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Sahip ve Başmuharriri: 
ETEM İZZET BENİCE YIL: 3 

Almanya, harpten çekilm·esini Fransadan istedi 
Belçika Hariciye Nazırı, Hollandanın hüriyetve istiklaline 

dokunulursa, vaziyetin değişeceğini beyan etti 
İhtikar mevzuu ve bir AlmanlarHolanda hududuna 
içtimaın intıbaları 20 kolordu yığdılar 

Dikkat edeceğimiz nokta dünyanın bu gaileli 
günlerinde aabit gelirli olan Ahmet ve Mehme• 
din iatihlıik kabiliyetini muhafaza edebilmeaidir 
ki hükıimet te bunu bize temin ediyor. 

Yazan : ETEM iZZET BENiCE 
Son Telıraf'm ve phsımızm bariz 

bususıyeUeriDden biri de açık sözlü ve 
Cörwıdutü.müZ gibi olmamı:ıdır. 

Blr balk çoou.tu ve halkla bir ve be
ta.her oJdutwnuzuu da şek ve şüphe gö
tiireo taralı 1oktur. Kütlenin derdi 
lendi derdimiz. onun neş'e ve fera.hhiı 
kendi lnşirab ve bah,iya.rlıtunııdJr. Her 
•akı~ ve her sahada hep halkın sarın
da rer 'Ye cephe tuttuk. 

Dlin bize de, 
- Tlcarel "\/ekili sizi saaı on be,t• 

llcareı odasında ıörüşmiye davel edl· 
>or •• 

Dedikleri vakit mevzuu, davetin ma
hb-eUnl bilmiyorduk.. Ticaret odasın .. 
da VekHJ lçUma salonunda ve kalabalık 
bir toplanh içinde bulduk. Meier ma· 
karacı, ma.nlfaturam, köseleci, derici 
•e daba blr~ok çqlW lüecar loplaoicya 
dave~ edilmiş. 
Kapıdan şöyle bir baktım, ıenf bir 

111.aa.t a turacı: 
- Şık:i1et mevzuu olan metalar pl

>asada kalmamışlır, Bu JUbarla fial 
•rtınış\ır. 

lıiyor ve luhal veriyor. Bu zabn lza
ltuıı diler me&.a uhiplerini:n ayni nok
l&ı nazan süden lemlnlul laklp edl
)or. 

Doirusnnu söyll7eylm, kendi kendi
Jbe l'a.zlyeU tö1le muhakeme etUm: 

- Eh, tüccar mal yok. blnaenale1h 
llatıar yülıııek. İhtikar, kasıl aklımız
ııla.o l'eoen teJ' dctildlr. prensipini mü
dafaa tdlrorlar. Şimdi Vekil de bize, 
&'ördünüz ya. ıaze&ecl arkadaşlar. Tüc
tann müdafaasını dlnledlnis. Yok olan 
llH:laın deferi de elbette ki yüksek ol
llıak ıerektir. Yoksa bakikaite iddia 
•dildltl ve sazetelue reci•kl ılbl bir 
bıtUr.i.r mevzuu ve hareketi yoktur .. 
ıllyecek, lşl tatlıya baihyacak. Bb de 
bu teselli ile l'e bütün bu izahlara fnan
D:ıış olarak, yokb.n ne clkar?. diyerek 
Dıa.tbaııl&rmııza döneceğiz ... 

Belki, bir anda bu tanda bir muha
keme yürütmekte haklı veya. haksız .. 
dı.ın. Fakat. mazideki emsalleri olma· 
laydı herhalde böyle bir- muhakeme 
förütmek de aklımdan rcem .. tli. 

Fakat, yine doirusunu ve en doğru 
tellJI ile ifade etmeliyim ki, bütün i:r.ab 
t'e müdafaalardan sonra Ticaret Vekili 
IÖz ahp da bet on cümle söyleyhıce 
ıöisüm heyecandan kabardı ve ballı 

adına, kütıe adma ve nihayet Cumhu
riyet adma rurur duydum. 

Vekilin &Özlerini bir komprime ha
ttnde ifade etmek lizım ı-ellrse, Nazmi 
Topçuoflu ,unıan tebuiiz ettirmek 
lsiiyordu: 

- Ne söyleseniz, hang; müdafaa yo
lundan gitseniz boştur. İhtikir yapıldı
iı. kastımahsus ile fintlann yükseltil ... 
diğ1 ve birçok eşyanın piyasadan kald1-
nJd1ğı muhakkaktır. Bir memleketin 
içinde meselA kırk milyon liralık ma
nifatura. altı aylık kahve "Varken ma
nJf3tura buhranından ve :kahve yoklu-

ğwıdan bahsedilemez. Manifaturacılar 
ilstüste iki defa fiat tenziline razı oı ... 
mak ve imza koymakla spekülasyon 
istido.dını itiraf eylemişlerdir. 

Deri de böyledir, heI]ey de böyledir. 
Bütün bunlar harbi umwni neslinin, 
çok kazanç sevdasına düşen insafsız 

muhtekirlerin eseri ve manevralarıdır. 
Almanya ile ticaretım.iz durmuş ola

bilir. Fakat, bütün dünya ile serbestlir 
ve yollar da açlktır. Eğer, memlekette 
billarz makara yoksa dört aydır itha
l.at tacirlerimiz 500,000 İngiliz lirası \ 
alacaklı bulunduğumuz İngiltere piyaS3- 11 
sından ne diye makaı~ getirtmeyi dli
şünmeJDer de hemen fiatıan yükselt- ı 
mek yoluna gittiler?. 

Mak:ara gJbi hersey de öyledir. Her 
istenilen şeyi heı· istenilen ~nda ge
tirtmek mümkündür. Serbest döviz ise 
serbest döviz, akrcditü is:e akreditif, 
hükUmet müzahereti ise hük\lmet mü
zahereti ve herşey varken piyaf:nrlaki 
mallan kaldırmak, saklamak, fiatlan 
yükseltmek ihtiktlrdan ve ihtilcftr kas
tından başka nedir?. 

Vekili dinledikçe daldık, daldıkça 

rururlandık, heyecanlandık ve coştuk. 
O, tedbirler faslını da uzun uzun an
latıyordu. Fakat, biz onu da 'komJJrlme
leştlrerek ifade edelim: 

- Cumhuriyet hük<ımeti Osmanlı ı 

imparatorluğu olmadığı gibi bugünün 
eartlan da o gün!ln şartları değildir. O 
gön bir jandarma hükümeti vardı, 

bugün ayni zamanda iktısad1 ve smaJ 
bünyesini kurmuş bir devlet vardır. 
Bütün dünya yolları bize açıktır. Ve 
her zamandan ziyade memleket iktı

sadl inkişaf içindedir. İthal edeceğimiz 
maddelere nazaran, ihraç edeceğimiz 
maddelerimiz daha fazladır. Yaln.ız 

bakır, demir, krom, buğday, hububat, 
pamuk, tütün, kömür mahsıılfi.tımız bu 
memlekete milyonlarca liralık döviz 
getirecektir. Ve bu dakikada karşılığı 

tamam.Be hazır olan harp vasıtaları

mızın mUbayaa bedeli dı§'.ında her türlü 
metaı peşin dövizle sabn alabilecek 
vaziyetteyiz, 

Memleketin maH ve ikttsad.1 vaziyeti 
böy Je iken ve berşeyi getirtmiye muk
tedir bulunurken memlekette fiat te-
re!füilne, ihtikara müsaade edemeyiz.. 
Birkaç tüccar zengin olacak .. diye ge
liri muayyen ve sabit olan vatandaı1-
lann iştira ve istihlak kabiliyetlerini 
dilşürmek, onları bunaltm:ık vazjyet
lerlnin ortaya çıkanlmamna müsaade 
edemeyiz. Hükllrnet, dünya buhranının 
sonıma kadar memlekette herşeyi nor
mal tutmanın Imkfuı1arını ve tedbir -
lerlııi elde etmiştir. 

Eğer, ithalat tacirleri kendHerine 
düşen vazifeyi ifa edemiyorlarsa, bu 
rüştü haiz bulunmuyorlarsa biz onun 
da izalesi çarelerini bilenleriz .. 

Yine, anladığımıza göre anlatalım. 

Vekilin son sözleri 'u oluyordu: 
(Del'amı 5 inci sahifede) 

Paris'te Çember]ayn'ın iştirak ettiği büyük harp 
şurası mühim kararlar verdi, Çemberlayn döndü 

Soldan fllbaren Kanadalı aüerlere lıar bin bebemdıal tuanılaeafını bildiren lnsUJ:ı; Ktatı Maleslc Cnrc, Frıuısıs 
Cumburrelsl Löbrön, Fraıısıa Batvekill Daladye ve Franaaılakl inı-ııı. orduları lııımandaaı General Lord Gort 

Roma 20 (Hıısusi)- Berllnde çı- BELÇİKA, UOLANDANIN iSTİKLA- Belçika için ll!znmludur. Dolandaya 
kan An&rlfl razetesl Nazır Dr. Ley'in LİNE DOKUNDURl\IJYACAK bir taarruz vaki oldufu takdirde, bizim 
bir makalesini ncşretmektedlr. Nazır Roma 20 (Hususi)- Beleika Ha.rl- vaz:lyetlmlzde husule gelecek tebeddü-
bu makalesinde, Fransanın Almanya.ya elye Nazın M.. Spaak mühim biı: uu- tün mahiyeti bak.tunda söz söylemek 
karşı yaptıfl muharebenin bir cinnet tuk söylemittlr. M. Spaak Belçlkanm lhtJyatsızhk ohu. Fakat bu sahada 
olduiunu söylemektedir. bitaraf kalmak lstedlflnl ve lsUkJ:ill vnkua gelecek yeni bir vaziyet blzl 

Nazır, Fransaya büyük devlet olmak tehdit edlmt"dikee de bitaraf kaJacafı- al;i.kasız bırakamıyacaktır. 
prestijini kaybetmek lstemiyorsa, mu.. nı beyan etmb;Ur. Belçika., samlm.i bir lktısadi bitaraf ... 
barebeden çekilmesini son defa lavsl- Naztr demiştir ki: bğı mobafaza edeeektir. İngiltere ve 
Ye etmektedir. - Bolandaom hürrlyel ve istiklali (Devamı 5 inci &abilede) 

Milli Şef i 
Yakında Hatay'a da 1 

şeref verecekler 
Ankara 20 (Hususi muha • 

birimizden) - Milli Şef İs -
met İnönüne son seyahatle -
rinde mülfıki olan bir heyet, 
t::umhurreisinden l\Ialatyayı 
şereflendirmelerini rica et -
miştir. Milli Şefin bu daveti 
kabul ettikleri bir iki hafta 
sonra yurt dahilinde bir tetkik 
gezisine cıkacakları. bu seya
hatlerini Hatay'a kadar tem
dit bu:vuraraklan ihtimalin -
den bahsedilmektedir. 

"' 

Fırsat düşkünlerine 
şiddetli bir ihtar 

Dün mühim beyanatta bulunan Ticaret Vekili 
bugün de tetkiklerine devam etti 

r .. DONANMA GELİYOR .. i :" .... " .................................................................. : 
Büyük Harpte yeni silah ve harp vasıtalarının 
icadına 8ebep olan ve Türk denizcile1'inin 
dünyaya parmak ısırtan harikuladeliklerini 

tasvir eden bir macera ... 
r 
l Yakında Rahmi Y AGIZ anliltacak J 

Tlcarel Vekili Nazmi Topçu oflu tetkikleri eSDasmda 

Şehrimizde ihtikar işile meş -
gul olan Ticaret Vekili B. Nazmi 
Topçuoğlu bugün de tetkiklerine 
devam etmiştir. Vekil öğleden son
ra da bazı lüccarlsrla temas ede
cektir. Vekilin iştirakile dün Ti
caret odasında manifaturacılar, de
riciler, kunduracılar, makaracı -
lar ve diğer bazı tüccarlar top • 
lanmışlardır. 

Vali ile parti idare heyeti reisi
nin de iştirak ettiği bu içtimada 
evvela manifaturacılardan B. Veh

_bi Bilimer söz alarak manüatura 
piyasasında pek gayri tabii bir fiat 
yükselmesi mevcut olıxıadığını, 
spekülasyonun ancak 10 da 1 nis
betinde olduğunu söyliyerek; fiat· 
lardo miUıim tenziller yapıldığını, 

W•vamı 6 inci sahıfede) 

Finlandiya' da harp 
çok şiddetlendi 

Bir Rus fırkası çok ağır zayiat 
verdi.Ruslar yavaş yavaş ilerliyor 

Habo şehri alevler içinde ! 
Londra 20 (Hususi) - Helsinki· 

den öğrenildiğine ı:-öre. Manerhayıu 
hattına şiddetli hücumlar yapıl -
maktadır. Finlandivada harp bu
güne kadar bu derece şiddet pey
da etmemişti. 

Helsinki dün öğleden sonra bom
bardıman edilmişse ıle. büyük za
rar olmamıştır. Dört defa bombar
dım•n edilen Haboo şehri alevler 
içinde yanmaktadır. Suomusalmi 

mmtakasındaki son lıarekiıt esna
sında Finler bir Rus f:rkasına ağır 
zayiat verdirmişler ve fırkayı ged 
çekilmeğe mecbur etmişlerdir 

Göllerde buzların kalınlığı tank
lara tahammül edecek derecede 
kalınfostığından Fin topçusu yer 
yer buzları parçalamağa devam et
mektedir. 

(Devamı 5 inci sahiicde) 

Dördüncü kattan aşağı 
düşen bir kız 
Bacağından parmaklıklara asılık aldı, 

mucize kabilinden kurtuldu 
. Dün Şişlide bir hizmetçi kız a-

1 
partımanın dördüncü katından dü
~erek parçalanmak üzere iken mu· 
cize kabilinden kurtulmuştur. 

Şişlide Ualılskfirgazi caddesinde 
otnran doktor İbrahim Kemalin 
J.jzmetçisi Ayse, dün apartmıanda 
temizlik yapmak istemiş ve ilk iş j 
olarak da halıfon silkmiye baş -
lamıştır. J{üçük haldan silktikten 
sonra daha biiyücek halıları silk· 
miye başlıyan Ayşe bir türlü toz • 
!arı temizlenemiyen bir balıyı 
daha hızla silkmek isterken halı 
ile beraber pencereden aşağı uç -
muş, fakat dördüncü kattan aşağı 
düşerek paıı;a parça olacağı mu- ı 
hakkak olan Ayşe pencerenin ke
nnrında saksılara mahsus parmak-

lıklara takılarak asılı bir vaziyııtte 
kalmıştır, Ayşenin acı feryatları 
üzerine gelenler kendisini giiç hal 
ile asılı kaldığı parmaklıktan kur· 
tarmışlar, fakat Ayşe bacağından 
asılı kaldığı için yualanmış oldu· 
ğundan Şişli çocuk hastanesine 
kaldırılarak tedavi aitına alınmış· 
tır. 

* Küçükpazarda Hacıkadın ma • 
halle5inde Siikrfib•"" sokai'u:da 
16 numaralı evde oturan Hiisey· 
nin iki ysşındaki kızı Makbule 
odasuı~a oynamakta iken açık bu, 
lunan nencereden sok•ğa düşerek 
muhtelif yerlerinden yaralanmış, 
hastaneye kaldrrılarak tedavi al -
tına alırumstır. 

12 Fin tayyaresi düşürülmüş 
Moskova 20 (AA.) - Tebliğ: tur. 

19 kanunuevvelde keşif müfreze- Bu hava muharebeleri esnasın· 
!erinin faaliyeti, kücük müsade - do düşmanın 12 tayyaresini düşür
meler ve bazı yerlerde de topçu dük. Bir Sovyet tayyaresi üssüne 
faaliyeti kaydedilmiştir. dönmemiştir. 
Bazı mıntakalarda Sovyet tay- Baltık filomuz Bjorkö mıntaka-

yareleri istikşafta bulunmuşlar ve smda sahil b•taryolannı mııvaHa
birkae hava muharebesi de olmuıı- kiyetle bombardıman etmiştir. 

[ Diğer telgraflar 5 inci sahifemizde J 
ÇERÇEVE 

Roma TO kçesi 
Aziz dillmlı.i, kendi sınırlarımız içinde, züppeye, zıpçıktıya, bilgısıza, 

saygı.sıza karşı müdafaa edemezken, §imdi onu hudut dı~ımızda da korunuya 
mecbur o1mak gibi bir dert içindeyiz. 

Zira Roma radyosu her gece ttirkçe kon~'IJYOf, 
Ankara radyosunun tilrkçe nevileri içinde bile bll2llil. talana uğrıyan azı. 

dillmlz, Allahın günü •aal 21 le 21,15 arı!sı, Romada Engizisyon sandnlye
slne oturtulmaktadır. 

Bunu yapan iki kişi, 
Biri erkek, biri di,.i! 
Evet, garip bir köstebek çifti gibi, ayni ılve bozukluğunun bin erkek, 

b'bürü kadın, tıpatıp iki mümessili, tabıaravalli oynarcasına lisan vüc.-udO
milz üzerinde sırayla tepinmekte!. 

Her gece, kırdığı bin cevizden sonra (geceniz ııen olsun!) diye, kendisini 
turkçede bjr icat sahibi kabul eden Roma radyosunun ttlrkçe spikeri, TilrkJ
yedeki benzerleri arasında benzeri bulunamıyo.cak: kadar bozuk ~ivell bir 
ağıza malik. 

İşte, Roma tUriı;çesl.! 
İtalyanlardan ricamız 1111 ki, topraklar gibi maddi bir inhisar ifade etmi

yen dillerin mazl(Jın ve herkese açık tesell!lmlyetlnl, ber gece saat 21 ı. 

21.15 arasında bir işkence hedefi olmaktan kurtarsınlar; ve e~er bi>e hit.p 
etmek istiyorlarsa bir llaan aarayına kabul edllebllecek kılıkta in.an tedarllı: 
etsinler. NECİB F.hZIL K.ISAKORER 



EVLİ ADAMLAR 

BOŞBOGAZ ~lIDillf. 

Evli adamlar boşboias e1arlarmıt! 
Bunu, bir Aınerlkalı mulıendi.s lWUa 
ediy .... Bıı &at. ırueı ırWJ lulluiu blJ' 
otomobil moddl meydana çıkarmak U
ıere ta11'lJOnDDlf- Fabri.kaıu.n hu.su.tal 
alelyeslııde plışmak uzue üp. usla ls
lemlş; 

ılıi"tru ötnumek için, blzlm ruelenlıı 
ticaret ve lktısat tşlerlııe bakalı mu
harririne şöyle sorduın: 

_ ııaurı ~ddeler claha a!Tade pahA· ı 

landı! 

Şöyle cevsp verdi: 

- Bu. uzun bir sual- Cev&tn rfi,çtür. 
Hıcgi maddelerin nahalanmadıi•QJ aor, 
cevap Yereylm... 

BİR KÖK DÖGÜŞÜDtİK 
- Fakat, d.mlf, uslalar mutlaka be· 

lir olalalı.~ 
- -- -

- Neden! ı117e ııorm.,.ı.r~ 
- Çüııkü. evli olursa. "- OTlne 

ıidince, but.ün l'Ötdilklerinl, birer bl· 
rer kansına anlatır_ KadlJ\la.r da m:a
Jfım .. Yed.J mahalle1e ya7arlar .. 

Balbu.k.I. bizim bildıfin1i:ı. karı ve 
kocalar hiç konqmazla.r .• Konıqtutıan 

amanlar, 7a.bıız bvp e&Wdert .-üD
lercllr. 

DÜGtlN EVİNDE -HAZİN BİR HADİSE 

Ta.rso.stan ıazetelere blldlrlldlflno 
söre, bit· köyde, duiwı 7aoıJ.aıı bır ev 
eOkmuş, elli kql 7ara.lanmLŞ! Gelin de, 
ıaralaııan.l&r ara.suıda .. zavallı, ta1e, 
daha ilk l'ÜnÜlldo tallbshllkle lı:arftla• 
flYOr. 

Son Posta reliklmhlıı anket mu • 
harrlrl, flmdi, sid·p de. Tan11.5tald o 
Jıane sahlblue ta auaJl sormah: 

- Yuvayı erkek m.1 bozar, kadın 

mı!. 

Mallaka. alacaft cevap tu olacaklu: 
-Gelin-~ 

fırriKAıl BANGi 

MADDELl:.JtDI! VAR!. 

BJ.tiln pı:eteler, miitem!ld17en, Dıtl· 
Urdan bahsedi7orlar. İbtlkir kelimeıol 
• kadar mqJuu oldu ki, yulış tdf'
blyat kitabı, ranında hlc kalır. Rılh:ıssa 
lıau&"I maddeler iizerıne lhtllUr 7apıl-

DEVAM EDİYOR 

Flıılandl7anm tfm&I taranan, alta 
ay l'ece. aJU a7 l'ündilıün lıu.ktun sur
düi'ü memlek~Uer arasında iınlş!. z~

valh Finler, karanlıkta, harp ve mem
Jeketlerlnl mudafaa ecllyorlar. 

Sabah olmadan clOTaJD edeu r-lerl 
düşünün!. 

Biz, kış recelerlne dahi tahamm&J 
edeml1orw. Ve, bu w:u.n ıecelerde, 

harp devam edl7ort 

Bir arhdaf, fÖYle dedi: 
- Ma.amafih, biıtün d~adakl barı>, 

8.$•i• ya.kan buna beıu:er, bir kör dO

iüşıidii:r, 1"idl7or. 

lllEMLEKETİN EN TANINMIŞ 

KADINI KİM!. 

Bir muharrir, mem1eketimbde en ta
aı.ıımq ka.dwın kim oldu.iunu ishal 1-
ı:ln. mllD boylu blr makalf' 7azmış_ O

Jı:u1an, tabii merak ediyor: Kim bu? 
Bir ıaJr mi·. Bir arUl1 m.i! . .K.1m btt 
kadın!. Nlha1e~ muharrir cevap TO-

rl7or:. 

