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ınonu istanbulda içimizde Beslediğimiz 
Yılan.lann İc , illi Sef, Şehrimize Gelmiş OlanRu Yüzü 

Kralile Bir Konuşma Yaptı MASKELERi INDiRiYORUZ 
n~mala~~a Hariciye V ekil~m~den Başka Rumanya Bir Kapısı Tepebaıında, Diğeri İatiklal Caddeainde 
yuk Elçısı Ve Mcnemencıoglu Hazır Bulundular ı o,ı c d' ;t ı· s · 't I Mı'• t 1 ,, • A6.•J.• ' 
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1 İstanbul MiHi Şefini 
Sevinçle Karşıladı 

Her Türk, tramvaya binip Te
pebqmda indi mi, bugün tarihe ka
l"IŞIDll olan ( Garden Bar) m tam 
kar§IBID& isabet eden bir bina ile 
karşdqır. Bu bina gerek inşa tarzı 
ve gerek rengi ile bütün binalardan / _ _ 
fark&dır. Üzerinde de İtalya krali
yetini temsil eden salipli bir arma 
taşır ve en uyuşuk gözleri bile ken· 
dine çeker. Fakat burasınuı kime 
ait olduğunu ve ne işe yaradığını 
sormadan geçer. Halbuki bu bina, 
İstanbulun en güzel tepelerinden 
birine kurulmuş ufak bir İtalyan 

' müstmılekesidir. Müstakil bir ada
dan ibaret olan bu yapının ön tara-

ı fı Tepebaşına, arka tarafı da İstik
lil caddesine bakar. Bunun içerisin
de ne fırıldaklar döndüğünü hiç 
kimse bilmez. Görllnüşte burası ts
tanbuldaki İtalyan kolonisinin top
landığı bir kolonidir. Fakat, haki
kati söyliyecek olursak, burasının 

mutareke yıllannda İstiklal cadde· 
sinden 'Venedik sokağına girerken 
sol taraftaki İngiliz Entellicens ser-

~ . vis binasından hiç farkı yoktur. 
ltaıyanlar YunaniBtan, Arabi&· 

tan, Bulpriatan ve Avrupanın sa· 

ir~bu~-:*•.M ......... ~,... 
dedikleri halde, İstanbuldaki bu ce-
miyetlerinin binasını sırf İtalyanın 
hikimiyet ve satvetini göstermek 
ve tanıtmak maksadile (Casa d'lta· 
lia) yani İtalya evi koymuşlardı. 

lmanya ile 
· Hesaplaşma 
~ : Bayin Cahid YALÇIN r-

Burası, Tllrkiyedeki ftalyanlann 
ı s iyasi faaliyetlerini serbestçe gör· 
1
1 

dilkleri yerdir. Hatti., lzmirdeld t • 
......,_ hWd&neti de ve OllU 

teQdwtma kapdu .... Al
da W. brp laflal ve hld
' gWl)·eınlyorlar ve fll'8M 

Çt" tekrar edlJorlar. 
'"Biz eski mUtefilderimlz oldu· 

h~de, bizi terkederek İngi· 
ittifak ettiniz!,, 

~ sitem ve muahazenin ne ka· 
-'lnıuml olduğunu anlatmak için, 
aöztln Karlsbad'da bir genç şo

.._fmdan bana da ~diii
~-Bu to\.iYi gen-

~ old\ilu ~ Vaziyeti izah 
~- Kanaati değişti 

biımem. Fakat zannediyorum 
lbeaeıenin aleni bir münakaşa i
~ edilmeğe değeri vardır. 
Onun için, dünyanın gözü önün- 1 

bitarat cihan efkanumumiyesi
\~t tutarak, açı~ açık konuşa· 

~anya iİe Umumi Harpte müt
. . İngilizlere, Fransızlara ve 

anlara kargı muharebe ediyor
ltaıya sulh zamanında Alman
ıntıttefikleri idiler. Bu ittifak-

bir çok ta fayda görmüşlerdi. 
harbe gelinceye kadar Al· 

hiçbir minnettarlık borcu
Yoktu. B<fyle olduğu halde, 

\a?.lllUa sözlerini tutmadılar, Al· 
~ yanısıra harbe girmedi
~ takat bununla da iktüa etmi
~ aleyhimizde harbe iştirak et

l'e ellerinden gelen kötlllüğU 

'ıı Aımanya ile birlikte Umumi 
girerken, İngiltere ve Fran

karşı hiçbir dtlşman hissiyatı 

~ 
'yorduk. Fakat bir Rusya 

~ Vardı ki İngiliz ve Fransız
~ lb.Uttefild bulunuyordu. Hal

f' ~bu Rusya Çarlığı Türkiyenin 
1 \ e bir dU§m&Dl idi. Türkiye-
t' '°il asır tarihi Ruslann vatanı-

tôz dikmeleri yüzünden çek
BUseyia Cahid YALÇIN 

(Sonu S tbıeU sayfada) 

j talyanlar bile burada yapılan top-
~~fiiPvl 1 (Soaa 1 taaeU • Jfada) Cm tl'ltalla' .. Tepehll"dalrl cepllell 

~ 

lŞehrimizcJCki. • İtalya Arnavutlugv un 
ıAlman Musevılerı 

ti' Almanlıktan Yunan Hududuna Ağır 
karıldılar Topla y 1 t• • 
.. Ü •• 'l'ibtile Poat,, gamte- r er eş ı r ı yor 
al A.lman konsoloshanesin· 

-den verildiği ihsas edilen bir tebliğ 
neşretmiştir. Bu tebliğe göre TUr
kiyede bulunmakta olan bütün Al· 

(Sonu S üncü sayfada) 

· Adliyemiz için 
1 ıy eni Kararlar 

Milli Şef Haydarpqada kendisini karşdıyanlarla beraber Y CIA9l 8 te 

Onikiada Ve Tüi-klük 
Yann, büyük tarihçi ve illin İbrahim Hakkı Koayab'11111 ~ 

9Ull ve Onlld adanın Ttirklüğünö lsbat eden çok ödü ve ka,vnakbul'lml 

analdtaplardan alan bir yazısıaı neşredeceğiz. Bütün tarih ve IUm 
lemini aydmlatacak olu bu kıymetli YUl)'I karllerlmlze hararetle tav 
&iyeyi bir ilim borcu sayanz. 

Lenetle ve istifade ile okuyacaksıaız. 

GAVUAIMAM 
Zeynel Besim SUN'un yazdığı meşhur Efe Gavur İmam'ıa bil 

yük bir alika \'e merakla okunacak olan hayatim bir ~ güne 
dar neşre başhyacağlz. 

Demiryolu Siyaseti Ve Yol Siyaseti 
Emekli General Kemal Koçer'ia bu çok mühim YUl8UU 5 inci say 
famızda okuyunuz. 

fethi Okyann Beyanatı 
O ç gündenberi şehrimizde o

lan Adliye Vekili Fethi 
Okyar, dün şehrimizi şereflendiren 
Reisicilmhurumuz İsmet İnönü'nü 
karşıladıktan sonra doğruca Pera
palasa gitmiştir. Öğle yemeğini Pe
rapalasta yiyen sayın 'Vekili ikiyi 
on geçe bir taksi ile Adliyeye gel
miş ve bazı tetkikatta bulunmuştur. 

Bu arada gazetecileri kabul e
den sayın Adliye 'Vekilimiz adli iş
ler üzerinde izahat vermiş ve u.cUm-
le demiştir ki: • 

(Sonu S üncü sayfamlZda) 

Kazanan Numaralar 
Tam Liste 4 Uncüde 

Korfo Adasının K•rttaınd•kl S.nt a K•rant. 
Limanı Da T•hklm Ed lldl. Ar n•vut.uıa Dört 
Alman ~rklnı Harp ZablU Ge ldl 

Londra, 11 (Hususi) - Bu sabahki Daily Herald gazet.eslaia -.... 
rettlği bir habere göre, İtalya son günlerde Arnavutluktaki kuvvetleıinJ 
süratle takviyeye koyulmuştur. Bütün Yunan hududu boyunca llZllll 

menzllll ağlr toplar yerleştirilmlş ve buralardaki kltaat son derece tak-
viye edilmiştir. . (Sonu 3 üncü sayfada) 

H ER SABAH 

Milli Şef Ve . Dünya Sulhu 
S iyaset ufuklanmn kapkara, 

tehdltkir bulutlarla kap
lancbğl şu buhranb saatlerde sevgili 
Milli Şefimiz, manevnı sahasına gtl
mek üzere, lstanbulu tereflendir
mlt bulunuyorlar. 

Görülüyor ki İnönü'nün kahra
man galibi her an müteyakkız. her 
dakika vazife bqmclachr. Zaman 
ve tecrübe onun ulz bafmı haleU
yen saçlanm ağarttl, ilkin İnönii
nün muzaffer askeri. Lozanuı mu
vaffak diplomatı, tannya şükür, da
ima zinde, dalma faal ve kıbr.ını ku
şamnağa her an amadedir. 

İnönü, dtinyamn en faziletH aile 
ha.bas" en şefkatli millet reisidir. 
Ancak bulamk suda balık avlamak 
istlyen yabanca lhtlraslana f111'&81-
m da unutmamalan limncbr ki, 
İnönü ayni "zamanda muasll' asker
Uk aleminla en t.ecröbeU. en müte
mayk ve ea tallbll bir almasam. 

O kemalini, harp İneydaalaruun 
yddınmlan arasmda, merhum Ebe
di Şel'Jn yambaşuıda, baldo. Bugün 

sulhün plşvalan arasında bWeat bir 
mevki almışsa bunu, harbin IZtlrap
lanaı, elemleriai yakından gördüğü 
ve lnMnhğl bir ife~ korumak 
lstiyen hudutsuz ve payaua bir 
tefkat ve merhamete 88hJp olduğu 
için yapmıştlr. 

Milli Şef İnönll hem samimi bir 
sulh sever, mlltekAmll bir insan ve 
fazlletu bir devlet reisi, hem de 
klymet ve kudretini harp meydan-
lannda bllfiU isbat etmiş ve bütün 
bir milletin sarsllmaz itimat ve sev
gisini kazanrmş dahi bir kumandaa
dlr. 

Dostlana ve bllhas8a düşman
lana iyice bilmeleri lizungelen ha
kikat te itte budar. 

A. CEMALEDDIN SARAÇOGLU 
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• ~ : Almanya ile lnOnü 
italya Arnavutluğun Bir ~~!~P!~~sa~.!1 \' H d d A w tiğimiz felaket silsilelerinin tarihi 

Unan u u una gır dem;:~:a ile beraber Fransa ve tn-

Reisicümhur İsmet İnönü dün• 
sabah 10 da yanlarında refikası f 
Bayan İnönü, Hariciye Vekili Şükrü 
Saracoğlu olduğu halde şehrimize 

gelmişlerdir. 

nılmak üzere Samsunda çok sağlam 
taşları havi bir ocağın keşfedildiğini 
ve buradan çıkacak taşların liman 
ve mendirek inşaatında kullanılabi
leceğini ilave ederek Samsunda çok 
eski zamanlarda Gazhane burnunda 
yapılan bir mendirekte kulJanılmış 
olan bu taşların 1000 senedenberi 
hala mukavemetlerini muhafaza et
tiğini söylemiştir. 

l 1 Y ı • • giltere devletleri de Osmanlı ülke-

0 p ar er eştırJyOr sinden bazı parçalar koparmışlardı. 
Fakat bunların el uzattıkları par
çalar Osmanlı imparatorluğunun 

Milli Şef Haydarpaşa garında 

kalabalık bir halk kütlesi, lnönünün 
sehrimizde bulunan iki oğlu ve Er
kanı Harbiyei Umumiye İkinci Rei
si Orgeneral Asım Gündüz, Birinci 
Ordu Müfettişi Orgeneral Fahrettin 
Altay, şehrimizde bulunan Adliye, 
Nafıa, Dahiliye Vekilleri, Hariciye 1 
Vekaleti Umumi Katibi Numan Me
nemencioğlu, Vali ve Belediye Reisi 
Doktor Lutfi Kırdar, Romanya ele
çisi, sabık Basvekil Celil Bayar, 
mebuslardan Salih Bozok, birc;cık 

mebuslar karşılamışlardır. 

[Baş tarafı 1 nci sayfada.] 
l(orfo adasının karşısında bulu

~~ Santa Karanta limanı da fev
'lllade tahkim edilmekte ve toplar 
)erıeştirilmektedir. 

Bundan başka bu günlerde Ar-

navutluğa yüksek rütbeli dört Al

man erkanıharp zabiti gelmiştir. 

Dolaşan şayialara bakılacak olursa 

yakında Alman kıtaatının da vüru

duna intizar edilmelidir·. 

içimizde Beslediğimiz 
Yılanların İç Yüzü 

[Ba..~ tarafı 1 nei sayfada] İkinci kat: Ticaret odası, Faşist 
1'.ıt.ııara i~tirak ederler. Acaba on- muharipleri cemiyeti. 
~Yegane toplantı yerleri burası Üçüncü kat: Dante Alighieri ce
~? •. Hayır, daha bir iki yer var 1 miyeti ,dördüncü kat ta spor teşek
~ bunları da teker teker bütün te- küllerinin bulunduğu yerdir. Bu bi
et'tuatıarile Türk efkarıuınumiye- nanın bir de beşinci katı vardır ki 

'ine arzeaeceğiz. bu da cadde üzerinde olmadığından 
fa ~s~ d'Italia, ~ahiı en .İtalya se- görünmez. 
d tetinın himayesınde b~.r kuru_~- Burası da Cısa d'Italia'nın kü
d'!r· llalbuki, hakikatte böyle degıl- tüphanesidir. Fakat. yine bu teşek-
ır. Burasını idare eden bir tek el küllerden girilmesi menedi1en orta 
~ki, 0 da İtalya Başvekili .Mus- kapıdan girilen salona kapılar var
~ en enıin dostu olup teveccü- dır. Ye her bir teşekkülden bura-
liaü kazanmış olan tstanbulda 1- ya kolayca girmek mümkündli.r. 
laıyan faşistlerinin (lideri) yani bir Burasının bir zamanki esraren-
~i Zais tnkard'ıdır. giz mason localarından hiç te farkı 
~ Qugün elin Adriatica vapur yoktur. Noksan olan bir kuru kafa 
lltlttrıPanyasınm direktörlüğünü ya- ile bir müsellestir. 
bi il. \'e bütün İtalyan k~~~lannı Bütün bu saydığımız teşekküller 
~ lllayesine alan bu zat butun !tal- Tepebaşı cihetine bakan kısımda
d~~ların bağlı oldukları ve dert yan dırlar. İstiklal ca<ldesine bakan ta
~ bir liderdir. rafta "İtalyan cemiyeti hayriyesi., 

