sorması lazımdı. Acaba Se
lin hanım gördüğü var mı diye bir 
kere de size sormağa geldim. 
Selın soğukkanhl·ğı:ıı muhafaza 

<'derek cevab verdi· 
- Evet, son aile toplantısından 

:;oııra ben de görmedim kendisini. 
Ce!al :ievam etti: 
- Çok devam edi~·or;.m. Selin 

hJrum! Sizden bunu arılamak jçin 
~imi gücümü bırakıp ka~ gündür 
Floryaya taşınıyorum. Size iki ke
re rastladım. Misafirleriniz vardı, 
rahatsız etmek idtemedim. Bugün 
de denizde sizi bekledim .. geldiniz. 
Artık bu işi daha fuzla geciktir -
meğe irr.knn yoktu. Sizden kat'i 
surette malümat aimak mecburi· 
yetinde idim. Tam sııinle konu
şacağım sırada, baş ur.uma bir züı>-

Tal4!\he 
Yuı ._.1 
Binası 

Bu Sene Bu Meselenin 
Halli Kararlaştı 

Başka şehirlerden İstanbula ge

lerek burada ttnivenıitede tahsile 
başlıyan talebelerin durumu ile 

bu sene Üniversi\o Rektörlüğü e
saslı surette meşgul olac,aktır. Her 
şeyden evvel bu kabil talebeler i· 

çin yeni bir ·talebe yurdu· tesisı 
kararlaştırılmıştır. 

Bunun için Beyazıd, Şehzade -
b~ı civarında büyük ve müna -
sib bir bina aranmasına başlan -
mıştır. 

Bulunacak bina muvakkaten 
•talebe yurdu• olarak kullanıla· 
caktır. 

Üniversite Rektörlüğü ayrıca 
b:ı sene yeni ve modern bir •ta
lebe yurdu. binası inşasına baş -

lıyacaktır. Bu bina önümüzdeki 
ders yılının ortasına doğru tamam 
olacak ve talebeler buraya naklo

lunacaklardır. Ayrıca • Üni'Versite 
lokantası• ile istirahat ve •oyun 

salonu. nun da bu sene muhak • 

kak inşa olunması Maarif Veka

letince kararlaştırılmıştır. 

Büyük İslam 
Ansiklopedisi 

tercüme edilecek 
Bunun ıçın Bir Toplantı 

Yapıldı 

Maarif Vekaleti, Avrupada il.mi 
bir heyet tarafından almanca, 

fransızca ve ingilizce olmak üzere 
yazılmış bulunan islam ansiklo

pedisini türkceye tercüme ettir
meğe karar vermiştir. Dört büyük 

cildden mürekkeb bu muazzam e-

serin ihtiva ettigi muhtelif 

bahislerin türkçeye tercüme 

edilmesi hususunun otoriter şa -

hıslara tevdi edilebilmesi için dün 

ttnivers:te edebiyat fakültesinde 

Dekan Hcmid Ongon.sunun riya

setinde bir toplantı ~·apılmıştır. 

Edebiyat fakültesi profesör ve do

çentlerinden başka bilh. ssa Türk 

ve isliım kı.iltür ve felsefesi üze
rine sa!Jhıyete malik bir çok 

kimselerin de bulunduğu bu. içti

mada es~r tetkik edilmiş ve ihti

va ettiği ha.hisler tesbit edilmiştir. 

Bugünlerde yapılacak ikinci bir 

içtimada bu bahislerin her birinin 

tercümesi bu işlerde salahiyeti o

lan bir şahsa tevdi edilecektir. 

• ••••••••••••••••••••••••••• 
lıyan Üniversite Rektörlüğü dün 

bütün fakültelere gönderdiği bir 

tebligatla kayıdların 15 eylülde 

başlıyacağını bildırmiştir. 

İkmal imtihanları da 20 eylül
de yapılacaktır. 

Rektörlük ayni suretle fakülte
lerin de,·s programlarını da şim

diden hazırlamaktadır. 

pe geldi.. Tecavüze başladı ve ba
na: cHemşireme taarruz ediyor -
sun!• diyerek atıp tutmağa baş

ladı. 

Necdet, Celali merakla dinli -
yordu. 

Selin bu bahsin uzayıp g.itme • 
sinden haklı olarak endişe edlyor, 
mütemadiyen kadehleri doldur -
mak ve meze soymakla meşgul o
luyordu. 

ee1aı: 

- Birdenbire suyun içinden 
kalktım ve blr kaç yumrukla züp
peyi suya devirdim, dedi, bu a
dam kimdir .. benden ne istiyor? 
Bilmiyorum. Onunla tekrar gö -
rüşmek üzere hemen ben de ar -
kanızdan çıktım .. Bu beyefendi ile 
buraya girdiğiniz;i uzaktan gör -
düm. Havanın kararmasını bekle
dim. Ve şimdi sizi rahatsız ediyo
rum. Demek ki, o geceden sonra 
Sermedi görmediniz, öyle mi? .. 

(Devamı var) 

Yeni Milletleı 
Cemiyetler ı 

I{t~\ 
Yazan: ALİ ~ 

Milletler Cemiyetinin ge 0~· 
ay toplanacağını düşünenıer~;t 
nunla meşgul olanlar aı MI~· 
İngiltcrede ihtiyar Lord ses;uıııl 
!etler Cemiyetinden b~~ir !ıl 
sırasını bulunca pek ateŞ ı bil 
t>b o ·u~ . Onun gibi elbetterb ~ 
kalar da vardır. Fakat ha blil' 

1 
sulh vayetleri arasında bil 
ha:tıra da kolay gelmiye~ 
vardı: Milletler Cemiyell· ~ 

1 parl~ ~ Evet, on sene evve o dt • 
eıer ..ı devir yaşamıştı. Son sen . ;ı. v 

pek sönük kaldı; diyeceI<s 1 ",.eı: 
sene eylUlde heyeti uınurrııt.' ' 

·o1e ' • 
toplıyan Milletler ceını, -~ 

e~ ı 
gide tenhalaşan azasını ~ ıerlı 
uçuncü derecede kalan ış 
yalıyarak dağılmaktadır. , 

ı rıııı 
Onun parlak toplantı a ,.~ 

··~ ... 
tırlıyanlar şimdi bu sönU c# 
acıyorlar. Fakat Milletler_ d 
yeti asla istihfaf edilir gibi pıl 
dir. Onu yalnız kuvvete_ ıatıeı 
küçük görmüşlerdir. l\{ılleyai' 
rasındaki her davayı. s~lh ·dt~ 
rile halletmek gayesını gıı ı!~ 
için Cenevre müessesesı .JI 
kıymet ve ehemmiyetini ııı 
faza edegelmiştir. 

• e>'.r 
Fakat tatbikatta bu rrıu L fi 

nin sözü geçmiyormuş. El~~rl 
nun acı misalleri şu son rı!i!ll' 
nedir görüldü. Lakin . bif 
cemiyeti için ergeç yenı 

'/ifı!I' yat mevud bulunıt.yor. 1ıt 
ne e\•vel Reis Vilson ınill~·ıl"" 
rasında böyle bir birlıl< ,vı 
getirmek istediği zaman ~it' 
caat edeceği vasıtaların "~ l' 
hında yanılmış oldu. öyle ıl 
!etler Cemiyeti için ilk aeı, 
rikanın iştirak etmemesı. 0!~ı ~ 
Pek tanınmış bir Amerı~ b" 

harrir senelerce Cenevrcde ~ ıl 
lunduktan sonra şimdi bll~ 
kik ediyor ve anlatıyor .ıu ,.;t 
ler Cemiyeti denilen mu& /f 

da 1 

kikatte devletler arasın ıet ~ 

de gelmiş birllktir. Her d•:~ 
rada birer murahhasla ı' 
temsil edip durmuştur. fa~ 
ha evvel bu devletler a f'W 
müşterek bir bağ vücude ~ 
miş değildlr. Onun için Ct pf 
ye toplananlar arasında he~~f 
rekabet vardı. İşte şınıdı pi 

nın karışık devrinde, billı~ 1 
tık sulh cephesile ona l<~ f( 
diğer rephenin vaziyetıerı ~rll 
daha iyi anlaşıldıkça deıtı0 

niçin birleşmesinler?. • ~ 

Amerikalı muharrir ~~ ~ 
sulhu sever milletlerin şı 6 
birlerinden ayrı durmallll1., 

·un• 
birleşmeleri lazım oldu!l ~ 

lüyor ve bununla vaıandııi t· 'ı 
nazarı dikkatini celbedı~ 
nun için bir de kitab Y ~ 
Cenevrede uzun zanıaJl ı! "ı/. 
Milletler Cemiyetinin zB1 /. 

ii !arını çok yakından telle ~ 
olmanın verdiği sa1Ahi1~ııe/ 
!erini ortaya koyduğu içill 
daha eheı:pmiye\ kazaııı1ot· 

. ' 

Limanda fş J.Ja.cıf 
Genişledi , / 

- bılı·· 
'Son zamanlarda fstaıı. l~ f 

nında iş hacmi çok g.,nij ,ıll 
Bu sebeble. bazı nakli>' -1 

bilhassa kömüc işlerinde sP 
bulun.ınaktadır, e~ I 

Kömür işçiliği nisbetefl ~ 
iş olduğundan bunu tecr 
yapamamaktadırlar. .. Jı' 

iiJ~ 
Liman umum müdür! ..ıt'' 

hangi bir kömür işçısı b ı/ 
meydan vemnemek üzeıe 
almaktadır. 

Yıldıra)' . . .> 
P''tl" 

Haliç tersanelerinde 19 f~; 
olan •Yıldıray• denizaltı <fl" 
nin bütün noksanları bil ~~ıV"~ 
cı gününe kadar tams.Jl1 

lacaktır. ..ı,tl 
Gemi, merasimle zÔ w 

denize indirilecektir. r.(illİ / 
'Merasim programı. _ 89ıl' 

dafaa Vekaletinden ı:nu> 1'ııf' 
8ca 

dikten sonra hazırlan 

Ü 

1i 

lil 

o 
il 

il 
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Canan Meaeleai: 9a•l4E-il'ı=t:t:1:1:;4:1S1!:t•I Paris 
Tiyatrosu 

Başkasının Gibi •• 
-

Dahiliye Vekili 
Vilayette Çalıştı 

Zehirli Gazlerden Korunmak 
• 

için Yeni Tedbirler Alınıyor 
1 Şehrimizde bulunmakta olan 
I>a1ımye Vekili Faik Öztrak 
diin viliyete gelerek Vekilet 
•eferberlik müdürü Büsamed· 
din ve İstanbul seferberlik ıu· 
be!i müdürü Nail ile birlikte 
taptığı korunma faaliyeti et· 
'-fında yeniden bazı tedbirler 
•ldırmıştır. Faik Öztrak, bu it
lerden başka e~elce passif ko· 
lıınıua komisyonunun hazırla
dığı t.Umatnameyi de gözden 
reçirınf~tlr. 

gibi köylerde, nahiyelerde ve 
kazalardaki mahallelerde de 

birer komisyon kurulacak ve 

bu komisyon, talimatnamede 

taleb edildiği şekilde pasif ko· 
runma için tedbirler ittihaz e
decektir. 

Huussi Bir Kanun 
istiyoruz ! 

Her gün gazetelerde okuyoruz: 
Yine filan yerde bozuk, çeşniye 
uymıyan ekmek bulunmuş, filan 
yerde bozuk yağ yapılıyormuş .. 

Muhakkak olan birşey varsa, İs
tanbul, dünyanın hiçbir yerinde 
olnııyan bir havayici zaruriye ve 
gıda maddeleri hercümerci için -
dedir. 
Halkın sıhhatile en yakın ala

ka muhafaza eden havayici zaru
riye ve gıda maddelerine hile, fe
sad karıştıranlara, tağşiş edenlere 
tatbik edilmek üzere, hususi bir 
kanun istiyoruz!. 

Öyle bir kanun ki, menba su • 
yuna terkos kanşlırandan tutun 
da, bozuk ekmek yapan, ne oldu
ğu belirsiz yağ yapan sahtekira 
kadar en ağır hilkUmleri ihtiva 
etsin! Bu talimatnameye göre fab

...!!J<~ve müesseselerde olduğu 

Vekil bugün öğleden evvel 
Vali ile birlikte Belediye sular 

idaresine giderek İstanbulun su 
vaziyti ve bu suların pasif 

korunma esnasında sureti mu
hafaza ı hakkında izahat ala· 
cakhr. Böyle hususi bir kanuna ihtiyaç 

vardır; çünkü, İstanbulun gıda 
-::: .. :--------------------------- maddelerinin hileli oluşu haki -

'Oskadar iskele iatanbul keten hususi bir orojinalite arze· 

Meydanında 
lıtimlak Başladı 

Burada Refüjlü Yol 
Yapılacak 

ti"Bküdar kazasının ımar faali • 
~etine ayın birinden itibaren baş
nııuştır. 
Evv€ıa i8kele meydanı tanzim 

~ilrnektedir. Şehircilik mıitehas· 
;'8ı M:. Prostun tanzIDı ettiği pro
te~e uygun nlarak yapilan bu 4-

araba vapuru io;kelesinden şım:ilti vapur iskelesme kadar olan 
b \sıllıdaki binalaı·la itfaiye garajı, 
b ~Dzin deposu ve belediye polis 
llrosu isthnlfık edilerek: yıktırıl

ltıağa başle.nınıştır. 
l3urada refüjlü yol da vıicude 

~tirUecelktir. 
la 1 ağustostıı,n iti.haren kuruhna
tc,rı .lı:~nunen mukarrer bulunan 
tİ lı.~~ı kıymet komisYQnlarından 

Sltudar kazası lromisyanu da fa
~· ıJ>ete geçmiştir. 

d l\yrıca Balaban iskele-sine ka • 
at OJan kısımdaki yolun da inşa

tına başlanmıştır. 
. \r epur iskele sile araba vapuru 
lalte!esi birli!ştirilec~ktir. 
l"i Şemsipaşa sahilinde rıhtıma çev
lınes; kararlaştırılmıştır. 

-<>--

Arabacıların 
Buldukları 
Kurnazlık 

1'dada Tarif eden Fazla 
Para istiyorlarmış 

) /\dalarda araba tarifelerinde 
iitıılan tenzilata rağımen araba

~ıların bilJıassa pazar günleri yi
~ e halktan fazla para almağa kal· 

1 nıltları görülmüştür. 