- Ayşe kadın-

Canım, şn blldlflnlı methar Ano 
kadın fasulyesi.. Fakat. Ayşe kadıu. 

rıt•lde, bıı töhretlnl kaybedeoelt, •lbl 
l'Cllyor, bizr •. Çünkü. 7azın J'U sebzıd 
flaUarı o kadar aldı, :rUr~dti ki, haddiJJ 
yarsa A:1 e .k~dını.D lsm.i.nl an!. 

All:llET RAUF 

Müstehcen kitap davasına başlandı 
?tlabt)'a meb'uso Nasuhi Baydann 

Pf.Jer Loyse'den turkçe7e cevlrdıfl 

Ye mii.!tehcen addedildiil için t.op -
bUuılan. eser hakkındaki davanın gö

rülme•lne dün asıı,.o altaııcı cezada 
b-.laumıştır. 

Kitabı haalıran Wıalel kUUlpbaneol 
aahJbl Semih LUttı lie basan matbaacı 
Kenan m.Ukemede tıa.ıı.ır bııhmayur

lard~ 

l\Iüddelumami elıllTilkur raporile lıl
tabıu müstehcen oldutunun sabit ol -
dui:unu, Nasuhi Bayd.ar meb'oı oldutu 
lcio muh:a.kemHI bu<iusunda aU ma -
k.ıma mün.caa& edlldiflnl söyllyerek. 
aııçlulaJ'JJI mal.buat kanun11ı11ın 31 inci 
maddeıd deWetUe ceza kan.unuruuı 

4-26 ve 421 hıel maddelerine 1"ore ce
ııaJaJ:ıılmlnıasuıı lat.edl. 

UüvlJ'etleri tablt. edllcD maman .. 
larda.n Semili Lütfi tunları söyJedt: 

- Eserin müstehcen oldutuna dair 
npor veren İbn.hiın Bakks Kon,.alı 
.Tau ıaut.e!>lnde bir muhblrdlr, ede
bl,.aUa alakası, bUhaua Afrodıt s-lbl 
bir e5er hakkında sOz söylemete sali
h17eU yoktur. Sonra bu ada.ı:n llesfmll 
Pt~mbe mecmuasına ıettrdli'i yaıı· 

lan almadıjun için bana mui'berdlr. 
Hatta fhUU5ı olmadıtı halde bu n
&ifeyt aldıiından «Tan• pzet~tndekl 
lıl2metlne de nihayet verllmlt•;r. Ba 

eser bundan %6 sene evvel de türkceye 

cevrllerek basılmış. bu ina kadar ta

lılba!a utramamı1lır. Bu ltltap miisleh
cen defU, ıam bir san"at eseridir. Mem· 

le~eUe bu kadar edip ve mütefekkir 

insan Yar, bunların mütaleaJ.aruwı a
lınnı&sJnı lstcrım. 

Matbaacı Kenan ııla ıunJan söyle -
mlştlr: 

- Bu ...,r 1914 de Cemı1et Kitap • 
hanesi sahibi Kasım tarafmdan ter -

cü.me ettirilerek bastrralmı1tL Bu ese
rin e.rmtuice, rumca 11tıshala.n hilen 

piyasada satılmaktadır. A7DI eeer ki

tap halinde basılmadan Ankaraclr. çı

kan cUIUS» razelesinde de telrllta e
ılllmlştlr. 

Matbaacı Kenan da eserin mQ*b .. 

ccn olup oımadıiının BU.erin Cahit 

Yal9JJ1, Biiseyln lt>.hml, UalU Ziya U
pkltı"ll ye saire l'ibl maruf edipler ta
rafından tetkik ettirilmesini istemf!ftlr. 

Müddei umumi, eserin mütebassıs
Jara tetkik ettirilmesi talebini mu•a
fık Kördülünü, anc3.'t bu mesele hak
kında l'D.zctcıerdc fikir ve mü&aleala· 
nnı acıkça ya%mı.ş olan 1evatın seçll
meltrfne imkanı kanuni bulwuııadı· 
tından t!ntversite edcblyal falniıte
sfnde.n d.erslnl.n mevzuu ve vuUesl 
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- Hayır. Anlaşamadık. Evvelce 
tahmin ediyordum_ ş:mdi inan -
ol.mı ki, bu kız bar sahibi Şiııasiyi 
çılgmca seviyor. 

- Ne diyonun.. Şinasiyi mi ıevj
yor? 

- Evet.. Evet_ Onu seviyor. Ve 
ba.'ka bir erkekte gözü yok. 

- O halde biz de gönül eğlen -
diririz. Zorla güzellik olmaz ya. 

Otelin önünden geçen l>ir motör
den ince bir kadın sesi yükseldi. 
Menekşe halkondan Celile ses

lendi: 

- Ayol buraya gelsenize. De
nizde ne güzel şarkılar söylüyor· 
lar. 

üyük bir 
hangar 

Haliç 
vapurları 

Pendikte hububat sto
ku için 35 bin liraya 1 

bir depo yapılacak 

1 

Denizyollan idaresince 
işletilmeleri için bir 

rapor verildi 
Toprak mahsulleri ofisj umnm 

müdürlüğü 939 rekaltesindcıı köy
lüııün elinde kalan buğdaylan sa· 
tın almağa devam etmektedir. 

Ofis yeni mahsul yılı için şimdi
den ı:ıeniş hazırlıklora başlamıı;tır. 
Bu meyanda muhtelif yerierde ye
ni anbar ve silolar inşa olunacak- \ 
tır. Anadoludan İsU>nbula getiri
lecek ve İstanbul civarından satın 
•lınacak hububat için Pendikte del 
büyük ve modern bir depo inşası 
knrarlaştırıimıştır. Bu büyük han
gar 35 bin Jir:>ya mal olacak ve 
ay başından itibaren inşaata geçi
lecektir. 

----n,o----

Fakir tal< b !ye daha 
geniş yardım 

Şehrimiz ilk mekteplerindeki fa
kir çocuklara yardım işi ile meş
gul olan himaye heyetleri vaziyet
lerinin yeni cemiyetler kanununa 
uydurulmalarını teminen bir •bir· 
Jik, teskil olunduğunu yazmıştık. 
İstanbulun üç kozasındaki ilk • 

mektepltt h:maye heyetleri; yeni 
biTlik niznmnamesi mucibince ka -
zalarında birieşeceklerdu. Bu su
retle şehrimizin 16 kazasında 161 
cemiyet vücude gelmiş olacaktır. 

Bu 16 cemiyet de •birlik· in esa· 
sını teşkil etmektedir. 

Peyderpey kurulm:ıkta olan bu 
himaye emniyetleri vilayet umuru 
hukukiye müdürıüğüne müracaat ı 
ederek tesçil işine de başlamış bu
lunmaktadırlar. Yeni teşkilaı saye
sinde fakir ve kimsesiz çocuklara 

daha ı:eniş yardımlar yapılacaktır. 

1 h.ÜÇUK HABEHLEHI 
* Şehrimizde bulunan PoJonya mW .. 

tccilerindcn mimar ve dekoratörler ı· 

belediye hizmetinde çalışmak istemış
lerdir. Bunların ehüyetnameleri tet
kik edilecek, lıızumlu olanJar kullanıla
caktır. 

* 158,000 lira aarflte in"1 edilmekte 
olan EminönU Halkevi binasının ıu

bat sonuna değil, ancak nisan a71na 

Geçenlerde yapılan heyeti. umu
miye toplantısında tasfiyesı .ka
rarlaştırılan Haliç vapurları şır -
ketinin tasfiye muamelesine baş
lanmıştır. 

Diğer taraftuı bu idarenin v•. -
ziyelini esaslı bir şekilde tetkık 
ettirmek için belediyece kurulan 
komisyon da şayanı dikkat bir ra
por vermiştir. 

Raporda; şimdiye kadar yapılan 
tı:,crübelere göre_ş:rket~ bu!tünkü 
vaziyetiie idaresınden hıç hır fay
da beklenen1iyeceği, binaenaleyh 
Haliç vapurlarının deniz yoilsrı 
idaresine devredilmelerinin doğru 
olacağı yazılmaktadır. 

Bciediye reisliğinin de bu fikir
de olduğu •nlaşıld o ğ-ından Haliç 
vapurlannı Denizyollan idaresinin 
işletmesi için bükfımetce müracaat 
olunması beklenmektedir. 

---~.J' -----
Mahkumların yiyecek 

bedell~ri 
l\lahkftmlardan alınacak yiyecek 

bedeılcr•nin hemen ekserisirun, tah
sil olunamadığı görülmektedir. 

Çünkü bu. hususıaki kanunda; 
malıkfıınlar y:;ecek paralarını ö -
demedikleri takdirde bunların na· 
sıl alınacağı hakkında bir kayıt 
oimadığı anlaşılnu•tır, 

Adliye Vekaleti; fakn h•lleri 
dolayısile kendilerinden yiyecek 
parası alınamıyan mahkfunlar ve 
bu naraların nasıl tahsıl olunabile
cei!"i hakkı'1da yeni ve esaslı bir 
kanun layihası hazır!aJDllğa başla· 
mıştır. 

Limanda batan 
iki vapur 

İstanbul limanının temlzlenmesi 
fapJiyetine devam olunmaktadrr. 
Bu meyanda Abırkapı önlerinde 
batmış olan gemilerden Mari Val
yano ve B•ydarpaşa mendireği a
çıl<lanndaki Marı:arita gemileri 
enkazının da cıkarılm•sı karariaş
tırı1mıştJr. Birinci vapurun enkazı 
ıs bin lira diJ:erininki de 5 bin 
liraya satılacaktır. 

dotru tammılaııabilece~ anlqılmıştır. 1---------------·ı * Yeni belediye sarayının proje ve 
müsabaka şartnamesi hazırlanmıstır. 

Emi._nönil kaymakamlık ve ~ledıye t.eş ... 
kilalı da bu sarayda bulunacaktır. 

* 8 hektarlık Büyillcdere !idanlıl!ı 
22 hektara !bil# edilmiştir. 

* Mısır Veliahdı Prms Mehmet Ali 
Kızalay cemiyeü umumi merkezine 500 

inıiliz lirası teberru etmiştir. 

* Tayyare fabrikalarının muamele 
ver&isinden istisna olurunalan için bir 
kanun lıiyihası hazırlanmıştır. 

itibariyle bu eser hakkında sa.Jihb'ct
le Hz söyleml7e elveri-.li profesör ve 
doçentlerin isimleri sorularak tespH 
edildikten sonra eserin bu zevata tet
kik rttlrJmeslnl talep etti. Dillm bu 
talebi k2'.bul ederek Ünlve"iteden sa
lihlyeUI beş zevatın isimlerinin so
rulması ve bu ~erin 28 cıene rvvellıtl 
türkçe nüshaslyle, te(rlka edilen U
lus sa:ıetrsl nü balarının mabkeme1e 
lbrau için mubakt:meyi 10 kii.nunusa
ni çaqamba l'ÜDÜ. saat 16 ya bU"aklL 

(Zambakı) birdenbire hayretle 
geriye çekildi: 

- Buraya geliyorlar. 
(Menekşe) dikkatle baktı: 
- Evet. Motör buraya yana -

şıyor. 

Celil gülerek söylendi: 
- Ayağımız uğurlu imiş. Otele 

yeni müşteriler geliyor. 
(Zambak) içeriye giriyordu. 
Semih Kiiınran da onuu arkasın

dan yürüdü: 
- (Yeni bar 1 yıldızlan bu akşam 

Bo~aziçine sökün ediyorlar. Aea- 1 
ba sebebi nedir? ı 

- Bizim buraya gelmemizde bir 
sebep mi vaT? Sadece can sıkıntısL 
Bana bir gezinti teklif ettiniz. K.a· 

·bul ettim. Buraya gidik. 

Aklı nerede imiş? 
Bir drı-tmnas ıonu anlattı: 

- Evlınlslıa önünden ceçen sokak. 
1ı1larda.nberl haraptır. Kışın çamur o
lur. ,.azın d:ı t.oz •• Bundan birkaç •7 
evve.l, yolumuzun tamirJne başladık

larını görünce hayret ett!k. Zaten, yo1, 
ArnaV11t kaldırımı idi. Biraz taş l'etir
dUer. 

0

İltl de ıısta.. Yapımta baııladı.
lar. Şöyle, mümkün mrrtebe tamir e
di7orlardı.. ııattalarca. süren bu tami
rattan sonra. yatmurlar ba1ladı, fa
lıyet tatil edUdi. Şimdi, rvimizln önün

de 7ıtılı taşlar duru7or. Acaba, ~· -
murdan kurtulmak için yazı mı bekll
yeceğiz!. Tamir.ıh J'3.panlaruı akh, ya-
11n nerede lmlı;'!. 

Alidar&lar ne düşünüyorlar, acaba'!. 

BÜRHAS <:EVAT 

J\fotör otelin önündeki dar i•kc
leye yarurşınıştı. İskelcniu iistün· 
de yürüyen iki gölge, otelın deniz 
kapısından içriye giriyordu. 

(Zaınbal•l arkadaşının Şinasiye 
benzettiği bn adamı tanımadan na
sıl rahat edebilirdi? 

- Biraz sonra yeni müşterilerin 
kim olduğunu garsondan onhya -
biliriz. 

Divordu. Ayak üstünde birer 
vermut içtiler. Semih Kamran: 

- Şampanya neden içmiyor • 
sunm? 

Diye sorarken, CeW söze ka -
rıştı: 

Hava 
taarruzu 

imlamızda anarşi 
ŞlkiJ'etçl oldaıiumus bazı h.ı.diseler 

vardır ki, müsebbıbi biu&dir. 1'-lbel.i.. 
imli anarşisi.. Lila. yazı1a l'tlincc, 
boyu.na SÖ)'lerb:- Tek.Desak ve &ek i.ın

ü ile ruma.IJyu., deriz.. YUıe1 biz, &en .. 
ıWııh. ıaıe~ımıa &"ibl ... ıstcdıtımu 
tekilde yazarız. Herkes, .kelimelere, 
dlledltJ, beieudifl kahbl verir. işte, 

bu suretle de, bir 1mli anarwısi me)'
daua cıJ<ar. 

Vali muavininin reis~i
ğinde bir hey' et bugün 

tetkikler yaptı 

İml:i.mızm tesbll edllmlt olduiuuıı 
bepl..uıi:J biliriz.. .Tiirk dilı araşı.&rma 

cemi.JeU• iml.Lmuın nasıl olacai"ını ta
Jin elmlşhr. Muayyen kaideler, basil 
usulJer, bazı şazlar kabul etmiştir. Bü· 
hm bu esasl&rın ,U-ıel vera fena oldu .. 
iunu burada münllaşa edecek dt:il -
linı. Fakat, mademki, kabul edlımlf, 

~il olunmuş bir llDlıi. tarzımı& var

dlJ'. O halde, hepimiz, ayni imli kai
delerine ria7e~ elmek mecburi.yelinde 
deiıl miy~!. 

Bu sahrl3.rı l'arip blr tesadüfün, ba
na ilham eUiZJ bir his altında yazıyo
rum. Meseı.ı, k"'buJ edilen tnııa. lu~a

tlne «öre, benim b,rincl adımın soıı 

ıı.arrı T ulr. 
Halbuki, l'azetede, mütem:ıdiyen D 

olarak çıkar. Bur~da asıl olan, kabul 
edilmiş resmi lml• şekli olmak lizım
dJr. Fakat. nedenw:, l'Uetemizde bu 
işle muvazzaf olan arkadaşın k.ınaatl 

T deiil, D ol&c.ığ"ı nuktasındad.ır. 

Pazar gu.Ak.u &azetccle, hikayemde· 
ki lm:ıamın T il çıkhtuıı sörü.nce, keo
dl kendime sevindim. Arkadaşlar, ka
naailerinl tashıh etmlşler, dedim. Fa
.. ,, fıkramdakl imzada, yine, D baki 
idi. 

O uman. re'imi imli Jfıp.Uoln mi, 
7oks<I, hususi içtihat ve kanu.Uerin !ili 
hiklm oldutu.nu, bir &ürlü. k.avrıya -
madım. 

Uerbalde, en dofra 701, lmll Jilcallni 
blblk etmektir. 

REŞAT FEYZİ 

Ş:ıir Mehmet Akifin 
ölüm yıldönümü 

Ayın 28 inci günü büyiik şair 
Mehmet Akilın ölümünün yıluo -
nümiidür. 

Bu münasebetle "Ünivusitede bir 
ihtifal yapı.iması kararlaştırılmış- 1 

tır. 
İhtifalde şairin bayatı ve eser

leri hakkında muhlclif h"lipler 
nutuklar sövlb·eceklerdir. Bila -
hare de merlıumun mezarı ziyaret 
o•unacaktır. 

Hava taarruzlarından konuıma 
için alınan tedb.rıer meyanıncıa 

Galata ve Beyazıt kulelerıne ko -
nulnıak üzere kuvvetıl ses veren 
10 düdük alınmıştır. 

Bu düıiükler yakında her iki 
kuleye kowıcak ve şehri.miıde ses
Wt:rübesi ınalı.tyetiude olmak üaere 
bir alarm yapılacaktır. ı 
Diğer taraftan dünden itibaren 

fen tatbikat mektebinde bir cenkaz 
kaldırma kursu• açılııuştır. Bura
ya 20 kadar ekip şc!i devam etmek
tedir. Şehrin en kal.balık yerle • 
rinde bazı yeraltı sığınak.lan dn 
yopılacaktır. Sığınak işleri için 5 
kişilik bir heyet kuruhnu.ştur. 

Vali muavininin rc:sliğinde bir 
heyet de bu;ıün şehrimizin bazı 
semtlerine giderek bu mevzuda 
tetkikler icra etmiştir. 

---vv-- --

Eğ:ence yerlerinin 
vergıleri 

Yarış ve güreş mahalleri ile ti -
yairoıar ve sinemalar glbi yuzde 
z;; vergi alınan eğlence mah•lle -
rinin bu V('T(J.ıcr..nın hesabında ·ha .. 
&ılatı gayri safıyc. kel.nıesınin ha"• 
zı tefsırlere yol aç!ı~ı görülm~ -
tür. 

Ezcümie bu suretle hasılatı gay
ri safıyenm 10) kuruşluk bır bi - ı 
lettc yanlış okrak 85,5 kuruş diye 
teshil olunduıiu anlaşılan· k bunun 
St.i,45 kuruş üzerinden tashihı ve 
ei!lence mahallcıi vergiıer.n n na~ 
sıl hesap o.tunacagı dun Celedİ)'C 
rei•liğinden şubelere bildirilmiş -
tir. 

--o---

Orta 0 1{.ul ve liselerde 
pasif müdafaa 

ııa,·a taarruzlarına karşı korun
ma kanunu ıle bu hw.u•laki lek -
nuJ nizamnanıc ve taliwa tnameler 
l\laariı. Veı-alcti taraundan ba:.lı- 1 
rılarak ıııaarıf müdıirlüı;üne gon- ı 

dcrilnıiştir. ı 
Buul"' bütün mekteplere tevzi 

olunacdaır. Diğ,er taraftan ilk ı 
ıuckteı. lcrdl! olduğu gibi orta okul 
\'C ı.sclerde de hava taarruzlarına 
karşı p;•sif müdafaa için tatbiki 
tccrübclc-r yapuacaktır. 

Polonyalı mühendisler Çok çocuklu hakimler 
Bazı PolonyP lı 

memlekelimizı!eki 

mütehassıs sıfatile 
yazmıştık. 

mühendislerin 
fabr:kalarda 

çalışacaklannı 

Bunlardan bir kısmı şehrimize 
gelerek Ankara;va gitmiş bulun -
maktadırlar. Polon\•alı mühendis
lerden ikisi de Kayseri mensucat 
fabrikasında tet~iklere gitmişler - ı 
di(. 

Bu mühendisin birkaç gün sonra 
da KarP bük demir ve celik fabrika-ı 
lannda tetk:kala ııideceklerdir, 

Çok çocuklu hakimlere yardım 
şekli de değiştirilecektir. Bu hu
susla Jıazırlanmağa başıanan yeni 
bir kanun layihasına göre bu ka
bil hakimlere balen yapılmakta 
ol•n nakdi yardım usulü tamamen 
kaldırılmaktadır. Bunun yerine \ 
hakim çocııkiarını okutacak vesaiti 
temin olunmaktadır. 

Bıı meyand• hakim cocuklan için 
biiyük ~eh ·r ve ka<abalarda Ad -
liye Vekaleti pansiyonlar açacak
tır. 

'~A_v_r_u~p_a __ H __ a_rb_i_ni_n~D_o_ğ_u_rd_u_ğ~u __ M_ı_es_e_ı_el_e_r~\. 

Kimler, ne emeller besliyor ? . 
Eskiden blta.r:ı!lık bir memlckeı J ... 

çin buyük devletlrrin lşlilıalı naz:ır

laruıdau uzak kalmayı tcmın eder dl· 
7e sayılırdı. Bul u.k tle"leU.,rin işliha-
111ndan uzak k.ala.lıile-n bilaraflara ise 
sık 1Jk ta.arnulara uirıyarak payla .. 
ştlan aıemlek.eUerin l'JPta ile baktıktan 
, üphes fz ci.L Fakat artık çok ~ey değif
l.ıti 1:lbi millelltrin müo.ucba.hndak.l 
bUaraffık. melbU91u da t:uıınmu oldu. 

1914 de Belçikaom Alman Wrruıo
na uğram.a.sJ o :um!Wa k:ula.r bUarflJta 
ria:ıı·eı dfuiturunu i,ylden Jylye sarsDWf 
olu7ordu. Fakat barv tehllkeJcriudea 
uzak kalmıt ıncmlekeUerin k.e.ııdJe .. 

rlnl cıunlyel aJLında ,1örerek milli mti· 
dafaaJarı için hazulanmıyaeakları bcs-
bellldir. Buna mukabil bu memleket
ler pek bü1ük içiunai meselelerle meı

ruı olmağa valıll bulıı7urlardı. B114ıiıı 

be artık bUaralJık her derdo deva ol· 
maktan çıkmu~tır. VarJıiım muhafaı..'\ 

end~l buyük küçuk her memleketi 
derece deret"e dilşti.ndürmektedlı". 

blrJrri temin etmek için bu harbe 1;ir
mı_şlerdir. 