Casa d'Italia inşa edilirken bir ile "Enit,, propag·anda kurumları 
~it noktalar gözönünde tutulmuş- mevcuttur. 
ııı~: .Evvela siyasi faaliyete müsait Kasa d'ltalianın idaresi büyük 
~ılecek esaslı bir binaya ihtiy~ç masraflara bağlıdır. Aca.ba bu para 
~tnüş ve nihayet metruk bır nereden temin ediliyor? ltalyadan 
t e bulunan Tepebaşındaki eski mı? 
lb~an konsoloshanesi esaslı bir ( Hayır .. Çünkü İtalya hükfımeti 
t""~te tamir edilmiştir. Yalnız, bu I son zamanlarda masraflarını o ka
b~ büyük bir tadilat yapılmış ve dar kısmıştır ki propaganda için çı
~~~n içir muhtelif teşekküllerin karmakta olduğu aylık İta1ia mec
-ıilbileceği bir şekle sokulmuştur. muasıru bile kapatmağa mecbur kal 
~ Buranın Tepebaşı cih~tinde al~ mıştır. İtalyan maliyesinin bu· müf
~ ~ \7e oldukça geniş bır antresı lis hali kar:'}ısında bu koca teşekkül 
~!lrdı ki, içeriye girince üç kapı ile sırf buradaki İtalyanların verdikle
%-r~ılaşılır, Soldaki kapı buranın ri paralarla hay.ıtını idame ettir
.#ı &törü olan Pa.simin ~es.ai. od~- mektedir. Yani bura'.iaki İtalyanlar 
"il. ~r. Orta.daki kapıdan gırdmız mı, Türklerden kazandıklan paraları
l:ıı latıkavi merdivenlerden bu kuru- nın bir kısmını İtalya için propa
ti ll İ~re edenlerin yaz~anel~rine j ganda. yapmak uğurunda sarfet
ıJa. t'eraıniz. Ufak ve dar bır korıdor- mektedirler. Bu hazin ,.e caniyane 
\{~geçerek gizli emelleri için sure- bir hakikattir. 
tı ~E!Usiyede inşa ettirmiş oldukla- Şu halde sonıyoruz: 
~ buYUk bir salonla karşılaşırsınız. Böyle bir hü\•iyet taşıyan Casa 
'Ilı ~ası, ilk bakışta insana bir sine- d'Italia İstanbul ~hri i~nde- bir 1-
"ı' .ıehabını verir. Fakat, öyle de- t.alyan. müstemlekesi değil de ne-
lil ı.li ı dir? ~ r. Burası lstanbuldaki faşist e-

atlların toplantı yeridir. 1 8ft Si ııa 
~ Sütün İtalyan bayra~ları bura- · y 
ili kutlulanır. Bütün faşıst fırkası arın 
~~tlsupları elbiselerini paket yapa~ 
~ bUraya getirir ve alt kattakı 2 
~tdropta giyerek büyük salona da-

1 

-

,~ 0lurıar. Bu salon 300 kişiyi isti- ltalyan Cemiyeti Hay
' eQebuecek genişliktedir. Ve bu- riyesi mi, yoksa İtalyan 
alatı İstanbul İtalyanlarınm lideri İ 
~ koman<latör Kampaner'in hu- stihbarat Bürosu mu ? 
~da toplanırlar. Burada bağı-~~ 

~ •çağırırlar. Hiç kimse işitmez. A 'k lOO M•ı 
>il~· pencereleri dahi on metre m er 1 a 1 yon 

kliktedir. o 1 1 k ~ \r el.hasıl burası anlamı. serbest- o ar 1 
~DUtaıya!), (Duçe!) ve (Yaşa.sın 
~ a~atoriuk!) diye avazelerle ba
~ hil<likıeri ·ve kurtlarını döktük-

Tayyar:e 
}'erdir. 

~ ~lirası o kadar resmi bir yerdir 
~ 0rılardan başka kimse giremez. 
~I' <!a){ İtalyan mektep çocuklarının 
~ lnUsanıeresi veyahut ta. İtalya
~~elnıiş bir sanatkarın konseri 

~ it İtalyan muhlbbi bildikleri 
'!taç .Türk'e davetiye göndermek 

~ ~tini gösterirler. 
~ . aır günlerde buraya her har.gi 
li~eı~ .için girmek imkansızdır. lçe
~bı.ılfudiniz mi, kavasla ~~aber, 
la.~-~ hekliyen bir genç sızı baş
~ !l§ağıya kadar süzerler. Sizin 
~ ı kapıya doğru gittiğinizi gör-r ,..,.... 

.. !l hemen: 

~;; İ\irni istiyorsunuz? · sualine 
~ U: kalırsınız. Ve şayet, istediği
~ t katlarda olan bir kimse ise, 
1'111\k·~araftaki kapıyı gösteriler. 

u. bu kapı şu teşekküllere gi-

S i pariş Etti . 
Vaşington, 11 (A.A.) - Harbiye 

nezareti 100 milyon doları geçen 
bir siparişte bulunduğunu bunun 

64: milyonu tayyareler ve 22 milyonu 
tayyare motörleri için olduğunu bil 
dirmektedir. 

Sulh zamanında, şimdiye kadar 
ilk defa olarak bu kadar mühim bir 
s:ipariş yapılmıştır. 

Ciano Ribbentrop 
mülakah 

Salzburg, 11 (A. A.) - Kont 
Ciano, öğle üzeri buraya gelmiş ve 

istasyonda B. Von Ribbentrop tara
fından karşılanmıştır. İki Hariciye 
Nazın, halkın alkışları arasında ev
veıa otele oradan da ltuschl şatosu
na gitmişlerdir. Görüşmelere şato

da başlanmıştır. 
Cia.no ve Ribbentrop Hitler ta

ra.fından kabul edilecektir• 

Türk'ün gayri unsurları ihtiva eden 
yerleri idi. Oraları elden çıksa bile 
devlet mahvolmazdı. Halbuki bo
ğazlara ve İstanbula göz dikmiş o
lan Rusya tam canımızı almak isti
yen esaslı bir düşmandı. İtalya da 
Türk vatanının bir düşmanı idi. 
1912 de Trablusgarba saldırmış ve 
Balkan Harbinin çıkmasını kolaylaş 
tırmışh. Fakat bununla iktifa ede
miycrek asıl Anadolu ve Türk top
raklarına sokulmak emelini güdü
yordu. 

Alman yadan bir fenalık görme
miştik. Çünkü bize fenalık yapabi
lecek bir Almanya dünyada yoktu. 
Almanya da eski bir devlet olsay
dı neler yapmazdı acaba;' burasını 
bilmeyiz. Binaenaleyh mevzuu bah
setmiyoruz. Fakat 1870 ten sonra, 
kuvvetli bir Alman imparatorluğu 
kurulunca, Kayser, yağmasına ye
tişemediği Afrika kıt'asından mah
rumiyetin acısını çıkarmak için, gö
zünü Osmanlı imparatorluğuna dik
mişti. Onu iktisat bakımından is
tismar etmek istiyordu. Bize dost 
göründü~ halde arkamızdan gizli 
gizli kuyumuzu kazıyor, Osmanlı 

imparatorluğunu "nüfuz mıntaka
lnn,, na bölmek için İngilizlerle uz
laşıyordu ve bunu bizden gayet 
saklı tutmak için de Londradaki 
murahhasına sarih emirler veriyor, 
Türklerin şüphelerini uyandırma

mak tavsiyesinde bulunuyordu. İş
te ittifak ettiğimiz Almanya da bu 
çeşit bir dosttu. 

Fakat biz can düşmanımız Rus 
Çarlığına mümkün olduğu kadar 
müthiş bir darbe indirmek için Al
manlara iltihak etmeyi münasip gör 
dük. Bu vesile ile İngiliz ve Fransız 
emellerine de sed çekebilirsek daha 
mesut olacaktık. Galip geldiğimiz 
takdirde siyaset sahasında rekabet 
ve müvazene kalmadıktan ve Al
manlar hegemonyalarını tesis ettik
ten sonra dostlarımızdan başımıza 
neler gelecekti, orasını düşünmiyor
duk bile. 

Reisicümhur İsmet İnönü vagon
dan beşuş bir çehre ile inmişler ve 
karşılıyanlara iltifat etmişlerdir. 

Ve halkın alkışlarına mukabele 
ederek Ülev vapurile Dolmabahçeyc 
hareket etmişlerdir. 

Mileli Şef vapurda Nafıa Vekili 
Ali Fuad Cebesoyu yanlarına ça
ğırmışlar Ye şark vilayetlerinde 
yaptığı tetkik seyahatinin neticesi
ni sormuşlardır. 

Nafıa Vekili \'erdiği izahat ara
sında, demiryolunun 20 eyli:ılme Er
zuruma varmış olacağını, fakat bazı 
küçük tefcrrüat yüzünden açılma 

merasiminin ancak 20 ilktesr~de j 
yapılacağını, demiryolu sayesınde 

Erzuruınun ve civarının büyük de
ö-isiklig-e maruz kalarak imar edil-t:t , 

mekte olduğunu söylemiştir. 

Reisicümhurumuz bu sırada: 

"- Erzincandan sahile bir yol 
açmak kabil değil mi?,, diye sor
mustur. 

Vekil, mütehassıslar tarafından 
yapılan tetkiklerde garp tarafların
aa böyle bir yol açılabilmesine im
kan görüldüğünü, Şark vilayetle -
rinde büyük bir yol inşaat faaliyeti 
olduğunu ceyaben bildirmiştir. 

Gene bu arada İsmet İnönü Ka
radenizde inşa edilecek limanlar 
hakkındaki tetkiklerin ne \•aziyette 
olduğunu sormuştur. Nafia Vekili 1 

inşa ediJmeleri kararlaşan bütün 
limanlar üzerinde İngilizlerle anla
şılmış olduğunu , şimdi bu limanlar 
hakkında hesaplar yapıldığını, bu 

hsapların Meceisin açılmasına ka
dar yetiştirilerek derhal Meclisten 

İşte müttefiklerimizle birlikte tahsisat isteneceğini \'C hemen iuşa
muharebe ettik. • Bu muharebede ata başlanacağını bildirmiştir. 
Almanların katiyen ümit ve tahmin Vekil bilhassa bu inşaatta kulla.
edemedikleri derecede yararlık gös- .~- ~!"!!~!"!!!"!'!!!!"!!!"!!!"!!!!'!'!!"!!!"!!!"!!!!'!'!~ 
terdik; hiçbir fedakarlıktan çekin- fatiar verdiğimizi pek güzel hatır
medik. Almanların bu harikulade lıyorum. Fakat Almanlar bunu u
sadakate, vefakarlığa ve fedakar- nuttular. İtalyanların Onikiadada 
lığa nasıl mukabele ettiklerini bu- yerleşmiş olduklarını, Türk toprak
rada mevzuu bahsetmiyeceğim. Yal- larına göz diktiklerini dü.şünmedi
nız söylemek isterim ki bir bilanco ler. Bizim nazatın{ızda Çarlık Rus
tanzim edilse muharebedeki hatti yasının halefi vaziyetini alan bu re
hareketimizden dolayı Almanlar jim ile ittifakta tereddüt gösterıne
ize müteşekkir ve minnettar kal- diler. 

mak mevkiindedirler, biz onlara de
ğil, Almanlar Umumi Harp esnasın 

da İngilizlere karşı hissettikleri kin 
ve nefreti teskin için iki muzafferi
yet kaydettiJer; Çanakkale ve Kfı
tülammare. 

Bunların ikisi de tamamen Türk 
zaferidir. Harbin bu yegane zevkini 
de Almanlar bizim sayemizde tat

mışlardır. O derecede ki bu muzaf
feriyetleri müteakip bir mebuslar 
heyetinin başında Almanyş.yı ziya
rete gittiğim zaman, heyetimiz hü-

kümdarlara 18.yık bir h üsnlikabul 
gördü ve alkışlandı. Bütün nutuk
larda Almanlar hep bizim Çanak
kale ve Kutülammare zaferlerile if
tihar ettiler. 

Harbi·kaybettik. Galipler çok a
ğır muahedeler teklif ettiler. Al
manlar kendi muahedelerini imzala

dılar. Biz çarpıştık, muvaffak ol
duk, milli vahdetimizi bulduk. Al
manlar ağır şartlar altında inledi

ler; hürriyet ve haysiyetlerini istir
dat için uğraşmağa başladılar. 

Prensip itibarile, bütün sempati

miz onlarla beraberdi. Bizim elimiz
den yalnız bu gelirdi. Onların mu-

vaffakiyetlerini, hakkın ve adaletin 
muvaffakiyeti telakki ederek alkış
ladık . 

Sonra, ne görüyoruz? Alınanlar 
İtalya ile birleştiler, candan dost 
ve müttefik oldular! O İtalya ile ki 
harp esnasında Alınanlarla dertle
şirken kendilerinden nasıl bir lisan 
ile bahsettiğimizi ve onlara ne sı· 

Binaenaleyh, biz Almanları bı- ı 
rakarak İngilizlerle birleşmiş deği
liz. Daha evvel, Almanlar bizi bıra
karak İtalyanlarla birleşmişlerdir. 
Fakat bununla da kalmadılar. Al
manlar İtalyanların elinden tuta- , 
rak onları Arnavutluğa getirdiler. 
Osmanlı imparatorluğunun Arna
vutluk vilayeti Dersaadete uzak bir 
mesafede değildir. Anadolu sahiline 
ayak basmak cüretini hiçbir zaman 
aklından geçiremiyeck olan İtalyan
lar karadan boğazlar ve İstanbul 
üzerine yürümeyi deniyebilirler. 

İşte bunu bize dostumuz Alman
lar yaptı. Sonra kendisi de, Ruman
yayı tazyik etmeğe basladığı gibi 
bin türlü taleplere ve ısrarlara rağ
men kabil değil manasını tasrih et
mek cesaretini gösteremediği bir 
hayat sahası davasile bizi de köle
lik altına almak emelini ortaya at
tı ve Çekoslovakya hakkında reva 
gördüğU suikast ile beynelmilel mü
nasebetlerde her türlü taahhüt \'e 
ahlak mülahazalarından uzaklaştı
ğını isbat etti. 

İşte bütün bunlardan sonradır 
ki Türkler İngiliz ve Fransızlarla 
birleşmişler ve ancak tedafüi bir 
maksatla birleşmişlerdir. Almanya
ya darbe vermek için değil, Alman
yadan beliren vefasızlığın, nankör
lüğün, istila tehditlerinin tehlikele
rinden korunmak için birleşmişler
dir. 

Almanlar bu sözlerimize cevap 
VPrebilirler mi ? 

H üseyin Cahid YALÇIN 

Bu sırada Reisicümhurumuz ya
nında bulunan Maarif Vekili Hasan 
Ali Yücel'e dönmüş ve: 

"- Tatil tetkiklerinden mem
nun musunuz?., demiştir. 

Hasan Ali Yücel: 
"- Çok memnunum, buradan 

manevralara gidip sonra Ankaraya. 
döneceğim.,. cevabını vermiştir. 

Bu cevap üzerine İsmet İnönü 
dün General Fahrettin Altaya: 

"- Görüyor musun çok kalaba
lık geliyoruz . ., demiş, Fahrcttin Al
tay da: 

"- Herkesi memnun etmeğe ça
lışacağız. Biraz da Edirne şenlen

sin,, mukabelesinde bulunmuştur. 
Vapur Dolmabahçe sarayı rıhtı

mına yanaşırken İsmet İnönü, De
nizyollan Umum Müdürü İbrahim 
Kemal Bayborayı yanına çağırtmış 
ve kendisine: 

"- Nasıl, Almanlar 
mızt gönderiyorlar mı? 
muştur. 

İbrahim Kemal: 

vapurları

diye sor-

"- Gönderiyorlar. Tırhanın eşi 
Kadeş de yola çıktı, geliyor. Ceva
bını vermiştir. 

İsmet İnönü, bu \'apurlarm da 
Doğu gibi mahzurlu olup olmadık
larını öğrenmek istemiş, İbrahim 
'Kemal: 

"- Bunlar iyi yapılmışlardır. 
Doğu için Vekiller Heyetinden mü
saade aldık yakında gelecektir. Ge
ne 5300 tonluk Egement vapuru ha
zırdır. Savaş, denize indirilmiştir. 

Nihayet iki üç ay icinde bütün va
purlar memleketimize gelmiş ola
caklardır. Cevabını \'ermiştir. 

Ulec vapuru saray rıhtımına ya
naştıktan sonra İsmet lnönü istira
hat için hususi dairesine gitmiştir. 

İsmet İnönü istasyonda karşı
lıyan Romanya elçisi Stoyka da öğ
leden sonra şehrimize gelerek Ro -
manya kı·alını beklemek üzere sara
ya gitmiştir. 

Reisıcümhurumuz manevralarda 
hazır bulunmak üzere bugünlerde 
Trakyaya gideceklerdir. 

Bir müddettenberi, Lucelfarol 
yatifo Ege denizinde seyahatte bu
lunan dost ve müttefik Romanya 
krah majeste J{arol ile veliaht prens 
Mişel, dün öğleden sonra saat 14 ü 
50 geçe, Romanya filosuna m~nsup 
bir torpido refakatinde, Dolmabah
çe önünde demirlemişlerdir. 

Saat 14 ü 55 geçe Riya~eticüm
hur Umumi Katibi Kemal Gedeleç, 
Hariciye Vekili Şükrü Saracoğlu Ye 

Seryaver Celill'i hamil olan Sakarya 
motörü, yata yanaşmış ve içindeki 
ze\·at maje~te kralla veliahta hoş 
geldiniz dedikten sonra, ayni ıno
törle dönmüşlerdir. 

Saat 15,45 de Pı ens Mişel, yat 
motörile Tophane rıhtımına çıkmış 
ve sonra maiyetile birlikte, otomo
billerle Ayasofya, Sultanahmet ca
milerile sarayları gezmiştir. 

17 de Romanya elçisi Stoyka da 
Tophaneden Sakarya motörile yata 
giderek krala mülaki olmuştur. 

17.15 de majeste kral, bahriye 
elbisesini !abis oldukları halde Ro
manya sefiri ile yat motörile Dol
mabahçe sarayının nhttmına ayak 
basmışlardır. 

Reisicümhurumuz İsmet !ııönü, 
yanlannda Umumi katipleri Kemal 
Gedeleç, Hariciye Vekili Şükrü Sa
racoğlu, ve Seryaver Celfil olduk
ları halde, Kralı rıhtımda karşıla
mışlar ve ellerinden tutarak, mo
törden çıkmasına yardım etmişler
dir. Saraya giren iki devlet şefi yan 
larında Romanya elçisi Stoyka ve 
Hariciye Vekilimiz Şükrü Saracoğlu 
olduğu halde uzun bir mülakat yap
mışlardır. Biraz sonra Numan Me