011\raaacılar muşterilerin fazla 
• duğu ve eks.er vapur saatlerınde 
~eı. -n muşterıye: 

.._ A..gaJeyizl. demekte ve son-

No. 1 

BAŞLARKEN ..• 

• b osya. P'>lis merkez burosuna 
~eı.:ı 
ten ı. Bırçok dairelerden geçblı:-
' sonra, nihayet umumi komi· 
e~ l\rtür'ün önüne geldi. 

h akat ne dosyaydı bu! Old~ça 
••metJı. 
lş4 ınetnı: 

NEVYORK EMNİYET 
U. MtlDtlRLÜGÖNE 

'l> •Azız, ısmile anılmı• Simon 
·em ı • ltı P ar ,fiıninde bu adamın A-
ha:•kaya doğru hareket ettiğini 
hi be.- aldık Biz de bu adamın 
tn~. '.r el ızi yoktur. Bu raporu
ıtıq~" Şelt;ı ve şerr:ailıne ald malfı
Uiy ııe b.r d( fotoğrafını letfe-
8(); Otuz. Bu raporu okuduktan 

ıra, mPvz dud 

• 
itfaiyesi 

Takdir Edildi 
lstanbul Komutanının 

Vilayete Bir Tezkeresi 
Metris çiftliğindeki yangın hak

kında yapılan tahkikat hitam bul
muş, depodaki cephanenin tahal

lill ederek ateş a.Jdığı anlaşılmış· 

tır. Maamafih itfaiyenin cidden 

fedakArane çalışması neticesi ola

rak ateş yandaki cephaneliklere 

sirayet ettirilmeden söndürül • 
rnüştür. 

Vali ve Belediye Reisi Lfıtfı 

Kırdar yangını haber alır almaz 

derhal Metris çiftliğine giderek 
vaziyeti gördükten ve yangın da 

söndürüldükten SC?nra gelip Da -

biliye Vekiline izahat .. vermiştir. 
İ1faiyenin ça~ması . hakkında 

İstanbul lrom'4tanı Halis Bıyık
tay dün vilayete şu tezkeoreyi gön
dermiştir: 

•- Metris çiftliğinde topçu atı~ 
mektebinde vuku bulan bu sa -

bahki yangında mermilerin iıılı

lAk etmelerine rağmen kahraman 

iifaiyemı>:in vazifelerini yapmalı: 

için hayatlarını h~çe sayarak gös

terdikleri fedakarlıktan dolayı 

takdir ve t~ekkürlerimi arzede-. . 
rim.~ 

İstanbul Kumandanı 

Korgeneral Halis Bıyıklay 

••••• •••• ••••••••••••••••• • 
ra ilave etmektedirler. 

- Bu saatte boş araba bulamaz

sınız. M~amafih fazla birşey ve -
rirseniz sizi götür~lim!. 

Adada bazı arabacıların muay
yen tarifeden aşağı fiatla müş -

teri götürmek istedikleri halde 
diğer arabacıların buna mani ol

dukları da belediyeye şikayet o
lunmuştur. 

Vali ve Belediye Reisi Lfıtfi 

Kırdar tarafından verilen emir 
üzerıne tahkikata başlanmıştır. 

beiı olamıyacağını takdir edersi -
niz. Bununla beraber. Tepler 
halı'kında gayet müteyakkız da\~ 
ranacağınm ümid ediyoruz. 

Bu zaı 31 yaşındadır. 

Boyu 1 metre 86 dir. 
Gözleri mavidir. 

Saçları arkaya doğru atılmış 

kestane ... 
Çehresi yanık ... 

Eşkali hakkındaki malumatı -
mız şudur: Sol kolunda bir kur
şun yarası vardn.Sağ kolunda da 
sekiz pıçak yarası ... 

Bu adam gayet şık giyinır. Lüks 
müptelasıdır En birinci otellerde 
bulunur. Daima silahlı gezer. Bir 

otomatık tabanca ve bir de bıçak. 
Son derece iyi bi·r pilottur. Mü • 
kemmel tayyare kullanır. Birçok 
dilleri kendi dili gibi bilir. Adına 

da ·Az.z, derler. Çünkü bu adam 
öldürdü a><lamların kollarında 

diyor. 

BURHAN CEVAD 

1000 Yataklı 
Hastahanenin 
Avan Planı 
Dün T edkik için 
Valiye Verildi 

Mimar Valter tarafından hazır
lanan 1000 yataklı Beyoğlu hasta
nesinin avan planı, Belediye İmar 
müdürlüğünce de tetkik edilerek 
dün akşam Vali ve Belediye Reisi 
Lfıtfi Kırdara verilmiştir. Lfıtfi 

Kırdar plaa. üzerinde tetkikat 
yaptıktan sonra Parti Müfettişi 
Tevfik Fikret Sılaya dl!- göstere • 
rek teferrüatı hakkında da ken
disine izahat vermiştir. 

Plfına nazaran hastane bir hol 
üzerinde dört mütekabil istika -
mele uzanan dört kısım binayı ih· 
liva etmektedir. Hastanenin şim
dilik yalnız 600 yataklık kısmı in
şa edileceğinden mimar bu kısım
lardan yalnız üçünün teferrüatını 
kaydetmiş, dördüncü kısmı, umu
mi hatlarla göstermiş bulunmak
tadır. 

Lfıtfi Kırdar plan üzerindeki 
tetkiklerini ikmal ettikten sonra 
hemen bugünlerde hastaneye aid 
teferrüat pHinlarının ve şartna -
mesinin hazırlanmasını da yine 
mimar Valtere yazacaktır. Yapı
lan anlaşmıya göre mimar tefer
rüat plB.nını da bir ayda ikmal e
derek gönderecektir. Bµ takdirde 
diğer noksan_Jar da ikmal edilecek 
olursa 29 te§rinie_yvel Cuınhuri -
yet bayramında leni hastanenin 
temelatma merasimi yapılacaktır. 

DOGU 
Mecmuası 

? ? ? • • • 

yi tasvir eder tarzda bir kavis çiz- ı 
mektedir. 

Geçen sene dört arkadaşı ile 
birlikte dört caniye karşı mer -
hametsiz bir mücadele açm~tı. 

Biz bu adamın mücadele açtıgı a
damları elimizde delil olmadığı 

için ta·kiiı edemiyorduk. Bahset· 
tiğimiz Templar bilhassa kokain, 
eroin gibi uyuşturueu maddeltt 
satan insanların pe~inde hır düş
man gibi dolaşmaktddır 

Bu adam, bu nevi satışlarda hü
ner sahıbi olmuş ve her tı.rafı 

korkutmuş olan Goller .isminde 

Paralarım 
Haram 
Olsun 

Bir Kadına Gönül 
Kaptırmanın Hikayesi 

Sultanahmed birinci sulh ceza 
mahkemesi dün tki sarhoş mü -
tecaviz hakkında tevkif kararı 
verdi. 

Tahir ve Şaban :ismindeki suç
luların tevkitine sebeb şudur: 

Küçük.pazar civarında araba -
cılık eden Tahir bekar l:ıir gell.Ç'
tir. Kendisi memleketi olan Sı -
vastan buraya geçen sene gelmiş 
ve hemşerilerinden Şabanın evi
ne misafirliğe inmi§tir. Arkada -
şının delaletile de ucuza bir ara
ba ve bir çift at alarak ara•bacılı
ğa başlamıştır. 

Kendisi Şabanla beraber yatıp 
kalktığı için az zamanda İstan -
bulu tanımış; arabacılığın kar 
getWiği yerleri öğrenerek bir se
ne içinde 200 lira kadar bir para 
arttırmıştır!. 

Bayramda Sıvasa giderek bu 
para ile annesine bir tarla almayı 
tasar lıyan Tahirin bu fikrini bir 
gün kira evlerinin üst katına ta
şınan Mukaddes isminde geru; bir 
dul kadın altüst etmi§tir. 

Genç bir kadın olan Mukad -
d~s Tahirin toyluğunu ve kazan
dığı parayı yemeyip biriktirdiği
ni öğrenmiştir. 

İki ge:ıç tanıştıktan sonra Mu
kaddesin tertibile civarda bir e
ve çıkıp daha serbest bir alem ve 
metres hayatı yaşamağa başla -
mışlardır. 

Fakat bu başbaşa yaşayışın 

neş'e ve sevgisi ancak Tabirdeki 
paralar bitinciye kadar devam et
mış, çeşmenin suyunun tükendi
ğini anlıyan genç kadın artık sev
gilisine eskisi gibi yüz vermeme
ğe başlamu;tır. 

Nihayet bir akşam Tahir eve 
geldiği zaman, genç kadının hem 
de kendisinin almış olduğu hah 
ve yatakları da beraber götüre -
rek gittiğini hayretle gönnüştür. 

Genç aşık bunun üzerine arka· 
daşı Şabana koşmuş, onu da ya
nına alarak Mukaddesin izini bul
mağa uğra~tır. 

İşte evvelki akşam iki arkadaş 
firari kadınm saklandığı evi keş
fetmişler; meyhanede kafaları a
damakıllı tütsüledikten sonra da 
buraya baskın etmi§lerdir. 

Parasız sevgilisinden yüz çe -
viren Mukaddes gece vakti onu 
kapı.sının önünde görünce bir -
denbire şaşırmış ve sonra da he
men feryada başlamıştır. Bu fer
yad arasında da iki kafadar sarlıoş 
evin kapısını tekmeleyip içeriye 
girmişlerdir. 

Lakin; sakini çok bi'l" kira evi 
olan burada oturanlar ve koI!lljU-" 
!ar Mukaddesin acı çığlıklarına 

hemen yetiştiklerinden Tahir ve 
şaban birşey yapamadan kıskıv
rak yakalanmışlardır. 

DUnkü muhakemede Tahit vak
ayı yukarıdaki gi·bi anlatmış ve 
sonra kesik kesik ilave etmiştir: 

•-Tam bir sene; zamanında ku-

Narına 

Yandım 
Küçük Bir Kurşun 

Hırsızı 
Sulh ceza muhakemesinde dün 

bakilan davalardan biri küçük 
bir kurşun hırsızı ... Mevzuu hır

sızlık .•. 15 - 16 yaşında üstübaşı 
pejmürde bir genç olan bu kur

şun hıTSızı reisin suallerine hafif 
hafif cevab veriyor: 

- Kurşunları ben yerinden sök-
medim. 

- Peki niçin çuvala doldurdun? 
Maznun yine itirazda: 
- Çuvala ben doldurmadım. 
- Kim doldurdu? 
- Bilmiyorum. 

Ha.kim bu bütün bir inf:ara rağ
men kararı tefhim ediyor: 

-335 doğumlu Ahmed oğlu Ali, 
metruk medrese dahilindeki kur
şunları çalıp çuvala koyup kaçar
ken tutulduğundan muhakeme • 
rnize verilm~ ve bu hareketi ce
za kanununun 192 - 193 üncü mad
deleri son fıkraları ahkamına uy
gun olduğundan 6 ay hapis ceeası 
kararlaştırılmıştır. Fakat sabıkası 
olmadığından bu ceza 3 aya in
dirilmi§tir. Kendisi bir bu kadar 
müddet de emniyet nezareti al -
tında bulunacaktır .. 

Suçlu kararın okunmasından 

sonra ağır ağır dışarıya çıkarken 
hala kendi kendine söyleniyor: 

•- B'!Şk.alarının narına yan -
dık yine ... Gece eve dönüyordum. 

Duvarın dibinde bir küfe gördüm. 
Aldım, tam içine bakarken polis
ler tuttular. Halbuki ben onu gö
türüp mahalle karakol una teslim 

edecektim.. Yapan Allahdan bul

sun .. Ben ne diyeyim? .. 

••• •• •••• •••••••• •• •••••••• 
ru ekmek ve zeytin yiyerek ben 
bu 200 lirayı birkitinniştim. Onun 

gülümsemelerine, muhabbetine 
kandim, hepsini harcadım!. Beni 

mahvettiği yetmiyormuş gibi bir 
de maiıkemey~ düşürdü!. 

Davacı Mukaddes ise bu 200 lira 

hikayesini tamamile inkar etmış 

ve yalnız •bir müddet beraber se
viştiklerini söyliyerek: 

•- Şi-mdiki zamanda insan ö -

lünciye kadar beraber yaşıyacak 

değil ya'. 

Şeklinde ortaya garib bir felsefe 
atm~tır. 

HiiJıim burulan sonra evrakı tet

kik etmiş ve cürmün mahiyetine 

nazaran iki suçlu hakkında da tev
kif kararı vermi§tir, 

Tahir kendisinin hapishaneye 
götürülüp hala sevdiği kadının 

serbest kalacağını öğroenince ~k 
müteessir olmuş ve jandarmala -
rın önünde koridorda ilerlerken 
ona hitaben: 

•- Haram olsun ... Sana verdi
ğim paralara, üzerine yaptığım 

bütün iyihklere haram olsun .• • de
miştir. 

nilen bu adam, Londrayı resmen mın ismi de Norman Kent"dir. 
ziyarete gelmiş olan Veliahd Fakat Normanı da Marus ismin-
Rodolfa bir bomba fırlatmak için de diğer birisi öldürmüştür. 
vazife almış bulunuyordu. Marus ecnebi bir devletin giili 

Yine ayni adam, Profe-sör Var- memurlarındandır. Şimdı Temp-
ganı hapsetmiştir. Sebebi de şu- lar ile Marus İngiltereyi terke! -· 
d\)r: Çünkü bu profesör •elekt - mış bulunmaktadırlar. 

rikli bulut> ismile herhangi bir Üç ay sonra Marusun milletle-
muharebede düşmanı birdenbire ri harbe ~ürüklemek içın yeni bir 
yok ediverecek bir ıcadda bulun- te§ebbüse girdiğini haber aldı'k. 

muştu. İn.gıl{z harbiy~ nazırlığı ,Aziz in bu te ebbüsü haber 
bu ;htiraı kendisinden satın al • aldığın öğrenince İngiltereden 
mak üzere bulunuyordu. 1 kaçtıgını da bliiyoruz. 

Vargan bızim size bahsettığı.miz Templar o gündenberi canilere 
Ttırnpların bir arkadaşı taı afın - kaNjı mücadelu;inde hiçbir an 

H tt' İn "fü zabı 

Buradaki Tiyatroyu 
Aynı Mimar Yapacak 
Beyoğlu Halkevi için Taksim -

de yapılacak bina ile Taksl.ın mey
danından Beyoğlu jandarma ka
rakolunun yerinde yapılacak bü

yük şehir •iyatrosuna kadar de -
vam edecek olan 85 metroluk cad
denin ıki tarafına gelecek inşaata 

aid müşterek stil de tesbit edil -
miştir. Bu stili temsil eden resme 
göre Cumhuriyet abidesinden Be
yoğlu Jandarma karakoluna ka -
dar devam edecek caddenin Tak
sim kışlası cephesi üzerinde şehir 
kulübü, matbuat salonu ve tica
ret sarayı yapılacaktır. 

Büyük caddeyi karşilıklı olmak 
üzere iki refüj katedecek, bu re
füjler, ayni istikamet üzerinde 
yapılacak üç fıskiyeli havuzla in
kıtaa uğram~ olacaktır. 

