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Alma~ ve 
Ağustos ayı . 

italyan kuvvetleri hazırlanıyorlar! 
icinde totaliter devletlerin Balkanlara , 

ve Dantzige hücum etmeleri muhtemel görülüyor 
•• 

SULH CEPHESi BLOFLERi SOtiUK KANLILIKtA TAKIP ETMEKTEDiR 
Yine maliyet 1 Alman - ltalyan kuvvetleri 15 ,-K~~I Karol 'Fransız Askeri heyeti 
fiall meselesi Ağustost~ '}-v37 . şehrimize dün geldi 

Bilhassa milli sana
yiimizde maliyet fia
tin in hasabını kat'i bir 
zabtu rapt altına almak 
IAzımdır. 

Yazan= A. N. Karacan 
JUemlrketinıizdekj hayat pa

hahhlğmın başlıca sebebi, ev
nJce de yazdığını gibj, harice 
ıatbğımız istihsal maddeleri • 
:ınlıle dahili piyasada istihlak 
ettiğimJz ıjııya cinslerinde ma
liyet fiyatına hakim olamayı • 
tımızdan ileri gelmeketdir. İs • 
filısalatının: ve harici piyasaya 
ıürümilmüz son sene)e-r ı:arfm. 
4ra artmış olmakla beraber Tür 
Jı.iyeye malısus istllısal madde • 
Jeri üzerinde Jıile hariçte el'an 
rekabetle lıoy ölçüşebilir lıir lıa· 
le gelememifizdir. Bundan iki 
ııene evvel cenubi Amerika 

memleketlerinde bir tetkik se -
ıahati yaparken bu aeı lıakika· 
ti gözlerlınJe görmenin derin ız· 
brabını duydum. Meseli dün • 

;yanın en :zengin memleket; o
lan Arjantlnde Türk zenytinya
fuı, Ttlrk kınu yemitleri, Türk 

tütünü e§Sİz bir şöhrete sahip -
ken bu mallarımızı maliyet fi,. 

yatının ytibeld.iti yiizünden dat 

mak imkiııı olmadığını, fakat 
italyanların, YunanlıJuuı, hat· 
tlı kendi mallan kafi gelmfyerek 
bizden aldıklan zeytinyağı, ku· 
ra ibilınları ve hatta ıimali A· 
m ıikMun da yine lıizden mü • 

lıayaa ettiği tütünler4en bir 
mlktunıı lıafif bir Manlpulation 
daa sonra lıu memleketlere kir 
la sattıklarım hayretle miişahe· 

ele ettim. Bunun sebbei, birin
ci mal fiyatlarından dinya piya
sasına göre ayar edilememesi, 
yani maliyet fiyatının pahalılı

ğı lı!i. Çiftçi malını birçok ikh -
•adi şartların fenalığı veya nok 
sanJığı yüzünden, pahalıya mal 
edyordu. 

Diğer taraCtan harici ticaret 
alemi hııltkındaki bilgimiz ek -
sikt. Sattığının malın cinsleri 
ve fiyatları iizerinde rakamlann 
1'asıl çalıştıklarını blimiyorduk, 

Vapur navlunları ve gittilcçe ge
nişliyecek bir harici ticaret nıik 

yası üzerinde organize oln1a .. 
maklığımız ve sigorta primleri 
aleyhimize büyiık farklar yara
tıyordu- Bu sebepler, kalitesinin 
biitün yüksekliğine rağnıcn, 

Tiirk nıahna dür.yanın en zengin 
n1ahreeini kapıyordu. 

Diişünmlli ki yalnız Arjantin 
bizinı paramızla senede yil'mi 
milyon liralık zeytinyağı istih • 
lfık eden muananı bn nıahree 
halinde Okyanosuıı öbiir ucunda 

A. N. Karacan 
(Arkası 3 üncüde) 

fırkaya ıhlag geliyor 
ediliyor 

Misafirlerimiz akşam trenile 
Ankara.qa hareket ettiler 

(Yazısı 3 üncü sayfada) 

Almanların Danzig'de ya 
tıkları tahşidat 

-
Polonya, herhangi bir Alman hücumunu 
• önlemeye hazır bulunuyor 

Danzig ordusunda halen 17000 Alman var. 
Yeni gelenlerin sayısıda faza .. 

Varşova 16 - Buraya gelen ha-1 ve mühimmat ehemmiyetlidir. zünü karşılamıya ha:tır bulun • 
berlere göre Abnanarın ııon gün- ı Almanların bu tahkimatına kar- te ve her an hlr Alınan tecavü
lerde Danzige yığdıkları kuYVet şı Polonya da mukabele etmek- maktadır. 

Varşova 16 (A.A.) - Havas: 

Maarif Şürası 
bugün toplanıyor 

Danzigdeki sel.8hiyetli Leh mah
felleri, Alınanyadan gelerek ha
len Danzig ordusunda hizme e
den Almanların miktarını 15 
ila 17 bin tahmin etmektedirler. 
Doğu Prusyası hücum kıtalarına 
mensub 400 kişi serbest şehrin 
hücum kıtalarını takviye için 
Danzig'e gelmiştir. Keza Danzig 
sokaklarında .motosiklet üzerin
de üniformalı Rayşver askerle
ri de görülmektedir. 

Ankarada başlıyacak olan bu 
toplantı 10 gün sürecektir 

Hasan Ai Yiicel 

Ankara 16 (A.A.) - Maarif 
• 

Şfırası 17 tenmuz 1939 pazaresi 
günü saat on buçukta İsmetpaşa 
Kız Enstitüsü konferans salo • 
nunda çalışmalarına başlıyacak· 
tır. 

İlk umumi toplaintıya Maarif 
Vekili Hasan Ali Yücel bir nu -
tukla açacak ve Şura Vekillikçe 

tespit edilen ihtisas komisyon
larına ayrılacaktır. Şiıranın ay
rılacağı on iki komisyon şunlar
dır: 

Plan komisyonu, İlk öğretim 
komisyonu, Orta öğretim alimat-

Londra, 15 (Hususi) - Varşo

vadan bildirildiğine göre birçok 
tanınmış Nazi gazeecileri, bugün 
Almanyadan Danzige gelmiş 
]erdir. 

Serbest şehirde sükı1ne hü -
küm sürmekle beraber, muhtelif 
nokalıu-da yerleştirilmiş olan ha
va defi topları göze çarpmakta
dır. Nazi Gençlik kıt'alan, ma
kineli tüfek ve mitralyözle mü

(Arkası 3 iincü sayfada) 

nameler komisyonu, Orta öğre- Teknik Köşe nıuharriri-

tim programlar komisyonu, Tek-ı mizin Tünel hakkındaki ya 
nik öğretim ticaret okulları ko- zısını altıncı sayfamızdaki 
misyonu, Teknik öğretim san'at yerinde okuyunuz. 

(Devamı 3 ;incü sayfada) -llıılll--lllllııllllllılllllıılllı.ılllllllıılllllllllllllıı. 

Bükreş, 16 (Hususi) - Kral 
Karo! yaz mevsimi münasebe -
tile hususi yatı ile bugünlerde 
Karadenizde bir seyahate çıka -
aktır. Kralın bu seyahat esnasın 
da İstanbula da uğraması muh· 
emeldir. Seyahat tamamile hu
susi bir mahiyette olduğu içm 
resmi hiç bir merasim yapılnıı
yacaktır. 

Yugosıavya kıra! naibi 
Londraya gitti 

Belgrad, 16 - Kral Naibi 
Prens Pol Londraya hareket et
miştir. Seyahat hususi mahi -
yete olmakla beraber, Prens Pol 
İngiliz ricali ile mühim temas
larda bulunacaktır. Kabmede ya 
pılacak değişiklik Prensin av -
detine talik edilmişir. 

Sayfiyelere hücum 
Yazın bu yakıcı günlerinde 

bir sayfiyenin serin köşesinden 
mahrum olanlar bile bir dost ve 
akraba ziyaretine gittikleri za 
man bu senenin eski senelerden 
çok farklı olarak bir sayfiye hü
cumuna uğradığını görmüşlrc

dir. Adalar, Boğaz ve Anadilu 
hat boyu sayfiyeye gidenlerle 
doludur. Hele pazar günleri H· 

pur, şimendifer, tramvay adam 

almıyor. Adalara bir saat için - ı 
de dört vapur tahrik edildiği, 

akşam on, on beş dalıilıada bir 

(Arkan 3 imcü sayfada) 

Misafirlerimiz şebıimiıde 
(Yazısı iiçiineüde) 

Hilalia.hmerden rica 
Karahisar -Kisarna maden suyu 
pahalıdır fiatini ucuzlatınız ! 
Açtığımız hayat pahalılığı ile l termektedir. Me.elenin nüluzu-

mücadele sütununa karileriınlz na yardım edecek fikirlerini ve 
tarafından büyük bir alaka gös· (A rkaaı 3 foıMl sayfada) 

• Dün I stanbul .. ..,.-.~.....,.....,._,---.~--.-

SPOR güzel bir spor 
haftası yaşadı 

Fener stadında atletizm müsabakaları, • 
Çengelköyde deniz bayramı yapıldı, 
.---~~ ........................ """~""'~~:r"" ...... '?''i:'":,..~~-· 
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SAYt'A? 

Mihverciler harbedemez 
Çünkü, ham maddesi, altın ihti
yatı parası, iç istikrarı yoktur 

Aradan on gün geçtikten son- J 
ra bundan bahsediyorum. Düşün { 
mek için \·akit burakmak iste -
diın. 

30 Haziranda, akşama doğru 

§imdilik daha ziyade tasrih et -
miyecefim bazı kimseler, Paria
te. o gece Dnatzig yüzünden 
harp çıkacağı haberini yaydılar. 
B~ kumandan Gamelin Nis· 

de> di. Acele Parise çağll'dı !ar. 
GeldJği zaman yeni hiç bl r feV 
olmadığını gördü. 

Ayn telaj \'erki haber er ge -
çen EylUI ve Martta da Fransa • 
nın üzerinclen eserek düşmanın 
i lni kolaylıştırmışı. 

Buna ar ık bir nihayet verme -
nin sırasıd :r. 

Dört aydanberJ hareketleri Is 
pat ediyor ki düşman harbet -
mek ıstem·yor, harl:ıedemez. 

Ham maddesi yoktur. Altın 

ihtiyatı yoktur. Serveti \'e pa -
rası yoktur. Zahiri kuV\'etine 
rağmen iç ist rat'dan mahrum
dur. 

İşte dört aydanberidir ki bü -
im bunlardan mahrum olması -
na rağmrn. blöf sayesin tde işin 
iç:nden sıynl.makadır. 

Blof sayes'ndedir ki askeri 
mükellefieyti tesis etti (1935); 
Avusturya ıle 

zaman şunları okuyorum: 
- Biz de ayni fikirdeyiz ... 

Biz arkadaşça yaşamak ve öl
mek istivoruz... Tarinih yeni 
bir merhaiesini birlkte aşmak 

mevzuubahsir. Ve •ğzlerini bi • 
tirrken. çok ehemmiyeli bir jes
te olarak. bzlın General Gaınli -
nimiz var diyor. 

Şartlar böyll olunca. 30 hazi
randaki gibi panikler ahmakça 
ve canıyanedır. 

Yalnı z bu pan:klerdir ki. kar 
şımızdokilere korktuğumuz ze-
habıvı vererek ve ışsizlik yü -
'ZÜnden seferber edilmiş 3 mil
yon askerlerin!n bizi dehşete 

düşürdüğünu sandırarak, bize 
bir harbe mal olabilir. 

Milıverciler biz; mle bir asap 
maçına giri mişlcrdir. Karşı koy 
mak kafdir. m:h\'er geriliyecek 
tir. 

Çünkü onun kat'i kararı kay 
bedcce;ji bir harbi yapmamak 
ve bize korktuğumuzu dü~n • 
düğu zaman ha~betmek istedi • 
ğ:ni bi~ sandırmaktır. 

Gazetelerimizden pek çoğu • 
nun çözmiye çalı.ştıkları B. Hit 
lerin muamması, budur ve yal
nız budur. Kaıvgadan korunmak 
için yüksek sesle tehditler savu
ran b'.r fırarinin muamması. 

Fransızlar bu tuzağa kapıl· 

dıkl&rı zanıan saii~ atin huıdut • 
larını a arlar. 

Ren mıntakasını işgal etti (1936) 
Avusturya ile südetlere el koy -
du (1938), Bohemya'yı Morav -
yayı, Slovakyayı, Memeli ve Al: 
:navutluk'u ilhak etti (1939). 

Bu blöfler, Fransa ve İngilte
renin, par!Amenter sebep.erle 
deniz. kara ve hava kuvevtleri -
:nı ,iki memleketin opyekün kuv 
velini hiçe ndirmiş olmaları sa
yesınde muvaffak oldu. 

sa en bu tuzage. iht ma: ge
çen harbi geri hızmetlerınde yap 
m19 olan b.r mütehass ,;1ar az - 1 
lığı düşmektedir. ı 

Sıpeılerde h~rbetm '~ olan 
rr.uazzan~ kütle mül..=.melcn sa 
kind'r. 

Berin - Roma mihveri an ·ak 
ldınsenln kendisine cevap ver -

OuLn ıçmdir k geçen :ıo ha
ziranda vukua etlen dehŞe'te 

:.ikrar düşmemeli~ i .. 
Bu asabi bı.rbranlll'f F o.n.sayr. 

layık değ;l.dir. 
mt:)e<:e~ .aşikar surete muh k- ı Le joumal 
kak olduğu zaman ehdtlere gt - l l!!!!"!!!!!!!!!!!!!ll!!l-1!1!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
rtşın~ir. ! Y 1 ÇO k ha ta 

Ancak harp tehlikes olmadı - 1 ara anan ~U S -
ğım bildiği zamandır ki harp t hanede oldu 
ehdltlıeri savurmuştur. 1 Raıııı cıvarm<ia foct bir kaza 

Bu dört sene zarfında ne 1 olmuş, 14 yaşında bir çouk, ge-
Lond.ı-a, ne de Pa.l'İs bunu anla- ı ne kcndısi kadar küçük bir ar-
dı. Ve 1938 sonbaharı onların su· kadaşını tüfekle kalbinden vur-

. kutlarını tamamladı. ı' rnu~tu! • 
Ayni eınada, Dal .. dyenın 27 Eyupte, Rarnıae Huse-_. inaga 

Haziranda yaptığı fenalıkları iti i sokatında oturan 14 yaşında Meh 
ra~a mecbur kaldığı yabancı I met. ayni yaşta arkadaşı Mu -
propagandası aramızda ye Ie!i - ı z;,.ffer ıle Kazıklıbağ çivamı.da 
mişti. avlaıımağa çık t r. Muzaf • ı 

Altı aydanberi, büyük ir de- fer, clı ek. tüfekle oynarken 
ğii\klilc !iuSıııe gelmıştir'. Bu de- te ik duşmüş ve çıkan kurşun 
ğişık1ı'k am değildir. Fakat ger- arkadaşı Mehmedin kalbine isa 
çektr. ı bet ederek ağır surette ·'·arai:in 

Tam değldir. Şu itibarla ki 1 maı.ına sebebiy l vctm r. Ya 
sıstem değı~ikliğine katlroların 1 ralı çoı uk ımdadı sıhhi otomo
dcğişmesi refakat etmeıııişta- ve ı bılle Gurcba hastahar.c"Sine kal 

~:::~~~ ;::;:e:;t~~~i ç·~!~~~ ! ;;~~ . ~; u~;~t~;:~şt;;~ku 
terkedilm!ştir. 

Geçen şu itibarla tam deg.ldir 
ki, Fransız hükumeti reu;i •Hile, 
CdSUsluk ve daha kötülük ağla
rı ndan bahsederken, içimızden 
kimle ona kimden bahsettiğini 

sormıya cesaret edemiyor. 
Nihayet tam değildir. Çünkü, 

•· · hlı olduğu kararname -ka -

nunlara rağmen, hükumetimiz 
Alsas'da ve Bretagnede, tiraj az
lıkları muhariyetçi zihniyetleri
ru marur gösteremiyen gazete -

lerin yaşamasına müsaade et -
mektedir. 

Bununla beraber değişiltlilı: 

her iki memlekette ve ayni za • 
manda her iki hükumete hakiki· 
dır. 

Çemberlayn baltada üç defa 
Fıihrer"i yanma koşmaktan vaz 
geçmiştir. Daladye, korucuların
dan bıri ve üç ene müddetle de
ğişmez nazarı olduğu halk cep
h ii lıinctle kaydetmektedir. 

Bu baylar artık kusursllz nu· 
uklar söylüyorlar. Harp fahri • 
kalarında ameleleri haftada 40 
v a 50 saat çalıştırıyorlar. 