nemencioğlu ile İngiliz sefiri de sa
raya gelmişlerdir. 

Dolmabahçedeki görüşmeler bir 
saatten ziyade devam etmiş ve kral 
yine rıhtımda İnönü tarafından u
ğurlanarak motörle yata gelmişler
dir. Majeste Karol ve Prens Mişeli 
hamil olan yat gece yarısı limanı
mızdan Köstenceye müteveccihen 
a,>Tllmıştır. 
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Adliyemiz için 
Yeni Kararlar 

Fethi Okyann Beyanan 
(Baş taraft 1 inci sayfamızda.) 
"Mahkeme işlerinin daha çabuk 

yapılması için tetkikat yaptık. Ne
tice alındı ve mahkemeleri daha ça 
buk işler bir vaziyete soktuk. Türk 
halkının Türk adliyesinden bekledi
ği hizmetleri adaletin çabuk ve kati 
bir surette te,·ziini temin için bazı 
kararlar almak üzereyiz. Bu karar
lan şimdi tafsilatile bildirmekte ma 
zurum. Fakat her halde daha evvel 
söylediğim gibi değerli, ve.kur, müs 
takil hakimlerin bilhassa İstanbul 
gibi adliye işlerinin teraküm ettiği 
bir yerde halkı daha çabuk adalete 
kavuşturacaklarına eminim. 

Şunu söyliyebilirim ki mahkeme 
!erimiz meşru veya gayrimeşru pek 
çok işleri talik eder. Bazan mahke
me kararlarının senelerce uzadığı 
malümunuzdur. Herkes bundan şi
kayetçidir. Bu talik illetini de kı
saltmak ve ancak bazı kanuni se
beplerle inhisar ettirmek üzereyiz. 
· Her halde adliyenin şerefini da· 
ha yükseğe çıkarmak için elden ge
len gayreti bırakmıyacağunızı söy
liyebilirim. Münferit hakimliklerin 
ilki pek yakmda tapu binasında a· 
çılacaktır.,, 

Bunun üzerine hakimler için so 
rulan bir suale: 

"- Hakimler lehine mümkün 
olan bütün değişiklikler yapılacak
tır.,, 

Cevabını vermiştir. 

Sayın Adliye Vekili önümüzdeki 
hafta 1ınra1ıyı ziyaret edecektir. 
Kendisine bu ziyaretinde gazeteci
ler de refakat edeceklerdir. 

Şehrimizdeki Alman 
Musevileri Almanlıktan 

Çıkanldılar 
[Ba5 tarafı 1 nci sayfada] 

man tebaasının (Avusturyalılar da
hil) pasaport alabilmek için Aryen ' 
ırkına mensup olduklarına dair bir 
vesika almalaw icap ettiği tasrihe· 
dilmektedir. 

Bu haberden anlaşıldığına göre. 
Aryen olduklarını . isbat edemiyen 
A lmanlar yani Alman musevileri 
pasaport alamıyacaklardır. 

Şehrimizde sayıları pek fazla o 
lan Alman ınusevi\erinin bu vaziyet 
kar~ısrnda ikibetleri meçhuldür. ·-··· .. ······~· ........ ·--···---
Fransız - lngiliz 
Askeri Heyetleri 
Moakovada 

Moskova, 11 (A. A.) -İngiliz 
ve Fransız askeri heyetleri saat 
10.20 de buraya gelmişler ve istas
yonda erkanı harbiye ikinci reisi 
general Smorodinof, donanma erka
nı harbiye ikinci reisi miralay Ala
fusof, Moskova garnizonu kumanda
nı miralay Suvorof, ecnebi askeri 
ataşeleri ile irtibata memur miralay 
Ossetrof, teşrifat müdilrü Bar kof, 

Fransız ve İngiliz sefaretleri erkanı 
Türk askeri ataşesi miralay Türk
men, Fransız ve İngiliz askeri a
taşeleri tarafından karşılanmışlar • 
dır. 

Başka hiçbir ecnebi devlet ataşesi 
istasyonda hazır bulunmuyordu. 

İngiliz ve Fransız askeri heyet • 
leri azası ünif ormalanru giymiş • 
lerdi. Mare§al Voroşilof, heyetleri 
saat 15 te kabul edecektir'. 

Molotyof, general Dumenc ile 
amiral Plunkett'i saat 17 de kabule
decektir. 

M:oskom, 11 (A.A.) - İngiltere 
ve Fransa büyük elçileri, genelkur
may dairesinde kendi askeri heyet
lerini Maıeşal Voroşilofa takdim •t 
mişlerclir. 

Görüşme y:rmi dakika x.adar • 
sürmüş ve çok samimi olmuştur. 

Mareşal Voroşilof ırilzakerelere 

hemen yarın s:ı}jah saat 11 de ba.~ ' 
!anmasını teklif etr.ıiştir. 

Polonyaya iltica t.den 
Çekler 

Varşova, 11 (A. A.) - Bugiin 
de dokuz Çek amele, içinde bulun
duldarı tren Polonya Pomcranya
smdan transit olarak gcçerkc.ı, 

Tczew istasyonunda atlamışlar ve 
Polonyaya iltica ederek mahalll 
makamlara teslim olmuşlardır. 
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' 
Kiliseyi Dinamitle Atmağa Nasıl 
Teşebbüs Ettik ? Netice Ne Oldu ? 

- •a -
A kşam otele döndüğümüz :a

man, birisinin bizi sordugu
nu öğrendik, ve akşam, saat 21 ~e 
tekrar geleceği hakkında yazdıgıj 
kartı okuduk. 

Saat 21 de sarışın bir genç ka
pımızı vurdu. 

- Todorevsky kimdir? 
- Ben!.. 
- Ben Hanz. 
- Buyurun ... 

- Buraya geleceğinizi Karakovi 
merkezi bize bildirdi, size Iazımge
len kolaylıkları göstereceğiz. Ayni 
siyasi mesleke mensubuz. 

Ben teşekkür ettim. Kendilerine 
çok muhtaç olacağımızı söyledim. 

- Saatli bombalarımız emrini
ze amadedir. Size bir de otomobil 
tahsis edebiliriz. Paraca sıkıntınızı 

olunca, onu da önleriz. ~iz Alınan
yada hiç bir hareket yapamıyoruz, 
Alınan zabıtası bizi birkaç kere ya
kaladı, bastı, onun için fevkalade 
tedbirli ça.lı§mak ıztırannda kabyo
ruz. Bazı tedhiş hareketlerini yap
mayışımızın sebebi, birçoklarımızın 

manıf oluşu ve suçu onlar işlesin 
veya işlemesin, muhakkak öldürü
lecekleridir. 

Ben . her akşam bu. saatta size 
, uğrayıp, bizim merkezle rabıta te
~ ıJis edeceğim. Ümid ediyorum ki, 
muvaffak olursunuz. Almanyada 
muvaffak olduktan sonra, dünya
nın başka her memleketi sizin için 
hiçtir. 

KİLİSEYİ DİNA.ı.'\IİTLEME 
TEŞEBBtJSV 

B rlinin cenubunda büyükçe bir 
kilise vardı, biz dinamitlemek 

için bu kiliseyi münasip gördük. Ev 
vela etrafı tenha idi, kaçmak, kur~ 
tulmak imkanları daha galibti. Son
ra, alt tarafında bomba atacak men 
fezleri boldu. 

Cemaatının kalabalık olduğu pa
zar gününü münasib gördük, Hans
dan saatli bombalar tedarik ettik, 
onları bir bavulun içine yerleştirdik. 
Ve yine Hansın tedarik ettiği oto
mobil ile, sabahın saat beşinde ki· 
lisenin civarına gittik. 

Bertin henüz uyanmamıı:;;tı, he'.. 
le kilisenin civarında kimse yoktu. 
Derhal otomobilden indik. Robert 
ile uazeteci arkadaş etrafı gözledi-:.. 

korktuk. Dışarı ile rabıtamızı te
min eden Hansın tevkifi çok fena 
olmuştu, bizim Lehistandan kaçıp 1 

geldiğimizi de belki o üşa etmişti. , 
Muhakkak o söylemişti, yoksa ga· 
zete, Lehli anar~ist diye bizi nasıl 
tavsif edebilirdi. Burada oturduğu
muzu Hans biliyordu, bize bu yeri 
o temin etmişti. Şimdi de haber ve
rerek tevkif edilmemiz pek müın
kündü. 

Üçümüz de kara kara düşünme
ğe başladık. Robert içimizde en ta
bansızımızdı. 

- Todorevsky daha ilk ağızda 
muvaffakiyetsizliklere uğruyoruz, 
diye söylenmeğe başladı. 

Gazeteci arkadaş, daha tecrübe
li idi. 

- Münakaşa ile geçirilecek vak 
timiz yok. Hemen tedbir düşünmeli
yiz .. diyordu. 

Yabancı bir ülkede delilsiz, ter
cümansız mahvolacaktık. 

Robert: 
- Hemen kaçalım, dedi. Biz 

sorduk; . 
- Nereye?. 
- Evvela dağılalım, başımızın 

çaresine bakalım. Yakında bizi lam 
ba altında şaşırmış tavşan gibi en-
seliyecekler. 

Ben şu mütaleayı ileri sürdüm: 

- Şimdi mUştereken evden çı

kıp kalabalık bir lokanta veya kah· 
veye giderek vakit geçirelim. Ve 
yarın elimizdeki sahte pasaportla, 
başımızı alıp Almanyadan kaçalım. 
Başka çare yok. 

Bu fikir arkadaşlara da mülayim 
geldi, tam dışarı çıkmağa hazırla· 

nıyorduk ki kapı vuruldu, genç bir 
içeri girdi. 

- Beni merkez yolluyor, dedi. 
Hans sizi ele verdiği için bir saat 
evvel tarafımızdan idam edildi. Bu
rada oturmanız tehlikelidir. Sabah· 
tanberi Karakovi ile muhabere ha
lindeyiz. Almanyadan sizi kaçırdık~ 
tan sonra, Belçika ve Fransaya uğ
ramadan doğru Amerikaya gitmeni
zi münasib görüyor. Şüphesiz sizi 
alacağım, otomobil ile Berlinden 
çıkıp, Münihe gideceğiz. Orada bir 
müddet muhtcfi kalacaksınız, İs
viçreye geçeceğiz, oradan da yeni 
talimat alarak Amerikaya gidece
ğiz. 

Gazeteci arkadaş boynunu bük-

3.000 
Lira. kazananlar i 

39374 10924 

1.0 0 0 . 
Lira kazananlar; 

10113 32333 30758 
500 Lira 

37978 15648 36745 16777 24021 
17823 16358 33450 27148 8576 
14471 25567 207 41 38420 34022 
23347 3623 

200 Lira. 

25429 29320 16504 5788 14094 
32475 26650 10476 9211 9214 

4524 11859 16866 17778 18372 
17981 23841 19853 99 36587 

15425 23868 38689 10842 181 

30117 12444 37441 16197 1152 

7502 
100 Lira 

23028 8340 5309 4563 36945 
36374 1912 39284 4126 2842 
27545 14451 4254 27080 12046 
31903 34546 16851 12533 7802 

35998 6416 2437 19674 4065 
1656 18254 2363 9451 36121 
5574 31979 8816 5007 15828 

35972 12611 7824 12735 33366 
26713 1763 39546 12731 35357 
32612 34911 5531 3745 9793 

50 Lira 

10931 38265 35976 28230 34378 

26320 
8389 

38011 
19983 
29246 
17548 
21478 
38980 

33446 
35599 
29821 
19339 
11981 
25615 
26559 

1861 
13702 
21782 
18332 
23455 

4685 
5361 

23685 
39053 
38510 
34394 
35850 

5696 
28483 
33656 
32511 
19574 
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36657 
24689 
29441 
26706 

33826 
14114 
37329 
16647 
39551 

3892 
35833 
29331 

26172 
20201 
14035 
38329 
30056 
12045 
34581 
24409 
39345 
36020 

6930 
36040 
15634 
24862 
27749 
33332 
39681 
22458 
38949 
5472 

19675 
31780 

8469 
4065 
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36937 
35930 
14811 
10043 

8894 4788 36927 13450 14437 1143 19308 
4938 13905 18378 15303 5209 22356 2398 

21950 37903 387 49 21844 22427 35546 3544 7 
22214 27 40 36972 18939 3123 8067 31144 
11406 4842 4001 17963 8133 39487 10500 
14904 18551 25422 22368 30515 6439 32284 

2022 9181 
35797 36402 
6665 30468 
3421 6594 

35696 30672 
20797 22791 
29596 25792 
17695 1204 

SO Lira 
24362 25151 
18794 
26345 
19398 
31082 
12850 
15836 
19844 
39864 
38136 
31027 
5197 

36880 
35570 

5871 
211 

27987 
28609 
12807 
34718 

6820 
10986 
2Ô284 
36491 
31947 

7352 
29839 
20621 
14977 
30448 
38074 
11731 

4347 
7165 
9819 
5127 

20838 
11816 
23475 

19306 
810 

34281 
21271 
37924 
18238 
17350 
14629 
7822 
9437 

12041 
12271 
24159 
13443 

6537 
32595 
37507 
35295 
9300 
5734 
1019 

11315 
18648 
7488 

20127 
19833 
3521 

38188 

25285 
29917 
18573 
37471 
38592 
19226 
22800 
27945 
25998 

4858 10021 20923 23201 10498 27279 14929 
34823 35872 19535 3067 20729 17066 27970 
30982 39153 34098 23912 9022 1 1519 33273 
32531 1233 5894 7909 18395 7957 19360 
23720 24678 22461 22539 13767 18157 19556 
154 75 22995 154:i5 15481 17586 24 753 23107 
20382 7 453 10775 9625 20239 38220 1543 
11614 37461 20789 540 37182 883 17157 20457 10995 
13290 19996 3784 27517 25987 

8014 
37476 

6162 

9560 
22645 
6172 

38365 

21382 32842 2522 39347 
33475 19272 7315 26518 24348 4618 33692 34805 34475 
22510 34612 16167 14566 22679 31292 8609 33431 4889 

1181 19726 23384 10725 18560 12623 12488 3830 12257 
24182 6347 25482 26012 38043 
21782 37749 9743 33670 14867 38'308 16745 37201 14213 

O 25213 16639 3"'338 23529 1560 14657 1098·1 37717 349-1 . ~ 

22082 15155 28682 35768 20961 14017 27968 21184 34689 
19648 27985 27335 11278 8933 31523 11544 25745 14101 
17280 8667 1720 1030 22888 15899 8121 38999 38490 
22298 15615 11560 21129 25119 27986 32805 32819 35272 
13526 97 4307 38377 6279 16990 31969 6538 38600 

35229 
21522 
32148 
30225 
25994 

85 
10041 
29845 

20606 
39962 
31682 
38659 
12871 
29819 
23010 
39423 
16071 
16661 
16674 
12750 
33282 
26968 
36149 

5446 
151 

13472 
19275 
18720 

931 
6431 

20078 
25908 
33695 

7265 
25230 
37524 
13574 
36155 
39427 
33659 
17246 
22281 
4582 

27761 
114.19 
0166 

20676 
20844 

9953 
14864 
19658 
26602 
34000 
30162 
37039 

33089 
3799 

21709 
28025 

23032 
12133 
26108 

Ve Kimlerle Güreftİ? 
- 12 - YAZAN : M . SAMI KARAYEl-

Arnavutoğ/unun Binbir Oy antJ 
Herkeai Heyecana Düşürüyordu 

- lll'lıı.dtJI - Bir atını barutu varmış ... Ne başlamışlardı. A1i, hiç yoru 
de olsa küçerek pehlivan? kendisini hasmına taşıtıyordtl· st1I· 

A1i, yirmi beş adım kadar ça - Güreş yarım saati bul1J'ltl,Çiıl 
yırları biçerek geriledi. Çopur, has- Çopurun soluduğu görüiüyordUtı ~ı 
mına çengel yetiştirmeğe çalışıyor- gene helvacıdan o derce: yıltılıŞ vofı 
d daima kendini korumaga çalJ.Şl.11 ,;s 

u. Tam; bu heyecanlı sırada .. bir- hasmına hücum edip oyun t~~~i;e 
denbire, gözle kaş arasında <Çopu- savaşmıyordu. Müdafaa gu ' 
run yüzüstü yere düştüğü görüldü. geçmişti. Jdııl' 

Arnavutoğlu üstte idi. Kurnaz Ali, durmadan sağdan ı;? g,ıı 
helvacı çaprazda giderken birden güreşe giriyor ve hasmını bit J"(ltl· 
bire sıyrılıp hasmının önüne diz çö- evvel yenik düşürmeğe çabştY0 ııi· 
küp oturmuştu. Tam güreşin, otuz beşinc~ld~ıııı 

Hızla gelen Çopur bu manevra kasında birdenbire Arnavutog ıı ıcJll' 
karşısında diz ~öküp oturan hasmı- hasmına beş altı metreden toptl dS' 
nın maniasına çarparak havalanıp rına kadar daldığı görü.ldü. ~~ ıdi· 
üzerinden uçmuştu. Ve yüzüstü ye- Iış müthişti. Ani ve şimşek ! 1 tıil· 
re vurmuştu. Zavallı Çopur neye uğradı~ JıeY 

Ali : yere düşen hasmının üzeri- medi. Ve kaidesinden kopan bil' ,,~ 
. ne çullanarak hemen ve aman ver- kel gibi arka üstü yere vu_ı:.~tJ·gibİ• 
meden sarmalaştı. yağ pehlivanlarının söyledigt 

Arnavutoğlunun bu u'staJıklı ha- gökteki yıldızları saydı. ~ 
reketi herkesi hayretlere düşürmüş- Koca Çopur, altmış beş 0 ııştO· 
tü. Sürücünün sevincinden ağzı ku- helvacının önünde mağlub o!Jll. ~ı 
}aklarına varmıştı. Hayatında hiç Arnavutoğlu galibiyet temeJl 
böyle oyun görmemişti. İhtiyar caz- çaktı. • yer· 
gır dudakları titriyerek: Çopur, ezile büzüle oJduğtl ıe • 

- Sürücüm, bu bizde yok değil den kalktı. Hasmının yanına.-~ ~ 
mi? rek müsafabalaştı. Arnavuto~ Çcı' 

- Ha şunu bileydin?.. yüğU ve ustası makamında 01 r d~ 
- Ne biçim yaptığını gördün purun elinden öpmüştü. çoptl 

mü?.. onu almadan öptü. J.t'llg. 

- Nasıl görmem? Halk, meydana uğradı. ~· 