Caddenin sağ tarafına gelecek 
olan şimdiki İstanbul kulübü ile 
yanındaki binalar tama.mile iStim

lfilı. edilerek yıktırılacak ve bun
ların yerine, tam orta kısmında 
yine fıskiyeli bir havuz olmak ve 
ayni zamanda i.rtifaı caddenin ir
tifaını fazla geçmemek şartile bir 
teras yapılacaktır. Bu terasın ni
hayetinde ve şimdiki Ayaspaşa 

caddesinin köşesinde de Beyoğlu 
Halkevi binası yapılacaktır. 

Tiyatro binasına gelince, Prost 
bu binanın Parisin Şan Elizesini 

yapan mimar Oküst Perrete yap
tırı.lmasını teklif etmiştır. Bu tek

lif üzerine belediye mimara bir 
mektub yazarak İstanbula davet 
etmi§tir. 

Perret İstanbula gelir gelmez 
kendis-ile büyük şehir tiyatrosu 
için yaptırılacak l:ıina ha]ıkında 

konuşulacaktır. 

KISA POLiS 1 
HABERLERi .______ 

* Fati.hdc İbra•himçavuş ına -
hallesinde, Kaşıkçımekteb so -

kağında oturan Sezai henüz anla
şılamıyan biı sebebden çıkan kav
ga neticesinde ayni sokakta otu

ran Fevzi kızı Melihayı başından 
yaralamıştır. * Evvelki gün Karadenize ha
reket etmek üzere bulunan Tır • 
han vapuru yolcularından 14 ya
şında Fehmi ellerini vince kaptı
rarak yaralanmış, Beyoğlu Bele
diye hastanesine kaldırılarak te
davi altına alınıruş~r, * Henaut adında birinin idar<!
sindeki Maltepe 12 numaralı o
tomobil Şişlide Ahmedin kızı 10 
yaşlarındaki Zafere çarparak muh
telif yerlerinden yaralanmıştır. 

* Şoför Hayrinin idaresindeki 
3046 numaralı otobüs Sirkecide 
yük amelesinden Celii.le çarparak 
başından ve bacaklarından ya -
ralamı~tır. 

* Şoför Şükrünün idaresindeki 
2244 numaralı otomobil Boğazke
sen caddesinde sokakta oynamak
ta olan Hakkının kızı Nimete çar
parak yaralamıştır . 

tasının birçok canileri yakalaması 
hususunda, Skotlandyardm bile 
eline geçiremiyeceği vesikaları 

göndermiştir. 

Şimdi bizim bildiğimiz Temp
ların Amerikaya g,itmş olma•ıdır. 
Burada en aşağı on sl'kiz katil v~ 
casus öldürmüştür. Bankalarda 
yarım milyon kadar İngiliz para
sı vardn. 

Tempları Fransız ve Alman po
lisi de pek iyi tanır. 

Raporun arkasında da fotoğ

raflar, fişler ve saireler .. . 

Raporu alan Amerikalı polis 
miıfettişi çenesini iki ellerinin a
rasına aldı. Kaşlarını çatara·k o
kumağa başladı. Bu neviden bir 
çok maceralarla karışmak ve mü
cadele etmek yüzünden artık yü· 
zü buruşmui olan müfe.ttiş derin 
b.r m.;lahazaya daldı. 

/Devamı var) 

Kurt ile Kuzu Hika vesi 
Bugün, en büyük 'e tesirli pro· 

paganda vasıtru.ı ınatbuattır. Bir 
memleketin temayül n fikirlerin 
de değişiklik ve inhiraf ,·ücude 
getirmek .Jstiyen ~·abancı kU\· • 
vetler1 en evvel, o ınem1eketiı 

matbuatını elde etmeğ çalışı)·or· 
Jar. Binaenaleyh, bütiin dünya 
matbuatının en nazik ve mühim 
bir devir yaşadığı, çetln bir milli 
imtihan geçirdiği zamanlarda bıı
lunuyorm. 

Yabancı gazeteleri elde ederek 
o memleketlerde propaganda yap
mak için uğraşan devletlerin ba
şında mibverciler geliyor. Yani 
Almanya ile İtalya Ve maatte
essüf, bu devletlerin, bu faaliyet
lerinde bazı yerde muvaffak ol -
duklarmı görüyoruz. Bunun en 
son misalini bir kısım Bulgar 
matbuatı veriyor. 

Bir zamandanberi, İtalyan mat
buatı Bulgarlara kur yapıyor. Bu· 
nun nıanası açıktrr: Bulgaristan
da faşist İtalyaya karşı sempati 
yaratmak! ,, 

Bulgar matbuatı bu güler yüze 
çabuk kandılar. Mütekabil sem

pati ve dostluk neşriyatı başla -
dı. Roma ile Sofya arasında açı
lan yeni hava hattında işliyen pos• 
ta tayyareleri, geçenlerde, Bul • 
gar gazetecilerinden mürekkeb 
bir kafileyi Romaya götiirdü. 

Bu gnzelttiler Sofyaya dönün
ce, İtalyada gördüklerini gazete
lerine yazdılar. Romanın istediği 
de zaten bu idi: Faşizm propa • 
gandası yapmak!. 

Biz, bu vaziyete bakarak, Bul· 
gar meslekdaşlanmızın, bilmiye
rek yanlış ve tehlikeli bir yola 

süriiklen.-;klerini söylemek isti
yoruz. Jlfihvercilerin gayesi sarih· 
tir. Evvela sempati gö•termek, 
sonra yutmak 

Koyunculuk san"atmı iyi bilen 
Bulgarların, meşhur kurd ile ku· 
r.u hikiyesini de bildiklerini zan-

d
• • 

ne ıyonu. 

REŞAD FEYZİ 

Belediye A leyhine 
Bir Dava Açıld ı 

Bebek - İstınye yolunun açıl -
ması faaliyetine hararetle devam 
olunmaktadır. 

Yalnız sahil boyundaki bazı es
ki yalıların yıkılması memnuni • 
yeti mucib olmamıştır. Ezcümle 
Rumelihisarında bu kabil. 8 yalı 
sahibi belediye aleyhine adliye • 
ye müracaat etmi§lerdir. 

Bunlar hukuk mahkem~inde 
de belediyeyi dava etmişlerdir, 

Bu davalara dün tevhiden ba • 
kılmıştır. Muha:keme davanın ha
keme havalesinı kararlaştıl'mıştır. 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 
Bakımsız Semt 

Kasımpaşadan biı okuyucu
muz yazıyor: 

Hiç şüphesiz İstanbulun en 
bakımsız yerlerinden biri de 
Kasımpaşadır. Ben, zengin 
semtlere bu kadar itibar edi
lip, fakir semtlerin nıçın bu 
derece ihmal edildiğine akıl 
erdirenuyorum. Hepimiz İs· 
tanbulun hemşerisi değil mi • 

yiz? Hep ayni mükel.efiyetle
re tabi bulunmuyor muyuz? 

Mesela Kasımpaşada Bıi -

yük cami karşısında dört ay 
evvel yıkılan çeşmenin enkazı 
hala duruyor. Ortalık toz top
rak içinde ... Mademkı enkaz 
kaldırılınıyacaktı. çeşmeyi yık 

mak :içın biraz daha Fabır 

edilemez miydi? 
Yine Kasımpaşamızcıa Ak -

baba yokuşu geçilmez ve yü
riinmez bir haldedır. Hatta 
ban kimselerın giderken düş· 
tükleri ve yaralandıkıaı ı da 
oluyor. Vali vt BelediyE reı· 

simiz Lüıfi Kırdardan bır de
fa daha bizım scmtimzıı teş
riflerini nca ederız 
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Hemen Muzaffer İŞKODRA GÖLtiNÜ 

KURU1'ACAKLARMŞ! 

Olmak ' • 
Bir İngiliz gazetesinin yazdığı

na göre İtazyanların Arnavutluk
ta takip etmek istedikleri yeni bir 

iş daha vardır. Bu işi de İtalyaıı 
mühertdisleri düşünüyormuş. İşin 

ne olduğuna gelince, bu da İşkod
ra gölünü kurutmaktır!. İtalyanın 

BEN GiDiYORUM 
Fakat 25 Sene ile Şimdiki . Arasında 

F a rk Va .r .• 
Avrupa harbinin 25 inci yıldö

nümü vesılesıle dünya matıbuatın
da mazi ile halin rnuk~esesine 

dair yazıl -çıkıyor. Yine bir harlı 
olursa?. Bu endişeyi gösterenler 
az değildir Faka.t yirmi beş sene 
evvelki '1e bugün ar<l§lnda büyük 
farklar var. 

A vrupada bir harb çıkarsa İn
gil terenin ne vaziyet alması lazım 
geleceğini İngiliz askeri muharriri 
Lidel Hart son zamanlarda uzun 
uzadıya tetkik etmektedir. İngil
terenin müstakbel bir harbin tür
lü ihtimalleri karşısında nasıl ha
zırlandığını söylemeğe hacet yok
tur. İn.giliz askeri muharririne gö
re Habeşistan. İspanya ve Çekos
lovakya meselerinde İngiltere ya
nılmıştır. Geçen sene eylülde Av
rupa sulhu tehl'keye girdiği za
man İn,giltere kendini müdafaaya 
lüzumu kadar hazır değildi. Bu 
meseleler çıktığı zaman İngilte • 
renin kuvveti kafi derecede de
ğildi. 

Alman tayyarelerinden bir görünüş ... 

Taymisde görülen bu askeri 
mütaleaları yürüttükten sonra 
muharrir İngilizleri fatmin ede
cek surette nihayet anlatıyor ki 
şu son bir sene zarfındaki hazır
lıklar sayesinde İngilterenin bir 
çok noksanları yerine gelmiştir. 

Bugün İngi!t.erenin bir de mü
kernmll ordusu vardır. Havada, 
denizde ve karada İngilterenin 
müdafaası için neler lazım oldu
ğunu ötedenberi tetkık eden, ya 
zın bu askeri muharrir eskiden
beri şu fikirdedir: Ordu çııbuk ha
reket edebilme1i, motörlü vesait 
artmaL, askerin miktarına göre 
ateş kabiliyeti de çoğalmalı. 

İngilterenin elinde bulunan kuv
vet müdafaa vaziyetinde kalmalı. 

Lide1 Hart ötedenberi hep mü-

dafaaya ehemmiyet vermektedir. 
Çünkü, diyor, bugünkü müdafaa 
vesaiti gitgide artmaktadır. Bun· 
lardan istifade imkanları da öyle
ce artmalıdır. 
Almanların, İtalyanların bir • 

denbire harb açarak çabuk ve 
şiddetli bir hareketle kat'i bir za
fer kazanmak ümid ve hulya.lan 
karşısında düşünülecek şey mü
dafaayı çok iyi temin etmektir. 
Almanların, İtalyanların bu ümid
leri ve hulyaları yerine geleceğe 
hiç benzemıyor. Fakat İngiltere 
olsun, onun .müttefikleri olsun her 
hangi bir taarruz hareketine geç
memelidirler. En karlı vaziyet 
mükemmel bir müdafaa hazırlı -
yarak durmaktır. 
Donanmanın rolü ne olacak .. 

Lidel Hart bu cihetı de tetkik 
ediyor. Ona göre donanma asker
likçe muayyen bir hedefe varacak, 

işini görmüş olacaktır. Müdafaa
nın kıymet ve ehemmiyeti geçen 
!H4 harbinde görülmüştü. Fakat 

Hitlerin Oturduğ u Köşk 
Buraları Memnu Mıntakadır 

cHalaskiırımıza 

selamet olsun• ya
hut cFührer, biz 
sana teşekkür e
dıyoruz• cümlele
ri yuılan şu ka -
pı. Hitlerin Berh
tesgaden'deki ma
likanesine giren 
kapılardan biri -
dir. Bu malikane
nin bulunduğu 

geniş saha mınta
kai memnua.dır. 

Hiç bir ecnebi bu 
taraflara giremiyeceği gibi hiç 
kimse de resim çekemez. Bunun
la beraber bir ecnebi gazeteci ba-

zı resimler almağa muvaffak ol -
muştur. Kapının önünde gardi
yanın dolaştığı görülüyor. 

müstakbel. hatbde. bu daha ziya
de anlaşılmış olacaktır. 

Almanya 1 ağustos 914 de Rus
yaya harb iJ.an etmişti. Burada u
mumi harbin tarihçesini yapmak 
mevzuun haricidir. Fakat 914 de 
Avrupa devletleri birbirlerine gir
mişler, Almanyanın Rusyaya ila
nı harb etmesi üzerine Rusyanın 
müttefiki Fransa da Alınanyaya 
harb açmıştı. Bitaraf olan Belçi
kanın hududunu Almanya aşarak 
bu memleketi istila edince İngil
tere de Almanyaya karşı harb ilan 
etmişti. 

O zaman Avrupada işte böyle 
iki karşılıklı cephe döğüşıneğe 

başladı. Bugün de iki cephe karşı 
karşıya duruyor. Fakat harb yok. 

Almanlar 914 dünya harbinin 
25 inci yıldönümü olmak dolayı
sile birçok şeyler söylüyorlar, ya
zıyorlar. 

İngiliz askeri mütehassısının 
müdafaaya ehemmiyet veren n<ık
tai nazarı yukarıda anlatıldı. 914 
umumi harbine dair bugünlerde 
Alman gazetelerinin neşriyatın

dan da bahsedildi. Şimdi sıra bazı 
Alman asılzadelerinden zengin, 
9ütlik sahibi, irad sahibi. baba -
dan, dededen asılzade bırkaç ki
şinin geçenlerde İn:giltereye gele
rek uzun uzadıya temaslardan son
ra Almanyaya döndükleri zaman 
Hitlere bir rap<>r verdiklerinden 
bahsolunuyor. Bunun resmi hiç 
bir mahiyetf yoksa da Hitler bu 
asılzadelerin sözlerine ayrıca e
elu>mmiyet vermekte imiş. Bu asıl
zadeler İngilterede birçok asılza
delerle temas etmişler, çüt.çilerle 
görüjJTiüşler ve onlara Almanya-
nın bugünkü ehemmiyetinden 
bahsetmişlerdir. Fakat bunlar 
Londrada iken İngilizlerin canını 
srkacak şeyler yapmaktan kendi
lerilli alamamışlardır. 

Mesela bunlardan Kont Puekler 
geçenlerde FiJ.istinde imiş. Lond
rada İngilizlerle konuşurken on
lara Filistine dair bir konferans 

(Devamı 1 incı ıayfada J 

en ileri gelen mühendisleri bir za
mandanberi bunun mümkün olup 

olmadığı ile meşgul bulunuyorlar
mış. İşkodra gölünün şimali Arna
vutluk ile İtalya arasında tabii bir 

hudut teşkil ettiğini düşünen Yu
goslavlar bunu hiç istemiyorlar ve 

gölün kuruması ile askeri nokta -
dan Yugoslavya için bir takım teh
likeler de başgöstereceğinden çe

kiniyor larnıış. İtaly.anlara gelince, 
onlar İşkodra gölünü kurutarak 

elde edilecek vasi arazi üzerinde 
ziraat yapmağı düşünüyorlarmış. 