Onlara edUecek yardım dün7.ı :.u.1-
hunnn istikbali ifln 7aı>tlmış olacaklı.r. 
Garpta. Almanyaya karşı uphe kuran 
Fransanın bHara.f kalmış komtularJ 
var. Gitl'ide hem bu konı:ıuJann mev
kii zorlaşmakla, hem de Fransa ile İn
cillere buı-unkü var;lye&te beklemekte
dir. Hele ,ımdt yine bu harbin blr 
cllvesldir ki carpte Alman7a ne in .. 
l'iliere Ye Fransa arasmda 11.aracb 
muharebe cereyan etmet.ke.n Avrupa
.aın fimalinde Rusya lle FluJandl7a a· 
rasında şiddetli blr muharebe başla -
mıt ve devam ediyor. Lehlstan maldm 
olan ikıl><le ufradı. Flnlaudlya şlddel
le roubveıneı stiııııtermekte. Buna mu
kabil prp cephesinde aük1ln bakL 
rakat bu ıidlşle ,.arp cephesinde hep 
sükiıA ı;te•am ederken .harp acaba Av
rupanm batka tantlarma mı Str3 J't:i 
ederek_ 7er J'tr hükmünü icra tdecek1' 

- Yanılıyorsun, rzizim! O, Şi
nasi gibi, her ı:ece birçok k12larla 
düsüp kalkan bir adama gönül ve
reçek kadar budala deı1;ildir. 

- Sözüme itimat et. Ben, 

(Zambak) denize l<ulak verdi. 
Öpmem seni, sevmem seni artık 

deli olsan! 

- Acanmı, siz de arlıadaJan -
nızı nekadar koruyorsunuz! 

- Korumak vazifem değil mi? 
Onları bara çeken beniın. 

- Şn motör an~je olmamışsP, 
konuşsak da Jkykoz koyuna doğru 
bir deniz gezintisi yapsak nasıl 
olur? 

Celilin maksadı otelden uzak -
!aşmaktı. 

Yeni m.L!tallcr g-Ust.eri7or kı eskiden
beri bitaraf k&J;ı.n memleketler dah.a. 
ziyade lşUJıayı celbeıl:yurlar. Çünkü 
bunlar devamh blr &UTette m~ve -
bunların devamlı bir surette mukave
fı hesap edJerCk la.arnu edenler ona 
cöre türlü cmeUer beslemekten ecri 
kalmıyorlar. BugiinkU lıalde Avrupa 
harbi karşısında kcudllerint hcrhruırl 

bir zümreye maletmiyerek her türlü 
anlaş:m..a. haricinde kabııı_ş olan de,·let
ler emni:ret altında kalabilecekler 
mldlrf, 

Bu itibarla 7enl relen Avrupa maı
buatmda aslterl Ye siy-asi mütehassu
Jarın çok etrafh 7aulanna tesadul e
dUmektedir. Harbin başka yerlere si
rayet edecefl.nl IÖ1'tlyenlere kartı bu 
kadar bedbın olmayı dotru buJD117an
lar, çünkü 1870 FraJlSll - Prnsya har
blııln başka tarafa slrayel etmedlfl, 
daha enel Knm mubarebHin.Jıı de 
mev:ili kaldıiı j!i&:trilmektedlr. 

bn sırrı bu gece kesfcttim. O, gö· 
ründütü kadar zeki ve anlayı~lı 
bir kız değil.mi.ş. Kendini ona kap· 
tırııu..,_ Başka bir erkekte &özü Y"k\ 
dedim ya. 

- Dediğin doğru olsaydı, bu gece1 
ban ve bardaki kazancını bırakıp 
bizimle buraya gelir miydi? 

- İste ın::ı;elenin bütün inceliği 
bıırada. Bu, bir kadın kaprisidir. 
Dizim ••rtınuzdan arada bir kıs -
kandıl< yaratmak niy~;·odedir. 
Ilcnı ben sana bir ~Y •öyliyeyiın 
nıi •• lJunlar yola gelir, ~lalı eJilir 
şeyler dei:il. Kafaluını öriiıncekli 
san'at ca.cihelCTİ •"1"1DlS. Onları yo
lundan ~evirmek, bir aile ıçıne 
so1.n• k ve kendiierile mes'ut bir 
yuva kurmak imünı J'Oktur. 

- Ben bu şarkıyı çok severim. 
l\tenekı;e birdenbire yerinden 

hopladı: 
- Zambak! 
- Ne var, canım? Deli gibi ne-

den bağudın öyle? 
- Ayol, bu sesi Wıunadın mı 

sen? 
- Bayır. 

- Hele bir dikkat et! (Şeb • 
buy) un s•si değil mi hu? 

Celıil sordu: 
- Şebbuy da kim? 
l\Ienekşe cevap verdi: 
- Bizim ciçeklerden biri. 
- Baletten mi? 
- Evet., Evet.. O. Ta kendisi. 
Semih Kiimran balko.ndan ha -

kı,yordu. 

- Kiminle geldiğini tahmin e-

debildiniz mi? ı 
Bu sırada (Menekşll 1 nlıı ince 

sesi bu muammayı çözdü: 
- Şebbuyun yanındaki adamı 

Şiaasiye be.nzettim.. 
(Zambak) birdenbİTe r.arardı: 
- Kabil değil. Şinasi patron -

dur. Bar pay<los olmadan bir yere 
çıkamaz. 

(Menekşe) ısrar etmedi: 
- Belki yaıılış ı;örmu~:imdiir • I 

Benzetmi olahifüim. Fakat Şeb ·
buyun yanında robüst bir erkek 
vardı .. Şinasiye çok benziyordu. 

(Zambak) tekrur cevap verdı
- Olamaz .. Olamaz, Mcnck -

Şet"iğim! Şinasi bu saatte barı bı· 
ralup gelemez buraya. 

Bu teklife ilk önce (Zambak) 
itiraz etti: 

- Gü~eı güzel oturuyoruz şu
rada. Manzara güzel. Hava JatiJ .. 
Deniz ıı;ezintisi bir yorl?Ulıluktan 
ibarettir. 

* Bir silah sesı 
Bali.ondan odaya gelmislerdi. 
İçiyorlardL 

Semih Kimranın maksadı (Zam
bak) ı iyice sarhoş etmekti. 

(Z•mbak) Aşıkının bu maksa -
dını anlamanuş dei{ildi. İhtiyatlı 
içiyordu. 
Menekşe kondi kendi,,e: 

( Devamı Var ) 

Darp uzadık('a bitaraf mrmtekrtlQ
rln vaz.iytH daraldıiı anlaıuhyor. itre 
bu mülihazalar so·,dinune set ırilınc~ 
İn!lfillz ve Fransız tarafının ort.ıy;ı koy
duğu davaya avdet ediliyor: Fr.ın• J~\! 

İnKlltrre Avrupada taarruz fikrml ıı)r~ 
tadan kaldırmak, Avrupa.ya, milm ... 
kün~e dünyaya y eni esaslar knyar.t.k 
bund:tn sonra nı:ıllctler arası müna~
betlerinin öyle yalnız bir taratın ar· 
su.:;u. Ue bosuiabilmecdpe mia1 ı.ed • 

Avrupada etrafa sirayet eden barp
Jer ne vakit olmu.'jturT. Ne vakii Av
rupaya yeni bir nbam. lstediil gibi bir 
$"kil venntk latiyen bir Napolyon ve-
7a ona bensemek he•eslnde biri eı -
kana. Alman devlet reisinin Anupa

J'll yeni bir şekil 'Yermek, helt> bil
ha _ Oija İn(iltcrrnin !iU deniz kuvvetini 
orlad:'l<ı kaldırm3k emelinde olma.sı 

«izli d~(ildir. Fakat araba Alman oı
duları nerrlerl lstiti tein l'lrtceitler ,.e 
ahnması ddşıi.nülcn yerler varsa bu
ralardan Almanyaya hakiki iurrtte ne 
gltol büyük b'r kar ve menfaat lemin 
edJlebUeeoktlr?. 

ALİ KEMAL SUNM1Ull 

t • 

Graf von Spee nııı 
sonu 

Y-: Ahmed Şükril ı:stıt' 
.ı· İnl'IIlz kruva%örlerl tarafından Dl il• 

lüp cdilere~ 1\-lonLevidco limanın~ l'.,O. 

&Jca ede.u ~ cep a.ırhlısı GraJ 
ııo· 

Sı>tt, kendi kıunandanı tara.lındaJI 
brılmı,Ur. Ratırtardadır ki A~ 
nrhhsı Urul'uay devletinin merk~ 
Uilc& etı!fl um.:uı, Alman rueıeıcrl er· 
AJm:ın radyoları. geminin basarıı Uİ" 
ramadıiım ve mahrukat tedarik et 1,_ 

· ·ı·ııer,. ten sonra denize açılı:rak ını1 ı '· 
d·ı er muharebeye devam edeceflnl ld 1 cJ1 

mlşlerdl. Bıı psetder İncilli relJlll ~ 
için münaka~a k:ıldırmıyan bir ıafe; .. 
Alman donanması için bir muıaJfe 
yet olarak cösterdfler ve bütün .S " 
man1:ı baştan aşa.is donatıldL 

GarlpUr ki timdi ayni Alman ,.... 

~·· telerl ve radyo • , batta verilLJ1 

berlC're ,röre, Alman hükUmetl, ıt-10~. 
nln batırllnusından dol:ıyJ. Uruı-u•Y ~.ı 
kümet.iııl mes'ul ıuımak istiyorlar. I•' 

41a şudur: Alman zırhlısı ağır suret: 
yaralanmış ve tamiratını y:ıpm2k i<" 
lizım selen mühlet verllme.nılş. ve•· 
Jetler hukukum. l'Öre, bitaraf bir ::: 
mana u.frıyan bir harp cemısi, 0 

manda ancak 7lrmi dört. saat katabilir• 
Fakat bir h'lrp netlcc,hıde hara.s• ui" 

d<' 
rıyarak b!~rat limana iltica eder~e: ot 
nlzde seyru.sefcr edebilmek l~ln l:ıP 
,relen acrle tamiratın yapılın.ısı iri.IS 
miihle\ verilir. Fakat bu m;.lhlet ı>'I" 
tuıda harp gemlsinln döküş ka ~u11c~ 

ti· 
ıinl arttıracak tamlrat yapıJama-ı. ·ıJ 
ru&"IU.7 hiıkümeU srmlnın vaziyeti 
tetkik ettik.Len Sonra zaruri olan taDlır; 
lcrin yapılması Jthı yetıniş iki s:ı• 
mühlet vermıştir. Gcmlt-ln sil:.htarJ.IJI 
tamir lç ı n mtih1et vcrııem,.zdl. faJt~ 
bUDun lçio de müblr.t ,·eri.d j:i, bıt 

, _ •'-"l•rl> yeni baştan ve daha kuvveılı ::....1.01.u 

teçhiz cdildıil farzedil~ hı, von Spee·olJ! 
bu arada UrU&'U&J" sahUJcrinuı açık .. 
larma dlıilecek olan kuvvelli İııglli.ı .,e 

Fr:ınsu harp semllrrlnln elinden kUt .. 
tulmasına imkiin var mı idi~ Bu fôlrY 
lar allıntb geminin bahrılma,.ındJ.11 
dolayı Almanların t·ruıru:ır hi.ıkÜJO,... 
tini mes'ul tutmak lstemelert maıı•" 
sızdır. 

Atman l't:mlsi tein yapılacak şef• 
ltlontevldeo limanına iltica eLmırereiı 
kendisinden uyıt olan İngfll:ı: grr01"' 
lerlle sonuna kadar muharebe etntektı. 
E~cn seklı. pusluk toplarla ıuücrb "' 

bez olan Ehset.er kruvaxOrü has.arı ul .. 
ramış ve harp haricine çıkarılmışh. V•" 
riye altlll.r pusluk toplarla muc lıhcf 
lkl küçük İnrUiz kruvazöri.I kalıvurda. 
Alman zırhlısı bu l'emiJer1t cWj u.t-e' "' 

bllirdl, Ve neUcttde bat.arsa ~rcfini ••'"' 
tarmq olurdu. Von Spee bwıu yaP "' 
madı. B• ""rıp bar•k•llnlo bir tıatıı• 
von Spre'nln petrol aldıktan Te ıır•._ 
tefek tamlrahnı yaptıktan sonr:ı. fakJi 
kuvvetll İnıillz crmilerlnln l'Clmcle " 
rlne vakU bırakm;a.dan dıtarı çskar""ll• 

lkl küçük İnJrlllz l'f'ml"iilf' dOi"u<.mtk 

nl1etlnde bulunması ldL Fakat Alın•n 
kumandanı bunu 7apmıyor. KendbiPI 
maflUbfyetten asla kurtaramıyacak O"' 

lan mühlet verilmesini istiyor ve ve"' 
rUmeyince, l'e-çenJcrde İ.n.ıllJz R.avJl"' 
pindi remlslnln yaptıj"J l'İbl, faik kU'f" 

veUtrle döii11crrk şercflle bat.acai1 
Ttrde intihar ediyor. Almanlar harf 
ccnıllerinio iniiharında bir ıeref te .. 

'\'t:tıhürr. ediyorlarsa, aldanıyorlar. Ge"' 

n:ıilcrln intiharı, ln'.\anların intiharı ,..ı ... 
bi ııtte delilet eder. Şeref, faik diit"' 

mania karşı karşıya ıclip dOiüşmektC"' 
dlr. Kaldı ki henüz kuvvetli İncillz ce
mllerl yolda olduiundan Almanın k.ar

ıılaşacağ-ı iki Juııvaıor kendisinden da" 
ha zayıftL 

İncili• deııı.cllerl reçen canaınb• 
ıünil 7aphklar1 döiüşt.e Alman deni&"' 
ellerine her noktadan faik olduklarıııl 

röslermlıılndlr. Yon Spee'nln •dil UJ· 
beti, bu &&feri 41imulleştlrmekledlr. na 
denJz muba.rebesl iki kuYVet arasında
ki miicadeJenin bir semb....lüdür. Blb

nl mem1eketıcr bu harbin bUiı şek" 
llııl şlmdideu roriır rlbl ohQ'orıa.. 

1 

A. ş. ESl\ttr. 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Yiyecek maddeleri 
neden yükseliyor?. 

Bir ok1171Xumv.s tunları JUl • 
7or• 

..tııııı.ar, aldı, 711.rildıl. blltlln 
maddeler tıatla.ndı. Bu arad:1, yi-
7ecek. maddelerinin de 7itkv.U1I 
fa.Yanı ha7retUr. Acaba, bUJJ:\ -,e. 

bep ne?. Halbuki, hemen lt1".1!tD 
bütlin yiyecek maddelcrl, 1ncrele- ı 
kelimiz dahilinde istihsal , ... ıur. 
!\Iest:Ji, yemek J"aJlarınm fi.a~la • 
rınm Ji.lkeelme!rlne btr '8hep var 
mı?. Bu variyetle ala.kadar elan 
lhUIJ.&r komisyonunun vrya ma -
kamların, bir an evvel f~re dtişü
nüp, trdbir almalarını d!lcrinı.» 

Oku7ucum.uz. bu mf'v7uda hak
h!IJ!'. Alii.kadarJarın d.Lkka.t naı:ar

larmı çekerb.. 



1 İST ANBULUN İÇİNDEN f 

Türk Matbuat 
idaresinin tarihçesi 

----- -
Sultan Hamit bir irade ile, mizah 

gazeteleri neşrini menetmişti 
YAZAN: ::::-1 

REŞAD FE~I 

Türkiyede, ilk matbaa, İbrahim 
Müteferrika tarafından tesis edil· 
llıiştir. İlk matbaa ile birlikte, ce· 
ltıiyetimizde, ilk gazete derhal' 
ltendini göstermez. .Takvimi ve
kayi. çok daha sonradır. İlk pro
fesyonel gazeteci, muhakkak ki 
1~Şinasi• merhumdur. 

Türkiyede, gazeteler çıkmağa 
başladıktan sonra, bu matbu neş
riyatın, elbette ki, bir devlet cep· 
hesi olacaktı. Yani, devlet de, bir 
•Matbuat idaresi> kurup gazete 
l\le-rile mesgul olacaktL 

Bugünkü matbuat umuın mü .. 
diir!üğünün, vazife ••e salahiyetle· 
tini sayacak değilim. 
İstanbul matbuat cemiyetinin, 

Yeni teşekkül eden Türk basın bir
liğine iltihakı dolayısile, Park O
telde yaptığımız toplantı veya eğ
lence, bana, Türk matbuatının, 
devlet tarafından, ne zaman ilk 
defa kabul edildiğini öğenmek me
rakını verdi. 

1\-levzuatı kanuniye arasında, 
•ınatbuat miidürliiğü. ilk defa, 
lısı - 1864 tarihli matbuat nizam· 
~aruesinin birinci maddesi satır .. 
ları içinde göze çarpar. Bu tarih -
lerde, böyle bir iderenin mc~cudi.I 
Yeti tahmin edilebilrr. Demek ki, 
aşağı yukarı 75 senelik bir hadise" 

Bu simalar içinde bugünkü 

cılann teftişlerinin de maarif ve da-/ 
biliye nezaretleri tarafından müş- 1 tereken yapılacağı emrediliyordu. 

gazetecilerden çoğunu tanırsınız. 

Hariçten memleketimize gelen 
yabancı dillerle yazılmış kitap -

(Devamı 4 üncü sahifede) 

Almanların ·ık 
korsan gemisi 

Em den umumi harpte neler 
ve nasıl hattı? yaptı 

Ajans haberlerini takip edenlerden 
birçokları, Alman cep kruva:ıörlerinin 
korsanlıklarını, şu veya bu cemJyi ba
tırdıklarını okuyunca: 

- ?\içlu bu korsan 
mıyorlar?. 

gemisini batır .. 

Diye söylenir1er ve bunların kaçıp 

kurtulmalarına akıl erdlrcn1ezler. Hal
buki korsan gemileri bazı sahillerin gi
rinti.sinden ve çıkıntısıudo.n istifade e
derler. Küçük adaların arasında sakla
nırlar, bin türlü hilelere müracaat e
derll"r. 

Telsiz telgraftan istifade edilemez 
mi? Şüphc~iz edilir. Fakat, korsan ge
mileri de bu telsizleri ahr1ar, avcı ge
milerin hlrekitını öğrenirler. Kaçarlar, 
saklanırlar. 

fu.kta bir duman görüldü. Bu İnl'illz
lerln, Emd~nden daha kuvvetti, daha. 
seri bir zırhlısı, Sydney idJ. Saat 11 J 
15 geçe En1den Süvarisi harbi kabul 
etti. Emdene birçok isabetler oldu. l\lü
dafaa kabiliyeti kalmadı. Fon MüUer 
testim olmaktan ise gemisini batırmayı 
tercih etti. Korsan gemisi Hind denizi
nin derinliklerine gömüldü, gitti. Doyç
Jandın, Amiral Şerin i.kıbetlerl de böy
le olacağına ne şüphe!. 

HiKAYE: 

29,000 TABLO 

İspanyanın Londra sefiri Dük 
d' Albe yalnız siyasi hadiselerle de· 
ğil, güzel tablolardan ve kıymetli 
san'at eserlerinden mürekkep kol· 
leksiyonunu da tamamlamakla 
me~guldür. 

Venö yenö lka©iorrıı 
CasysOatr lbeOöır<dlö 
"Duvarların da Kulağı Var., Dedikleri 

500 tablosundan 100 ü, Pnıda mü
zesinin diğer şaheserlerile beraber 
Cenevrede bulunmaktadır. 

Çok Doğru İmiş! 
Prada müzeııinde 400 tablo daha 

vardı. Bunlardan başka, hususi 
kolleksiyonlardan kiliselerden, mü

zelerden kaldırılan 29,000 tııblo da 
Cenevrededir. Bu kadar kıymetli 
eserlerin bir çatı altında toplan -

dığı şimdiye kadar görülmüş bir 
şey değildir. 

Dük d,Albe'nin bu tablolardan 
başka dcd".den kalına güzel bir 

gümüş sofra takımı da vardı. Bu 

da kaybolmuştur. Bir iki küçük 

parçadan başka kalmamıştır. Bun· 

lar da Pirene'nin Fransız hududu· 
na yakın bir yerinde, büyiik bir 
mağara bulunmuştur. 

BÜYÜK HALI! 

Salisburg civarında on iki genç 
kız dünyanın en büyük halıların
dan birini yapıp bitinnişlerdir. 

İngiltere bankasının yeni bina· 

sının büyük salonuna konulacak 

olan bu halı tamaınile el ile ya -

pılmıştır. Boyu 13 metre, eni de j 
8 metre 28 santimetredir. 125 renk. 

Gestapo sırf 
"G l k .. ammaz ı ,, ıçın 
beş bin kadın 
kullanıyormuş 

Fransız gazeteleriııin yazdığına j lan •Gestapo• nun işi gitıtikçe art-j 
göre, Almanlann polisteşkilittı o- maktadır. Bu gazeteler şöyle ya-

yünden yapılmış ve 175,000 franga ·============================ 

mal olmuştur. o niki işçi kızdan lngiliz ordu ve donanmasının şefleri 
her biri 1,000,000 a yakın düğüm 
yapmışlardır. 

Buna, dünyanın en büyük halısı Sör Dudley Pound 
diyen Parisli meslekdaş hiç şüphe 1 • 

:ok_k'. Yıldız sarayının mer_asim da- Birinci bahriye lordu lngiliz filosu 
ıresının kabnl salonundaki halıyı ' 

görmemiştir. erkanı harbiyeinmumi'ye reisi ve 
Dereke fabrikasında yaptırılan • 

bu balı yekparedir. Boyu 26, eni de lngiliz Fransız donanmaları 
18 metredir. Dolmabahçe sara - k 
yındaki ipek H.ereke halılarının b a ş u m a n d a n ı 
boyları da buna yakındır. Ve çok 
kıymetli saıı'at eserlerdir. 