Yeri ıneşln ve sahtiyan m•-
nıulat:mn Almanyaya ihracı de 
vam e lncktedir. Hemen herr:en 
alok hlnoamış gibidir. Alman 
permi da ı es'.nin bu hafta sah-
Uyan ve ıneı~inlerirnizc \'Ol d'.ğ 

r at s f Haımbure 110 kuru -
tı.ır. S<iyıend.ğine gi'ire ~Jye! Al 
m;ı.n tairlrei permi fi) a .Mını 

b ı "' daha d~~ürıııek istivteek 

tı:u~ ıhr ca'. levak..:u!a i.i.Jfl· 

} ı><;a Bt~ h 1 vel~· tnanLulii-
t~n ı.ar.ı görml"S ı ~nı ç e.t.nJ-
yecekt:r. Yeri ; (abı·:.ıa'ar<o3, p;-
yasadan ıı.e in ve sahli> .. n sa • 
tın almaktad.r. 
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H .d. k ı · ························· amı ıye me • $:Hakli Del ll mi ? ! 
tep gemisi 5 Kasımpaşada 5 

• • 
Hatay bayramına 

iştirak ediyor 
! bir sinema 1 
: Kasımpaşada bayram ye- 1 
; rinde ituran kariimiz Basdi : 
: diyor ki: ; 
: •Bizim senıtte, yeni bir 1 
: sinema yapıldL Bir müd - ; 
; dettenberi faaliyette bulu- 1 
: nuyor. Şiındi, sinemanın 1 [ 

' . 
: üzerine bir de hoparlör koy : 
: dular. Hoparlör. gtteııin • 

Hami.diye mektep gemisi bu 
ayın 19 uncu Çarşamba günü li
manımızdan hareket edecek ve 
23 Temmuzda Hatayda yapıla -
cak şenliklerde hazır bulunmak 
üzere İskenderuna g;decektir. 
Hamidiye mektep gemu;i Hatay
daki şenliklerden sonra Akdeniz 
sahillerindeki bazı dost mem1€- • • • geç vakitllrine kadar, yük- • • • ketler limanlarını da ziyaret e- ; sek sc,Je neşriyat yapıp : 
decektir. : duruyor. Gere yarısına ka- : , 

Hamidiyenin bu seyahati esna : dar, çruınan prkılardan , ; 
sında Deniz Haı·b okulu talebe- : bütün mahalleli ~izardır. ; 

!er de gemide bulunacak, ve Ha- : Hiçi>irimizde, ne uyku var, : 
midiye dönüşte Akdenizdeki ; ne dnrak. Bu semt halkı, : 
Türk sahillerine uğrıyarak de - : ekseriyetle, gereloeri erken : 
niz gedikli erb~ hazırlama oku- İ yatan, sa hahları erken kal- İ 
!una talebe kavdedecektir. Oku· • kan iş, gü~ sahipleridir. Ho • 

J • • 

la alınacak talebelerin sıhhi mu • parlörün gürültüsünden ıre • 
ayeneleri de gemide yapılacak - r 5 ce yarısına kadar uyuyaını- ! 
tır. il yan biitün mahalleli hu : 

Mektep gemisinin bu seya - il halden şi.kJiyetçiclir. Kaza ; 
hati bir buçuk ay sürecektir. : veya nah iyenin buna mani : 

----000--

Hariciye Veka-
leti memurları 

arasında 
Hariciye Vekaleti memurları 

hakkında genış bir tayin listesi 
milli iradeye iktiran etmiştr. Bu 
Ikt ye göre Paris müsteşarı orta 
el~. Celal Hazım ve İskenderiye 
başkonsolosu Basri dördüncü de 
rece.re. Berlın başkonsoloşu Fe
ridun Cemal beşinct dereceye, 
Sofya başkatibi Bedri Tahir al -
tıncı dereceye terfi etirilmişler 

ve merkeze naklolunmuşlardır. 
Bunlardan başka merkeze nak 

ledi enler arasında şu isimler 
vardır: ,. 

Bükı'<>ş başkatibi Bülend U -
şaklıgil, Serut başkonosoosu Fa
ik Zihni, Begrad müsteşarı Şev
ki Nuri, Kah.re başkatibi Kemal 
Sail, Paris baııkatibi Siret, Ro • 
dos koru;olosu Reşat Hakkı, Prag 
başkatibi Nuri Sabit, Kıbrıs mu
a,•in konsolosu Fuad Eem, Tri
~ este kon olosu Rlfal, Peşte i · 
kinci katibi Saffet, Bükreş ikinci 
kat oi Rıdvan. 

_ krkezden harce naklen ta -
yin edilenler şunlardır: İna\'e • 
tuJah Cemal Belgrad müsteşar
iıgına, Orhan Halit Vaş;ngton 

müsteşarlığına, Sedak Zeki Pa
ris müsteşarlığına, Selim Sar • 
per Bukreş müsteşarlığına, Ha
san Nur Stokholm başkatibliği
ne, Ferıd Şerif Kopenhag ikinci 
kçtipl:ğıne, Bennan Kahire baş
katipliğ'ne, Ekrem İsmail Sof
ya başkiılipliğıne. Mahmut Ö • 
ır.erli Peste başkiıtipliğine, İs • 
ma şaklı •il Atina ikinci ka • 
tipl'~n~. Rıza Refet Stokholm 
.k 'c. katipliğine. Mustafa Boro

vali Bükreş üçüncü kiıtipliğne, 

Ari! Ortaç Moskova evrak ıne • 
urlugun:ı, Şlnasi Oyman La -

lıe; üçüncii katipliğine. Cevdet 

Dülger Paris baskonsolosluğuna, 
K .. ual Karnıcn Ktbrısa, Recep 

'Yazgan Rodo. :Consolosluğuna, 

İt'!aıt Salı;t P•ag konsolosluğuna, 

c~mal Toyg.ır Tiran konsoloslu

ğuna. ------
Yeni yapı l acö.k göçmen 

evleri 
Göçmen nakli için çalışma

lara devam edilmektedir. Bu se

ne de Romanya ve Bulgaristan

dan 20,000 kadar göçmen geti

r1ecek ve bunlar muhtelif mırt 

taka !ara yerleştirilecektir. 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet 

Vekale'i bir tarafan göçmen ev· 
leri :nşasına de•>am emektedir. 

İnşaata her sene muhtelif mm

takalarda muntazamane dE"\'am 

olunacak, göçmenler sıhhi şart-

: olması, hiç değilse, saat 22 : 
• • den sonra bu giiriiltüyii kes • • • • tirınesi, yahut, daha alçak • 

• • • sesle çalınmasıuı temin et - • 
ı: mı»i Hlzım deiil mi?. : • • : Kariiıniz çok doğru söylli- 1 
• yor. Bütün bir mahalleli • • • • rahatsız vl halkı bizar eden • • • 1 hu hlin önüne ge çilmesi ; 
• lizım ve, • • • • • 
:Haklı değil m i ? 1 
• • •••••••••••••••••••••••••• 
lngilterQ ve Franssaya 
yaptığımız ihracat arttı 
İki gündenberi İzmir ihracat 

tüccarları pamuk, iner ve üzüm 

mahsulleri üzerine İngiliz ve 

Franız pyasalarma oldukça bü • 

yük saitışlar yapmışlardır. A -

lvre satışlar, bilhassa üzüm 

mahsulü için gayet müsaittir. 9 

numar.a l.Ltümler Londrada 15 

kuruş. Ey!Ul teslim Ege Akala 

pamukları 45 kuruştur. Hazır 

mal Akalalar 56 kuruştan satı -

Iıyor. 

Belçika ve Holandadan alınan 

eklifler İzmir satıcıları arasın -

da üzüm ve incir üzerine bazı 

fiat ayrılıkları vücude getirmiş· 

tir. Bugünlerde bu piyasalarla 

daha büyük işler yapılmasına 

intizar ediliyor. 

Alman konrol dairesi, henüz 

üzüm üzerine yen mevsim fiatı 

tesbit etmemiştir. 

Buğday, arpa 
tiftik piyasası 

Arpa fiatları yükseliyor, 
tiftiK satışları da hararetli 

Alman pemıi dairesi geçen 
hafta içinde Türk buğdayları -
nın blher tonuna sif Hamburg 
55 lira vermiştir. Bu mal, Al • 
manyaya buğday imra:atını dur 
durmuştur. Tiprak mahsulleri o
fisi de şehrin ;htiyacına göre A· 
nadoludak stoklardaıı mal ge-
tirtmeğe devam E'tmlştir. Arpa 
fiyatlarırıda tereffü vardır. Ge
çen hafta, arpa piyasasında fa.
la tallp görüldüğünden ve da
hili sarfiyaia bile kifayet etmi
yecek derecede az mal geld'ğin
den !yatlar yük:selmiştir. Geçen 
hafta 4,10 paraya kadar sa ılan 
Tarakya çııvallı arpalar 4,20 pa 
raya yükselmiştir. 

Almanyanın bu hafta içinde 
memleketimizden satın aldığı 

mallar tiftik ile yapağı.dan iba
rettir. Bu hafla ,çinde pyasada 
950 balya tiftik sa1ılmıştır. Bu 
malların İngiltere için olduğu 
anlaşılmışl.ır. Almanlar, daha zc 
yade Anadolu piyasalarından 

mal çekmektedirler. Kıvırcık 

yapağı satışı ise bir hafta için
de 760 balyadır. Mamaf '.h, · dün 
de öğleye kadar 30 bin kilo yı
kanmı.ş yapağı satılmıştır. Dün 
satılan yapağılarıs kilosu 88,5 
kuruşta:ı verilmiştir. 

---000>---

Romanyada hububat 
rekoltesi 

Masosik 1210 rakımındaki 

Romanyadan gelen maluma
ta göre bu senenin ilk hubuıbat 

rekoltes şöyledir: Buğday 

3,920,000 arpa 1,262,tl70 çavdar 

484,190, yulaf 600,000 ton buğ • 

day istihsalatında bir sene ev · 
velkine nazaran yüz bin ton dü 

şüklük vardır. Çavdardaki dü • 

şüklük seksen bin, yulaftaki dü 

şüklilk ise yetmiş bin ton ka -

dardır. Buna mukabil arpa is

tihsalalın<ia 150,,900 l{ın ka.d.ar 

b'r salış vardır. ---
Yakacık suyununa40,000 

lira sarfedilecek 
Yakacık suyunun sıhhi lesi • 

satla isalesi için harekete ge • 

çilmiştn-. 

Kartal belediyesi 40.000 lira 

sarfile tesisatı yenileyecek ve 
su madeni boru içine alınarak 

sıhhi ve fenni şartlar dahilinde 

isale edilecektir. 

Ordularımız, dorıanmalarımız 

ve hava filolarımız mükemmel 
la~ içinde bu;unma~a ba~lı-

\~atsı Ya ta ı 
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lar içerisinde bulundurulacak - - Enfes bir proje huırladı m 
ynr - Yok canım 

lm•ak imsak 
ı 31 6 52 

Fransız • lngilz birliği mutak- tır. _ Evet, et ve süt mesele sin in Milletler Cemiyetine ha-
tır. inaıliz harbi•·e nazırı Pa • Gbçmen evlerinin beheri 500 

Dış Politika 
Bugünkü vaziyet 
Bir kaç sene evvel, caç ve tok• 

devletlerden çok bahsediyordu: 
İngiltere, Fransa, Amerika ve 
İngiltere, Fransa, Amerika ve 
Sovyetler .tok. devletlerdi. Al • 
manya İtalya ve Japonya da 
caç. sayılırdı. Japonya, 1931 se
nesinde açlığa dayanamıyarak 

Çinin bir eyaletine saldırdı. Ve 
otuz küsur milyon nüfusu o lan 
Mançuryayı istila etti. Mançurya 
:ile beraber, Japonyanın eline ge 
niş hububat sahaları ve zengin 
maden ocakları geçti. Bundan 
sonraJaponyanın doyacağı zan
nedilmişti. 

1935 sen'hinde de Fransa, . aç> 
olan İtalyaya Habeşistanı verdi. 
Bu sırada üçüncü aç bir devlet o
lan Almanya, Sar mıntakasını 
geri aldı. Ertesi sene A vustur • 
yayı ilhak elti. Bir sene sonra da 
Südet mıntakasını aldı. Bu top 
rakların ilhakından sonra doy • 
dukları zannedildiği bir sırada 

Almanya Çeklstanı ve İtalya da 
Arnavutlugu işgal ediverdiler. 
Oburun yedikçe iştihası açılır 

diye bir söz vardır; otoriter dev
letlerin istila politikaları da top 
rak ve arazi ilhak etikçe yeni hız 

almakadıı. Bu vaziyetin garip 
tarafı şudur ki, . aç• sayılan dev 
Jetler, daima kendilerlni, şu ve 
bu lokmanın yutulmaslc doya • 
cak vazyette göstermişlerdir. Al 

manya Sariı aldığı zaman, Av -
rupada bir karış arazi istemedi -
ğini söylemişti. Ayni sözü Avus 
tryayı ilhak ettikten sonra tek · 

rer etti. İtalya Habeşistanı isti
ıa ettikten sonra tekrar etti. İ · 
talya Habeşistanı isila eder et -

mez artık ctok• devletler arasın· 
da sayılabileceğini bildirmişti. 

Fakat hazım geçer geçmez yeni 
ve daha büyük •parçalar• pe • 
şinde koşmaya başladılar. 

İki sene içinde Avrupada ve 
Afrikacla bir çok memleketleri is 
tilcları altına geçirdikten sonra 
şimdi •doymuş• sayılmak için 

.yeni bir liste daha hazırlamış 

bulunuyorlar. Egto de Corbino 
namındaki İtal}?an .gaı.etesi, 
. hakiki sulh• un temini ijin AI -

manya ve İtalyan mualebatının 
mahiyetini bir defa daha say • 
maktadır. Bu gazeteye göre, Tu
talyaya verlmel. Cebelüttank İs
nus, Cibuti, Süveyş ve Malta İ· 

talyaya verilmeli. Cebelüttrık 

İspanyaya, Dantzig, Koridor ve 
eski müstemlekeleri de Alman • 
yaya iade edilmeli. O zaman si • 
!ahlar tahdid edilebilir. İktısa · 
dl işbirliği yapıır ve chakiki> 
sulh de kurulmuş olur. Bir defa 
artık İtalyanın ve Almanyanın 
doyabileceklerinden bütün dün
ya ümidini kcsmştı·. Farzımahal 
bu memleketler de otorter dev
letlere teslm edilecek olsa .tok· 

!arın• ertesi gün yeni bir liste 
ile karşılaşmıyacaklarından kim 
se emin değildir. Kaldı ki bahis 
mevzuu olan yerlerin bu devlet
lere teslimi asil düşünülemez. 

İtalya Habeşistan ve Arnavut 
luğu eline geçirdikten sonra ne 
hakla Mısıra ait olan Süveyşten 

bahsedebilir? İtalya bugün ala
caklı olan devletler sırasında de
ğil, borçlu olan devletler arasın
dadır. İtalyan gazeteleri, bu mem 

!eketlerin kendiler ine verilmi • 
yeceğini bildikleri halde neden 
bunları brer dava halinde ortaya 

atmaktadırlar? Bunun sebebini 
anlamak için faşist ve milli· sos
yalist rejmilerinin cdavasız> ya
şıyaınıyacaklarını hatırlamak lil
zundır. 

İtiraf etmek lazımdır ki, bu re 

jimlere karşı daima tedafüi va
ziyette kalmak karşı araf için 

., - remmu~ 1939 

A dliye koridorlarında 
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Polise hakaret 
eden kadın 

Bir ay hapse mahkum, 
cezası tecil edildi 
Uzunçarşıda Yemiş hanında 

ituran Ye K üçükpazarda seyyar 
olarak öteberi satan Emine adın 
da bir kadın işportasını yol Ü· 
zerine koyarak caddeyi işgal et 
tiği için belediyi polisi Ahclul
lah ve Salih giderek !şportayı 

yoldan kaldırmasını söylemış -
ter, kadın bunu dinlememiş ve 
memurlara çıkı!ilDllŞ, bunun üze 
rine, polis Abdullah kadının hü 
vıyet ve adresini 'stemiştir. E
mine, hü\'iyet ve adresini ver -
mediği gibi kendisini karakola 
göt.ürmek istiyen Abdullahın 

Y.akasına sarılarak bir düğme

sini ve manevra kemerinin at -
kısmı da koparmıştır. Bunun ü
zerine bir zab>t tutularak Emi
ne dün asliye ikinci ceza mah
kemesine verilmiştir. 

Yapılan muhakeme sonında 
Emine bir ay hapse mahkum e
dilmiş, anak, zorla götülürmek 
istediği sabit olduğdndan bel ce 
zası tecil ol.dnmll§tur. 

Polise hakaret ettiler ve 
tevkif olundular 

Sıwnatyada oturan Akille Ali 
adında iki itiş ' yine orada otu -
ran Yako ile kavga etmişler, Ya 
ko: 

- Polis! diye i:ttimdat et • 
mişt'r. Bunun üzerine, polis Ö
mer istimdat e<llen tarafa koş -
muiş \'e kavgacıları ayırdıktan 
sonra Akifle Aliyi karakola da
vet etmiştir. 

İki arkadaş. poı:s Ömere de 
hakaret etımişler, bunun üzeri
ne haklarında bir zabıt tutula • 
rak dün nöbetçi asliye cürmü
meşhut mahkemesi olan asliye 
ikinc: ceza mahkemesine veril • 
mişlerdir. 