SU TAVŞANLARI 

Tavşanlar su)'S girer mi?. Ha -
yır. Girecek olurlarsa boğulurlar. 

Ancak cenubi Amerikada batak -

!ıklarda yaşıyan tavşanlar vardır. 
Onlar kurbağa gibi, ürkünce he

men suya atlarlar, dalarlar ve yal
nız burun deliklerini meydanda 
bırakıp suda kalırlar. 

CEZA 

Amerikanın cenubu garbisinde 
herkes herkesin koyununu çalar. 

Koyun hırsızlığının önüne bir 
türlü geçemiyorlar. Amma bunun 

sebebi de belli. Çünkü koyunu ça
lanın cezası nedir biliyor musu
nuz?. Omuzuna bir koyunu alıp, 

su fıçılarının üstüne çıkmak ve 5 
saat kımıldamadan durmak. 

Su ceza ile yalnız fil çalınmaz 
amma koyun çalınır!.. 

Doktorun Öğütleri: 

Uyuz 
Uyuz haddı zatında bir cild 

hastalığı değildir. Akaros de
nilen yorulmak bilmez bir hay

vanın cildde husule getirdiği 
sivilcelerdir. Bu hayvan ipti
dada parmak araları gibi cil
din en nazik yerlerinde ço -
ğalmağa başlar. Uyuz başka
larından geçer. Kaşıntısı bil
hassa geceleri tahammülfersa 
<ılur. 

Akşamları yatağa yatarken, 
hamam yapıyormuş gibi Arab
sabunu ile güzelce yıkanmalı. 
Sabahleyin kalktığı zaman a
şağıdaki pomadayı sürmeli: 

Vazelin 30 gram 
Kükürt çiçeği 4 • 

Karboniyet potas 3 • 

.......-

1 Yuan: ltEŞAD FEYZİ 

O gece, plaj gazinosunda kır ba
losu vardı. Haluk, geç vakit balo
ya gitti.. İçjnde eğlenmek, danset
mek arzusu değil, son defa Necla
yı görebilmek ihtiyacı vardı. 

Saat 22,30... Halük gazinodan 
içeri girdi.. Macar orkestrası JÜ
zel bir .tang<ı çalıyordu. Dan8 eden 
çiftler çoktu.. Masaların etrafını 

biraz dolaştı. Bir köşede münasip 
bir yer seçti, oturdu. Bir şişe şa
rab içmek istedi.. Belki, bu bir şi

şe bile kafi gelmiyecekti. O kadar 
fazla, sarhoş olmak ihtiyacını du
yuyordu. Buzlu bardağını dudak
larına götürürken, gözlerile Nec
layı arıyordu .. 

Neda ... İşte yine o yaşlı akra
bası İrfan Beyle dans ediyor. Genç 
kadın güzel, harikulı'rde yakışan 

bir tuvalet giymişti. Muntazam 
göğsü, cazib sırtı, büyük ampulle
rin parlak ve aydınlık ışıkları al
tında göz kamaştırıyordu .. 

Haluk. daha şimdiden sarhoş ol
muştu. Dans bitmişti.. Necla, yeri
ne oturmağa giderken Haluku gör
müş. hafüce selam vermişti.. Genç 

kadının, bu akşam delikanlı ile 
meşgul olmak istemediği halinden . 
belli idi. O, çok neş'eli idı. Fazla 
meşgul görünüyordu.. Oturduğu 

masada, İrfan Beyden başka, hal
lerınden kalantur kimseler oldu
ğu anlaşılan diğer orta yaşlı er
kek daha vardı. 

Halılk, bu adamlara, nefretle, 
kinle baktı. Neclayı kıskaniyordu. 
O masada, genç kadını, haydut
lar arasına düşmüş bir prenses o
larak görüyordu .. İnce ve kıvrak 
Neclayı, o adamların yanına ya
kıştıramıyordu. 

Bir aralık, Necla ile göz göze 
gelmişti.. İşaret etti. P!Ajın üze~i
ne doğru uzanan terasa doğru gel
mesini istedl .. 

Necla, gözlerini yumarak, evet, 
der gibi bir işaret yaptı .. 

Haluk. yerinden kalktı .. Necla
dan evvel o tarafa doğru, ağır a
ğır yürüdü .. 

İkide bir dönüp arkasına bakı
yor, Neclanın gelip gelmediğini gö -
zetliyordu .. 

Genç kadın ayağa kalkmıştı .. Fa
kat. o koca giYbekli İrfan Bey de 

ayakta idi. Halukun teessürden, 
ıztıraptan ve asabiyetten adeta 
gözleri yaşarmıştı.. Yoksa, genç 

kadını, yalnız bırak.mıyaeak nu 
idi? .. 

Delikanlı, bir an kendini güç 
zaptetti. Derhal fırlayıp gitmek, o 
masada oturan üç adamı da yuııı.
ruklamak, vahşi hayvan ininden 
ceylan kurtarır gibi, Neclayı ku
caklayıp kaçırmak arzusuna kapıl
dı.. Bu, bir rezalet çıkarırdı .. Diş
lerini gıcırdattı, yumruklannt 
sıktı. 

Necıa, ayakta, İrfan Beyle ko
nuşuyordu. İkisinin de yüzü asık
tı. Münakaşa ettikleri belli idi. Bi
raz sonra, İrfan Beyin yüzünde 
ca'li bir tebessüm dolaştı .. Necla
nın elini öpüyordu .. Haluk asabi-. 
yetinden kudurmuştu .. 

Genç kadın, eteklerini tutarak, 
hızlı hızlı yürüdü, Haluğun bu -
lunduğu tarafad<ığru geliyordu .. 
Necla, kalabalık masaların arasın
dan sıynlmış, terasa çıkmıştı. Bu
rası ha.fif karanlıktı. Uzaktan Ha
luğu gördü.. Adeta k<ışarak deli
kanlının yanına geldi. Soluk solu
ğa idi. Gözleri dolmuştu. Haluğun 
ellerini tuttu .. Ta köşedeki karan
lık ve tenha masaya oturdular .. 

Deniz, altlarında, yegane şahit
ti. Gel\Ç kaciın. bir müddet hiç ko-

Bu p<>mada ile güzelce oğuş-

turmalı. Altı saat halile bı -
rakmalı. Tekrar · ikinci defa 
sürmeli. Gündüz sırtta taşınan 

çamaşırla yatmalı. Sabah kal
knıca güzelce yıkanmalı, te
miz çamaşır giymeli. Yatak 
çarşaflarını da değiştirmeli

dir. 

,... Bu akşam : Saat 21.30 da Cağaloğlu 

Çifte Saraylar Sinema Bahçesinde .. 
Kıymet~i SUAD 
Sanatkar G UN Arkad::ları 

Ayrıca : Mısır Yıldızı Rakkase 

KiKi ve SEMIRA MUHAMMED 
Ve kendi au arkadaşları, Arapça şarkıl ar Rakı slar ve numaralar 

;.. ............................... __ 
- Gördün ya, ayağına kadar gittin de adam ye

nne koyup kabul bile etmedU 
ne onı.lmaz bir acı!. Halbuki, ben onu görür gör
mez boynuna atılacak, başımı göğsünü yarıp içe
ris'ne sokacak gibi koynunda hızla dolaşacak, 

-· Annecığim!.. 
Diye ağlıyacak, içimin zehrini dökecektim. İn

sıın böyle anlarında kendisini öyle yalnız, öyle ma
n.ısız buluyor ki. Ne kardeş, ne ahbap. ne canciğer 
dos:, ne eş, ne yoldaş bu boşluğu, bu manasızlığı 
gıderemiyor, durduramıyor. O zaman ancak bir ana 
kucağıdır ki ıztırabı yumuşatabiliyor, göz yaşları
nı kf'siyor, yaşamağa mana verdiriyor. Annem için 
de t•öyleydi. 

.. {::=:B,EŞ .. · HASTA·_:<·-VAR· · · 
· - -- "· · No: llJ Yazan: Etem İzzet BENi<:E 'ı 

En son, biraz daha bofiırıyor, biraz daha serte
i':·or: 

- Karı karı, bu işi halletmezsen sana ekmek 
yok. 

Hiç şüphe yok ki, bana: 

- Haydi kızım gel benimle .. 

Diyebilecek değildi. Fakat, benimle beraber 
ağltv~bilecekti, benfm gibi çırpınabilecekti, benim 
duyduğumu duyacaktı, beni göğsünün üzerine da
ha sıkı, daha kuvvetli bastıracak, şefkat ilahı bir 
1ns< n gibi beni kucağına alacaktı! Ben bu şefkati 
ya!r.ız annemde, ona eş sevgiyi yalnız Cahitte bu
!a!>il!rim. Halbuki, annemi üzerek kapıdan çevir
n.m. Bu günahı ben nasıl öd;yeceğim? Kadıncağız 
b~ lna kadar benım için ağlamaktan, benim için 
çırp;ıımaktan benim için bin azab ve ıztıraba kat
lanmaktaıı başka ne yaptı da ben ona böyle yap-

tını, onu ters yüzü kapıdan döndürdüm?. Eğer bu
güne kada.r incelip bir dal gibi kaldı ise, gözlerin
deki fer söndü ise, yüzündeki kan çekildi ise bütün 
bunlar hep benim için değil miydi?. Şimdi ne ola
cak?. Na.sıl onun kalbindeki kırıklığı gidereceğim?. 
İt.timal, şimdi o da Rüştü Efendiden kıskandığı göz 
y•şlarını içine akıta akıta ağlıyor. 

- Bir tek kızım bana bunu yaptı ha?. 
Diye ağlıyordur. Bu ağlayışta senelerin birik

tirdiği ınanışın yıkılışı, kalbin bağlandığı bütün ü
!nitledn çözülüşü vardır ki, bir ins1nı da yıkabilir, 
iiınitlerinin çözülüşü ile beraber yok edebilir!. 

Allahım, bu günahı da bana yükleme .. 

• •• 
Bütün bir gece uyuyamadım. Hep gözumü ka

patıyorum, an~emi gön.iyorum. Hele. bır defasın-

ea öyle fena oldum ki. Tam biraz dalmıştım. Bir
debire müthiş bir çarpıntı ile yerimden fırladım. 

- Anne .. dur .. geliyorum!. 
Diye haykırdım. Ve .. Çarpıntım belki yanm sa

at sürdü. 
Güya annem balkonlu odada imiş. Rüştü Efen

<~i ile benim yüzümden dehşetli bir kavga yapmış
lar. Kadıncağız sedirin bir kenarına çekilmiş. hün
ı;<ir hüngür ağlıyor. 

- Allahım al şu canımı . 
Diyip kurtulmak istiyor. Rüştü Efendi hırçın, 

hoyrilt, zalim. Annemin üzerine yürüyor, söyleni
yor; 

- Bu kızı hep sen böyle yaptın, şımarttın?. 

- Ben onun ağırlığınca altın alacaktım!. 
- Sen yüz verip başına çıkarbmasaydın o ken· 

dı istediğine değil, bizim istediğimize varacaktı .. 

- Seni de kapı dışarı atarım!. 
Diye tekmesini kaldırıp köşede sinmiş iki gözü 

ıkı ı·eşme kadıncağızın üzerine atlıyor, annem tit
rek, hasta, cılız sesile: 

- Yapma .. Bey. Benim kabahatim ne?. 

Diye haykırıyor, tekmeden kendisini korumak 
i<;in biraz daha çarpınıyor. Gerileyip büzülüyor! 

İşte, bu anda uyandım. Kendimi orada, o sah
nenin içinde, o hailenin yanı başında sandım! 

Acaba, benim teessürümün şiddeti mi bu sah
neler! gözümün önüne getiriyor, yoksa hakikat mı 
gözlerime aksediyor?. 

Hele Cahit ne oldu, hiç bilmiyorum?. Yalıya 

geliyor, kıyametler koparıyor da bana mı haber ver
miy;ırlar, ne oluyor, ne b1tiyor?. Bugün gene Ul
viyeye saatlerce yalvardım: 

- Bir mektup yazayım, Cahide götür. 
- Cahitten bana bir haber getir!. 

( Dl'vamı var} J 

nuşamadı .. Dikkatle, Halılğun yü· 
züne bakıyordu .. Delikanlının f'" 
kak kemikleri oynuyor. götleri ;r ı· 
leşiyordu. Neclii, sağ elile göğSil· 
nü bastırıyordu. Heyecanını te5 • 
kin etmeğe çalışıyordu, 

o· 
Sonra, delikanlıya daha çok 5 

kuldu. Fısıldar gibi, titrek bir se6· 
le ve kesik kesik: 

- Haluk, dedi .. Beni affet .. Sa· 
na bugün korkunç bir sürü haki· 

kat hikayesi anlatacağım.. pah~ 
doğı-usu vaktim yok.. kısaca ııa 

- . Ji• edecegım.. Beni seviyorsun, bı 
yorum .. Seneler var ki beni sev•· 
yursun .. İlk önce, ben de seni st" 

viyordum. i'akat, ben şimdi. ar· 
tık, maalesef, eski Necla değili!!l• 

i.I Senin çocukluk arkadaşın, teııı 
sevgilin Necla değilim.. O ge~ 
kız yok artık .. Talih beni çok kOl'"' 

' it kunç ve bana ıztırab veren b 
hayata sürükledi.. Kalbim, artı~ 
sevgi, aşk nedir bilmiyor.. sen• 
kirli bir kadın oldum .. BuraJardı 
temiz giyindiğime, erkeklerin bB' 

na saygı gösterdiğine balana .. IJe1' 
kendin; satarak, karnını doyur· 
mağa mecbur bir kadın oıduJ!l' 
Sen, benden nefret etmelisin·· se
nin temiz ve aşk dolu hassas kal· 
bini boş boşuna aldatmıyayıın· se
ni sevecek takalım, halim, gön '. 
lüm ve vaktim kalmadı.. KendıJl' 
bana layık görme .. Ben, para k9 • 

rı· 
zanmağa mecbur ve bu mecbU . 
yeti çok fena yollarda arayan bit 

kadın oldum .. Allaha ısmarJadılCj 
~i unut .. Bana veda et! ~;. 
duşunme .. Ben, bir uçuruma d 
ru yuvarlanıyorum .. Bunu far~~ 
diyorum .. Fakat, elimden ne ge 
llr?. Haydi, Haluk .. Beni w·a~· 
Gideyim .. Bu akşam için beni sa· 
tın alanların yanına gitmeğe rııeC' 

b~.~:iw· ı·· nıı~ı df , .. :~( 
~u:: .. ! .. do .J11 .. ~, 

ANKARA RAovosv 

- DALGA UZUNLUlitJ ~~ 

I
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T.A.P. 31,79m. 9465 Kes. 20 ">1 
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Saat 19.00 Program. ·J1 
Saat 19Jl5 Müzik (Oda ınUı' 

Pi.) ııl 
Saat 19.30 Türk müziği (fa 

heyeti). 
Saat 20.15 K<ınuşma. yt" 
Sata 20.30 Memleket saat i e( 

. 1 .. h8b n, a3ans ve meteoro oıı 
leri. M' 

Saat 20.50 Türk müziği (~ yıı1' 
terek, solo tağanniler ve 0 

havalan). 
v~~ 

Saat 21.30 Konuşma ( 'J'iİ • 
hakkında - Doktor; Muhit 
merkan tarafından). jt 

Saat 21.45 Neş'ell p!Akl8' ·n~ 
Saat 21.50 Müzik (SenfO 

plaklar). ~e 
Saat 22.30 Müzik (Kabare 

saire - Pi.) ıer~ 
Saat 23.00 Son ajans habtrbil'° 

ziraat, esham, tahvilı1t, ks111 
nukut borsası (fiat). aııt • 

Saat 23.20 Müzik (Cazb 
Pi.) _ _,,. ' 

Saat 23.55 - 24 Yarınki l"' .. 
ram. / 
-----~~ 
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1 Birazda Bizim Hayatımız J lmJ Artistler Arasında 
FUTBOL Yevmi Bir Gazete Nasıl 

Çıkarılır? 
rr 

ot0 ntelgrf,, ın BaşmiJrettibi Hergün Gazeteyi 

fhtiyar köylü, İstanbı.rlda oku
yan oğlun11 öyle göreceği geldi ki, 
dayanamadı, köyünden çıktı, tre
ne bin.eli, İstanbıtl.da oğlunu buldu. 