- Birden bire sıyrıldı. Hasmı- vutoğ·lunu omuzlarına vurıııuş 

nın önüne mania çeker şekilde tos- ğırıyorlardı: 

toparlak dönerek oturdu. - Yaşa, helvacım!... . tıeıı' 
- Evet; yalnız bu değil, nasıl Çopur kazan dibine git:rnıŞ ~i· 

dı d vı ordtl· . kendi kendine hasmına yar m e er giyiniyor ve hem de ag ıy_ r!l11şt~ 
gibi çaprazda hızlandı. hayet; bir çocuk onu ye~~ve <>ıiil1' 

- İşte burası çok ustalıklı,,, Çopurun hali sürücünun g ~dC' 
· a e - Ne diyorsun? .. Sen de, ben den kaçmadı. Derhal yanın 

de aldandık.. rek: 
_ Mğer herifçioğlu ; mahsus- _ Çopur bu ne hal?.. esledİfl 

tan hazlrlanıyormuş.. _ Ülen susak; sen halt 
- Evet; hasmını daha çok hıza bu işi?. . ııı· 

gelirerek üstünden uçurmak için.. _ Ne 0 , ağlattı mı beıvacJ 
- Doğrusu çok yaman bir peh- zam seni? .. 

livan bu... _ Sus ulun yırtık a~ıılı .. ·ıtfldi 
_ Şimdi iyice anladım, Çopur _ Nasıl, gördün mu Jl1 

yakasını kurtaramaz bu sülükten... kuyruğunu? ... 
- Öyle ... 

- ............ '1 
Arnavutoğlu, hasmına sarmayı _ Alay eder misin herifle·" 

vurduktan sonra, bu sefer paça . 

Jer. Hans bana yardım etti. Bavulu 
otomobilden indirdik, samanlara sa 
rılmış üç bombayı sekiz buçuğa a
yar ettik, ve bodrum katına iple 
sarkıttık. Binanın diğer taraflarına 
da birer tane yerleştirerek kaçtık. 
Ve kilisenin bir iki kilometre civa
rında bir kahveye gittik oturduk. 
Saat yedi oldu, yedi buçuk oldu. se
kiz oldu, biv · infilakı heyecanla bek 
liyorduk, sekizi çeyrek geçti, sekiz 

tü. 3448 15936 10667 8098 27027 38990 7625 14391 18882 5028 
6675
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kazakla asmağa tevessül etti. = ~~~~ Hasanın köpeği ilgi; 
Çopur, iki dirhemlik hasmının tuld 

kurdu görünce nefesin tu elinden yakasını kurtaramıyordu. 
_ Haydi çocuklar ne diyorlar- 38054 8319 11457 12006 38200 35376 2962 22496 29986 

üçüncü defadır altına düşüyordu.. ğil mi?.. Ü ·t }{al#' 
Daha tek bir oyun hasmına yapa- - Baka be!.. len gı 

elı\İ' mamışt.ı. dan... p 
sa onu yapalım ... Biz öyle de öldük .... 2_ı_2_2-4..,,..,,,.37=6=6=0..,.,...~37'""'0_4.__1_9_o2 .... 0""""'2!!!'4-4-62_ .... ı_,,1.,9.6-6...,._l ... 8 .... 6..,55..,.... .... 6:-5 ... 6..,...,..6--
böyle de .. Bize bundan sonra kade- H J.. V 
re teslimiyet yaraşır. Bir ihtilas davası a ıç apurJarı 

Dışardaki otomobile atladık. Bi- Geçen sene Hasankale mezbaha 
zi almağa gelen genç, şoför yerine memurluğunun yaptığı sıralarda 

oturdu ve arabayı gecenin karanlı- 100 lira ihtilas yaparak şehrimize 
ğında sürmeğe başladı. Keleş Mustafa yakala.narak Sul-

Yolda anlatıyordu: tanahmet 3 üncü sulh cezada duruş

buçuk oldu.. Sekiz buçuğu, evvela - Hans, çocuk evine döner dön 
saniyeler, sonra dakikalar geçti, fa mez bulmuşlar. Hapishanede biraz 
kat infilak olmadı. fazla işkence yapınca, her şeyi söy-

Biz hayretler içinde kalmıştık.. lemiş, yalnız bizim son ihtifagahı -
Mutlaka, bombalar bulunmuştu. Ve mızı saklamış, fakat ne olursa olsun 
infilakın önüne geçilmişti. Şu va- birkaç saat intihar etmesi beklen -
ziyet karşısında bizim de tehlikeye miş, o bu cesareti gösteremeyince, 
girdiğimiz anlaşılıyordu. Hemen o- gidip katledilmiş. 
tomobile atladık. Otele geldik, ora- Beton yollardan otomobil deli 
da hesaplarımızı görerek yine Han· gibi kayıyordu. Genç şoför şikaye
sın gösterdiği bir yer altı odasına te başladı: 

yerleştik.. · - Görüyorsunuz şu çektiğimizi 
Hans bizden ayrıldı ve gazetele· bu hayat mı? .. Bir kere burnumuzu 

ri iyi takip etmemizi söyledi. O gün kıstırdık ölüm korkusundan kurtu
akşa.m çıkan gazetelerde biz şu lamıyoruz. Anarşizm sözde dünya
haberi okuyorduk. dan devlet baskısını kaldırmağa ça-

"Lehistandan memleketimize ge- !ışıyor. Bu ne biçim tezaddır. 
len Uç anarşist burada bir kiliseyi Biz susuyorduk .. 
bombalamak istemişlerse de muvaf- - Bak görüyor musunuz? Kor-
fak olamamışlardır. Attıkları sa - kutlan ağzınızı açıp sözümü tasdik 
atli bombalar, tesadüfen bodrumu bile edemiyorsunuz. Halbuki, ben 
temizleyen hademe tarafından gö- eminim, siz de aynen benim gibi 
rülerek, hükumete haber verilmiş- dlişünüyorsunuz. 
tir. Pazar gUnü bodrumun temizlik Robert dayanamadı: 
zünü olması kilisede Allahlarına - Tavlandık azizim, dedi. Mü-
dua eden, birçok insanları ölümden cadele, ihtiras zevki bizi bu vadilere 
kurtaran mesud bir tesadüf olmuş- sürükledi. Bizi kanlı bıçaklı insan
tur. Alman ·anarşistlerinden Hans lar yaptı. Artık yakamızı kurtara
isminde bir genç tevkif edilmiştir. mıyoruz. Ya devlet yapışacak idam 
Lehli anarşistlerin yattıkları otel edecek, ya komite vuracak .. İki ölüın 
de taharriyat yapılmışsa da adres arasında kalınca biz de ölüm saçı
bırakmadan kaçtıkları anlaşılmış- yoruz. Ne çıkmaza girdik yahu? .. 
tır. Araştırmalara ehemmiyet ve Bizim gazeteci sükfıneti ihlal 
ciddiyetle devam edilmektedir.,, etti. 

Biz bu satırları okuywca fenq, (Devamı var) 

ması yapılmış ve suçlu mahfuzen 
Hasankaleye gönderilmiştir. 

Gayri meşru çocuğunu öldüren 
ana isticvab olundu 

Karagümrükte oturan Şöhret 

isminde bir kadın bundan 20 gün 
evvel gayri meşru bir münasebet
ten sonra doğan çocuğun ağzını 
yastıkla tık1yarak boğmuş ve öldür 
müştür. Buna suç ortaklığı yapan 
Beyoğlunda randevuculuk yapan 
Mediha isminde bir kadınla Şöhret 
dün müddeiumumiliğe celbedilerek 
ifadeleri alınmıştır ve serbest bıra
kılmılardır. 

Foç• a•hll aıhhlye 
ld•resl IAğ vedlldl 

Foça Sahil Sıhhiye İdaresi, Sıh
hat ve İçtimai Muavenet Vekaleti
nin emrile 22 temmuz 939 tarihin
den itibaren ilga edilmiş ve bu li
manda gemilerin sıhhi m:iıamelele
ri mezkılr tarihten itibaren· gümrük 
muhi:ı.faza teşkilatı tarafından gö
rülmeğe başlanmıştır. Bu limana 

gelecek ve bu limandan hareket e
decek gemilerin sıhhi muameleleri
ni yukarıda adı geçen memurluğa 

müracaat edip yaptırmaları ve fa. 
kat bu memurluğun Umumi Hıf
zıssıhha kanununun mahsus madde
sine tevfikan sıhhi resim cibayeti
ne salahi~e~ . b~lu~madığı alaka- ı 
darlara bildırilnu~tıi·. 

İki hasım arasında müthiş bir Gördün mü bir avuç ---- 1 ı~ boğuşma başladı. Altta biri birlerini van. .. J11f'l • 

yiyorlardı. Çopur, bir iki defa Ali Nihayet; laf derken iş Y0 .. riic\l' 
V•pur idaresinin vaziyeti pehlivanın altından kalkmak için bindi. Çopur, dayanamadJ. s~ııe ~11 

tetkik olunacak zorlandı. . nün çenesini kesmek için uıerı 
İstanbul Belediyesinde Haliç va Fakat; her defasında da kurtu- rüyüp yumruk salladı. ~ıır} 

b .. k"" al~ · b' (Devaını ''~ pur idaresinin, ugun u m ı vazı- lamayıp altta kaldı. Çingene, ır ~ 
yetini tetkik etmek ve idarenin ıs- ıurm iki dirhemlik hasmını bozamı- I vEf 
ıahı için alınması icabeden tedbir- yor ve altına alamıyordu. MEVL DE DA . oaJili~ 
leri kararlaştırmak üzere bir komis- Nihayet; Arnavutoğlu hasmına Emekli topçu Generali ~· 
yon teşekkül etmiştir. bir künde daha taktı. Ve aşırmağa yeğeni, yüzbaşı Rifat'ın b r:ıı· 

Komisyona Belediye Muhasebe başladı. Çingenenin bu sefer pasa- Halit, Şevket, Refetin anale.J'luıerC 
Müdürü Muhtar Acar, Daimi Encü- portu verilmiş gibi idi. riyenin ruhuna ithaf edilmek 

11 
ıf' 

menden Suphi ve Hukuk İşleri Mü- Bereket versin, Arnavutoğlunun 15/ 8/ 939 tarihine müsadif sıı. SiJl~ 
dürlüğünden Bay Ferid iştirak et- ayağı kaydı ve elleri boşaldı. Az kal nü öğleden sonra Beşi.kta,ştıı. evıi&ı 
mektedir. Komisyon Haliç idaresi- sın kendi oyunile yine kendi düşü- paşa camisinde okunacak ~r JiJJ 
nin dünkü ve bugünkü vaziyetini yordu. şerife yakınlar, dostlar vese.ı 
esaslı bir şekilde tetkik edecek ve İki hasım tekrar ayak güreşine kardeşleri davet olunur. ,.A 
bir raporla neticeyi belediye riya- :;;~mmİİİİİİİİİİİİİİİii;mm;i;mmiiİİİil,İİİİİllil:İİİİIİİllmmiiiiili-
setine bildirecektir. 

Merkez Bankasına alı
nan memur namzetle .. 

rinin İmtihanı 
Merkez bankasına alınan me

mur namzetlerinin son lisan imti

hanları da yapılarak dün nihayet 
bulmuştur. Yapılan bu müsabaka
nın neticesi imtihan evrakının An-

karada tetkikinden sonra anlaşıla
caktır. Bankanın açılan bu ikinci 
imtihanında da muvaffak olanların 
adedi kadroyu doldurmazsa, bir ü-

GüNEŞ BANYOSUNDA YANAN CİLDİNİZİN 
yanıklarını teskin ve tedavi için 

PATI KULLANINlt 
çüncü imtihanın yapılması muhte- Her türlü yanıkları, kan çıbanlarını, meme iltihab-
meldir. Bankanın memur kadrosu- !arını ve çatlakları, koltuk altı çıbanlarım, dolama, 
nun bu kadar büyümesine sebep akneler, ergenlikler, çocukların ve büyüklerin her 
Tayyare piyankosunun milli piyan- türlli deri iltihablarını 
ko olarak Maliye Vekaleti tarafın- TEDAVİ EDER. . .. MJıdll'· 
dan Merkez Bankasına ha vale edil- l~ı~h~h:a~t ~V~e~k:a~le~tı~· m~·n~2~2~/4~/~9~3:6~t:ar~ih~v;e~5~/~3~1İl;mNol.. ~lumrmumhiİsalltliıyllesiillmİlı .. _.~ mesindendir. 



arp, nakliyat yollanndaıi ve 
vaaıtaıanndan bitmek bilmi

~ 'V'azifeler taleb eder. Demiryolu 
-..:_oı, bu ihtiyaçlan karşılıyabil
'l. .. i~ en bt1yük kabiliyeti haiz 
~lar. . 

'e l>enıiryollan,1 harp vaziyeti
" l'e darülharbin taleblerine gö
.tM.. ~blenıneli ve yollar da demir
\ -...rının pUrüzsilz nakliyatına ve
--~elidir. BugUnkU cephelerin 
~~atına bir hudut çizmek kabil 
~r, kuvvetin mikyasını tayin
l'i ~ti şebekeler en bUyük tesi
' ~rler. Bu şebekelerin vaziyet 
~biliyetlerini müstakbel ihtiyaç 
'telifte askeri devletler biribir
' müsabakada berdevamdırlar. 
~ n orduları, BüyUk Harpte garp 
~esine götüren 16 hattan isti
~ etınek sayesinde 13 gUnde mü
~~ kuvvetlerini garptc topla-

:ı 

az zarar görecek mıntakalara hasn 
düşünülebilir. Hollanda, İtalya, hat 
ta Almanya için bu mıntakalar da 
·bahis mevzuu değildir. Alınapya 
bile, Büyük Harpte olduğu gibi, 
şimdi de ba~dan ve doğusundan 
tayyare tehdidine maruzdur. 

Demiryollarının gösterdiği icra 
kabiliyetini, mümkün mertebe bü
yük hacimli arabalar kullanmak su
retile arttırmak imklnlan aran • 
maktadır; herhangi bir vasıtada 

ölü yükü azaltmak, günün prensi
bidir. Fakat bu imkanı ,yolun da 
kabiliyeti verebilir. 

Cephe yakınlarında uzun menzil
li topçunun ateşlerinden müteessir 
olan hatlardan istifade edilemez. 
"Verdun,, da mukaddes yola müra
caata mecbur kılan bir sebeb de bu 
idi. Hava kuvvetlerinin önemli bir 
vazifesi de bu yollama yollarında
ki mühim t~isleri tahrible hareki. -

lliıı liarbin başlamasile işletme işi- tın intizamını bozmaktır ve bun -
~ alacağı şekli değişen vaziyete dan böyle de demiryollarında daima 
~"bak ettirmek, büyük güçlükler inkıtalar beklenilmelidir. 
h~-rur. Hazer planını sefer ihti- Muhtelif noktalarda, düğüm 

)~ına uydurmak, azim kfüfetlere noktalarında, tünellerde, köprüler
~~ açar. Harp planının tatbiki için deki bu tahribat, hususile asker sev 
>~ 0.nıotif, vagon ve mürettebatın kiyatı sırasında, dehşetli tesirler 
\ali ~erinde ihzar ve istihdamı. da- gösterebilir. O zaman, acil ve esas
~ ~rde de vakit vaki~ tatbikat- lı tamire mi.iracaat 18.zımgelir. Or-

ıcrasını istilzam eder. dunun istifade ettiği yolların hava 
~\ lfarbin safhalarına ve alacağı taarruzlarına karşı korunması da 
~ere göre tertibat ittihazı me- en mühim bir vazifedir. Yolun sü -
~, Önoeden pl8.nlaştınlamıyan ratle asıl haline ircaı için iyi iş çı
~~-lt Şekiller de doğurabilir. Mü- karan teşkillere kat'i ihtiyaç var -
'1el bir şebeke ve vasıta, bütün dır. Demiryollarile sevkiyat, talı -
' aUeri karşılamadıkça sevilmez ribatın vakit ve zamanile gideril
~Çlar beklenmelidir. 1916 "Som,, mesini istilzam etmekle beraber, 
~darı muharebesinde bir günde, binlerce kilometrelik hatlar üzerin
~flan .demiryollan üzerinde hare- deki arızaların süratle bertaraf e
' halinde 16 tümen vardı. "Rur,, dilmesi, çok defa, zaman yer. lnşa
~sırıın işgalinde Fransızlar bu da, kolaylıkla tahribi intaç ~en hu
~ ite~erdeki intizamı teminde .bü- susları göz önüne almak da zaruri
!\, CUçlUklere uğramışlardı. Sıeg- dir. Bu sebeble askeri yollar azim 
~ lnt-vzilerinin inşa ve ikmali masraflara yol açarlar. lstill ordu
- )'arıııan sevkiyat ve nakliyat, lannın geniş teşkilatlarile yeni te
t.ı.,,. ~d•. 45,000 vagona lüzum gös- sisler vücude getirdiklerini ve cephe 
lti.~i. Alman kıtalannın bu müs ihtiyaçlarını karşıladıklarını biliyo
~~ nuntakayı işgal etmesi için ruz. Almanlar, Lehistanda ve diğer 

b.. 'I. Vagon tahsis edilmi§ti. Rus arazisinde 1100 kilometrelik 
~ rakamlar, bütün belagatile hatlar kurmuşlardı. Filistinde in
~ ~Yor ki böyle bir kitlenin sev- gilizler de ordunun gerisinden bir 
S tbvt.örlU vasıta tahsis ve bu hat tesis etmişlerdi. Tali ehemmiye
\ L ~a. göre de yol temini hiç ti haiz cep~elerde bile sahra hatları 
~'Y sayılmıyacak bir iştir. inşa edildiğini gördük. Çekilen Rus 
~ baş döndürücü işletme faa- ordusunun yıktığı demiryolu köp

bugUnkü hava kuvvetlerinin rtilerinin topyekun uzunluğu 17 
ıialannın çevrelediği bir kilometre idi ve fen kıtalan bu köp

~ cereyan etmişti. HA.kim bir rtilerin tecdidine muvaffak olmuş
~ llt\~oau dahi bu sahayı cüretli tu. İşgal edilen bölgelerdeki hatların 
~lltltınanın hava taarruzlarından işletilmesi için materyel ve personel 
~~ıyacaktır. Birkaç köprü - temini de ayn ve çok önemli bir 
~a. istasyon tesislerinin yı - mes~le idi. 
~~. akıp giden harekata du- istasyonlar, havadan ateşleri da 
~ar verebilir ve bu arıza e- vet eden bariz noktalardır. Defi ve 
~~~tine göre devam edebilir. tard tertibatını haiz olmayan nok
~~ kemen işletilen elektrikli talardaki tesisler tahribe mahkfıın 
~· 6an.trahn arızaya uğraması • durlar. Bir istasyondaki işlerin aci-