Suçlular, polise hakaret et • 
medilderini söylemişler, Yako 
şahit olarak d:nlenmişt,ir. 

Mırhkeme, bazı nokıtaların 

tahkiki için muhakemeyi baş -
ka gün! bırakmrş, iki suçlunun 
tevkifine ve muhakemen:n mev 
kufen devamına karar vermiş • 
tir . 

Sirkeci meyılam asfalta 
çevriliyor 

Sirkeci meydanının inşasına 

devam olunuyor. Münakalıit Ve
ldıleti, evvelce parke döşemesi 

karara alınan meydanın asfaltla 
ahviline karar vermiş ve bu hu 
susta faaliyee başlamıştır. 
Meydanın genişletilmesi için, 

Edirne ve Çorluya giden otobüs
lerin evakkuf mahallnden Sirke 
cideki ip.re memurunun bulun
duğu dörtyol ağzına kadar iın

dat eden adanın istimlaki şiin -
dilik tehir edilmişir. 

Cesedi bulunan kadının 
hUviyeti tesbit edildi 
Evvelki sabah Eyüpte Bahari 

ye civarında bir fabrikanın rıh 

tımı önünde b ir ceset bulun • 
muşllil'. 

Düne kadar teşhis enilem: yen 
cesedin hüviyetini zab>ta tesb't 
etmiş ve boğulmuş kanının E
yüpte, Dökmecilerde ot,dran ba 
yan Refika olduğunu meydana 
çıkarmıştır. 

Refika, zengince olmakla be
raber, muhtelüşşudr imiş. Dün 
sabah Refika, Saime adında bir 
askadaşile Eyüpte deniz kena • 

rında gezerken görülmüştür. Sa 
ime, meydinda olmadığı cihet
le, zabıta kendisini aramakta -
dır. Refıkanın esedi otopsi için 
morg kaldırılmıştıs . 

dar eder. Fakat bu da haksız O· 

larak İtalyanın işgali altındadır. 

Ayni şey, ayni derecede kuvvet· 

le Almanyanın Çekistanı istilası 

hakkında söylenebilir. Bınaena

leyh karşı tarafın artık müda · 

faadan tecavüze geçmelerine za· 

man gelmiş olsa ı;ıerektir. , 
. D ' lir ı l Iı:t-~ r valesine dair! 
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bir zaf manzarası arzediyor. İ -
talya bugün başkalarına ait o -
lan topraklara sahipdir. Mesela 

Arnavutluğu haksız yere işgal 
elmi şve Arnavut milletini esa
ret altına almıştır. Sonra on iki 
adayı muhafaza etmek için oto
rıter devletlerin bu kadar ehem 
miyet verdikleri ırki bir sebep 
yokı,pr. T!ril'daki Almanların 

m4kadderatı Almanyayı aaka -



17 - Temmua 1931 

•• l iSTiKLAL 
ATATURKJHAABI 

Kongre mukarreratı 
Prensip itibarile işler ayrıldı, 

bir de heyeti temsiliye seçildi 
- 32-

3- İngilizler, benim İstanbula 
celbim husU6un.da fevkalade ıs

rar ve hükumeti son deret-e taz
yik ettiler. Hükiımet ve z;,tı şa,. 

hane ile, makine başında, gün -
!erce dlvam eden muhaLe!atla, 
bu cihet pek aşikar bikErLw. Bu 
mulhııbcrat, mülakatınıı:·da rnan
zuru alileri olacaktır. .li'&h!, 
me6lekten istifa edince n·ı.r hi
tam buldu. Buna kıy aseıı z~ \ıa
Jiniz hakkında da, ;stifadtı. son
ra büyük ısrar memul eü.ıem. 
Maahaza aksi takdirde d hı, ı zi
nızi kaybetmekten ise, Salahat
tin beyin müşkül vaziyete gir -
meısini tercih ederim. Burada 
Halli Bey hakkında, hükumet ve 
İngilizler, Kazım Paşaya çok 
:ısra-r ettiler. Kazım Paşa b:rşey 
yapılamıyacağını söylemekte ıs
rar sure!ile, elyevm Hal>t Bey, 
g~riresmi fırkasına sahib bu· 
lunuyor. 

4 - Hamit Bey, son bir telg -
rafile hepimizden daha seriY.a
reket arzusunu izhar ediyor. 
Şimdilik tadil olundu. 

5 - Sıvas kongreısi hakkındaki 

telgrafı henüz görmedim. Fil -
hakika bazı yerlerde müsbet ve 
bazı yerlerde de menli ifratkar
lık görülüyor. Şüphesiz vazi -
yete göre müıımir harekatta bu
lunaıbilecek surette iıhtiyatkar 

hareket taraıtarıyım. Umum için 
bu kat'i ve sarih program, bu -
gün in'ikada başlıyan Erzurum 
.kôngresi müzak .. ratından çıka 
caktır, 

Sıvas kongresinden pek çok 
fayda beklerim. Bugün değil, Sı
vas kingresi ilk mevzuubahs ol

duğu gün dahi her taraftan ve 
bilhassa cenuptan bir darbe 
vürudunu ağlebi ihl,imal gördü
ğüm ve bu seb}ble müdafaa te -

dabiri zımnında rlcada bulun -
duğum derhatır buyurulur. Ma
a·haza, Erzurum kongresinin de
vamı in'ikadı esnasında, Sıvasa 

vüruıt edecek murahhasların mik· 

1.arına ve Erzurum kongresinin 
yapacağı tesiratla hiıilis olacak 
vaziyete yöre daha ameli ve e
mın bir suret dahi düşünülür. 

6- Tanzimi mesai hususundaki 

nolıılai nazarı biraderileri pek 
musiptir. Maahaza şehirlileri de 
milli his ve teısir altında tu1mak
tan hali kalınmıyacağını ümit 

ederim. 

7- Harekatı milliyenin gaye 
ve maksadı, kongre marifetilc 
temin olunacak beyannamelerle, 
tasavvur buyurduğunuz veçhile 
neşrolunacaktır. 

S-- Meclisi meb'usan toplan • 

malıdır. Fakat İstanbul.da değil, 

Anadoluda. Bu husus kongrede 

tezekkür ve bunun üzerine te -
§®büs edilecektir. Cümlet-en göz

lerinizden öperiz kardeşim. 

Mustafa K"ınal 

Üçüncü ordu Müfet.tişlıği 

Erkanı'lıarbiye reisi miralay 
Kazım 

Efendiler, askerlikten istifamı 

müteakip, Erzurum halkının bi

laistisna ve viliiyatı şarkiye mii
dafaai hukuku milliye cemiye • 

tinin Erzurum şubesinin, hak • 

kımda pek bariz bir surette gös

terdikleri itimat ve samimiyetin 
lıende, bıraktıit unutuhnaz ha

tırayı, burada, alenen zikTetnıe

ii bir vedbe addederim. 

Cemiyetin Erzurum şubesio -

den aldığım 10 temmuz 1919 ta

rihli tezkerede, •cemi~·etin ba

şına geçmemi , .• heyeti faale ri

yasetini kabul ı•tmemi teklif e

diyorlar ve beraber çalışmak ii

r.ere tayin ve tefrik ettikleri beş 

aatın isimlerini bildiriyorlardı.• 

Bu beş zat; Rifat Efendi, nıü

tekaid binbaşı Süleyman Bey, 
mütekaid binba~ı Ka'-lm Bey, 

Albayrak gazetflfii müdürü Ne· 
cati bey, Tursun beyzade Cevat 
Beydi. Bahsettiğim tezkerede, 
Rauf Beyin de heyeti faale riya
seti saniyeliiiııe intibah edil -
diği bildiriliyordu. 

Bu tarihlerde, Erzurum şu -
besi heyeti idaresi reisi Raif E

fendi ve aza Hacı Hafız Efendi, 
Süleyman Bey, Maksut Bey, 
Mes'ut Bey, Nlcati Bey, Ahmet 

Bey, Kazını Bey ve Katib Cevat 
Bey idi. 

Erzurum şub<bi, İstanbıdda· 
ki nıcrke-zi idare riyasetlerine i
sale çalı~tıkları bir telgrafla, 
•merkezi ıımunıi namına beyanı 
rey ve miitalea eylemek salzbiye
tinin, bana verildiğinin telgraf
la iş'arınu da rica ettiler. 

Bundan başka, bizim, Erzurum 
kongresine girmemizi teshil için, 
kongreye rzunnıı ıniimessili ola
ı-ak iotihab edilmiş olan müte _ 
kail binbaşı Kazını ve Tur ·un 
Beyzade Cevat Beyler mümes • 
silliktn.? istifa ettiler. 

Efendiler, malumu alileri ol
duğu veçhiel Erzurum kongre
si 1919 senesi temmuzunun 23 • 
üncii güoii pek mütevazı bir 

mektep salonunda in'ikad etli 
İlk giinü, beni, riyasete intibah 
ettiler. Kongre heyetini vaziyet 
ve bir dereceye kadar, noktai na· 
zar hakkında tenvir jçin vukubu
lan beyanatımda: 

•Tarih ve hadisatın sevkile, bil
fiil içine diiştüğiinl:iz kanlı ,.e 
kara tehlikeleri görmiyecek ve 
hundan miiteheyyi~ olmıyacak 
hiçbir yatanperverin tasavvur 
edilemiyeceiğen, işaret ettim. 
Miitareke ahkamına muhalif ola
rak yapılan tecavüz ve işgaller .. 
den bahsettim, 

* (Arkası ''ar) 

Alman- - ltalyan 
kuvvetleri 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

Paris 16 (Hususi) - Alman 

ve İtalyan erkiinıharbyelerinin 
müşterek çalışmalorı bura siya

si mahfilerinde dikkatle takip e
dilmektedir. 

Rodos ve 12 adada yapılan tah

şida, Almanların Danzigde de • 
vam ettikleri silah ve mühim _ 

mat yığma !aaliyetlerine karşı 

sulh cephesinin soğukkanlılığını 
kaybetmeden hadiseleri akip et

mesi bu taraf mahfillerde akdir

le karşılanmaktadır. Bugünkü 

vaziyee göre umumi kanaat a

ğusosu nharb ba~langıcı olacağı 
ve bu umumi harbin totaliterle

rin ezilmesi ile nıhayet bulacağı 

merkezindediT. 

Diğer taraltan Fransız gaze

telerinin verdikleı·i haberlere gö

re Berlin ile Romadan gelen son 
malümata göıe iki hükfımet a
ralarında aktetbkleri askeri iti

laflan sonra harb kuvvetlerinin 
yekununu 15 ağustos tarihinde 

237 fırkaya çıkarmaya karar 
verrrti1lerdir. Bu miktarın 157 
fırkası Alman, ı y6 fırkası İtal

yan olacakır. 

General Brausşiç ile Keite'in 

kanaatlerine göre bir yıldırım 

harbini kazanmak için böyle bir 

kuvvete ihtiyaç vardır. İlave e

dildiğine göre Siegfried hattın

da ve Bingazide mevcud kıtaat 

ile zırhlı fırkalar bu kuvvetten 

hariçtirler. 

Bu vaziyet karşısında Alman 

ve İtalyan kuvvetlerinin Dan -

zig't", Balkanlara ve Mısıra ya -

pacakları taarruzlar aynı za -

manda olacaktır. 

bmAM 

Siyonist Federasyonu iktisat Vekilinin 
toplanışı tetkikleri 

Filistin muhaceretin men'i kara
rı protest a ediliyor. 

Londra 16 (A.A.)- Büyük Bri
tanya ve İrlanda siyoıllııt fedl
rasyonunun bugün Londrada 
toplanan delegeleri, Filistine mu
haceretin muvakkaten men'i 
haklmıda İngiliz hükumeti tara
fından veril-en kararı protesto e
den bir karar sureti ka'bul et -
mişlerdir. 

Yahudi ajan.sının reisi Weize
man çektiği bir telgrafta bu pro
testoya iştirak etmekte ve şöy
le demektedir: 

•Bütün Yahudi millet'i İngiliz 
hükfunetinin bu zalim kararına 
karşı koymak içln birleşecektir 
ve mücadelemizde muvaffak ola
cağız.> 

Fransa askeri heyeti geldi 
Bır Fransız askeri heyeti, hü

kumetimizlc temas ve müzake
rede bulunmak üzere bu sabah
ki Avrupa semplon ekspresile 
Paristen şehrimize gelmiştir. He
yet, Fransanın en yıiksek ve ta
nınmış askeri erkanından ordu 
kumandanı Orgeneral Hutzin -
ger'in riyasetinde kurmay albay 
Burja, hava kuvvetlerinden yar 
bay Rok, deniz subayı yüzbaşı 

Guiot ve generalin emir subayı 
yüzbaşı De Şabot'dan mürekkep
tir. 

Hükumetimizin misafiri olan 
bu Fransız heyeti, Sirkeci garın
da İstanbul kumandanı general 
Halis Bıyıktay, merkez kuman
danı albay Cemal Akan, Fransız 
generalin mihmandarlığına ta -
yin olunan kurmay albay Lutf 
Köksal, Fransız sefareti erkanı. 
resmi üniformalariyle Fransız 

eskeri ataşesi general Voirin ve 
denız ataşesi yüzbaşı Laal, İngi- ı 
hz askeri ataşesi albay Ross ta
ı·afından karşılanmış, istasyon 
inzibat ve polis memurları se -

Him resmi yapmı ·)ardır. 

General Halis Bıyıktay, tren
den çok beşuş \'e 5e'Vinç li bir çeh
rey Je inen Fransız heyeti reisiy· 
le samimi müsafahada buluna -
rak kendilerini Türk ordusu na
mına selamlamış ve otomobili
ne kadar görüşerek götürmüş -
tür. Bu görüşmelerde İngiliz ve 
Fransız ataşeleri de hazır bulun
muslardır. Genearl Hutzmger, 

bu hararetli istikbale, heyete 
gösterilen iyi kabul ve büyük a

liıkaya karşı memnuniyet ve te

şekkürlerini bildirmiş ve İstan

bul kumandanı ile birlikte, ken

da Halis Ult N6umDh sdrı cmfh 

dbine tahsis olunan otomobile 

binerek doğruca Perepalas ote

line gitmişlerdir. 
Fransız heyeti reisi, kendısini 

·karda kaı·şılıyanlar arasında bir 

muharririmize kısaca demiştir ki: 
•- Bu seyahatim, Türkiyeye 

üçüncü gelişimdir. 
Bundan evvel Hatay meselesi 

müzakereleri -esnasında Ankara

yı ziyaret etmiş ve çok iyi intiba
larla ayrılmıştım. 

Bu seyahatler neticesinde 
Türk.iyeyi çok yakından tanımış 

ve Türklerin dostluğunu kazan
mış olduğum için çok baht;iya -
rım. 

Dünyanın en kuvvetli vl mü
kemmel a.skerler:nrlcn olan /.ah

raman Türk ordusu erkanını bu 
defa tekrar ziyaret edeceğim i
çin fevkalfııde mes'ut ve müfte

hir bulunuyorum. 
Ankaraya bu ak§am gidiyo -

ıum. NI kadar kalacağımız he -
nüz belli değild:r,, 

Heyet, mihman.dar alJba.y Lütii 
Koksal, Fransız askeri vl deniz 
ateşelerile birlikte saat on do -
kuzda Haydaqıaşadan kalkan 
eksprese bağlanan hususi vagon
la Ankaraya hareket etmişlerıfa. 

ikdam gazetes bas 
muharrirliğine 

Zo»guldak 16 (AA.)- İkıtısat 
Vekili Hüsnü Çakır, dün Zon -

guldak limanını, Kilimli maden 
rnıntakasını tetkik etmiş Ye E
reğli kömürleri işletmeoi mer -
ke-zlnde yapılan toplantıda mü

tehassıslar, maden müesseseleri 

direlm:irlerile gbrüşerek · havza 

hakkında kendilerinden mallı -
mat almıştır. 

Bugün de Kozlu mıntakasını 

tetkik etmekte bulunan İktıs&t 

Vekilimiz, bu akşam Karabüke 

hareke-! edecekt:r. 
---000--

Molotof bugün Strangı 
kabul edecek 

Moskova 16 (AA)- Molotov 
yarın saat 17 de Strang ıle İngi· 

!iz ve Fransız büyuk <'lçilerini 
kabul edecektfr. 

--00<>---

Finlandiya ordusunun ya
pacağı manavralar 

Helsinki 16 (A.A.)- Finlandi
ya ordusunun bu ayın sonunda 

yapacağı manevralar, Fınlandi
ya şimd'ye kadar yapılmış olan 

36keri mancwalardan en mü -

himlerindcn olacaktır. Çünklİ bu 

mancv/.ılara yalnız ordunun he
mne hemen bütün mevcudü iş

tirak etmekle kalmıyacak, sl\·il 

muJıafız kıt'aat:ll bütün ıhtıya.t 

zabitleri ve zabit vekilleri de iş
tirak edec-ekt;r, 

--000>----

Buğday ihrac edemiyorlar 
Kauııas 16 (A.A.)- Bu sene 

ee~ebi piyasalarındaki Iıat dü-· 
§Üklüğü dolayısıle buğday ıh -

racının mümkün olmadığını na· 

zarı jtibara alan Litvanya rna -

kama.tı, buğdayı •hayvan yemi 

olarak tevzi etmeğe kaı ar ver

mişlerdir 

Kaunas'da grev 
Kaunas 16 (AA)-. Kaunıısın 

bü~,ün inşaat amelesi, ücretim -
nın yüzde elli nisbetin.de art1ı -
rılmasını istiyerek grev ilan et
mişlerdir. 

