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1:::::: 19- YAZAN: M. sıFtR :::1 Şehir Meclisi 
Lutf i Fikrinin Gönderdiği Mektup Toplantıları Bitti 
Büyük Bir Alaka Uyandırmışdı Tramvayda bedava seya-

Damad Paşa, Lutfi Fikri Beyi 1 
kara dili ile biraz daha karalttık -
tan sonra, içtimaı icap ettiren mev
zua girmişti. Mahrem olarak ihsas 
ettiği arzuyu şahaneye rağmen 
bir hafta zarfında biz.zat ve bil
vasıta müracaat ettiği mazul ve mil 
tekaid vüzera ve ricalin ve bil-
hassa müşir Ömer Rüştü, Zeki, 
Khım, Şakir ve Nuri paşaların ne 
bir siyasi fırka teşkiline ve ne de 
teşkil edilecek fırkaya dilhule 
..!esaret edemediklerinden teessüfle 
ve uzun uzadıya ba.hs ve §ikayet et
mişti. Nihayet, pek teessür ve te
essüfe şayan bulduğu bu vaziyet 
\'e lfıkaydisi knör~ısıııda., o sırada ye 
ni bir fıkra teşkili imkfuısızlığını i
leri dürmiiş,Hürriyet ve İtilaf fırüa 

4 sırun ihyası mecburiyetinde kalındı 
ğım söylemişti. Bu sebeble o günkü 

. milzakere tamaınile bu mevzua 
mUııhasır kalnnştı. Hazır bulunan

. lann bu husu ta uzun uzun ve bi-

O esnada, salonun, harem daire
sine giden koridoru üzerindeki ka
pısı ansızın acı acı vuruldu. O an
da bütün başlar kapıya doğruldu .. 
Sözü ağzında kalan Damad Paşa, 
hiç te yaşından umulmıyan bir çe -
viklik ile koltuğundan fırladı, ka -
pıya. koştu. Çünkü, kapıyı bir kara 
haber acılığı ile vuran, karısı Medi
ha Sultandı. 

Vahidettin, cuma selamlığından 
sarayına avdet eder etmez, Enver 
Paşanın, Balta limanı sarayında her 
hangi bir münasebetsiz teşebbüse 

girişmesi korkusile, hemen telefona 
sarılmış, vukuu melhuz olan tehli
keyi hemşiresi Mediha Sultana an
latmıştı. lşte Sultan da aldığı ha
beri sevgili pa§aSına bildirmek için 
bizzat selfımlığa koşmuş, korkunun 
verdiği balccan ile kapıyı, bildiğimiz 
gibi acı acı vurmuştu. 

hat edecekler tespit 
olundu 

İstanbul Şehir Meclisi dün fev
kalade içtiınaının dördilncü toplan
tısını yaparak dağılmıştır. Birçok 
işlerin karara bağlandığı bu top
lantıya bizzat Vali ve Belediye 
Reisi Doktor Lutfi Kırdar riyaset 
etmiştir. 

Meclis açılır açılmaz izin istiyen 
azanın isimleri okunmuş ve bunu 
müteakip sabık zabıt okunarak 
kabul olunmuştur. 

Bundan sonra ruznameye geçil
miştir. Ruznamenin birinci medde
si mucibince Elektrik, Tramvay, 
Tünel İşleri Umum Müdürlüğüne 
iki mürakip intihabı hakkında Di
vanı Riyaset tezkeresi okunmuş

tur. Rıyasct Divanı bu azaleıklar 
için Şehir Meclisi azasından Zahit 
Hançerli ve Ekrem Tar'.u teklif et
mekte idi. Bu teklif aynen kabul o
lunmuştur. 

Okuyuculanmız 
Diyor ki: 

Makul Bir Teklif 
Belediye Temizlik Müdürlü

ğü Davutpaşada sahilde g~en 
sene bir çöp iskelesi yaptırdı ve 
bir kısım noksanı kaldı. Y ediku· 
leden, Samatyadan, Aksaray ve 
civarındaki çöp Unkapanına ka
dar araba ve kamyonla sevk e
dilmekte ve belediye birçok ben
zin ve kamyon masraflarına ve 
ayni zamanda araba ve hayva
natın aşınıp yıpranmasına ve 
bilhassa Yedikuleden Unkapa
nma kadar mesafedeki cadde-
!erden geçen bu araba ve kam-
yanların gürültüsü ile ve ayni 
zamanda sıhhi noktai nazardan 
halkın rahatsız olmasına sebe-

Hava Hücumu 
Tecrübesi 

İstnnbula yapılacak hava hü
cumunun bugün yapılması çok kuv 
vetıi bir ihtimal dahilindedir. 

Dahiliye Vekili Faik öztrak dün 
vilayete gelerek seferberlik işleri 
hakkında yeniden izahat almış ve 
tedbirleri gözden geçirmi;ıtir. 

Tayyare hücumu esnasında tay
yareler halka zarar vermiye<.-ek 
şekilde ve hakiki vaziyeti tebarüz 
ettirmek için temsili bombalar a
tacaktır. Atılacak bombaların de -
lalet ettiği manalar şunlar olacak
tır: 

Havada yanan bombalar (yan
gın bombaları), hr.vada beyaz du
man çıkaran bombalar (tahrip bom 
baları), ha Yada kırmızı duman çı

karan bombalar (gaz bombaları -
nı) temsil edeceklerdir. 

-1 ribirlerine zıd mtitalealar lıeyanına 
·ve biraz da münakaşaya kalkışma
ları müzakereyi bir hayli uzat.ınış-

Dar koridor mülakatı, Damad 
Paşada çok ağır bir tesir bırakmış
tı. Bütün neşesini kaçırmıştı. Kara 
yüzünü sarartmış, kaba vücudünli 
bir dal gibi sarmalamıştı. Biraz ev
vel, siyasi muarızlarına icabında 

cebrü şiddet yapılacağını kurula ku 
rula söyliyen, muhataplarında be
liren endişe ve tereddüdü izale için 
bir kaldırım kabadayısı raconile bö 
bürlenen Damad Paşa, o anda süt 
dökmüş bir kedi gibi sersemlemiş 
ve korkak bir bezirgan gibi olduğu 
yerde sendelemişti. Bu vaziyette, 
salonda oturan ve biç şUphesiz ki 
meraktan da. yürekleri çarpan :misa
firlerine hakikati nasıl söyliyebilir 
hele, Enver Paşanın gelivermesi ih
timalini ileri sürerek hemen yalıdan 
çıkıp gitmelerini nasıl teklü edebi
lir di ki? .. Bunu söylemek pelt ta
bii ki, biraz evvel yüksekten abp 
tuttuklannı tekzip etmek ve padi
şahın da, kendinin de İttihadcılar
dan korktuklannı açıkça itiraf ey
lemek olacaktı. Edeceğini, diyece
ğini şaşırmış bir vaziyette kıvranıp 
duruyor, sıkıntıstndan nohut gibi 
terler döküyordu. Entrı1l:acı Paşa-

Bunu müteakip ruznamenin dör
düncü maddesi mucibince İstanbul 
tramvaylannda parasız seyahat e
decekler hakkında Divanı Riyaset 
mazbatası okunmuştur. Bu mazba
taya nazaran kanunen 300 ü geç -
memesi lizım gelen tramvay paso
ları şu şekilde tevzi edilmektedir. 

biyet verilmektedir. Bu iskele
nin cüz'i olan tamiratmın ikmal 
ettirilmesini ve çöp arabalarının 
bu sıcak mevsimde yakın olan 
Davutpaşa iskelesine çöpleri 
nakledcceklerinden mahalleler
den daha az zamanda çöpleri 
toplıyacakları ve belediyemiz 
dahi araba ve kamyonların za
mandan tasarruf ederek benzin 

Haber aldığımıza göre tstanbula 
yapılacak ikinci tayyare hilcumu 
da muhakkak bu hafta zarfında 

olacak ve çok kuvvetli bir ihtimale 
nrur.aran gece yamlcaktır. Bunun 
için aynca bir program hazırlan -
mıştır. Bu ikinci hiicuma ait pasif 
kornnma tatbikat planı üzerinde 
F..mniyct Müdüı lüğü çalışmakta

dır. ~ tı. Öğle yemeği esnasında da bütün 
barareti ile devam eden bu görüş
meler, hünkara arz edilebilecek şe
kilde bir kararla neticelenmekten 
çok uzak kalmıştı. 

Sabahtanberi görüşmekten, bir 
az evvel de yemekten yorgun düşen 
dh1n ve çeneler, ancak yemekten 
aonra kahveler içilirken dinleni1miş· 
ti. O gün, düştlndükçe zihniyeti keçe 
Jegen, görtiştükçe gevezeleşen Da -
mad Paşa, o kadar çok söylemişti 
ki, onun bu halini görenler, hiç şüp 
hesiz ki, i§ görmekten ziyade söy
le§lllek arzusile bu kadar çok söy
lediğine hükmcdebilirlerdi. Bu su
retle o günün saçma, sapan şam
piyonluğunu gerçekten rakipsiz ka-
7.anan paşa, ntuhatablanna biraz ol
sun istirahat imki.nı bağışlamamış
tı. Acele acele içtiği kahvesinin fin
canını,, yanındaki tabureye U7.8.tır
ken yine söze başlamıştı. Söylemiş, 
soylemiş ve nihayet: 

- İşte efendilerim, demişti. Biz, 
HillTiyet ve ltilif fırkasını ihya ve 
yeni teşkilatın esasını bina edinceye 
lcadar, padişahımız efendim.iz haz
retlerinin de, günün zorbalarından 
her birini, hüküm ve nUfuzlanndan 
bu suretle iskata muvaffak olacak
larından ve bilhassa bütün vatan -
ılaşlann hukuku esasiye ve Biyasi
yelerine sahip ve malik olabilıneleri 
imkinlannı temin buyuracaklann· 
dan emin olabilirsiniz. 

Bu esnada, o günün, en az söy
liyeni ve dinleme şampiyonluğu ih
raz edeni olan Lekoget Bey de söze 
§U suali ile kanşmıştı. 

- EksCliuıs, müsaadenizle bir 
şey anlamak istcrjm. Gerçi padişa
hımız efendi hazretlerinin yeddi hü 
mayunlarında, hukuk saltanat ve 
hılaf et ve bilhassa kanunuesasi ile 
müeyyed birçok vasıta ve kuvvet
ler bulunduğuna hiç de şüphemiz 

tyoktur. Ancak; bugünkü vaziyette, 
teşkil edeceğimiz fırkanın faaliye
tine, İttihadcılar tarafından müma
naat edildiği takdirde ne yolda ha
reket edileceği merakımı mucip o
luyor. 

Böyle bir vaziyette, padişahımız 
müessir tedbirlere şedid icrnata ta
raf tar olacaklar mı acaba? .. 

Damad Paşa, Legofct Beyin bu 
suali altında kurnazca gizlenen 
maksadı derhal kavradı. Manalı bir 
gulüŞle: 

- Evet dostum. dedi. Pek haklı 
bir düşünce ve sualdir bu. Şunu bi· 

• liniz ki, şevketınaab efendimiz, si
yasi muanzlanmwı karşı katiyen 

'insaf ve merhameti hUmayunlannı 
\elden bırakmak fikrinde olmamakla 
beraber icabında, mışıı ve kanuni 

•§ek.illerin haricinde tedbirler ittiha-

zına, cebrll eiddet 1.stiınaline de mü
saade buyuracaklardır. Hatta, bu 
hususta Zeki Bey tarafından yapı
lan hazırlıkların da lüzumunda ar
zu edilen neticeyi hemen temin e
debı1ecek bir derecede tekemmül et-
mi§ olduğunu tebiir debiliıim. Her
Jıangi bir &ekllde eııdije ve tereddü
de lüzum yok mon11er. PaciiBahımız .. 

mız. 

Bereket versin ki Sultan, vazi-
yeti kurnazca idare ile zavahiri mi
safirlerin anlıyamıyacağı bir şekil
de kurtarmıştı. Alelacele sesini de
ğiştirmiş, kapı aralığından telaşla 

seslenmişti. 

- Affedersiniz Beyler, Sultan 
hazretlerine ansızın bir baygınlık 
geldiği için Pa§& hazretlerini iste
diler. 

Bu çığlıklı hitap. içtimaın dağıl
masına kiti gelmişti. Zaten kaçma
ğa bahane arayan Seyid Abdülka
dir Efendi ile İst.eban ve Legof et 
Beyler yavan bir teessür izhar ve 
Refik Beye sudan bir veda ile ken
dilerini yahdan dışan atmışlar, Re
fik, Zeki ve İhsan Beyler de, istif
hamlı nazarlarla biribirlerine bak
mışlardı. 

Biraz sonra, yandaki küçük sa
londa, beti ve benzi kül gibi olduğu 
halde bir divanın üzerinde uı.anan 
Damad Paşanın başında, yaran yi
ne toplanmıştı. Ferid Paşa, korku
dan bitkin bir halde gelen haberi 
arilatıyordu. Refik Bey sararıp so
luyor, 1hsan Bey yutkunuyordu. 
Zeki Bey de hırs ve hış:ıından ifrit 
kesilmi§ti. Gazaplı bir tavırla: 

- Buyurunuz bakalım Paşa haz 
retleri. Şevketmaab efendimiz, Lut
fi Fikri Beylerin dcd4,"Yini yapsın ve 
benim teklifimi geriye atsın hfila. 
Göreceğiz işte.Tarihte görülen esu-
sız ve geçici türedilerden olmadık
larını söyliyerek lttihadcılara hüs
nü muamele tavsiye ile eefaatçılık 

yapan Lütfi Fikri Beyin kulakları 
çınlasın şimdi. O Cenevrede yan ge
lip zevkine baksın, sizin de burda 
korkudan benziniz solup sararsın, 

yllrekleriniz de durmadan atsın. Vız 
gelir bana. Siz dlişlinUn kendinizi. 
Benim hesabıma, Enver Pa§anın ge
leceği varsa. elbette göreceği de bu
lunur. 

Demia ve belinden QJkardığı ta
banca elinde olduğu halde salonun 
aokak .kapıaıııa D&Zlr olan pencere
m öııUud~ kana~e reçmffü. .. 

r..Devarnı var] 

ve saire masraflarından kurta
rıla.cağı bedihi bulunduğundan 

muhterem valimiz Bay Lutfi 

1 aded Vali ve Belediye Reisine, Kırdardan bir an evvel bu is-
74 aded Şehir Meclisi azalan ve 
Muamelat Müdilrilne, 2 aded Vali 
Muavinlerine 1 aded mektupçuya, 
11 aded İstanbul Belediye hududu 
dahilindeki kaymakamlara, 5 adet 
vilayet Sıhhiye Müdürlüğü emrine, 
8 aded Emniyet Müdür, muavin ve 
şube müdürlerine, 10 aded Emni
yet müdürlüğü emrine hamiline 
muharrer olmak şartile, 1 aded vi
layet jandarma kumandanına, 1 
aded Nafıa müdürüne, 3 aded na
fıa baş komiserine ve iki komise-

keleden çöplerin sevkine emir 
vermesini gerek biı: Aksaray ve 
civarı sakinleri ve gerekse umu

mun menfaati namına rica eder 
ve makul olan §U dileğimizin is
afını yüksek vicdanlarından di
leriz. 

Aksaray sakinlerinden 
Ahmed Hamdi Demittl 

Dahiliye Vekili ---rine, 1 aded Maarü Müdürün~ 1 IJiiO f &fkikJ8f yapf I 
aded Seferberlik müdürüne, 2 aded 
Belediye Reis muavinlerine, 10 a- Dahiliye Vekili Bay Faik Öztrak 
ded Heyeti Fenniye müdürlliğü em dün vilayette seferberlik işleri!~ 
rine, 5 aded Belediye :Muhasebe meşgul olmuş ve onu müteakip Em 
müdürlügvü emrine, 1 aded Beledi- niyet Mlidürlüğüne gitmi~ir. 

Vekil Emniyet Müdürlüğünden ye Sıhhat Müdürüne, <i aded Bele-
diye baş hekimlerine, 6 aded parti sonra polis mektebio.i ziyaret etnüo 
teşkilatına, 5 aded Müddeiumumi- ve bundan sonra Üsküdar kayma -
lik heyetine, 1 aded Ağırceza. h.i.- kamleığına giderek orada meşgul ol 
kimine, 5 aded Asliye hikimlerine, muştur. Vekil bugün Adalara su ver ı 

me merasiminde hazır bu]nnıcak-20 aded Tramvay idaresinin emri-
ne, 4' aded Temizlik lşleri mUdilrJü- ""'tır""""". """'""'"""_""'_"'_""'_"""_""""'_"""_"'_"'_"' __ ..,._.,._.;ov_ ·· -·-·-- --~· --~-- . 
ğüne, 1 aded baroya, 5 aded Beled-i BELEDlYn>E : 
ye müdürlüklerine, 5 aded deni.zyol 

lanna, 9 aded Şirketi ayriyeye, 18 e· fi ti d •-
aded tstanbuldi.. çıkan g tür~ ili- ıra a ana a yaptl&D 
yur gazeteye "beherine ikiF tane tenzilat halka tamamen 
ve hamiline muharrer olmak prl.i- ı___ • ·ı k 
le, 2 aded Haliç şirketine, 4 aded a~ttin ece 

Bilkümet ,....k ,.,.. ... _..... bir ted-Devlet Demiryollanna, 1 aded A- :ıı- .7 ...... .._.... 
birle bira fi·-+1•-m :-...ı: ... uı..nadolu ajansıne, 2 aded it idaresi- ,--.......... u.au..uuuı.LQL 

ne, 20 aded İstanbul kumandanlığı ;:;onra bunun l.stanbtiJda tatbik tek
ve merkez kumandanlığı emrine, ı li etrafında bir çok §ikayetler ya
aded Milli Saraylar mUdürlüğüne, pılmakta ve temilittan halkın jsti-
1 aded İstanbul Defterdarlığına, 4 fade edemediği söylenmektedir. 
aded kaza belediye baş mühendis- Belediyede yaptığımız tahkibta 

nazaran tktısat Müdürlügu-- bira fileıine, 3 belediye ievazım ve masa 
rifat müdürm.;..ıne, 8 hastahane yatlannda yapılan tenzili.tın aynen 

"'- halka aksettirilmesi il'i" ı<i~---1-n baş hekimlerine, 8 Vali ve Belediye ~~ -.U'f>~ 
Riyaseti emrine. tedbirleri alm!ştır. Yaptlaıı hesapla

ra göre bugünkü tenz!1it toptan bi
ra satıŞlannda <fo 35 niSbetinde bir 
temili.tı ifade etmektedir. Bu ten
zilit nisbetinde perakende sa~
da. da tenzilit yapılmıştır. Bu suret
le bugün biranın dublesini 12,5 ku
ruşa satan müesseseler bunu 7 ku-

Liste okunduktan sonra Şehir 

meclisi azasından Melih Avni Sö
zen söz almış ve :matbuata verilen 
pasoları az bulduğunu, iakat bu -
nun daha fazlalaştınlmasının im
kinı olmadığını tebarüz ettirmiş

tir. 
Bunu müteakip liste reye ko - ruşa satacaklardır. 

nulnıuş ve kabul olunmuştur. Diğer taraftan bazı dUkkanlar-

GCMRtJKJ,ERDE : -·-----
Tenzilatlı tarifeye tabi 

ithal eşyaları 
Tenzilitlı tarüeden istifade ede

cek olan kilering veya takas anlaş
ması mevcut olan veya serbest dö
viz verilen ve hususi takas anlaş
mamız bulunan veya mecburi talra
sa tabi tutulan memleketlerden ge
lecek eşyaya ait men§C şehadetna
melerinin herhangi bir sebeple son
radan ibraz edileceği mükelleflere 
beyan edildiği zaman gümrük ida.
relc-rince depozitoların nasıl alınma 
sı lizımgeldiğine dair umumi emir 
alikadarlara bildirilmiştir. 