Sör Dudley Pound altmış iki ya
şındadır ve tamam kırk seneden· 

beri denizlerde dolasmaktadır. On 
dört yaşında bahriye mektebine 
girdi. Tahsilini bitirdikten sonra 
Undaundct kruvazörü ile Çin su
larıııa gitti. 

1899 da, l\iagııificcııt zu:hlısı ile 
nıülfızim olarak siı11al denizine 
döndii. Genç zal1it. bilhassa tor -
pillerin tetkiki ile meş;:ıul oluyor· 
du. Bilahare Atlantik ve Akdeniz 
filolarında bulundu. ı 

zıyorlar: 
cÇekoslovakyada yer yer isyan

lar başladL Avusturyalılar homltt'o 
danıyorlar, Polonyalılar bir türlü 
mağlılbiyeti kabul etmiyorlar. 
İsvanlann önüne geçmek, ho -

murdananları su•turmak lazım. 
Hala hürriyetten bahseden, kıya· 
ma hazırlanan hlkı tedhiş etmek, 
hapsetmek, icabında vıınmna diz -
mek kolay bir şey mi? ... 

Yalnı• işgal oııınnn yerlerde de· 
ğiJ, AlnuınYada da g~yri meınnun .. 
ların sayısı günden giine artıyor. 
\"aziyetin vehameıini görenler ço
ğalıyor. Dulların, ~·etim çocukla -
rm sikayetleri yükseliyor 

Gayri ıneınnunlar? ... Buua yeni 
bi risim bulun~nuş. llükUıı1~tin si
yasetini teııkid cd~nler, veya sa
dece hayat Jlahalılıgından !-;JZla -

nanlara «vatan haini,. deniliyor. 
Derhal su,turulınak isteniliyor. 

Fakat, dii~i.incclcri, ışik:iyet!cri ya
vaş bir sesle, bir dost veya bir 
komşunun kulağıııa fısılda}·anları 
ele geçirnıek, cc,alandırmak kolay 
ntı? ... 

Devlet salnamelerinde, ınatbu
at müdürlüğü hakkındaki malumat 
lctkik edilirken, 1869 dan 1876 ta
rihine kadar oian nüshalarda mat-ı 
buat müdürlerinin isimleri yazıl
lııakta, fakat, bu dairenin nereye 
lııe-rbut bulunduğu tasrih edilme
tnektedir. Yine devlet salname -
lerinc nazaran, matbuat müdür .. 
lüi:'ii, 1877 de hariciye nezaretine 
Ve müteakıp seneden itib•ren de 
dahiliye nezaretine bağlıdır. 1884 
Senesinden itibaren, ayrıca hari
ciye nezaretinde de bir "matbuatı 
•cnebi müdürlüğü• tesekkül et -
llıiştir. Bu ınüdiirlük, 1885 de, da
hiliye nezaretine baı{lanmış, ve 
dört sene müddetle. dahiliye ne • / 
~aretône bağlı ve matbuatı dahilıye, 
llıatbuatı Irariciye isimlerile iki . 
~ıiidürliik çalışmıştır. 1898 sene • 
Sinde, matbuatı hariciye müdür -
liii(ü, tekrar hariciye nezaretine 
bağlanmıştır. 

1876 daıı 1903 tarihine kadar o
lan devrede, devlet matbuat mü· 
dürliiğiiniin ın. tbuat ıslcri iizc .. 
tindeki tesiri çok mühi;,, olmuş -
tur. Zevahirde, dahiliye nezaretine 
bağlı bulunan matbuat idaresi, ha
kikatte, bila vasıta •mabeyne• bağ• 
lı idi. Bütün emirleri mabeyinden 
Yani, Sultan Hamidden alırdL 

lTmumi harpteki tecrübeler, korsan 
g-emUerlnin er veya reı; ele geçeceğini 
göstermiştir. Fakat bu gemiler battp 
ırldinclye kadar birçok gemileri deniz
lerin dibine gönderirler, blreok zaval· 
htarın ölümüne sebep olurlar. 

Umumi harbin en meşhur korsan ge
misi, Almanların Emden kruvazörüdür. 
Aşağıdaki satırları bu geminin zabita
nından Fransua Zozet dö Hohen,-olern 
in hatıralarLndan alıyoruz: 

Nasreddin Hocanın Kecisi 
1909 da Dudley kumandan rüt-1 

besi ile .hahrivc nezareti emrine 1 
verildi. iki sene karada kaldı. 1911 
de Superb zırhlısı sü\•ariliğine ta

,yjn edildi. Ve zırhlıda, boğucu gaz-1 
larla zehirlenen bahriyelilerin ha
yatını kurtardığı için •Royal Hu
nıanc Society. nıadalyasile taltif 
olundu. 1913 - 1914 senelerinde yi
ne bahriye nezareti devairiııde ça-1 

Jıştı. Bir aralık Portsmout bahriye 
mektebinde hocalık yaptı. 

Bıu11arı görecek gözler, işitecek 
kulaklar ister. Her yerde ünilor
ınasız polisler, hafiyeler var. Her 
şeyi tarassut edivorlar, her şeye 
kulak kabartıyorlar. Bunların sa
yısı binlerce ... Beş bin tanesi de 
kadın! 

Vazifelei? Tanıştıkları, konuş • 
tukları, bir çatı altında otUTduk
ları kimseleri göz altında bulun • 
durmak ... Bir kaduı, bir kadından 
çekinir mi? Bir koınşu. komşusuna 
derdini a('nı~z olur ınu? .. Hususile 
bir çatı altında oturanar. sene 
lerdenberi fanışaıılar arasında .. 

Sultan Hıımidin, matbuat içia 
koyduğu kayıtlar bilhassa mü -
lıiındir. Bunların başında, 1876 ya
lında, Padişahın ilk osmanh nıec· 
lisi meb'usanına verdiği matbuat 
kanunu projesi gelir. Bu kanun 
~rojesinde, evvelce çıkmış olan ı 
l\izamnamelerde mevcut bulnnmı
Yon bir takım kayıtlar vardı. Ve 1 
tnatbuatı, daha ziyade zincire hat- 1 
lıyordu. En şayanı dikkat tarafı, 
hu kanun, Tiirkiyede, mizah 1!'8 -
ıetesi çıkarılmasını menediyordu. 
..,akat, o zaman toplanan ilk o, . 
tnanlı meclisi, bu kanunu kabul 
etmedi. Padişah da istediği madde.1 

leri mcr'iyete koyaın•dı. Fakat, 
<\hdülhaınidin matbuat sansörü 
1878 de billiil ve kanun haricinde 
işe baslamış bıılunuvordu. Padi
şah. 1878 deıı itibaren gazeteleri, 
17RR tarihli ınotbaalar nizaınna • 
llı~si ile de matbaaların sansörünü 
liddctlcndirivordu. 

1894 te, yeni bir matbuat nizam
naınesi ile, sansörün şiddetini art
tırdı. İşin mühim tarafı şu idi: 
l:ıütıin bu nizamnamelerde, gaze
telerin ve macmuaların san -
•ilrü, hakkında sarih bir hayıt yok:u. Fakat, sansör, gayri kanuni o
arak yaııılıvordu. 

Gazete sansörü •matbuatı da • 
~iliye. idaresinde yapılıyordu. Bu 
ıdarcdc, Abdüllıamidiıı ı:avet sa
dık adamları vardı. l{itaplarla 
llıccnıualar için de nıaarif nezare
tinde bir sansör heyeti vardı. Bu 
lııaarif sansörü üç kısma avnlırdı.: 
ıcl\feclisi kebiri ınaarif», eEncü -
ilıenj teftiş ve muayene• •Tetkiki 
tniiellefat.. ' 

1898 de garip bir •iradei hüma
~un. cıktı: B\itün matbaalar, z•P" 
lıye nezareti teftişi altında bulu
~acaktı. 1900 tarihinde cıkan bir 
.;.ışka iradede, matbaalarla kitap-

Kurvet kaptanı Jfon l\lu11erin ku • 
mandasındaki küçük Enıden kruvazörü 
1914 senesi temmuz ayı nihayetinde 
Tsiog Taoda bulunuyordu. Birkaç gün 
sonra haro ilin t·dilince l'tlarian ada· 
larındaki Amiral Fon Spee filosuna 
iltihak emrini aldı. İngiliz harp cem.i
lerinin eline geçmeden Çin denizlerin· 
den çıkmıya muvaffak oldu. Ve tayfu 
olunan tarihte, yani 12 aiustosta Ma
rian adaJarına geldi; Hint dl'nlzlerin
de korsanlık yapmak emrini aldı. 14 
ağustos aksamı filodan ;ıyrıldı. Sonde 
adalarına mütPveecihen cenubu tarbiye 
d.ofru yol aldı. 

Emden. Timor adasının şimal bur
nunda bekJlyecck blr gemiden kömür 
alacaktı. Halbnkl gemi muayyen gün· 
de, muayyen yere gelemedi. Dolanda 
hükümetl. kendi "ularında bir Alman 
kömür üor;:sü tesisine müsaade vermemiş 
ve gemiyi harekete icbar rtmtştl. Bu 
sebeple hirkaç haftalar kömürsüz de
niz üzrrinde çalkandı, kaldı. 

Emdenin süvarisi c;ok kornaz bir a
damdı. Hileye müracaati düşündü. Ge
miye salıfe bir baca Hive cttt. Bu suretle 
Emden, İngilterenin uzak şark deniz· 
terinde lstasyoner vazifesini gören 
Varmouth kruvazörüne bezetti. Bu 
ma~ke altında Bengal körfezine girdi. 
Yolda k:ırdlf kömiirü yüklü bir tüccar 
gemlslnf zaptetU. Bütün haınuleslni al
dı. Denize ~ ldı. Raoeıgeldl~l yolcu ve 
yük ,r-emilerini batırmıya başladı. 

Emden süvarisi. 1914 llktcşrininde 

itilif devletleri donanmasnnn sığındı,fı 
Penanc limanına taarruza karar verdi. 
Büyük bir cür'elle Jimanın atzına yak
laşh, Yemtchoug Rus kruvzörünü tor
pllledJ, Fransızların l'tlouskuet torpfto 
muhribini topa tuıtu, ililil! remlleri
nin şiddetli lakblne ratmen kaçtı, kur• 
tuldu. 

O tarhten sonra talih döndü. Atman 
kruvazörü Sonde bofazı methallnde 
bulunuyordu. Süvari, Kokos adasına 

taarruz ve Hindistan • Avustralya tel· 
siz istasyonunu tahrip etmek istedi. 9 
•onleşrln ıabahı kömür al1Tordu. U-

Nasrettin Hocanın bir erkek keçisi 
vardı. Boca her sene bu keçiniıı 7ii .. 
zünden epeyce para kazanırdı. 

Fakat; soracaksuuz? 
- Hiç erkek keçiden para kazanılır 

mı? 

Doirudı.ır diişündüiünüıı:.. Çünkü, 
nihayet bir erkek keçinin ne sütü var
dır. ne de yünü?. 

Eh; öyleyse Hoca; bu, erkek kecl
den nasıl olup da para kazanıyor di
yeceksiniz değll mi?. 

Hoca, her st!ne bu keçisini damızlık 
diye kullanıyordu. Viliyet merkezinde 
her önüne gelen hocaya müracaat e· 
diyor ve on kuruş mukabilinde ke~l
sindcn istifade ediyordu. 

Eskl devirlerde herkes kendine göre 
bir derebeyi idi. O vakltkl hükümel 
mf'murları halkı düşünmezlerdJ. Ka .. 

nun yerlne pluslarJn kuvvetleri hi.· 
kimdi. 

Nasrettin Hoca; keçisinin tyl bir 
danuzlık varld:ıtı getirdiğini törünce 
öbür sene fiatı elli kuruşa çıkardı. A· 
hali, Hocanın flatı yükseltmesi üzerine 
dedikoduya ve •ikiyete başladLlar. Hep 
bir atızdan bafır1Yorlardı: 

- Hoca, lhttkir yapıyor ... 
Nihayet, Bocayı mahkemeye verdi

ler. 
Kad1; karar verdi: 
- Hoca; istedlfi kadar 

bilir. 
para ala-

Ahali, bu karan haber alınca; çiJe .. 
den çıktı. İşe bir çare aramağa başla
dılar .. 

Ve. şu oareyl buldular: 
- Hocanın keçisini satın almak!. 
Ahali. Hocaya müra.eaat ettUer: 

• • • • • 
Bu iki • 

resım neyi gösteriyor 

Bu rtCmlerl dikkatle tetkik ediniz, ı 
Başka başka sahneleri gösiermekle be
ralıer aralarında ul bir ben••Y1' var· 

dır. Bunlara nasd blr iZPrlevba koya .. 
blllrslnld. 

' - Hoca; keçlyJ kaça verirsin? 
Boca; on mlsli tiat istedi. Ahali de 

parasını verip aldı. 
Artık, keçi a.hallnln malı olmuştu. 

Ylyjp fçlrlyorlardt. Nihayet belediyeye 
sattılar. 

Ve belediyeye reçtlkten sonra kecJ; 
damızlık i.şlnl görmemeğc başladı. 

Bunu gören belediye reisi Bocayı 

mahkemeye verdl Kadı bu işte Hoca
nın bir hilesini aramak tstiyordu. Bu 
sebeple sordu. 

- Hoca: keçiye ne oldu!. 
Hoca; cevap verdJ: 
- KadJ efendi; artık keçi aylıklı ol

du. İş yapsa da yapmasa da karnı do
yacak?. 

FAYDALI BİLGiLER: 

Bel kemerleri 
temizlenir 

nasıl 
? 

Biraz tebeşir tozu üzerlne benzin 
dam.Jatınız ve bir bez parçasile keme
rin ü.zerJne sürünüz, kuvvetlice oiuş
turunuz. Bırakınız, kurusun. Sonra· blr 
fanila ile siliniz, parlatınız. 
Bundan sonra yumurta akına batırılmış 
bir bez parçasını derinin üzerine sü
rerseniz ayna gibi parlıulığmı, yepyeni 
olduğunu görürsünüz. 

Kundura boyalarını 
israf etmeyiniz 

Boya. kuiusunnn kn.p:ıtı açık bıra

kıldı veya iyice kapanmadı mı çabu
cak kurur. 

Ufak ufak pare:alara. ayrdır. Kundu
ranın üzerine sürülmez, sürülse de ı .. 
ylce yayllınaz. Sakın, bozuldu diye kal
dırıp atmayınız. tlze.rine birkaç damla 
terebentn ruhu damlatınız; derhal eski 
halini alır ve yeniden ku11auırsınız. 

KANUNUEVVEL 1 
MÜSABAKAMIZ , __ 

1- Dünyanın en büyük kıt'a.sı han
•isldlr ve nüfusu ne kadardır?. 

il-- Dünyanın en küçük kıl'ası bon
rtsidlr ve nüfusu ne kadardır?. 

UMUMİ HARPTE 

Umuıui harp başladığı zaınan ! 
Sör Dudley, Amiral Jellicot'un ı 

kumandasındaki büyiik filoda, / 
Şen Vincent zırhlısı kumandanı 1 
idi. 

Jutland muharebesinde Colossus 
zırhlısına kumanda ediyordu., ''e 
ilk safta bulunuyordu. gemisi düş-1 
man tarafından hasara uğratılmış 1 
idi. Buna rağmen akşama kdar ı 
dayandı ve Alman amiTali Şerer'in 
kaçmasıııa şahit oldu, 

1917 de, bahriye nezareti erkanı· 
harbiyesine geçti. harbin sonuna 
kadar bu mevkide kaldı. 

S&r Dudley, kah bahriye neza· 
retinde vazife görüyor, kalı filoda 
hizmet ediyordu. 1931 de Milletler 
Cemiyetinde İngiliz murahhası o
larak bulundu. Üc sene sonra ikin
ci bahriye lordu oldn. 

1936 da, İtalya • Habeş muha 
rebesi esnasında Akdeniz filosu 
başkumandanı tayin edildi. Niha
yet 1939 da bahriye birinci lordu 
iinvanını aldı. Sör Dudley tam bir 
gemicidir. Fakat mükalemelerin· 
de gemicilikten bahsetmeyi hiç 
sevmez. Çok okuma meraklısıdır. 
Güzel bir üslup ile yazı da yazar. 
Birçok mühim eserleri vardır. 

Sör Dudley'in en büyük merakı 
av ve avcılıktır. Avdan bahsolun· 
du mu, siması parlar. Havada u • 
çan kuşu vurur, derler. Yaşının 
ilcrlen1iş olmasına rağmen, göz -
)erinin rüyet kabiliyeti çok fazla
dır. İşte İngiliz - Fransız filoları 
bövle bir deniz kurdnnun kuman
dası altında buluıımaktad,ır. 

SÜT YOK MU? SUSUNUZ! .. 

Bir misal: O gün Mina, öteberi 
almak için çarşıya gidiyor. Saat
lerce ayakta bekledikten sonra 
erzak sepeti kolunda evin dönü -
yor. Zihnen meşgul. Nasıl olma • 
sın? .. Her şey ateş pahasına. Son
ra birçok şeyleri bulmak, almaJ.
kabil değil ... 

- Eve nıi dönüyorsunuz?. 
- Evet ... 
Bunu söyliyen komşusudur. Ya

nına yaklaşıyor. İki kadın vanyana 
yürü;ı:orlar. Mina içini çekiyor, ve: 

- Üç saat a}'&kta bekledim, diz. 
Icrimdev kuvvet kelmadı ... Bey -
lıude. ne siit alabildim, ne de te· 
Tcya~ .•. 

işte sövlediği bu. Akşam üzeri 
iki sivil 111emur ~eliyor. Mina'yı 
alıp götürü}'or. Kabahati? .. Süt ve 
tereyağının bulunmaınasından ~i
kayet etmesi... 

Bir misal daha: H. M Askerlih 
çağını çoktan aşmıs. ticaretle ınc,ş
gul bir ad•m. Bcrlinin merkezindı 
büyük bir birahanenin müdavimi. 
Her aluıam geliyor, birasını içiyor, 
gazetesini okuyor. 

Bir gece birahanenin genç ve gü
tzel garsoıılarınıdaıı bir kız. bira 
bardağını m2sanın üzerine bırak· 
tıktan sonra sonıvor: 

- Nasıl, haberler iyi mi? .. 
H. M .... başını kaldırıyor. Genç 

kıza bakıyor. Ne masum bir çeh
resi, bakısları var 

- Eh Ne iyi, ııe de fena! ... 
- Bu daha çok sürecek mi, der. 

siniz, Her H. M? ... 
H. M ... cevap vermeden ihtiyat· 

la etrafına bakınıyor. Sonra yavaş 
bir sesle: 

- BiılaJ·ette zannolunduğundan 
daha uzun sürecel{e benziyor. İt
ler de güııdeııgüne bozuluyor .. 

tDevamı 4 ü.ncil sa.hilede) 
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1 FOTOGRAF SERGiSiNDE BiR SAAT J Holivud'da 
stüdyolar 

kapanıyor mu? 
Eminönü Halkevinde bir 
fotoğraf sergisi açıldı 

DİLENCiNiN CEVABI 

Y qlı bir kaaıa, sokakta tesaclllf 
ettiii bir dilenciye bir frank ve -
rlr ve sorar: 

- Bu~ neden dilfttlniiıı? 
BolivadD OD W blyü)ı .... =• 

ııtiidyon bliyiik bir felikele ma
na bırlanayorl Barid pmrları 

..,...._ lıa •tl-•eler, paıli de 
bpdarmı • 1 ..... tBute.I ile 
~.Zira, -arlar
ün J3,• l,~yw8-
aisbetiııde utt;n!m- PeY 711P" 
mıya Jı.ıuıu verdiklerini lıildlrmir 

1 Nak.ledea ı S E il 1 
Memleketimizde fotoğraf amatörlerini teşvik için 
açılan bu küçük sergi, sanat bakımından büyük 

ve mükemmel bir tetkik smasıdır 

Dlleııd cevap verir: , 

- Sizin gibi ;raptıjım ilim ıı. , ___ 
- .bJqaallılısaT-

- Banda ahp'111D)ffÜ .. 

V+tile lıa de slııla pbi ılilmel -
lere 'lıllyle lılr frulı fflQWdUiz 

Clıııılıulnt ... 
......... llı
Mlıi ,.... lllı .. 
lııınadaııatlalW

.. vı.ı.. - • 
Ckieri tepik lsla 
lıir fotopaf - -
Pi asw•· ·e a
nır •._. .... 
lurlmlıirqftftl 

Mllila vlli7ede -
.. teWlt .. uı ..... 
Lılahl ...... 

lım plıat .,... 

ecdu bıı,tlk -
" için - -uırı.n 
flmdidea ... -
lemak ve tepik 
etmek ıı... - lıa 
hfta için.. ..... 
Uvi rıaJOlllarmıla 
.. ~ lıir ..... 

artı. 

--YAZAN:-
f İJkeader F. SEETELLI 1 
W-lfle &Werilmiftlr. ••eli kır
U, llkbtıharda ıııplııyan W ıeaç 
bJa, ıonun altındaki Kanatia -
Hacivat uluıesi; ;rahat apmdakl 
elit leri dökülmiif lıir ~ •un 
altında.ki bltbnmda O)'IUl1an So

ca.klaruı - lıirbiriae lıe.ıı
ııl:rea llllael •• .ilabedi lıılr tuaif -
tir. 