O gün mühim bir :tutbol maçı 
vardı. Çocuk ba·basınr da alıp stad
yoma gitti, maçı seyrettiler. Bi
tince oğlu babasıına sordu: 

- Nasıl beğendin mi?. 

Holivud'da Hararetli _Bir Münakaşa 
Başladı: Sinema Artistliği mi Güç

tür Sahne Artistliği mi ! . 
llYuculara Ne Suretle Yetiştirdiğini Anlatıyor 

~g-
~ un okudu-
, .. Çarşaf bü
gundeki gün
~ gazetelerin 

•nın ınüret-

~e ve Li -
li<s llıalcinesin -

ıı dizildiği
hazır1 bas andı -

Qe kı ınaki-
nasıl ba-

~1 herhalde 
ek istersi-

~ğerı· 1 okuyu-
, bu husus-o 
tnv· '1 •r etınek 
dı ile d" 

·ııı un 
leı graf, ga-

1 baŞın .. 
e!nan· ~ret -

ı ıle ko
illıı. 

"tettibh 
!İl ane 

diğirn za -
~nu 
ıla. ınasası 

1 Yazan: MEBMED HİCRET 

!arın yanlışlıkları da mürettibler 
tarafından düzeltilir .. 

Tashih işi bittikten ve ayar ya-

pıldıktan sonra, sahife çembere 

konur, prese verilir. Sahifenin ü
zerine matria kağıdı konur, matri-

sin üzerine fırça ile vurulur. Pre-

sin altında sıkışan sahifenin şek

li, kalıbı a.ynen çıkar. Kalıbı çıkan 

matris kağıdı alınır. Makine dai
resinde husust kalıbı vardır. Bu-

na klişeler raptedilir. Orada bir 

kazan içinde eriyen poa halindeki 

kurşun; kepçe ile matris kağıdı -

run arasından geçerek, kalıbı alı-

nan sahifenin ikinci bir modeli 
kurşun halinde elde edilmiş olur. 

Bu model yarım üstüvane şeklin
dedir. 

Sahife; kenarları, fazlalıkları ve 
yükseklikleri alınmak için freze 

- Beğendim amma, bir türlü 
olmadı. 

- Ne oldu baba?. 
- Topa vurdunuz vurdunuz am-

ma ı-ı.tl'\,tamadmız!.. 

YA BEN? 

Afacan gözleri iki çeşme ağlıyor-
du. 1 

- Neden ağlıyorsun Afacan? l 
- Annemle babam kavga ettiler. 
-Sana ne?. 
- Bana ne olur mu?. Babam 

anneme kaz, annem de babama 
sen ördeksin dedi. 

- Sana ne?. 
- Bana ne olur mu?. 

kaz babam ördekse ben 
rum?. 
HASİS 

Annem 
ne olu-

Salamonun yürüyüşüne baktı 

baktı da: 
- Bu deli mi? dedı. 
- Neden?. 
- Baksana iki adımlık yer!!' bir 

adım atıyor. 

- Hasistir, iskarpinin köselesi 
eskimesin diye yapıyor!. 

Lüksenburg 

Güzel Vücudler:, 
Güzel Gözleri, Gü
zel Bacakları Saye
sinde Beyaz Perde
de Kırı tanlar : Sah
ne Artisiliği Ko
laydır Diyorlar. 

Son zamanlarda yeni bir mü

nakaşa Holivud artistleri arasın

da adeta nifak uyandırdı. 

Malum ya, gerek sinemada ol

sun, gerek tiyatroda olsun artist

ler birbirlerini çekemezleT; hal

kın çok beğendiğini, artistler be

ğenmezler. 

~ Çalışıyor 

.ıı · Başmü -
~· uPek telaşlı 
llta Yordu. Bir •Son Telgraf, ın makıne dairesinde 

makinesine gönderilir. Freze ma- \ 
kinesinden sonra, yaı ım kalıbın 

alt kGmının diğer bir makinede 
tesviyesi yapılır ve eğe ile de bazı 

yerleri düzeltilir.. Kalıb, artık 
makineye takılmağa hazırdır. Ma-

Ordusu 300 Kişilik 
Orkestrası 100 

Kişiliktir . 

Son günlerde bu nifak daha zi

yade büyüdü ve sahne 81'\i.stliği 

yapıp halkın takdirini kazanan 

artistler yalnız sinema çeviren 

artiste yangözle bakıp dudak 'bük

meğe başladılar ve güzel vücud

ları, güzı;l gözleri, güzel bacakları 

sayesind~ beyaz perdede krrıtan

lar: Sahne artistliği kolaydır, me

sele sinema çe\'irmektir derneğe 

başladılar , n altıncı sa
Qa lertib ederken, diğer taraf

tııı· Sağındakilere, solundakile-
ırıer . 

lı Verıyordu: 
'ııu asan, git! Başmakalenin so

ge\irı 

!ıı, :vke.t, şu ,sinemada yan -
! aşlığına bak, yanlışları dü-

q~a~alıaddin, haydi ka,rdeşim 
';,~) ashıh odasına çık! .&ki 

a kralı. başlıklı yazı tashih 
~ ~ise, al da gel!. 

~rettıbe sokuldum, kendi-

gazeteler basılırken 

ter, yazılara ait resimleri; klişe -
leri alınmak üzere klişeciye gön
derri. Klişe dairesinde resimlerin 
kopyesi çekilir, banyosu yapılır, 
çinko üzerine alınır ve hazırlan
mış klişe mürettibhaneye gönde
rilir. 

Yazılar, klişeler, başlıklar ve re
simaltı yazıları ayrı ayrı yerlerde
dir. Başmürettib, veya muavini 
masasına sahifeyi açar ve tah
rir müdürünün vermiş olduğu sa
hife planına göre yazıları, başlık
ları, klişe ve resimaltlarını tan -
zim ve tertib eder. Baz an yazılar 
ve klişeler birbirine uymaz, bun
ları yerlerine yerleştirir .. 

kine dairesine gider, baskı makı
nesine takıldıktan sonra, vidalar

la sıkıştırılır. Motör açılır, maki-

ne çalışmağa başlar Bir saat için-

de 14 bine yakın gazete basılır .. 

MEHMED HİCRET 

Avrupadan 
Amerika ya 

... . 

17 haziran akşamı Amerikadan 

kalkan tayyare 19 hazir.m öğle -

üstü Parise vasıl oldu. 

Büyük Harb ortalığı birbirine 
kattı. Avrupa, &ya ve Afrika ha
ritaları değişti. Bütün bu hercü
merc ortasında İsviçre bir, Lük
senburg iki, oldukları gibi yerli 
yerlerinde kaldılar. 

Bu dedikodu öyle büyüdü ki, 
sahne artistleri gazeteleTe başvu

rup bu hususta bir anket açılma

sını istediler. Şimdi gazeteleT mü

nekkıdlere soruyorlar: Sahne ar
tistı olmak ım kolaydır, sinema 
artisti mi?!. Fransa Reisicumhuru ile Lük

senburg büyük Dü~esi görüştüler. 

Bu münasebetle, bu güzel ve sa- Berlinde Garson 1 
kin diyarın adı Avrupa gazetel-
rinde tekrar duyuldu. Buhranı Başladı 

Lüksenburg yüz sene evvel ku- 1 
rulmuş serbest bir diyardır. Bu Berlin kahvelerinde, otellerin-
hürriyetini muhafaza ediyor! İs- de garson kalmamış gibidir. Ber -
\ediği gibi ekiyor, istediği gibi bi- ber çırakları bulmak da müşkül-
çiyor. istediği gibi satıyor. Yüz leşmiştir. 
senedenberi kendi yağile kavrulan Sebebi? ... Bunların hemen hep-

Bu işler bitinciye kadar musah
hih arkadaşlar. yazıları tashih e

, derek, mürettibhaneye iade eder-

Fakat Amerika ıle Anupa ara

sındaki mesafeyi daha da kısalt

mağa çalışıyorlar . 

bu serbest memleket <!00,000 nü- si askeri vazifelerini ifııya davet 
fusludur. üç yüz kişilik bir ordusu olunmasıdır. Büyük bir kısmı is
buna mukabil 100 kişilik bir or- tihkamlar inşasında kullanılmak
kestrası vardır. Bu 300,000 nüfuslu tadır. Kahve garsonları, otel şas' 

·~o 11 'telgraf• başmürettibi 
\ İ. Cenani Dolay 

t:ı. 
<lllsadımı söyledim; gÜlüm-

lıaliı t , t:ı · şte tam sırası.. dedi. 
'1tıııı Şu anda başımı kaşı.ınağa 
% Yok, siz ise benden neler 

tıunuz• 
Q .. 

, :1 :nıtıı, dedim. Size hemen, 
lşıev~b veriniz, demiyorum 

\ı,ts erınızi bitırdikten sonra 
ınız 

\) .. 
~ lıaıcte bir kaç dakika mü

eq· . 
Ilı~ 1 nız. şu altıncı sahifeyi 
tıı~ Vereyim, ondan sonra ko-

\ · 
~ 'n•ır ı·or "1 anlattıklarını aynen 

~Ilı· 

~q~aıı;ir müdüründen, günün 

1 )a~1
1\ te~üme edilmiş mağa

, 'ıı.n Ilı ~rı, roman, hikaye ve sa
~ ba Usveddeleri alınır. Bu ya
l ı~ y §lıltları yapılmak üzere, 
; 1•ri1.aI>an mürettib arkadaşla-
1,~ lıJ,lt, Başlıkları hazırlandık -
~ "ra· 
~. 'a~ ' esas yazılara numara 
\ 11 ~o Ve baş tara!larına birer i
~ ti;~~arak, Linotip makinesi

iıı~ ne makinesi) gönderilir. 
l ~llibh e dizilen yazılar tekrar 
~ n ıı;neye gelir. Bütün ya
""•laı raber \'eya ayrı ayrı 

1 
Çekilir, tashihe gönderi

~~ ' 

'iter d 
evam ederken sekre-

.VIakinenin dizdiği yazılar tas - Bu senenin sonlarına doğru A- diyarda yüz sene içinde kendini sörleri ya Polonya hududuna, ya 
J.ı edilmek için makine dairesi- merikadan Avrupaya. Avrupadan dünyaya tanıtmış olan 50 musiki- da Siegfrid istihkiimlarıııa sevko-

[ 

ne verilir. El ile dizilen başlık - Amerikaya 40 saatte gidilecektir. şinas yetişti lunmaktadır 
=========================="-='=====================================·============================·=============== 

IBurje Hava istasyonunu Gezdim~ 
1 ' 

Gece Gündüz, Her Saat İnip Çıkan ~~• 
Bir Çok Tayyarelerin Çarpışma-

• 
maları için Gayet Etraflı 

Tertibat Alınmıştır. 

._ ,.., . 

• 

.&ıırje tayyare istasyonunun uzaktan bir görünüşü ... 

Bourget dünyanın en büyük ha
va istasyonlarından biridir. İstas
yonun teraçası beş bin kişi isti'ap 
eder. Bu istasyon da tıpkı büyük 
şimendifer garlarına benzer. Yol
cu halleri, bağaj daireleri, büfesi, 
lokantası, küçük mağazaları, atel
yeler, gümrüğü, karakolu vardır. 
Bou~get istasyonunda 150 me -

mur ve teknisyen, dört yüz elli 
mütehassıs çalışır. 

1926 senesinde Bourget istas -
yonunda yrimi yedi bin, 1937 de 
ise yüz otuz bin kişi tayyareye bin
di. 

1926 senesinde tayyarelerle bin 
kılo eşya nakledilmişken 1937 se-

nesinde üç yüz altmış ton eşya 
sevkolundu. 

1926 senesinde Bourget istasyo
nuna yirmi yedi bin tayyare indi. 
1937 senesınde bu istasyona inen 
tayyarelerin sayısı yüz otuz bin
di. 

Bourget istasyonuna yaklaşan 

tayyarelere yirmi beş metre öte
deki bir telsiz istasyonundan la
zım gelen direktifler verilir, on -
lara telsizle yol gösterilir, 

Yaklaşan tayyare sorar: 
- İnebilir miyim? 
Telsiz cevab verır: 
- Hayır, beş dakika sonra iki 

tayyare kalkacak, o zımana ka -

dar siz şu nokta üstünde dönü -

nüz. 
Çünkü tayyareler, gökyüzünde 

inecekleri yerlerde dolaşamazlar, 
başka tayyarelerle çarpışlJlak ih
timalleri vardır. 

Geceleri, tayyarelerin inecekle
ri sahanın etrafına kuvvetli ışık
lar yakılır. Sisli havalarda da, 
telsiz gelen tayyarelere yol 
gösterirler ve pilot telsizden al -
dığı direktifler dairesinde, önünü 
apaçık görüyormuşcasına sahaya 
rahat rahat inip konar. 

Tayyarelerle hareket ve muva
salat saatleri tren.lerinki gibi mu
ayyendir. Eğ~_: bir taryare ,geci-

' 

keeek olursa bu havanın muha
lefeti dolayısile Boul'get istas
yonu da meteoroloji istasyonu da 
olduğundan, geciken tayyarenin, 
gecikme sebebini anlarlar ve is -
tasyon salonuna bu gecikmeninse
bebini ve tayyarenin ne kadar ge• 
cikeceğini yazarlar. 