Hilaliahmerden rica 

---<000>----

Estonyada seylap 
Tallin 16 (A.A.)- Son derece 

şiddetli yağmurlarla dolu, Es -

tonyanın ş<mal mıntakasında tah

rib<rt yapmış ve mühim hasarla
ra sebebiyet vernıi§tir. 

Maarif Şürası 
bugün toplanıyor 

(Baştarafı 1 incide) 
okulları komisyonu Teknik öğ

retim Kız Enstitüleri komisyo
nu, Yüksek öğretım esas ve ta

lebe kabul talimatnameleri ko

misyonu, Yüksek Öı'.,'tetim edri

sat ve imtihan talimatnameleri 

dil-ekler komisyonu. 

Şuraya memleketin muhtelif 

yerlerinden ve müesseselerin -

den yüz yirmi maarifci iştirak 
etmektedir. 

Çalışmalara tahsis edilen İs -

metpaşa Enstitüsünde gerek Şu
ranın gerek komisyonların ça -

lışması için icabeden tertibat a
lınmıştır. Komisyonlar öğleden 

evvelleri 9 - 12 ve öğleden son

raları 14,30 - 18 saatleri aı·asın· 

da çalışacaklardır. Komisyonla -
rın tetkikleri tamamlandıkça ha

zırlanan raporlar umumi toplan
tılarda müzakere edilerek kara· 

ra bağlanacaktır. Şra çalışmala
rının sekiz on gün siıreceği tah

mın olunmaktadır, 

(Ba.ştarafı 1 inci sayfada) 
gorüşlerini gazetede bildirmele
rmi okuyucularımızdan rica et
miştik. Bu hususta halk cevap -
lan sırasile dercedeceğz4. Dün, 
Kadiköyünde oturan bir okuyu
cumuzun gönde'J'diği bir şikaye
ti, aşağıya dercediyoruz. 

Bu mektupta -çok haklı ola -
rak- menafii umumiyesi Kızıla
ya terkedilen Karahisar - Ki • 
sama maden suyunun pahalı sa
ıldığındaıı ve halkın sıhhati ile 
alakadar olan bu mevzuda hal
kın sıhhatinin menfaat kaygu -
sundan daha evvel göze alınma
sı lüzumundan bahsolunmak • 
dır. 

Bugün, okuyucumuzun mek -
tubunu mütalealarına tamamen 
iştirak ederek, aynen atiye der-

• cediyoruz: 
Hayat pahalılığı hakkındaki 

neşriyatınızı ve bunu halka teş
mil etmek uretile müalealarını 
almanız hususundaki cidden her 
ferdi bilaistisna memnun edece
ği kanaatinde bulunduğum meş
kur hizmetlerinizden dolayı sizi 
derin saygı ve hörmetle selamla
rım. 

Ben de ufak fakat memleket 
ve cemiyetin sıhhi durumu ile a
lakadar olan ve belki sizin de 
yazı ve düşünceleriniz arasında 
dimağ ve kaleminize ilişeceğinizi 1 
umdugum ve menafii umumiye
si Kızılaya terkedilen - Karahi
saı· maden - suyunu yazmak is
tiyonım. 

1 - Memleketimizde mebzu
len çıkan bir litre maden suyu -
nun kapalı şişesi - şişe ıade edil
mek 'arıle - 22.50 kuruştur. Has-

talar ~in pek mübrem bıT ıhti
yaç olan bu madde çok pahalı
dır. 

2 - Mücavir Balkan memle -
ketlerind bu kabil maden u -
!arı halka hemen hemen bedava 
<lenecek surette ucuz satıldığını 
işitiyoruz. Acaba bizim memle
ketimizde bu kabil değil mi? 

3 - Bir maddenin pahalı satıl

masiyle azami satış ,.e fazla sar
fiyatla daha ziyade menfaat te
min edilebileceği pek basit bir 
ikisadi düstur değil midir. 

4 - Bu su ucuz olsa herkes 

bunu sofrasında bile seve seve 
kullanabilir. Ve Kızılaya da da
ha çok varidat bırakmamız? Ne-

tekim Eminönün<le açılan ve bar
dagı beş kuruşa atılan bu su nis
beten ucuz olduğu için mebzu -
len satılıyor. Fakat orada çilmek 
şartiyle şişe ile istira edemezsi
niz. 

5 - Buhususta Sıhhiye Veka
leinin ayrca nazarı dikkatini cel
bedilemez mi, çünkü bizim gibf 

zavalı hastalar bu zaruri mad -
deyi pahalılığından naşi lazım 
olduğu kadar kullanamadıkları 
için pek muztar bir mevkide ka
lıyorlar. 

6 - Halkın znde Ye sıhhatli ol
ması binnetce cemiye \'e memle
ketin meııafii umumycsi demek 
değil mıdir? Bilvesile hörmet 
ve saygılarımı tekrar!arım. E
fendim. 

Adres: 
Kadıköy: Mühürdar caddesi 
Hacı Hüsam sokak 10 No. 
evin bırınci kaında Mustafa 

Hilmi Kutsay 
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!_Ş AR ETLER 
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Sükôn ve • 
emnıyet 

• • 
ıçın ... 

. '!zak Şarkta iki senedenberi üç devlet arasında kanlı, müt • 
hış hır harp cereyan ediyor. Japonya lıir taraftan Çin ile, öbür 
taraftan Sh";}"ttlerle harbetmelı,I edir. Fakat bu iltl seneden beri 
ikinii defadır ki resmi tebliğlerle Japonya ve SovYetler harp , .• 
ziyetleriioi ilin ıettikleri lııilde aralarındaki münasebet kesilmiş, 
tlefildir. Sya i memurları yerler inde, birbirlttinden alışverişleri 
yHindediT. Biri öt.ekinin hududunu geçiyor; tipçu, piyade, süu 
ri ire karmyor, askerler ölüyor, hele yüzlerce tayyareleri dü~ü
yor; ne bir taTaf ne öteki taraf ıırotesto etmiye }ÜZ1lm görmüyor. 

Çin ile Japonya arasında da iki senedenberi henüz harp ilim 
edilmemiştir. Asyada vaziyet hu halde iken Avrupada vakıa ateş 

ve kan görülmüyor; fakat iki zümre arasındaki sessi:ı müeadel<', 
bütün insanlığı her an felaJıetlerio en büyüğüne düşmek heye -
caniyle yaşatmıyor mu? Bıı mücadelenin korkusu, heyecanı, mas 
rafı umumi bir harbin korkusu ndao ve masrafından daha az ol
madığı için aylardanbcri bu tazyik altında y·aşamanın ıztırabi)·I• 
şimdi herkes: 

- Ne olacak•a olsun; ya harp, ya sulh! 
Diyor. Evet, ne olacaksa olsun. Sükfın ve emniyet, bir keTE 

daha büyük bir harbe atılmadan teessüs edemiyecekse harbe de 
razıyız. Fakat Bir harp bu SÜkün 'e emniyeti bize iade edecek 
mi? İşte o da şüpheli 

MDA.MCI 

Gene maliyet fiyatı meselesi 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

mal bekliyor. bunun para<ını 

derhal altın olarak verınl'ğe ha· 
zıt bulunuyor, fakat bizim bu 
gelirden i•tifade edenıeınekli • 
ğimiz )Ö~ le dur•uo, malımızı ba· 
zı ba kaları alıp burada satıyor
du! Brezilyada Urult'ayda. Ar -
jantnde kaldığım bir sene zarfın
da Avrupanın muhtelif memle
ketlerine hele Almanya H İtal
yaya sattığımız muhtelif mal -
larıo ikincô eller(len cenubi A
nıerika deı-. en bu ınuazzam nıah 
re<e aktığını ve bilmukabele o
radan alınan deri, yün, kebraço 
gibi iptidai maddelerın da, i.;. -
gillere, Almaofa, İtalya Fransa 
kanalile bijze satıldıklarını da
ha biiyıik hayretlerle ınii5ahede 
ettin1. 

Bu ıtıuaıııelcnin neticesi ~u o
luyordu: Henı ına]ımızı en iJİ 
ah<ıya doğrudan doğruya . a -
tıp tedarik edemiyorduk, ihti
yacımız olan dövizi hem • ldığı
mız başlıca satıcıdan doğrudan 

dogruy~ alıp ucuza nıaletmek 

imkamnı bulamıyorduk! Neti • 
rede harice <athğımzı mal da, 
aradakiler ,·alnız döviz farkı O· 

)arak yüzde yirmiden fazla ka -
zanıyorlardı. Bu fark bizim milli 
gelirimizden eksiliyordu. Dahil 
için yaptığımız muba:yaatta se, 
Avrupa limanlarına yerleşmiş 

büyük ecnebi Conpuoirelere ınil
him kir payları ay:rılılor ve bu 
da tabii satın aldığımız malın fi
atma binerek milli tasarrufumu
zun haT!ce gitmesine sebeb olu
yirdu. 
Şu anlattığım basit müşahede, 

koca bir Okyanosu aşarak düo
)·anm t1D tanıon1ış bir servet "'e 
tkaret kaynağında Türk malının 
''e Türk ihtiyacının lıaogi mu· 
amelelerden geçtiğisi göstermek 
itibarile, ban~, bin iktısad alla· 
mesinin binbir e~babı nıucbe • 
sinden daha vazih ve daha kal'i 
bir kanaat telkin etmi. tir ki o 
da gerek ıı:elirimizi arttırmak 

ve gerek hayatımızı ucuzlatmak 
için gerek harice sattığmıız is -
tihsal maddelerimizde, gerek 
kendi yaptığımız Ye kullandığı
mız milli sanayiinıizde biltün 
mii~azenesizliğin maliyet fiatı
na dilr.lı:at<izlilden doğduğu ha· 
kilıatdir, 

Harice sattığımız eşyanın bii
tiin şartlarını ıslah etmek ve da
hilde imal ettiğimi:r. maddele -
ri de mümkiio olduğu kadar U· 

cuza mııllemek icabeder. Fakat 
bir kere kurulmuş ve belki de 
yanlış kurulmu. lıütüo bir orga
nizasyonla bu büyük ıJava nasıl 
halledilecek İşte sayın Ticaret 
Vekilini ged gündüz 4üşündü -

recek, mşegul edecek ve bebe • 
mehal diizeltilecek mesele!. 

Bilhassa milli sanayiimiztle 
maliyet fiatının he<abını kafi 

bir zaptürapt altına almak liı -
zundır. Ayağıma ııiydiğinı kııo· 
duıanın yarını lira ııcıız olabil -

nıesi için iınal eden nıüesscse • 
nin nıasarifi un1un1iyesinde aza· 
mi bir tasarrufa ria~ etkar ol • 
nıası ilk ~arttır. Bıı kadar Hiks 
te hiri içinde böyle bir tasarru

fa imkan ''ar mıdır? Bizde her· 
hangi bir milli say·ani e~i kuru
Jıınca müdüriinün ilk düşündüğü 
nıil3onlara malolan muazzam 

bir bina. muhteşem kolluklar '"' 
daha birçok parıltılı fesisat olu
yor-

Neticede bütün bunlar nıuaz
zanı bir m~arifi umumİJe ~·e

kunu halinde senenin sonunda 
bir deftere sıralanıyor ve defte
rin öbiir yaprağına yazılan i -
tihsaliıt yekunu bir taksim ame
liyesine tabi tutulunca kundura
yı ancak su fiata giyebilcclğimiı. 
şarabı ancak bu fiata içebilere • 
ğimiz \'\! bütün maddeleri şu ,.e
ya bu, fakat mutlaka pahalı iş· 

tira edebileceğimiz anla ılıyor. 
Davanın ruhu budur. Her eyi 
pahalıya malediyo:nız, çiinkü 
milli sanayi müesseselerinde bir 
yazıhanemizin üz.erine aldığımız 
hokkanın fiatının bile memleke
tin in ıızak köşesinde ya:ı~·an 

bir adanıın maişeti üzerinde nıll · 

e"'ir olabileceğini lazım geldigi 
kadar alılka ile dlişünnıü)·oruz. 

A. N. Karacan 

Sayfiyelere hücum 
(Baştarafı 1 incide) 

Bu vaziyette belediyenin say 
fiyeleri de ~ehrin Jıir kenarı gi
bi atmaması, sıkı bir kontrola 
tabi tutıııası şart oldu. Sokak 

)arının, evlerinin temizliğin ~ 

den, yiyeceğinin içeceğinin na

kil ,·asıtalarıoın ücretine kadar 
pmil sıkı bir kontroJ... 

Geçen sene Adada araba ili' 
bir büyük tur yapan Roman}alı 

seyyahlar arabacıya verdHderi 
para için yanımızda şunu söy· 
!emişlerdi: 

- Belediyenin bu araba ih
tikarın• önliyeiek biT fiyat liste
si tertip ettiğini işşitmiştik. Fa 

kat bu liste anlaşılan yaz geç -
meden tatbik olunamıyacak. Biz 
bu kadar para ile Romaoy adan 
buraya geldik Büyüikadadan 

bir teneke Hamidiye suyu otdz 
beş kdrdşadır ve Ramldiye sd
yu Adaya Ronıanyadan değil, 

gözle görünebilir bir me. ale -
den geliyor, 

Siyfiyelerin hemen hepsinde 
buna benzer gar.abetlerin haddi 
hesabı yoktur. Senenin y arm 

İstanbul halkınııı yarısı ile do • 
lan bu ~·erlere belediyenin. eh 
rin diğer semtlerinden daha az 
~hen1ıniyet "'ermemesi liz.ınıge

lir. 

Almanların Dan 
zigte yaptıkları 

tahşidat 
(Ba tarafı Birincı sahifede) 

cehhE'z oldukları halde, sok k -
!arda geçid yapmaktadırlar. 
LEHİSTAN HUDUDUNDA 

TAHSİDAT 
Varşova, 15 (Hususi) - Al • 

manların. Bohemya • Leh1't.'n 
hududunda Gruszewo ıle i\\uk • 
!ov arasında ısihkiımlaı ve E'I o·

güler\ vürude geirdikleri oğT<

nilmiştir. 

Bundan başka Frydek civar n
dakı dağlarda da, yenı tahkimat 
yapın k1a \e Moravya r,a ıo.zo

mı takvi) e edılmektedir. 
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S 
aat sabah.n uç, buçuğu -

d~r. 

Bir otomobil mtitlıi§ bir 
lıızla Kings Highway yolunda 
4 lar liyordu. 

Dıreksiyonu idare ed&n adam 
R;,:k köprüsünün ba~ındaki ba· 
rakalara varınca seri bir hareket 
le fıeıı yaparak otomobili dur -
dur 

Koprünün gardiyanını çağır • 
mak için üç defa kornaya bastı, 
bu esesler etrafın stssizliğinde a 
ki.ler yaptı. 

Sabah rüıgilrı dondurucuydu, 
kiJprüde ıı;lıklar çalıyor, yüksek 
ag,ıcları yıkaC'akmış gibi sarsı • 
yordu. 

Adam otomobilden indi ya -
nınctak siyah torbayı çekti. Kol • 
larınııı arasındakı bu çanayla bu 
ancla en büyük rahata erdiğini 

soı.ıyordu. 

Klaksonu bır kaç defa çaldı, 
sonra ekrar otomobile girdi, 

B"rakanın kapısı yavaşça a -
r• lciı. gri saçlı bir adam gözük -
tlr 

Ne istiyorsnuz? diye bağır· 

ct 

söyledım ya karımdı dedi. 

- Se nbir yalancısın. 
Böyle söyllyerek ihtiyarın bo

iazını skmıya başladı ve haykır 
dı: 

- Demin yolu açmak iı;in yüz 
dolar vermi tim, şimdi zorla a • 
çaoaksın. 

ihtiyar hala ereddüt ediyor • 
du. Biraz daha hayduu oyalıya
bilset .. Birden başını çevirdi, u
zakan hafif ışıklar gördü. İııte 

geliyorlardı. 

Haydut, ihtiyarın bogazını da 
ha hızlı sıkdı, o kadar ki göm -
!ek yırtıldı. Bunun üzerine ihti
yarı bırakdı ve cebinden bir ro
volver çıkartı, ihtiyarın kalbine 
dayadı ve emretti: 

- Yolu aç. 
Oomobili de ıiletmıye başla -

mı;ıdı, ıhtıyar yeriledi ve yal -
vardı: 

- Ate~ emeyin ... Şimdi aça
rım, yalnız içerden aletimi ala -
yun. 

Polıs otomobıllerı tüyler tir -
perten sesleriyle ·ıldırİm (gibi 
yakaşıyor. Nehirdeki romorkar 
durmadan düdük çalıyordu. Hay 

Görmüyor musun, köprüyü dut ellerinin direksiyonun üze-
g ~mek istiyorum. rinde titrediğini hisset. 