DENİZLERDE : 

MünahaJat V ckilinin 
tetkikleri 

Bir mUddettenberi §ehrimizde 
bulunan Münakalat Vekili Ali Çe
tinkaya tetkiklerine devam etmek
tedir. Vekil dün öğleden sonra mın
taka liman merkezine gelerek akşa
ma kadar meşgul olmuş ve muhtelif 
mevzular hakkında a.Jikadarlardan 
izahat almıştır. 

~ v•puru bu hafta 
a•tyor 

Almanyada yapbnlan Etrüsk 
tipi vapurlrımızın üçüncüsü olan 
Kadeş vapuru önümüzdeki pe~n
be veya cuma güııU limanımıza ge
lecektir. Denizyollan idaresine son 
gelen haberlerde vapurun Ccbelitta
rw geçerek normal şartlar altında 
Akdeniz.de seyahatine devam ettiği 
öğrenilmiştir. 

Denizrollan Umam Müdürünün 
Basara a rapuruoda tetkikleri 

Denizyolları Umum Müdürü İb
rahlın Kemal Baybora dün iberabe· 
rinde Umum 1füdtir muavini Yusuf 
Ziya olduğu halde Rumanyanın en 
büyük ve yeni bir gemisi olan Bcsa
rabya vapurunda bazı tetkiklerde 
bulunmak üzere gemiye giderek gez 
mişlenlir. 

Umum Müdür yakında limanı
mıza gelecek olan 5300 tonluk Ka
ra.deniz gıöi Doğu vapurunda da tat 
bile edilmek üzere bazı noktalan tes 
bit etmiştir. 

Bundan sonra Belediyeler Ban- lişe biranın 16 kuruşa sahlmasmda 
kasından yapılacak beş milyon li- ihtikara sapmakta.dırlar. Bunlar bi
ralık istikraz mukavelesi okunarak ranın şişesine daha fazla para iste-
kabul olunmuştur. mekte ve vermedikçe bira satma- .~ .. ,-••••••••••lllllllıt. 

Ruz.namenin 7 inci maddesini maktadırlar. Belediye bunlarla esu T A K V 1 M 
teşkil eden ve 20 milycm lira sar- !!!!!h!!!!!!şe!!!!!!!!ki!!!!!!ld!!!!!!e!!!!!!m~UcaOOle!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ed!!!!!!!ecckfu!!!!!!!!!!ll!!!!·!!!!.!!!!!!!!!!!! 
file yapılacak bet senelik imar 
programım ihtiva eden madde mü 
nakaşalara sebeb olmuştur. Ar.adan 
Bay Cemaleddin Fazlı: 

- Ben bu programda sarahat 
göremiyorum. İmar yalnız istimJik 
yaparak yol açmak değildir. JıCtl
esseselerde vücude getirmek llzıın
dır ki belediyeye faideli olabilsin 
demiat;ir. 

Buna cevab veren Vali ve Bele-
diye Reisi: • 

- Arkadaşımızın hakkı vardır. 
Biz de böyle dü§Ünilyoruı;. Meseli 

Eminönu - Unkapanınm iman için 
3 milyon lira ayırmış bulunuyoruz. 
ıhıbuki bu if için 9 milyon liraya 
lüzum vardır. Biz Eminönündc bir 
Borsa sarayı ve mali müesseseler 
de yapacağız, demiştir. 

Bunu müteakip mazbata kabul 
olunmuş. Okunan Tramvay, Elek
trik ve Tünel idareleri 6 aylık büt
çe ve kadrosu da bazı münakaşa • 
lardan sonra kabul olunm~. 
Bunu müteakip Vali meclise teşek
ktlr etmiş ve fevkalade içtimaı ka
patmı~tır. 

. ' ........... ~ 
19 Aptos 1939 Cumartesi 

•krı : 4 R E C E P USI 
ll .. ı: 6 A<iUSTOS UU 

RllD bızır: 106 

••t- saati: 5,15 
o~ ' ıı,11 - hdatli: 
Alqaa: 1',03 - Yabı: 

İ•aalı : 3,23 

16,()5 
%0,45 ,, 

14.ıııı1td 
Mihv~r siyaıetiade. 

vukufsuzluk işaretler~ 
. . baricıye 

Mihver devletlerının, • \-azi· 
vekilleri vasıtasile son siyası. bn. 

ak ·çın .. 
yet üzerinde tesir yapm 1 daO 
zırladıklan faaliyet esasların daD 
bazısı, gayri resmt nıeınbtllaı:,tuf 
uçurulan sulh ve uzlaşmaya kı:nl·nae . . ~e ı 
projeler, teklifler scrısı "' ıw 

k d• • • - terdi .t. ı-orılafla en ısını goo • ,n.lil~ • aleyh· 
yanlar beynelmilel vazıyetin duğıı-
lerL~e nekadar inkişaf etmiş 01 .... , 

"di elet -nu, rnüsbet deliller ve ha 6 • turJiİ 
şısmda, açık bir suret~ bır k]aJ1D1 
muvaffakiyetsizliğe uğr8.dı 
kabul edemiyorlar. }dif· 

Bu son gayri resmi sulh te ziit11· 
leri, mihver siynsetinin, karŞl titdı· 
renin ~'Ulh yolunda vücude ge ·e ci· 
ği mütesanit kitleyi sarsmak~ ~ 
han efkanumumiycsi karşısın 8kJJl" 
man ve İtnlyanlann harbden sa eY1 
mak için ellerinden gelen bet !e1' 
yapmış olduklarını isb~t e ınt 
_için ortaya çıkardığı bir sıyasct 
nevmsıdır. rıeıi 

Berlin ile Roma, böyle teklıınr. 
el altından, gayri resmi ıneınba aJr, 
dan sızdırarak maneviyatı kırın_.,, 

' sıodll-P' 
sulhe taraftar devletler ara_ ri at· 
bağlan gevşetmek yolunda ıle 01 
makla, siyasi vukufsuzlukla~r. 
tekrar meydana vurmuş ol~Y0;ıı. . 
Bu tecrübesiz ve hfıdisclerı an .• & 

. tiJll ""' mıyan siyaset, Avrupa va~ye ak· 
geçen eylül ayındaki gibı ~bitl 
tadır. Halbuki, Avrupada, ta~ez:ı· 
kaydetmediği şekilde kuvvet erit1 
hürleri ile, müstakil devıetlundB 
haritalarını tanzim etmek. yo~ tı't• 
harekete geçtiklerindenberlı 1: . j 
18.l ve hürriyet prensibi, ken~ 
emin surette müdafaa edeb st1 
ve icabında gayrimeşru vaS:talıts· 
çıkL~ noktalarınpa söndiıirzneg:ıuıı· 
dir sulh kaleleri içerisinde ~ ,-u· 
maktadır. Artık emri vakilerill tr 
cudü bile düşünülemez. Bu. ııe~tı.· 
den dolayıdır ki sulh ccphcsı, udli 
neviyat bozucu mevcut tesıı0 e
ihlal edici, siyasi manevra.tarı~ • 
hemmiyet vermiyerek karşııaııı. ifı• 
br. Zira hadiselerin bu yoldaki .. 
kişafına ehemmiyet vererek ü~. 
de durmağa kalkışmak, anca._k _ ... 11:· 
'luşmalardaki ciddiyet ve doğt'U'...-
a mümkün olabilir. ft 

Filhakika, bir taraftan toPnte
çizme gürültülerini Avrupa~a ı:n şD· 
madiycn aksettiren ve aynı :S-J1l şD· 
da beynelmilel meselelerin alakal .Jı· 
dırdığı devletleri yeşil ınasa ctı 1JjJ' 
na ellerinde birer zeytin dalı ~ette 
de güvercin tutmuş bir vazıYe et 
davet ettirmeğe kalkışan ıııib:ı. 
siyasetinden samimiyet bekleJl~ 

Almanya bugün, eski bir ~ 
an'aneye tebaan biribirine ~ tJJ1J 
ve ayni zamanda tezad teşkil ·r 
bir hareket takip ediyor'.. B~. ~i 
misal olarak Bitlerin, oanzıg !~nt 
Polonya ile halletmek için d<>"...-
Burckherdt'i, Bavyera Alpl~ 
ki malıK.anesine çağırtması ke~~~ 
ti gösterilebilir. Hakikaten, ~ 
devlet reisi Danzig ihtilaf~ 
muslihane halledilmesi için faalı~r 
sarfeder gibi görünürken, diğer 
Alman siyasi şahsiyeti Goeringd~ 
kendi gazetesi vasıtasile PolouyBll~ 

:s~~:ı~ki1:iı;~~ü::;o:;::~:~ ~: 
deııiyet için bir hicap ve sulh içiJl r 
bir tehlike olduğunu beyan cdi> ~ ~ 
Ayrıca, Berlin halkını ve um~. 
yetlc Alınan kütlesini endişe~~,,.tJ 
şürecek vcçlı.ilc askeri hazırl.JJV'" 
devanı ediliyor. it 

Hadiselerin bu şekildeki tet1'1 

ve mütaleası, mihver devıetıer~ 
bir taraf tan siWı şakırtılan du_:.:;u 
malan ve bir taraftan da SW'-

temsil eden ağaç dallarını salle.!"11
• 

lan karşısında, sulh kütlesinin ,,er
re kadar kıpırdamadığını, ve ~ 
ver siyasetinin samimiyctsiZIIO ... 
göstermektedir. ~· 

İşte Almanlarla ltaıyanJarJn, 
.,re 

yaset sahasında wkufsuzluklSJ1 

tecıiibesizlikJeri, beynelmilel vasi~ 
ti sarsmak için uzun mllddet dilşil~ 
nilp ortaya koymak istedikleri Y~: 
bir manevrayı da, muvaff akiyetsit 
liğe uğratb. 

Sulh cephesi böyle glilünÇ ~ .' 
nevralarla aldatılamaz. O, saınitO~ 
yet ve ciddiyet istiyor. Yoksa. 11 

ib7fal siyaseti değil Beriin ile :RorP': 
bu siyasi kütleyi, ye§il masa cifi 
fında ancak bu BUretıe görebilir· 

Dr. Jletad SAGAf 



Rumen - Macar Hudu
unda Kanlı Bir Hidise 

Rumanya Macaristanı Protesto Etti 

lıı..86kreş, 18 (A.A.) - Rumen a
"11111 tebliğ ediyor: 

lfong'daki Romanya hudut ka
~luna mensup bir devriye mm
~ teftiş ederken Rumanya top
~da ansızın taaıTUza uğra
~. Devriye üzerine bir kaç el 
~edilmiştir. Askerlerden biri ar
~ atılan bir kurşunla öldürül
"" bir çavuş süngü ile yaralanmış 
" diğer bir asker kaybolmU§tur. 
~ mahallinde Macar modeli 
~ar bulnmuştur. 

8üngü ile yaralanan çavuş Chi
~ Nicolae'nin kendini kaybetme
~ Verdiği ifade tahkikatın diğer 
~larile de tetabuk etmektedir: 
"" ifadeye göre dört Macar asken 
~en topraklanna. gelerek Rumen 
'ıılrerlerile konuşmağa teşebbüs et
~- Devriyemiz ilerlemie ve 
~ tanada mısır tarlasından altı 
~ askeri daha çıkmıştır. Bun
~ hepsi de bir Rumen devriyesi-

ne ateş açmıştır. 
Bu ifade, hadise mahallinde mü

şahede olunan ve ayak izleri ve bu
lunan Macar kurşun kovanlarile te
eyyüt eylemektedir. 

öğrenildiğine göre Macar hüku
meti muhtelit bir Macar - Rumen 
komitesinin meseleyi halletmesini 
teklif etmiş ise de Rumen hüklıme
ti bu teklife henüz cevap vermemiş
tir. 
RUMEN H.ı\.RİCİ\'E NAZIRININ 

PROTESTOSU 
Bükreş, 18 (A.A.) - Dün Ru

men arazisinde Rumenlerin ölümü 
ile neticelenen hadise dolayısile, Ha 
riciye Nazırı B. Gafenco, gerek Bu
dapeştede Macar Hariciyesi nezdin
de ve gerek Bükreşte Macar elçisi 
Bay Bardossy nezdinde protestoda 
bulunmuş ve hadisenin ne gibi ~
rait içinde vukua geldiğinin tesbiti 
için muhtelit bir tahkik komisyonu
nun teşkilini talep etmiştir. 

AJ">.AJ'.AJ'.l'\Al'V'."",..,,....'V"v_'V"v_~~""~ 

~car Hariciye 
"zırı Romada 
~ano ile GörUştU 

Danzig Hududu.ı 
na Dikenli .. 
Tel Orülüyor 

Varşova, 18 (A.A.) - Danzig
den öğrenildiğine göre serbest şe
hir makamları Polonya hududu 
boyunca dikenli tel örgüleri yap -
tırmaya başlamıştır. 

llUnih, 18 (A.A.) - Kont Scaky, 
~ vakti otomobille MUnihe gel -
~- Mumaileyh Alman hükumeti 
~ndan emrine verilmiş olan bir 
'Olfare ile· derhal Romaya hareket 
'bııfttir. 
)t_ Roma, 18 (A. A.) - Hariciye Mühim ve Siyaai 
~ Kont Ciano, bu ak§alll Ma-

~:~:t;i~azın Kont Csaky'yi Bir Haydut[~/, 
n·- fta ... ·ld·-· ·· ı Sofya, 18 - Sofyadakı Ruman-
ıger tara n ogrenı ıgıne go- 1 .1.•. d' 1 t'k ı· · t' 

". t? Ci tn..nıte Am 'k ya c çı ıgıne ıp oma ı va ızı ge ı-n.ont ano .~ re, erı a H . . k . K .. 
'- Y b" ük' 1 'l ril b .. ren ancıye uryerı, urmay yuz-

'

-.aponya uy e çı e e ugun ........ Pa l'ts' Bel d · t'k ti d .. 1....... ld - d ul tehir ~· u ı ı, gra ıs ı ame n e 
~ o ugu ran ev arı h . d ed •. 
~ seya atine evam ecegı zaman, 

r. gizli vesikalan ihtiva eden valizinin, 
• • • kendisine gayet benziyen biri tara-

l"llrklJenln •n uzun fından otelden alınmış olduğunu 
adaftll Fuartla görmüştür. Bunun üzerine Paulitsu, 

h lzmir, 18 (A.A.) - Fuarda leş- derhal elçiliğe dönmüş ve oradan 
"11111t' edilecek olan Türkiyenin en u- Sofyadaki Rumen elçisile birlikte 
~ boylu adamı dün akşamki tren- bir takside polis idaresine gitmiştir. 
ı. llüecikten buraya gelmiştir. Elçinin, polis müdürü ile konuş-

8üeeik köylerinden birinde otu- tuğu sırada, kurye takside bekli
._. bu genç, henüz 17 yaşındadır yordu ve elçi dışarı çıktığı zaman, 
'-'boyu i1ri metre kırk santimdir. Paulitsu'nun başından bir rovelver 

ilim mektebi mezun-
1.nnıa kura usulile 

tayinleri 
Ankara, 18 (A.A.) - Muallim 

~pleri mezunlarından ilk defa 
~leğe girenlerin kur'a çekmek su
~e mllnlıallere tayinleri için Ma
~ Vekilliğince ittihaz edilmiş o
"-ıı kararın tatbikine başlanmıştır. 

kurşunile .ölüm halinde yaralanmış 
olduğunu görmüştlir. 

Bulgar zabıtası vesikaları bul
mak için büyük gayretle sarf etmek
tedir. Ölen kuryenin ikamet epniş 
olduğu oteli ve civar mahallelert·ne
zaret altına almış ve valizi bulmak 
için 50.000 leva mükafat vadetmiş
tir. 

Sofya, 18 (A.A.) - Kendisini 
yaralamış olan Rumen diplomatik 
kuryesi yüzbaşı Paulitsu doktorla· 
nn bütün ihtimamlanna rağmen bu 
akşam vefat etmiştir. 

Bu suretle Gui Terbiye Ensti· 
~ haziran 1939 devresi me
~dan orta tedrisat müesee
~ için ayrılan 29 namzet, birin- ======================= 
it defa olarak Enstitü direlrtörlüğil- Mısır Heyeti Bugün 
~ altındaki bir komisyon geliyor 

kur'a çekilmek suretıle Şehrimize gelecek dost Mısır hil-
~ öğretmenliklere tayin edil- kOınetinin askeri heyeti bugün saat 
"""Ye keyfiyet ilgililere tebliğ olun- 16 da İstanbula muvasalat edecek
~ur. tir. Heyet rıhtımda kendilerine tah
lııL.~u gençlerden ti.çü lzmire, ikisi sis edilen mihmandarlar, vilayet er
~ıtehire. ikisi Konyaya, l1rlsi De- kaw ve Mısır kolonisi tarafından 
~ye ve bireri Edirne, Antalya, karşılanacak ve doğruca Perapalas 
'"'QIQ, İnebolu, U§ak, Kastamonu, oteline gidecektir. 
4fyon, Tekirdağ, Erzurum, Kütah- Mısır heyeti manevraların son 
~ Ve Diyarba.kıra aynlmıştir. kısmında hazır bulnmak Uzere Trak 

JGponlar Rua 
Qemilerini 
Vermiyorlar 
~oskova, 18 (A.A.) - Tasa ajan

-_ Sovyet hükiımeti tarafından Ja
~ "Matsuo Dockyarcls,, firmasına 
~rif edilen vapurlar mesele.sinin 
' bir tarihçesini yapmaktadır. 
ı.._ Japon firması yalnız bu vapur
ı;:ı teslimden değil Sovyetler tara
._~ alelhesap verilen. 1.647.750 
i.._"'11 de iade eylemekten ımtina ey
~ektcdir, 

~ 'l'ass ajansı firnıamn bu meau
"-etiııiıı tamamile Japon hükfimeti-

ait oldulau tebarüz ettınıor. 

yaya gidecektir. 

Sarıyerd• ·Hava Kurumu 
faallyeU 

Hava Kuru.mu Sarıyer şubesi i· 
dare heyeti fahri başkanı kayma
kam Hüsnünün riyasetinde emekli 
general Ali Fuadın da iştirakile 3,5 
saat devam eden bir toplantı yap
mıştır. Bu toplantıda gelir memba
larile aza adedinin çoğalblması hu
susunda tedbirler alınmış. Tayyare 
bayramında sünnet ettirilecek 70 
fakir çocuğun ihtiyaçlan meselesi 
konu!1Ularak temin edilmia ve bu 
vesile ile çok gUzel ve zengin bir et 
lence tertıöine karar verllmi§tir. 
Kaza kaymakamı HUsnUnUn Türk 
Hava Kurumuna gösterdiği candan 
aJlka ve ba husuatatl mesaJsi ea
,...a teeekktlrdlr. - - --

işin Sonuna Dooru Mehmetçiğin Destanı Vatandaflar 
Caaualardan 
Sakınınız ! ' 

[Bat tarafı 1 ael •Jfadal 
İngiliz gu;eteleri, konferans tek

lifi münasebet.ile, evvelemirde bazı 
şartlann yer ine getirilmesi lüzu
mundan bahsediyorlar. Filhakika, 
mihver devletkriie faydalı surette 
görilgebilmek için onlarda bir anlag
ma zihniyetinin mevcudiyeti hak
kında et.nııiyet peyda etmek en bi
rinci şarttır. Çünkü bu konferansa 
Danzig şehrini zavahiri kurtararak 
Almanlara teslim etmek maksadile 
gidik-cek değildir. Billkis, mihver 
devletlerini beynelmilel münasebet
lerde bazı esaslı prensiplere riayete 
sevketmek için konuşulacaktır. Bu
nun için de mihver devletlerinin her 
şeyden evvel hUsnilniyetlerini isbat 
etmeleri iktiza eder. Sulh cephesi o
yuna gelemez. Arbk sabır ve ta
hammül son haddine vasıl olmuş

tur. 
İngiliz gazetelerinin ileriye sür

dükleri şartlardan biri Çekoslovak
yanın hürriyet ve istiklalinin iade
sidir. Filhakika, bundan tabii bir ta
lep olamaz. Çünkü Çekoslovakyanın 
imhasını kabul edecek demokrasi 
devletleri için başka istililan da ka
bul etmemek manasız olur. Binaen
aleyh, mihver devletleriJe konup
bilmek için her geyden evvel onlann 
Çekoslovakya topraklarını terket
meleri lazımdır. Fakat tabliye edi
lecek topraklar yalnız onlar değil
dir. Bugün zavallı Arnavutluk ta 
faşizm medeniyeti altında inliyor. 
İtalyanlar Arnavutluğu istili et
mekle hem bir milletin istiklil ve 
hayatına suikudettiler, hem Balkan 
larda bir barut deposuna ateş ver
mek üzere fitili tutuşturdular. Bu 
tehlikeyi bir an evvel Balkanlardan 
defetmelidir. Balkanlarda herhangi 
bir ecnebi devlet ancak harp ifade 
edebilir. 