Bugün tayyare postaları çok 
muntazamdır. 1921 de 250.000 ki
olmetre uçuşta bir kaza tesbit e
dilmişti. Bugün ise 5.250.000 ki
lometrede bir kaza tesbit edili
yor. 

Otomobil ve otobüs kazaları ar
tık tayyare kazalarından fazla o

~uyor. 

Makina Adamlar 
Aşkı Biliyorlar mı? 
Pek Eğlenceli Oldukları İçin 

Bilhassa Kadınlar Kendilerinden 
Pek Hoş/anmıyorlarmış 

Makine adamlardan bahsedil -
diğini elbette duymuşsunuıxiur. 

Nevyork sergi.sini gezenlll1' bu çe
lik ve demir adamların hayli işe 
yaradıklarını bizzat göıdüler. 

Evvel.A size Bay Televaksı tak

. dim edelim. Bu zat heT işinize ya

rar ve sizden ne aylık ister, ne 
su, ne de yıyecek. Ancak elektrik 
cereyanı sarfeder. Televaksa me
ram an'la.tmak için de çene yor -
mağa lüzum yoktur. Bir seri dü

dükle ona her istediğinizi yaptı

rabilirsiniz. Bu demir adamın bey-

ni ses mevcelerile harekete gelir. 
Kafasının içi mikrofon batarya -

larile doludur. Her bir düdükte 

Televaks yürür, durur, koltuğa, 

kanepeye oturur, ve isterseniz si
zi memnun etmek için şarkı da 

söyler. Ona Lincolnden Ruzvelte 

kadar Amerika reisicumhurlarını 
veya Holivud yıldızlarının kaç ya

şında olduklarını sorsanız, size bi
rer birer cevab verir. 
Televaksın küçük kardeşi Tele

luks da sesl.e değil, ışık mevceleri

le canlanır. O da bir hesab maki
nesidir. Bir tirilyon doksan dokuz 

kentri!yon ile darbecek olursak 
ne çıkar deyiniz, size derhal söy
lesin. 

Resmimizde gördüğünüz gibi 
Teleluks parmaklarını oynatarak 
da sayı sayar. 

Bir de şık bayan vardır. Ameri
kanın en güzel, en tatlı sesli ka
dınının sesi bu bayana maledil -

miştir. Sergiyi gezenler bu şık, 

zarif, demir bayanla saatlerce ko
nuşmaktan bıkıp usanmıyorlar. 

Bu nasıl oluyor?. 
Çok basit. Demir bayanın ağ-

zında bir hoparllör var. ASJi ses 
yanındaki odadan geliyor. Sf.z so

ruyorsunuz - ancak demir b a>yan 
biraz ağır işittiği için yüksek sesle 

soruyorsunuz - odadaki bayan ce

vab veriyor, siz de demir bayan 

sahiden konuşuyor sanıyorsunuz . 

Bir de demir asker yapılmıştır. 

500 kilo ağırlığındaki bu asker, 16 

·beygir kuvvetinde bir motörle 

müteharrikold uğundanf evkalade 

hızlı yürümekte, istenirse, koşu 

şampiyonlarını geride bırakacak 

bir sür'atle koi'lnaktadır. Sun't a

adam pek eğlenceli olduğu için 

bilhassa kadınlar kendisinden pek 

hoşlanıyorlarmış. 
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Fatih Edirneye Doğru Yıldırım 
Sür'atile Yürüyecekti 

. " . 
ikinci Mehmed, Hocasının Elini Opüp Mii.saadesin1 

Aldıktan Sonra Adeleleri ve .Asabı Gerilmişti 
Balta<:ı u:ıaldqiı. Saray muha- ' Meryem Sultan derler) şehzade 

fJZJnı kaldırdı n meseleyi anlat- Ahmedin tahta çıkarılması düşü-
tı. Şelrzade Mehmed gece yarısı nülüyorsa!. 
olduğu halde daha ha.la yatmamış, - Olabilir ... Ve Halil Paşanın 
mabeyin dairesinde hocasile soh- yapacağı da budur ... Lakin, ona 
bet ediyordu. Osman evladJarı ne demektir gös-
Mııhaiız mabeyin daıresıne gir- !eririm, ne kendisi ve ne de teva-

di. Destur istiyerek şehzadenin hu- bıi yakasını benden kurtaramaz-
zuruna çıktı ve: ]ar. 

- Efendimiz; Edırneden bir 
kulunuz gelmlş siz> görmek dil~r .. 
dedt 

MuhaflZln bu sözleri üzerine, 
şehzade Mehmed, hocası Akşem
aeddinin yüzüne baktı ve ne ted
bir eylemek ieab ettiğini anlatmak 
lıstedi. Hocaefendi; derhal muka
bele etiti: 

- Allah, hayırlı eyliye!.. Ev
velki akşam manamda hayra de -
18let eder rüyalar görmüştüm." 
Emrediniz de gelsinler, dedi 

- Güzel buyuruyorsunuz. Fa
kat; o vakit işişten geçer ve dahili 
muharebelere sebebiyet vermiş 
olunur. 

- Anadolu askeri ile üzerine 
yurur ezerim başını... Ben, ne 
Düzmece deyip de ezdikleri şeh
zade Mustafaya benzerim ve ne 
de hamamda kellesın veren Sü-

ı 
Jeyman Çelebiye ... 

- Şehzadem, hiç şıiphe yok ki, 
herşeye kadirsiniz .. Fakat; dahili 

kargaşalığa meydan vermemek 
daha evl.9. değil mi?. 

- Peki amma; başka türlü ha
reket etmek kabil mi?. 

- Edirneye ansızın gitmek bir az 
korkunç değil mi?. Ya pederim ve
fat etmemiş ise; Edirneye gelişi -
mizi başka manaya atfedip, Halil 
paşanın şahsıma olan garazile bir
leştirip vücudümüzün izalesine 
karar çıkarsa!. 

Hoca; bir türlü karar veremi -
yordu. Çok temkinli olan hoca ni 
hayet, şu karara eriştı: 

- Efendimiz; müsaade huyu -
runuz, iki rek'at namaz kilayım, 
huzuru ilahide niyaza varup ken
dimden geçeyim. İlhamı Rebbani 
yi istirham eyliyeyim. 

(Deı>amı var) 

Gökçe, biraz sonra ikinci Meh
medin huzuruna girmiştı. Ayak 
öptü, ve cebinden mektubu çı -
kararak verdi. 

İkinci Mehmed, mektubu dik -
katle okudu. Gözlerine inanamı -
yordu. Tekrar, tekrar okudu. 

Bulgarların Mukabil 
Manevrası mı? 

Hocaefen<li; uzun süren bu o
kuma fiili ile al8.kadaı olmuştu. 

Çünkü; ıkinci defa tahta culfıs ey
leyip koca Osmanlı imparatorlu
ğuna hüloneden şehzadenın yü
zünde t~bessilmle karı~ık asabi -
yet alBmetleri vardı. 

Nihayet; şehzade mektubu te
hallikle hocasına uzatarak· 

- Muhterem \ocam, ne buyu
rulur buna?. 

Hocaefendi; mektubu okurnağa 
başladı. Vazıyet muhımdi. Acaba 
paşalar. şehzadeye oyun mu ya
pıyorlardı. Olabilir ya. 

Biraz dalgın •bir suküttan sonra; 
iki~i Mehmed ayakta elpençe di
van duran Gökçeye şu emri verdı: 

- Oğlum; biraz dı.arıda it.tira
hat et!. 
Şehzade, hocasıle yalnız kal -

mıştı. Hocasına sordu: 
- Hocam; ne dersın bu işe?. 

Hocaefendi; daha hiıliı neye ka
rar vereceğini bilmiyordu. Saka
lını, bıyığını karıştırııyordu. Şch -
udenın sualıne bıraz daha dü
§ÜndUkten sonra şu e<:•vabı verdi: 

- Karacapaşa; efendımıze mer
buttur ... Herhalde, Halil Paşa bir 
brıldak çevumektedır ... 

- Evet; Karacapaşa, buyurdu
ğunuz ~i şahsıma ve devlete 
bağlı bır adamdır. Fakat, acaba 
pederimin velatı doğru mudur? 

- Bura.ı mektubda da sarih 
değil ... 

- Ya, pederım veofat etmemiş 
bulunuyorsa, bilamezuniyet E -
dlrneye gitmekliğWn mucibi mü
cazat ahval addedılmesin?. 

- Burası biraz miılAhazaya de
ğer bir meseledir. Fakat; ya ve -
fal etmiş de Halll Paşa, ve üvey
validenız Marya tarafından (bi -
zim tarihlerde bu Sırb kadınına 

(1 inci sahifeden devam) 
man erkiınıharbiyesinin Bulgar 
ordusuna el koyduğu anlaşılmak
tadır. Nıtekım son günlerde Al
manyadan bırçok harb tayyaresi 
ve azİT11 mıktarda gaz maskesi 
gönderilmiştır. Bulgar mi,Jetı u
mumi bır harb arifesinı andıran 
bu manzara karşısında ahvalm ne 
şekıl alacağını sabır ve tevekkül 
ile beklemektedir. 

Sofya 8 (Hususi)- Hemen bü
tun Bulgarıstanda gayet endişeli 
bir hava esiyor. Kımse yarın ne 
olacağını bılmiyor. Piyasa gayet 
durgundur. Tüccar eskısi gföi ge
niş mikyasta al:şverış yapmamak
tadır. Sanki Bulgaristan bir harb 
ariiesinM ımiş, ne yapacağını şa· 
ş:rmış vaziyettedir. 

Ancak bütün Bulgar milleti 
Kral Borisin gözünün içine bak -
maktadır. Çünkü memleketin bü
tün mukadderatı onun elinde bu-
luııma'ktadır. Bugünkü Köseiva
nof hükümeti istıfa edecek olursa 
yerine geleceği söylenen Ziraat 
Nazırı ve Kralın eski yaveri Gos
podin Bogriyanof da, Kıahn çizdi
ği yolda yürüyecekt:r. Yani

0

hü -
kümetin bugün takib etmiş ol -
duğu yolda bır dcğışiklik olmıya 
caktır. Eskl muhalefet partileri 
l•derleri, bugünkü ''aziyetı tasvib 
ed~r görünerek hiç seslerini çı -
karmamaktadırlar. 

Eskidenberi hiçbir partiye men
sub olmıyan bugünkü Başvekil 

Köseıvanof, daima Kralın dırek

tiflerile hareket etmektedir. 
Meclıs reisi Muşanofun Londra 

ve Parise gönderilmiş olnıası, Dob
rice ve Ege denizi mahreci hak
kında demokrat devletlerin fik
rini yoklamak maksadından iba
retti Çünkü Buıgar hükumeti bu 

l~l :t·l~~-!H~C .. . . -~· . . ..~ ·ç ".ll, .. ·-

GRiP NEZLE NEVRALJİ 

BAŞ DiŞ 
KIRIKLIK 

Soğuk Algınlıkları ve Ağrıları 

NEOKALMiNA 
TESKiN EDER 

Şıhhat Vekaletinin 15·4·9~6 tarih vıı 4·45 numaralı ruhoabnı haizdir 1 

iki davanın mihver dcvletlerının 
yardımından ziyade, garb dev -
!etlerinin yardımı ile hallini arrn 
etmektedır. 

Bulgar:standa buglin parti fa
a iyeli yoktur. Fakat İtalyan ve 
Alman tahrikatı yüzünden Bul -
garistanda bir nevi faşizm hare
keti başgöstermiş bulunmaktadır. 

Bunlann başında e~ki başvekil 

Çankof vardır. 
Eski Makedonya komitası azası 

da bu hareketi terviç etmekte ve 
Bt•'garistar.da faşizm trtkilfıtını L 

kııv'\•ctlendirmeğe çalışmaktadır

lar. Hat•fı teşekkül halinde bu
lunan bu parti Yunan Makedon
yasını İtalya ile paylaşmak gaye
sini takib etmektedir 

Fakat Kral Boris ile Çankofun 
arası çok açık olduğu için, Bulgar 
faşistleri faaliyetlerine geniş bır 
saha bulamamaktadırlar. Fakat 
yarının ne olacağı malfım değil
dir 
YARI RESMİ BİR İTALYAN 
GAZfETESİNİN YAZDIKLARI-

NA BAKIN! 
Il Giornale Ditalya gazetesi, Bal

kanlar hakkında dikkate değer bir 
makale neşretmiştir. Bu gazete 
bilhassa diyor ki: 

•İngiltere ve Fransa Balkan an
tantını tahkime çalışıyorlar. Mak
sadları Balkanlarda Bulgaristanı 

tecrid ve ihata etmektir ve ayni 
zamanda Balkanlarda tabii olan 
Alman ve İtalyan nüfuzuna sed 
çekmektir, Bu maksadla İngiltere 
Balkan müttefiklerine bol keseden 
para dağıtmaktadır. 

5,5 milyon Romanyaya, 2 mil
yon 200 bin lira da Yunanlılara 

verildi. İstıkrazları garantiler ta
kib etti. İster bir taraflı, ister iki 
taraflı olsun bu garantiler \'C as
keri paktlar ıhata siyasetınir, Bal
kanlardakı istinat noktaları ola -
caktır . 

Türkiye İngiliz tekliflerine sür
'atle ve gürültü ile muvafakat et
mıştir İttifakını gizlemiyor, hatta 
gazetelerle tecavüzkar bir şekilde 
tesit ediyor. 

Türkiye e\ki hegemonya emel
lerine avdet ettiği muhakkaktır. 

İhata sıyasetıne kuvvet vermek i
çinTürkiyeye, bir taraftan akte -
dilmiş ve edilecek askeri antant
Jar, berri ye bahri anlaşmalarla 

yapılacak yardımlar üzerinrl€ te
\'akkuf edilebilir. 
Diğer taraftan Ankara hukü -

meti Fransa ve İngıliz muavenetı
""' ,.!inat ederek geni§leme sıya-

Sinir 
Harbinde. 
Balık Avı 

(l inci sahifeden devam) 
aibi ne sinirlerimizde bir değişik
lik, ne işlerimizde bir gevşeklik 

yoktur. Devletçe ve milletçe ken
di vatanımızın kalkınması yolun
da azimle ve çizdiğimiz planlar 
dah.iJinde çalışıyoruz. 

En ileri hud.ud köylerimizde bi- · 
le en basit bir tereddüd olmadığı 
gibi manevi ve maddi kuvvet ha
leti ruhiyesi her tarafta ve her 
bünyede hakimdir. 