Adam sabırsızlanıyordu. Polslern düdükler, motörün se 
B;r dakika bekleyin gidip si sabah·ın ayazı. rüzgarın gürül 

gi; ineyim. tüsü onun deli emişti. 
Gardiyan ekı·ar klübeye gir - Birden k.udurmuş gibi bir çığ-

ı! Adam geldiği yolu süzmeye h kattı, sonra etrafına bakdı po-
başlamıştı. Görünürde bir oto - !isler geliyorlardı. Ne yapacak-

mobil yoktu. tı?. 
Bu esnada bekçi odasında gi- Telaşla kapıyı açdı, siyah çan-

vinirken elefonun zili hızla çal- tasını koltuğunun altına alarak 
dı, adam koştu ahizeyi eline al - nehire doğr koşmıya başladı. 
clı. birden rengi soldu kekleye - Polisler gelmişlerdi. bir silah 
r ·k keskin keskin. cevaplar ver- sesi işitlld. Haydu nehrn üstün-
me,ve ·başladı: deki br kayanın tepesne gelmiş· 

Allo ... E\e . Nasıl. .. Hayır. ti. 
Adam telaşla ahizeyi yerine Boiraz düşıindu ,elleriyle tut-

ko~ du, dışarı çıktı. Yabancı alay tuğu siyah çanayı okşadı ve baş 
&tt : aşağı nehrin sularına atıldı. 

Amma uzun konuşunuz te- Ertesi sabah ölüsünü buldu -

le!onda.. J !ar, fakat çanta ve paralar git -
- Karımdı da. . Kızımın bır mışti. Bununla beraber ihtiyar 

bebeği olmu~ da. bekçiyi taltifi unutmadılar. 
B ırdenbre bir romorkör un se- !!!!!!!!!!!İ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

sı isitildı. Romokör nehrin akın- Değşitirilen 
l1öına karşı koyarak ilerliyordu. 

Köprüden az bir mesafe uzak paralar 
avdL t 

Adam devam etti: Ankara, 16 (A.A.) - Türkiye 

_ Hemen şimdi köprüden geç Cümhuriyet Merkez Bankasın • 

mek istiyorum. Ne kadar? dan: 
İhtiyar bekçi: Bankamızın 15 İkinciteşrin 
_ Bir dolar, fakat size ıerece 1937 tarihinden itibaren tedavü· 

ğiın bilet yalnız geçmek bileti le çıkarmıya başladığı yeni harf 
li banknolardan 15/7 /939 tari -

degil, geçiş ve dönüş için .. 
Adam homurdandı, ellerini hine kadar, iki buçuk liralıklar • 

ceplerine sokarak birkaç kuruş dan 7.375.000, beş lirahklardan 

çıkardı, fakat am bir dolar bu - 41.597.910, on liralıklardan 
Jamadı. Sonra ihtiyar adamı şüp· 28.305.480, elli liralıklardan 
heli nazarlarla süzdü ve yanın- 31.073.090, yüz Jiralıklardan 
daki siyah torbayı açdı. Bunun 31.203.900, beş yüz lirahklardan 
icı bir çok baknot demetleriyle 4.700.000, brn liralıklardan 
doluydu. İçinden bir yüz dolar- 8.650.000 lira olmak üzere cem -
!ık çekerek bekçiye uzattı: an 152 milyon 905 bin 380 lira te-

- AI.. en küçük param bu. davüle çıkarılmış ve mukabilin-
İh ti yar cevap verdi: de eski harfli manknotlardan ay-

Bah ... Bunun üstünü vere- nı mıkdarı tedavülden kaldırıl -

memki, bu kadar bozkluğum mıştır. 

yok. Bir dolarınız yok mu? 1 
Adam motörünü işleterek: Fotogvraf tahlı'llerı' 
- Bende olan bu dedi, gerisi 

serın olsıın, yalnız şu berbat yo 

h, aç ta geçeyim. 
- Faka ben bu parayı kabul 

edemem, bir dolar veriniz. 
Adam hiddetle baktı: 

Ah odun kafalı, acele etti

"•ımt anlamıyor musun Haydi al 
şu parayı ... Dönü e ü,tünu Ye -

ı 'rsın. 

Romorköı· bekçı~ i çoğırıyor • 

du 
İhtıyar bekçı: 

Bir dakıka müsaade edin 
gidip baKayım ne istiyorlar de· 

d 
Fakat bir aJım atmsaına mey 

dan kalmadan seri bir harekele 
ıhtıyarın yakasına yapışıt. Göz
lcnrden kıvılcımlar saçılıyordu: 

Yanlış şüphelenmemisim, 

bana btr oyun oynıyacaksın. Şim 
dı d le beni deli i"ıtiyar. Bu mo
örün ~·anına gıtmıyecek ve biraz 
ewel telefonda kiminle konuş

du~un bana anlatacaksın. 
İhtiyar kesik kesik: 
Ne demek istiyorsunuz? Siw 

55: Alaettin Sa
yıner (Ketum 
ve mü•tehzi tip
lerden) Düşün
celerini kolayca 1 
izhar etıııcz. Ha 
fızası kuvvetli -
dir- İstihzayı ve 
tenkidi sever. 

Soğukkanlıdır • ı 
Kinini unut .. 

maz. l\fad -
di işlerde daha 

çok md,·affak olur. 
- 56 -

56: Çumlıcada Saniye Erdo • 
ğan (fotoğrafmm ne~rini iste • 
memiştir) Sebatkar tiplerden
Daiına mütevazidir. İyiliği se -
nr. l\lerhaıueti biitün hislerine 
galiptir. Dostlarına itimadı \'ar
dır. Uzağı görüş kabiliyeti ve 
musikiye istidadı vardıı. Zeka
sile ya iyle mütenasiben inkişaf 
etmektedir. İşlerinde biraz da • 
ğınık olmakla beraber, her işi 

muvaffakiyetl~ başarır. 

İkdam'ın 
hediyeli 
anketi 

1 - Siaema:ı aiçi.D. ıner • 
aiaia7 

2 - Hancı artistleri sever· 
siniz! 

(Bu sevdiğiniz artistlerin 
en çok hangi hususiyetleri ho 
şunuza gidiyor?). 

3 - Si.nema yıldızları ara· 
sında glyıntşlerlnl ve tavır • 
!arını, hatta bayatını taklit 
ettiğiniz artist var mıdır? 

4 - Herhangi bir meşhur 
sinema yıldızının, size cazip 
görünen hangi tarafıdır? 

(Kazancı mı, şöh.-etl mi, 
güzelllğl mi?) 

* 
Ankete cevap: 

Bayan Maide Enginsu 
söylüyor: 

1 - Sinema bir qlence 
yedirid. Sinenıanın yerini 
hiçbir şey dolduramıyor. 

2 - Şarl Boyer'yi, Romald 
Kolmanı cüretkar diye; Sil 
viya Sidneyi, Lupe Velezi 
masum göriinüşleri için se
verim. 

Bu hususiyetleri bana 
çok cazip görünür. 

3 - Silviya'yı taklit et
tiğimi hatırlıyorum . Hatta 
yalnız giyinişini değil, çok 
defa yürüyüşünü, tavırları· 
nı ve bütün mimiklerini de. 

4 - Hiçbirinin şöhreti 

sürekli değil. Sanatlarını 

takdir eder ve cazip bulu
ru.m. Bilhassa Silviya Sid
neyin. 

* İzmirde Bayan Şiikri-
ye Haluk söyliiyor: 

1- Bazan si 
nema olnıasay
dı nereye gi -
derdim diye dli 
şünüyorum. Si
nemadaıı. başka 

bir eğlence va
sıtası tanımıyo 

rum .. 

2 - Erkek -
!erden: Şarl Boyer'yi, Ro
bert Taylori beğenirim. 

Kadınlardan: Greta ile 
Dolores del Riyoyi seve 
rim. 

Hususiyetlerine gelin 
ce: Sahnede hayatı taklit 
etmeğe mu\•aifak olurlar. 

J - Hiçbirinin giyiniş
leri ve tavırlarını taklit et 
ıneın. 

4 - Yukarda isimlerini 
saydığını yıldızlırrı.n sanat. 
!arını da şöhretleri kadar 
beğenirim. 

Trakyada arıcıltk 
Edirne, 16 (A.A.) - Trakyada 

gittikçe genişliyen arıcılığın da· 

ha ziyade ılerlemesi için 937 ve 

938 senelerinde olduğu gibi bu 

senede 7 Azstosta Edimede böl

ge vilayetlerinden gelecek 50 ka 

dar arıcının iştirakile bır kon

gre oplanacak ve bunu gene 

Trakyanın dört vilayetinden ge

len gençler için 15 gün devam e

decek bir arıcılık kursu takip e

decektir. Kongre ve kurs hazırlı 

ğına başlanmıştır. Arıcılık ba 

çok verimlidir. 

---000--

C. H. Partisi İzmir idare 
heyeti reisliği 

İzmir, 16 (A.A.) - Cümhuri· 

yet Halk Partisi vilıiyet idare 

heyet partı mıntaka müfetişi 

Galip Bahtiyarın iştirakile bir 

toplantı yapmış ve reisliğe bir 

fakla esnaf ahali bankası müdü· 

rü Atıf İnanı seçmiştir. 

iKDAM 

lngiltere Polonya 
lngiliz ordusu erkanından 
bir zat Lehistan& gidiyor 
Varşova, 16 (A.A.) - Varşo -

vanın iyi malmat almakta olan 
mehafili, Varşovaya gelmek Ü· 

zere Pazarts günü Londradan ay 
rılacak olan İronsdnin bu ziya -
retine hususi bir ehemmiyet at -
fetmektedirler. 

İngiliz ordusu erkanından bir 
zatın Polonyayı resmen ziyaret 
etmesi ılk defa olarak vaki ol -
maktadır. Ayni zamanda İronsi
denin "denızaşırı kuvvetleri u -
mumi müfettişliğine tayininden 
beri harice yapmış olacağı ilk 
ziyaret, bu ziyaret olacaktır. 

1935 senesinde Polonyada i· 
kamet etmiş olan mumaileyh, 
Polonyada bulunduğu sırada Po 
lonya harp sanayii merkezlerini 
ve her şeyden evvel Polonyanm 
garp hududu boyundak muda -
faat hatlarını ziyaret edecektir. 

Markoviçin 
seyyahati 

Yugoslav Hariciye Nazırı 
Mlsıra gidiyor 

Markoııic • 
Belgrad 16 (AA.) - Harıciye 

nazırı Markoviç Mısır Hariciye 

nazırı Abdülfetah Yahya Paşa

nın daveti üzerine Kahireyi zi -
yaret edecektir. Bu ziyaretin ta 
rihi henüz tesbit edilmemiştir. 

Ege mıntakası pamuk 
rekoltesi 

İzmir, 15 (A.A.) - Bu sene 
pamuk rekoltesi Ege mıntaka -
sının kaydetmediği bir nisblt -
te ve geçen senenin seksen bin 
balyasına mukabil yüz yinni 
bin balya olarak tahmin edil -
mektedir. Piyasada alivre satış 

!ar müsait ilarak dlvam etmek

tedir. 

1SA~LRK1 
Çocukta iştiha 

Çocuğun viicudu, sıkletine 

nisbet edilirse çocuk olını:ı;an 

!arın vücudundan ziyade kaori 

sarfettiği görülür. Diğer taraf -
tan çocuk, büyüyebilmek için vü 

cudunda gıda biriktirmek mec
huriyetindedir. Şu halde normal 

çocuğun ınihneyyiz vasfı şudur: 

Sık sık acıkmak ve i~tahalı ol
mak.. Binaenaleyh hangi yaşta 

olursa olsun çocuk iştahasız o -
!unca bunun sebebini araştır • 

mak elzemdir. 
Çocuktaki iştaha•ızlığuı se

bebi, ana veyahut babasından ir 

sen intikal etmiş olan hastalık· 

tır. Bundan dolayı emzikli çocnk 
lardan n1eınc eınnıiyenleri \'eya 
hut daha ileri yaşta olup da iş
tahasızlık asarı gösterenleri be

hemehal mütehassıs bir doktora 

gö-;tern1ek ve onntt \'esayası da 
hilinM hareket etmek icap eder. 

17 Teııımuz 1931 

R A .D V O 
. . l!Gi!d!MA 17 Temmuz Cumartesi 

Artistler tatillerini 
nasıl geçiriyorlar? 

Saat 12.30 Progıaın. 
Saat 12.35 Türk muzığ (K,usık 

program) Ankara radyosu , rkck 
küme ve saz heyeti. 

Saat 13.00 Memleket saat 3 , ,_ 

rı. ajans \'e meteoroloj. haberle
ri, 

Françoise Rosay ve Jackues 
Feyder'in aile hayatı ... 

Saat 13.15 Müzik (Ki.ıcük or
kestra - Sef: Necip Aşkı~). 

Saat 14.15 - 14.30 Müzik (Kc

ma nsoloları - Pi.~ 

• 

1 

Saat 18.30 Program. 
Saat 18.35 Müzik (Şen oda mü

zıgı - İbrahim Özgür ve Atesbo
cekleri). 

Saat 19.00 Çocuk saati. 
Saat 19.25 Türk müzigı (lnce

saz faslı) 

Saat 20.00 Memleket saat a -
yarı. aıans ve meteoroloj hab<' -
!eri. 

Saat 10.10 Neş'eli plaklar - R. 
Saat 20.15 Türk müziği. 1 -

Hüzzam peşrevi. 2 - Hüzzam 
beste - Aldım hayali perçemın. 
3 - Sadettin Kaynak - lfüzzam 
şarkı - Bin hüzün çöktü. 4 -

' Bimen Şen - Segah şarkı - Su!l 
da içsin. 5 - Kemençe taksimi . 
6 - Hak türküsü - Bir yar sev
dim Kuşadalı. 7 - Halk türkü -

Fraııçoise Rosay ve Jacques Feyder otomobillerinde 

sii - Misket geliyor misket. 8 -
Bedriye Hoşgör - Kürdilihicaz
kar şarkı • Mıtrapta mı. 9 -

Şemseddin Ziya • Şataraban şar-

P aristen yazılıyor: \ 
Meşhur yıldız Françc>ise 
Rosay ve rejisör J ak 

Feyder 20 senedenberi evlidir -
!er. Bu mes'ut çift stüdyonun 
dertlerini, çetin bir çalışma yor
gnluğunu aile yvalarında unu· 
tan san'atkarların başında ola -
rak sayabiliriz. 

İşte ben, Pazar günlerimden 
birini sade ve misafirperver in -
lan olan bu iki san'atkarın nez
dinde geçirdim. Françose Rosay 
yaşına rağmen gayet genç tara -
v~tli kalmış bir yıldızdır. Gayet 
ifadeli bir yüzü, ve kendisine 
bir kraliçe ihtişamı veren beyaz 
ipek gbi saçları vaı. 

İşte bu şahane ba~ın sahbinin 

dudaklarında hiç bir zaman te
man tebessüm eksik olmaz. Bu 
tebessüm yapma değil gayet ta
biidır ve en kvvetli insana ne~'e 
verecek kadar sevimlidir. 

Evinde yumuşak, iyi, neş'cli, 

mükemmel bir kadın olan Fran
çoise Rosay kocası rejisör Fey -
der gayet sükuti rüyaları, hülya 
!arı içinde kaybolmuş. kendisini 
cihtirasla mesleğine vermiş ga
yet İI)ce, kültürlü, hassas bir in· 

sandır. 

Feyderler şimdi Gambois'de 
güzel bir malikaneye maliktir -
ler. Bu güller, yeşillikler orta -
sında şipşirin bir yerdir. Orada 
eski şairane bir kuyuya, yeşil -
likler ortasından geçen gölgelik 
küçük yollar tesadüf edilir. 

Ev gayet sade alçak ve güzel
dir. Bu evde her şey yerinde sü
kunet içindedir ve derhal orada 
kafaca, kalpçe bir kadının ni -
hayet ideal bir zevcenin bulun -
duğun anlamak pek kolaydır. Bu 
öyle bir kadındır ki ayni zaman
da beyaz perdenin en üstad ar -
tistlerinden biridir. Bununla be· 
raber hç bir iddiası ve diğer yıl
dızlar gibi şaalı bir hayat tarzı 
yoktur. O evinde yalnız ana ve 

zevce olduğun bilir. 
Feyderlerin tam üç tane as -

lan gıbi sıhhatli, zeki, güzel ev· 
lfttları vardır. Bunlardan bil'i 
Bernard 16 yasındadır. Yves 16 
imtihanlarına çalışmakla me~ -
gul. En büyükleri JVlal'c ise lam 
19 yaşına basmış bulunınakadır 

Güzel sakin yuvasında karşı 
karşıya bulunduğumuz s rada 

Jak Feyder-
- Ne sakın güzel yer değil mi 

dedi. Siz de az zamanda bizim 
gibi sevmiye başlı,,·acaksınız. 