Mihver devletleri bu şartlan ka
bul edecekler mi? Şüpheli. Fakat 
sulh cephesi onlara anlıyabilecekle-ı 
ri lisan ile hitap etmesini bildiği 

gün ortalık süt liman kesilecektir. 
Hüseyin Cahid YALÇIN 

,--
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Beytehirli Ömer 
Oğlu Süleyman 

Bey,ehirli ömer oğlu Süleyman, 
gürbüz vücutlu, tunç yüzlü bir yi
ğitti. Nazım Beyin "Kütahya cep -
besinde şehit olan 4 üncti fırka ku
mandanı,, kumandasındaki aüvari 
alayına yurdunun istiklilini kur
tarmak için gönüllü yazılmıştı. 

Omer oğlu Süleyman vazifesinin 
hakikaten eri idi. Onu sıhhiye bö
lüğüne almıflardı. Fakat sakın sıh· 
hiye bölüğünün geri hizmetlerinde 
vazife gördüğünü sanmayın. Bili· 
kis o daima ilk ateş hattında bulu~ 
nur ve düşman kurşunile yaralanan 
Mehmetçikleri ateş yağmuruna bak 
madan kuca.klıyarak geri getirirdi. 
Kuvvetli kollan, geniş göğsü, bu 
mukaddes vazifeyi kolaylıkla yap 
masına yardım ediyordu. 

Savaşta, yaralılara gösterilen ge1 
kat, on1ann hayatlarını kurtarma) 
için yapılan gayretler, sarfedilen c 
me.kler bütün ordunun daha canl. 
başla ve daha şevkle vuif e gör 
mesini intaç eder. Beyşehirli ömc 
oğlu Süleyman da kendi aklile bun 
takdir ediyor, onun için günde hayı 
tım yüz defa tehlikeye atmaktaı 

çekinmiyordu. Diğer arkadaşların~ 

da daima: 
- Yaralı kardeşlerimize bak

mazsak acı duyarlar, inlerler. Bun
ları gören ötekilerin de içi gider, iyi 
harbedemezlcr diye öğütler verirdi. 

Uşak cephesinde harb çok şiddet
li cereyan ediyordu. Dµşman, bu a
layın cephesine pek fazla kuV\·etle 
taarruz etmişti. Fakat alayımızın 

sarsılmaz azmi, bütün hücumları \'C 

savletleri olduğu yere mıhlamış, 
karşısındaki faik kuv\'ete bir adım 
bile attırmıyordu. Alay kumanda
nı Nazım Bey, hakim bir tepede 
bulunan mevziinden harbi idare cdi· 
yordu. 

Düşman, arka arkaya teşebbüs 

Priminin Ermeni Olduğuna 
Dair Vesikalarımız 

(Baş tarafı 1 indde) 
Esasen aşağıdada okuyacağımı 

gibi, İtalya General Konsolosluğu
nun Primi'ye verdiği tabiiyet vesi· 
kasında da sadece babasının İsken· 
deriyeli olduğu tasrih edilmektedir. 

Evvela Bahtiyar hanında birin· 
ci katta 2 numarada yazıhanesi bu
lunan avukat Andre Primyanı bul
mağa gittik. Daireler kapalı bulun
duğu için inmediğini söylediler. An
dre Pirimyanm kardefi bize §Unlan 
anlattı: 

insanlardı. Sık sık ermeni katolik· 
lerile ermeni kilisesi arasında nifak 
çıkartıyorlardı. Birinci Abdülhamit 
bunların hepsini birden Ankaraya 
sürdürmüştür. Bunlar tahminen iki 
bin kişi kadardılar. Bunlardan altı 
aile İskeııderiyeye diğer bir kısmı 
da I<ıbns ve Limnoe adalannı ter
cih etmişlerdi. 

Bunlar meyanında lskenderiye
ye giden altı Pirimyanlar orada i· 
simlerini Pirim'e tahvil etmi§lerdir. 
demiştir. 

- Primyan ismini tqıyanlar Esasen litinlerde Primi ismi de 
mutlaka Ankaralıchrlar. Biz katolik mevcut değildir. Sonra İtalya kon· 
ermeniyiz. Fakat, daha esaslı ma
lümat elde etmek istiyorsanız An· 
karah ve yaşlı ermenilere başvur
malısınız. İstanbulda Primyanlar· 
dan ben ve ağabeyim, bir de bir baş· 
ka Primyan v.ardır. Onun da bir Pi
yer Primyan isminde kardeşi vardı. 
Fakat ölmüştür. , 

Yine şehrimizde maruf emlak 
sahiplerinden ve Ankaralı CharJe 
fUilları söylemiştir: 

- Biz Ankaralıyız. Bu isimler 
Ankara katoliklerinin kullandıktan 
isimlerdir. Ankarada altı adet Pi-
rimyan ailesi vardı. Lakin, bunlar 
dağılmışlradır. Bu Pirimyanlardan 
ancak bir tanesi Ankarada kalmış 
olup zannedersem bugün bir ecza· 
hanesi de vardır. Hatırladığıma na· 
zaran büyüklerimizin bir kaç kere 
Pirimyanlardan bazılarının İskende· 
riyede ikamet ettiklerini söylemiş 

olmalarıdır. Bunlar, orada (Pirim) 

oğulları adı ile yerleşmişlerdir. 

soloaluğu Primi'ye vermiş olduğu 
tabiiyet vesikası suretinde de Prim
jahobun lskenderiyeli olduğunu da 
tasrih etmektedir. İtalyan lisanında 
Pirim kelimesinin teliffuzu çok çir· 
kin göründüğünden bir "1,. atılmak 
suretile Primi'ye tahvil edilmiştir. 

Bazı vatandaşlanmız, Primi'nin ~h 
rimime litin cemiyetinde de mukay
yet olduğunu söylemektedirler. 

Primi'nin bize İtalyan konsolos· 
hanesinden gönderdiği tekzipname
ye ilişik tabiiyet klğıdı da Primi'nin 
ermeni olmadığını iddia eden kuv· 
vetli bir vesika değildir. Zira, Sin· 
yor Primi İtalyan konsoloahanesine 
müracaat edeceğine mademki lataıı 
balda tevellüt etmi§tir, Santa Maria 
kilisesinin doğum kütüğünden do· 
ğum kağıdım çıkartarak bi.z.e gön· 
derebilirdi. Buna neden lüzum gör· 
medi? Acaba, oradaki rahiplerin if· 
tiharla ermeni katoliğidir diyecek· 
lerinden mi korktu? Ya bir de ken· 
diBi hakkında Türk makamlannda 

Kınacıyan hanında görüştüğü· mevcut vesikaları inceliyecek olur· 
müz Ankaralı Andon efendi de; sak ne diyecektir? 

ettiği taa.rruzlaruı netice ftrmediğl
ni görünce işi yine topçuya blrat
mıştı. Ve çok şiddetli bir topçu at. 
şi bilhaaaa bu tepeyi kendisine he
def ittilıu ederek yıldırımlar saç -
mağa başlamıştı. Trampet ateşi de.. 
nilen korkunç bir atef, durup kesil
meden devam ediyordu. 

Bu llll'&da bir obüs mermisi, sıh
hiye müfrezesinin ön~ patladı. 

Ve iki sıhhiye neferi yaralanarak 
yere düştü. Bu vaziyeü gören ve 
kendisi de orada bulunan Ömer oğ
lu Süleyman hemen yere eğildi. Ve 
yaralarından durmadan kan akan 
iki arkadaşından birini sağ, öbürü
nü de sol koltuğuna alarak süratle 
daha gerideki sıhhiye çadırına, sar
gı yerine götürdü. Doktor Salim 
Köseoğlu "halen Yeşilköydcki hava 
müfrezelerinin hekimi,, , Süleyma -
nın da yardımile derhal sıhhiye ne
ferlerinin yaralannı sardı ve kendi 
lerini portatif karyolalara yatırdı. 

Arkadaşlannın gözü önünde yara
lanmaları ömer oğlu Süleymam çok 
müteessir etmişti. Onlara karşı 

büyük bir alili gösteriyor, doktora 
yaralann tehlikeli olup olmadığını 
sonıyordu. 

Bu sırada geriden takviye kıtaa
tının yetiştiği müjdesi geldi. Fakat 
bu kıtaat ta daşman tarafından 

keşfedilmişti. Bir tayyare mütema
diyen uçarak topçu ateşini tanzim 
ediyor ve bir taraftan da kıt.aaUn 
üzerine bomba yağdırıyordu. 

Bu bombalardan biri, süvari bö
lük kumandanlarından birine isabet 
etmiş ve kendisini ağır surette' ya
ralamıştı. Zabit, to~u ve makineli 
tüfek ateşlerinin taradığı açık bir 
mıntakada, yerde ıztırap içinde kıv 
ranıyordu. Fakat bu vaziyette ya
nına herhangi bir kimsenin yaklaşa
bilmesine imkan yoktu. 

Hadise herkesin gözü önünde 
cereyan ettiği için zabitan ve efra
dı büyük bir yeis kaplamıştı. Bu va
ziyet karşısında çok kan zayi eden 
yiğit zabitin ölün\ü muhakkaktı. 

Bunu, Beyşehirli ömer oğlu Sü
leyman da görüyor ve anlıyordu. 

Birdenbire karar verdi. Ve ce -
hennenı ateşinin içine atılır gibi ile
ri atıldı. O, şimdi alevler içinde, 
insanlıktan sıynlmış ve daha yük
sek bir varhk haline girmiş bir şe
kilde giirünliyordu. Dağları yaran 
bu alev ve tufanı, kendisine tesir 
etmiyordu. Birkaç hamlede yaralı 
zabitin yanına vardı ve onu kucak
ladıktan sonra yine birkaç hamlede 1 

Türk mevzilerine ulaştırdı. 
Sargı yerine geldikleri zaman 

o bir kaya parçası gibi sert ,.e yal
çın neCer birden sendeledi \•e yere 
dü.,erek bayıldı. 

Doktor Salim, vücudünden akan 
kanlan görünce: 

- Yaralanmış diye mınldandı. 
Ve süratle onun da yaralarını sar -
maya 00.,ladı. Herkesin bu yiğit 

aihbiye neferinin başına toplanmış 
büyük bir hayranlık ve sevgi ile 
kendisine bakıyorlar, doktora yar
dım ediyorlardı. 

Az sonra doktor Salim yeniden 
doğruldu. 

(Baştarafl 1 inci sayfaaa' 

ter11•dllderl memleket, 
glremedlklerl cemiyet 
J'Olltur. Bunu aldınız. 
dan çıkarmayınız. 811-
ll•••• letanbul gibi ya
b•netSI bol ol•n bir ••
hlrd• casus faallyetle
rlnln kesif olması ta
biidir. Onun için tanı
madıAanız klmselerln 
pnında pll lhtl~•tll 
.,.reket edin. Meml• 
ketin mUdafaasına ta
alluk eden feylerl hiç 
bir yerde, hiç bir v• 
all• ile •öJlemerın ı 
Ehemmiyet vermelllllo · 
nlz herhangi bir adam. 
tehllkell bir casus ola
blUr. Ve alzınazdan ça
kacak herhangi bir d~ 
memlekete z•ntr ı• 
UreblR~. I 

Dlkkattl olun ı --.... ··--------···-· .. · 
Umanda ~lıfan 
l~çlferln vazlJell 

1 

Limanlar Umum lılüdürltığüne 
merbut olan iş yerlerinde phpn a
mele ve işçilerin vaziyetlerile çalış
tıklan ile göre aımflara. ayırmak i
çin dün Limanlar Umum Müdürlü
ğünde Raufi Manyasın balkanlığı 

altında bir toplantı yapalml§tır. Ula
renin bütün müdür ve gef1erinin iş
tirak ettiği bu toplantıda işçi .ve a
melelerin ehliyetlerine göre sııııfla.
ra taksim edilmi3 ve vermeğe mtl
kellef oldukları vergi miktarı kanu
ni ahkama göre, tesbit edilmişür. 
Umum Müdürlük bundan başka li
man ve müessesatta ça11§$U1 bilcüm
le işçi ve amelesine birer hüviyet 
varakası venneği de kararlaşbrmış
tır. Bu suretle liman müesseseleri
ne alınncak .amelelerde bazı hususi 
prt!ar aranacak ve amele kihyala
nnın işçi ve ameleleri vazifelerinden 
çıkarmak hususundaki salibiyetle
rirıe nihayet verilecektir. 

Pendik harvan •ergisi 
dOn açlldı 

Üsküdar ve Kartal kazalarına' 

ait olmak illere, viliyetimizin hay
vanatı bakariye ve f resiyeainin 
teksir ve ıslihı için, her sene ya
pılması mutat olan bayvanab eh
liye sergisinin açılıt merasimi dün 
saat 15 de Pendikte yapı.lmı§b.r ..• 
Köprüden davetlileri himil olan 
vapur 10,15 de hareketle Haydar
paşaya gelmiş ve oradan miaafirler 
trenle Pendiğe muvaaaıat etınit'er
dir ... Öğle yemeği Pendik gazino
sunda yendikten soora serginin bu
lunduğu "Bülbül ba.hçai,, ne gidil
mi.şür. 

Sergiyi saylavlanmızdan Bayan 
Fakihe kordeliyı bizzat kesmek 
suretile, açml§lır. - Bu yaralar yeni değil, bakın 

kanlar pıhtılaşmış. Süleyman deminr :;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:: 
hem de ağır surette yaralanmış, 

1 
,. J 

Fakat yaralandığını bi?.den gizle- ita yanın 
miş. Anlatan : · ; ·-

.. ____ _!Y_:8~!°.!::... iç y ÜZÜ 

Japon Tayyare-
• • 

leri lngiliz Kora 
Sularında 

Yazan: ~,_a Besim SUN 

B u broşür, İtalyan matbua· 
tında aylardanberi devam e

den müstekreh n~yatm tam 
aksülamelidir. Birkaç güne kadar 
satıp çıkıyor. lstanbulda ve TUr

Hongkcng, 18 (A.A.} - Bu sa- kiyenin her tarafında 5 kuntf mu 
bah Stanley yanm adası civarında kabilinde gazete müvezzilerin-
15 Japon bombardıman tayyaresi den tedarik edebilirsiniz. Milli he
lngiliz kara BU.lannın üzerinden uç- yecanm eksiksiz ifadesi olan ve 
muştur. Sahil bataryalan ihtar ate- 1.eynel Besimin mümtaz kalemin
fini açmıtlardır. İngiliz makamlan- den çıkan bu bro,ür bilhasaa okun
mn fiddetli bir protesto notuı maya değer. 

gönderecekleri öğrenilmektedir. ~,-----------~-- Pirimyan, Pirim ve Prim ad- Ermeni vatandaşlarımıza gelin· 

lan ermenidir. Çünkü Pirimyanlar ce, baz.ı ermeni vatandaşlarmuz Def f S ANBUL ESNA iN JK fN 
orada yerle§mi.şlerdi. demiştir. riyatımızı bir parça garip buldukla- T F iN NAZARI D KAT E: 

Bu vatandaşlarımızın vermek ı nnı söylemişlerdir. Biz burada Sin- 28 Ağustos 939 pazartesi günü cemiyetlerine kayıtb esnaf çocuk-
lutfunda bulundukları maliimatı da ' yor Primi'nin eb ve ecdadının hüviye lanna mahsus parasız sünnet düğünü yapılacaktır. Sünnet çocuk1annııa 
ha derinleşilimek için Türk matbu-, tini söylemekle erm~ileri §Öyle ve· kaydı için 24. ağustos 939 perşembe akpmma kadar her esnaf keneli 
atına men~up ermeni v~.tandaşları· ı ya böyle insanlar olduklanm söyle- cemiyetlerine cüzdanlriyl b. likte .. t etmel · ilan ol 
mızın malumatiarına muracaat et· mek istemedik. Yalnız kraldan zi- e ır muracaa: en unur. 
tik. 1lim ve irfanile ermeni vatan- yade kral taraftan görünen ve kar· 

daşlanınızın içerisind& §{ibret bul- şunıza iftı1ıar edılecck bir hidise i· TUZ LA • • 
muş olan Bay Cebeli de bize şu~- ~iş gibi "Ben ltaJyamıp ve hem de ~ içme 1 e rı ;ı 
hf malilmatı vererek davamızı bır ozbeöz,, diye dikilen bu zatın haki· 
kat daha kuvvetlendirmi3tir: ki mahiyetini bildirmek istedik. • • 

Pirimyanlar .,~=--· ''ahmud B Pri ., . 1e • 1 Trenlerinin \'apurlan: 6.25 - 7,30- 9 - U - 11.50 - 12.,30 - lS,15 - uuucı - ay mı nın as n ermem o -
devrinde Boğaziçınde KandiUide ~ duğunn isbat eden diğer vesikaları 15,45 - 19,lt ..... . ••••••••• 
~ ederlerdi. Bunlar mutaassıa mw da yaruı uasredeceiia-



Bayta:' 

BiR CELLADIN 
Hatıraları 

Meşhur T odoreoski Anarşistlikten 
Sonra Hangi Mesleği Tuttu 

-45-

Bu müddet bana çok uzun gel -
mişti. Gittim, duvann sokağa ba
kan tarafını deldim, kafamı dışarı 

ki şefim yok mu, ona rastgeldim .. 
O koca anarşist, memur olmuş. 

- Bu ne değişiklik şefim, dedim. 
- Hakikati anladık, diye cevap 

verdi. 

YENISABAB 

32 Güreşçinin Girdiği Dü:nkii Kar· 
şılaşmalar Alaka İle T ahip Edildi 

~ çıkardım. Etrafa şöyle bir iyice 
baktım. Kimsenin beni tarassud et
mediğine kani olduktan sonra ipi 
aşağıya sarkıttım. Ve kendim de 
ipten tutarak aşağı doğru kayma
ğa başladım. lp avuçlarımı kesiyor
du, heyecandan öleceğim zannedi
yordum. O sırada bana yeni bir mu
kavemet geldi. Kendi kendime: 

On sene sonra, işte tekrar mey
dana çıkmış bulunuyorum. Balti - ' 
mora karşı duyduğum nedamet his-

- Ne olacak, kaçmasan seni kö
pek gibi öldürecekler, dedim. 