Ea kuvvetli ..ten ıelellm: 
Natib' marttan Münif Fehmjnjn 
toııluklan, portrede kedi :ravruııu, 
Dalcyar bdıll, Neyzen Tevfik, ve 
Namık Giqüclln röPortajlarda çı-

r 
ba lılr ...._. bvpu, ava.kat, :rai-1 
••ha otomolıll c:rum, ve lnm - 1 
1adaa maada bıHnm •cec:uldar• ı 
pk ••- ve .kışmetll ntımu
nelenlir. 

AIDılAK KOCA! ---
v-u, Be:roflu•d• Plkrtye t. 

•lif eder ve: 
- Dtln ıeee bl'llll ıirdlm. Ye

ıııııda ditçi kainbiraderlıı Yardı?. 

- Pabt benim dişçi kalnblra • 
derim yok ..• 

- Yok ma? Garip lf:Y·- lhllıııkl 
lnma lıana kanıım söyledi. 

- ihtimal- Seni uf &tinailş,, 
lıiyle söyleıııit- Fakat, lııakalım be
ni lnanduabilecek mi?-

Yeni yeni kadın 
casuslar belirdi 

(3 tlncii 14hi/eden cfetHım) 

Judir • 
Büytlk lılr ballran ~ ... e-1 

-'er ı.e lıa talebi ıeddetırdtler-
6.. 

F.ier srev illa fllm wıı.... 
ımda çevrilmekte olan il filim 
:randa kal-•tır. BlrlePlı Ame
rika ve Kenede sttld;roluı da b
panaeıı.ktır. 

ŞABLO'NUN YENi illa PILJd 

•°Ouytff Artı.ta pııeteslııe s6z 
re, 1M8 -ı llk altı e,yısıda Ş... 
lonaıı ;reni lıir filmi ııtııterlle -
c:ektlr. 

Türk Matbuat 
idaresinin 
tarihcesi • 

(1 - lablfetleıı donm) 

..... ................. -"' .. 
lltl dire ._ıanna tılı1ı: 

- u.r- ,,....,_, ..Uer, ....-
• 5 p"-

Dtbr, çok kıy -
-w ......... ............... 
.._.. .... hl ... 

•bini M;l I lı .... .,....., "'1...ını 

J'otopaf meralmıda muhtelif ne-1 
ptlfleNea a:rni lıiiıt tberiDe , ... 
:r- lıir bpye talıedip de renkle
rin toalaruıı mllaavl dliftinMk de 
•.....ı lıir lleVk ve trava:r meae -
laidir. Serside bunun da birçok 
llnıelderi IÖriilmilflür: l)eniMe.ki 
yuqlar ve Pire. 

8- 1nz c:evııp "81'1111)'or, n • 
.. ld•.,;ror. O ııtınden aoıı:nı B. M 
ı. lılralwıeye ıelmediiinl &irea
ı.r sora:porlar, •uta oltluiunu Vf 
lıir pnatoryoma Jirdiiini öirml
;rorlar. Jlellıuki ııavalh ad•m ha
piste 

lar, ııümrilklerde, maarif rıaareti 
De poste idareli -•lumüa 
mürekkep bir heyet tarafından 
kontrol edilirdi. Tiy•ho eserle • 
linin ııamörli de, matbuatı dahiliye 
idaresi ile Hpliye naaretinin 
müşterek vazifesi idi. 

Baıo - •)'lal -- 1ılr ···-· .....-.. .. talı • - Kara 
.Jlladlfe OW r ıie ırlMllltl ,,. -.nıfeU 
De filırel .._ bir daldL lton iııı 

da fllıil'eU :rokla. Yalmıı llQ Sami 
Jtfc•tmln iJa Mld t =-· anlan 
atlıl ........... ,,. - eP1eiDa ı.utlil 
lfbı, ba meab'elia ltendblnıle olmuu· 
ama C&IH akılırdı. 

Ba:r Sami le"' ıra-ak lflıı --
aa-. _.... , ....... ......... ...... 

e.lıi ........... _ ... ellb -
ille, ... _ ... lıirer lılnır tet-

tik ettim. 
IElerleri ~ taıutıruıUa 

.._, .. memlekette okhlia pbl, 
1ıiııde de ikiye aynlan amatörleri 
Juaııee tarif etmek illerim: 

1) Birind kılım -törler -
DMriye çok güzel ve çok pahalı 
lıir fotoıraf mıı.khıesl elank, fo
fatıraf~a am ve film dolclur
CllJI, IODrll da ıelifl tılizel resimler 
pkip ba resimlerin lıanyonaaa ve 
1ijııla rı.kilme.ıai yiae folepaf
plıın yeplınnlanhr. Bımlann fo
toerafçılık namına yeptıklan iş, 

.. deoe, ııevkleriııe ııöre ııeçtiJıJeri 

Trir - ve:r• portrenin kar
llllllla Peip ct.klht&n ........ • 
tekrar bpetrmıktan ilıarettlr. 

a. Dn'i -törler saa'at ııev • 
lbd'T ıılyade heveslerini tatmin 
eDlek ilterler; elleiııdelıi cmn ve-
111 ...... ._ lıir ... lclaıle .. y. 
le bl:rle muanlıırla ılolıhınıp 
Utiriıleı ve lıanyw :r•ptu -
9ek ipll ılerlıel fotGpef ııtelye -
lıırtı.e Jı..prlıır. Bu _.._ -
6a. lıir tec·Hf euri elmlı • 
wwııttak lıir resim elde edebilir. 

1) Dılaeı bun ematörler - El

'8:1 •••i - ve:r• pahalı - -
..... lıer 191dea illlee 11-1 lr 
Ni!M, ne ıtM 11....ıyederi lıııls 
....... -ı. ...... nJa=+ 
..., ... -~iyi ..... 
lu wımalni, slııel -vaa1ıır ııeç-

..... .,. -ıan. lı6iıtJarı ·.... ee: we1 ı .....,.. i8ti;rm -

............... kl .. aevi-

..... ..,.._ialrn :rWe ytb 
t..la aırveffall .larlar ve lıuaı
Mluı ..-~ .... ,....ytb 
1 - .. _ ...... B'1t 1 lıiy- 1 
ı. 1ılr llrtla ._.. lıuyo et -

tlil lıir resimdeki m11ftffeldye • 
tini tıiirdfiiü Hmaaki seviııc:ine 

ndud olamu, 

HalkevJerinde açılııc:ıı.k foto • 
sraf -gisinde ikinci kısım ama· 
törleriıa" merlerlnin daima öa 
plinda yer •lmasmı temermi et -
tikten sonra aerpye seçelim. 

Ba ıtbel -ıer arasında mes
Jejiıı buı mizahi taabürleri de 
ııöze çarpıyordu. Meseli: l J Y ai· 
mıu altııMla •aJuımin 19-iye ile 
dolqtıiı bir futbol maçı, Z) de -

Fotoıırafçdık birçok brıuıp.rn ııiııde ailr'atle kotan bir moloriin 
ayrdmı lır. yuubatında lılr byıiuı hareketsiz 

Profesyonel, amatör folopaf - dUl'Ufa pbi. 

cıhlı. Biraıı ötede, bir futbol topuna 
Biiıtla bu lınllf)ar til)lhe 7'ık ld, sllrer ,ı1ı1 16Jilaen lıir köpekle, 

saa'alıa ifadesidir. Fa.kat, amatör vıı.ktiadu önce vapura atlamak ia
- tabiat - i daha aerbest, daha ilıa- · 

tiyen bir yolcunun iıkeledeki va
talı gördüp içindir ki • h•kiht - i zlyeti de ;rakıwda HydıiJmn kon· 
onun eserinden almak ve iirea· 

traslar u.mda aliriinllyor ve -mek daha mlimkiiadtir. )Jeıeli a-
maıöriin aeemisile profesyonelin )'irciyi pyri ihtiyari P!Wllrll " 
tealıeli çok dab nrslm çekip.de yordu. 

- atiril9 ve kevnylf itibarile - bir- B,..U. folografçdıkta -
le IC'Yr eskisi ıtbl optik lnc:ellltten ııl-

leşir r. ;rede •Stije. llhı mahatalıma lıir 
Ba _.,,;_ ....... lif Jailelerine .. ,., ,.. '°Y if•de eımı. oba- yal ldiriyo. 

elıjekdfia nlıjektif airilfleriııe ve zlteyt talırllı etmesidir. Blltibı n
dii• tııraftu Jıusllııldi fotosnf kani ııöriitier, kontrjar ıııılmeler 
•elıııliJaia serek kinıya, ıerek fi- ve buıtınıin kinıyevt pr 11 ec'+ri, 
ilik yenlllklerile emtroktif parp- yakml•f*ıncı edOMleria ;ranıttıiı 
lumdan topl•nmlf çok kıymetli deformuyoalar ve es Diha;ret 
inekleri ~th• eUnekı..tır. .etnın. o;rmıları lnı t.ııda mi -

Bilh_. objektife çok cilsel taJea edllelıllir. Sersideki mütelif 
manzanl•r -.lea (n) J1ID :rtık- ldlriyeıılte .... elırdı lıir ta -
Mktea döldlliitfi, denlııin dııJp • nesi de Bkru e,...ne vlca4le 

ları ve yajmurta bir ufelt lbe • mlı bir ııökytbtl • denb plıese -
rindea yllrllyen bir blıılıelıiuı ıtdir. Mellt$m kıırulıkta SIQ'a 
Ht ııpiı Platerillfi; ve eac1n lılr akisleri ve lıa qıklıırın eltuıa 
plıiJtle mmetll lıir dalpn•a lıö· küçük a CUJKDtılıırmm c:uh ser
JıllrmMea ııkq w kıvnhp lıa stl- releri adeta konap9 lıir ..... b
•I ..rter -da siize çarp - ür lıueketUılir. 
malıtedsr. 

Meraklı bir amatılh lln çektlli 
nsimleri ne tende mnrı.- Ji.. 

ııım pldıti dalı.i ba ~--
klln olduiv bdar mutazem Mr 

Serside ajrandipnarı •lhn-
lerl de verilmlfür. (Fon) ~ • 
•alı:lım .. da ematare ıüsel fildr
ler .... canli -ıer vardır. Bir 
çok -uırlerla (Fon) • elıelllllÖn 

- o ..... aıı.ı ha.....,., ..... 
Palll alf. 

- llnt; lrıalli - - --· - .... 
- He)l9i l:rl _, ,_ - ıre .ıa

..a-T. 
- t.ııruıı --_ ......................... 

DUVARLARIN DA KULACI VAR 

- GeldiiinJze cok memnaıı ol
clıım y•kında yine beklerlm.-

Mad•m I' miıafirini teul et
tikten sonr yalak od..,... RiriY•· 
Pencereyi kapelıyor, perdeleri in
diriyor. Radyoya &ç1yor, Parin ve 
Londraıwı son ıı.Jıerlerini din -
il yor. 

Vııkl• bu yaııak.. Fakat, kim be
lıer alac:ü.? evde kimseler yok. 

Halbuki erteU ıüııil tntif ...... 
aııyor. Ziyarete ıelen kııdııı, Y•· 
lak od·-·· arıılık kalıın kapıun
dan radyo maknieslni eiirrmilş.-
•Gammazlık· çok. kötü bir '97-

dlr. Bu kadııılana, tanıdıklarmı, 

.. Jıalılıınııı ve lı:om'1llamıı ele ver. 
meler! •ntana hizmet. telAkkl • 
hunıyer. 

JltlkUatı mı? •. Ay nlluıyetiııde 

-ile• Jıholuıç marL. Yahut lıirlıaç 
yiyecek n li>'ecek brtı... 

Doatlaruu ihbar etmekle feker, 
tae:reiı. kahve kartı t~ ed• 
lıa kadml• :rıwrtılılan fenahiın 
... H lfd taMir ........ 

Abdülhamid devri, Tllrk met • 
lıuatı i(in, lıir terör devri obnıqtur. 

1909 da, yani ikind mqruliyet 
lıaşlanıııcmda, yeni lıir matbuat 
ve matbaalar kanunu yapıldı. Ba 
bnanla, evvelce mevcut olan mat
lıuatı hariciye ve matbuatı dahi -
Jiye idareleri birl"-tirllcli, bir mat· 
lıuat umum müdürliilll ~ 
elli. Fakat, meşatiyet- dcvrirıde, 
lıu idare, alelade bir kalemden iba
retti. 1918 den uze :rılma kadar 
ise, İstanbul matbuat iUred, ieıral 
devi6tleri .....artlnlla eB altında 
idi. 

1920 )'lhaıla, Ankaraıla, .matbu
at ve latlhlıarat mlldiriyeti umu- , 
mcyesl. tetekküJ etti. Bu ........... 
veli, len V ekiDeri Heyeti reisli- 1 
iiııe lıeilı idi. Bir - ııorıra, e.-J 
rlclye Vekiletine lıııibıadJ. Bu 
idare, 1131 de, yine Jlarleiye Ve
Uletlne lıeih lku Jilyohrruhı. 
ım yılnıda, Dıılılliye V eJıiletiae 
Jıai1ı elarıık, yelli lılr ıııih11e1e ba
llnde, yeaiden Jnrndda. 1'3& yı -

:ret verme&leri IÖriillflilflilr. Bel- ~::ta:,::::!':': 
1ndıi, lııeDeql bir (SüjftJ ala ar- Mt ohaıdıı. 
• •a.wlm ... elduPlı:Mu 

1'te, :reni t..-kkül eden Tllrk 
!tir .... ııe. .... - lıir (Pon) .. lıasm lıirliii, lıa lwnın •üktbnle • 1 
buluıımuma dlkbt etıaek 1Aıum-
4ır. (Sllje) :rl lilı..U. lıerUer a- rladen birinin yerine ptirllmesl· 
......... .___.. tö ...,.__._,,,._ 6. btulıal IDlltb••t -1yeti ... 1 
---. ama r --:--·-~- Mlttlıı memlekete ...O olarü kıı
eıo lıiiyiik mavııffııkiyellerl.._ 1 nlan ba yeal mil-Y! iltilıd •• 
Wri .... nnıu venwı.tır. "- ıııntı top-

Emlııöııli Balkew.de epln n Jaııarıı.k btJadıtunııı llU.u b -
kilçü ,. .. .- ....... naatirier nn, '1'llrk ..... lıirJiilalu f..U -
için lıliyiik 'e mükemmel lıir tee-' :retine ııeçi'1aiıı. ıtıııeJ. ••l-1 lılr 
lilı; Mil81ıdır. eilnce, tath lılr ... tını elarü; tes-

cil ıeoiil=ri tmlılirllftr. 
Seaalyi Jumrhyıııılan telırii: e- Yem lıidliia. "8tlin ubdqlu 

4erlm. iıciıı. ... yırh ve faydalı olme~mı 
HIKKNDD P. san:uJ clllerim. 

dMI !mı eleflllae ae ... ııe u
la........,..l m*"t ., .... 

8•11u ll·tt ı -...ıa: 

-~· ........ --, 
- lla7ır: .... -· -- ... ..... - ............ ,. 

_..,..,h., ........ , ....... 
•lllr--

• - .... 

Blratladallm~ll ,_ .... 
ıtenen, dooUarmdan Jleeal:re ........ 
8-1 kend- • s- lımmD bdlva· 
.,.. dawe& eUL lla:r Sami daveti lıabal 
ederek, , Jıanolle bnaber sel-tlal 
ııiıoledl. 

İalasyoncla valtUle .., 8uıabıla fltl
Jlllade lıonıeallllı elıııllı olan AIMhılWI 

derlıal ıoanmı seldi, ~· elbıl tai
ta, ipliL 

- JlllSlbmT f:rl mllla AltdallalrıT 
- Eh, l:rl ıl11ellm de l:rl olal1111. 
- !ile ı.ıeotn7 

- Hiç!. 1 
- Altdallalı bir ıeeede on lln lta-

aamııalı ı.ıtermlolnT. ) 
Brlıl Jıonıeanan shl•rl ılörl aeıldı: 
-Baıo Jıa:rl 
- lbıe ile ıPblle... .. ,_ lıeB ha-

mala ~r t!lli1ia• aıoıoeelbn. Gece 1•· 
rmmclan bir aaai _,. c16ıı-ilm. Sta 
• maıla tisi U.Clafuıda lleltlel la • 
-· ,,_ lllr ahbabım da ali brt
ala lılnlen - be- h..,_ •· 
.... -'-- labldeıı •&111 ba! Pin de 

-- llııerbılııe ~CJ' ...... .. ~ ..... .._. 
- JIQ' Jıa:rl 

- .- lıalahnıııu --,,.. 

..... eehllle 1oı-- • --· Bu •• • .. ! ete blablla ... 

ıllldller. Blrlııl -· ·- ..... Ba:r Buıl ....... : 
- Yalla, elddl mi ıoapı:r ... uT .ıı

:re-. 
- o- :ranııı alaıo ...... - .. ,,,_ • 

lılllllıı -'""-
NaıllıPenln ıoanmda 1t"'1il ıhifJ9oPı 

-...Qcn Ba1 Sallll -blıl mail• ,... 

:..ne. -- Cebinden el P ..
&Mılar, .. ..._ .. da r!me•••rmı, _., 

.... ııerıenıı alank ..... lladem -
tılar .. 
-- - ...... .,, aoıı.e 11.ııer 

vmnell ir in k~ eıtıu Ba:r ııaaıl 
ıoolda Abdııllabı ra911eh1L llıı _.....,. 

&eYlılf .~ .... - ..... ..,,. 
Jıea, Abhllab knıdlrtae ... lln7• •· 
n&tı: 

- Alfedenlnla, ... ·- ...- • 
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Karaca, Fatih tehire girmeden padişahın 
bütün emirlerini yerine getirmişti 
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Cepheden dönen Ç~mberlayn İn
giliz millet7ne bir mesaj neşretti 
l'arıs %0 (Hımısl)- fn.-ııı. Başvekili 

Otbtberlayn tayyare Ue Londra7a dön .. 
lıai.iffiir. Başvekil garp cepheslndekl 

llİişa.hcdeleri hakkmd• fnr,ııs mille
'• hitaben bir mesaj n"'1"elmlşlir. 
l'ransaıWd İn«{llz k11YVel seferl7esl 

l'ınmda kısa ikamet müddetim eana
lıııda vukubulan müşahedelerimden 
«urduğum derin memn~nlycti beyan 
11ınek isterim. İngiliz askerlerlnlıı ırsrı> l 
"ı>heslrule IOfuğa. hava ve iklim ıniiş
~luıa rafme& bafarılıklan işlerden, 

fevkalide ,;iksell harp bblli7etıerln
deu bayttlle kaldım. İngiliz başku -
manclanlJiı. bu hazırbkJardan ve bu 

başarılardan dolayı lebrike şayandır. 

l\füı..&klbe• Çmıberlayn, mesajında 
İ.D.gıllz askerlerile Fransız balkı arasm
dakl mükemmel miliıasebellerı. asker

lerin mlıha.1 ve neş"elerinl görerek tv
b13.de meınıum kaldtimu beyan ve 

cephecle buJonan İnKUb askerlerloe 
Noeli ve yılbaŞlJ'ı lebrlk ediyor. 

Büyük bir vapura ateş açıldı 
Lwıılra 20 (A.A.)- 19591 l<Aluk ıts

"'-rla va.puru. AmerJka7a ıdmek ü
ltre :iken denizde vukııbulan bir ınü
.. deme !herine ıerkeltlcl llmana dön
"1.ck mecl;uı·tyetlnde ka.lmııtır. 
Güverı.. ve tablislJ'e sandallan lıa-

sara uiranıış, fakat lnsa.ııca zaylat yok

tur. 

Vapurda buJunan rib;Jerce · Amerl

kah yolcu diğer bir vapurla 

edeuklerdir. 

Jıarekel 

A tin ada İtalyan nazırına ziyafet 
Alin :zo (A.A.)- Atına ajaıı.sı bil-

11.ı,.or: 
l>ün akşam ftal7a milli terblTe na

tırı Botta.l terenne verllen a.iyalette 
llaşvetll aıetaksas bir nalak söyllye
l'tk. nazırdan Yunan milleUniıı Du.ce
loiıı kbasetll idaresi allında refah bu
ı.b asil itabau mllletl haklı.ında bes
ltcııtı tııssı:ra.la lercüman olJnasını rica 
tlınlştır. 

llottal bu nutka mukabele ederek r:e-

rek ıahsı •e ı:erek arkadaştan hak -
kında ırösterllen güzel kabulden do-

layı mlnnettarlıPm bildirmiş ve tö1-
lc demiştir: 

Kısa. bir zamanda Yunan miTietine 
J'tn1den nium, otorlte1e derin hür -

met ve devlete kuvvetle b:ıflılık hl-

slyatını aşılamağa muvaffak olmuş o
lan mümtaz. devlet adamına Duçenln 

ıelimuaı cetlrmek.le müftehirim... 

S t aJ in 'in 60 ıncı yıldönümü 
M'oskova %0 (A.A.)- T:ıs &Jaıısı bil· 

diıiyor: 
Sovyet memlekeH 21 kinunaevvelde 

8taıın1n 60 ıneı yıldönıimünü les'lde 
ı.....ıanıyor. 

Bütün gazeteler Stallnln bayatını Te 

sosyalist lnşada oynadıiı rolün muh

telif merhalelerlnl tebarüz ettiren ya-

ınlat neşrediyot.ar. 

Hollanda Hududunda 
20 Alman Kolordusu 

(1 bıei sahıted-n devam\ 

l'raruı. De J'•nl noklai naaarlar leaıl 
tıd.ilmek&edlr. Almanya ile rapılan mö
&akerelert.o de neUce}en.eceiinJ ümit 
tiyotuı. Der ne olursa ol$un, Anven 
llınanmua v.ub'ellm vahim adıledebl· 
lltı.. 

PARİl!TB BtlYtK llİ1 BAllP 
Ş(;KASl 

Londra 20 (Husu>i>- Fraruıada bu· 
lunan Başvekil Çemberlayn ile Milli 
&lüdafaa Narın Çel(i..ldı.n buıUn a\f" .. 
deıterl bekleniyor. 