Bu sırada Françoise Rosay sü

ze karışarak. 
- Evet, dedi. Burası sükun i· 

çinde bir yerdır. Senelerdenbe
rı burada uzun müddet istira -
hat<:> çekilmek Jak'ın ve benim 
yegane hülyamızdı. İşte nihayet 
bu hülyamız hakikat olmuş bu
lunuyor. Eminoun ki brada bu
lunduğumz zamanlarda hic te 

yoruduğumuzu hissetmiyoruz. kı - En gonca açıl, 10 - Osman 
Kocası içini çekti: Nihad • Nihavend şarkı - Gene 
- Yazık ki ben yarından iti- aşkı bana dudağınla. 

haren tekrar çahşmıya başhyo- Saa 21.00 Müzk (Riyaseti 
rum. Evet yarın Chamoniks'e Cumhur Bandosu - Şef: İhsan 
bütün trupumu toplıyacağım. Künçer). 
•Şimal kanunu• filminin haric1 Cumhur Bandosu 
sahnelerini çevirmeye başlıyo • Saat 22.00 Müzik (Cazvand -
ruz. Bu filmin mevzuu Constan Pi.) 
tin • Weyer'nin bir romanından Saat 22.45 - 23 Son ajans ha· 
ıktibas edilmiştir. Film bu es· berleri yarınki program. 
nada bilmiş bulunuyor. Bu gü- 1-------------

Letonya hariciye nazırı 
italyar elçısini kabul etti. 

zel bi rmevzudur. Artistler de 
rollerini ıyi yaptılar, neticeden 

çok memnunum. 
- Peki sonra ne yapacaksı -

nız? 

- Henüz bilmiyorum. Kafam
da birkaç film projesi var. Fa • 

kat henüz kat'i bir karar ver -
miş değilim. Bakalım çevirme
ye muvaffak olacak mıyım. Bel
kide bu projeleri tahakkuk ettir
mek için .Kermess Heroik• de 
olduğu gibi senelerce beklemek 

lazım gelecektir. 
- Peki siz madam• 

Françoise Rosay: 
- Ben dedi bir müddet tatil 

yapmıya karar verdim. Yalnız 

tatilden evvel burada büyük bir 
Kermess tertip edeceğim. Sonra 

şu sıralarda beyaz perdede pek 
fazla göründüğümü düşünüyo -

rum. 
Benim itiraza hazırlandığımı 

görünce gülerek devam etti: 
- Hiç itiraz etmeyiniz dedi. 

Ben söylediğim sözü biliyorum. 
Halkı sıkmamak lazımdır. Sonra 
şu bir iki senedir stüdyolardan 
çıkamaz oldum. Unutmayınız ki 
benim kocam, evim ve üç çocu

ğum var. 
Jac Feyder gülerek karısına 

baktı: 

Onun sözlerine siz bakmayın 

dedi. Her zaman böyle denecek 
ve ancak üç hafta, yahut üç ay 
bu söz tutulacak, 1928 de Holi -
vuttan avdet ettiğiınizdenberi 

on ı;eneden fazladır ne o ne ben 
dw·madan çalışıyoruz. Şımdiye 
kadar verdiğimiz filmlerin için· 
de belk beğenlmiyenler vardı. 
Fakat mu\·affak olanlar da yok 

değildı. 

Ben derhal bu muvaffak olan 
filmler ara>ında su isimleri ha • 

tır lıyorum: 

İmparatoriçe, Büyük Oyun, 
Kermess Heraık, Seyahat eden 

adamlar .. 
Yazımı bitirmeden cyvel bil. 

hassa F!·ancoisse Rosay'ın son 
büyük muvafakiyetinden bahset 
mek istiyorum. Bu büyük san'at 
kar son defa Almanyaya da\•et 
edilerek orada bir filmde baş ro· 
lü deruhte etti. BMu Almanya -
nm onun yerine koyacak ikti -
nus, Cbuto, Süveyş ,.e Malta İ· 
darda bir artsti olmadığını ve 
Fransız düşmanı Almanların bu 
büyük Fransız artiste gösterdik· 

Riga, 16 (A.A.) - Letonya 

Hariciye Nazırı. İtalyanın Rıga 
sefrini kabul ederek kendisile u 
zun müddet görüşmü tür. 

Mısır Üniversitelileri asker. 
lik yapacakla 

Kahire, 16 (A.A.) - Mılli Mü
dafa nazm, bütün Mısır üniver

sie talemelerinin yaz tatillerinde 
altı hafta müddetle askeri talim 
yapmalarını emretmiştir . 

Bir fotograf hilesi ile 
meşhur artistler ne halı 

dönüyor 

Yukarda Clark Gable, aşağıda: 
GarJ Coopcr ınıikeıumel bir 

Hiıllr olınu~ 

!eri itibarı ıfade etmez m ~ 
Üak Feyder ve François Rosey 

c;iftı için söylenecek son bit söz: 
Bu iki büyıik san'atkifr nümu 

ne ittihaz edilecek bir ~·uva kur 
mıya muvaffak olmuş mükem
mel birer insandırlar . 



17 - Teınmm 1939 

Memleket işleri 
Fevkalade rahatsız günlerinde bi
le memleket işlerile uğraşıyordu. 

- 33-
Beş dakikaya kadar i&tira -

hatten sonra Başvekil bedi Şe
fi gbrrnek üzere yanına gitmek 
aı·zusurııda olduğunu müdavi he 
itime söyledi, sordu: 

- Atatürkü ziyaret ide.bilir 

rinı değil mi? 

- Konuşturmamak, yorma • 
mak şartiyle evet efenıdim .. A
ıatürkün en ufak bedeni yor • 
gunluğuna dahi tıb civaz ver
miyor. Konuşmak, ciğerleri yo
ran bir hareket olduğu için u
zun konuşmalarla yorulmaları 

doğru dE'ğildir. 

Celal Bayarın yata gelişini 

müteakip Savarona yola devam 

etmiş, Floryaya doğru dümen 
tutmuşt,u. 

Cll3.l Bayarın yata geldiğini 
bizzat doktor Ata(ürke arzetti. 
bedi Şefin veııdiği müsaade üze
rine Celal Bayar Riyruseticüm· 
hur dairesine gitti. Ataıtürk ya· 
taklarmda bulunuyorlardı. Baş
vekil içlriye girince kapının ö
nünde Ebedi Şefi hürmeıtle se
lamladı . Aıtatürkün yatağına yak 
laşarak sıhhi vaziyeUerini sor • 
d u... Ebedi Şef işaretle otur -
masını emretti. Orada bir is -
klmleye oturdu. Birçok mese
leler etrafında tetkiklerini Bü
yük Ataya arzetti. 

Şu sahne ve şu nokta başlı 
başına tetkike değer büyük bir 
feragat ve şehamet sahnesidir: 

Aıtatürk, rahat,sızlığının fev
kalcde günlerini geçirdiği, ha
vasızlıktan ve hararel!ben şika
yet ett:ği, yatağında devamlı 

istrahat halinde bulunduğu sı

rada bile kendisile meşgul ol
muyor, herşeyden üstün tuttu -
ğu memleket işlerini takip et -
mek, en büyüğünden en ufağı

na kadar bi1tün hıidselerin taf
silatını a1mak meşguliyetine 

katlanıyordu. 

Atatürkün halk kahraman • 
ları ar:ısınıda yüksek ve müm· 
taz mevkiinin, rüçhanının es -
babını bu çeşit çalışmasın.ın bü 
yüklüğünde aramak lazımdır. 

Çeyrek asır içinde üç inkılçp 
geçiren bzler, son asırda tanz
ma1j!an başlıyan dört büyük in
kılgpla dare şekillerinin en mü 
kemmeli olan cümhuriyE!!e ge
linclye kadar geçirdiğimiz ta
rihi safhalar içerisinde bocalı -
yan bu nesil her üç türlü hükü
met idaresini de gördü ve tanı
(lı ... 

Abdülhamidin 33 senelik mut 
lak idaresinin seyiatı henüz ye
ni yetişen neslin bUe öğrendiği 
hakikatler arasındadır. 

Meşrutiyet idaresinin teessüs 
anındaki kargaşalık ve yolsuz
luklar hşla bugünün mevzuları
nı ~erkil eden tarhlıi hadiseler -
'dir. 

Gerek mutlak idarenin ge -
rekse meşrutiyetin uzun ldare 
yıllarında değil millet şefinin 

hatta hükumet reisinin hile dev 
Jet işlerile bÔyle eflndan ve ya
kından bir aim ile hareket et

mediğin ~lii teshil edilen 
tarih sahihlikler arasında bu -
lunurlar. 

Abdülhamit olsun, ikinci Mah 
mut, Abüliıziz ve AbdiilmecLt 
olsun kendi sıhhatlerini her dü
şünceden önceye almışlar, ken

di saraylarını milli idare ve te
şekküllerin fevkinde tutmuşlar 
ve tutmakta ısrar etmişlerdir. 

Değil böyle hayatı tehdit e

den bir hastalığa musap olmak, 

ufacık bir kış nezlesi halinde 
bile bütün memleket işlerini 

yüzüstüne bırakıp sarayına yao 

but konağına kapanan, kendi 
harem dairesinde uzun nekahet 

günleri yaşıyan, hatta sıhha·1ıte 

iken saray kapısından selamlık 
rLl.Smi müstesna dışarı adım at· 

mıya.n mutlak idare padişahla

ril" hükumet reisler,nin vazi -
ycli, memlek~ti A~atiırklin kur 

tardığı feci akıbete sürüklemek 
te en mühim amilleri teşk il et
mişti. 

Meşruıtiyetin teessüsünde, ilk 
h ürriyet senelerinde Osmanlı 

parişahının sarayda kapalı kal
mıyaağına işaret sayılan bir ha 
reket görülür gibi olmuştu. Ha
reket ordusunun gayret.ile tah· 
ta çıkarılan ihtiyar şeketlu Sul
tna Reşat Selaniğe, Manastıra 

' Bursaya, KJOnyaya ve diğer ba-
zı vilayetlere seyahaler yapı. 
Lakin bu seyh~tler •halkla te -
tamamr;n bu mar.a) a zıd bir ma 
Emas. ismini taşımakla beraber 
hıyet arzediyordu. Pad1şah yi
ne umact gibi mai'.)'et halkının 

ortasınJa gizlen;yor, (halkla te
mas) keyfiyeti parişahın sarayı ' 
ve hırsı ile birlikte yer değiş • 
tirmesine inhisar ediyordu. 

Yne bu sey~hatlerde padşah 
olsun, parişaha refakat eden hü 
kılın.et ricali, ayan, kabine er -
kanı ve nazırlar olsun ne hal -
kın derdiyle alakadar oluyor ne 
de mahalli tE!!kikler yapıyordu. 

Mesele yalnız bir gezinti ve 
zavahiri kurtarmak için yapılan 
bir hareketlen ibaret•L. 

Ş1m:iı Atatürke bakılacak o
lursa bu hareketlerin tamamen 
aksine y aşadığmı ve memleket 
içindeki seyahaltlerirııde (halkla 
temas) prensipini göz önünde 
bulunduıduğunu, en müh lik bir 
ha,stalığın had devresini geçi -
ıirken bile bunu etrafa yayma 
mak, halkı müteessir etmemek, 
milleti yese kaptırmamak ga -
yesile hareket ettiğini, ve yine 
hastalığın son devrelernde mut 
lak istiraha~ halinde iken bile 
memleket işlerile alakadar bu
lunduğu bütün vuzuhile gör -
mek mümkündür. 

HararH deresesi normalin bir 
derere fevkinde, bedeni ziıfı ya
taktan çıkıınamak mecburiyeti
ni ortaya koymuş bulunduğu za 
manda dahi Atatürk, yatın Ri
yaseticümhur dairesinde ve ya
taklarında, iki kırma arasında 

başvekili yanına çağırarak on
dan devlet ışleri, hükumet umu 
ru ve diğer idari, siyasi ve umu
mi vaziylt hakkında izahaıt ste
mek büyüklüğünü göstermek 
suretile gerek kendi meydana 
_ııetirdiği milletinin gerekse ta
rihin önünde büyüklük imti -
hanlarının en şehametlisini ver
miş olmakla temayüz etmlş>tir. 

(Arkası var) 

Pazarlıksız satış kanunu 
Pazarlıksız satış kanununun 

tatbikatından müsbet bir netice 
elde edebilmesi için Ticare Ve • 
kaleti Kontrol dairesi Belediye 

ile müştereken çalışarak Pazar
lıkla saış yapan bir çok ticaret
haney icezalandırmşıı. 

Bu kanundan maksat sırf pa
zarlığı ortadan kaldırmak oldu
ğu çin bir çok esnaf fiatları yük 

seltmişler, böylece halk alacağı
nı pahlıya edarik etmek mec -
buriyetinde kalmıştır. 

Halkın aldanmakta devam et- -
memesi için pazarlıksız satış ka 
nununa yeni bir şekil vermek 
üzere tetkakata başlanacaktır. 

Pazarlıksız satışı kaldırmak 

mevzuu bahs değldiı~ Maksat 
halkın aldanmamasına meydan 
vermiyecek şekfilde pazarlıksız 

satış kanununun tekemmül et -
trmektir. 

Münhal Muhasebocilik ve 
Müfettişl ikler 

Posta, telgraf ve telefon n -

münhallerin yeni memurlar alı

narak doldw·ulması takarryr et 

miştir. 30 - 35 - 40 - 45 lira ma

aşlı dört muhasebeci ve aynca 

40 • 45 - 55 - 70 - 8tl lira maaşlı 

baş müfettiş ve müfetti<;ler alı -

nacaktır . 
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Beynelmilel atletizm Müsabakaları 
Sahada lüzumsuz bir kalabalık müsabakaların 

intizamsız cere- yanına sebebiyet verdi 

~eynelmilel atletizm müsabakasına iştirak ed.eıı atletler müsabakadan lvvel 

Dün Feııerbahçe stadında ka -
palı tribünlerı tamamen doldur
muş olan bu meraklı kütlesi ö
nünde Mısır, Romen, Yunan ve 
Türk atletlerinin iştirak ettiği 

muhtelif atletızm müsabakaları 

yapıldı. Fakat maalesef yine or
ganize örlerin tedbirsizliği ve 
saha komiserinin müsamahası 

yüzünden sahada koşucuları 

Te~ci eden ve hiç vazifesi ol -
mıyan bir sürü ınsan kalabalığı 
koşularının intizamsızlığına ve 
binnetice proğramda yazılı za - · 
mandan bir buçuk saat sonra bit 
mesne sebebiye verdi. 

Sporcu Hancı.ve Vekilimiz 
Şakra Saraçoğlu ve Beden Ter
biyesi Genel Direktörü ile ma
iyyeti erkanı da hazır bulunu -
yordu. 

· Dlin dört millet arasında ya- ı 
pılan koşularda alınan neiceler 
şunlardır: 

100 metre: 
1 - Fikret (Galatasaray) 

11.2.10, 2 - Lambrakis (Yunan) 
11.3.10, 3 - Melih (Fenerbahçe) 
11.4.10 .. 

Bu koşuyu iki atlet çok güzel 
bir stille bitirdiler. 

800 Metre: 
10 koşucunun ştirak ettiğ bu 

yarışta birinci gelen Yunanlı at
letin yaptığı rekor yeni Yunanis 
tan rekorudur. 

1 - Stratakos (Yunan) 1.57. 
8.10, 2 - Rıza Mansur 2.06.10. 

110 Mania. 
1 - Faik (Ankara) 15.5.10, 

2- Yavru (Galatasaray) 17.-. 
Disk atma: 

1 - Floros (Yunan) 4{;.41, 2 -
Hawalet (Romen) 46,24. 

Sırıkla yüksek atlama: 
1 - Muhittin (Ankara) 3.40. 

2 - Miççapolos (Kurtuluş) 3.10. 
400 Metre: 
1 - Gören (Galatasaray) 51.4. 
2 - Stratakos (Yunan) 51.7, 
3 - Ubeyt (Mısır) 51,8 

5000 Mere: 
Bu koşuya giren atlermizden 

Rıza Maksut beşinci turda bir 
gramp hasebile mlisabakayı ter
ketti. 

1 - Ragazos (Yunan) 15.28, 
2 - Kristav (Romen) 16.4.5/10. 

Crit: 
1 - Vamano (Romen) 56.20. 

2 - Melih (Fenerbahçe) 53.83. 
Yüksek atlama: 
1 - Cıerfi (Ankara) 1.83. 2 -

Kulelinin su sporları bayramı . 
Bayram büyük bir intizam 

Dün Çengelköyünde Kuleli li

sesinin önünde yapılan su spor
larının beşinci yıldönümü büyük 

bir ntizam ve mükemmeliye i -

çinde yapıldı. 

Müsabakalara saat 15.30 da 
Kuleli, Deniz, ve Maleye lisele

rinin tunç çehreli çocuklarından 

müteşekkil bir sporcu kütlesinin 
geçit resmi ile başlandı. 

Saat 16 da da memleketimizde 

ilk defa yapılan 10 metrelk atla
ma kulesinn küşat resmi Orge
neral Fahrettin Altay tarafm -
dan yapıldı. Ve sonra program
da yazılı müsabakalara geçidi. 

İlk olarak 10 metrelik kuleden 
alamıya 6 sporcu grdi ve hepsi 
de muvaffakiyetli atlayışlar yap 
tılar. 