Bu telkin i§e yaradı, mukave
metim arttı ve bu duvar::ın dibine 
kadar kaydım, orada hemen sırtım
daki çamaşırları çıkardım. Sivil bir 
adam olmuştum. Çamaşırlar kolum
da sakin adımlarla karşıki sokağa 

yürüdüm. Otomobile bile rastgel • 
medim. Galiba erken inmiştim. O 
sokağın içinde yürürken, elektrik
lerini söndürmüş bir arabanın ba
na doğru sokulduğunu gördüm. Bir 
az yaklaşınca bir ses: 

Todorewsky, dedi. 
- Robert .. 
- Hadi, gel. .. 
Otomobile bindim. Ve doğruyu

vaya geldim. F.ski yatağımın üze
rine uzandığım zaman tatlı bir ra
havet geldi. Kendimden geçtim. 
Bayılmışım ... 

••• 

U zun milddet yuvada saklı kal
dım. Merkez firarımı duyun

ca, beni tebrik etti. Ve Baltimorda 
kalmaklığımı doğru bulmadı. Arka
daşlarımla beraber Rusyaya geçtik .. 
Oralarda da 1917 ye kadar çalıştık. 
1917 de oradan ayrıldık. İki ay ka
Jar İstanbulda kaldım. Rus mülte
cilerinin arasına karıştım. Harp i
lerlemiş, her şeyi alt üst etmişti.. 
Nihayet 1918 de tekrar memleketi
me döndüm. Lehistan istiklalini el
de etmişti. 

Ben de çok büyük maceraların i
çinde yuvarlanmış, hayattaki bütün 
tehlikelerin zevkini tatmıştım. İhti
raslarım sönmüş, daha doğrusu ra
hat yaşamağa hasret kalmıştım. 
Geldim bir garaj açtım. 

Gazeteci arkadaşımı Rus ihtila
li esnasında vurdular, Robert de 
şimdi yanımdadır. Ve işime yüzde 
yirmi beş ortaktır. 

İşte azizim Fred nihayet mace
ramı sona getirdim. Şu uzun mek
tubu okuduktan sonra beni ele ge
çiremeyip öldüremediğine sen de 
memnun olmuşsundur. 

Ben gençlik ve delilik buhranı 
geçirdim. Ve şimdi sükunete var
dım. O günleri katiyen aramadığı
mı da ilave etmeliyim. Hayatımdan 
fevkalade memnunum. 

Sana daha tuhaf bir şey söyliye
yim. Geçenlerde benim Karakoride-

si büyüktür. Sana da derin saygılar 
yollarım. 

.lodorevsky 
••• 

Mektubu okudum, seneler insa
nın içindeki hınç hislerini de sön
dürüyor. Gözümün önünde derhal 
eski hücre canlandı, hayretten do
nup kalan müddeiumumiyi gördüm 
oturup Todorewsky'ye bir mektup 
yazdım. Hayatta kalışını tebrik et
tim. Ve kıymetli mektubunu hiç 
bir suretle ifşa etmiyeceğimi ancak 
tekaüt olduktan sonra hatıralarımı 
neşrettiğim zaman bu mektubu bir 
vesika olarak istimal edeceğimi bil
dirdim. Ve çoluğile çocuğile mesud 

yaşamasını temenni ettim. Meklıib'u 
gizlemek hususunda güttüğüm mak 
satlardan biri de o gün onun fira
rını teshil eden doktorun hala ha
pishanede bulunuşu ve terfi ederek 
sertabib olması idi. Bu gün şu ha
tıralarımı neşrettiğim sıralarda öl
memiş bulunsaydı o kısımları yine 
mektuptan tayyederdim. 

. İşte okuyucularım size bir cel
lat hayatının iç yüzünü bazı mü
him vakaları anlatarak izah etmiş 
bulunuyorum. İtiraf edeyim ki mes
leğimden katiyen memnun değil
dim. Fakat şu da var ... 

İnsan bilmediği şeylere haris o
luyor, bir takım ı gizli vakaları öğ
renmekle, bir takım acayip hadise
lerin içine nüfuz etmekle, ve bir ta
kım, esrarengiz insanların hayatla
rına girmekle ayrı bir zevk duyu
yor. Bu çeşit çeşit canilerle temasta 
ben bu zevki duydum. 

Bu arada bir kanaat sahibi daha 
oldum. İdam büyük bir ceza. Bu mu 
hakkak. Fakat tesiri de mahdut o
lan bir ceza. Öyle zannediyorum ki, 
hapislerle, sürgünlerle iş idare edil
se ve idam cezası kalksa suçların 
miktarı artmıyacaktır. Ancak idam 
cezasını kaldırırken affi umumileri 
de kaldırmak lazımdır. Ebedi hide
matı şakkiye mahkum bir adam iki 
nffi umumi ile ve hadiselerin yardı
mile, on beş sene içinde yakasını ce
zadan kurtarmıştır. Halbuki idam 
edilmiş adamı artık affetmeğe im
kan yoktur. 

Bütün okuyucularıma, cellatla 
ancak, onun hatıralarım tatlı tatlı 
okumak suretile temasa gelmeleri
ni temenni eder ve cümlesinin haki
me muhtaç olmamalarını Allahtan 
niyaz ederim. 

FRED 
SON 

Adliye Vekilinin 
• 
lmrallda Tetkikleri 

Fethi Okyarın Gazetemize Beyanah 

Adliye VekDI lmraııda mahkfuıı1arla 1tllnlt01or. 

halde Mudanya seferini yapan Trak 
vapuru ile 1mralı adasına gitmişler-

'Qe§lkta§ güret takımı 

Güreş ajanlığı tarafından tertip 
edilen İstanbul serbest güreş birin
ciliklerine dün akşam Vezneciler
de Süleymaniye klübü salonunda 
başlamıştır. 

Ahmet Fetkeri, Bürhanettin Fe
lek, Seyfi Berksoy, İsmail Hakkı 
Vefa Sadullah Çiftçi oğlunun yük
sek hakem heyeti olarak seçildiği 

ve doktor Saip, Ahmet Gürkan, 
Vefik, Reşad Tunçkol, Yusuf Aslan, 
Saim Arıkan'ın idare ettiği dünkü 
güreşlere muhtelif sikletlere aşa

ğıda isimleri yazılı güreşçiler gir
milerdir: 

56 KİLODA: 
Mehmet Oktav, Ahmet Yener, 

Mehmet Adalı (Kasımpaşa), Vah
dettin Akıncı (Beykoz), Ahmet 
Çakır, Kenan Al~ay (Galatasaray) 
Hakkı Akpınar (Beşiktaş) ve Hüse
yin Erkmen. 

61 KİLODA: 
Mahmut Tuzlan (Beşiktaş), Hü

seyin Karaca (Doğanspor), Ahmet 
Kuloğlu (Kasımpaşa), Yaşar Arkan 
ve Halil Yüzer. 

66 KİLODA: 
Servet, İzzet Kılıç (Kasım paşa), 

Mustafa Çakır (Beşiktaş), Ali Ye
ner (Beykoz) ve Hasan Karadeniz. 

72 KİLODA: 
Faik Gürkan (Galatasaray), Ah

met Kandemir (Kasımpaşa), Ha
lil Özenk (Beykoz) ve Mehmet Pek 
demir. 

79 KİLODA: 

Buoun Yapılacak 
Spor Hareketleri 
Güreş ~piyonası: 

Dün başlanan İstanbul serbest 
güreş şampiyonasına bu akşam da 
saat 7·~ de Veznecilerde, Süleyma
niye klü bünde devam edilecek ve 
bitirilecektir. 

Boks müsabakaları: 

Şehrimizin en tanınmış boksör
leri arasında tertip edilen uzun za
mandır hazırhklarile meşgul olu
nan maçlar•. bu akşam saat 18,30 
de Tepebaşı Garden bahçesinde 
yapılacak ve şu çütlcr karşılaşa
caklardır: 

Muvaffak - Mustafa, 3 dakika-ı 
dan 8 ravunt. 

Feyzi - Tevfik, 3 dakikadan 10 
ravunt. 

Kani - Ekrem, 3 dakikadan 10 
ravunt. 
Şemsi - Ankaralı Refik, 3 da

kikadan 8 ravunt. 
Hami • Hüseyin, 3 dakikadan 6 

ravunt. 

Kuleli • Galatasaray (Su topu) 

Bugün saat 16,30 da Bebek Ga
latasaray yüzücülük şubesi lokali 
önünde su sporları sahasında bü
yük bir kuvvete sahip Kuleli As· 

Ali Ahmet (Demirspor), Adnan keri Lisesi ile Galatasaray yüzü
Yurdaer (Galatasaray), Besim Bi- cüleri arasın su topu müsabakası 
can ve Rızık (Kasımpaşa) ve Hasan yapılacaktır. 

Ahmet Karakoç. -......ı.-----------~ 
Şevki Akalın (Beşiktaş), Ferhat f 72 kilo - Faik, Mehmet Pekde-

(Kasımpa§a), Salih (Beykoz) ve mir'e ekseriyetle, Mustafa Çakır, 
Mustafa Çakmak. Halil Özenge sayı hesabile galip 

AGIR SİKLETE: geldiler. 
Mehmet Çoban (Galatasaray), 79 kilo - Koç Ahmet, Nesimi 7 

Ahmet Yener (Beşiktaş). e dakikada tuşla yendi. 
İki hafta evvel yapılan serbest 87 kilo - Ali Ahmet, Rızıka 

güreş seçmelerinde kazanan istik- sayı hesabile galip gelmişlerdir. 
halin yıldızları olmağa namzet Güreşlere bu >.,kşam yine Sülcy
gençlerimizin ve milli güreşçileri- maniye klübünde devam edilerek 
mizin dahil olduğu dün akşamki İzınire gidecek takım seçilecektir. 
güreşler büyük alaka ile seyredil
miş ve takdirle karşılanmıştır. 

Dün akam hafü sikletlerdeki kar 
şılaşmalar yapılmış ağır siklet kar
~ulaşması bu akşama bırakılmıştır. 

Müsabakaların neticesi akşam ya
pılacak müsabakalardan sonra bel
li olacaktır . 

Dün akşamki müsabakaların ne
ticelerini bildiriyoruz: 

56 kilo - Ahmet Çakıcı (milli 
takım) Ahmet Yener'e sayı hesa
bile, Mehmet Oktav Vahdettine 
sayı hesabile galip, 

61 kilo - Küseyin Karaca, Hak
kı Akpınar'a sayı hesabile, Mehmet 
Adalı, Ahmet Kuloğluna 4 dakikada 
tuşla, Yaşar (dünya şampiyonu) 

Halile ittifakla galip geldiler. 
66 kilo - Servet, İzzeti sayı he

sabile yendi. 

Yazımızın çokluğundan (Seyyid 
Battal Gazi, A.5kın Dc.~'lU ve 
Ak İm.amin Vç Parmağı) tefri
kalarımızı koyamadık. Karileri
mlzden özUr dileriz. 

İstanbul Kürek 
Birincilikleri 

Kürekçilerimizin uzun zamandır 
hazırladıkları kürek birincilikleri ö-

nümüzdeki pazar saat 10 da ~vik 
müsabakalarının yapıldığı Yenika -
pı-Ahırkapı arasındaki 2000 metre 
d~lüğündeki sahada yapılacaktır. 

Su sporları ajanlığınca bütün ha 
zırlıkları ikmal edilen müsabakalara 
lisansiye olmıyan Beden Terbiyesi 
Genel Direktörlüğündeki kayıtların
daki talebe kaydını sildirmemiş olan 
hiçbir sporcu iştirak edemiyecekler
dir. 

Bayanlar arasında yapılacak ya
nşlarda puan hesabile birinciliği 

kazanan klübe bir kupa verilecek, 
yarışları Ahmet Fetkeri, Abdur -
rahman Benlioğlu, Rıza Suertten-

A dliye :Vekili Fethi Okyar dün 
beraberinde müsteşar ve ı. 

Lan bul Matbuat mümessilleri olduğu (Sonu 7 inci sayfamızda) vv""-""'""'AA'VV'V'V'VV'VV--""'l'V'.-vv~vv 

den müteşekkil bir jüri heyeti takip 
ve Nedim Ulbatur, İsmail Dalyancı 
Sıtkı Eryar, Hikmet Üstündağ, 
Bekir, Nacur, Nedim Özgen, Nuri 
Besut, Ali Riza Sözeralp, Adnan A
kın, ~daıı müteşekkil hakem 

Sultan Aziz Nasll 
Pehlivan Oldu'? 

Ve Kimlerle Güreftİ? 
·-19- YAZAN: M.SAMI KARAYEL-

Sekaen Okkalık Kı//ı Hüseyin 
Sürüyordu Karaboğayı - .. .. .. ii çoıc ., 

Güreş saatine kadar Kavallılar rak acul ve tetik yüruyuş r Jete-
arasında hep bu gibi konuşmalar buk bir pehlivan olduğuna de a 

.. 

oldu. diyordu. ında 
Şumnulular ve Edirneliler pchli- Fakat; iki pehlivan .. aras arJ>l· 

vanlarından emindiler .. Karaboğa- gövde farkı tamamile goze ~s,ra· 
ya meydanı dar getireceklerine ka- yordu. Kıllı Hüseyinin bo~· pebll 
tiyetle kani bulunuyorlardı. boğa kadar vardı. Uzun bır 

Kıllı Hüseyin, çok keyifli idi. 1- vandı. dere' 
çinden içine heyecanlanıyor, bir an Kıllının elleri, ayakları 0 

.. sb· 
evvel Karaboğa ile karşılaşıp der- ce büyüktü ki; yeknaza~_a.~öı eıııiŞ 
sini vermek istiyordu. yordu. Hiçbir insanda go~ e Jte 

Kıllı Hüseyin de Karaboğayı ye- şekilde büyüktü. Kuru, si?i~li ~' 
ni görmüştü. İri gövdeli, kalın ..:n· mikli el ve ayak modeli ı~· ~ 
seli bir adamdı. Çingene Çopurdan göğsü, omuz başları bir yaı>aJl 
daha farklı ve iri yapılı idi. du gibi kıl içinde idi. datl 

Şumnu ağaları, pehlivanlarının Davullar zurnalar ~um;~. 
fikrini almak için sormuşlardı: pehlivan havasını öttü~uyor •Jjll' 

- Kıllı; nasıl buldun hasmını İki pehlivan kemali itina ıle yag 
be?.. dılar. 

Hüseyin, düşünmeden sakinane Cazgır, duaya başladı: . iJ 
ve alaylı şu cevabı verdi: _ Allah illallah Peyga1?be~:a 

- Baka; görmez misin ağam Hazreti Muhammed Aleyıusse aıre
be'?.. Hepten senin kalıp karaman- salavat! .. Pirimiz üstadımız JJ 
daya benziyor be!.. ti Hamza ya fatiha!. ··)c1Ja 

Hakikaten; Karaboğa bir man- Kıbleye el pençe dönilP ru ııJa• 
da kadar kalın ve dev cüsse bir a- varmış olan her iki pehlivan dll 
damdı. rım etmişlerdi. geı· 

Güreş, Kavalanın büyük harman Sıra; pehlivanları ta.kdirxıe dl· 
meydanında yapılacaktı. Geniş olan di. Cazgır, Karaboğa için şöyle 
bu sahanın etrafını seyirciler ihata yordu: b8t 
etmişlerdi. Mülki ve askeri memu- _ Ey ahali, buna meşhur ra· 
rin dahi işlerini, güçlerini bıraka- pehlivan Karaboğa derler ... Ç3Pdıl' 
rak bu meraklı güreşe gelmişlerdi. zı biamandır ... Kurtkapanı kata 

Herkes, seksen okkalık Kıllı Hü dı man r... dllY. 
seyinin Karaboğa gibi bir adama ne Hey!... Kıllı Hüseyin, ııeıı· 
yapabileceğini merakla bekliyordu. dum, duymadım deme! J{olla 

Nihayet; pehlivanlar soyunup dini bu oyuncazlardan.. sat 
meydana geldi. llk soyunup kazan Kıllı Hüseyin için de şöyle 
dibine gelen Kara boğa idi. ledi: 

Karaboğa, iri gövdesini iki ta- - Buna da Deliormanın ::! 
rafa sallıya sallıya meydanı yara- bur Kıllı Hüseyini derler .. ııu 
rak yürüdü. Kavalahlar alkış tutu- gibi savurur,/ şişmek gibi çakııt·; 
yorlardı. Hey Karaboğa, güvene, 

0 

Biraz sonra, Kıllı Hüseyin mey- kana güvenip uyuyum deme!.. 11• 
dana çıktı. Elbise altında bir şey Dedi. Hakikaten; eski kurt ~ti 
göstermiyen Hüseyinin vücudü, gi- livanlardan olan meydan cazı;~,~ 
rintili, çıkıntılı bir şeydi. Adeta ku- her iki pehlivanı da biribirine ~e it' 
yu çengeline benziyordu. Sarp oldu- haliye dolgun mana taşıyan fil< 
ğu vücudünden belli idi. lerle takdim etmişti. 

Hele, kısa ve ayak ucuna basa- (Devamı va~ 

heyeti idare edecektir. 
Saha komiserliğini de Beykozlu 

İbrahim Kelle yapacaktır. 
İstanbul birinciliğine girecek 

bütün gençlerimize muvaffakiyetler 
dil eri. 

Boğaziçi Klübü-
nün Yıldönümü 
Merasimi 

Sporun hemen her şubesinde se
nelerdenberi köşelerinde sessizce ve 
fakat devamlı surette çalışan Bo
ğaziçi spor klübünün yarın kurulu
şunun yıldönümüdür. 

Temiz bir spor mazisine sahip o
lean bu klübümüz yıldönümlerini bir 
merasimle kutlulamağa karar ver -
miş pazar günü Bebek Kollej sa
hasında icra edilmek üzere atletizm 
müsabakaları ve Süleymaniye klil
bü ile bir dostluk maçı hazırlamış -
lardır. 

Boğaziçilileri tebrik eder yeni se
ne için de muvaffakiyetler dileriz. 

MERASİM PROGRAMI: 
1-Saat 15 de resmi geçit. 
2- Saat 15.15 de bayrak merasimi 
3-Saat 15.20 de Söylev. 
4- Saat 15.30 dan 17.10 muhtelif 

atletizm müsabakaları. 
5- Saat 17.20 de Süleymaniye - Bo

ğaziçi spor dostluk maçı. 
6- Saat 19 da mükafat tevzii. 

Dühuliye parasızdır. 

ADALAR ARASI YVZME 
YARIŞI 

Bf-yoğlu Balkevinden: 
1 - Havanın muhalefetinden 

dolayı yapılması tehir olunan Ada
lar arasında1';i yüzme yarışları 20 a
ğustos 939 pazar günü saat 14 te 
Heybeliada plajında yapılacaktır. 

2 - Bu müsabaka için hakem 
olarak seçilen yüzba§ı Bay Hüsa
mettin, yüzbaşı Bay Nuri, Deniz 
yüzbaşısı Bay Sıtkı, Emekli Deniz 1 

silbayı Bay İbrahim, DeniZ ~ 
Spor öğretmeni Bay İhsan, GalJl'y 
saray Deniz Kaptanı Bay Suad, J3I. y 
Bekir, Bay Kemal, Bay NediJJl• JJJ .• 
1. Bakır, Bay Garbis, Bay Seırıerc1 
yanın mezkur. gün ve saatte JieY':. 
liada plajını teşrülerini hassateıı 
ca ederiz. ~ 

3 - Vapur, köprüden ıı,30 
11,45 te kalkar. 