hareketten kalır. Kömür len tesis edilecek bir diğer istasyo
L' ~k, diğer elektrik nıenba- na verilmesi de güçlükler doğurur .. "!), Uıtifadeye mecbur etmiştir. İpdirme ve bindirme tesislerinin 

li?llanda, kısmen de Alman- yeryer vticude getirilmesi zaruri -
ıı..·· lttrikli trenler işletmektedir. dir. İstasyonların ihtiyaca göre tev
\' ~e işleyen lokomotifler ye- sii de lüzumlu olabilir. Tenvir, mu
\ ~ tertip lokomotifler ikame- habere tesisleri, rampaların uzatıl
ı..."' lna.bzurun önüne geçilebilir- ması, sığınaklar yapılması, metha
' ~~· z:nasraflıdır. Diğer taraf- ler, depolar, ambaı1ar vücude geti -

1 lriku tesisleria havadan rilmeei, su tesisleri ve ilh .. çok u.-
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DEMiRVOLU SiYASETi 
Ve YOL SiVASETi 

Bir Harp Halinde Memlekette Mevcut Yolların 
Ve Bu Yolların Mükemmel Bir Halde Bulun
masının F evkalô:de Hayati Ehemmiyeti Vardır 

man yer ve masraflıdır ve malzeme -----------ı 
ye ihtiyaç gösterir. Oysa ki oto- YAZANl---...... -mobille nakliyatta biltiln bunlardan 
hemen de bir çoğundan kurtulun -
muş olur. 

Mevzi harplerinde ordular, dar 
Emekli General 

hatlı yollara mUftekirdirler. Böyle Kemal Koçer 
yollar, ordunun, yerine bağlı bir 
kuvvetin ihtiyaçlarına vefa edebi - ._ __________________________ _. 

lirler, ancak, ana hatlar daha ge
rilerde intizamla itlemek şartile ... j 
Arabalı kollar, gazdan müteessir -
dir ler ve işlemedikleri müddetçe 
yerler. Otomobilli kollar, cephe ya
kınlarında ateşlere maruz buluna-

bilirler; fakat ~erde de hava 
ateşlerile tıarsılabilirler. İtalyan kol

şimdi hususi tertibatı hafa otomo ·ı 
biller, artık güçlükleri gidermiştir. 

Bundan sonra, muntazam teşkili.t-ı 
Jı ordular, hasla ve yarablardan 

verdikteri telefatın y\17.de niSbetini 
çok azaltacaklardır. Yığınak de~·-

relerinde otomobiller iç~·rilerden 

lan lspuyada Sovyet tayyareleri kuvveti, cephane ve malr.eıueyi de
tarafından vakit vakit tehdid edil - miryolu merkezlerine b;.şıyabile

dilerdi. Bu sebeble mahirane tesis ceklerdir. Bu sayede sefere geçme 

=-bi~-d_ar_ha~tlı~şe~bek-:;;-:ed~en~b-ii::::-:;;:.:;;:m:;;;;;;:ü::;dd:;;:;e:-ti-· -d"'"'""e ual&cakbr. Oto:•bil 1 
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G~en kılj Erzincan& \'aran ilk tren Kemahta 

yük iüifadeler çekilebilir. 

Demfr:;rılumın inşası, muhafaza
sı ve işletilmesi büyük mikyasta 
bedeni ve teknik mesaiyi istilzam 
eder. Büyük Harpte Almanların bu 
işler için 178000 kişilik bir kuvveti 
ayırdıklarını okuyoruz. Almanların 
istifade ettiği hatlar ise, 25,600 kilo
metre idi. Bu hatlarda 6,700 loko
motif ve 196,000 araba işliyordu. 

20.000 telefon ve 5.000 telgraf mer
kezi muhabereyi temin ediyordu. 

Otomobil faaliyet sahasına atıl
dıktan sonra, demiryolu artık biri
cik nakil vasıtuı sayılamaz. Birçok 
vaziyetlerde yük otomobilleri nakil 
ihtiyacını daha çabuk ve daha ucuz 
karşıladığım, benzinsiz Almanya da 
iddia etmektedir. 

Otomobilin kazandığı rilchan, j 
her vaziyete ve maksada kolaylıkla 
intibakındadır. Ordu, her iftediği 
vaziyette, yol mUsaid olmak şartile, 
otomobil kollarından istifade edebi

lir. Arazi otomobilleri, elverişli a-, 
razide yola da muhtaç değillerdir. 
Yollar, ateşler celbedebilirler. Yol
lar dışında da yürümek imk&nının 
elde edilmesi, muhtelif istikametler
de ve aym zamanda, hatıl ateşler
den de korunan ,birçok kolların ha
rekatını kolaylaştırır. Fakat bu im-

kan cephe yakınlanndadır, esas yol 
lara ihtiyaçtan vareste bulundur • 
maz. Otomobil, haiz olduğu sürat 
sayesinde, iş zamanını kısaltır ve 
hedef teşkil eden arabalı kollara 
nazaran hava tehdidine de az maruz 
dur. Otomobil, muhabere ve keşif 
vasıtasıdır da. iaşe, cephane, ve di
ğer malzemenin ikmali için de elve
rişli bir surette kullanılır. Ruslar, 
cephane kollarını bile motorize et
mektedirler. Harpte hastaların ve 
yaralılarm ıeriye sevki çok güçtü, 

kolu, vaziyetin gösterdiği inhinayı 
da kabul eder, gizle~mesi kolaydır, 
gizliyen arazi örtülerine dolaşmak 
için haiz olduğu hareket kabiliye-

tinden istifade eder. Mevsim ve a

razi müsaid olmak şartile otomo -

biller, adi yollarda da yürüyebilir
ler. Bu, çetin bir harp vaziyetinde 

alınacak tedbirleri kolaylaŞtırır. O

tomobil, birçok vaziyetlerde hare -
ket serbestisini haizdir. 

1 

Sarfcdilecek kuvvet, yolun ta
biatına göre değişir. Şimendiferde 

ayni yük için bu kuvvet 5 olarak 
kabuJ ediJirse, çok sert ve kaymayı 
temin eden "miicella,, bir asfalt 
yolda 1 O, adi yollarda 80, yumuşak 
yollarda ise 240 dır. . 

Motörlü ağır vasıtalann dik te
mesile yollann yıpranması büyük 
mesai ve masrafa mecbur eder. Fi
listitlde, motörlU vasıtalarimı.z · u 
olmakla beraber, Tela8ura doğnİ 
çekilmede yollar tıkanmıştı. Listik
siz "demir tekerlekli,. yük otomo
billeri acele vücude getirilmiş olan 
yollan harap etmişti. Burada çek
tiğimiz sıkıntıları tarif edebilmek 
için sayfalar ayırmak icap ederdi! 
Mühim sevkiyatta otomobilin rolU 
büyüktür. Fakat engeller, inkıtala
rın, havadan ve karadan tacizlerin 
de hareket intizamını haleldar ede
ceğini düşünmek lazımgelir. 

Otomobil, hedefe götüren ve ya 
ricati temin eden istikamette müsa
it yollar arar. Yolların mesdud bu· 
lunduğu na.zik muharebe durumla· 
rında otomobil de en tehlikeli va
ziyete düşmüş olur. lta1yanlann 
lzonzodaki geri çekilmelerinin pani
ğe dönmesindeki sebebin, ağır va
sıtalara köprülerin tahammül ede
memesi olduğunu tetkiklerim sıra
sında öğrenmiştim. Herhangi bir 
memlekette vasıtaya göre yol ve 
köprü icap ettiğini anlamak iı;:in 

harpten de ders almıya Jtizum yok
tur. Lastik tatbikile sarsıntıııın, yol 
yıpranmasının azııllllması düşünül

müştür. Muharebe vaziyeti, bozuk 
yollarda ve arazide hareketi mccbu- . 
ri kılabilir. Muhtelif tipteki otomo
billerin hareketinde ittirad temini, 

tamir ve ikmal imkanı güçleşir. Bü
tün askeri devletlerde vasıtanın, 

hatta muhtelif vasıtalardaki par -
çaların azami imkin dahilinde tev
hidi kaidedir. Bu sayede tamir ve 
ikmali mümkün olur. Tipler sadele§
tirilmiş ·ve ihtiyaca uydurulmuştur. 
Sivil vasıtaların da askeri maksada 

yaraması esastır; yurdun bütün 
varlığı yurd müdafaası uğruna lü
zumunda feda edilebilir. Vasıtada 

aranacak bir vasıf da meta.nettir. 
Arazide hareket kabiliyetinin art -
tırılma!?ı için müsabaka devam et
mektedir. Almanlar, Büyük Harpte 
düşmanları gibi motörlü vasıtalar
dan fazla istifade edemediler; 
düşmanları dünyanın bütün kay • 
naklanndan istifade ediyorlardı, 

teknik itibarile de en yük.<Jek mev
kide olan düşmanları malzeme ve 
vasıta bakımından ilstiln vaziyet_te 
idiler. Neticede müessir oıa:n da hu 

· idi. Bu yüzden Almanlar tanka kar 
şı da tankla cevap verememişlerdi. 

Almanlar, o vakitki fanteziye 
göre de, Paris kapılarına yıldır!JD 

süratile yaklaşmışlardı. Fakat Gal-
. yeninin Paris va8ıtalanna aıUra
caat ederek Alınan sağ cenahına Yit 
dığı kuvvet, Paris ve müttefik or
dulann kötü vaziyetini kurtarmlfb. 
Motöriln temin ettiği sUratiiı oy
nadığı rol, harpten sonra yeni esas
lara göre teşkiller yapılmasını öğ
retti. Şimdi Almanya ve Fransada 
gördüğümüz şehrahlar, motörlü ve 
zırhlı birlikler, asfalt yollara hattl 
ufak memleketlerde verilen ehem
miyet, hepsi alınan o derslerden do
ğuyor. Bi.iyi.ik Harpte garpte de mo
törlil vasıtalar, hele Almanyada, 
demiryollarına nazaran büyük işler 
görmilş sayılamaz. Bugün demir -
yollarının hava tehlikesine maruz 
kalması korkusu yola ve motörlii 
vasıtalara en büyük ehemmiyeti 
vermeye mecbur ediyor. Molörlü 
vasıtaların kazandığı yüksek rnevkl 
yolların çok dayanıklı inşalanna fü. 
zum gösteriyor. Verdunun can da 
rnarı sayılan mukaddes yolun da 
imi tamiratı için binlerce i§Çi çalış· 

tınlmak zaruri göri.ilmüştü. Büyük 
Harbe kadar hiç bir mcmlclrC"tte bu 
ihtiyaç idrak edilmemişti. Britanya 
d~ y:ıp1lmakta olan yeni yolların 

hayret verici bir metaneti Jıaiz ol
duğunu gördük. Fraıısada yapılan 
mukayeselere göre bir asfalt yol 
şimendifer kadar masraflıdır. Hol
la ndada Lahay ile Amsterdam ara
sında açılan bi:- asfıı.lt yolun 10 ki
loınetI"esinin 7 milyon goldcne mal 
olduğunu seyahatimde öğrenmiş -
tim. J:."akat buradaki şartlar bam -
başkadır. Hollandalılar bugünkü 
tekemmüllerini si.ylerine ve servet 

[Sona '1 ncl sayfamızda]_ 
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YKUT 
Dünyanın En Şefkatli Hayvanı: Koala .. iyi Hava, Fena Hava i 

1 

-2-

Resmini gördü
ğünüz hayvan "Ko 
ala,, adını taşır. A 

diğini hissederek yere çöktü; hıç- vustralyada sıksık 
kırdı, hıçkırdı... tesadüf olunan.,Ko 

Otuz Çinli bird..:nbire gök
ten düşer gibi tepelerine inen bu 
giiğremiş bahadırla rııı karşısında 

"Ne oluyoruz?,, demeye kalmadan 
''Buğusalci,, onları yarıp yol açar 
açmaz, "Aykut,, "Uluferi,, belinden 
yakaladığı gibi atına aldı. Geldiği 

yamaçlara doğru vurdu, gitti. 

Otuz Çinli daha kendilerini top
lamaya vakit bulmamıştı ki "Ay
kut,, ve "Buğusalci,, ortadan kay
bolmuşlardı. 

••• 
Çok uzaklaşm.ışlardL O zaman

lar böyle kahramancasına kaçın -

lan kız muhakkali o kahraman ~--· 
likanlıyı severdi. 

Yolda "Aykut,, atını durdurup 
sordu: 

- Çinli kızı beni tanıdın mı? .• 
:"Ulufer,, güzel, kara gözlerini 

on~ dikerek tatlı bir sesle cevap 
verdi: 

- Hayır Boğatır. 

- Ben "Tuğlu,, )ardan Koyun-
lu Türkü "Yeü - Aykutum" Seni 
özledim. Baban vermedi. Biz de ka
çırdık... Amma neye ağlıyorsun. 

Yoksa? .. 
Filhakika Ulufer ağlıyordu. 

- Sen; sen Türksün dedi. Be
nim babam Çin ba.şbuğlannın en 
yücesidir. Keşke bu kadar yavuz 
bahadır. bu kadar güzel bir delikan 
lı olacağına, adi bir Çinli ol~aydın .. 

"Aykut., birdenbire irkilip yere 
tükürdü. 

- Ttiu! .. Yazık bana .. Bak şu 
kız ne diyor?.. Biz TUrk olduksa 
köpek olmadıkya ! Bizim ataları -
mız sizinkilerden çok soyu, sopu te
miz kişilerdir. Ben eğer şu yüreğim 
hala senin için çırpınıyorsa onu ko
parır, itlere atar da yine senin gibi 
kızı atımın sırtında taşımam .. Hey 
Buğusalcı "Al şunu götür babasına 
ver! ... ,, Bizim gıöi esir milletler, baş 
larındaki hakim mevkiinde olanları 
indirmeden bu işlere kalkışmamalı
dırlar. Hayretinden donup kalan ar 
kadaşının, atının ardına "Uluferi,, 
attı. 

- Haydi salak, salak ne bakı -
yo.rsun? •. Al bunu babasına götür!. 

Sonra onun tereddüd ettiğini gö 
rünce başını çevirip kırbacını §9.k
lattı. 

- Uğur ola, tez gelesin! ... 
"Buğusalcı,, ''Ulufcr,, i tekrar 

babası "İng,, Baya götürmek için 
yamaçlarda kaybolunca yıllardan -

..., beri o kadar özlediği bu gönlünUn 
biricik yavuklusundan böyle bir 
'daha birleşıniyecek bir şekilde ayrıl 
dığını ve bunun can dayanamıyan 
müthiş acılığını ancak şimdi duydu. 

... , Hayatında başına hiç gelmiyen bir 
~ey oluyor, gözlerinden ihtiyarsız 

,• va&'lllur gibi yaşlar boşanıyordu. 0-
JlU istese zorla alıkoyabilirdi, fakat 
gururuna kapılarak koğm.Uitu. Bir 
az enel otuz Çinliyi yaran bu ba-
~adlr •Y.akla.rının kencliaiıai çekme-. 