Dün Parlste büyük harp tUrası iop
lamnıt. içtima.da İ.n.R"iliı BatvekJli, Milli 
lıüdataa Naz.ırı, ve General İronşayd 
hazır bulunmuştur. f'ransıs Başvekili 
l>a!adJle Gral von Spec'nln batışı ile 
lteticelenen muharebe muvatfa.k.iye .. 
llnden dolayı İııgllb naaırlarıru tebrik 

•t111işUr. 
Üc. nat dcYaDI cdn müz.akerelerde 

her iki tarllfın görnş blrloği bir daha 
teyit olll!lmll.1. askeri saha.da Fransız -
İngiliz teşriki r;nesa.isini kuvvetlend1r
llıek için y~nl hareket va.sal.al.azı &eml
lll kararlaştırllmışhr. 

Kanada.dan binlerce askerin ıebnesl 
hansa ve ingiltercde büyük bir mem

b.unfyelle karşd:ınm1<Jf.ııo. Kral Coro 
.ltanadab askere bir mesaj l'Önde.rerek 
harbin belki uzun sürebilccei:lnl, bltal 
tallbi7eUn herhalde mütiefik.lttde k.a· 
lacağıııı bildlrınl.jllr. 

Bidlse:re phft olan bfr Amerikan 
zırhlısı b:ıtan vapurun zabU ve mü
rettebatım kurtarmıştır. Teslim olma
mıık için kend:ıerini batıran Alman 
vapurları yirmi üçü bulmuştur ve vu 
vapurların ton tutarı 140?000 dir. 

BİR ALl\IAN TAJITELBAHİRİ 
DAHA BATmILDl 

Londra 20 (Hususi>- Slrokko adın
daki bir Fransız muhribi dün üçüncü 
olarak bir Alman lalılelbahirl daha ba· 
tırıwşlır. 

16 kanunuevve!de )'akalanan 4930 
tonluk Doseldorl Alman vapuru bura .. 
ya getirilmiştir. Doseldorf kendisini İn
ırlliz vapuru olarak C"iıliyordu. 

1950 tonluk Boyoe vapuru İskoç1a 
eahille.rlnde baLmıştır. 4373 tonluk İn
,rill.2. CU.y jokobi bir mayne çarparak 
batm14lır. Keaa Sitte isminde bir D:ı
nlmarka. vapuru da. ma;Jne çarparak 
batııuşlır. 

IlOLANDA HUDUDUNDA 
20 KOLORDU 

Londn %0 (Hususi)- c:DeyJJ Tel· 
erata razetesl muhabirinin verdiği ma
hlmata ,.öre, Almanlar Ren nehrinin 
ıol sablli ile Lüksenburg- arasında on 
iki rindenberi durmaksızın tabşidat 

:rapıyorlar. Belçika YC Bolanda hu .. 

dullarmda 20 kolordu tahşil edilmiştir. 

Para için kardeşini 
ağırca yaraladı 

Fırsat Düşkünlerine 
Şiddetli Bir ihtar 

Almanlar 
Urugvay' dan 

Tazminat 
İ.;tiyecekler 

(l inci sahifeden devam) J yüt dolayısile Si.imer Bank mües • 
Türkiyede 40 milyon kadar senna· ı seselcri mamulatı fiatlan bu defa 
yeniıı bu piyasaya baii;lı olduğunu, veniden tesbit edilnılş bulunmak· 
toptancıların doğrudan doğruya ı tadır. Bu fiatların • ğustosa kadar 
mustehlıı<e mal salacaklarını, A - değişmemesi için hükılmet tedbir· 
nadoluya daj:,..Umış oian kredilerin ierini alınışbr. 
üçte ikisinin tahsil edı}ebiıdıguıi Sümerbank haridndeki ıanayi 
izah etmjştır. ; .. in de icabedcn pamuklan vere-

DEIUCİLERİN İZAHATI ceğiz ve !ıı:endilerinin Sümer Bank 

Londra 20 (HusustJ - Graf von 
SpLc wn l>U\Ll.ll ~au .. t ve ıntaeLLe· 
l,, ... 41 ha.ten ~V.b..W bUJunwa.&ıa -
(U.Tıa.l'. ,ı.u.J9 N.ş.yı buıan mu.reı.ıe

baı muha<eoe sonuna Jauıar aıı • 
lı.onıua<llJi.ıu:. Z.roııv:ı ınah:ruıı.at ve 
erza>< yew;t.:r"'1 '.ıa><oma vapıuu. da 
musaut..ı.; eu..ı.unıştır. 

Blllldaıı sonra derıcılerden B. fi>tlanna uymalarını temin eyliye
Kaınhi söz almış ve deri fiatla - ceğiz. 
rmdaki tereffü köselede yüzde 21).. Pamuk ipliği ihtiyacı:rua da çare 
25, dıiz derılerde yii.zde 4a - 50 ol· buluyoruz. Hükumet, pamuk ipliği 
duğunu, deric.ler içın lazım olan getirecektir. 
zırnık, asit gıbi maddelerin gel • Makaradaki variyet de bir hu • 
mediğini, eğer bunlar geJmezse , susiyet göstermektedir. Harbd_en 
fabnI<aların yakında kapanacağını, evvel bütün m>kara ihtiyacını In
şimdilık dericılerin 100 b;n İngi.ıız ı giltereden temin eden memleke -
lıralık dövize ihtiyaçları oldugu • timiz harbden sonra ve bilhassa :lır.b.un.ın tam.iri için, Alınan 

set.L'l'.D.Jl lJruguay bti.Kwnetınucn 
b gu..n.ıü.k mu.ıılet isted.gı, iakaı bu 
mULt.tct vertlmed1ğı iç.w zırhıının 
kendisini batırmak mecbıuıyctm
<ie kaıdığı, bu yüzden Alnıanyanın 
lıruguay hü.kümetınden tazminat J 

talep edeceği anlışılmaktaıLr. !\la· 
aınaf.h böyle biz talep henı.iz res· 
men vaki olmuş de~ldir. 
EKSETER NAl>lL MUHAREBE 

nu söylemiştir. kliring sisteminin talbikındanberi 
AYAKKABICILARIN bu malı Almanya ve İtalyadan al-

• ETTİ? 
Londra 20 (Hususi) - Ekseler 

İngiliz kruvazörii ile Graf von 
Spee Alıruın cep ZJrhlı.sı arasın • 
daki muharebe hakkında yeni taf
silat alınrnı:;tır. 

84 maktul ve yarrılı veren Ekse
tcr sa balı saat al bda korsan ge • 
misinin taarruzuna uğramış ve bü
tün toplan kullanamıyacak hale 
gelinciye kadar muharebe etm~ · 
t ir. Son kalan topa mermiler elle 
konuyordu. Kruvazörde çıkan bir 
çok ynng!nlar d:ı müşkülatla sön
dürülmüştür. 

Yaralılar ve ihfüar h•linde bu
lunanlar, giLer yüzle ötekilerini 
teşvik ediyorlardı. Azası parça · 
)anan bir yPTalı: •İ:vi gidiyor, iyi 
gid';·or. rl•mis, bir kaç s::at sonra 
da ölmi.iştür. 

Finlandiya'd:ı 
Harp Ço!< 
Şiddetlendi 

(1 lnci nhifeden devam) 

:f'INLER BİR Kl5IM YERLERDE 
ÇEKİLiYORLAR 

Paris 20 (Hususi) - Kopcnhağ·J 
dan bildirildiğine Pöre. Fin ordu· \ 
sunu ikiye ayırmak istiyeu Rus -
ların iJcri hareketi in.kar cdBeıuez. 
Pitkajervi mıntakasında da Rus 
üeri hareketi teyit edilmektedir. 
Finlandiyalılar intizam dahilinde 
müdafaa ede ede çekiimcldedir • 
ler. 
Diğer bir h:ıbere göre de Maner· 

bnynı batbnda Fin mukavemeti 
devam etmektedir. Ladoga gölü 
şimalinııe de mukavemet devam 
ediyor. Rus tayyareleri Belsinkiye 
32 bomba atınL~lardır. 

Amerika hükumeti kendi hah • 
rivesi için sinaris ettiii kırk dört 
tavyareyi Finlandiyaya verecek -
tir. 
BİR RUS ZIRHLISI BATIBILDI 

Helsinki 19 (A.A, \ - Buraya ge· 
len malumata göre. Finlandiya sa
hil bataryaları Rusların 23370 ton
lukOklia Brekaya Revolutsia zırh
lısını batırmı:;larc . 

MOSKOV ADA HAVA 
MANEVRALARI 

İTİRAZLARI maktadır. 
Ayakkıbıcılar kooperatifi reıst Ş'.mdi İngiltereden mal gele • 

B. Abdulıah Arıman Kaınhinin söz- bilfr .• 
!erine itir.12 etmis ve kösele fiat- l Velril sözlr.Pini şöyle bitirmiştir: ! 
lıırınm yüzde 20 değil, yüzde 40 •- Fakat fırsatcil m>ksailar ta-
yükseltildiğini, memlekette 6 ay • kin eden; mnumi harbin batırasile 
!ık deri stoku bulunduğuna emin hareket ederek balkın geçim şart· 
olduğunu, ıncak bunun depolara !arını tazvilra ve kend·ne hrksn 
saklanmıs nl~hil-e-:e-i'ini, dPriciler ve mulıtekirnne menfaatler temi· 
yüzünden kundur:ıcıların işsi• :.:ıl· nine kalkışanlara karşı da silahlı 
mak t.eaü ....... :.ua.ue buıunnnKl;;nnı cl :miz nz?nacaktıro• 
beyan etmiştir. MECLİSE VEJlYJ,Eı."ll SUAL 
MAKARACILAR NE DİYOR? TAKRIBİ 
Toptancı makaracılardan Şeker• Diğer taraftan mem!d.ctteki ih· 

ciyan piyasada makara olmadığı J tikar vazh•eti ve ne ı?İbi müea • 
için fiatıann arttığını, döviz veri .. ı de]e tedl.i,.l .... .; ~ı,,...;1,~. hrtkl--ında 
1. b · t ı 1 "· · ·· l .-.. h'us Mazhar l\fiif'J tarafındon ırse. .arıç en ma ge ecegını soy-
1 ı Mecfüe bir sual takrİTi verilmişt ir. 
em~ ır. 

Tlt.ARET VEKİLİNİN SÖZLERİ 
.bunuan sonra '.1'1cuct \ıe.J.i.ıli ve· 

rilen ıza..natın b••t.ı .noKtaıa.r .uJ.a te
n..a., cucre.K, uıanıtatura tı.a-.uuın • 
O.alil 1.CJ:t:ilWCll.ll ) 'U.ZQC 70 1 bLUU.U-

Maarif Vekili 
IVIalatyada 

gunu, hır buçuk ay evvel 38 Kuru· Malatya 20 (A.A.) - 1\1 arif Ve· ı 
~ satmuı sateıun uU kur~a, ~6 ı..k kili Hasan Ali Yücel rtlakatu!Tin· 
wv ... n.ıı 6~, 4;1 lük dıv;tının 80 de ilk tedrisat umum ınüdiirü bu· 
kuıu,.a saııı11,gını, bır IJ>ını ısı. n- lunduğu halde bu.raya gelmiştir. ı 
buı 1uccannın lınıirc ,,ııerck ora- 1/ Vali ile konıufoo, vilil,~ct erkanı, 
ua mal kapatmak gılH hareı..etıe • parti ve belediye reisleri, nıekt• p· 
raıin fiat yükselmesrudc müessir ler ve kalabalık bir luılk küllesi 
oluuğunu beyan ederek uerı ve tarafından 1..a·rşılanan Vekil, lıü· 
m•karada d a snekiiıiısyon yapıl - kfımet ko.o.•ğ nda da:re reislcrile 
ılığını söylemi~tiz. .r.-öriiştükten sonra belediyeyi alay 

ıtıu•e.....,~~·· • '"il sağlam iktı • karakolunu ve ilk okull:ırı ziya • 
sadi vaziyetımizi anlatmış ve: ret etnıi,ştir. Vekil Gaz; ilk oku-
•- Bu kadar ıuüsail şartlar al- lunda verilen ~ay zi)·a{elinde de 

tında bnlunurken bir takını fır • mual1imlerle hasb.halde bulunmu.ş-
sat.cnlar çıkıyor; bir kısım vatan- tur. 
daşlarw ve bi.hassa sabit gclırli ı --o--

insanlann geçimini tazyik edecek Rakı içe:-ken <Yarsonu 
hareketlere tevess:.il ediyor. Buna 6 

müsaad etmiycccğiz.• f vurdular 
Diyerek ilave etmiştir: Sebzadebasında terz'.li.k eden 
•Spekülasyona müsaade etmiye-' Su;,bi ve arkado,brı Süleyman ve 

ceği z. Alacağımız tedbirler billı•s- Ferruh ayni semtle bir lokantııda 
sa ..ktısadi mahiyette olacaktır. Mal rakı içmek vüzünden cık2n kavga 
mevcud değilse ceıbini temin ede· neticesinde garson Vohldi muhte
ceğiz. Bunun için akreditiller de lif yerler·nden ağır snrette yara -
açtırınaktayız. lamışlnrdır. 

Deri SPnayii için 75,000 İngiliz ---<>-

lir".'.'ı .tahsis ettirdi~: Osma~lı ve Otomobilbir çocug" uezdi 
Selanık bankaları yuzde 2 ıle mu-
amele yapmaga hazırdırlar. İsti • Şoför Kemalin idaresindeki (tec-
yenler gidip alabilirler. rübe 9() ' numaralı otomobil bu sa· 

Pamuklu mensucat hakkında da bah Toz! oparan caddesinde 10 
düşündiiğümiiz tedbirler vardır. \ yaşında l\Iayer adında bir cocuğa 
Bo)a fiatla•ının yükselmis olması cnl>arak, yavruyu muhtelif yer
ve sair malzemede görülen !.eza . !erinden ağır sıırette yaralamıştır. 

İstanbul 
Yeniden inşa olunac:ık ilk okula tahsis edilm<>k üzere 1295 tarihli 

karornameye tevfikan istimlakine umumi menfaat kararı istihsal olu· 
nan Besiktaşta Spor ve Dibekçi so' '. aklarındp kain 3338;65 metre mu· 
rabbauıdaki arsanın bir kısmına dö· der bir kısınma da sekizer lir. ki 
tamamına takdir olunan ceıruın 1828 ,20 lir:ı bedelin azlığını ileri süre
rek mP! sahibi Saliılıatıin tarafından yapılan itiraz Şehir Medisinin 24/ 

Yazan: ZİYA ŞAKIR No. 18 

Bu gemiler ııedir ? 
Ortalık henüz ağarmadığı için bu 

suale kimse cevap veremedi 
Top dökümciilerl, buna im.kin ol

madığım soyJeyince, o u.m:ın hiikiim .. 

dar bızzat ke.ndi dii;üncesiDi lnh ettL 
Öyle bir top dOkülecek ve öyle bir 
mermi 7a:pılac:ıklı ki. bu toıt a1ıldJiı 

zaman havada. yu.kseleeek ve sonra. şa
kuti bir Yaziyette, aradaki ceınilerin 
guvertelerine dW;.eeekU. 

Ustalar, bu C.kri k :»bul ettiler. Der
bal hesaplara P-ri.ş~Uer Ye 11.lhayet, pa
dişahın tasavvur etıiğl gibi bil' top 
döklüler. 

Bu top, Galata tunuaım bin.s aşa
ğısına.. sa llJliıı hal.it bir s1ll'ette ka • 
bardığı noktaya yerleştlrlldi. Düşman 

gemilerinden biri hede( itlilıaz edılerek 
ale:jlendi. Gayet )' i..Jue~e !ırhyan mer
mı, düşm:ın gemilerinin biraz açığına 

indi. 
Derhal endaht tamını olunarak ikinci 

defa a.~ eılildi. Bu def:ı da mermi 
h :ıvnya fırladı ve sonra., şaktT'İ ltfr va· 
ziyetLe tam hedd.11 üzerin : ' .... _k ge
m.i..a.u.u guvcrie.slıti pu~l.a""-

Gemi, derhal bat~ı ve o kadaı· aııi bir 
bir sun:Ue- .... Uz .k i, k.end.iler:;.ıı deniıe 

atmaga mı. va.f f ;t k ola.ula.rdaa ba.:ık& 

mllreU.ebalındau hiç .L1.mse kurtula -
m.adı. 

lıwiL etmedikleri bu müthiş t.ıcritJ 

vasıl:ı~nıda.n? Bl;canshLır sou derere 
kork tular. Af,:ıkt.a ve zıncirın ;arka
sındıı duran diğer gemilerini on.dan 
çekerek sahile ıntivazi kuytu IL~e.ltre 
&;ok.arak or-J.lardan mlida.faa terllb.ı1ı 

alını7a mecbur oldular. 

lllEŞUUll (20 NİSA.") MUH.\&t.·m;;;i 

l'tluhasaranın 10 u.n.cu ve ıılnu ;ıyl
nın 20 Wcı gWıu idi.. 

J~ıc bu.ıwı, B,zaruı ~urları iiniutdıe 

ııuıLlıiş bır deni..z muh.arebesi , .tlk.ü 

ı:cldl. 

'ı ı.ı.rk tarihçflerl, bu harbe Iü:ı.ımu 

llaia.r ebemmiyel vermemişleC'dir. Fıa
ka&. &um Ye ırenk ınü.verr.lıle.ri. bu 
dikkate şayan olan harbi. en i.u.:t> te
ferruat.wa kadar kaydederek. &Je.u_Jı 

tarı.hinin miihinı bir sahifesiıu vüı:uae 

ı1eLirmişlerdır. 

Bb, bu iaf:slibn lL:klr.ate fa.7an olu 
cllıeUerinl aşııcn na.kJ.etmeyi fa) dall 
buluyoruz. 

* Nisan ayının 20 inci günli sabahı. •. 
Saat 3-

llizans surları üzerindeld Röbetçiler, 
alacakaraıılıkLa., l\larman. açıklarında,, 
birkaç gcuıir.in belirdiğini haber ve
riyorlar. 

Kale bedenlerinin üzerine koştınla.

nn g-ördugu manı..ara şudur_ Önde. uç 
b&Q'a..k kalyon. valı..ur bir azamede iler
lıyor- l>orduncu btr g emi de, onları La

k.ip ediyor. 
Ağı:ıdau aiıza bir sual dolaşh: 
- Bu g'emiler n edir'!. 

Bir muei.de~. b•1 ~uJ.le ce\·ap buluna
madı. (.:Wık.Lt, hcııi.ı.ı. <.l ~a K tamamJe 
a.ğ'a.rm.a. ·ı i~hı, blliı ları layık.ile l'Ör
nıck mi.uu.Lı.Wı ula..m:ınuştl. 

F&.kaL, oldukça sert ese.o CıtDQ.P rü.:z
girı, gemileri anbeau. yakl-j ~rı;ror ... 
Ye lıer dakika. l'eçtikre, o.rLalık ta aj-a ... 
l'Q'odU... 

O z.am.aıı, bu mlll:ız.ar;ıyı lıeleca.ıı1a•la 
seyredenler arasından ümit ile titri
yeu b1r su 1 u.k.s.!idi: 

ıfeçiren (Fatlh), hcnti.z. ayanmıştı. Ba 
dört Ceneviz gemisinin ı:cldlğlnl ha.· 
ber a.1.dığı dakikada, Wba.J alına a&... 

la.d&.. l.'ıldırım siır 'atHe s:ıhile dofn:I, 
sim:ni.rc başladı. Gcmaleriu direkle .. 
rinde Ceneviz burakla.rıuın dalı-alan· 
cllğıttı rVrü:r cörme~. bQük bir hldde~e 
kapıldı: 

- Koşun .. Ba.Uaoğluna haber sahn • 
Derhal bu cem.ile-ria llltti..ı:ıe ahbın. 

Tekneleri tutup,. lçbulek.deri esir al
sın. Zinhar, limana ginllelcriac fırsa.ı 

komasın. 

Dbc baihrd._ 
Halbuki ba emre. hacet kalmadan, 

ıaLen Türk Amirali 7a~cafa. ışl tasar
lamı~h. 

Türk ıemllcrl d.ı•.rb:ıl (ba.rbe h!-.ı:ır· 

ol) cmı.. aldı. 18 ~ r<mlden mii
rekkep olan thn:an.ma el.emir kaldıra• 

ra..k. bu dörl remiJ'l Knkulesi atıkla .. 
nndA k.aı'şdadı. 

Tiirk !!{e.ıuıciJcrl. dört ı-emldeu iba
ret ola.n d~ıu.m, bir hamlede tutnve• 
recek.l~rinden emin bulunuyorlardı. .. 

Su.rb.r iucrindc, bu müthiş manzara
nın ikıbetini düşilncn Bban.slı:n.r da, 
korku ve heyecan ile üri1 WU Utri .. 
7orlar: 

- Klrye Eleyson.. KirJ'e. Eleyson (1) 

Dbe feryat ediyorlardı.. 

O sırada cenup rüı:gıi.:ı:nın şiddeti art. 

mış? idela sert blr lodos riiz:Uı esml
ye başladı. Bu rüzıir, dört Cenevız ıe
m.isinln yelkenlel'int şişiriyor .. ve onlan 
her an artan bir sür'atle, liman ağzına 
doğru sürii..klüyoodo. 

Türk Amirali, düşman gcmflerlne 
müsait. fakn.t keıuU<iir.e "'.1Yri ınüsa.tt 

olan bu rüzr:irın tatsı~hğına bile e
benuulyıet vcrmıyor .. GemlieriD.İll gü· 
vcrtelerlndıe (alın3n mPhtrrh""'"'•tln 
cenk havaları sema.lan. doğ'ru yüksellr· 
ken, düşman ı-cmilcrinc s:.ıkulmak için 

manevralara drv:ım ~diyordu. 
D~an remitrrl bqlarmı Saray .. 

bıırauna dotru tevirml.iler.. Bizansl'!l 
büyük kahr.aau.nlık azhleriuden (De
metriyus ) un namına inş3 edilen k*llsc• 
nin istikametine doğru nerU)· o-Jardı

Nitektm biraz sonra. b m Jltf"""''~rh1e, 
,.a.ıaı Um:rn a.t:nnd&k.l sinc..*-iu öıı ine 

risıl oJacaiı.farılL 

(D4'1Jtır.u 1'11r) 

(1) Ya Meryeın .. MPrhamet et ... 