İZMİR FUAR KUPASI 
&den Terbiyesi İstanbul ~ 

si Futbol Aj_anlığından: afi' 
1 - İzmır Fuar müsabaka! g) 

na hazırlık olmak üzere yapılac e-
a~~~~anlara 21 ağustos p~da 
sı gunu saat 17 de Taksim stadıll 
başlanacaktır. ·d· 

2 - İsimleri aşağıda yazı~ ~· 
mancılann spor levazımlarile bır da 
te muayyen gün ve saatte stscl 

11
• 

hazır bulunmaları lüzumu rica 01 

nur. 
Güneşten: Cihad, Rasih. . ıı-
Beşiktaştan: Mehmed Ali, JJU 

nü, Şeref, Hüseyin. ,.ı, 

Fenerbahçcden: Fikret, J3sS 
Melih. 

...,.Aş)ı 
Galatasaraydan: Faruk, ~ 

Buduri. 
Vefadan: Hakkı, Lutfi. 

FENERBAHÇE ATLETtzJI 
ŞAIUPİYONU OLDU 

&den Terbiyesi İstanbul JJ01~ 
si Atletizm Ajanlığından: . e 

İstanbul Atletizm birincilikleriJI 
iştirak etmiş teşekküllerin k~~~ 
mış oldukları puvanlar sırasile ıl 
olunur. 
1 inci Fenerbahçe 
2 ,, Galatasaray 
3 üncü Beşiktaş 
4 ,, T. Y. Y. K. 
5 inci Slibay 
6 mcı Demirspor 
7 inci Boğaziçi lisesi 
8 ,, Kuleli 
9 uncu Doğanspor 

10 u Galatasaray lisesi 

55 ,, 
25 ,, 
ıı ,, 
7 ,, 
3 ,, 
ô ,, 
2 ,, 
2 ,, 
l ,, t 
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Ticaret Vekilinin 
Mühim Beyanatı 

ltatyada Meydana 
Cıkan Casus Şebekesi 
1 (Ba., ta.rafı 1 incide) 
harp kararile Herman Berger ile 8 
İtalyan mühendisi ve 38 pilot kur
§Una dizilmişlerdir. 

ASKERLİK KÔŞESİ< 
,.......AJ'VV'VV"""""°""""""""'~~VVVV'~~~ 

Cepheleri Besliyen· 
(Ba.s tarafı 1 incide) ı 

da şu ôeyanatta bulunmuştur: 
''- 20 Ağustos pazar günü 9 

Utıcıı lzmir Entcrnasyonl Fuarını 
~nıak üzere !zmire gidiyorum. Mü
lıını ihracat hareketlerimizin başla
llıak üzere olduğu bugünlerde ayni 
ta.manda veziyeti gerek stanbulda 
"e gerek lzmirde yakından takip et
llıck lUzumlu olduğu için, bu mak:lla lstanbulda dündenbcri tetkik
bi l'de bulunuyorum. Yarın saat on 
tde İzmire hareket edeceğim. Pa
~r günü Fuarı açacak, ayni gün ve 

ı:ıu takip eden birkaç gün zar·-,_ 

Ticaret Veklli Cezmi Er~iı 

aa İımir muhitinin, ticari vaziyeti, 
~cat hareketleri, kooperatifler, 
h:kilatlandırma işleri ve vakit bu
'lll'Sam üzüm ve incir istihsal mın
lakalarında süratle tetkikatta bulu
narak döneceğim. 
IQ~ bUn, bu mıntaka ticaret müdür-

&iinde bir müddet meşgul oldum. 
~adrosuna Vekaletin bütün tcşki
~lını alan ve yeni bünyesi itibarile 
tC!niş bir mahiyet iktisap eden mın
laıta ticaret müdürlüğünün bütün 
lıareketlerini ve ihtiyaçlarını, mm
laka ticaret müdürü ile birlikte göz 
1en geçirdik, ve bazı kararlar aldık. 
Öğleden sonra, muvakkat büroları-
111 lc;tanbul Ziraat Bankasında ku
tan ve kararnameye müsteniden üç 
hUyük milli bankamızın iştirakile 
~kil olunduğunu evvelce yazdığı
~~ "Takas Limited Şirketi,, nde u
tı.ın müddet meşgul oldum. 

Fikir teatisi yaptık. Bugün de 
~e mıntaka 'ticaret müdlirlilğün
~e meşgul olduk. Ticaret Odasında 
ll'ıuhtelif mevzular etrafında arka
l'tşlarım mUtaleaları üzerinde mü
ıakereler yaptık. Bilahare zahire 
borsasında borsanın işleme tarzı et
l'af ında alakadarlardan malfımat al-
dıın. 

Bilmünasebe söyliyeyim: tstan
huıda bir ticaret sarayı inşası hak
~ltıdaki tasavvurları, ticaret odası
.tın elinde esasen mevcut nakdi im
~lara ve bu imkanların temin ede
~ kredi vesaitine de dayanarak 
CUratıe tahakkuk ettirmek ve Emi-
4iinu meydanını süsliyecek şekilde 
:l'sa tefriki için, tica~et od~sının 
qıtanbul belediyesi nezdınde suratle 
~bbüsatta bulunmak suretile Jili
)ata geçilmesine karar verdik.,, 

'l'AKAS MUAMELEJ,ERİNDE 
TEDBİRLER 

••- Takas Ltd. Şirketi, hem ye
IU almakta olduğumuz tedbirlerin 
tatbikatını süfatle ifa etmek, hem 
~k mühim olan bu mevzu üzerinde 
~diye kadar müteferrik ve başı
'IOş bir tarzda cereyan eden mua
lııeleleri tanzim, ihtiyacından doğ
lııuştur. 

Aldığım malfımata nazaran, Ta 
\aa Limited Şirketinin teşekkülü, 
~alatçılarımızı memnun ettiği gi
ıı:' hıısusi takas yolile kapatılmak 
~re bankalar tarafından açılan 
\ltreditifleri daha emniyetle kapat
~ak imkanını temin ettiği ic:in mil-
11 Ve ecnebi bankalar tarafından da 
~ karşılanmıştır. 

İhracatçılar ile takas komisyon
~l~rı: şirketin faaliyete ~aşl~dığı 
~ ıkı Uç gün zarfında vazıyetı te
~CddUtıe karşılamışlarsa da, şirke-

.n geçen hafta sonunda takas prim 
~1ııbetıerini tesbit etmesi üzerine, 
l'aaliyet tarzı, gerek İstanbul ve ge
~k lzınir ihracatçıları tarafından 

4enınuruyetle karşılanmıştır. Ta
li•s Limited Şirketinin ilk tesbit et
~~1 ~iyatıar, faaliyete başladığı gün 
~ fı.~~tlardnn iki ila beş puvan da-

dUifilı: olmusblr. Gerek alınan u-

mumi tedbirlerin neticesi ve gerek 
şirketin muntazam müdahale ve te
sirlerile, primlerin yavaş yavaş dü
şerek normal seyrini ve seviyesini 
alacağına kanaatimiz vardır. 

Kurşuna dizilen teknik mUhen
disler şunlardır : Hinterlintlar 

Yeni bir teşekkill olan Takas 
Limited Şirketi çok süratle vücude 
getirilmiştir. Şirketin doğuşundan 

ancak bir hafta, on gün gibi kısa 
bir zaman geçtiği halde yaptığım 
tetkiklere göre, işin çok girift ve 
ağır olmasına rağmen, bu işlerin 
organize edilmesine muvaffakiyet 
hasıl olmuştur. 

muvaffakiyet hasıl olmuştur. 
Ticari mübadelelerimizde, anlaş 

mamız olan ve olmıyan memleket
lerle cari "takas,, usulünün ehem
miyetini evvelce tebarüz ettirmiş
tim. Tacirlerimizin, dün olduğu gi
bi bugün de serbest takas muame
lelerile uğraşan kimselerin ve takas 
limitedin kolayca çalışa bilmelerini 
teminen, takas muamelelerini tan
zim eden ve talimatnamelerdeki hü
kümler dolayısile tatbikat zorlukla
rını mucip olan birtakım teknik ci
hetler üzerinde de ehemmiyetle te
vakkuf ettik ve bunları tadil eden 
tedbirleri süratle aldık. Bu tadilat 
metinleri dündenbcri alakadarların 
elinde bulunmaktadır.,, 

TEKNİK KOLAYLIKLAR 
"- 2/ 8099 sayılı kararnamenin 

tatbikine dair olan talimatnamenin 
2 nci maddesinde mevzuubahis ih· 
raç malının değiştirilmesindeki zor
luk, yeni tadilatla önlenmiştir. Bu 
suretle, talepnamede bidayeten gös
terilen ihraç malının kısmen ihracı 
halinde dahi, mütebaki kısmının fi. 
ili ihraç muamelesine başlaıulma
sından evvel değiştirilebilmesi te
min edilmiştir. 

Kezalik, talepnamede, bidayette 
malüm olduğu takdirde göstt>rilen 
firma veya firmaların bir daha de
ğiştirilemiyeceği hakkındaki fazla 
takyitkar hüküm, bundan böyle, a
lakadarların müracaatı üzerine ta
kas tetkik heyetlerince veya Cüm
lıuriyet Merkez Bankasınca değişti
rilmesine imkan verilmek suretile 
souple bir mahiyet almıştır. 

Ayni mahiyette, talepname ve
rildiği zaman, mal(ım olmıyan f ir
maların bilahare isminin tayinin
den sonra, herhangi bir ihtiyaç ha
linde dahi değiştirilememesi vaziye
ti zorluğu da, yeni tadil ile izale e
dilmiştir. Tatbikatla uğraşanların 
verdikleri izahat ile teeyyüt ettiği 
veçhile, bu da muamelat için pek 
büyük bir kolaylık temin etmiştir. 

Diğer mühim bir nokta da, bir 
sene zarfında tekemmül ve intaç et
tirilmemiş bulunan takas muamele
lerinin, tasfiye edilebilmelerini te
min için 940 senesi bidayetine ka
dar bir zaman tayin edilmiş olma
sıdır. Aldığım intibaa nazaran, bu 
tedbir piyasada büyük bir ferahlık 
temin etmiştir. 

Takas yolile mübadelatın maruz 
kaldığı müşküller arasında, tetkik
lerimiz esnasında muttali olduğu
muz diğer bir nokta da, ihraçtan 
evvel ithalatta, ithal eşyası üzerin-

Andre İmpoli, Aldo Monelli, 
Grandini, mühendis olarak ta Luigi 
Salto, Sannantonio, Lco - Corvi ve 
Pin o. 

Bu haber ltalyada gizlenmiş ise 
de Papalık hükfımetinin naşiri ef
karı olan Osservatore Romano ga
zetesi tarafından ifşa edilmiş ve 1-
talyada yıllardanberi çıkan bu ga
zete ilk defa olarak toplattırılmış 

ve yazıyı koyan muharrir Giovanni 
Calatto da tevkü edilerek hapsedil
miştir. Ayni havadisi Romada çıkan 
Tribuna gazetesi de Osservatore 
Romano'dan iktibas ettiğinden Tri
buna gazetesi de toplattırılmıştır. 

Osservatore Romano gazetesinin 
muharriri Giovanni Calatto on sa
atlik bir hapisten sonra serbest bı
rakılarak tahkikatın serbest yapıl
masına karar verilmiştir. 

Bilhassa Osservatore Romano 
gazetesinin toplattırılması halle ü-ı 
zerinde şiddetli bir asabiyet uyan-
dırmıştır. 1 

İtalyan hükfımeti ltalyadaki Al J 
man mütehassısları hakkında ciddi 
tedbirler almak zaruretinde kalmış- ' 
tır. 

Guidonio şehri 
Guidonio şehri Roma yakınların

dadır. Burası 1918 denberi İtalyan 
hükumetinin hava üssü yapmak is
tediği bir yerdi. Bilhassa bu arzu 
1928 de Roma üzerine yürüyen üç 
yüz bin faşiste geçit vazifesini gö
ren bu yer için gittikçe artmış ve 
nihayet 1935 senesinde Duçe'nin 
emrile İtalyanın hava üsleri merke
zi ittihaz olunmuştur. 

Guidonio şehrinde tayyareci ve 
ailelerinden başka hiç kimse otura
maz. Memnu mıntaka dahilinde o
lan bu arazide son mihver anlaşma
sile Almanlar serbest girip çıkma
ğa başlamışlardır. 

Guidonio'da İtalyan havacılığının 
bütiin esrarı mevcuttur. Büyük sa
bit havuzlarda otokarlara bağlana
rak süratleri tecrübe edilen uçakla
ra burada sun'i b_irçok yeni buluş
larla sun'i hava verilmektedir. Bü
tün İtalyan uçakları burada imal 
edilmekte, sürat ve tahammül ve 
tonaj miktarları da burada tesbit e
dilir. 

Bu şehrin ismini Duçe kendisi 
koymuştur. Çünkü İtalyanların pek 
meşhur addettikleri tayyarecileri 
Guidonio burada tecrübelerini yapar 
ken bir hava boşluğuna tesadüf e
derek düşüp ölmüştü. 

Guidonio Almanların Sigrif d'i 
ve Fransızların Majinolanna taş çı
kartacak kadar tahkim edilmiş ve 
müstakbel harplerde ilk taarruz gö
recek yer olduğu anlaşıldıği için son 
derece teknik bir şekilde inşa edil
miştir. 

Kurşuna dizilen Herman Berger 
burada bir İtalyan aliminin keşfet
tiği en hafif bir alominyom ile yeni 
uçaklar yapan ve burada büyük bir 
ehemmiyet kesbetmiş olan Alman 
hava mühendisi, zabiti ve casusu 
içli. 

·. 
.... 

B eslenmiyen bir cephede, haya
tı istihkar eden savaşınalar·· 

da semeresiz kalmıya mahkfundur. 
Verdunu kurtaran, "Mukaddes yol,, 
du. Bar le duc'de işliyen 2000 kam
yon, kalenin sarfiyatını karşılayor-
du. Alman çevirme pli.nının akame-, 
te uğratılmasında Şanzelizeden her 
saat geçip giden 10,000 lüks otomo
bilinin de tesiri vardır. Fransız cep
hesinde 100,000 otomobil işlemekte 
idi! 

Osmanlılar, sefere başlamadan 
önce, hedefe doğru şehrahlar, kar
vansaraylar açarlardı ve ordunun 
muhtemel ihtiyaçlarını karşılarlar

dı. Avrupanın her yerinde izlerine 
rastladığımız o eski yollar, istila 
tarihinin zaferlerini yaratan can 
damarlan idi. 

Cengizin şarka doğru akınlarını 
hazırlayan üç yolun tabiat ve ma
hiyetini tayin edemiyen askeri mu
harrirler, aylarca devam eden çe
tin yürüyüşlerden sonra, büyük or
duların ayni günde ve Vernburgda 
yığınak yapmak muvaff akiyetini 
büyük Türkün dehasına veriyorlar. 
Fakat, bu ordularda nihayet yürü
nür bir çığır edinmek mecburiyetin
de idiler. 

Felaket tarihimizin elemli say
falarını karıştıranlar, yolsuzluğu -
muzun, ordulan gerilerden besliye
meyişimizin de bu neticelere sürük
lediğine hükmetmekte tereddüt et
mezler. Mukadderatına bırakılan 

Muhtar Paşa ordusu, bir avuç kuv
vetle kazandığı muvaffakiyetlerinin 
semeresini idrak edememişti. İyi 
mücehhez ve muallem Gap ordu
muzun geri hizmetinden mahrum o
luşu, ödevini yapmaya hazır olan 
birlikleri de cephanesiz ve erzaksız 
bırakmıştı. Büyük Harpte muhtelif den ağır bir tazyik yapan nakit ve

ya tem~~ mek~bu va~yetidi~~ ~m~e~m~k~k~e~t~~~r~~~.~k~o~m~p~a~M~a~sy~o~n~~d~~~,~f~IB~t~~~ı~i~la~.v~e~e~di~.~~.~ş~tir~.~~~~~ 
saca bunu şu şekilde izah edeyim: diğimiz, takasa istinat eden mua- İç fiyatlarımızın Mısır alıcı fi. 
Bu kabil ithalatta, ithal eşyasının melat hacmini arttıracak ve müba- yatlarına intibakını temin edecek 
çıkarılabilmesi için bilfarz 100 lira-

deleleri kolaylaştırmağa çok yarı· ve Mısıra satış imkanı vücude geti-
hk bir malın vesaikini, muamele yap '-'acak olan mu·· hı'm bı"rkaç tedbı·nm· ı·z recek l b t db' · · d k 

- .J o an u e ırımız en ço tıgı bankadan alabilmek için, itha-
pek yakında alınmış bulunacak ve müsbet neticeler beklemekteyiz. 

lfttçı, bu 100 lirayı bankaya yatır- piyasa bundan haberdar edilecekt~r. Atiyen mübadelelerimizde mü-
makta, buna llaveten de ayni kıy- Bu cümleden olarak ayni mahi- him bir mevki alacak olan Suriye 
mette bir parayı nakit ve teminat F"li t· 1 b yette aldığımız bir tedbir yarın a- ve ı s ın e mü adelelerimizi geniş-
§eklinde Merkez Bankasına yatır- Iakadarların ıttılaına arzedilecektir. letmek gayesile mahallinde etüd 
maktadır. İhracatın tevsikine kadar Mısırla aramızdaki ticari mübade - yapmak üzere halen Ankarada bu
bu ktilfet ithalatçının üzerindedir. 1 1 · · h. · · h · ti lunan 1skenderı·'-'e tı'caret ates::esı· bu e erm ın ıtata gıtmesı e emmıye e .J :t 
Buna bir de takas primi ilave olu- nazarı dikkatimizi celbetti. Ankara- marşeleri tetkike memur edilmiş
nursa (gümrük vesair masraflar ha ya gelen İskenderiye ticaret ataşe- tir. 
riç} ithal eşyası üzerı·ne "o··ken mU- Ayni zamanda d" -e b" t k 
k il :. mizin de yaptığı etütleri gözden ge ıg r ır a ım 

e efiyetin derecesı· anlaşılır. memleketlere ı"hracatı k 1 1 çirdik. Mısıra eskiden geniş mik- mızı o ay aş-
Bir kararname mevzuu olan bu yasta ihraç edilen ve bugün tama- tıracak ve ithal imkanlanmızı art-

mcsele tizerinde ehemmiyetle tevak tıracak tedbirleri tekemmül etmiş 
k f men durmuş bir halde bulunan mem b" k 

u etmekteyı·z ve ıa· zım gele t d ır §e ilde ve kısa bı'r zamanda pı·. ' n e • leketimizin mallarının ihracını tah-
birleri de alacağız. Umumiyetle, ti- yas_anın ıttılaına vazetmeğe çalışa-

• rik edecek acil tedbirler aldık. 2/ carı mübadelclerimizi kolaylıkla ve cagız.,, 
geniş bir surette yapılabilecek bir 8273 sayılı kararnameye istinaden BİRADAKİ TENZlLATIN 
şekilde tanzim etmek, hedefimizdir. yapılan ikinci ilanda zikri geçen ve TATBİKİ 
Kolay olmıyan ve zaman istiyen bu fakat pek mahdut olan mallarımız "- Bira tenzilatının iyi tatbik 
bUyük mevzun her cepheden girmiş arasında: Fındık, Antep fıstığı, ku- edilmediği nazarı dikkatimi cclbet
bulunuyoruz. Ticari politikamız ta- ru üzum, mahlep ve maden suları i- ti. !{anaatimce hükumetin yaptığı. 
rikil~. anlaşmalar kanalından, bu hu 

1 
lave olunduğu gibi böriilce, nohut, tenzilat nisbetinde birahanelerin de 

susta esaslı teşebbüslere giriştik ve fasulye, bilumum kuru sebzeler, a- tenzilat yapmaları Iazımgelir. Bu
girişmekteyiz. Bazılarının neticeleri nason, kimyon, palamut hülasası, nun hilftf ına bir karar olacağını tah
alınmak üzeredir. Diğerlerini de me mazı, sumak, çam fıstığı, kereste, min etmemekteyim. Varsa tabiatile 
todla tekip ediyoruz. (travers dahil değil), kuru incir, ve süratıe tashih edilmek iktiza ey-

.A.vrıca anlaşmamız olmıyan ceviz ve i<:i, salep, badem ve içi, çam ler .. · 

~ 'ir Alman motorJU fırkası 

--- jYAZAN:I ---. 