Birdenbire a(·ıkh tuhaf bir sada ala,. muhakkak kı 
kulaklarını doldurdu: memeli hayvanla -

Yine göıılU dii~tii ıu·ı hir derde rın yavrusuna en 
Yar gitti ~elnıiyor, kim hilir nt-rde? ziyade düşkün ola

nıdır. Bu hay\•an 
Bunu söyliycn ıssız dağlarda do- yavrusunu sırtJn

laşan bir deli idi. O evvelce zengin da taşır. Kendisi· 
bir Türk Bayının oğlu iken sevdiği 

ni tehlikeye atar, 
bir Çinli kızı kendisini Türktür diye 
istemediği için çıldırmış, gece gün- yavrularım kanı
düz altında kendisine senelerden - nın son damlası-

na kadar korur . beri yoldaşlık eden atı, elinde kırık 
bir saz -vefasız sevgilisini arar du- Ayni zamanda in
rurdu. Bu acıklı sada ve yürekleri sana da çabuk ah
titreten saz sesi gittikçe yaklaştı.. şır. Avustralyada 
"Aykut., nihayet deliyi gördü. O- Koala "milli hay
muzunda Bey iken taşıdığı bir tuğ, vau,, lakabını ta
göğüs bağır açık, atını yür:üyüşüne şır. O kadar ki 
bırakmış, dolaşıyordu. Avustralya küku -

meti tarafından ge Deli, ağlayıp dö\•ünerek tam Ay-
çen şubat ayında kutun önüne gelince alını durdut-
çıkarılmış olan bir 

tu. Ona baktı; başmı tuhaf bil" ~rz- seri posta pulu ''Koala,. nın muhte- fidanına götürürken görüyorsunuz. 
da salladı. lif pozlarda alınmış resimleri var- Şurasını da ilave edelim ki Koala 

- Gördün mil? .. Sen onu gör- d . d d' . b' , K 1 nın en çok sevdiği şey ökaliptüs a-
a.Un mü? .. Gözleri inciden dudakla- ır. Realsdımw e ışı ır .. ~ka ı~'t.~ı gwacının Y"Praklandır. 

sırtına ıgı yavrusunu o a ıp us .. 
n yakuttan, saçları sırmadandı. Sen :;;;;ii:ii~;;c;:=:=:=:=:=:=::=:=::::==:==:=:=:============ 
onu gördün mü?... ~'---------------------- \ 

"Aykut,, bu zavallı delinin söz- , ................. -···-·-·--............... ___ .. _ ., 
!erine cevap verebilecek bir vazi- _. / / ER : 

~ ·.· M NiMiN LERE MANZUMEL : yette degildi. Deli onun meyus, me- , ,.•• 
yus önüne baktığını görünce atını '-••••••••••••••••••••••••••••••••-•••••••••••• .. •••-••••••••••-•••=• 
yavaşça mahmuTJadı. 

- Söylemiyor, söylemiyor, bil
miyor. Bu da bilmeyor. Kimse bil
medi ve bilemiyecek! .. 

Ağlayıp dövünerek yamaçlarda 
lCaybolurken "Aykut,, onun ıssız 
~larda elemli akisler yapan sazı
nın tıngırdısını ve yürekler paralı
yan sadasını duyuyordu. 
Yine gönül düştü acJ. bir derde 
Yar gitti gelmiyor kim bilir oerde!. 

Ç inde müthiş bir haber dalga
lanıyorou. Daha fazla eeir 

olmaya tahammül edemiyen Türk 
delikanlıları kral "İng., Bayın kızı-
nı kaçırmak istiyen "Yeil Aykut.,un 
tuğu altında dağa çıkmışlardı. GUn 
g~miyordu ki bir Çinli kervanı bu 
bahadır tarafından yağma edilme
sin! ... Bütün şehirler dağa çıkan 

Türklerin ani hücumlanndan. tir, 
tir titriyordu. 

Bütün ağızlarda korku, dehşet 
fakat takdir ile karışık şu sözler 
dolaşıyordu: 

- Türk bahadırlanndan "Ay -
kut,, ile arkadaşı "Boğusalcı., dağa 
çıkmışlar! .. Türk kabilelerinden en 
büyüğünün başbuğu olan "Yüen
hay,, ·i hakan yapıp başlı başına bir 
hakanlık kuracaklarmış! .. 

- "Yüenhay,, da kim? .. 

- Türklerin anlatbğına bakılır-
sa Türk baylanndan "Pau,, bir ge
ce Tanrıya bir erkek oğlu olması 
için dua ederken, gözüne tepesinde 
iki boynuzu bulunan yüce bir balık 
gözükür. Arpakçılar (1) bnnu pek 
uğurlu sayarlar. Ertesi akşam ha- • 
tunu da ayni rüyayı görür. Yalnız 
bu defa adam şeklinde, elinde ga
rip parJak. bir şeyi tutmuş duru -
yor. Bu balık elindeki parlak şeyi 
hatuna veriyor. Bütün bu işleri 

Türkler uğur sayıyorlar. Çocuk doğ 
duğu zaman avucunda "Yüenhay,, 
yazılı olduğundan kendisine bu ad 
konuluyor. 
~ Türkler bu "Yüenhay,, i ha

kan yapacaklar! .. Filhakika o gün
lerde gizli bir kurultay kuruluyor
du. Bu kurultayda Türklerin bü -
tün ileri gelen boğatırlan toplan -
mışb . 

"Yeli - Aykut,, "Boğusalci,, ba
bası "LiyeU - Siyoen,, bahadır "Ya
U,, kahraman "Kiyaohi,, , "Şele,, 
''Vangmi,, hep orada idiler. 

Bu kurultayda en yaşlılı&n ol
malt dolayısile "Boğusalci,, nm ba
bası söze §()yle ba,aladı. 

0101 ANNE 
(Sonu gBU:ceh.· h4ttaya) ------

(1), Arpakga :::ı Kihio, .,, 

Oyuncaklarım 
Topum 

Bir topum var, listikte! 
Lastik değil çelikten: 
Ne delinir, ne patlar! 
Vurdukça zıplar, atlar! 
Atar, oynarım: Hop, hop, 
Ne güzeldir lastik top! 

Kedim 
Bir kedim var, bembeyaz 
Pamuk doğurdu bu yaz 
Zavallı, henüz çocuk! 
'l'Uyleri tıpkı ipek, 
Boynunda mavi boncuk~ 
Civelektir, civelek! 

Küçük bir kibrit büyük bir lamba 
yakar. 

Küçük bir Himba büyük bir oda 
aydınlatır. 

H 

Tahta atr-n 
Bir atım var, tahtadan) 
Onun tadım tadan, 
Bırakamaz bir daha; 
Benzemez her dahciaha ' 
Görenler canlı sanır, 
Hem yürür, hem sallaıu~ 

Beba§lm 
Bir bebeğim var, küçülr 
Verir bana öpücük! 
Peqıbc tM>.yazdır yüzü, 
Yatsa Kapanır gözü 
Kolu durur boynumda, 
Gece uyur koynumda! 

Küçük bir kuş güzel güzel öter. 
Küçük bir iğne eli kanatır. 

Küçük bir tohum büyük ağaçlar 

yapar. 

Ordek Kardeşin Maceraları 

Ördek Kardeş yalısında ördekıer.tn 
denizcilik mecmuası olan "SU,, 

.etesini okurken uyuya kalmıştı 

Rüyasında deniz kayak cğlenc·elr 
görüyor, kendisinin şampiyon 

olduğunu zannediyordu. 

Bu sırada küçük ördekcikler denize Ordek kardeş üzerine sıçnyan sulaı .a 
girınişlerf ellerile ördek Kardeşe su sırsıklam olmuş bir halde uyanu ve 

sıçratarak gülü~üY.orlardı deniz sporculuğuna tövbe etti, 

B 
• • ....... tı•di 

irçok zaman evvel kutub de-f kadın gittikten sonra büyu~· ıcot· 
nızı kenarında iki Eskimo gidip bakalım der, kliçüğü ıse aıl· 

çocuğu evlerinden çıkıp uzak bir kar, yok, yok diye mani olur. lı ııe 
köye giderlerken gayet dehşetli bir buki büyüğil koca kan o bıçaktıal<.ı 
kasırgaya tutulurlar ve düşmemek yapacak, ne olursa olsun ınu ağa 
için biribirinin elinden tut:ırlar. Gi- gidip görmeliyim diyerek 8~ 
de gide rüzgar o kadar şiddetlenir kalkar, küçüğü de razı eder. 
o kadar çok kar yağa!' ki bir adım beraber kapıdan çıkıp. b~karlnt· pı· 
daha ataınıyacaklarım anlarla, ev- Kocakarı nereye gıttı, ne Y8b8. 
vela şaşırıp biribirlcrine sarılırlar, yor, dersiniz? Çocuklar bir ~~~ 
rüzgardan ve kardan gözlerini aça- karlar ki kadın gök yüzüne çıı'~r .. 
mazlar, bir dehşetli sağnak gelir, elindeki bıçakla bulutları kaıı~1'· 
bunları kapınca bir küçük kar ku- Bunlar gelip bakıncıya kadar ıcaf.I' 
lübesindcn içeriye o.tar. Oh, ne ala teki kara bulutların yansını .a· 

. f .. " "k Jlll"' dıye sevinirler. Çünkü ırtınadan mış, kazıdıgı yerlerde go •• Jc~ 
kurtuldular ve kuytu, sıcak bir ye- mavi olmuş. Halbuki yarısı · 
re sığındılar. · kara bulut dolu. ~ 

Kulübede yalnız başına bir ko- Koca karı bunların kendio~ıf 
ca karı oturuyormuş, merhametli tığını görünce gök yüzünü lı ıı1' 
bir kadın olduğundan bunları kabul aşağı iner, eve döntip g~lir. ÇO~sl~ 
etmiş, oturunuz, dinleniniz demiş.. lar kadın giderken nasıl uslıı rl,,ı 
Önlerine biraz yiyecek de koyduk- oturuyorlarsa yine öyle o~ı:" dt 
tan sonra ben gidiyorum, sakın ne ve kadın belki bizi görmeınıŞW: JıO' 
yapacak diye arkamdan bakmayı- yip hiç ses çıko.mıazlar. Hnlbuıcı del 
ruz. Yoksa nadim olursunuz demiş. ca karı içeri girince bağırarak 
Parka (1) ile mokluğunu (2) giyip ki; .. 

1 
rıe 

pösteki temi:rJemeyc mahsus taş _ Sizi gidi çapkınlar sııı· si# 
bıçağı eline al:ırak kapıdan dışarıya yarmaz şeylersiniz! Gfıya oc.ı:ı of 

çıkmış. gelin de arkamdan bakın ded~~ 
Eskimo kadınlannın biraz ma - le mi? Eğer beni gözetlem.c~c) biltilJl 

rangoz planyasına benzer bir bı- beni aşağıya indirmeyeydınlZ . fıt' 
çakları vardır ki hayvan postlarını bulutları bitirirdim ve artık lıi1ç ol-

bÖ." e kürk yapmak için onunla kazırlar. tına olmazdı. Ne çare ki J 1"' 
Bunun ağzı çakmak taşı gibi sert du. Şimdi bir daha gidip göğ~~!)JJ 
ve keskin bir taştandır. l.şte bu ko- marn ve bulut kazıyamaın. btl" 

ca karının alıp çıktığı bıçak da böy- için ha\•a bazı açık olur u:ı.ıt 
le bir şey.. lutlu. tıJl'~ 

Çocuklar meraktan durama7.lar; o zamandanbeıi bazı fır,., "O" 
··nki.1"' [JJ Ceket gibi kı:;11 ve ba.şlıklı olur, bazı hava açılırmış; çu , rJSI 

bir elbise. ca karı gök yüzünün ancak >~ 
[2J Çarık gibi ayak'l.:abı. nı temizliyebilıniş!''Eskim~ 

Temmuz bllr. ecemlzl doğru çözUp çektlğlrtt~ 
kura'a hediye kazanan kUçUk okuyucular•"" . !_ ______ __::_ ________ .:_ ____ .:___ ___ ~. ıııı''I 

[Geçen haftaki sayıdan devam] - Tokat C. Müddeium~1 ın M,,. 
ni Nuri kızı Türkan OcakoglU· ı1Jt 
Çanakkale T. C. Ziraat bankaB~nt<· 

Bir J\itap ka7.aoan talihliler: 

37 - Ankara Öncebeci Ozanlar 
murlarından Hamdi Ekin kıtı 0• sokak 29 numaralı hanede Aynur ıı 
sel Ekin. 45 - Samsun ZııJJlfl ç:o Ersipali. 38 - Ortaköy Cudi so-

kak No.48 Vedia Nesim. 39-0sman telinde Cahide Güzelarda. •16 - tJ 
mm Tütün bayii Sıdkı oğlu JJ~ t· cık Tüccar Ömer Çataloğlu Salahat

tin Çatal. 40 - Bursa, Şehre.küstü 

mahallesi Mantıcı sokak No. 6 

Nihad. 41 - Çorlu ortaokul sınıf 8 

No. 88 Avni Aksar. 42 - Çarşam-

ha Yeşihrmak otel ve kıraathane 

müdürünün oğlu Nejad Ersoy. 43 

fa Tetik. 4.7 - Kastamonu ın11,:_, 
lar takip amiri Rızkı kızı )'. ııı•· 
Taboy. 48 - Afyon, Ko.raınll11 14 
hallesinde Belediye ıSokağı ~O·Jle
Hüseyin Aksay. 49 - Adaıııı. qğttJ 
zad salonunda Kemal GiileÇ 

Remzi GüleÇ. 
r nx &S 

Bulmacası 

Zavallı köpek efendisini anyor. ·siz bulabilir misiniz! .. ğiP 

Bulmacayı bulan küçük okuyucularımız resmi kesip saklı k0~13i1· 
efendisini işaret ettikten sonra bir zarfa koyarlar, zarfın Uzeriıı:neııill" 
mece memurluğu,, kaydını ilave ederek "Yeni Sabah,, idarelı edet'· 
gönderirler. Zarflar· açık verilirse "30,, paralık posta pulu kifaye~, )Cilçi11' 

Bulmacc.yı doğru çözenler arasında. çekeceğimiz kur'ada "50 ee~ 
okuyucumuza saat, kitap gibi faydalı ve terbiyevi hediyeler ver~ 
.A:dresleriııizi ve isimlerinizi okunaklı bir surette Y.azm&Y.1 unutJJlS · 



~:flN ıa.&a.&• 

İMAMIN lzmlr MandlrıOlnl Aakerlik Bahi•lai: 

3 PARMAGI f.!~~~~~uru Demiryolu Siyaseti 
BugDnkU Spır, 

hank8tlarl 

~~!!! ...... ~ - tt - tmdr, 11 (A.A.) - DOn akpm Ve Yol sı·yaseıı· 
• Rodoaa gitmek üzere Hmangmwdan 

Sual, ihtiyar Si1tci1yQ, Yerinden ~et eden ttalyan bandıralı sri-

Beşiktq ybme hawz da ta. 
tanbu1 birinciliği uat 15 te. 

Boğul yberek geçme: Bebek 
ile Anadoluhisar arasında saat 
6,30 da. 

• onı vapunı mendlreie çarpmış ve 

atacak Kadar Alakadar Etti dalgakıranda bir buçuk metre ge-
nişliğinde bir yara açm.ıştır. Vapur 

- Biri IU kilçlik dağın tepesin~ ralara kadar uzandı, amma eli boş da baş tarafından ve su kesimi hi
zasından yaralanmış ve su almağa 

biri yamaçta. • .Biri kayalann döndll idi. başlamıştır. 
;ııı.lbcbııdır Memurlar ve Sırn biribirine ba-

Zaten cinayetlerin, kazaların 
CölUn etrafında, kenarında o
• Eski komiser bir iki defa o-

kıştılar. İhtiyarın iza.habndan hiç
biri bir şey anlamamışb. Sırrı: 

- Peki, oradaki kulübenin ya
nına da yaklaşan yok mu? 

- Vay, orada kulübe olduğunu 
nereden biliyorsun delikanlı? 

İhtiyar, etrafındaki genç ve cez
beli adamlara bir göz atarak ken
disinden dört ğözıe maliımat bek
lenilmesinden mağrur bir halde: 

- O dediğiniz kulübe, kanlı ha
vuzdan uzaktadır; hatti bize daha 
yakındır. Bu kulübeyi vakit ve za
manında zenginlerden birisi yapbr
mış. Maksadı arada bir arabasile 
buraya gelip vakit geçirmek, dün -
yadan uzak keyif çatmak imie. Am
ma sonralan civarda cinayetler o
lunca mı, yoksa o zengin öldüğU i
çin mi, nedir? Kulübeye uğrayan 

kalm&ml§. Öyle iken, yolunu 18111'
mış, fırtınaya tutulmuı olan yolcu
lardan bazan kulübeye saklananlar 
olduğunu işitiyorum. 

Kaptan derhal gemiyi Umandan 
çıkararak demirlelDİ§ ve deliği ka
pamak içiıi tedbirler almıştır. Va
purun yarası bu gtin liman fen he
yeti tarafından muayene edilecek 
ve hareketinde mahzur görülmezse 
yoluna devam edecektir. -·-11 Y•••S1n Avu•lurya,, 

Son posta ile gelen İngiliz gaze
teleri Tiroldeki İtalyan ve Alman 
mezaliminden bahsetmektedirler. 
Her gece İnsbruck şehrinde ve di
ğer Tirol şehirlerlnde gizli beyanna
meler yapışbnlmakta ve broşürler 
dağıtılmaktadır. 

Bu beyanname ve brottlrlerde 
Tiroliln iki diktatör anumıda tak
sim edileceği ve TirollUlerin hUrriye 
tinin gasbolunacağı tasrih edilmek
te ve Napoleon Bonaparta kar§l ilk 
defa Tirollülerin isyan ettikleri ha
brlatılmaktadır. 