•• 1 •••• ' • • • -
İhtikar mevzuu 
ve bir içtimaın 

intibaları 
(1 lnei sab.Heden devam) 

- Hükümct tüccara dfr,~iz, akreditif 

~u ve bu her türh.ı. mü.zahereti gösti?r
mek kararındad ır. BüL\Jn bu il':"ık.a.n l .ıra 

ragmerı l>u b üsuüniyet suiisıi.ı.uc.le :.ığ

ratıl~r ve yine ihtika r ga:rreti \ 'C ~abı, ... 
tai &örülür .. e o zanlatl da madalyanın 
ters tara!ını gi5-stermiye haZJrdır. 

SOzii.D kısası. ve.kili.u. da.veı.iuc icabet 
ve bu içtimada. bulunmak (LrsW.mt 
bulduğumuzt: bir halk çocuğu ve halkpı 
muharrir ola.r:Lk çok memnunu~. BÜYÜK BİR AL!llAN VAPURU 

KENDİNİ BATIRDI 

Londr:ı. 20 (Husnsi)- Buraya ırelen 
lnahimata ıöre, Almanlarm 32511 ion
lu.k en büyiik transaUa.nUk n.parlarm
dan Kolombos, bir İngiliz kruv:ıa:örü
.btin takibinden kurtulamuacaCını an
h7anık, Amerika sahillerinden 400 mil 
ıııesatede keıuU.lnl balumışlır. 

Şişhanede oturan David isminde 
biri bir para meselesinden çıkan 
kavga neticesinde kendi öz kardeşi 
Yakoyu ekmek bıçağile bacağın • 
dan a/tır surette yaralamıştır. Yn
ko hastaneye kaldınlarak tedavi 
altına alınmış, David yakalanarak 
tahkikata başlanmıştır. 

RO;\IA 20 (Hususi) - Bngiin • Xl/1S:l9 tarihli toplanlısınds tetkik olunnıus, tamamı bir şohsa •İt bu· 
!erde Moskovada, bilhassa askeri lunan bu arsanın vıısali olauk beh•r metresine 6.41 lira hesabile hey
bedeClerin bulunduğu yerlerde ha- eti mecmuasına 20031.90 lira kıyme•in muvafık r.ört1ldüiriine kanır ve
va müdafaası tecrübeleri yapılmak- riinıiş olduğ-u ve mal sabib 0 nin müracaatla takrir ver.,rek istihkakını 
tadir. . . alması, aksi takdirde 1295 tarihli kararn•menin 98 tarihli fıkrııi mah· 

BiR ALMAN HEYETi susası hükümleri tatbik edileceği ilin olunur. (10535) 
MOSKOVADA 

Moskova 20 (Hususi) - Almım 
ilı:tısat heyeti başlarında sefir dok· 
tor Pittcr olduğu halde bugün 
tekrar Moskovaya dönmüştür. 

İstanbul Defterdarlığından: 
-•·ıda Bahkpuan kıyıl:ırıntln çı);anlnıııı olup Yağlrnpanı g!imrlik 

muhafn:ı menıurıarının ~·edi emaıı,tinde bulunan iki kflit zincir mu· 
hammcn yetmiş lira bedel üzerinden açık arttırma suretile satılacak
tır. İhalesi 4/1/940 perşembe günü saat on dörtte milli emlik müdür· 
lüğiinde miit"'lekkil komisyonda ya"ılaeaktır. İsteklilerin beş yüz elli 
kuruş tamir:ıtı muva.kkatelerini yatırıp mnayyen gün ve saatte konıis· 

- Bu c-elen e-eıııiler, Ceaevb sem.i
leridir~ İmdat g-etiri.)'orlar •• Enak ve 
mu.hlmmat .ı:;-eürb'orlar_ Şükürler .ı .. 
sun •• (Mukadd.e.i )Jelde) mWıı pai.ııonu 
(Hazreti Meryem) e biııl.uae tüJı.ürlu 
olsun.. 

Bu hm.her, 7ıldırmı aür'aWe fe]ıre 7a-
1ıldı. ArUk hcrlı.e.s. lhzrell Meryeaılıı 
:retişti.rdJği bu imdat kuvvetıni bir a.a 
evvel ı-tırebll.mek için, sahWe.re kot-
11UYa ha.şladJ. 

Balk aduıa. Cumhuriyet hiiltümetıne 
ve onun iktıs.adi enerjisine. hıılkın re
fahı, menfaati, lşllra kabülycll hesa
bına aldıiı ve ah.ea.iı f.etbirlere gü
venebilirlı. 

Tlcarel Vekilinin beJ'aruoh bir laral· 
tan tüccara bükUm.et.in tutumunu h.:-h 
eden bir ihtar. bir taraftan da halka 
verilmiş açık bir temin Tt: teyit bo

nosudur. , - . 
MALEK ZORAKi HA YDUD 
Bit ıı;ülmiyen ve çok güldüren komik MALEK'in türkçe 

bklitli ve eğlenceli filmi. 
Öoümüzdeki Cuma Matinelerden itibaren 

TAKSİM sinemasında 
Bugün ve yarın : 

sözlü 

- Pastırmacıyan ve Şürekası 
Türkçe sözlü ve şarkılı 

2 - Deniz Kızı Movita 
............. ıııııitkiiiiimbmü•y•ük••!i•li•m1111b•ir•den ..... , ........... ı f 

Hofandanıo Almanyaya 
bir müracaatı 

Londra 20 (Hususi) - Holanda 
bükilmcti Almanyaya müracaat 
ederek, Venlo'da İngiliz zabitleri 
kaçırılırken vukua gelen biıdisede 
ölen Holandalı zabitin cesedinin 
verilmesini ve ayni hadisede gö
türülen şoförün de teslim edilıne
sini iste~tir. 

--<>-
Tiyençinde bir hadise 
Roma 20 (Hususi) - Japonlar 

dün Tiyençindeki Fransız imtiyaz 
mmtakasmda bir baskın yaparak 
78 Çin tedhişçisini tevkif etmiş -
!erdir. 

yona müracar tlan. (10370) 

Teknik Okulu Satınalma Kom'.syonu 
Başkanlığından:. 

Yıldtzda bulunan. okulumuz kalörifer da iresi için lüzumu olan 
(260) ton Karabük koku şartnamesi mucibınce 26/ 12/939 tarihine rasl
lıyan salı günü saat 15 de Gümüşsuyunda toplanacak olan komisyonu· 
muz huzı.srunda ihalesc yapılmak üzere kapalı zarf usulü ile eksilt
meye konmuştur. 

Kömürün 1 ahmin bedeli 7345 ve ilk teminat 550.89 liradır. Şart
nameyi görmek ve ilk teminat yatırmak istiyenlerin eksiltmeden bir 
ı;ün evveline kadar okulumuza ve eksiltme günü de Yüksek Mühendis 
mektebine gelmeleri. 

2490 sayılı arttırma eksiltme ka!ıununun tarifatı dairesinde tanzim 

il edilecek teklif mektupları eksillmejen. b ir saat evveline kadar kom is
yon başkanlığına makbuz mukabiliooe verilecektir. Postada vaki o-

, lacak teahhur mazeret kabul eclil:ııez. (10240) 

Bel~diye Sular İdaresinden : 

GRiP, NEZLE, NEVRALJİ, BAŞ, DİŞ, KIRIKLIK, SOGUK 
ALGINLIKLARI ve AGRILARI TESKİN EDER. 

Taksim suyu galerilerinde görülen cöküntülerin tamiri için 14/12/ 
939 dan itibaren bıı suların dini gün kesileceği ilan edilmişti. Ameliyat 
sırasında galeriierin dPha başka no'<.talarının d::l tamire muhtaç- olduğu 
görülmüş olduğundn buıılann onaT lmPSı için 13 giin kadar Taksim 

: sularının nöbetle verilmesi zaruretihasıi ol<luğu ilan olunuı. Bu seyun) 
l••m::ı•••m:::ımmııiilim:i:...ı:ımım•••••••••••a••••••••••ımm••I' Tcrkos suyu ile alakası yoktur. (1054:U 

Wrk.aç dak!Jıı:a içinde, koca Bl..ans 
tehrinlıl Marmara deııhlne nazır olan 
bec yeri insanlarla doldu. Koşmaktan 
nefesleri hk:ınm11 olan erkekler, k.a
dmbr, ibü1arlar, çoeukLv, oıignıca 

bır se~ ile 11.trbordu. 
H&lk.ı bu derecede coşturaıa 1c7. yal

nız bu döri geminin cörünmcsiıulen ... 
barot dcilldi. Bu öyle bir hisli kl, adeta 
Bluıısaa. hıtr teni.ine, manevi bir im.
dadın en J'iiksek üınll illıAm1annı nr· 
m.i.ştL 

Bizanslılar, şimdiye kadar Bh:ans Sil?' .. 

tarının ı:örmediii bu k•~ m11Jilasa
:raya. l'irerlerken, (Papa) nuı büyü.il 
bil' imdat kuvveti hazırlad.ıiı işitilmişti. 
Hlıc kimsıt şüphe etmiyordu ki, görünen 
,u dör~ cemi, o büyük. imdat knvvetl
nin nıüjdecilerJ 14i. 

Bi.zı:ınshlar. bu çılgın sevinç ve sü
rur ile akıUannı kaybedecek dereceye 
geldikJcrl esnada., gelen dört gemiyi 
Türkler de görmüşler. evveli buna hiç 
bir man.a verememlşlerdl Fakat. p-.pa-

7elllen, İstanbul limanına doğru cesu
rane yol alan bu cür'etkir teknelere 
dikkat ettikleri zaınan. bunlarm Cene-
viz gemileri oldukları.nı laıumakta ce
clkmemJıılerdl. 

Geceyi bermRlat (harp meclW) De 

Biiluiınel blae, yani, halka: 

- Fiat tereffüilne meydan vennet:si ... 
zin normal hayatınızı idame imkiınıru 
size temin etmek mes'uliyeti11i kabul 
ediyorum; bunun ak.sini tevlit edecek 
olanlara ka~ da mücadel~ açmasuu 
biliyorum. 

Büyük harpteki ihtikar ve meniihtikw 
k5.busu bir defa cfu:ha bu m~ml~ket ü
zerinde kanat germek imkanını bula
mıyac:ıktır ... 

Di7or. De-rşe1in ba!ftnda dikkat ede
ceflmiz nokta da elbette ki bu1du ve 
budur. 

ETEM İZZET BENİCE 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 

·Bir taraftan diğer tarafa hava 
nüfuz eden mesamatlı biloklar• 
hakkındaki ihtira ıçin alınmış o
lan 12/12/934 tarih ve 1907 No. lu 
ihtira berotı üzerindeki hukuk bu 
kerre başkasına devir veyahut ica• 
dı TiiTkiyede mevkii fiile koymak 
için icara dahi verileceği tel.lif 
edilmekte olmakla bu hususa faz. 
la malıim>t edinmek isti)·•ml··-·n 
Ga)atada, Aslan ilan 5 inci k 't 1 ·3 
No. !ara müxacaat eylemeleri ilan 
olunur. 

• 
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MIZON MEYYA TUZU ·I N K 1 BAZ, HAZIM S l Z L 1 K, M 1 O E BUL l N T 1 Je B Ol U 1 L U G UN O A, BARSA 1 
TEM BE l L i G i H O E M 1 O E EK Ş 1L1 K ve YA HM AL l R 1 H O A emn!i:~~:il:.uıı.-

RADYOLINt 
daima kullanınuı 

Müfenih ve midevidir 

NEDEN 
Bütün mütehassıs diş 

tabibi eri 

RADYOLiN 
il§ macunu tavsiye ediyorlar çünkü: 

Radyolin 
Dişleri beyazlatır. Diş etle
rini kuvvetlendirir. Dişlerin 

çürümesine mani olur. 
Ağız kokulannı defeder. 

Sabah, Öğle, ve alqam her 
yemekten IODrll güode üç defa 

dişlerinizi fırçalayuıa 

Muhtelif 

MİLLİ REASÜRANS 
Türk Anonim Şirketi 

FÔNİKS DÖ YİYEN ve TÜRI<IYE MILLi 
Sigorta Devir Bürosundan: 

Hali tufiyede Lö Föniks dö Viyen ve Türkiye Mılll Sigorta Şirket
rinde sı{;or...U. olup ta bu şirkeUerın tasfiye halıne girmesi üzerine lk
;ad Vekiılctrn.in 20.J0.1936 tarihli kararnamesine tevfıkan sigor:a mu
velelerini başka şirkellere devretmek uzere }ırket..m.zdevır burosuna 
iTacaatta bulunmu$ olanlardan aşağıda isim ve mukavele DllJDaraları 
ıılı eşhasın nıhayet on beş gun zarLnda 9irketimiz rievir bürosuna mü
caat!a n:ual'lelelerini 1ekemmül etl.imıd:eri, bu müddet zarfında mü
caatta bulunmıyanlarm bu ilandan sonra va.k.ı olacak müracaaJanmn 
; bir swell~ naz.aTı dikl<ate alınm.ıyacağını ve poliçelerinin adreılcrine 
.ie olunacağı ciheUe alakadarların nuayyen muddel zarfı.ııda Yeni posta 
. arkasınd• kfiln TürkıJe hanı::ııda M1LLl RE.ASURANS TüRK ANO
lM ŞİRKET!, FôNIKS ve TÜRKİYE M1LLl Sı.gorlalan Dcvır Büro
.na müracaatlan ilan 'llunur. 

MınE ve BARSAKLAİu temizler ve alıttırmu ve yormaz. MAZON iıim ve HOROS markasına dikkat. 

Üsküdar icra flemurluğundan : 
Bir borelan ıt0Ja71 mahcuz olap lama•ma (12tHO) lira kumel &akıtır edJJmlf 

olan Kad.ıköyünde Sahrayacecllı malaalleslnbı GO:ıtepe sollaiında. eskl 2'7. 28 -
7eııl 78. ao. 78. ao numarah maamütlemlül bahçe ... lı.öşlı. ile Jln• Kaclıköyünd• 
Salıra7xedJt maballesinln Erenkö;y. Caddebostan ve Göztepe ve Mehmet Et. mevki 
ve sokaiında Clftebavuı.larda eski J_O, 15 7eni 52, 51, 53, 54, 55 No. lı ve tamamına 
(103861) lira lı.aymel lakdir edilen tada baboell bir köşlı. n Jlne Sabra71cedlt 
mahalle.sinin Çukuroeşıne el7evm Cilte.bavuz.lar mevkiln.de va.ki maakuJilbe ve 
mw,temllitı havi ve tamamına (5500) Ura k17met konmut olan bostanın ıııad hls
&elerlnuı a1n ayrı paraya çevrilmesine karar verilmiştir. 

Bunlardan e~ki 27, 28 yeni 78, 80. 78, 80 No. maamtiştemilit bahçe ve köşkün 
baduclu: Bermuclbi senet eski 28 na.maralı, prkan lebiderya, carben Şevket tarlası, 
tlmalen .h..i.mUe tarhısı, cenubu lebldena, bermucibi senei %1 numaralı mahal tar· 
kan 7enl kuşat olunan tarik ve k'8men lebiderya, &'&rben Ziraat Bankası lklneJ 
mudüru Şevket köşk ve bahçe i, tlmale.u vapur lskelHlne mürur eden Larlk, cenu .. 
ben z.ift fabrikası, el7evm prtla ferai olunan mahal mak.lüp mahallin •imalen 
&arık, eenube.n lebiderya, ,arkan Horoz Alipap veresesi kiik ve bo51.aDJ sarbeD 
Şevke' sokalı ile ç.evrllid.lr. 

İtb11 cayrlmenkuhin evsafı: 
ZE.'IİN KATI: 
Binanın tulü imtldad.Jnca devam eden zemini mermer döıell duvar ve tav&Jtı 

T•th boyalı mllıılalll buyuk bir lqhlı. üzerinde lavanlan islampa zemilllerl parke 
d0teU üo od& ve !ahla "-il dliu ltir eda, ~lr lı.ller. lif al&Uarlı.a beli ve 10m•l<I 
mmluJ&:Ju el 7ı.tama mahallini havı 1emek salonu. merdiven altında blr kömürlük 
umlnl mermer döşeJJ mermer mu&luk ve tezcihh ve demir 1emek. sobasını havi 
mutfak ve zemini mermer doşeli mermer iki cam~ır U:ll:neal ve puvada mahalllnl 
ve biri kaynatma, dlieri su wtmıya mahsm lkl çama.tır kazanını havi camqırlık 
vardır. Meslıür mü.slalll taıhlı.tan babçe7e müleaddil Jı.apllar vardır. Bu lqhlı.lan llı.J 
tarafta arnevn camlı kapılarlle üst 11.a&a çlkılır. Sol ıaraftakl kapıdan ~JrUdikte 

su.vesi ve ali.tunları teı.yinatb mermer merdiven Ue mermer ve somaki salıau.lıia 
eakllar. 

BİRİNCİ KAT: liı.I taraflalı.I merıll•en bqlanndan arneva camh eamekinl& 
a)'Tılnı.ış, zemini parke dOşeli, tavanı altın 7atdız ve yajh boyala ve karton plyer 1 
te17lnatlı ve bahçeye çıkılacak came.k.inlı bir kapısı bulu.nan büyük bir &alon üze
rinde aiti oda, iki bel& mevcut olup zemtnıeri parke. tavanları kart.on pl7er altm 
yaldız teıyinath olup üç odanın tavanlarında raih boya resimler de vardır. 

İKİNCİ K.A.T: Ze.minl puke, tavanı karton pt1er ve altm yaldı:& tezylnath bir 
salon Ü.Zerinde sekiz oda bir beli, mevcut döşemeler &amamen parke tavanlar 
karton pl.Joer ve altın yaldız tezylnath ve bil'l müsıesna olmak üzere diferlerinde 
ayrıca yafh bo7a reslmJtr de vudır. Bu llatuı parke arahtı havi zemin ve cldan 
mermer ve bir mermer kurnası ve ba.nyo tertibata olan bir hamam mevcut olup 
Lesbin ciltazının borusu bakırdır. İkinci kata kadar olan merdiven iki tarafta olup 
cenlş ve mermerdir, Sahanhkta somaki tezylnah vardır. 

tCÜNC:tl KAT: Bu kata sai t.a..raltakl mıermer merdiven ile cılnhr. Bu katın 
zemmlerl parke duvar ve tavanları yalh boya ile KU:bbya elnisJ resimler yapıl

ve bütün ağrılarını derhal keser 
Lüzumunda günde 3 kaşe alınabilir 

Nafıa Vekaletinden : 
25/12/939 Puarlesl günü aaaı 18 ela Ankaracla Nafıa Veltfıletı bmasa içinde 

malzeme müdürıtıiü odasında toplanan malzeme elulltme lı.omlsyonunda 1644 
Ura c40> kuruı muhammen bedelli 38 kalem fototra.f malzemesinin açık eksiltme 
wulil Jle eksiltmesi yapılacaktır. Eksiltme ıartnanıeı-1 ve te1errüatı bedelsiz ola
rak malzeme müdilrlülünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 123 yüz yİI'Dli üç Ura c3.1> otw. üç kuruştur. 
İsteklilerin muvakkat teminat ve prtnamealnde yazılı vesika ile birlikte 

ayni gün saat 16 da me2kUr komisyondabazır bulunmaları lA.z.ımdır. 
•6231> c10101> 

Devl.!t Limanları İşletme Umum 
Müdürlüğünden: 

Alelyelerlmlz ihtiyacı için muktezi ve muhammen bedeli •1325 - bin Oç y0z 

yirmi beş> liradan ibaret otuz metre mikAbı muhtelit kereste açık eksiltmeye 

konulmuştur. İhalesi 29/12/939 tarıhine raslıyan cuma günü saat on birde Gala

ta rıhtımındaki umum müdlirlük binasında toplanacak olan satınalma komla-

yonunda yapılacaktır. 
Muvakkat teminatı «99 - Doksan dokuz> lıra •38 ~ otuz sekiz» klıruştur. Şart

namcsı 11özü gecen komisyonda her gün görüebiliı·. •lOJn> 

mış ikt lluJe od~ı ve zemlnl mermer ratısı caıvanizle örtülmüş taraça mah;ılli ve!===========~===================== .. 
lk.i çatı alh ve zemini parke bir salon üzerine dört oda mevcut olup zeminleri parke 
tavanlan karton plyer ve altın yaldız tezylnathdır. l\lerdiven başuıdak~ camekan 

btr heli ve bir merdiven altı vardır. Taşlıkta. ve iı.st merdiven kısmında camekan 
vardır. 

IJe odalardan birine alt camek3.nnm camlan yok.tur. ÜST KAT: Parke döşeli ve camekinla ayrılmış bir salon lizerlnde semlnlerl 
Bir heJ3. mevcuttur. Bu kattan mermer dOşeli blr sahanhkJa il"'t kata çıkılır. parke, tavanları kart.on plyer ve altın yaldız tezylnatlı dört oda, blr heli. vardır. 