Emekli General 
Kemal Kocer • 

' • 
bUyUk gif a çaresini de sunmug bıı • 
lunuyordum. Bundan böyle ve bu 
yalların da yardımile, mecbur edi
lirsek, herhangi bir cephede yokluk 
yüzü görmeden savaşacağız. 

••• 
. k .. .. 1 A imanların, bir harp vukuun-

cephelerimızde, beslenmeme yuzun da birkaç milyon Çekliyi kö-
~en, ~ekilen sıkıntıı:ra temas etmek mür ocaklarında, yeraltlarında ve 
ıstemıyoru.m. 30 Agustos muvaf • 11 d 1 tı ak ·· zc e ı:ı'mdide .. . . . . • . . . yo ar a ça ış rm u r :tı •• 
fakı~etimızde bır a:rul ~e, gerı h~- planlar hazırladıklarını gazetelerde 
metıne, o zamanın ımkanlarına go- .. d" İstikl·ı· · k ·1e koruya . . gor um. a mı anı • 
re, v~rilen ~uzen~. • . mıyanlann nasibi, yabancı gayeler 

Cümhu.rıyet hukumetı, her şey- - d b" ·· k h · etler .. .. .. k ugurun a ve uyu ma rumıy 
den önce ve her muşkulu kırara , . . d ktir ,~· · · 
· · . . · b.k. kıl ıçın e can verme . ıırmıncı a-

şımendıf er sıyasetını a ım • d 'h 'h · · · d bu . . . .. sır a, cı anın ve cı angırın e 
mak ıstemıştır. o gune kadar ecne- a·· t d -· ti ea·-· . k' b"l . . us urunu egış rm ıgını ım ı • 
bı sermayesıle veya adamlarla ya- k., Al 1 B"' ·· k H t . mez ı. man ar, uyu arp e 
pılan ve işleyen demıryollarımız, d 2 000 000 · · 1 t · d b" . . - . . . .. .. e , . esınn a ın enn en ır 
bır zatın da dedigı gıbı. Mare mu- "Ateş silindiri., çıkarnıışJiirdı. Ma-
nakkaş,, .~1 • Devlet, zaman oluyor- reşal Debono, hatıratında Eritreli 
du, bu yuzden borçlanılan paralan 1 . k 1 · kk~ · ·1· • · . . .. .. rd er erın, as er enn me "rıcı ıgı 
ödeyemıyecek vazıyete duşuyo u. k b 1 tm · fl · k t . .. .. . a u e eyı şere erıne ya ış ıra-
Yenı yollar, gonullerı ve ruhları da d ki H" b" ·ııe . . . _ ma ı arını yazıyor. ıç ır mı ı 
bıribırıne bagladı ve bu en parlak . . lm d E •t li · b 

!n.. .. . gaye ıçın o asa a, rı re nın u 
eser de onu ve Lo7.anı yaratan bil rtı· -· takdi dili E k kl 'b' .. ..... h . . . . d' me ıgı r e r. r e er gı '1 
yuk Cum urreısımızm ır. ak f tını t· · b . . . . savaşın ırsa ve cesare ını u-

Filistınde ıdik. Turusınada, 3. l ç ki · sn· hlı · l J • .. .. amıyan e erın, a ış er a a -
kolodru kararg3.hını orten uç tepe- d ki beb" · • ld • . . . mayışın a se ın sıyası o ugu 
ye bir gece devamlı ve şıddetli bır k d d ~~ ld - k b ı a ar a manevı o ugunu a u 
ateş açılmıştı. Muhterem kolordu t k .. mk:.. d -·1d. rö~kl' l . ememe mu un egı ır. ~ ı er 
kumandanı, benden, düşmanın kaç t k 'k · 1 d ti k' d' l B ·1 . . . ld - te- e nı ış er eye ş ın ır er. u mı 
mermı sarfedebılmış 0 ugunu. yonluk mütehassıs işçi kuvveti, do-
lefonla1 soı:ıuıar. Cevap ver~: layısile Alman cephesini besliyecek-
15.000 · !üksek kumandanım, duş- tir. Beyin kuvvetile, dimağile çalı
mam~ hır taarruz ~ıkanp çıkaramı- şıyor. Esasen harbin bu kuvvete de 
yacagını da muhtelif cephelerde so- ütik tt·•· · k"t k"t t "h ar e ıgını va ı va ı eşn 
rarlardı. Evet veya hayır cevabı ett' k 
verirdim. Burada bence mesned, 

1 
• 

düşmanın ileriye doğru yol ve şimen Loyd Corc, yalnız sUngU ile iş 
difer hazırlıklarını itmam edip et- görmek sevdasına düşenleri, teknik 
memesi idi. Bu hazırlıklarını biti _ elemanlara geride, silah ve cephane 

rince, düşman topçu kitlesi hazır -
lık atışlarına başlardı ve ben, kuv
vetli bir ihtimalle, taarruzun yakin 
olduğunu gUnlük raporlarımda arz
ederdim. İkmal güçlüğü yüzünden, 
madun kul'l}andanlardan sarfettik-
leri cephanenin hesabını istemek ne 
kadar elemlidir ! Her bir tümenimiz
de 12 - 15 bataryamız vardı. Ne ya
zık ki cenuba doğru açılan iki yol 
ve odunla işliyen ve aktarmalar ya
pan biricik şimendiferimiz cepheyi 
besliyemiyordu; ateş idaresinden 
mesul olanlardan hesap aramaya 
mecbur idik. 

Bu çetinlikler içinde çalışanların 
ilk işi, yurdu yolsuzluktan kurtar -
maktı. O sebeble muhterem Başbu
ğun memleketi demir ağlarla ör -
mek emeli az zamanda tahakkuk 
etti. Bu yaz içinde şimendif erimiz 
Erzuruma ulaşıyor. Buna, Cesterin 
muhayyel sermayesile değil, Tür
kün ilim kuvvetile, alın terile 
ve bütün bunların üstünde, mem 1 
lcketin bütün elemlerini yaşıyan 

İnönünün dehası sayesinde muvaf
fak olduk. Hasta bir gününde ziya
retlerine, istifsarı hatırlarına git -
miştim. Ben, sıhhi vaziyetini öğren
mek derdinde idim. O, buyurdular 
ki gelecek yıl şimendif erimiz Erzu
rum dadır! Evet, Erzurumdadır, 
binbir büyük eserin gibi bu da Tilr-
kiyenin sakinlerini sana bağlamış
tJr. derken, eminim, kendilerine en 

fabrikalarında vazife görmekle in
tibaha davet etmişti. Harbin kaza
nılmasında en büyük amil olan o 
lider, geri mesaisini tanzim ile cep
helere kuvvet vermiş ve Alman mu· 
harrirlerin de kana.tltine göre, za 
ferde en büyük bir müessir olmuşt.ı. 

Kurulan bir fabrika, açılan bir 
yol, iktısadi sahadaki bUtün bu ça
lışmalar, doğrudan doğruya cephe
yi besler. Romanyada, Dobrucada 
harekat icra eden orduların, şimale 
götüren şimendiferden artık istifa
de imkanları kalmayınca, ileriye doğ 
ru daha ihtiyatlı adımlar attığına 
şahid olmuştuk. Dobrucada Orta· 
köy muharebesinde alayımdan biı 
günde top başında 500 er mermi 
sarf eden bataryalar vardı. Biz, bu
imkanı yerli ustalardan, hatta usu· 
lü ve emir hilafı, istifade ile temin 
edebilr.:ıiştik. 

Hazarda bütün mesai, yurdun ko 
runmasını temine yaramalıdır. İs· 
tiklfili hazrican bilen milletler, me
sailerine veçhe verirken yurd mü· 
dafaasını programlarının başına ge
çirirler. O sebcbledir, ki şebekeleri
mirin kurulmasını, iktısadiyatımı

zın yükseltilmesini mukaddes bir 
gaye bildik. Millileştirişimizin e· 
bebini de arayanlar, bu g-aycmi:r.in 
büyüklüğünü tetkik etmekle bize 
hak verebilirler. Aı,;ılan yoldan t?;C' 

ni§ adımlarla yürtiyeceğiz. Y&iına 
emniY.etle · bakı):oruz ı. 
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AYKUT TAYYARE 
-3-

"- Boğabrlar!.- Ata.br...mız "Aykut,, un yanan f:..'in. §eiifrleri 

Bir k\13 gibi uçar engin göklerde 
"Ay-yıldız,. parlıyaa "Türk tay-

yaresi11• 

Çin "Han,. sülilesi hakanlarile bir- kar§lSlllda "Uluferi" düşünerek na-
leşmişlerdi. Bu çağlarda b boş sıl göğsünü yaraladığını bilen cel- Uzak ufuklara kadar gider de 
ve yüce bir uluslan olan Türk Ko- lid tereddüt etti. Duyulur derinden o coşkun sesi! 
yunlular ile Çinliler birıöirlcrlne "Aykut,, bu sefer 1'uyruğunu X 
kardeş gibi bakarlardı. Sonralan daha kat'I olarak tekrarladı: Tayyare .. Tayyare .. 01 sema kuşu, 
bizim ulus çöktü. Eski başbağlan- - Cellid şu adamı:ı başını vu• Ay•yıldızı parlat ayın yanında .. 
mız hep öldüler. Bugün Tanjolan- diyorum! .. Ulu Tannnuı yüce namı N k d h 1 e a ar oş o ur gUnUn doğu§U 
mızın başbuğ olduğu bir karış yur- şahid olsun sanırım ki sağır değı1-
dumuz yoktur. Yalnız kuru bir adı- sin! ... Vur! ... 

Yarın cenk tUrkUsU söyleyip giden 
Türkün o akıncı süvarileri, 
Senin gösterdiğin yolda koşarken 
Dörtnal gidecekler, dörtnal ileri! 

~ 
Erıurum ufkundan Torosları aş, 

YUkselt motöründen çıkan o sesi!. 
Diyardan diyara hayda, koş, do-

laş, 

tayyaresi.. Türk tayya-

mız var. Beylerimis hep bugün Çin- Cellid gelip palasını lng Bayın V'VVVVVVV ,~~.,..,..,,..,.........,..,,~w~~,..,,....'VV~..,...,,.AAAA.""""'-"""""~J'V'.."""'~ 
de başbuğ olan hakanın kölesi gi- başı üzerinde kaldırdı. Kral sapsarı ............................... - ............................................. . 

bidirler. Halbuki bugün yirmi bin kesilmişti. Tam bu sırada kızı "U- .... B 1. R A Z DA Ş A K A ···~ ... 
Türk bahadın işaret bekliyor. Hep- lufer,, atılıp "Aykutun,, ayaklarına \ 
sini uyandırd.ık, Çini baştan başa kapandı. •. ..• 
silip geçıniye hazırdırlar. Çin baş- - Bahadır bizi affet! .. Sen yü- ···--••• .... - . .. ·-·· -··-....... ...................... . . ............... . 
buğlan hakanlarını dinlemiyor. 1- cebir ulusun adlı kahramanısın!... B•INI ile oAul ar•aınd• Ceza 
dareleri karma kanşıkbr. Bizim •· Sen büyük bir başbuğsun, bizi af- - Yine hesaptan sıfır almı§Sln. Polis tramvaydan atlıyan adamı 
yaklanmamız için artık \-akit gel- fet!.. Kölen olalım. Canım sana kur Bilmedin mi? tuttu: 
miştir. Başımızda hakan olmak ~in ban!.. Gönlüm senindir!... - Hayır baba, ben değil öğret- _ İki lira ceza vereceksin. 
Tanrı tarafından gönderilmiş "Yü- "Aykut,, korkunç, insanın tüy- men bilmedi. _ Neden? 
enhay,, gibi cesur bir camukamız terini ürpertecek kadar müthiş bir _ o nasıl şey? 
var. (1) Ne duruyoruz. :Kendimizi kahkaha saldı. - Bana bir sual sordu. Ben ce· 
kurtaralım. Bu esaret zencirini, bu - Yalan! ... Bir yüce Çin Beyi- vap vermedim. o da bilmediği için 
ı.illet boyunduruğunu kıralım. Kı- nin kızı bizim gibi aciz bir Tilrke kendisine atacağı notu bana atmış. 
bçlanmızı ışıldatmak isteriz! .. (2) nasıl gönül verir! .. Yalan! .. Sen ya-

Çinin her tarafından buraya ko- lan söylüyorsun! .. Vur cellad! .. 
şup gelen yüzlerce esir Türk bu Cellid tereddüt ediyor, "Ulufcr,, 
sözleri kılıçlarım şakırdatarak al - ağlıyor, diğer muharibler ise baş
kışladılar. buğlarımn buyruklarına kanşamı-

"Yeü Aykut,, derhal atma atla- yacaklarından ağızlarını bile· açma
dı. "YUen~Hay., ı getirmek üzere ya cesaret edemiyorlardı. 
fırladı, gitti. - Vur! .. 

Bu kurultaydan sonra Türkler Pala bir kalktı, indi. Tiz bir fer-

•• 
Hea•p 

Muallim sordu: 
- Sana bır elma versem, sonra 

daha ilci elma versem, kııç elma o
lur? 

- Hiç ... 
- Hiç mi, öyle şey olur mu? 

- Durak yeri haricinde tram
vaydıın atladın. 

- Tramvaydan atladığun için 
mi iki lira vereceğim. 

- Evet. 

- Peki o halde ... 
Bu sırada başka bir tramvay gö 

ründü. Adam h.?m-n tramvaya at
lafü ve şaşkın §a.Şkın bakan polise' 
söylendi: 

- İşte t~krar tra."llvaya bindim, 

• - Hepsini yerim. gittikçe çoğaldılar, çoğaldıkça da- yad işidildi. Uzun bir kan sütunu Artık borcum kalmadı değil mi? 
ha fazla Çinlileri sıkıştırmağa baş- fışkırdı. Kralın b~ı kopmuştu. Bir ==============:::..:==========================-====== 
Jadılar. Arbk ihtilalciler bütün Çin kaç kere tepindi, icatıldı.. Kaldı .. 
şehirlerini ateşe veriyorlardı. Onlar- "Aykut,, korkunç bir tavırla 

dan cedlerinin öcünü ziyadesile çı- sordu: 
Ôrdek Kardeşin Maceraları 

karıyorlardı. Sevgilisi tarafından - Hfil& beni seviyor musun Çin ,,_...'"'""' ........ ....-.-....~.,.....~7"""' 
"Türksün! ..... diye :reddolunan "Ay- kızı? .. 
Kut,, yüreğine pek zorlukla mğdı- "Ulufer,, babasının ölümüne ağ· 
rabildiği bu acılann tesirile her lıyarak hıçkırdı: 

baskına yeti~iyor, atının üstünde - Sen büyük ve yüce bir kalbe 
koşuyor, atılıyor, vuruyor, velhasıl maliksin, sen demir gibi bir TUrk
'ruluf eri., düşünmemek için sağdan sün. Babamı öldürdiln: fakat seni 
sola, soldan sağa kan deryası için- haıA seviyorum. Ben seni her zaman 
de yiizüyorou. sevmiştim. 

Nihayet bir gUn talih, hürriye- "Aykut,, bu söze de güldü. Bu 
tini ele alan Türklerin namdar baş- acıklı ve "Ulufer., in kendisine o
buğu "Aykutun,, karşısına kral lan ~kının dehşetli bir delili olan 
"İng., Bayı çıkardı. Harp kanlı ve sözü de gülerek karşıladı. Gururu 
müthiıJ oldu. Fakat "Aykut,, öyle uğrunda bir söz için onu senelerce 
~"tb ki nihayet kral, kızı da da- evvel kovmuştu. Şimdi... Şimdi de 
b il olmak üzere bütün tebaasile bir- birdenbire hançerini sıyırdı. Adam
likte esir edildi. Kaplan postundan larının atılma.sına meydan bırak· 
örtüsü olan bir beygirin egermı ma.dan "Ulufer,, in göğsünü yardı. 
kendisine taht yapan "Ay-Kut,, Kendisi için çırpınan kalbini deldi, 
kralın bütün adamlarını httZtıruna paraladı. 
getirterek teker, teker başlarını - Biz uşak iken bizim olmayan 
vurdurdu. yürekleri, başbuğ olunca böyle par-

En sonra sıra kızı "lnufer,, le çalarız! .. 
birlikte kral "lng .. Baya geldi. Bü- Aradan yıllar geçti. "Yeü-Ay
tün Türkler, "Aykut,, un "Ulufer,,in kut,, un sayesinde istiklallerini tek
aşkile bu hale geldiğini, onu ne ka- rar ele alan Türkler bütün Çini zap
dar sm·diğini biliyorlardı. Hatti bU tedip o ülkenin hakimi oldular. 
tün bu ihtı1alleri çıkarması, böyle Fakat eğer birisi Altayın karlı, 
delicesine her yere ablarak vuruş- ... ıssız, kurd, kuş uğrağı yaylalarını 
ması sayesinde hOrriyetlerini ka - gezmek istese, bir Çinli kızının ken
zanmalannı sırf "Ulufer,, e büyük· disine "Türktür!,, diye varmadıf' 
lüğünü göstermek isteyen Ay.ku- i~in çıldıran delinin yarunda diğe " 
tun aş&ının kudretinde buluyorlar- bir atlı daha görürdü. Göğüsleri a-

Jrdek Kardeş sinemaya gitmişti. 

Filmi tatlı tatlı seyrederken birden 
r -tuğu yerden zıpladı. 

Zavallı çilgın gibi nefes nefese ko· 

dı. Bu sebcbden herkes: çık, gözleri baygın, gece gündüz, §Uyor, bir an evvel köşke yetişmek 

,.,, 1, di- . . "Y .. A istiyordu. Zira_M 
aman vermedi Fakat sanırız ki kl- ~yor; gen yam eu- ykut,, 

Aklına birşey gelmişti. Hemen si. 
madan fırladı ve yıldınm sUratıle 
kapıdan çıktı ... 

Zira sinemaya gelmeden evvel koŞk· 
te banyonun musluğunu açık bırak
tığını ancak sinemaya girdikten 
sonra hatırlamıştı. _ "Ay-kut,, hiç bir Çin Be)ine karlı tepelerde dolaşanlardan biri ı 

zının zeytin gibi gözle.rlnln aoJana ise yUrekler paralayıcı bir sesle ağ- ;immmmmmmmmmmmm.mmmammılıl.~iııiıııiııiliııılıİİl~iııiiııiiıiiıiiliiıii~ıiılıılııiiiiiliiıiilıiııiiiıiiıiıııilili.;. 
kral kurtulacakbr. diyorlardı. lıyarkk gururu uğrunda kendi elile 1 

"Aylıaıt., kralı hiç tanımıyor- öldü:-dUğti sevgilisini anyordu. Bu-
mue gibi sordu: gün bile hala Türkistana ·gidenler, 

- Adın ne?. Kimsin?.. fırtınalı, tipiii gecelerde onların yn-

GÜNEŞ BANYOSUNDA YANAN CİLDİNtzlN 
yanıklarını teskin ve tedavi için 

- Kral "lng Bay., Tesin havali- nık ı;;a~l:.ınnın ve seslerinin akisle-
si Ba§buğuyum!.. rini duyduklarını söylüyorlar. 

- Biz başbuğların kafasını ko- Yine gönül tli.işi;ü kanlı bir derde 

Neye esir oldun da ölUncüye kadar O/Ol ANNE 
hir kahraman gibi dövüşmedin!.. _SON_ 

- Türklerin yüksek kalbli ol - .l'V'\.,,..,....IV'w....,..,,VV"""'J'V'..AA...~"""'~~,,._ 

duğunu z.annecliyordum. 