Günü en zevkli numarası bir 
sandal kazası taklidi olmuş ve 
alebelerden bazılarıııın kadın kı 

1 

içinde geçti 
yafetine girerek muvaffakiyetle 
idare ettikleri bu numara evvern 
seyredenler tarafından hakftki 
bir kaza zannedilınişse de sonra
dan bunun talebeler tarafından 
tertp edilmiş orij inal bi:r yenilik 
olduğu anlaşılarak takdir edil • 
miştir. 

Müsabakalardan sonra msa -
firler büfede izaz ve ikram edil
diken sonra bayrama nihayet ve 
rilmiştir. 

Çengel köyünde yapılan yüzme müsaba 'kalarında . ., 

SAYFA 5 

o 
Atletizm ıniisabakalarında sırıkla ~ iiksek atlama 

Uzutı atlanıada ... 

o 

lbiseyle denize at lama müsabakasında." 



SAYFA 1 

Br lspanyol Casusunun merakll maceraları 

• 
BU KALBE KELEPÇE VURMALI /i 

===========================· 
Çeviren: lskender F. Sertelli 

-34-

Klara odada yoktu 
Polis hafiyesi beyninden vurul
muşa döndü.. ve oteli baştan 

başa aradı. 

Otelci telefonun yerini göster 
mışti. 

Cak telefonu açtı. 
Ve polis mudürunü telefon ba

şma çağırdı: 

•- İspanyol casusunu yakala
dım, Mister! Şimdi onun yattığı 
otelde size telefon ediyorum. 
Yatağında uyuyor. Kendisini he
men uyandırıp tevkif etmek fik
rindeyim. Siz ne dersiniz? Saba
ha kadar beklemeğe tahammü -
lüm kalmadığını da ilaveye mec 
burum.> 

Polis müdürü, Klaranın der -
hal tevkif edilerek polis müdü
riyetine götürülmesini emretmiş 
ti. 

Cak telefonu yavaşça kapadı. 
Ve otelciye döndü: 
- Haydi bakalım, önüme düş! 
- Nereye? .. 
- Polis müdürü emir verdi .. 

onu şimdi tevkii edeceğim. 
Otelci saata bakarak: 
- Mister, dedi, bira zdaha 

bekleseniz olmaz mı? Neredey
se şafak sökecek. Umarım ki, o 
guneşten evveluyanacaktır. 

-Neden bliyorsun güneşten 

evvel uyanacağını? .. 
- Çünkü yatığı odada baş ağ

rısı veren bir koku vardı; bi:r ka 
dm, zöy le kokulu bir odada uzun 
zaman yatamaz da .. 

- Neden temizlemedin odayı? 
- Temizletmeğe vakit yoktu. 

Ondan iki saat önce, ayni ododa 
bir rahip yatıyordu. Rahip saat 
onda trene gitti. İki üç saat son 
ra da bu Mis geldi. Vakit geç
tiği için odada emizlik yapma
dık. 

Polis hafiyesi elektrik foneri-
nı çıkardı: 

- Kaçıncı kata çıkacağız? 
- Üçüncü kata .. 
- Haydi yol göster bana! Boş 

yere vkit geçirmiyelim .. 
Merdivenden yukarıya çık -

mağa başladlar. 

Otelde ikisinden başka herkes 
uyuyordu. 

Cak, ikinci merdivenin ilk ba
samağında tek br eldiven gördü. 
Yavaşça yere eğildi, aldı. 

- Bir ka<lın eldiveni. 
Otelci yan gözle baktı: 

- Aradığnız müşterinin elin -
deki eldivene benziyor, Mister! 
Gece buraya geldiği zaman bir e 
!inde eldiven vardı, diğer eldi -
veni avucunun içinde tuuyordu. 

- O halde yukarı çıkarken 
diışürmüş olacak. 

Oelci birdenbire duralad1: 
- Olamaz, ).lıster! O halde 

başkasına aıt olmalı. Çünkü, bu 
kadın odaya g.rdiği zaman, el 

Polis hafiyeslnın bütün öm -
ründe Karşılaştıgı en mühim ha
diselerden biri de Çinli milyo -
nerle çarpışması ıd: ... 

çantasile eldivenini karyolanın 
üstüne koymuştu. Bunu gözümle 
gördüm .. ço kiyi hatırlıyorum. 

Polis hafyesi yerde bulduğu 

eldiveni pumaklarının ucunda 
sallıyarak odanın önüne gelmiş
ti. 

Otelci yavaşça kapıyı vurmak 
istedi. Cak, otelcinin elini tut -
tu: 

- Hayır .. vurma. 
- Ya içeriye nasıl gireceksi • 

niz? 
• - Kapıyı maymuncukla aça -
cağım .. 

- İçeriden sürmelemışse, may 
muncuk para etmez. 

- İçerde sürme var mı? 
- Bazı odaların var, mazıla -

rının da yok. Bu odanın var· mı 
yok mu? Bilmiyorum? 

- Hele bir keer ecrübe ede -
!im. Maymuncuk açmazsa, sonta 
düşünürüz ne yapacağımızı. 

Polis ha:Ciyesi maymuncuğu 

kapının kilidine soktu ve büyük 
bir mebarelle çevirmeğe başladı. 

Oda kapsı sessizce ve kolayca 
açılıvermiştı. 

Cak, otelcinin kulağına eğil -
di: 

- En heyecanlı ve en mes'ut 
dakikalarımda nbirini yaşadığı

mın !arkında mısın? 

- Polis hafiyeliği yapmadım 

ama, her muvaffakiyetin ken -
dine göre heyecanları vardır, 

Mister! Sızi tebrik ederim, bu 
muvaffakiyet herkese nasip ol~ 

maz. 
Yavaşça kapıdan içeriye gir -

diler. 
Otelci korkudan titremeğe baş

lamıştı. 

Polis hafiyesi sol elile elektrik 
fenerini tutuyor, sağ elile de ta
bancasım çekiyordu. 

Otelci: 
- Bir kadın tevkif edeceğinizi 

unutuyormusunuz, Mister? 
Diye sormaktan kendini ala -

madı. 

Cak: 

- Eve\, diye cevap verdi, bir 
kadın,. fakat, bomba, dinamit ve 
tabanca kullanmasını bilen bir 
kadın. 

Otelci bu sözleri duyunca du
varın dıbinde sinmişti. 

Cak evvela duva:rdaki el"k -
trik düğmesine bastı. Odann içi 
birdenbire gündüz gibi aydınlan 
dı. 

Fakat .. Cakın çeneleri birden
bıı·e, inme inmiş gibi, kilitlen
mişti. 

- O ne?! .. Yatakta kimseler 
yok.. 

(ATkası var) 
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ANKARA NOTLARI: 5 

ismetpaşa Kız Enstitüsü 
• 
lsmetpaşa Kız Enstitüsü Türk kadınlığı • • 

ıçın 

hakiki bir kazançtır 

Melı>tebin değerli müdiresi· 
nin sözlerini nakletmiye devam 
ediyorum. 

- Evvelce mel<teJten iyi de
recelerle çıkan talebeleri Avru.
paya gönderi.yorduk. BilhaBSa 
beş altı sene evvel büyük b:r ka 
file gitti. Sonra bunlar biırer bi
rer geri dönerek vazifeler aldı
lar. Şimdi artık Avrupaya ta· 
lebe göndermiyoruz. Çünkü na 
sıl olsa oraıda talebıelerimiızin 

sel'best atelyelerde çalışmaları

na imkan o1ınuyor. Mektı!be gi
riyorlar, halbuki o tahsili biz 
onlara burada da veriyoruz. A
telyclerde çalışmalarına imkan 
omladığına göre bu masrafa lü 
zum kalmıyor demektir. Hem 
biz şimdi bunu da telafinin ça
resini bulduk. Avrupanın aya
ğına gitmiyor, oradan getirttiği 
miz modellerle onu kendi aya
ğımıza yetiriyoruz. 

(Ayşe hanım sustu.) Odaya 
girip çıkanlar virdı. Bizden 
müsaade istiyerek bir müddet 
ıonlarla meşııul oldu. Dönüp yi
ne eski yerine karşınııza otur
duğu zaman kendisini yormak
tan korkmama rağmen, dudak
larında.1 hiç eksik etmediği mü· 
saadek.ir tebesssmden cesareı a- r 
!arak biraz dinlenme.;ini bekle
dikten sonra sordum: 

- Hocalar arasında ecnebi • 
!er var mıdır? 

- İki tane, bir tanesi dikişte 
atelye direktörü, diğeri de şap
ka mütehassısı ... 

- Sizdeki bazı derslerin di
ğer Akşam Kız Sanat mektep -
lerinde olmadığını söylediler. 

- Doğrudur. Bizde şapka, 

çiçek, elişleri, dikiş, yemek, pas 
ta gibi derslerden ba

0

şka genç 
kızlarımızı bir salıona girdikleri 
zaman aksamadan, o salonun ha 
vasına uymaları için hazırlıyan 
ba~ka dersler de vardır. Mese
la bir misafir nasıl karşılanır, 

serviş nasıl yapılır. Onlara bun 
!arı oğretıriz. Sonra moda zevk
lerini artırmak, adabımuaşeret 

ögretmek için dersler ve kon!e
ranslar veririz. Bu dersler ame
li ve nazari olarak gösterilir. 

Mesela bir gün ani olarak 
mektebe mısafir çağırırız. Hem 
de bunlar talebenin hiç tanıma
dığı yabancılardır. Tale'beye mi 
safiri evvelden haber vermiyc -
rek misafirin geleceği sabah 
derste •Bu öğleyin m'safiriniz 
var• deriz, onlar, derhal hazır
lanırlar. Artık ondan sonra ye
meklerini pişirecek, sofrayı ku
racak, misa!irledi karşılayıp a -
ğırlayıp meşgul edecekleııı:s. 

İşte bu suretledir ki misafir 
kabulünü onlarla konuşup, meş 
gul olmayı daha iyi öğrenmir o
lurlar. Son~a konf~anslarında 

bu derslerde ilerleme için bü • 
yük b.r faydası vardır. Mesela 
bu sene 28 konferans verdik. 

Leyli talE!belerimizden bir 
çoğu Anadolunun bazı vilayet
lerinden, kazalarından gelmek
tedirler. Bu sefer tatili geçir • 
mek üzere evlerine avdetlerin
de onlara tenbih ettim. Bu.lun
dukları yerin içtimai vaziyeti 
hakkında tetkikat yapaiaklar. 
ve av1etlerinde bize yine o 
memleket,in kadın ve erkeğin 

ev hayatı, kültür seviyeleri, ah
lak, yaşayış tarzı hakkında kon
fera116lar verereklerdir. 

Ayşe hanım birdenbire aya
ğa kalktı. Bize arkasından gel
memiz; işaret ederek yürüdü .. 
Kendisini takip etik. 

Kşöede bir masada birçok el 
işleri, antika, eski çevreler, uç
kurlar, yemeniler, vardı. Ayşe 

hanım bu güzel sanat eserlerin
den bir tanesini eline alarak bir 
çiçek bahçesi gibi renk ve ışık 
içinde olan işler köşesini bzie 
gösterd:: 

- Şimdi dedı antikalar üze
rinde de çalışmıya başladık. 

Leyli talebelerimiz avdetlerinde 
bu antika örtüler hakkında da 
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bıze konferanslar veretekler. 
Herkes kendi memleketinde 
mevcu1 olan elişleri üzerinde e
tü.dlerde bulunup gelip burada 
arkadaşlarını tenvir edecek, bu 
konferanslardan istifade edece
ğimiz muhakkaktır. Çünkü her 
memleketin kendine mahsus 
bir tarzı var, her memlekette, 
elişleri çok başka başka şlk~I -
!erde işlenmektedir. 

Ay e bandın bu esnada eliş
leri arasından ağır siyah bir i
pekliden bir kuşak çıkardı. Bir 
de ucu ışli diğer bir kuşak ala
rak bize uzattı, ve gülümsiye -
rek: 

- Eski uçkur kuşak oldu de· 
di. Bu gördüğünüz kuşak, bir 
balo elbisesi ile kullaıı.ınak üze
re hazırlanmıştır. Görüyorsunuz 
ki ucunda gayet ince bir iş var. 
Bu işi eek ninelerimizin taktık
ları şu sırma işli uçkurun ucun
dan aldık ve bu ipekli kuşağın 
ucuna işledik. 

Ucu işli tpck, elbise kuşağına 
bakJyoruz. n yanık renklerle u
cuna öyle mad:fler işlenmiş ki 
insan hayran kalıyor. Bu esna
da Ayşe hanım bze başka eliş -
!er çıkardı. Şifondan rengarenk 
büyük balo mendilleri, uclarına 
yine eski çevrelerde, havlu ve 
örtülerdefikil motifler renkli i
pekle işlenmiş. Zarif bir kadın 
için bu mendilleri taşınıak yine 
büyük br zevktir .. 

Ayşe hanım elişlerini kat kat 
kaldırar~k şi.ındi de bize tale
belerinin binbir marifetini gös
teriyor: Birkaç elişiyi birden ü
zerinde toplamış bir deri parça
ları, ilikler, hesap işleri, ajör
Jer ve daha bir sürü el işinden 
sonra b'lbassa yamalar.. öyle 
yamaları ancak ışığa tuttuğu -
nuz zaman arkasındaki kiiçük 
ek parçasını görerek elinizdeki 
parçanın sakat olduğunu anlıya
bilirsin iz. 

Sonra vitrinlerin önüne iler
liyiruz. Burada sapından yeni 
koparılmış gibi taze renkli çi -
çekler \'ar: Kızıl karanfiller 
pembe güller, yaşil canlı yap -
rakların arasında boyun bük -

Yazan: PERiDE CELAL 

müşlcr.. ç:çeklerin yanında, ar 
kasiııda patlıcan dolu dolu, kü
fesi, belinde kJrıruzı kuşagı ile 
tam bizim mahalli bir tip: Seb
zeci tipi. Ayşe hanım: 

Zebra Müfid'n bir eı;eri 

diyor. Kendisi bizde hocadır. 

Şimdi Anadoluda büyük bir 
tetkik seyahatine çıkmMJ bulunu 
yor. 

Son~a ilave ediyor: 
- Zehra Müfit büyük bir san 

atkfırdır. Hem dl kendi kendi -
sini yet'ştirmiş bir sanatkar. 
Gayet güzel resim de yapar. Si 
ze bakıp aynen kıyafetiniz ve 

ı tipin'ze uy,kıın bir bebeğinizi 

yapması mümkündür. 
Vitrınin önünden adeta iste

miye istemiye ayrıldık. Ayşe ha 
nım: 

- Haydi şimdi size binayı 

gezdireyim diyor. 
Kıymet,Ji müdrenın odasını 

terkederek onun peşinde İsmet 
Paşa Kız Enstitüsünü dolaşmı
ya başladık. 

* Geniş koridorlardan geçiyo-
ruz. Bu kor.dorların üzerine be
yaz kapılar açıhyor, kapılardan 
başlarımızı üzatıyor, bazı odalar 
da tertemiz sıralar,siya h yazı 

tahtası, beyaz musluklar, Ayşe 
hanım her odaya girişimizde 

söylüyir: Dikiş odası, çiçek oda 
sı, zapka atelyesi .. 

Ayşe hanım •Bizi çalışırken 
göıımenizi isterdim diyor. O za
man tam yüz elektrik ütüsünün 
faaliyette olduğunu görecekti • 
niz- birçok odalar geçiyoruz. Bu 
arada öğreniyoruz ki mektepte 
76 muallim vardır. Enstitüde o
kuyan talebe miMarı 750 dir. 
Akşam kurslarına devam eden
ler ise 680 kişidir. Şimdi yukar
ları geziyoruz. Çocuk bakımı da 
-resinde küçük bebekler temiz 
kılıflı ve temiz yüzlü genç kız
ların nezaretinde mamalarını 

yiyodar, oynuyor ve istirahat 
ediyorlar. 

Ayşe hanım yine ızahat ve
riyor: 

- Buraya memur, hademe, 
amele mevkiine bakmadan her-

TÜN.Elc*ı 
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Tünelin fayda 
karşı alınacak 

ve zararları 
tedbirler 

bunlara 
nelerdir? 

Bundan &VVelki yıızılarımızdn 
Tünelin halihazır vazly~tlnde, 

lktısadi ve fennt bakımdan oldu
ğu gibi sıhhat ve "mnlyet balu -
mmdan da gerillğinl anlatım~ 

bulunuyorz. Bugün d& bu vaziye
ti kökünden değişlreblle~k ÇB" 

relerin neler olablleceğin! izah 
etmeğe çalışacağız. 

Ancak, bu !kirler bir taslak ha 
lbıdedir ve ilk yazımızda da 
Tünele binen mütecessis bir 
meslekdaşın görüş hudutlarını 

aşmamıştır. Bunu tekrar hatır • 
latmak isterz. 