Bu saJaanhk ü.zerınde bir merdiven altı ve bir kiJer vardır. Dordü.ncü kata mer- zemin kat cümle kapısının önü karasiman tara.~ mevcut. olup binanın et.rafı kezalik 
divenJc çıkılır. karasimau dölicli gezinti mhalll vardır. Üst kata bahçeden mermer merdivenle 

DÖR.DÜXCÜ KAT: Blr mermer koridor üzerine zemini parke tavanı alhn cıJulır. Binanın önü.ndc mcrnıer taras vardır, Pencere kornl;;lerlnde ayni tea.yinat 
1aldıılı ve karton piyer te:zytnath bir oda mevcut olup ortasındaki helezoni bir vardır. ou kat pencereleri pancurli.dur. l\lerdiven mermerdir. Bina kar.-lr olup 1 

merdiven ile kule kata ıctkı.!ır. Kule kah Ue bu kısım arasında tavan döşemesi bahçede su ıtsisah vardır. Arazinin 45 dönüm miktarında olau kc,mı baf olop bir 
mezkU..r odanm 1enl diter oda ve üzeri kurşun d6'elJ ve etrafı demir parmaklık çok çam, mazı, dut. badem, ceviz, armut, klraz. vişne ağaçl&n vardır. Arazinin 
korkuluklu taras vardır. lfele:ıoni merdivenden cıkıhnca renl.ş iki sahanlık ve üstü ı iki tarafında ve blr tarafının bir kısmında duvar vardır. 
de zemini kurşun dUşell ve etrafı demir parmakhklı bir mehtabiye vardır. M.ESAHASI: Kayden tamamı 91 dOntım iki evlek, 732 zira ve bilmesaba 485 

U:\ll!\Iİ EVSAF VE 1'tlİJŞTF.::'tlİLAT: Arazinin iki cephesini teşkil eden sahil f metre morabbaını köşk ve 865 metre murabbaını bir kat yontma taştan üıerl l\lar
kı!innı yontma iaş rıhtım ve Uzerl mermer korkuluklu olup ilzerlnde ahşap tente · ıllya klreınltli mutlak, garaj, uşak odaları ve saire 51 melre murabbaını da 11r.l 
bulunan kirg.lr bir 1'1kclesi mevcut olup fkf tarafında Üzerleri tara!ôılı k3.rglr iki 1 kümes t.eşkıl eder. 
banyo mahalli vardır. Bahfede bir ah~ap kulübe, büyüklü küfüklil müteaddit ahşap 57, 57/1 numaralı bostanın hududu:- ŞlmaJen Cemalpaff& la.rıası, eenuben 
ve kıirclr tavuk ve cü•ercln kümesleri. tujladan büyük bir havuz ve üç tulumbalı tarik, lljark.an Horo'I Allpaşa tarla.sa ve Artin bab~i. rarben Ziihtüpaşa tarlası ile 
su dolabını havi bo:stan kuyusu vardır. Baheenin etrafı duvar olup bir kısm1 mer~ çevrilidir. 
merdir. Köşke ve katlarına su lsalesln.e mabsu!J ve üz.erinde bidonu havi su ku1csJ EVSAl'"l: Bir kat ahıp.p mekıln yeri ve motörlü bostan kuyusu 'Ve bir su deposu, 

1 
ve buna mah11oııı: el tulumb;ı•.;ını havi bostan koyusu ve diğ'er kücük bir havuz ve badem. dut. armut .:ıtaclann.ı Jıavl bostan olup ön tarafında kısmen duvar vardır • 
pli.J Jttisallnde bir sandal kıuk mahalli ve dlter ı-aytt bdyük bir bostan koyuo;;u ı 1\lesahası: Ka:rden 11 donum, % evlf'k, 200 :r.lra olup tahvilen 1068Z/5 metre 

1 
vardır. Umumi binada haricen yedi balkon ve binanın etralında haricen beton murabbaıdır. 
ve mermer bordor terotuvar vardır. Şimal cihetlnd<'kl cümle kapı:.ına mermer Yukarıda hudut ve evsaf ve mesahalan ya~ılı pyrlmenkulıi.tın ru,c.;ıf hJsselerl 

lsım Sıııorlalı 
ıy Mehmet Arif 

buJu,du~u şirket 
Türkiye Mılli 

Muk , N ·ı merdivenle eı:kıhr. Garp tarafındaki kapının iki tarafı mermer korkuluklu, mer- atık arthrma.ya konmuş olup 25/1/1940 tarlblne rashyan Perşembe ıünü saa& 
aveıc ı . • 

5541 
mer merdivene eıluJır ve me.rmer sahanlığı vardır. Cenup tarafmdaki kapmın 15 ~en 16 ya. kadar Üsküdarda Dairemizde a~lk arttırma ile ve 2004 numarah icra 

• Şevket Önçeıı 
• Haris 
• Abdiilmecit 

Fuat Oğuz Şeşen 
• Hüseyin 
• Osman Fevzi 

• Kırzade Mehmet Sabri 
• Elyezer Roditi 
• Kabriyel Jurden 
• Jomtov Sazbon 
• Mitakides 

• • 
• • 
> • 
• • 
• > 

Föniks dö Viyen 

• • 
> > 
> • 
• • 
> > 

süvelf'rl mermer ve mermer .stitunlu tezylnab vardır. Bina tamamen kircJr, pen· ve ına.s Kanunu biıkümlerine cöre ~h.Jacakhr. Arttırma bedell muhammen luy-
4-643 eere kornişleri de tavanlann ayni tnyinatlıdır. ?.emin katı~1dan m~ada akcıaını metinin yüzde 75 ini buldutu ve ipot.ekU llısmm ipotek alacağından fazlaya çıktıfl 
5554 ahşap kaplama ve ya.ih boyadır. Zemin katındaki pencereler kafes, iıst kat penee- takdirde o gayrimenkul en çok arthra.nın lizerlne ihale edilecek, alı:sl takdirde 16 
3885 reler pancurludur. Kapılar, duvarlar, pencereler umumen Yaklı boyadır, Blnada gün müddetle temdit edilerek 9/2/94.0 tarihine raslıyan Cuma cünü saat 15 den 

5693 tıeshin tertibab ve su tesisatı vardır. Bahoede koru halinde mabtelit cins çam 16 ya kadar yine dairemizde lklncl açlk arttırması yapılacak ve bu ilrlncl arttar
ıtaoJan ve mazı, at ktsta.nest ve diier eşçar nevcuttor. Bahctde su t.es.iu.tı vardır. mada lpotekll olan ca1rlmenkulün ipotek alacağından fazlaya çıkhfa takdirde ve 

MESAHASI: Tmamı kayden 15 dönüm, 3 evlek. 168 zira ve bllme!i!:ılı'l 3JS74 fPoteksiz kısımlar da. en ook arttıra.nın üstünde bıraltılacaktır. Satış pe'lndlr. 
metre murabbaı olup bundan 899 metre murabbaı kısmını kötk teşkil etmekte olup Tallplf"rln arttırmaya ıtrmndcn evve.l muhammen kıymetlerin yüzde yedi buçutu 

5879 
12.018.71 

12.018.327 rlhhm 130 metre tulündedir. Mütebaklsi bahçe ve arazidir. nlsbeUnde pey akçesi vermeleri veya milli bir bankanın teminat mektubunu ibra• 

12.015.796 
522053/12.015900 

12.016.966 
526472/12.016.028 

Eski 10. 15 1e.nl 51, 52, 53, 54 numar.ılı fazla bahçeli kö kü.n hududu: Bel'• etmeleri loi.zundır. Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal ve1a verilen 
mucibi ıenet cenuben tariklii.m, tlmalen Ahmet ve Tevfik ve Seher ve Fatma Şefik miıhlet içinde parayı vermezse ihale karan fesholunarak kendisinden evvel en 
ve HüseyJn ve Et.em ve zeveesi Base.ne ve Ayşe Güzide ve Servet ve Muhtar yüksek teklıfte bulunan klmsc an.etmiş oldufu bedelle almıya razı olursa ona, 
ve balcı Ömer ve ve Şevket hane ve bahçeleri tarkan Zühtü paşa, halen yol ve razı olmaz veya bulunamazsa hemen 15 •iin müddetle arttırmaya çıkanhp en çok 
prben evvelce Tevfik, el.yevm Caferpaşa u.de Basan ve sa.ireoln köşk ve b:ı.h('esl arıtırana ihale edilir. İki lbale arasındaki fark ve ceçen s-ünler için yuzde 5 ten 
ite mahduttur. hesap olunacak falz ve dlter masraflar ayrıca hükme hacet kalmaksızın memUJ'l

V AZİYETİ DAZIRA.81: Vstünde 55 numara bulunan demir kapıdan &1rlldlkte yet..i.nılzce ahcıdao tahsil olunur. 
ahır ve arabalık kı'mtı olup bu kısmın etrafı kısmen duvar ve binalarla muhat Birikmiş verl'llerle belediyeye alt tenvlriye, &.aıızffyc ve de.JJiıllye reslmlirl 
ve zemini kaldınm dö11rll avlu baJtndedfr. Bu kısımda zemini çimento, üstü •al· "e vakıf lcaresl satış bedelinden tenzil e dillr. 20 senelik taviz bedeU mü1tcriye 

1- Şartnamesi mucibince (1) aJet mantarlama malı.emesi paz.arlıkla Ntm ı vaniz örtöld avlu olup ~emini clment.o döşeli sabit dolapları olan bir kiler, bir aittir. Arttırma şartnameleri herkes ta.rafından rörüJeblJmek üzere 15/1/940 tarl· 
nacaktır. heli ve zemini çimento sabit bıiyilk yemek ıoba.~1 ve kebap ocai1 ve sabit do· hine mü.sa.dit Pazartesi ıünü dairemizde mahalli mahınmına talik edUeeektlr. 

__ ı_n_h_i_s_a __ r_la_r __ u_._M_ü_d_ü_r_I u....;:;ğ_ü_n_d_e_n_:_j 

II- Muhammen bedeli si! 7fH) lira, muvakkat teminatı (52.50) lİl'ad1r. 

ili- Pazarlılı: 19/1/940 Cuma gilnü aaaı 14 de Kabataşta Levazım ve Mıl
·1&at subesindeki alım komi~onunda yapılacaktır. 

IV- Şartnameler her Cfin sözil tet;en ıubeden parusız alınabilir. 

ı 
lapları havl büyük bir mutfak, ah1&P döşemeli iki oda ve zemini çimento öo !004 numaralı icra ve ınas kanununun 126 ıncı maddesine tevfikan hakları 
methali olan caraJ ve arabalık, üç oda, btr heli, bir hamam mahalli ve zemini tapu slcillertle sabit olmıyan Jpotekli alacaklılar1a dlfer alikad.:ırlann ve lrtlfak 

t elmento inek ahırı ve büyük at ahın ve bir oda vardır. Bu kısmın avlusunda blr bikJu sihlplerinin bu h&k.larını, hususile faiz ve masarlfe dair olan lddiaJa.rını Hin 
havuz ve sarnıç mevcut olup iki demir kavı Ue arkadaki araziye eıktlır. Bl.nala.r bir tarUılnden itibaren 20 S"iln zarfında evrakı mdsbltelerile birlikte dalrem1%e blldlr
kat ve ıa,tan yapılmış olup cayet metindir. Ve ayrıca bll'kac ki.rıir tavuk kümes· melerJ Jıizımdır. Aksi takdirde hakları tapu slclllerlle sabit olnuyanlar satq bede· 
lerl vardır. Arazide tulumbah blri küçük dlferl bostan lkJ lr:u1u ve bat kısmında linin paylaştırllmasmdan harlo bırakıbr. 

V- Pazarlıta Mannonier, Phlipps. Hl, Keaper Seh.z. ve Sehat!ler firınala

ıdan maada firmalar lttirak etmei< bterse İnhisarlar Umum Müdürlütü cnls
at fabrikalar ıubell mOdürlOllinc!en vesika almaları ıazımdır. bü.yli.k bir bostan kurusu ve natamam su hazinesi vardır. Sataşa. çıkarılan i~bo ı-ayrimenkuJler lçln far.la malômal almak ls'1yenJerto 
VI- Münakasaya J~Urak edece!t!cr % 7,5 güvenme paralarile birlikte pnzar- KÖŞK: Zemin katı zemini karaslman büyük bir ıa,ıık üzerinde üo büyük oda, 93'1/'70G1 numaralı dosyadaki hiciz zabıt varakası ve takdiri kıymet raporunu ve 
lçiD tayin edilen gün ve saatte n.f'ıkOr komisyona gelmeleri. ~lfJl154) 1 karaslman dö.şell sabit ocak ve mozayik te:kneU ve yemek sobasını havi çamaıırlık, tapu kaydını ve salreyl her zaman &'Örüp anlıyabUeceil ilin olunur. (22771) 

n~laılım. Bu hayal, bu ca:ıibe, bu tahrik en son 
ıana da: 

- Haydi!. 
Jledirttı ve kaTktım: 
- Arabalar hazır mı?. Büyük tura çıkıyoruz. 

* ilk önceden Rıdvan Beyle bir arabada idim. 
lna: 

Biraz Hayati ile konuşacağım, haydi sen 
it, " yaDJma ııelsin. Sonra ııene seni çağırmm. 

J)cdım. Pek hoşuna &itmedi, kıskandı, tacı ba· 
odan alınan bir hükümdar ııibi boynunu büktü, 
ı:.ıat itaat etti: 

- Peki .. 

Amma, ne tuhaf değil mi? .. Beni Hayati Be· 
in yardımı ile tanıdı, şimdi ondan müthiş kıska
ıyor. 

- Dağdaki gelir, bağdakini kovar. 
Dedikleri işte tam budur. 

Zavallı Nusretin kulaklan çınlasın. En doğ· 
uyu gören ve söyliyen o oldu! 

* Rıdvan, arabamdan ınışıne ne kadar tizllldü 
;e, Hayati de. ııe~ine o kadar sevindi. Eile.rime 

sarıldı, dizlerime kapandı, biT Aşıktan ziyade sahi· 
bine şımaran bir fino gibi idi! 

* Turu yanlamışhk. İki elimi birden avncunun 
içine sıkışhrmış, durmadan yalvarıyordu: 

- Beraber yaşıyalım .. 
- Beni reddetmeyiniz!. 
- Karımla bütün münasebatınıı kesmek için 

tama•nilc hıazırım!. 
- Çocuklarımı ne yapacağımı düşiindüm! 
- Mektep müdürü ile gittim görüştüm. 
- Sizi mes'ut etmeğe çahşacağım!. 
- Sizin olacağım!. 
- Ve .. Bütün bu sözler sıra 51ra devam edip 

gıdiyordu. Onu dinledim ve bir noktada: 
- Hayati Bey sizden bir ricam var. 
Dedim. İlk önceleri nasıl söyliyeceğimi kesti 

remi yordum. 

- Ya reddederse .. 
- Nihayet bana bunu mu teklif edecektiniz? 

- Hayatımın pahasına hile olsa böyle bir ıey 
yapamam .• 

Dese diye düşünüyorum. 

Fakat: 

- Emredin.. Sizin ricalannız değil, iradelo -
riniz olur .. 

lliyince cesaretlendim, iki kelime ile ona kı-
saca anlattım. Canı cımbızla çekiliyormnş gibi 
yüzünü buruştura buruştura, beni dinledi; biraz 
düşündü, yutkundu: 

- Bu işi kim yapmak istiyor?~ 

Dedi. Se•i zayıftı, boynu birdenbire bilkfilü -
vermişti: 

- Şimdi onu, bana sormayın .• 

Dedim, iliiv_e ettim: 

- Siz, ilk önce bana karar verdiğinizi süy -
leyin. 

Gene biraz düşündü. Ben de düşünmeğe ba't" 
!adım. Kafaımn içinde o anda adeta bir mahkeme 
kuruldu. B~ni, Şeyhzadeyi, Hayatiyi muhakeme 
ediyordu. 

Ş<'yhzadeden sordular: 
- Bu işi niçin yapıyorsun?. 

- Bir iki yüz bin lirayı bir anda kazanmak 
için. •• 

- Belkise niçin yaptırıyorsun?. 
- filli, altmış bin lirasını ona vereceğim .. 
Bana sordular: 

- Niçin bu işe tavassnt ediyorsun? 
- Elli, altmış bin lira almak için. 
JJayatiye yeniden sordular: 

- Niçin hu dalave.reli teklife peki diyorsun? 

- Belkisi kazanmak, kendi tekliOerimJ ona 
kabul ettirmek için .. 

Ondan ıoora tekrar bana döndüler: 

- Şeybzade _pau kazanacak •. Kendisinden biç 
bir şey vermiyor. Sen de kazanacaksın .. Fakat, Ha· 
yati Bey, senden de bir şeyler istiyor? 

Duralıulım, austum. Tekrar ettiler: 

(Dftıcımt 1111r). 

- Çocuk Hekimi ~ 
Dr. Ahm3j A'< ko yunl 

aksim - Talimhane Palas N o. • 
azardan maada her gün saa.;, 
15 den sonra. Tel: 40127 

NOEL_... 
ÇAMLARI 

Noel camlannızı, salon 7eş1Jll)I; .. 
leri ve oo.t çeşit 8Ü5 tldanlarınuı 

Orlaköyde Anlı.ara bahçesinde bu· 
JabUlrslnlz. VASil-

Sultanahmet birinci sulh hukU~ 
mahkemesinden: 

Leon Kara Oğlanyan ve Gülb9

1

' .. ' tır ve Kozmanın şayian ve muş .. 
reken mutas.nrrıf olduklan Emin" 
nü mmtakusı dahilinde Bayralll 
Çavuş mahallesi tapu kütiif,<iioÜO 
(191) ci sahifesinde müseccel kuııı; 
kapı iskelesi sokağında eski (19) 4, 
yeni (23) kapı ve (186) ada ve (J 
parsel numaralı (45) metre ınu ~ 
rabbaından ibaret dükkanın i~ 
~uyuu zımnında füruhtu takartiİ1 
ederek müzayedeye vazolunm~ ~ 
tur. Heyeti wnumiyesinin kıyın 
muhammenesi (810) sekiz yüz ~/ 
liradır. Birinci açık arttırması ( 
1/94~ tarihine müsadü perşemlı' 
günü •aat (14 ten 16) ya kadar 
icra kılınacaktır. Kıymeti muh~";' 
menesinin yüzde ye1miş beşııı 
bulduğu takdirde o gün ihalci kal· 
iyesi yapılacaktır. Bulmrdığa t~l<d·li 
dirde en son arttırmanm tcahhU 
baki kalmak üzere on beş giİ~ 
müddetle temdit edilerek ikin<• 
açık arttırması (9/2/94() tarihin' 
müsaılil cuma güniı saat (U deJI 
16) ya kadar icra olunac•k "e o 

günü en çok arthrana ihale edile<';~· 
tir. İpotek sohibi alacakblarla dı· 
ğer alakadarların işbu gayri ırıeO' 
kul üzerindeki haklarını hıısusil• 
faiz ve masrafa dair olan iddialır 
rını evrakı müsbitelcrile yirmi gliO 
içinde bildirmeleri H\zıındar. .Al<· 1 

halde hakları tapu siciUerile sahil 
olm•dıkça satı~ bedelinin payla!" 
nasından hariç kalacaklardır. Miite' 
rakim bilumum vergiier hiss<'dat· 
laTa ve tellaliye ve vakıflar karıu· 
nu mucibince ""riln1rc-i Jftzım ~e .. 
len yirmi •~nelik taviz bedeli ve 
ihale pulu ve laııu masraflar> miiŞ'. 

teriye aittir. Ar1hrma şortoaıııeS• 
ışbu ilan taı;ihindcn itib,,en malı
keme divanhanesine 1aJ;k kılın · 
mıştır. Talip obnlnrm kıvnıetl 
muhnmınenesinin yiizdc yf"di btı .. 
çnğu nisbetinde pey akçesini JıJi· 
milen o gün ve saatte İstanbul JJİ' 
vanvolunda daiTei mrhsusasındo 
Sultanahmet birinci sulh hukuk 
mahkemesi bnşkitabetine 939/3' 
numara ile müracaattan i18n olo· 
nur. 939/36 

ZAYİ 

Fikri Tevfik otomobil ve ınaki· 
nist mektebinden aldığım 1566 sıı· 
yılı şehadetnamemi zayi ettiğim • 
den yenisini çıkaracrğım hasebi~ 
eskisinin hükmü yoktur. 

Ahmet Avcılar 

DEVREDİLECh'K İHTİRA BER.A1'l 

•Mütemadi bir surette iplik ve
ya benzerlerinin imaline miitc .. 
allik ıslahat ile cihaz. hakkındakİ 
ihtira için alınmış olan lG/I/936 
tarih ve 2090 No. ihtira bcratııu.ıı 
ihtiva ettiği hukuk bu kerre buş· 
kasına devir veyahut icadı TüTki· 
yede mevkii fiile koymak için ic•· 
ra dnhi verilebileceı::..; tekıil l'dil 
mekte olmakla bu hususa fazla 
malumat edinmek istiycnlcriP 
Galatada A>.lao Han 5 inci kal 
1 - 3 numaralara müracaat c.vle · 
n1eleri ilin olunur. 

DEVREDİLECEK İHTİRA BER.A'l'l 

cNihayetsiz şerit şeklindeki seŞ 
porlörlerinin teksiri hakkında u· 
sul> hakkmdaki icat için almmıŞ 
olan 28 ilkkiınun 1937 tarih ,.e 2491 
No. lu ihtira beratının ihtiva et • 
tiği hukuk bu kerre başkasına de· 
vir ve yahut icadı mevkii fiile ko:I'· 
mak için icara dahi verilebilet:cil 
tekli( edilmekte olmakla bu hus~ 
ta fazla malumat edinmek i~ti· 
yenlerin Galatada, Aslan Han 5 İli 
ci kat 1 • 3 No. lara müracaa1 et· 
mcleri ilan olunur. 

1358 illeri 

1 
1S55 Rumi 

Zilkade 1 inci Kanun 

9 7 
1939, M 11, Giln 354, Kasım ti 

20 Blrincllı.inun CARŞAMBA 
- -

Vakitler vasa.i J:.:r..;.ni 
Sa. Da. la, Da. --

Güneş 7 2l 2 39 
Öğle 12 12 7 28 
İkindi 14 31 9 48 
Akşam 16 43 1'.l 00 

1 Yatsı 18 22 1 39 
İmsak 5 31 1'2 51 . 

: -------------------~---Sahibi ve neşriııatı idare eden 
B~ muharriri 

ETEM İZZET BENİCK 
ha .,......, 111aıı---