Ayni zamanda Tirolün Avustur 
yanın hürriyet ve istikWi uğurun
da m\icadeleden çekinmiyeceği ve 
bu mücadelenin geciJmıiyeceği de i-

- Demek ki artık kulübede o
turan kalkan yoktur, ha ... Halbuki 
bana bu klUbenin tek bacasuıdan 
bazı bazı dumanlar görtındllğUnden 
bahsettilerdi-. live olunarak beyannamelere şu 

Or bil ııı.t cümlelerle nihayet verilmektedir: - asım mem ev1- ... 
Artık fazla bir şey 6ğremnek ka- ,.Andreas Hofer'in bize yadiglr bı-

bil değildi. Zaten sütçil de bu bab- raktığı zihniyet ölmemiştir. Yaşa
si daha ziyade uzatmak istemiyor- sın Avusturya°?..,, 
du. Hattl ·sigarasını söndiirdükten - • -
ayağa kalktı ve kısa sükuttan isti- H T hJ•k • • 
fade ederek tekrar klübesine gir- arp e ı esımı 
di. Memurlar manidar gttlüşerek Holl•nda tenaaı Danzlg 
tekr_:u- biribirlerine bakıştılar. sırn ve GdlnJ•d•n arnhrorlar 
ayaga kalkarak: • 

- Haydi gidelim arkadaşlar! " .Paris, 11 (A.~.) - .~nzıgden 
Dedi. Dört kişi kulübe sahibi Figaro,, gazetesıne bildiriliyor: 

veda ederek dut ağaçlanıwı aıı!~ "Danzig ve Gdyn.ia'dakl Bollan· 
dan geldikleri yola çıkınca Sı K da konsoloalan, harp tehlikesinden 
mal ,.c Hüsnü Ef end·ı . m e- dolayı bu iki şehri terke hazırlan-

ı ere. -...1 .. - .... ~:1.ıı:-: .. 1 .. ...a1- H------- ~-- sız köye d&ınntız ve up.lua __,,,..._ --~-· - --
cinayeti etrafındaki vesik 1 • _ vapur, Hollandalılan memleketleri-

a an, ıs ··tü k · · b' k .. k d ticvaplan tetkik ed' · So ne go rme ıçın ır aç gune a ar 
ınız. nra ge- Gd . • 1 ktir 

ce Şerif Sadullah Paşanın köşkü et- ynıa ya ge ece • 
rafında icap eden tahkikatı yapınız. Jloeko,·a görüşmelerinde Türk 
Ben sizi bulurum. mötabldl 

İki memur Sımyı seli.mlıyarak . Londra, 11 - Diplomasi meha-
CUMARTF.St 12/ 8/ 919 köyün yolunu tuttukları zaman Sır- filinde, ~kiyenin, Fransız ve İngi-

llao Program, 13.35 Ttırk mtl- n, Rızaya: liz heyetlerinin mesaisinden haber-

========(=Devam==·=v=ar=)= dar olması makaadlle Rusyaya bir 

t _ UHak petrevi, 2 -- Lemi E G E T 1 A T R o s u mtlşahit göndermeğe davet edildi-
lllrkı - Günler geçiyor, 3 - ği söylenmektedir. Ankaranın husu-

• lJIŞ&k prkı • Ruhumda bul- Nurettin Ge_......- ........ .._ .. ..__ si bir mümessili veya Moskovadakf 
'-Şükrü Tunalı. Ueşak D!rU ... ve-~· hava ve deniz ataşemiliterlerine hu-
.. Ger.er dolaşır, 5 _ Suphi Zi· 12 Ağustos cumartesi sual bir talimat mı verileceği henüz 

bllak pep-evi - Dökillmiit zan- akşamı Beylerbeyi belli değildir. Bu davet keyfiyeti 
~ 6 - Dedenin - Halk tür- İskele tiyatrosunda Aııkarada yapıhmf olan İngiliz -

Gitti de gelmeyiverdi. DÖRT CİHAR Fransız - Türk erkim harplerinin 
Memleket saat ayan, ajans müzakerelerinin mantıkt bir neticesi 

~roloji haberleri, 14.10 - Miçe Pençef varyetesi olarak telakki ve ayni zamanda, 
lliizik "Dans müziği - Pl.,, Moskova tarafından Varşovaya gön-o::::m: ~~~eci~i~~ Ankara Borsasının ~=~~n davete müvazi addedilmek-

._ Billy Golwyn - Cambazlar 
• 2 - Hans Zander - Pol-

11 AğUltoa 939 Fiatlan 
Açıllf 

nKapaa11 
1 Sterlin S.93 

100Dolır 126.675 
100 Frank 3,355 

PIJllllDO 100 Liret 6.66125 
••ne lOOlariç.f. 28.615 

terclamlOOFloria 67.742 
IİD 100 .... il 50.835 

ıilbel lOOBelra 21.515 
100 Drahmi 1.082 
100 Lt Ya 1.56 
100 Çe. Kr. 4.337 
100 Peuta 14.035 

arto•• 100 Zloti 23.842 
cla.,..t• 100 P•ıo 24.452 

lkret 100 L., 0.905 
pad 100 Diaar 2.89 

okoh ... 100 Y ea '4.62 
tokholm 100 ineç. f. S0.57 
oıkoya 100 R•ble 23.90 

EsblJD fi TabrlW 
Erıui 
.... Enur .. v 
erke• Ba•kaıı 
•• u pefio 

ao ... ti 

19. 
107. 

K~ztlay nloeu 
Her sene verilmesi mutad olan 

Kızılay Balosunun bu sene de İs
tanbul valisi Sayın Lfttfi Kırdann 
himayesinde 19/ 8/ 939 cumartesi 
•kpmı A11adolu klUbU Büyükada 
şubesinde verilmesi-takarrür atmiş
tir. 

Balonun mükemmeliyetine heye
ti tertibiyece son derece çah11lmak-
ta olmakla beraber davetlilerin hoş 
bir gece geçirmeleri için Şehir ti
yatrosunun dahi ı tekmil takımile 
bir temsil vermesini (Bir muhase
beci aranıyor) temin etmek gibi 
bir fedaklrhk ihtiyar ec:1ilmif oldu
ğundan feliketF.edelere, yoksuUara 
dalına eefkat kollannı açmakta bu
hman Kızılaym bu balOIUD& rağbe
tin ayni zamanda insani bir borç 
olduğunu kabul eden bir çok r.eva-
tm eimdiden hamhklarda bulunul
makta olduğu öğrenilmektedir. 

Yazımm ~lduğmıclan (Seyyid Bat
tal Gazi) ye (Aşkm DoğU§u) tefri
kalaramm lmywudlk, kullerlmis-

- &dlr dllerlL 

[Bat tarafı IS inci sayfada] 
lerine borcludurlar. Bataklıklarda, 
kumluklarda, hatti. deniz tesviyesin 
den münhat arazide bir gtillenaaray 
kuran Hollandalıların ufak bir yol 
gubeeiDe döktükleri para tabiatile 
her memlekette istilmar edilir. Zui
derze körfezini kapıyan barajın 
yUkseldiği 82 metre, uzunluğu 25 , 

kilometredir. Bu eser, "Acayibi se
baai alem,, den addedilebilir. Bu ba 
raj üzerindeki asfalt, pheserdir ! 

Avusturyahlann, BtlyUk Harp -
te Karpatlarda kullandıklan uf ak 
kam19nlar, demiryollarının yUk\inil 
tahfif ediyordu. 1918 ilkteşrininde 
485,000 kilometrelik bir· yolda 302 
bin ton mevad nakledilmiştir. 

Harp sonlannda Almanya 90,000 
otomobil <'iradına sahibdi. Yük oto
mobili adedi 45,000 idi. Bu milt -
dar, ihtiyacı katiyen kapıyamazdı. 
Mu.kabil tarafta otomobil sayısı 

180,000 dlr. 

BüyUk Harpte Fran.su1ar Kam- Galatasaraybların teşebbüsü ile 
bra mıntakasındaki yollan iyi bir tertip edilen Bebek ile Anadoluhi· 
halde bulundurmak için mütemadi· sar ara•ndald Boluı JUserek geç· 
yen 50,000 kili çahftırmaya mecbur me mBnbalıalan ba sla mt 6,30 
kaldılar. l'ranaızlarm denemelerine da Galatasaray kltlbllnthı Bebekteki 
nazaran url bir yol bir demiryolu JokaBnin &abde yapıl.eütır. 
kadar pahalıya mal olur. Yolun iyi Bu mtiaabalıa•an. yalım Galata· 
bir halde tutulması ise demleyoluna arayh yüztıcUler lttirak ecleeekler-

nazaran on misli fazla murafı mu- •dir!!!!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
cip olur. "Verdun., un mukaddes Fakat tren lf1emeyince otomobile 
yolunda - 62 kilometredir - munta- mtlracaat zaruridir. 
zaman 8 bin ifçi çalı§tı. 60 ldlomet- Otomobil, trenin yerini tutamaz. 
relik Dugny - Sommelllea demiryo- Tren iflemeylnce otomobile müra 
lunun inşasında da bu mikdar işçi caat, kat'i bir zarurettir. Demiryol 
kullanmıştı. Bu iki yolun iyi bir lan havadan tehdid edileceklerdir. 
halde tutulması için istihdam edi- Yalnız demiryolu veya yalnız yol 
len işçi nisbeti 1/ 4 dir. maksadı temin edemez. Yol, her 

Teknik harptenberi büyük te - muharebe vaziyetine uyan bir sevır. 
rakki eserleri gösterdi. Yol inşası ve nakil imkanı verir. Bu sebeble 
için bir vakitler çekilen güçlükler yollar btıyUk ehemmiyet kazanmış
bir raddeye kadar giderilmiştir. İn- !ardır. Demiryolu yoldan müstağni 
şa makineleri tekemmille mazhar kabmunaz Yollar da yurdun hayat 
olmuşlardır. damarlandırlar. tık önce askeri 

60 kilometrelik bir mesafe için yolların hazırlanması, sili.h kadar 
atlı arabalar; 200 kilometre dahi- ehemmiyetlidir. lstenllen metaneti 
llnde yük otomobili, büyük mesafe- haiz olmıyan yollar, yolsuzluk nis
lerde tren kullanmak muvafıkbr.. betinde zararlar verebilir. 

Kamyonun temin ettiği en bü • 
yük fayda, hareket kabiliyetinde 
,.e derhal istihdama amade bulun-

~~i':~~~ B~~~Yi~ ı·lii~~İs~tiaiiDiibiUfiiiliiiiiiiliiimimiiimiiiiifiiiiiiimiiiiilılı 
~-- _ Belediyesi Ilinlan 

Motörlü birliklerin yağ ve benzin l!l.1111•••••••--••••••••••••••• 
sarfiyatını anlamak için bir Fran- bk Seaellk 
mz motarltl tt1meninhı gDndelik ur- teminat kira 
fiyatını bilmek kilidir: 10,000 litre! 

Otomobil aeyriaeferleri aşın ker- 2,25 30,00 Eybpte Nipnca JD&hallesinde sar.amur 80aguıcsa 31 
tede arbmfbr. Otomobillerın asri- No. eski Rumi Kehmetpqa mektebi. 
1eftirilme8i ve gllnün taleblerlne uy- 180,00 1200,00 Meyva bilinde 62 No. Kıraethane (İki eeneJ 
durulması için her memlekette çok 
çaheılııuftır. Memleket yollan, te- 300,00 2000,00 Keyva hllinde 63 No. Kıraethane (İld tıene 
bir yollan bu faaliyeti karp1amak 27 ,00 360,00 SUleymaniyede Hoca Ham• mahallMinde Keıamelrıt 
üzere yapılmadıkça otomobille sev- Sinan sokağında hu-susl idare mah 5 numaralı Siya~ 
kiyat, mewime, muayyen mıntaka paşa medresesi. 
ve ıubelere münhaınr kalır. Harpte 7,50 100,00 Floryada Florya Ç&l'ŞJ8uıda 23 No. dUkkln. 
geri hizmetleri için ayrılacak efrad 
cepheyi zayıflatacağından, yollann Senelik kira muhammenleri ile ilk teminat miktarlan yukanda ya. 
hatti iyi bir halde tutulması bile zıh işler ayn ayrı açık arttırmaya konulmU§tur. ihale 31/ 8/939 perşem
getin bir ittir. Asfalt yol. yalnız stı- be günü saat H te dainıt encllmende yapılacaktJr. Şartnameler Zabıt ve 
rat ve intizam temin etmez, mal7.e- Muamelat mUdUrlüğU kaleminde görillebilir. Taliplerin ilk teminat mak· 
meyi de korur. Bizde yol vaziyeti buz veya mektuplan ile ihale ~ü muayyen A&tt.e daim! encilmeııde 
maı.em-tn &Brlntı .. WJIPllilda b 1 al u unm an. (6198) 

yıpratmaktadır. Trenlerde bindir - ==========================~=~='::! 
me "yükleme,, ve indirme '1>oşalt- I 
ma,, istasyonlara lüzum gösterir. nhisar Iar istc;ın bul 
Yedek rampalar bile havadan teh -
did edilebilir. Otomobil bu külfetten D •• d •• J •• "' •• d 
azade ve ateşlerden hemen de ma- µ a ş m u u r u g u n e n : 
sundur. Dartılharblerdeld yollar ve 15 Ağustos 939 tarihinden itibaren 50 santilitrelik bira gife}eri pe-
buralara götilren ana yollar, mev- rakende olarak 16 ve 62 santilitrelik salon biraları da 20 kurup. satıla.
sime göre, mevcud diğer adi yollar- caktır. 14 Ağustos 939 günü akpırıı ellerinde eski fiatlı bira bulunaıı 
dan da istifade edilmek sayesinde, bayiler t miktan 
korunurlar. Malzemenin korunma- mevcu gösterir bir beyannameyi en yakın inhiM.r aabt 
sı bahis mevzuu olan yerlerde yo- depolarına vermeleri ilin olunur. (6120) 

~':11a::! =:.~ için iş- ====:::=ıs=T=A=N=B=UL==B=E=L=E=D=l=Y=E=s=ı=~~= 
Kolların Bllrati, otomobillerin a- i fanb f Ef ğırlığı "nafı ve gayri nafi yük,, ve s u akfrik Tramray ta TBnaf işletmalari UllUm llliidOrlOliiadell: 

işin mikyası da yolun vaziyetinin 1 - Muhammen bedeli 3890,11 lira tutan 43 kalem muhtelif boya 
ıslahını icap eder. Zengince sUkfuı ve boya malzemesi açık eksiltmeye konmuştur. · 
olmıyan bölgelerde yolların tamir ' 
ve ıslahı için işçi tertibi k\ilfetli bir 2 - Muvakkat teminat 291,76 liradır. 

3 - Eksiltme 25/ 8/ 939 cuma günü saat 15 te Metro han bınasınııı 
beşinci katında toplanacak olan artbrma ve eksiltme komisyonunda ya 
pılacakbr. 

iştir. Büyük memleketler bile, hu
susile son harp yıllarında, bu iş için 
işçi ayırmakta güçlüklere manız 
kaldılar. O sebeble büyük askeri 
devletler otomobil yollarına bugün 4 - · Bu işe ait prtnameler idarenin levazım müdürlUğünden para 
en büyük metaneti vermektedirler. sız tedarik edilebilir. 
Metaneti olmayan yollar, hele yağ
mur mevsiminde, az zamuıda harap 
olur. 

5 - İşteklilerin kanuni vesikaları ve muvakkat teminatlan ile illi 
edilen gün ve saatte komisyonda hazır bulunmalan (5992) 

lstanbul Mnıtaka Liman Riyasetinden: 
Muhammen bedeli 499 lira olan Kumkapı mendfrell aizındaJıi ~ 

çitte sığlık taşla~ kaldırılarak 3 metre derinlik temin edilmesi ve çı. 
kan tae1arın mendireğin kenarında gösterilen mahalle bU'&kılmaa ifi pa
zarhkl& yaptırılacaktır. 

Pazarlık 16 ağustos çarşamba gUnü uat 14: te rlyuet binuuıda 

mütegekkil komisyonda yapılacaktır. Par.arlığa lftirak edeceklerin yevm 
ve saati mezkfirda mtlracaatla.K ve prtname w k~ görmek ı.

tiyenlerin idare 1Ubeaine müracaat etmeleri lüzumu ilin olunur. (61il) 

Fransızlarda, istikbalin ihtiyaç
lannı karşılayabilen mükemmel yol
lar hazırlamaktadırlar. Fransızlar 
yol için son zamanlarda 2 milyar 
frank tahSis ettiler. Fransada 2,2 
milyon otomobil "yanm milyon kam 
yon,, var. Hollandanın nüfusu 8,5 
milyondur. Hollandadaki motosiklet 
ve bisikletin sayısı 4,2 milyondur, 
orada her f erd bisiklete, motosikle
te biner. Yol vaziyeti mükemmeldir. 
Fransa.da beygir arat.ınnın sayım 
da 1,5 milyondur. Fransa harice ======================== 
hayvan satmakta bir ma1ızur gör- P. T. T. Levazım Müdürlüfünden: 
müyor. 