- "Türkler adi bir knvımdlr. 
Onların kalbi yüksek değildir.,, di
yen sen değil miydin? .. Cclllid, ya
lan söyliyen §U adamın başını wr !. 

~·~·····································, 

i KUCUK ŞEYLER ~~~ 
~ .................................... ..' 

Korku onu §:l§lrtb ! .. 
Etrafta çıt çıkmayordu. Herkes 

gayet vazıh i~tmı§ti. 
"Aykut,, celliida "vur! .. ,, diyor

du. 

{1) Oamuka z:: Bey, prens. 
(2) lrluiaslal 1'irk tarlhL ODt s. 

KUçlik bir kalem büyiık sözler PATI KULLANINIZ 
yazar. Her türlü yanı.klan, kan çıbanlarını, meme iltihab-

KüçUk bir çiçek renk renk parlar. lnnnı ve çatlaklan, koltuk aJtı çıb:ınlarını, dolama, 
l{Uçük bir yağmur tanesi çimen- akneler, ergenlikler, çocukların ve bUyUklerin her 

lere hayat verir. türlü deri iltihablo.rını 
Küçük bir ateş hararet verir. vı TEDA EDER. 
KUçük biı· sevgi bize neş'e verir. ıhhat Vekaletinin 22/ 4/ 936 tarih ve 5/ 81 No. lu nıhsatfyesini haizdir. 
KUçük bir çocuk bUyUk ve ma.rd llıı•••••••••••••••••••••:lll••• 

bir adam olur. -_ ..... 

19~-., 

........ , 
~························ .. ···· .. ····~·· ... ················~~·· .. ······· 
i r MASAL/ l 1 _ ÇOCUK _ 
• :· • 1 • 1 

_,''Can,, ın Atı • 

K üçuıt ,Can), bu bahar altı ya
şına girdi. Artık çocuk değil, 

kocaman bir adamdır. Onun için ab
lasının bebeklerile oynamayJ pek te 
şanına uygun hulm1yor. Ona daha 
ehemmiyetli ve daha heyecan veri
ci eğlenceler lazım. Mesel! her ak
şam kırlarda uzun at gezintileri 
ys_pmaktadır. 

Evlerinin, etrafı tahta parmak
lıklı küçük bahçesi, (Can) a uçsuz, 
bucaksız bir ova gibi geliyor, Onun 
yumuşak söğüt dalından çevik atı, 

bu parmaklıklan döne döne bitire
me~. Komşunun duvarından düşmüş 

her kiremit. (Can) için boyuııdnn 
bilyük bir maniadır. Onlaı·ı, sevgili 
atının sırtında, havadan dayısının 
kollarına düşliyormuş gibi içi hop 
ederek aşar. 

(Can) ın atı hazan tay da olur. 
O vakit (Can) onu sarmaşıkların 

içine bırakır, yani çayıra salar. Ken
disi de kapının önündeki paspasa 
oturur. ÇUnkü minimini hayvan, 
sahibinin ağır vücudünü taşımak

tan yorulmuştur. Fakat acayip şey! 
(Can), tayının yorgunluğunu hep 
kendi nefesinin darlaşrnasından ve 
saçlarının sırsıklam olmasından an
lıyor. Paspastan koltuğunda bacak
larını dinlendirince de atını bir ka
dana zannediyor. Onu dağ, bayır, 

dere, deniz demeden koşturuyor, 

koşturuyor. 

Bununla beraber (Can) hayva· 
nını çok sever, onun yapacağı bir 
çok işleri hep kendisi görür. Mese
la çardaktan sarkmış asma filizle
rinden finolar, (Can) ın ağzile hav
ladıkları zaman atı hesabına kişne
yen ve çifte atarak kaçan (Can) 
dır. Keza bel kemerinden yol çanta
larını da, atına ağırlık vermesinler 
diye, (Can) kendi omuzuna asar. 

Bütün bunlara rağmen atı, çok 
defa huysuzluk eder, Açık kalmış 

çeşme musluğundan husule gelen 
derin gölleri yararak geçerken sahi
binin potinlerini, çoraplarını çamur
lara bular. Bazan da suların orta· 
sında durur ve bir adun ileri git
mez. O zaman (Can) ın atı, başile 
değil, kuyruğile su içer. Çünkü ısla
nan taraf, hep orasıdır. 

Bahçenin bir kö§eSinde harap 
bir kameriye vardır. (Can), mola-

!arını bu handa verir. Atının ıı;:_ 
için hancılık ta kendisin~e k )ati 

Potin bağlarından yaptığl yu oıı" 
hayvanın boynuna ~irir ve 

kameriyenin kapısına bağlar. )311
11

• 
rada yolların bütün kunılatl ~ 
dır. At, doyuncaya kadar . ,.. 
yer. (Can) ona şeker de verır· 
kat tokgözlü mahluk sahi~~ 

- Teşekkür ederim, şep:a~ 

de siz yiyin! 
Der. Buna bakarsanız (Call) 

111 

atı pek nazik, pek terbiyelidir· ,.. 

kat kendisine yem verilmesi ~ 
duğu akşamlar gizlice gelip {CSJl 

ıce· 
ın ayakkaplarile pantolonJ.e.rtııl .. 
miriyormuş. Ev halkı kaç defa gor-

.. o · - b. ih ...... ııt· muş. nun ıçın u sıns a)"\ ':''' al· 
tık kapı dışarı edilecek. Gcrçı b 

sız değil. Fakat şimdiden so~ 
(Can) ı atsız görecek ağaçtan ':' 
kerler, acaba yine o geçerken~ 
ma duracaklar mı? İşte ne zaJllail' 

danberidir ki çocukcağız hep ~ 
düştlnüyor. ~ 

====================~~ 
Borç alm• 

- Benim sana altı lira b0rc1'° 
var değil mi? 

- Evet. 
Cüzdanını çıkardı. 
- Ü.zerinde on liranın ustU '{fi 

mı? 
Adam sevindi: 
-Var. 
Ve hemen cebinden dört linı çı· 

kardı. Beriki dört lirayı cüzdall~~ 
itina ile yerleştirdikten sonra cüı 
danı cebine koydu: 

- Şimdi sana tam on lira bOt' 
cum var. 

•• 
ltlm•t 

- Bana eğer itimadın varsa biİ 
lira borç ver. 

- Vereıne.m. 
- Demek itimadın yok. 
- Hayır, itimadım var aJDP1'ı 

bir liram yok. 

Ağustoa Ayı Bulmacası 

7.avallı köpelt efendisini anyor. Siz bulabilir misiniz'? 

Bulmacayı bulan kUçlik okuyuculnrımız resmi kesip saklı kôpe~ 
efendisini işaret ettikten sonra bir zarfa koyarlar, zarfın Uzerine 

11~1 

0 
mece memurluğu,, kaydını ilave ederek "Yeni Snbnh,, idıırehnncsill 
gönderirler. Zarflar açık verilirse "30,, paralık posta pulu kifayet ederO. 

Bulmacayı doğru çözenler arasında çekeceğimiz kur'ada "50" kUÇ ı-. 
okuyucumuza saat, kitap gibi faydalı ve terbiyevi hediyeler vereceğ 
Adreslerinizi ve isimlerinizi okunı1.klı bir surette ,Y.azmar.ı unutnıa~ 



, 
YENl&AaAa 

Adllye Veklllnln lmralıda Tetklkleri ı_R_A_o_v_o_ Açık Artbl'llla 
lLE FEVKALADE SATIŞ 

Memurluk Müsabaka imtihanı· 
T. C. Ziraat Banliaaındaa ı 

Ot., tarafı ' üncü aayfunmta) 
tir. Vekil Jmraııda mahkiDnlann = :.,i::.iyetlerinl yakından 

8imdiye kadar alınan mu.bet ne
tiedere nazaran halen latanbulda 
~ maJık1bD Medinin fazlalaş
bnımuı faydab gartUmfiltijr. Bu 
illa '150 olan mablrfmı adedinin 
2aoo e çık&nlabileceit anıı,,ımıgtır. 

Mabidunlarm umumi halleri bak 
-._Vekil Kiklilr Bakla Ştlkıil ve 
-~ Cemilden izahat almıtlar-
t.r. Vekil adayı terkederken habra 
~ ..-ıan yazmıtlardır: 

.. _ Mahpmlara hapis ve tazyik 

.... yerine onlan çalıştırmak su
"Uıe terbiye etmek ve kusurlarını 
~ek kendilerini cemiyete fay-

hir unaur olarak yetiftirmek 
...... inin muvaffakiyetll beflaııgı-ı 
•elan bu müesseseyi gördüğümden 
~memnunum. Mahkumların çalış 

mıamdati intizam ve müelsmmtn 
tutuluşundaki Unıizlik takdire ta
yandır. Bu ili organize etmif olan 
müfettiş Cemil ve mlldUr Hakkı 

Şükrüye teşekkür ederim.,, 
Dönilfte vapurda kendisi ile ko

nuşan arkadaşımıza vekil şu beya -
natta bulunmuştur: 

"- Asri ceza mefhumu ile ta
mamen uygun olan ve mahkU.mları 
manen ve bededen tazyik ve tazip 
yerine onlan cemiyete nafi bir un
wr olarak yetiştirmek ve yaptıkla
nndan kendilerine nedamet getir
mek gayesini takibeden lmralı cem 
evini gördükten sonra hasıl ettiğim 
intiba kısaca hulasa edilirse bu gibi 
müesseselerin sayılarını azam! su -
rette çoğaltmak ve eski hapishane
lerin vücudilnü bir an evvel ortadan 
kaldırmak arzu ve amelimdir.,, de
miştir. Gazetecileri ve Vekili hfımil 
olan vapur gece saat 9 da Galata 
nhtımına yanaşml§tır. . 

Devlet Demiryolları banlan 
Muhammen bedelleri ile miktar ve vasıfları aşağıda yazılı 2 grup 

~ ve etYa her grup ayn ayn ihale edilmek üzere 22/8/939 salı gü

"laat (10,30) on buçukta Haydarpaşada Gar binası dahilindeki komia
>-.tarafından açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Bu İfe girmek istiyenlerin her grup hizasında yazılı muvakkat temi

::.:, kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar 
ona müracaattan llzımdır. 

8'ı 1'e ait ,artnameler komisyondan parasız olarak dağıblmaJrtadır. 

1 - :Muhtelif tekil ve eb'attave vagonlann dahiline asıhnak üzere 
~ .llalemdm mürekkep emaye pli.ka. Muhammen bedeli 3416 lira 45 
~ve muvakkat teminatı 256 lira 24 kuruştur. 

2- 3 pusluk 1000 metre galvani2 gaz borusu ile 12 adet demir ve 
~ize gaz borulan için 6 k<>9e somtı"llu çift mamelon (Demirden). 
~en bedeli 2090 lira 54 kuru!) ve muvakkat teminab 156 lira 80 
~. (5916) 

• • • 
llnhımmen bedeli 3520 lira olan 8 adet 2 veya 4 zamanlı Dizel ve

: '-sin motörlü seyyar santtifuj tulumba 5/ 9/ 1939 salı günü saat 15 
..,,._bette Haydarpqada gar binası dahilindeki komisyon tarafından ka
'"111 7.a.rf usulile satın alınacaktır. 

~ Bu işe girmek iatiyenlerin 264 liralık muvakkat teminat, kanunun 
,_ ettiği ft!Rkı>ırla tekliflerini muhtevi zarflannı ayni gUn saat 14 

\ dörde q.dar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
Bu ite ait prtnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 

(6185) 

• • • 
1 

Mnluunmen bedeli 1500 lira olan 30.000 ad~ ispermeçet mumu 
~11939 Sah gUııtl saat (10,30) on buçukta Haydarpaşada gar bi

~~indekl komisyon tarafından açık eksiltme usulile satın alına-

\ Bu ife p.ek ı.tiymlerin 112 lira 50 kuruşluk muvakkat teminat 
"---'-nana tayin ettiği veuilde birlikte eksiltme günü saatine kadar ko
,.._ mtıracaatları lbtmdır. 

Bu ite ait prtnameler komisyondan parasıı olarak dağıtılınalrtadır. 
~ (6447) 

~~================================ 

Maarif Vekilliğinden : 
' 1 - 2259 ayılı kanunmı tatbikine dair olan talimatnameye göre 
t.ı.. OkuDa.nn ~ tınctı ve 5 inci sınıflan için iki ciltten mütefekkil bir 
"'IQlıetlt kitabı yazılması müsabakaya konulmuştur. 

2 - KUB&baka müddeti 1 Eylftl IKS9 dan başlamak ve 29 Şubat 1940 
~ ıuııu akpmı bitmek üzere altı aydır. 

a - MUsabakaya iştirake karar verenler 30 lkinciteşrin 1939 per
~ gUnU ak9amına kadar bir dilekçe ile Maarif Vekilliğine müracaat 
~ bu müsabakaya girecekler defterine adlannı yazdırarak bir nu-

' alacaklardır. 
1.... f - Mllaabakada birinciliği kamnan kitap serisi 3 yıl slire ile okul-
~ okutulacak ve mUelllfline her yıl için biner Ura telif hakkı verile

~· İkinci çtlcan kitap serisini yazana bir defaya mahsus olmak üzere 
~ müellifine verilenin bir. yılhğı üçüncü 4 üncü ve 5 inci çıkan
" da bir defaya mahsus olmak üzere dörder yüz lira mUlifat verile-

'· 15- ı&Usabakaya gireceklerin eserlerini üçer nUsha olmak üzere 
~ De ve kijıtıarın· yalnız birer yüzüne yazılmış olarak Maarif 
~fi Netriyat Müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri veya gön-
• ~ Jlzımdır. Kitaba konulacak resim şekil graf"ıkler vesairenin 
~ yalnız bu nüabalardan birine ve yerlerine konulmue bulunma
,~dir. Müsabakaya bemlmı9 bir kitapla girenler de kitabın üç nüsha-

\'erecek veya göndereceklerdir. 

._. e - Mtıaabakaya girenlerin eser mUsveddelerile birlikte eaerleri b

'- edildiği takdirde eserlerini ilA.n edilen telif hakkı mukabilinde ve 
1... tlrltl tasarruf baklnndan vazgeçerek lılaarif Vekillifine tlç yıllık bir 
~ igbı t;eırketti)deriııi .,. kitabın o devre içindeki her ba11Iı11nın llOll 

~erbıin kendileri veya kendi meaullyetleri altında tayin edecekleri 
~ bir zat tarafından yapılacağını g&terir noterllkten tudtkH bir 

~t aeaecli vermeleri de llzundır. 

' '1 - Kitaplarda bulımmaaı Jl.mmgelen pedagojik ve teknik vasıfla.
ti..~ p.rtname ile noterliğe tudtk ettirecek taahhtlt lleJledi tor
~ llaarif Vekilliği NetıiY&t Klldttrltıfilııden alınabWr. 
~:upl& iıltiJeDllrill aiti kuruf.hıt pmta pılumı da birlikte .,._ 

l&s11114w, (MBS), cmro. , 

O nr1nll: 19/8/989 
ıaao Program. 13.35 Tlrk mil

slği (Fasıl heyeti), H.00 Memleket 
aat ayarı, ajans ve meteoroloji 
haberleri, 14.10 - 15.30 Müzik (Dans 
müziği - Pi.) 

18.30 Program, 18.35 Müzik (kü-
9{1k orkestra - Şef: Necib Aşkın.) 

1 - Franz Lehar - Vala, 2 - Zi
ehrer - Eşkiya operetinden potpuri, 
3 - Delibeş - Kopelya balesinden 
bebek dansı. 

19.10 'l'Urk miiziği (İnce saz 
faslı), 20.00 Memleket saat ayan, 
20.05 Temsil, 20.40 Ajans ve mete
oroloji haberleri. 

21.00 Türk müziği. 
1 - ....... - Rast petrevi, 2 -

Lemi - Rast şarkı - Yok mu cana 
lşıka hiç ülfetin, 3 - Udi Mebmet
Rast arkı - Öyle yaktın ki beni, 
4 - Lemi - Suzinak şarkı - Yeter 
hicranlı sözler, 5 - Neyzen Rıza -
Suzinak şarkı - Çaldınp çalgıyı, 6-
Refik Fersan - Suzinak şarkı Sanım 
kimi isterse, 7 - ......... - Suzinak saz 
semaisi, 8 - .......... - Halk türkü-
sü - Sabahtan kalktım, 9 - ····-· -
Halle türküsü - Urfalıyım e7.elden, 
10 - ............ - Halk türküsü - Ekin 
ektim çöllere. 

21.40 Konuşma, 21.55 Neşeli pli.k
lar - R., 22.00 Haftalık posta kutu
su (Ecnebi dillerde), 22,30 Müzik 
(Dans müziği - PL} 

23.00 Son ajans haberleri, ziraat, 
esham - tahvilit, kambiyo - nukut 
borsası (fiyat.), 23.20 Müzik ·cea. 
band - Pi.) 

23.55 - 24 Yarınki program. 

1939 A;uatoe'Ull 20 nef pazar sil· 
ntl aabah 1aat 10 da Bebekte, Kil- Bankamızın §Ube ve ajaııslan için lt1zumu kadar memur alınmak • 
oük Bebek <'..&dde&inde polis kara- Mre miisabaka imühaııı yapılacaktır. 
kolu yanında llo. 1 Aslanlı Konak 

ismile tanılmıD apartımanın l5 inci 

dairesinde mevcut ve Üniversite 
Profesörlerinde• Rişart' Honiğ'e ait 

nadide eşyalar açık arttırma sure
tile satılacakt.lr. 

Tekmili hususi surette Almanya
da ımıarlanmlf een filme ağacından 
modern kUtüphaneler ve ministir 
yazıhane, çift otomatik emsalsiz 
yemek masası ve Ustleri maroken 
yemek sandalyalan; çok yeni halde 
modern sufle duğlas salon takımı; 
salona ait eşyalar; tanınmış sanat
kirlar tarafından imalı bronz oksi

de heykeller; hakiki saks ve galle 
vazolar; biblolar, minyatilrler, kom 
ple sofra takımı; kristal sürahi ve 
kadehler; Fer forje avizeler; masif 
akaju oymalı salon masa; vitrinli 
çay masası; masif meşe direktuar 
yatak oda takımı; Alman malı ilke 
çocuk yatak oda takımı; elbise do
lapları; like ve kurbe vernanda ta· 
kımı; emayye son sistem havagazı 
ocağı, perdeler, mutfak takımları, 
eski litince kitaplar vesaire. Al

manyada hususi aurette ısmarlan

mış modern saloa takımı. 

Eşyaların 12 saat zarfında kaldı
nlması mecburidir. 

Müsabakaya girebilmek için en az orta mektep mezunu olmak w 
)'&il 18 den aeağı, 30 dan yukan buJıınmamak prttır. 

18 den qağı yaşta olanlar imtihana girebilirlerse de 18 yaşında 

evvel memurluk sınıfına geçemezler. 

Ankara, 1mıir ve lstanbuldaki imtihanlara orta mektep mezunlan 
almmıyacaktır. . 

Ortamektep mezunları için 6 ay, lise mezunları için azami bir sene 
devam edecek staj milddetl zarfında orta mektep mezunlarına ~' 
lise mezunlarına 60-75 liraya kadar ve imtihandaki muvaffakiyet dere
cesile mütenasip surette ücret verilir. Bunlarm barem kanunile muay 
yen derece haklan staj devresinde mahru tutulmakla beraber staj dev 
resini takiben yapılacak mesleld imtihanda muvaffak olanlara tekaüde 
tabi daimt aylıklı memur kadrosu dahilinde derece maaşı tediyesine bat
lanır. 