Bu itibarla sinir muharebesin
den de birşey çıkıruyacağını Ber
lin ve Romanın bir kere daha an· 
laması iktiza ediyor. 
,Hele ağustos ve eyllll aylarının 

mütecavizlerin bir harb çıkar -
maları bakımından çok tehlikeli 
aylar olduğunu ileriye sürerek 
sinirleri bütün bütün gevşetmiye 
sevkedcbileceği ihtimaller karşı
sında İngiliz Başvekili Çember
laynin İrlandaya balık avına git
mesi kadar orijinal bir mukabele 
olamaz. 

Alman \'e İtalyan matbuatının 
yırtım yırtım yırtıldığı ve her 
türlü propaganda vasıtasının si
nirler üzerinde müe"!ir olmıya 

çalıştığı bugiinler içinde Çem -
berlaynin bu seyahati hakikaten 
bütün bu hareketleri istihfaf ve 
istiskal eden bir jest olduğu ka
dar tedbirlerini almış milletlerin 
de müsterih vaziy!'tler!nin ente
resan bi_r ifadesidir. 

Çernbcrla~·nin bu tarzı hareke
tini dillendirmek iktiza ederse 
hiç şüphesiz şöyle bir izah yapı
labilir: 

- Korkmuyoruz. Kendi kuv -
vet ve kudretlerimizin her türlü 
tecavüzii def ve mağlfıb edece -
ğinden emin bulunuyoruz ve .. bu 
emniyetle de eğlcnmiye, spor yap
mı~·a. iti) adlarımızı tatmin etmi· 
ye ve avlanmıya gidiyoruz. Bu 
karar ve rahatımızı bezmıya ctlr'ct 
edebilmek cesaretini gösterebi -
lecekler için meydan boştur. 

Çemberla~·nin bu sembolik jes
tini hiç §İiphesiz sulh cephesi 
memleketlerindeki normal ve sa
kin hayat da bütün bütün takvi
ye ediyor. 

Söziin kısası: Kimseye taarruz 
edecek değiliz, gelebilecek taar -
ruzlardan da korkmuyoruz ve 
harbi sulh kalesinin içine kilit -
lem.İş, anahtarları elimize almış 

bulunuyoruz. 
ETEM iZZET BENİCE 

setıni ele almaktadır. 
Sulh siyasetine merbut olduğu

nu, bütün devletlerle dostane ya
şamak arzularını, Balkan antantı
na sadakatini ilan ederek bu ha
reketlerle Arap alenı;ni hatta Ro
manya ve Yunanistanı tehdit et -
mektedir. 

Bugün Türkiyenm talep hak • 
kındaki müddeiyatından bahse -
dilme.ktedir. 

Bugün Akdenizcie İtalyayı iha
taya matuf siyaset yakın zaman -
!arda ihtilatlar tevlid edecektir. 

Ve muhakkak ki Balkan devlet
leri ve hususile Yunanistanla Tür
kiye biribirine zıt' menfaat ve va
ziyetlerle karşılaşacaklardır. 

Bükreş 8 (Hususi) - Bulgaris
tanda cenup hududuna kuvvet sev
kiyatına devam ettiği buraya ge
len haberlerden anlaşılmaktadır. 

Bazı gazeteler, Bulgaristanın ce -
nup mıntakasında yapmağa ka -
rar verdikleri manevranın, Bi -
rınci Türk ordusunun Kırkkilise 

mıntakasında yapacağı manevra
ya karşı bir mukabele mi olduğu-
nu sormaktadırlar. -; 

Bulgaristanın son günlerdeki as
keri hazırlıklarına karşı, Roman
ya hududlarda yeniden askeri ted
birler almıştır. 

Bükreş 8 (Hususi) - Bu1garis
tancla umumi seferberlik hazırlı
ğı vardır. 30 yaşına kadar genç -
ler silfıh altına çağırılnnış olmak
la bera her bu davet gizli tutul -
muş ve sadece mükeHeflere ayrı 
ayrı ihbar edilmıştir. Asker mü -
kelleflerine hangi kıt'alara işti -
rak edece>k\eri de bildirilmiştir. 

20.000 gaz masklsi daha gel • 

_Meslek Seçmek Almanların Polo~Y8 

Istiyen Gençlere Hududunda T ahşıda 
(Çocuk babaları ve velileri 
ile kendilerine bir meslek 
intibah etmek istiyen ieııç
lere bir kolaylık olmak ü
zere memleketimizdeki mek· 
teblerin kayıd ve kabul şart· 
lannı sıra ile derce devam 
ediyoruz.) 

Muallim 
Mektehleri 

1 - Geçen yıllarda olduğu gibi 
bu yıl da öğntmen okullarına kad
ro boşluğu nisbetinde parasız ya
tılı talebe alınacaktır. 

2 - İsteklilerin şu şartları taşı
maları lazımdır: 

a) Türk olmak, 
b) Ulusal duygusunun sağlam

lığı, karakterinin düzgünlüğü ve 
mesleğe karşı sevgisi ve ehliyet 
derecesi, öğretmenler kurulunun 
dolduracağı sicil fişi ile teshil edil
miş bulunmak. (Bu sicil fişi tale
benin olduğu veya deva metmekte 
bulunduğu okullarca verilecek -
tir). 

c) Yaşı Öğretmen okulları tali
m'!tnamesinin tesbit ettiği çağda 
bulunmak. (Birinci sınıf için 15 -
19, ikinci için 16 - 20. üçüncü için 
17 - 21). 

d) Ruhi ve bedeni sağlamlığı, o
kul doktoru veya bir sağlık kuru
lu tarafından tesbit edilmek. 
(Röntgen bulunan yerlerde tale
benin radyoğrafisi de alınacaktır. 
Ancak sağlık kurulu raporu ve 
radyografi öğretmenler kurulun
ca namzet seçildikten sonra temin 
olunacaktır). 

e) Sınıfını pekiyi veya iyi dere
cede geçmiş bulunmak. (Liselerin 
ikincı ve üçüncü sınıflarından öğ
retmen okullarının muadil sınıf -
!arına geçmek isteyenler verildik
leri okullarda meslek derslerin -
den sınava tabi tutulurlar). 

3 - Öğretmen okullarına gir -
mek isteyenler mezun oldukları 
veya kayıtlı bulundukları okulla
ra miiracaat edeceklerdir. 

4 - İkmalli talebenin müraca -
atları kabul edilmiyecektir. 

5 - Öğretmenler kurulu 1 Ey
!Ulde toplanarak müracaat eden 
talebenin vaziyetini tetkik edecek 
ve (Liseler 3, Öğretmen okulları 
meslek kısmı 5, Vilayet merke -
zinde liseli bulunan ortaokullar 2, 
diğer okullar 4) namzet seçecek 
bunların adlarını derecelerine gö
re sıralayacak, fişlerini doldurup 
imzalıyacaklardır. Vekillik tara -
fından yapılacak seçimde bu de
receler göz önünde bulundurula-
caktır. ' 

6 - Adlarının karşılarına ter -
cihlerini icabettirecek sebepler ya
zılacak, aralarında şehit çocukları 

olanlar varsa adları hizalarına kır
mızı kalemle işaret edilecektır. 

7- Namzetlerin sağlık rapo~la
rını ve belgelerini noksansız olarak 
havi olan dosyaları 5 eylül salı 
gününe kadar derhal postaya ve
rilmiş olacaktır. 

8 - Öğretmen okullarına kabul. 
edilen talebe, bir taahhüt senedi 
tanzim ettirip kabul edildiği oku
la götürülecektir. (Taahhüt sene
di örneği okullarda mevcuttur.) 
Öğretmen okulları, yeniden ve
rilen taleben;n kayıt ve kabulleri
ni, kendilerinden taahhüt senedi 
alınmadıkça yapmıyacaklardır. 

ZAYi 

Ziraat Bankası İstanbul şube
sinden almış olduğum 2324, 2728 
ve 2842 sayılı bonolarımı zayi et
tim. Yenilerini alacağımdan eski
lerinin hükmü yoktur. 

M. Özünal 

ZAYİ 

(l inci 3ahifeden devam) 
lemiyeıooklerini bildirmiştir. Şar-

• ki Prusya hududunun açılması, 

Polonya - Danzig gümrük sonu, ve 
Almanya ile gümrük birliğinin 

başlangıcı olacaktır. Busuretle 
Danzigde toprak Anşlosundan ev
vel, i~tısadi anşlos temin edilmiş o
lacaktır. Danzig tedrici surette 
Nazi Almanyasına iltihak etmek -
tedir. Hitlerin, Danzigi muharebe
siz Almanyaya ilhak edeceği hak
kındaki vaidleri de bu suretle ta- ] 
hakkuk etmektedir. 

POLONYA BEKLİYOR 
Varşova 6 (Hususi) - Danzig

deki vaziyetin kesbettiği vehame
ti Varşova hükfııneti anlamıyor 

değildir. Almanya, planının ilk 
safhasını tatbik etmşi bulunuyor. 
Danzig silahlaidırılmıştır. Polon-

Münakale Vekili 
ıl! Geldi 
(l inci sahifeden devam) 

manlar idarelerinin vaziyetlerini 

inceleyecektir. Münakale vekili 

ayrıca Avrupa hattı gü:zergahı -

nın güzelleştirilmesi için yapıla

cak istimlakler işini de gözden ge

çirecektir. Buradan bir tetkik se

yahatine çıkması de muhtemel -
dir. 

• 
.Jatie işi 
(1 inci sahifeden devam) 

Dördüncü sorgu bakimi Sami, 

Müddciumumiliğin muhakeme is

teğine itirazlarla birlikte serbest 

bırakma isteklerini de gözden ge

çirmektedir. Netice bugün, yarın 

anlaşılacak ve kuvvet!~ tahmin e

dildiğine göre, soPgu hakimliğin

deki bu son safhanın, bu hafta i

çerisinde sonu alınacaktır. 

.. -·n 11'~ 
ya hükümeti de bulu ıl 
tedbir !erini almış buıunııı 

&' HiTLER BİZZAT oRDyoa 
RE E'.DMEK iSTİ 

JlJ 
Paris 6 (Hususi) -:- tııı'~ · 

rebe halinde Hitlerın, ·• 
zat idare etmek azrnıııd~ 
anlaşılmıştır. Halbuki Jiır 
keri bir rütbesi ve ınev~ ı. 
Sadece liı:fzen ordu baş dJf 
lığı üzerinde bulunınakt~W 
buki Hitler bunu bılfııl P°' 
mek niyetindedir. Bu seı;,ıııı: 
ra, deniz ve hava ~uınan ~ ~ 
lan general Brauhı.ç /\fil ~n 
ve Mareşal Göring ~u:. :ı~ııe 
parak meseleyi garu, rd 
Hitlere cBüyük Alman ° ğı 
reşalı• unvanını verrrıe 
vermişlerdir. 

. . . ıııe~ 
Istanbul Birıncn ıcra 

ğundan: 
v~ 

Erbaada Eczacı Cer1'8\& 
şi Zehra Varol'a ez gayrı ,( 
masraf 886 lira 44 kuruı1 ı,ı: 
borçlu bulunan lıtanbU f. 
ud caddesinde matbaac.' iv 

İ · cı hakkında İstanbul kıP lıl" 
iresinde işbu borçtan dD 

ııır.' lan takibde tanzim o ,,· .. 
't ev' 

zabıt varakasında tespı ~d 
zere 2000 lira kıyınet tas•l 

k 6. nan An,gsburg mar a b'i' 
ralı ve 1902 tarihli çifte ıJ!ı f 
Tabı' makinesinın satış .,;<i - a•·.ı verildiğinden mezkur ~,ıSP' 
karıda bildirilen yerde f. 
rihine müsadif çarşaJ1lb1ıı..,; 
at 12 den 14 e kadar ~ fil' 
rılacaktır. Verilen bede . .., 

·pı ,
men kıymetin % 75 ı ~ır 

- ıe<' takdirrle alıcısına verı 1c 
si takdirde satış teın~i~d;J 
11/8/939 tarihine ınu5

18,,ı 
günü aynı saatte yaP1

, 1, 
ikinci arttırmada en fa µ 
alıcısına satılacağından ~' 
muayyen gün ve saatte ,rl 
de hazır bulunacak nıe 
racaatları ilan olunuf· 

Dahiliye Vekaletinden : ]< t-
1 - Vilayetler evi önündeki Pergola sahasında yapılacB 1~~ 

turabiye, kanalizasvon, Ankarataşı ve mozayik döşeme işıer 
ması kapalı zaı·f usulile vahidi fiyatla eksiltmeye koıı.muştur:;ı/ 

2 - Muhamme'l keşif bedeli 95,707 doksan beş bin yedı l 
radır. ·tel t 

3 - Eksiltme 24/8/939 perşembe ,gün üsaat 15 de Vel<3 

da toplanacak satıııalJll& komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Mııvakbt te!l'ıi.nat miktarı 6035 lira 35 kuruştur .. 1/ 
5 - İstekliler bu işe aid proje, şartnameler ve buna 1!'~f 

rakı 4 lir:ı 79 kuru~ mukabilinde Vekalet Levazım müdürlü 

bilirler. ~ 
6 - isteklıicrin bu işe girebileceklerine dair Nafıa ~~ı• I 

alacakları vesi!ta:rı ibraz etmeleri !Azımdır. Bu vesikayı ?< 381 

tinden alabilmek için ıslida ile Dahiliye Vekaletine ınür3C 
)erdir. U c~ 

7 - İsteklı ler bııisc aid tekli.f mektuplarını ihale ııü0 .• 1 ,~ 
939 perşembe günü saat 14 e kadar eksiltme komisyonu r•'· 
buz mukabilinde teslim ederler. dOıl 

8 - Posta ile gönderilecek teklif mektupları 7 inci J1l 3 
, ı/ 

saatte kümisyon reisliğine gelmi§ buhınması şarttır PoslB'1" 
cikmeler kabul edHmf'z. .5600> .5995. ./ 

J' 

Yeşilköy Tohum Islah 
Komisyonundan : 

istasyonu s~tı" 
j~~ 

Miktarı Tahmin bedeli ' 
C•nıi kilo Lira f{r. 

Motorin _..... ....... .... 15000 1200 00 
Vakum •• ~.................... 1000 410 00 
Vakvalln ..................... 300 108 00 
Gres yağı .......... ........... 300 46 60 
Gaz yağı ... ..... .. .... .. ..... 300 45 00 
Benzin ... ..... ............ .... 1500 337 50 ~o~/ 

4/8/939 taı ıhinrle ihale edilmek üzere açık eksiltıneYf ~~ 
şilköy Tohum Islah istasyonu İıçİ3'.I alınacak cıns, miktar- t t11-' 
ve muvakkat kminatı yukarda yazılı m~teil maddelerle t 11 
!arına yPvmi mezkfırdp talip zuhur etmediğinden mUdd~Jc,ıt 
eksiltm~si 2490 sayılı kanunun 43 üncü maddesine ıevt.:ı,,~t 
cuma günü saat 15 de Beyoğlu İstikl41 caddeei Lieeler ~ / 
de toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır . c'' , 

İ5teklilerin evvelki şeraite tevfikan komisyona ınor' 

• 
Beyoğlu Tahsilat Müdürlüğüncleı>ıı/ 

İzmir Erkek lisesinden 938 tari
hinde almış olduğum 990 numaralı 
tasdiknamemi zayi ettiğirııden bu 
kere yenisini çıkaracağımdan es
kisinin hükmü yoktur. 