R 1 - Telgraf hatlan Dıtiyacı için "200,000,, adet 2 No. m fincan Jra. 
usyada umran garpte idi. Bu· ..... 1• 

nunla beraber yol vaziyeti Rus or- .r-a zarfla eksiltmeye Çlkarılmıftır. 
duınuıa oldup glbl ilgal ordusuna 2 - Muhammen bedel "50.000,, , muvakkat taninat "37GO,, lira o-

~ ~ ::UA~ lup eksiltmesi, 22/Ağustos/939 sah ıfhıil 1&&t 16 da Ankarada P. T. T. 

büyük memleketlerindeki gi~ Umum Müdürlük binasındaki. Satın Alma Komisyonunda yapalacaktır. 
değildir. Sovyet Rusya motöre bü· 3 - İstekliler, muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu ile 
yUk bir yer vermi§tir. Yol vazıyeti kanuni vesaiki muhtevi kapalı sarf1arım o gün 111.&t 16 e bdar mezkftr 
iıi de dUzeltmeye mecburdur. Al - komisyona vereceklerdir. 
manyada geçen yıhn aonuna kadar 
bin ltilometrellk bir otomobil cad- 4 - Şartnameler, Ankarada P. T. T. Levuma, ı.ta.bulda Kmacı- · 
desi yapıldı. 7.000 ldlometreli.k yol yan hanında P. T. T. Ayniya,t Şubesi llüdtırltllılerinden "250,, kurut be-
6 milyar franp Dıa1 olacak. del mukabiliııde verilecektir. (2Ml) (4722) 



Kullanan mes'ut güzeller 

~utrandiklanru söyledikten sonra, 
di~lerin niçin bu kadar beyaz ve 

şa5ılacak şeydir. RADYOLl.N'l~ 

fırçalanan dişler ehcdi hayata, sıh
hate \'e cazibeye malik olurlar. · güzel olduğuna. ~a..)mak hakikaten 

Sabaht öğle ve akşam her yemekten sonra 
g ünde 3 defa 

RADYOLiN d i ş macunile fırçal ayınız 

YApı YAPTI. ANLARIN DiKKAT NAZARINA: 

Yaptığınız binanın sağlamlığını istiyorsanız mutlaka 

Sultan ~iftiiği kumu \'e çakıllarını kullamnız. 

Zira temiz yıkanmış, her türlu yabancı maddelerden aridir. 
Her kumcııda bulunur. Fiatlar gayet ehvendir. 

Deposu : Beşıktaş Yalı sokağında 8 No. da. Tel: 4H154: 

OSM N flk.:.HMk::O KAROEŞLcR 

Memu luk Müsabaka imtihanı 
T. C. Ziraat B .11.nkasından : 
Bankamızın şube ve ajansları için lüzumu kadar memur alınmak ü-

v.cre miısabaka imtiham yapılacaktır. . 

Miı:; ::ıba.kaya girebilmek için en az orta mektep mezunu olmak ve 

y şı ıs den aşağı, 30 dan yukarı bulunmamak şarttır. 

18 den aşa~., yaşL'l olanlar imtihana gircbiliıforsc de J 8 yaı-;ından 

evvel memurluk sınıfına geçemezler. 

_tuıkara. 1zmir ve lstanbuldaki imtihanl~ra orta mektep memnl:ırı 
ahnnuyncaktır. 

Ortarnclctep me7.tınları için 6 ny, lise mezunları ıçm azami bir sene 

tıevam edecek staj miidde~i zarfında orta mektep mezunlarına 40-50, 

Üse mczunlanna 60-75 liraya kadar ve imtihandaki muvaffakiyet dere

tesilc mütenaaip s·:rctte i.icrJt verilir. Bunların barem kanunile m~ay

yeo derece hakları staj devres~nde mahfuz tutulmakla beraber s~aj ~~v
resini t:ıkiben yı\pılac.'lk mesleki imt ihanda muvaffak olanlar a tekaude 

tabi drıimi ayı.klı memur kadrosu dahilinde derece maaşı tediy~ine baş

lanır. 
' . 

Bir yabancı <lilc (Fransız~:., 1:.gilizce, Almancaya) bi:ıakkin vakıf 

olduğu usulen sabit olacakld.ra bir iistün dereceden mnaş ver'lir. 

Henüz askerliğini y.:ıpmamı,s olanların daimi kadroya alınmaları as

kerliğiııi ifa cuhccye kadar tehir olunur. 

Yabancı dil bilen ve a:.:gari lise tahsili olanlar -talimatnamesindeki 
•arthr dairesinde- beş ı:enelik nıuvaffakiyetli bir memuriyet dcvrcsinJen 

';onra bir sene için A vrupadaki bankalar nezdinde staja gönderilecek

erdir. 

:Müsabaka imtihanla:-ına Adana, Afyon, Ankara, Antalya, Balıkesir, 

Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, F..dirne, Erzurum, Erzincan, Es

ıs:işchir, G. Antej1, Gireı::o11, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, 

Konya, Kütahya. Malatya, Samsun, Sivas, Ordu, Trabzon, Tokat, Van, 
Yozgat, 7-0nguldak ~ubelerimizde orta mektep mezunları için 25, 26 A

~stosta, lise mezunları içiı ı 28 ve 29 ağustosta saat dokuzda başlana

takbr. 

Müsabakaya gireceklerden ne gibi vesikalar arandığı ve nelerden 

mtihrın yapılacağı yukar<la isimleri yazılı şubelerimizden elde e<lilebile
lCk izahatnamelerde görtılebilir. 

lsteklileıin müsabakaya işti, ak edebilecekleri mahaldeki banka şu

~si miidürlüğüne ve Ankarada Bankanın Personel işleri müdürlüğüne 

~ 8 939 tarihine kadar miiracnat etmeleri lazımdır. (6159) 

Devlet Derniryolları hanlan 
il E • MD . 

Muhammen bedeli 3520 l:ra o~.n 6 adet 2 veya 4 zamanlı Dizel ve-

.a benzin motörlü seyyar santrifuj b1lumba 5 9/ 1939 salı günü saat 15 
/Il beşte Haydarpaşada gar binası dahilindeki komisyon tarafindan ka -
ıalı zarf usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girı.ıek istiyenlerin 264 liralık m~vakknt teminat, kanunun 

..ıyia ettiği veeikalarla tckli1lerini muhtevi zarflarını ayni gün saat 14 
tu dörde kadar koıaisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

BıJı işa ait ş:ırtnameler komisyondan parasız o!Arak dağıtılmaktadır. 

(6185) 

rENl8ABA• 

Sureti hususiyede AGARAN 
SAÇLARA Almanyadan An karaya gelen 

O. Y OR 
Ses amıa maKıne.ı:ıı ou Kere rouVa(
fakiyetle imli ettirmiş olduğu h al

kımızın zevkine uygun 

Tarihi, klasik 
ve nadide halk şarkılarını sayın müşterilerimize tavsiye ve t akdim eder. 

· T~rihi· Tİirk muaikisi MUSTAFA ÇACLAR 
Küme okuyuculan (Koro) 

İdare eden: MESUD CEMiL 
8079 Ayaş yollarında Sinanoğlu 

BAY AN RADİFE NEYDf1' 
807 6 Aldı beni Y aadıkça oldu su:ıaa 

8077 Rumeli şarkısı : Gide gide 
RumeJi şarkısı : Sabah oldu. 

(Derlcyeıı: Kemal Altınkaya) ı 

8080 Kaç yd beni aen (Hilz:ı:am şarkı) 
Son ayrılığın (Evic tarkı) 

BAYAN MÜZEYYEN SENAR 
' 8078 Sar zeybek Efe türkü•ü: Bıçak dü~mez ' 8081 Jdenekşeler Benim yarim 

••• 300 defa çalmakla bozulmadığı sabit olan ~LYDOR pliiklarını gramofonculardan isteyi~ 

.,aç boyalan saçların tabii renk

lerini iade eder. Ter ve yıkan

makla çıkmaz, dalina sabit kalır. 

Kumral ve siyah renkli sıhhi saç 

boyalarıdır. 

İNGİLİZ kANZUK ECZANESİ 
Beyoljlu - latcnbul 

Beyoğlu Birinci Sulh Hukuk ha
kimliğinden : 

Hazinenin Pangaltıda Nişantaşı 
Meşrutiyet mahallesinde E lhan so-

~ - - -

L 

~ - - -Y•r•" :.: .. el rov••• •lhncla, p a rtal< "• y u mutal< -çlarcıon 
d•h• ca.«ıo btr •ey yoktur 

Sır aa GIBBS brtyantını •urunuz:, seçl•rıntz pıartar Ye d eh• 

.ıonQın bu "•"" alır t<urnrel seçter fazla kumral. ve • yatt 
••cıar- ••• fazla sıyah gurunur Bunden l'Tlad11 ,. GIBBS brl• 
vantını aaclaran•.rı t(uvv Uendirlr ve bırfbtf"tne W"llPl•hrmaz 
Onun .. uııQ• ve netı• kokusu oanı sızı ce .. be<lccekhr 

v • ..,.ndan ittbaf"Cn daımı satıCtr''llZdan G 1 B B s br:yot"'ltlnl 
l•teylnız 

ılı 
--~ 

kak 32 numualı hanede mukim ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~-~~~~~~~~~~~~~~ 
k~ hi~nikam~gi~ m~h~bu~- ~--~--~~~-~--··~~-~-~~-~~~----~~-~~~~~~~~ nnn Abdullah Koral aleyhine açtığı c 
davada müddeialeyhin ikametgahı- r.. lYJ Zührevi ve cılt hastalıkları DEVLr:."T DENfZYOLLARI fŞLET•A p 
nın meçhuliyetine mebni mahkeme- H . o·· ~ ı A 1 
ce 15 gün müddetle ilanen tebligat Or 1 ayrı mer U.\~ UM MÜDÜRLÜuÜ LANLAR 
icrasına karar verilmiş olduğundan 1 Öğleden sonra Beyoğlu AğacamH jŞ 
muhakeme günü olan 7 9 939 saat yiil; 

karşısında No. 33 Telefon 41358 Acentalarımız tarafından goriilmcsi lazım gelen yolcu ve 
1 

10 da bizı.at veya bilvekiHe gelme- ıı 

niz tebliğ makamına kaim olmak ii- llı••••m•m•••m••m leri ile vapurlarımıza verilen eşyfLnın nakil, teslim , e tescııurnuııottJ! 
ıere ilan olunur. (764-933) Eyüp sulh hulmk hakimliğin- herhangi bir müracaat wıya ihtilaf hakkında yapılacak şifahi ''° ~ 

' de 
1

: 

1 

riri müracaatların doğrucian doğruya alflJmdar acenta.lnnnıl.ZU ysP~ 
Hazinenin Kemerburgazcta Ka- nfll 

ması icabederken Umum Müclüdüğe y<ıpılm:ıktadır .. Bundım so , l 
rabigalı Esat oğlu Halil aleyhine i- al tıı v 

gibi husus lara ait ~ifahi \'e tahriri müracaatların, İstanbul G 8. (t kame etmiş olduğu 170 kuruş ala-
cak davasının Mehmet oğlu İbra- eski Merkez Rıhtım han halen Liman hanı olan binanın aıtındak1 rd 

4236 •) B l - l w w • koleıe ~ him ile birlikte mütesaviyen 5/ 7 / lefon ~ ıış acenta ıga ve vapur arım11Jn ugragı olan ıs .• 
. d h l" k ·1 d d - d d - h ll. 1 l'. rtıll 1 939 tarihın e ta si ıne arar verı - e ognı an ogruya ma a ı accnta arım1za yapılması uzı..• 

miş olduğundan tebliğ makamına olunur. (6115) 

kaim olmak üzere işbu başkatip ih- ••••••••t.m•!Sillmllli•••••••••••••~ 
ilanen tebliğ olunur. _ 

(134-939) istanbul Emniyet 
·~ Müdürlüğünden: 

Sandığı 

. 
Sultanahmed meydanındaki Umumi Hapishane yıkılıyor. Çıkan 

kuru kereste, 20 metre boyunda meşe tomruklar ; tuğla, taş, mer 
mer ve hakiki Marsilya kiremidi, alaturka kiremit ve saire ucuz 
fiyatla satılmaktadır. Yıkım yerindeki memurumuza müracaat . 

Telefon :. 2257 4 - 20992 
............. ! ................................ ... 

Yüksek Deniz Ticareti Mektebi 
Müdürlüğünden: 

Mektebimize 939 yılı zarfında talebe kayıt ve kabulü şeraiti. 

1 - Mektebin tahsil müddeti lise ve yüksek sınıflı olmak üzere altı 

senedir. Yatılı ve parasızdır. Gayesi ticaret gemilerimize kaptan ve ma
kinist ve deniz mesleği için fen adamı yetiştirmektedir. 

Mektebe kabul olunan talebenin giyimi, yiyimi vcsaiı' hususatı 
mektep tarafından temin edilir. 

2 - Mektebin bu sene hem li:>e ve hem de yüksek sınıfına talebe alı-
nacaktır. • 

A - Li:;e sınıfına alınacak talebenin orta mektebi bitirmiş ve yaş
ları on beşten kü~ük, on dokuzdan büyük olmamaları şarttır. 

B - Yüksek sınıfa alınacak talebelerin de lise mezunu olmaları 
lilzınıdır. 

3 - Yazılmak için pazartesi, çan;amba ve cuma günleri mektebe mü-
racaat edilmelidir. 

, 

4 - lsteklilerin mektep müdürlüğüne kar~ı yazacaklean isti<lalarma 
aşağıdaki vesikaları rapteylemeleri lazımdır. 

A - Hüviyet cüzdanı 
B - Aşı kağıdı 

C - Mektep şahadetnamesi, veya tasdiknamesi veyahut 
m usaddak suretleri 

D - Polisce tasdik edilmiş iyi hal kağıdı 
E - Velilerinin izahlı adresleri ve tatbik imzaları 

F - 6 adet kartonsuz fotoğrafları "9X 6 eb'adında,, 

bunların 

5 - Yazılma işi 26 Ağustas 939 cumartesi gününe kadardır. Kayıt 
olanların 28 Ağustos 939 pazartesi günü sıhhi muayeneleri için sabah 
saat 8 de mektepte bulunmaları lazımdır. 

938/1369 , 
Bay Tanaş \•arlslerine iliin yolile tebliğ : . . 4'J 
Murisini?.: sağlığında 12699 hesap No. s ile Sandığımızdan ııid•~çıl' 

liraya karşı Beyoğlunda eski Hfüu~yinağa yeni Ifocatepe mcıh~1~. ı > 

eski Bilezik yeni Kafa sokağında eski 2. 4. 6 yeni 2/ 1 No. WJ ~? 
kapı, 534 ada, 10 parsel No. lu dU:::kanı olan kiirgir bir evın ~~· 
birinci derecede ipotek göstermişti . 2/ 7 / 930 tarihine kadar öd ı Ji11 
den faiz ve komisyon ve sair masraflarla l>craber borç miktcırı 44 
29 kuruşa varmıştır. ' pıı 

Bu sebeple 3202 No. lu kanun mucibi:ıce ve 3811369 No. ile >:0 
ki ıJ'f(tW ta p ve açık arttırma neticesinde mezkur gayı-ımenkul 450 

sandık namına muvakkaten ihale edilmiştir. . ııJ' 
t b •1A t "h" d "t"b b" • o d b ' edi.-<jtılll ş u ı an arı ın en ı ı aren ır ay ıçın e orcu ödem a tC 

dirde kat'i ihale karhrı verilmek üıere do::;ya.un irra hakimliğine 
edileceği son ihbarname makamına kaim olmak üzere ilan oıunllr' 

• (61~ 
==============================~· 

Münakalat Vekaletinden : 1'11~ 
1 - Devlet Denizyolları İşletmesi ihtiyacı için yedi adet t1l isiP~ 

1800 ve dört adet takriben 4800 tonluk muhtelif yUk ve yolcu geıt1 
inşası İngiliz şantiyeleri arasında eksiltmeye konacaktır. " 

. c' « 
2 - Bu gemilerin evsafı umumiyesini gösterir fenni şerııit•,ı fıl 9J' 

ye ile mukavele ahkamı esasiyesi 20 Ağustos 939 tarihinden 5 ~~orlih 
tarihine kadar Istanbulda Devlet Denizyolları işletme Umum fıftl JiP jıl 
merkezinde ve İngilterede Londra T ürk Ticaret Ataşeliğinde t1l 

giliz firmalarına tevdi edilecektir. cıı (' 
3 - Yukarıdaki maddede yazılı dökümanları alan finna.JarJllıeı1 1 

15 Teşrinievvel 939 tarihine kadar mufassal plan ve detay rcsılll ııt' 
fenni şartnameleri muhtevi nihai tek liflerini fstanbulda Devlet peı 
ları lşletme Umum Müdürlüğüne vermiş olmaları şarttır. >f 

• tıJl• 
4 - Tcklıfler İstanbulda Devlet Denizyolları İşletme t]Jll ıer ' 

dürlüğünce tetkik edilecek ve en müsait teklifi yapan ınüesseSe 
sında pazarlık yapılarak iş ihale edilecektir. ..LJeCeıı' 

5 - Teklifler doğrudan doğruya şantiyeler tarafından ve .. ılıı!f 
.b. ı; .. müzakere ve temaslar doğrudan doğruya şantiyenlerin sahı 1 

6 - Fazla tafsilat için Ortaköyde mektep müdürlüğüne müracaat mütehassısları ile yapılacaktır. (5930) (3559) 
ol un malıdır. 1sta n bu !dan gayri mahallerden yapılacak m U racaa ti ara mat- !!!!!!!!!"'-ill!'ll-~!!!!!!!!!!!!!""llll!lllll!lll!ll'"!"!'!!!!!!!l!!'llll!l~!'!"!'!!!!!!!~~~!'!'!''!"'!!°~-
b u mektebe duhul bilgisinden gönderilir. Müracaat için posla pulu Sahibi : Ahmet Ccmaleddin SAR.AÇOGLU . Ji1buzıi>1 

"5272., Neşriyat müdürü: Macit ÇETİN Basıldığı yer : Matbanı gönderilmesi ifızımdır. 
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