Bir yabancı dile (Fransızca, İngilizce, Almancaya) bihakkin vakıf 
olduğu usulen sabit olacaklara bir üstün dereceden maq verilir. 

Henilz askerliğini yapmamış olanlann daimi kadroya alınmaları as

kerliğini üa. edinceye kadar tehir olunur . 

Yabancı dil bilen ve asgari lise tahsili olanlar -talimatnamesindeki 
ıarUar dairesinde- beş senelik muvaf fakiyetli bir memuriyet devresinden 
ıonra bir sene için A vrupadaki bankalar ne7.dinde staja gönderilecek 
lerdir. 

Müsabaka imtihanlarına Adana, Afyon, Ankara, Antalya, Balıkesir, 
Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Erzincan, Es

kişehir, G. Antep, Gireson, İstanbul, lzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, 
Konya, Kiltahya, Malatya, Samsun, Sivas, Ordu, Trabzon, Tokat, Van, 
Yozgat, Zonguldak. eubelerimizde orta mektep mezunları için 25, 26 A
ğustosta, lise mezunları için 28 ve 29 ağustosta saat dokuzda bqlana
caktır. 

Maarif Vekilliğinden : 

Müsabakaya gireceklerden ne gibi vesikalar arandığı ve nelerden 
imtihan yapılacağı yukarda isimleri yazılı şubelerimizden elde edilebile
cek izahatnamelerde görülebilir. 

İsteklilerin müsabakaya iştirak edebilecekleri mahaldeki banka şu
besi müdürlüğüne ve Ankarada Bankanın Personel işleri müdürlüğüne 
24/ 8/ 939 tarihine kadar müracaat etmeleri lizıındır. (6159) 

1- 2259 sayılı kanunun tatbikine dair olan talimatnameye göre 
ilk okullann 4 üncü ve 5 inci sınıfları için ild ciltten müteşekkil bir ta· 
rih kitabı yazılması müsabakaya konulmuştur. 

2-M~~~~ı~m~c1an~~w~~t~r~b·t•a·n~b~u~l-~~------------~~;I 
Perşembe günü akşamı bitmek üzere altı aydır. Vakıflar Direktörlüğü İlinlan 

3 - Müsabakaya iştirake karar verenler 30 ikinciteşrin 1939 per- Semti ve mahallesi 
şembe günü akşamına kadar bir dilekçe ile Maarif Vekilliğine müracaat 
ederek bu müsabakaya girecekler defterine adlarını yazdırarak bir numa
ra alacaklardır. Şehremini Melekhatun 

Cad. ve So. N o. su 

Çeşme 2/1 

Cinsi 

• 

Muhammen aylığı 

Lira Kr. 

Kelekhatun 4 00 
cam il 4 - Müsabakada birinciliği kazanan kitap serisi Uç yıl süre ile 

okullarda okutulacak ve müellifine her yıl için biner lira telif hakkı Saraçhane Horhor 
verilecektir. İkinci çıkan kitap aerisin1 yuana bir clafaya malıaua olmak Silivrikapı haricinde 

üzere birincinin müellifine verilenin bir yıllığı, UçUnctl dördüncü ve beşin-
ci çıkanlara da bir defaya mahsus olmak üzere dörder yüz lira müklfat Karagümrük 

Kavaklı 

Balıklı 

35 Bahçe içinde ev 

6 Tekke maanı~ 
hanesi 

5 00 
"l 00 

verilecektir. Çarşı 
Değirmen 2 Dükkiı) 

Orta Kazazlar 62/ 54: 
" 

6 00 
l 00 
1 00 
l 00 
l 00 
1 00 
2 lSO 
l 00 
1 00 
1 00 
ı ne 
ı ne 
ı 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
2 00 
2 50 
2 00 

5 - Milaabakaya gireceklerin eserlerini. üçer nüsha olmak üzere 
makine ile kağıtların yalnız birer yüzüne yazılmış olarak Maarif Vekil
liği Nefl'iyat .Müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri veya gönder· 
meleri llzımdır. Kitaba konulacak resim, şekil, grafikler vesairenin asıl
ı.nnm yalnız bu nüshalardan birine ve yerlerine konulmUf bulunması 

kafidir. MU.aba.kaya buılmıf bir kitapla girenler de kitabın Uç nüsha
lllll verecek veya göndereceklerdir. 

6 - MUaabekaya glreDlerin eeer mUsveddelerile birlikte, eaerlen, 
kabul edildiği takdirde eaerlerini illn edilen telif hakkı mukabilinde ve 
her tUrlU tasamı! hakkından vazgeçerek Maarif Vekilliğine üç yıllık bir 
devre için terkettiklerini ve kitabın o devre içindeki her basılışının 
son tashihlerinin kendileri veya kendi mes'uliyetleri altında tayin ede

cekleri diğer bir zat tarafından yapılacağını göaterir noterlikten tasdik

li bir taahhüt senedi vermeleri de lazımdır. 

7 - Kitaplarda bulunması lizımgelen pedagojik ve teknik vasıflan 
gösteren şartname ile noterliğe tasdik ettirilecek taahhüt senedi formü
lü Maarif Vekilliği Nefrlyat Müdürlüğünden alınabilir. Mektupla istiyen
lerin altı kuruşluk posta pulunu da birlikte göndermeleri lazımdır. 
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Yukarıda yazılı mahaller 94:0 senesi mayıs sonuna kadar kiraya ve
rilmek üure açık arttırmaya çıkanlmıştır. İstekliler 29/Ağustos/1939 
Salı gUnil saat on beş4 kadar Çemberlitaşta İstanbul Vakıflar Başmü-
dürlüğünde Vakıf Akarlar kalemine gelmeleri. (M27) Yüksek Deniz Ticareti Mektebi 

Müdürlüğünden: 
ııektebimize 939 yılı zarfında talebe kayıt ve kabulU eeraiti. lstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
1- Mektebin tahsil müddeti lise ve yüksek aınıfiı olmak üzere altı Pendik P. T. T. merkez binaaı tamirat ve tadilltı qık ebiltmeye 

senedir. Yatılı w parasu.dır. Gayesi ticaret gemilerimize kaptan ve ma- konulmuştur. Ebiltme 28/ 8/ 939 pazartesi saat 15,30 da B. Postahane 
kinist ve deniz mesleği için fen adamı yetiştirmektedir. binası birinci katta P. T. T. mtıdtırlüğtı odasında toplanacak ahm satım 

Mektebe kabul olunan talebenin giyimi, yiyimi vesair huausab komisyonunda yapılacakbr. · 

mektep tarafından temin edilir. Keşif bedeli 1490 lira 44 kurul. muvakkat tıımınat 112 .liradır • 
2 - Mektebin bu sene hem lise ve hem de yüksek sınıfına talebe alı-

nacaktır. 

A - Liae sınıfın& alınacak talebenin orta mektebi bitirmie ve ~ 
lan on beşten küçük, on dokuzdan bUyük olmamaları şartbr. 

B - Yüksek sınıfa alınacak talebelerin de lise mezunu olmalan 

11.zımdır. 

3- Y&Dlmak için pazartesi, çarşamba ve cuma günleri mektebe mU-

racaat edilmelidir. 

4 - isteklilerin mektep mUdürliiğilne k&llP yazacak.lan iatidalaruıa 
qağıdaki vesikaları rapteylemeleri lizımdır. 

A - Hü.viyet cüzdanı 
B - Afi kiğıdı 
O - .Mektep p.lıadetnamesi, veya tasdiknamesi veyahut 

muaacJdak suretleri 

. 

Taliplerin keşif ve prtnamesini ıörmek ve muvakkat Unıinatlannı 
yatırmak tlzere çalışma gtınlerinde mezkftr mUdllrlUk idari kalem leva· 
Zlll1 )nsnuna, elmiltme gtlntmdm - .. 8ekbı gtııı evvel en az (1000) 

liralık bu ile bemer 11 yaptığına dair idarelerinden aJınıe olduğu vesika· 
lara istinadeıı lstaııbul vlllyetindeıı alınmıı ehliyet ve 939 yılma ait ti· 
caret odası vesi.kası ve muvakkat temlııa.t makbmile birlikte eksiltmt 
gtlD .,. saatinde komlllyona müracaatlan. (81!m) 

F - 6 adet kart.onsuz fotoğraflan "9X6 eb'admda,, 

~ - Yazılma ili 26 ağustoe 939 Cumartesi gününe kadardır. Kayıt 
ole.nların 28 Ağustos 939 pazartesi gtlnll sıhhi muayeneleri için • abah 
saat 8 de mektepte buhmmalan lbundır. 

e - i"ula tafsilat için Ortaköyde mektep mttdü.rlüğtlne mll'A caat 
olunmalıdır. latanbuldan gayri mahallerrlen yapılacak müracaatlara mat
bu mektebe duhul biJciaiDdm gönderilir. Müracaat toin poeta pulu D - Poli8ce tuctik edilmit iyi hal klğıdı 

11-YeWertnlıı lahlı adre81eıi va ta~ blısalan , ~derillwi ıavmclir. "627~ 
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Çocuklar, ihtiyarlar ve hastalıktan yeni kalkanlar için gıda 

BESLEYi i NLARI 
:· PIY ASAYA ÇIKTI ... 

Vitamin ve Kalori cihetile çok zengindir, KANZUK UNLARI, besler 
Çocuklarda ishal gibi Barsak rahatsızlıklarını mucip olmaz. 

ve kuvvetıendirır, çok kolay hazmolur. 

f·:anzuk Pirinç Unu - Kanzuk Patates Unu - Kanzuk Yulaf Unu - Kanzuk Mercimek Unu 
Kanzuk Bezelya Unu - Kanzuk irmik Unu - Kanzuk Nişasta Unu - Kanzuk Çavdar Unu. 

Çeşitleri Tanınmış Eczane ve Ecza Depolarile Büyük Bakkaliyelerde Vardır 

K 

En Fazla 
,_, 

RA OBE T Bulan 
Pudranın Yeni 

_ 19 AGUS'JOS ~ 

Kulağınıza küpe olsun 
Daima RADYOL1N; çünkü: 

Diş macunu ile muntaztıınaO 
fırçalayınız. 

••• • •• JI ( • • • • 

l LAN 
Re n kleri Pf RTEV 1 Bursa vilayetinin Orh~neli. ~~: 

sına tabi Harmancık nahıyesı ...:tt· 
k··yteı..-

MEŞHUR BiR 
GUZELL IK 
MUTEHASSISI 

Bu Kıymetli 
Tav!iyelerde 

Bulunuyor : 
- Şapka ve roblarda olduğu gibi - Pudra renklerlnln modası da daima 
ıeğişir. Bunun i~in Tokalon müesseses~in gü:.!:ellik mütehassısı, yeni ve 

cazib renkleri hemen ba.yanlann enzarı istifadesine arzeyler 

.Pcche - llkbahar tüvaletlerile ve bilhassa suare tuvaletlerile l-
Jhenktar olan ve bilhassa sarışın- henktar bir tıudradır. 
ırla saçları kestane renginde olan- f'! Rose Ocre - Sıcak tenli es-
ara yakışan "Şeftali yumuşaklığı., merler içın son moda pudradır. 
~irini yapan pudradır. • Bütün bu renklerle sa.lr birçok 
• Ocre - Esmer tenler için ga- renkler "Krema köpüklü,. meşhur 
tel sevimli ve "Mat,, bir te.~ir yapan TOKALON PUDRASININ bütün 
•e bugün Pariste pek fazla rağbet serisini teşkil ederler. 
ruıan pudradır. Bütün bu renkler, tene güzel ve 
.. Rechel Dore - Zayif tiplere ha- nazik bir ''Finimat,, vermek için 
!ü ve mahrem bir parlaklık veren hassaten tetebbü edilmiştir. 

PUDRANIZI NASIL İNTİHAB ETMELİ 'f 
Bu meşhur mütehassıs diyor ki: ğü,, bulunmalıdır. Bu kıymetli cev-

~di pudralar, cildin tabii yağlarını her hususi bir usul dairesinde Toka-
hasRed~rek kurutur ve sertleştirir. lon pudrasında mevcuttur. Bu pud-
~c buruşuklukların serian husulti- ra ise cildinizi kurutmaz ve sertleş-
lU teshil eder. Bu halin önüne geç- tinnez. Bilakis kadife gibi ywnu-
~ek i in pudranızda "Krema köpü- şatır ve tathlaştırır. 

(1AZ1n RENKLERİN BVTVN SERİSİNİ TECRVBE SDİ1\'İZ. 

Bırçok kadınlar, ma- ~- -ll bir pudra tecrübe edi- 1 

alesef tenlerine uygun SİZE HEPSINl niz. 
olan pudrayı kullanmı- Adresimize yazınız, . 
yo~lar. Bunun ~çin yüz- PA R AS ı z ~ize parasız muhtelif . 
lenne makyaj olmuş renklerde 6 adet ntimu-
ve sert bir manzara GÔNDERECEGIZ 1 nelik yeni TOKALON 1 
veriyor. Teninize uy- _.__ pudrası göndereceğiz. 

j A 

gun pudrayı bulmanın yegane ça- Ve bu tecrUbeyi kolaylıkla yapınız. 
.resi yüzünüzün bir tarafına bir Adres : İstanbul 622 posta K. (27 
,renk ve diğer tarafına başka renk No. Tokalon pudrası servisi). 

İnhisarlar lJ. Müdürlüğünden : 
1 - Şartnam" ve numunesi mucibince 10/ Vll/ 039 tarihinde ihale o

lunamıyan 22X25 eb'adında (17) milyon rakı mantan pazarlıkla yeni-
den eksiltmeye konmu§tur . . 

II - Muhammen bed~li beher bini sif 350 kuru§ hesabile 59,500 
lira, muvakkat teminatı (4462.5) liradır. 

fil - Pazarlık 28/VIII/ 939 paiartesi günü saat 15 te Kabataşta 
Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacak
tır. 

IV - Şartname ve numuneler her gün Levazım aubesi veznesinden 
va İzmir, Ankara başmüdürlüklerinden (297,5) kuruş mukabilinde alı
nabilir. 

V. - İsteklilerin pazarhk için tayin olunan gün ve saatte % 7,5 
güvenme paraslle birlikte mezkfır komJsyona gelmcieri. (6152). 

Briyantini 
Terkibindeki hususiyet ' 

tibarile saçların kırılma

sına ve kuruyarak kepek· 

lenmesine mini olur. Sao
ları harici teslrattan ko. 

rur. Tatb bir yumuşa.Idık 

ve tabü bir parlaklık bah

şeder. 1 
Her eczane ve ıtriyat mağaza
larında bulunur. 

ı-----
................ ! ........................ . 

BİSİKLET MERAKLILARININ NAZARI DİKKATİNE 
Gal• ta Voyvoda cadde•lnde kahı 

Si SEK ELEKTRll Tf CARETHANESINDE -- -·---~ 
Meıhur HERCULES ( Birmingham f' · ıngiliz marka 

/ Mükemmel Yarış ve Vitesli Bisiklet lerini 
Teıhir etmektedir. Liitfen gidip görüaüz. 

IÜLANTSb ~AN~ 
_ UNiNY._J 

Bayanlara mahsus 14 ayar altın 
saatlerin yeni modelleri gelmiştir. 

Fiatlan 44 ili 68 liradır ve 15 sene 
teminatlıdır. 

Ayda 3 Lira Taksitle 
Saat deposu: Sirkecide Liman ha

nı sırasında Yelkenci hanında No. 8. 

r: GÖZ HEKiMi 
Dr. Nuri Fehmi 

tanbul Belediyesi karşısında 
Ayberk apart. Tel. 23212 

IST ANBUL BELEDİYESİ 
lstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletma '.eri Umum Müdürfüğünden: 

Adet 

1 
1 

1 

Marka 

Ford 

" 

Cins 

Kamyonet 

" 
Binek 

Muhammen bedeli 
Lira K. 

100 
150 

100 
1 - Yukarıda. adet cins ve mark~larile mt.'...ttmrnen bedelleri yazılı 

müstamel otomobiller açık arttırma ile satışa çıkarılmıştır. 
2 - Arltırnıa 1/ 9/ 939 cuma günü saat 15 de idarenin Tünel ba

şında Metro han binasının 5 inci katmda toplanacak komisyonda yapı
lacaktır. 

3 - İsteklilerin otomobilleri görmek için Salıpazarı ambarına ve 
arttırmaya iştirak için de % 7,5 muvakkat teminatlarile birlikte mez-
kı1r gün ve saatte komisyonda. bulunmaları. "6383 ••. k r --·. 

, '>~ 

v ' AGARAN 
SAÇLARA 

sa~ boyalan saçların tabii renk-1 
!erini iade eder. Ter ve yıkan

makla çıkmnz, dalına sabit kalır. 

Kumral ve siyah renkli sıhhi saç 
boy&.landır. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 
Beyoaıu - latanbul 

linde Çardı ve Kışmanlar 0 . tJe' 
de şimalen Furunlu yaylada.1<1 po
ton sütun noktasından bn.şl~~p bif· 
buluk dcresile Miran dercsının o1'· 
leştiği noktadaki beton sütun. ndeJl 
tasından ve Habipoğlu çeşınesın ca· 
geçerek Çamoğlu çiftliği ııaraP sıJlıı. 
misindeki beton sütun nokta ğltı 
hattı mUnkesir, şarkan ÇafllO.sU· 
çiftliği harap camisindeki beton bfıf' 
tun noktasından başlayıp J)Cd~· 
tepesindeki beton sütun no ~ 
da~ geçerek K~la deresi~~ oktB 
Orhaneli şosesini katettıgı .. n &:, 
daki köprüye hattı mu~ or· 
cenuben Kışla deresinin Çardı Jı.ıd 
haneli şosesini katettiği nokt:aııe
köprüden başlayıp Çardı - or uYııı. 
li şosesini takiben Furunlu Y d• • 
Kışmanlar camisi hattın~. Ç~J<t'' 
Hopanlar şosesini katettıgı n 118ttı 
daki beton sütun noktasına 18 • 
münhani, garben Furunlu ya~, . 
Kışmanlar camii hattın~~. çsoıct'' 
Hopanlar şosesini katettıgı n g,Şlıı.Jl' 
daki beton sütundan hudut .b betoll 
gıcı olan Furunlu yayladaki . ae 
sütun noktasına hattı müstakiJJl s.r'' 
mahdut 993 hektardan ibar~ 
zide 20 / 8 / 936 tarihli ve 1/ .. sı.eJlİ' 
numaralı ruhsatnameye ınu J{~ 
den Hüsnü Konay ve Kemal cı· 
tarafından aranmakla meydal13 ud· 
karılan krom madeni 60 yıl ~e O" 

detle adı ğeçenler uhdesine iltll e51· 
lunacaktır. Maadin nizaınna.~bill' 
nin 36 ve 37 nci maddeleri ınu;~g39 
ce buna itirazı olanların 4/ .. dclCt 
tarihiı.ı.den itibaren iki ay fil~ tiıı' 
içinde Anknrada İktisat Veki e .,ıı 
ve mıı.ha.llinde valilik makaIJllll~-'1 
istida il~ nıUracaatta bultJllJXl 

19 ağustos cumartesi 
akşamı Beylerbeyi 
İskele tiyatrosunda 
Kızılay menfa.atine 

sünnet düğünü ~l 

Saz - Hokkabaz - Varyet~ 

1 
GAZETEMİZİN KAGIDI 
İstanbul Basım İstih-
lak Kooperatifi Şir

ketinden . alı~ 

1 
t . 1 

- ~ 
~ıo 

Sahibi: A. Ccmaleddin Sa~~ 
Neşriyat müdürii: Maci~-~ • ..ıtf 
Basıldığı yer: Matbaai UU--