·-
Mustafa Hilmi oğlu Feridun 

Keramet Kicabay -···-···-···-···-···-mıştır. Bulgar hükumeti kara yr>
lke Turkıyeye ve Yuanıstana 

geçmek :istiyen.lere müsaade et -
memektedir. 

Hazine alscağının tahsilinin temini ıçin Beyoğlund~9ıı 1~ 

1 
mahallesinin Topraklüle sokağında yeni 6 numaralı (şar ıtO ~. 
malen ev 4, gar'Oen yol, cenuben ev 1,2 mahdut) 5260 .ııı•il• ~ 
miktarında Hızır km Dilbere ait e\rln ipotek fazlası t3ııs .; 
nunu hükünılednc göre satılacaktır. -

9 
pv"fı 

Talip olanhırm SOi" müzayedenin yapılacağı 14/8/93 J<~ 
nü saat 14 den sonra Eeyoğlu kaymakamlıfıııda ınilt~~f· 
yetine % 7,5 pey akçelerile birlikte miiracaaUarı ilAıı 





le Sabah. her yemekten sonra günde 3. defa muntazaman dişlerinizi fırçalayınız 
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müferrih ve midevidir. MiDEYi ve BARSAKLARf, KANI temizler. Sıh.h~~ı~ 
latif bir yardımcısıdır. MiDE ve BARSAKLARI alıştırmaz ve yormaz, ıNbe~ 

Deniz Gebikli Erbaş Orta Okul 
Müdürlüğünden: 

ı - Okulumuzun kayıt ve kabul müddeti Genelkurmay Bifkanlı

ğ".nca lD/ Atustoı/1139 tarihine kadar uzatılmıftır. Bu müddetin niha
yetine Jı:ııdar isteklilft bir i9tida ile okul müdürlü~e müracaat etıme
Jldirler. 

2 - İstidaya fllnlar bağlanacaktır. 

A - J'otojratlı nütus cfuxianı veya mU11addak sureti. (Tahtlı edil

mif nüfus cüzd.ını lu.bul edilmez.) 

B - Beş sınıflı ilk okul ıalıadetnamesi veya orta okul ta.9dilmamesi 

.(nmayet üzuinden bir sene müddet g~iş olanlar kabul edilir). 

C - U zeriııden bir 'ene geçmemiş çiçek aşısı kağıdı. 

D - Gerek kendi..oinin ve gerekse aileısiııiıı fena §Öbret sa!lıibi ol
madıkları ve Döalıkümtyetleri bulunmadıkları haklonda hüsnühal ka

ğıdı. 

3 - Bİ?İlll:i lll'!Jf için 12 lla 16, ikinci ııınıf )Çin 13 ila 17 ve üçüncü 
&ınıf için 14 ilA llyıışlarında bulunmak ve doğrudan doğruya sınıf geç

ııllı olmak. 

f - Gedikli er olarak da ayrıca orta okul mezunları alınarak doğ

rudan dojruya donanmaya Gedikli Erbaş yetiştirmek üzere gönde.rile

cekleriııden bu gibilerin de yukarıdaki ve&aiki bir istidaya bağlıyarak 
okul müdürliiğ'üne müracaatları. (Bu gibilerin yaş hadleri ll! ila 19 

olacaktır.) • 
r ' 5 - İsteklilerin K:ısıınpaşada !bulunan okul müdürlüğüne veya men-

sup olduklan askerlik şubelerine müracaatlan. (5568) '· 

GDZEL 
o 

iÇiN 
Her ~yden evvel sıh

hatlı ve parlak bir te
m?, lekesiz ve düıgiin 

bir cilde malik olmak 
lazımdır. 

RE 
PERTEV 

sızın de cildinizi güzel
leştirir, guddelerini bes 
leyerek canlandırır. 

tO senelik b:r tecrübe mahsulü olan KREM PERTEV tertip ve 
yapılı~ tarzındaki incelik dolayısile, tenin fazla yağlanması· 
na mani olur. Yağsız olarak hususi tüp ve vazQ]arda satılır. 

İstanbul Belediyesi hanları 
lı lr. Muhammen 

Teminat bedeli 

9,94 132,42 Fatih yangın yerinde Akdeniz caddesinde 101 faci 
adada 44,14 metre murabbaı Belediye malı ~sa 
satışı 

f,50 60,00 Aksarayda Lfileli caddesinde 35 inci adada 80 Sm. 
yüzlü 12 ~·tre murabbaı Belediye malı arsa satışı 

6,00 80,00 Kasımp& Bahariye caddesinde 79 numaralı 
dilkkAn önüne isabet eden 2 m. yüzlü 8 metre mu
rabbaı Belediye malı arsa satışı 

1,87 24,93 Aksaray yangın yerinde 28 inci adada 660 harita 
numaralı arsanın solunda f8 - 31 M2. sahalı Bele· 
diye malı arsa satışı 

11.25 150,00 Fminönünde Ahi<;elebi mahallesi Peynirci sokak 
8 numaralı dükkan enkazının satışı 

Senelik kira 
10,80 144,00 Ü sküdarda Valideatik medresesinin kiraya veril-

mesi. 
Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarda yazılı işler a

çık arttt•maya kol"ulmuştur. İhale 10/8/939 perşembe günü saat 14 de 
Daimi Encümeııae yapılacaktır. Şartnameler Zabıt ve Muamelat mü
dürlüğü kakmınde görülebilir. Taliplerin ilk teminat makbuz veya 
mektup1arı ile ihale !'.Ünü muayyen saatte Daimi Encümende. bulun!lHl-
ları. (5593) 

z BAZ, HAZIMSIZLIK, MiDE BULANTISI ve bozukluğunda, barsak Tef11 
liğinde MiDE EKŞiliK ve yanmalarında emniyetle kullanılabilir. ~ -~ 

Rahatsızlıkları, Yanmaları, Mide Ağrıları ve Ekşiliklerini ve Yemeklerden Sonra ~ııl~ 
Vücutta Hissedilen Çöküntü ve Ağrılık ile Kolayca mücadele İçin Hazmın En M.u'S Hülasa: MiDE musahhihi Olan MAZON Meyva Tuzu Alınız. 

Mazon İsmine ve HOROS Markasına Dikkat Ediniz 

lil 

rı e 
11 AAustos 939 tarihinde mevkii mer'i· 

yete girecek olan fevkallde tenzilAtlı aylık 
ve 3 aylık aboneman kartlarının tlmdlden 
köprU gltelerl ile merkezi idaremiz Kontrol 
mUdUrlyetlnde satıf8 batlandı§ı sayın yol
cularımıza Hin olunur. 

İstanbul Defterdarlığından : 
Muhammen bedeli 

Lira Kş, 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

.idrokarbon yağlarının tahvili. 
h!!l<kındaki ihtira için alınmış o
lan 25 eylfil 1929 tarih ve 824 nu

maralı ihtira beratının ihtiva et
tiği, hukuk, icadın Türkiyede 
mevkii fiile konması için bu kere 
başkasına icara verilmesi teklü e

dilmekte olmakla bu hususa fazla 
malıimat edinmek isteyenlerin 

Galatada Aslan han 5 inci kat 1 - 3 
numaralara müracaa 
ilan olunur. 

eylemeleri 
·t 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

Tophane kasrının Hariciye servisinin bulunduğu kısmın • . idrokarbon yağlarının tahvili • 
tamiri ~i 246 40 hakkındaki ihtira için alınmış o-

Yıık~rıda mevkii yazılı mahaldeki tamirat işi hizasındaki 246 lira lan 27 eylill 932 tarih ve 1586 nu-
40 kuru~ bedelle 3çık eksiltmeye konulmuştur. İhale 14/8/939 tarihine maralı ihtira beratının ihtiva etti

müsadif pazartesi günü saat 14 dedir. Taliplerin % 7,5 pey akçelerini ği hukuk, icadın Türkiyede mev

lhale gününden e\'Vel yatırıp mczkı1r gün ve saatte Defterdarlık Milli kil fiile konması l<;in, bu kere baş-

İstanbul Defterdarlığından ( 

Müsabaka İle Memur Alınacaktı 
Münhal n>emuriyetlere müsabaka ile memur alınacaktır. j'Jı'~I 

14/8/939 tarihinde saaıt 14 de yapılacaktır. Kazananlar aldıJ<lıı!' 
ce sırasile lise mezunu olanlar, 20 liraya kadar maaşlı ve ~ 
kadar ücretli memnr.yetlere; orta mektep mezunu olanlar, 
ve tahsil tebliğ mc"t'urluklarına tayin edileceklerdir. 

İst~klİierin aşağıda yazılı şarltarı haiz olmalan lazımdır.. ij 

1 - Askerlıği>ıi ikmal etmiş veya tamamile alakası )ı:esıJıll 
lunmak; • 

2 - Halen hiç bir mektebe müdavim ve mukayyet olma~~; 
3 - Hükumet d0ktorluğunca yapılacak sıhhi muayene5111 ı;C 

sayılı memurin kanununun dördüncü maddesinin (V) !ıkrsaı ııı 
ce hizmete elverişli oldJkları anlaşılmak; Jı' l 

Yukarıda yazılı gün ve saatte daktiloluk için de imtihan :fBP ıı!I 
tır. Daktiloluk imti'1cnına iştirak edeceklerin memurin kanunılll 
şinci maddesinde vanlı şartları haiz olmaları lazımdır. . 

İsteklilerin nüfus hüviyet cüzdanı, mektep şahadetnamesı, 
lik vesikası , hüsnühgJ kağıdı ve sıhhat raporile 6,5X9 eb'adıııd\ 
kıt'a fotoğraflarını biı dilekçeye bağlıyarak 12/8/939 tarihiııt 
Defterdarlığa münc2:ıtlan. c5892• / 

ı 
Emlak Müdürliığ'inde müteşekkil komisyona müracaatları. (5659) kasına icara verilmesi teklif edil- M "f v k"}}" u • d 

mekte olmakla bu hususta fazla aarı e ı ıgın en : 
Sahip vo neşriyatı idare eden Başmuharriri malfunat edinmek isteyenlerin 1 _ 2259 :;ayılı kanunun tatbikine dair olan etalimatnaıne~~ı 

ETE.'tt iZZET BENİCB Gala tada Aslan han No. 1 - 3 e mü- c~ll" 
n--ıld· ... ver·. SON TELGRAF Matb•••• 1 • 1 ilk oku el arın 4 üncü ve 5 inci sınıilaiı için iki ciltten mü!CŞ ..... ..,,. - ~caat ey emeleri ila no unur. 

==r===================~:;;======~~===::=:;:;::=:==j Aritmetilı: kitabı yazılması müsabakaya konulmuştur. 1 
2 - Müsabaka miiddeti 1 Eylıil 1939 dan başlamak ve 29 şı;I:' 

BUGÔN 
KUMBAOASlNA 
PAQ~ATAN 
KOCUK EL 

YAWN 
CEI{ DEFTElı(NE 

IMZA,ATAH 
r>OYOK EL 

OLACAK Ti~ 

~TOR,K(Y 
iŞ 

ôANKASI 

perşembe g~nii akşam'. bHmek üzere altı aydır. . . . # 
3 - Musahakaya ıştırake karar verenler 30 Ikınciteşrın 1 ~ 

şembe günü akşı.:mr.• kadar bir dilekçe ile Maarif VekiJliğİl1~ 
caat ederek b:ı miisab3kaya girecekler deiterine adlarını yazdır 
numara alacaklardır. 1 rıt' 

4 - Müsabakada birinciliği kazanan kitap serısı üç yıl 5 ~ 
okullarda okutula~ak ve müellifine her yıl için biner lira telif ııs~ 
rilecektir. İkinci çıkan Jdta'b serisini yazana bir defaya mahSıl~ . 
üzere birincinil' müellifine verilenin bir yıllığı, üçüncü, dörd~.~ 
beşinci çıJ<anlara ela bir defaya mahsus olmak üzere dörder ) 
mükafat verilecektir. 

5 - Müsabakaya gireceklerin eserlerini üçer nüsha olfll8~,ı 
makine ile ve kağıdların yalnız birer yüzüne yazılmış olara~ ', 
Vekilliği Neşriyat Müdürlüğüne makbuz mukabilinde vcrıneıer'' 
gönderır.eleri liızı?ndır. Kitaba konulacak resim, şekil, grafilde:ıı• 
irenin asıllarının yalnız bu nüshalardan birine ve yerlerine ~c ~ 
bulunması kafidir. Müsabakaya basılmış bir kitapla girenler de 
frç nüsh:ısını verecek veya göndereceklerdir. ~ 

6 -· Müsabalı.aya girenlerin eser müsveddelerile birlik1e, )ıJl 
kabul ~dildiği takdirde eserlerini ilan edilen telif hakkı ı:nu~ı ıil 
ve her türlü ta~arruf hakkından vazgeçerek Maarif Vekilliğİ~e r f 
lık bir devre için terk ettiklerini ve kitabın o devre içindeki ııe~d' 
!ışının son ta6hihlerinin kendileri veya kendi mes'uliyetleri altlol' 
yin edecekleri diğer bir zat tarafın dan yapılacağını gösterir ~ 
ten tasdikli bir taahhüt senedi vermeleri de liizımdır. j]C ' 

7 - Kitapluda bulunması lAzııngelen pedagojik ve tel'P. 1 /ı ları gösteren şartname ile noterliğe tasdik ettirilecek taab!ıU ~ 
formülü Maarif Vekilliği Neşriyat Müdürlüğünden aıın abi11 t· ~' 

"Jlder 
tupla iı;teyenlerın altı kuruşluk posta pulunu da birlikte go 
lazımdır. (3~88) (3837) 

lstanbul Defterdarlığından 

Yanan İstanbul adliye bınası bahçesindeki Emanet daire- 118 
sinin deposunda mahfuz 149 kalem muhtelifülcins eşya. ni1 

Yukarıda mevki ve miktarı yazılı muhtelifülcins eŞY8 •ıl'J 
yazılı muhammen bedeli üzerinden açık arttırma suretile. ~8~9ııf1 
İhale 14/8/939 tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 dec1ır. f 
% 7,5 pey akçelerini vakti muayyeninden evvel yatırıp meııc-0:~~' 
saatte M'lll Em!Ak llfüdüıfüğündeki müteşekkil satı.ş komiı>Y0 

racaatları. (5658) 

i 