Birinci çare: 
Derin bir tetkikten sonra ve 

imkan görüldüi,<ii takclirde Kara 
köyden Beyoğluna ve Beyoğlun 
dan Karaköye geçen tramvay -
ları Tünelden geçirmek, buna 
nazaran elde edilecek faydalar: 

1 - Tünelin kuvvei muharri -
kesini teşkil eden makine gru
punun sarfiyatı ve işletme me -
murları tasarruf edilecek. 

2 - Tünelin bilet, turnike, ve
saı're gibi memur !arı tasarruf e
dilecek yani hemen, hemen tü -
ne! işletmes diye bir şube lağ
vedilecek yerine alelade bir 
tramvay hattı kalrrı olacak. 

3 - Kayış kopmas, makinede 
bir· arıza gibi vııziyetler olmıya
calc mahzurlar ise: 

Tünelden, halen seyrüsefer e-

kes:n ç.oiuğunu alıyoruz. Yalnız 
çoruklarındoğar doğmaz, bize 
verilmeleri şarttır. Burada ıki 
yaşına kadar kalır, ftina ile ye
tişt:rilirler. Böylere hem çoiuk
Jar istifade etmiş, hem de talebe 
dersini ameli olarak yapmış o
lur. 

Ayşe hanım küçüklerden bi
rini işaret ed:yor: 

Mektepte bir çocuk bakJmı 

vardır ki bizi terkedeı·ken ar -
kalarından ağlar, b:r vakit has
retlerini çeker, dururuz. 

Mektlpte bir çoiuk bak>mı, 
kısmı, bir de hariee dikiş d:ken 
atelye faaliyette. Dikiş atelye
sine gird:ğimiz zaman bir çok 
genç kızlar kadınlar, başlarını 

masalara eğmiş önlerinde yığın 
yığın kıımaşlar çal~ıyoruardı. 
Ayşe hanım: 

- Burada harice dikiş dike
riz ded'. Fakat müracaat,lar o 
kadar çok ki nasıl karşılıyaca

ğımızı şaşırmış bir vaziyetteyiz. 
Bu yüzden yalnız sefaretlere ve 
mahdut bir tak>m kimselere di
kiyoruz. Zaten buıası nihayet 
bir ticarethane değil, bir mcs -
!ek mektebdir. Bizim arzumuz 
burada değil, fakat bizi ter ket. 
tikten sonra talbemizin ayni 

marifetini muhafaza edip hariç
te tcaret hayatına atılarak ken
dine layık olduğu mevkii yap
masıdır. Biz burada yalnız on
lara biçki dikiş değil, giyinme 
zevkni de aşılamıya gayret e
diyoruz. Bunda yüzde yüz mu
vaffak olduğumiz da muhak • 
kakhr. Mesela - eliyle, beyaz i
pekli bir knmaşın üzerinde ça
lışan kumral beyaz yüzlü bir 

genç kızı işaret ediyordu - bu 
kızımız bakın kendi gelinliğini 

kendi elyile dikiyor. ş:mdi ona 
sizin için bir şey diktirmek Hl • 
zım gelse kendisine evvela şu
nu sor.ırım: Bu çağa nasıl bır 

elbise g:der,ne renk ne biçim 
olmalıdır O derhal bunu tayin 
edecek hatta modeli çizecek ve 
d
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aba sonra bu elbise ile giyece
ğimiz eldiveni, şapkayı da size 
tavsiye edecektir. İşte bizim e
hemmyet verdiğimiz noktalar • 
dan b!ri de budur. Çünkü giy • 
mek de başlrbaşına bir sanat ol
duğu muhakkaktır. Yine bura • 
da gördüğünüz kızlarımızdan 

her biri sokakta bir tramvayda 
bir başkasının ;;zerinde gördük 

den tünel arabalarının sefer ade

dine tekabül edecek mikdarda 
tramvay geçirememek ve bina -
enaleyh halkın bu hattaki ve a
it ihtiyacını karşılıyamamak o " 
lacakır. 

İkinci çare: 
II'ünel arabaları zaten eski 1iş 

bir haldedir. Elde edilecek f , -
·dalar gözönünde tutulacak olur: 
sa bunları ayni 'büyüklükteki 
elektrikle lşliyen yani km ve! 
mahrrikesi kendinden olan va • 
gonlarla tebdili iyi bir tiki: ola
rak kabul edilebilir. 

Bu takdirde mahzurlarııı• ev -
velki yazılarımızda bildi!"liğ:i -
miz kuvvei muharrikeyi tcsk 1 
eden me1·•ne grupu ve lşktmeoi 
ortadan kalkacaktır ki bıı da bi\ 
yük bir kazançtır. 

Üçüncü çare: 
Tünel halihazır vaziyetini ol 

duğu gibi muhafaza ederek yal
nız kuvvei muharrikeyi teşkil e
den buhar makinesi ve kazanı
nın ve tabiatile işletme teşkilıi -
grupu yerine ayni işi görebile : 

cek bir elekrik grupu konulma
sıdır. - Makine Mühendisi: C. 
B. 

(1) Buıtdan evvelki ııazılar 

gazetemizin 14, 15 ve 16 Tem -
muz arilı il niishalorıııda intişar 

etmiştir. 

!eri modelj av<tetleriııde ayni
le çizmeye muk(edirdir. Şimdi 

bizde birçok kadınlan bir ta -
k.ım zavallı zevks:z gündelikçi -
lerin elinde hem pahalı, hem de 
fena bir şekılde g.iyinip duru -
yorlar. Daha ileri g'dehm, faso
nu bilmem kaç liraya dikiş di
ken öy!e yüksek terzler bilır:m 
ki çizgi çizme-sini blmezler. Fa
kat bı.i meselede beş alİı sene
ye kadar hallolacak beş altı se
neye kadar b:·zian kızlarımız 

hepsi memleketin dört bir tara-
\ fına yayılarak faali, ete girişe -

ceklerdir. O zaman .. 
Ayşe hanımın sözünü kese

rek: 

- Ancak o zaman biz de şu, 
zevksiz, makas tutmasını bilmi
yen lavantenlerin elindeı:ı kur
tulacağız dedim. O zaman Türk 
kadını kendi vatandaşının ma
kasından çıkmış elbisesi ile mu 
hakkak ki çok daha 2arif ve ucuı 
giyinebilecek. 

Ayşe hanım sustu, yalnız gü 
Jümsemekle iktifa etli. 

Yukarı katları gl'2ip intiza· 
mı, odaların temizliği ve döşe· 
nişindeki mükemmeliyeti gör • 
dükten sonra aşağı indik. Aşa
ğıda büyük bir yemek salonu 
var. 300 kişi alıyormuş. Sonra 
konferans salonuna geçtk. Eşik
te Ayşe hanım: 

- Piyano hariç mektepteki 
bütün mefrU§at erkek sanat 
mek~ebi tarafından yapılmıştır 

dedi. 

Konferans salonu 280 kişi • 
liklir. Küçük biı· sahnesi var. 
Sahnenin karşısına düşen taraf 
ta büyük bir piyano gördiık. 

Meslek mekteplerinin senbolu .• 
Bir ağacın bir yanına bir genç 
kız, diğer tarafına bir genç a

dam tutunmuşlar. Bu, ağaç, san 
atın her kubesinden olyun mey
valar veren gür bir ağal·tır. Or
tasına ~u satırlar hakkcdılmiş: 

·Mesleki tedrisat, ma3r1f ha
yatımızın bel kemiği olacaktır.• 

Konferans salonundan sonra 
tekrar müdüriyet odasır.a geç • 
tik .. Kapıda Ayşe hanımı bek
Jiyenler var. Kendisini yordu • 
tumuz ı~in affını rica ederek 
bu kıymetli kültür müessese • 
snden ayrıldık. 

İsmet Paşa Kız Sanat Ensti
tüsü muhakkak ki Türk kadın
lığı için büyük bir kazançtır. 
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Dağlar Kralının hakik hayati ve maceraları 

ÇAKICI EFE ME:MLE:KET 
• 
Ne yapacaksan yapı A ntepde Maarif çok ilerlemiştir. 

·Fakat mektepler kafi ,gelmiyor4 
Bu sözle, Çakıcı, Hacı 
mühim bir salahiyet 

Mustafa ya Antep maarif eskidenberi iler- - -• d !eridir. Halbuki okuma zevk! · 
verıyor u hemen her zevkin başında gelir. 

Şimdiye kadar yüzl1;rce ş&ir, e
dip, alim ve an'atkar yetiştir -
miştıi.r. 

Yazan: Zeynel Besim Sun 
34 -

- Getirdim efem. Ancak Ay -
dında bulamadık, hususi bir tren 
le İzmire gidildi. İzmirden yalı -
mz, bin beş yüz lira tedarik o -
lunabildi. Artık bu kadarla hoş 
görün efe, bulamadık, yok.. 
Çakıcının elinde küçllk bir ta

baka vardJ. Bir taraftan Mehmet 
çavuşu dinliyor, diğer taraftan 
da tabakanın içindeki dört, beş 
sigarayı muttasıl tabakadan çı

karıp yeniden yerleştirererek r;y
myordu. Belli ki bir şeyler dü
şünüyordu. Tam o sırada Hacı 
Mustafa üç esiri de Çakıcı efe -
nin yaıuna getirmişti. Çakıcı bun 

!ara yer gösterdi ,oturdular. Meh 
met çavuş yalvarmakta devam e 
diyordu. 

- Olsaydı billahi getirirdik e-. 
k. Sen merhametli bir adamsın, 
halden anlarsın. 

Çakıcı birdenbire başını kal -
dırdı, tek bir söz söyledi: 

Olamaz .. 
Hacı Mustafaya dönerek seslen
di: 

- Ihcı.. bu çavuş ne diyor? 
Hacı Mustafa ağır kanlı, sert 

bakışlı, yüzü gülmez bir herifti. 
Birden Yörük Sarı Hüseyin ağa
ya dönerek kükredi: 

- Sarı emmi. sarı emmi. Bu 
para bize )·etişmcz. Size saldığı
mız salgın tamamdır. Yoksa şu 
gordüğünüz ağaçların başında 

hep insan eti kokuyor. Sen bu i-

Zabıta Romanı: No· 57 
Poirot - Evet, orası öyle ... 

Mesele hakikaten insam düşün
dürecek mahiyette. 

Japp - Cromc, ne haltede
ce~ini ~aştrdı .. 

Str&ng da ·iddiasında son de
rece musır. 

- Beyanatında ısrar ediyor. 
Sözleriııde ufak bir tenakuz bul 
mağa mkan yok .. Farzcdelim ki 
Strang yanılıyor.. Fakat otel 
defterindeki imza bizzat Cust'un 
kendi irr.za>ı. Strang'ın bir suç 
ortağı olduğunu da ileri süre -
mezsın·z. İnsan öldürmek ille
tine ınüp'eln biı deln t1 suç or
ağı olaffl" 
ha sonra 
mümkün .değil. Diktorun beya
natı kat'i. Bir de Cust'uıı kimse
ye görünmeksizin otelden çı -

l n k 

şi tamamla, yoksa alt tarafın~ 

karışmam. 

Hacı Mustafanın ağzından. ö -
lüm, cinayet, kan fışkırıyordu. 
Yörük Sarı Hüseyin ağa bu söz
lerin karşısında sapsarı kesildi, 
Il€ söyliyeceğini şaşırdı, birkaç 
dakika dalgın, dalgın Hacı Mus
tafanın yüziine baktıkta nsonra 
meyus ve bitkin şu sözleri mı -
rıldandı: 

- Ne yapayım efe. İşte eli'niz
deyim, istediğinizi yapabilirsi -
nz. 
Ortalığa vahşi ve korkunç bir 

sükunet kim olmuştu. 
Bu sükunet bir müddet devam 

ett. Sarı emminn tzallümüne ce
vap vermek lüzumunu bile duy
madılıİr. 

Sıra, Mehmet efendinin para
sına gelmişti. Mehmet çavuş, 

Mefmet efendiye ait torbayı mey 
dana attı. Hacı Mustafa ayakta 
duruyor, haşin haşin dolaşıyor

du. Torbayı görünce ayağnın u
cuyla itti ve sordu: 

- Bu ne olan 
- Bu ne ulen? Bu kadarcık 

parayı para diye mi getirdiniz? 
Kaç para bu? 

Tahtacı Abbas cevap verdi: 
- 200 lira efem. 
Hacı Mustafa Çakıcı efenin 

yüzüne bakarak sordu: 
_ Biz 400 istemedik miydi? 

(-4 .. Tkası var) 

Yazan: AGATHA CHRISTI 
ben yirıni kilometrelik mesafe
Y katetmesi de iıh~imal dahi -
!inde değil.. 

Poirot - Evet, kanmakarı -
şık bir iş .. 

- Doğrusunu söylemek la -
zımctelitse Strang'(n ifades;ne 
hiçbir ehemmiyet atfetmemeli -
yiz. DoncaBter cinayetinde müc 
rim olan hiç şüphesiz Cust'tur. 

Kana boyanmış caketi ile bıçak 
bu bapta ufak bir tereddüde bi
le kapılma!Jlıza manidir. Böyle 
deliler oldukça hiçbir jüri be -
raet kararı veremez. Şu halde 
Doncaster cinayetinin de, Chu

roton cinayetinin de, Andover 
cinayetınin de faili Cust'lur. 

Beksıll cinayetni de o işlemiş
tir. Fakat nasıl yapmış, bunu 
anlıyamıyorum. 

Ba mı salladı a a "a kalktı 

Fakat Antep maarifi asıl Cüm 
huriyettln sonra inkişaf etmiştir. 

Bugün olduğu gibi bir lise, bir 
orta, on iki ve elli ulus okuluna 

Gaziantep tarihin hiç bir devrin 
de malik olmamıştı. Vevcliğimiz 
miktara köy mektepleri iıthal e
dilmemiştir. 

• 
Terakki mektep adedinden z?

yade talebe adedindedir. Maarif 
sevgisinin fevkalade artışı karşı· 
sında saydığımız müessmeler 

umumi ihtiyacı karşılıyamama -
ya başlamıştır. İki kişilik sıra
larda 3 - 4 çocuk oturmakta ol -
duğu halde gene müracaatlaruı 
arkası alınmamaktadır. Vaziyet 
köylerde de böyledir. Cümhur~ 

yetten aldığı feyiz ile uyanan 
köylü.tabakası mekep ve kadro 

istemektedir. Herhalde. gittikçe 
artan maarif ihtiyacını karşılıya 
cak tetbirler almak lazımdır. 

Gaziantepten bir ınanzara 

Ulus okulları muhit içinde bil
hassa faydalı olmuştur. Bu sa -

yede okuyan mikdarı % 60 art -
mıştır. Son üç yıldır ahssat ve -

essesesi layik olduğu binadan 
I'ilmemesine rağmen fedakar Ga 
zianep muallimleri bu işi para
sız görmekte ve yurtaşlarını ma
ariften mahrum bırakmamaka
dlrlar. Halkevnce hapishanede a 
çrlan milllet meke'lıiııMn de 
mahkôm arkadaşlar istifade 
görmüşlerdiı'. 

932 de ora mekteple birlikte 
ve 400 mevcutlu olarak açılan 
Gaziantep lisesinin alebe mevcu 
du 950 yi bulmuştur. Ne yazık 
ki, cenubun bu değerli irfaıı mü 
ki rniitud;ifıhm .. d 

Mardin şehrinin tabii ve umu
mi 'Uaziyeti nedir? 

Mardin - 1210 rakımındaki 
yalçın bir tepeye yaslanmış ve 
ovayı tekmeliyerek uçurumdan 
aşağı atmış gözüken Mardin, bir 
çok tırbiat güzelliklerini üzerin
de toplamış şirin bir beldedir. 
İstasyondan itibaren 1100 kü -

sur metreye kadar yükselen 
arazi tamamen arızalıdrr. Bu i
tibarla Mardin, müstahkem bir 
mevki manzarası arzeder. 

Şehrin umumi manzarası ga 
yet hoştur. Göz alabildiğine a
çılan ve genişliyen yukarı Me
zopotamya, ilkbaharda engin bir. 
denizi andırır. Uzaklardan yüz 

veren bodur dağlar sanki bu 
yeşil denrze uzanmış birer ya
rımadadır. Doğu ve Batı yön
lerini ulu dağlar kaplamış olan 
Mardinin kuzeyini görmek 
mümkün olmaz. 

Toprak şehirde de aynı arı
zayı gösterir. Bazı sokaklar kırk 
beş derece mey le maliktir. Mev 
cut binalardan hemen hepsi taş 
tan, ikamete ,elverişli, sıhhi ve 
güzel manzaralıdır. Hava cid -

den hoştur. Dört mevsimin de. 
hükmünü icra ettiği gönilür. 
Tepelerde soğuk rüzgarlar eser 
ken şehrin içinde bahar, yamaç

larında güz ve eteklerinde yaz 
havası yaşanır. İyi ve bol su 

ve: 
- Sıra sizin Mösyö Poirot, 

dedi.. Crome'un bir şeyden anla 
dığı yok ... Vaktiyle mütemadi
yen bahsetmekte olduğunuz ma 
hut sincabi hücreleri biraz hare 
kete getiriniz. Ve bize Cust'un 
Beksill cinayetini ne suretle iş

lemiş olduğunu öğreniniz- . 
J akk, müsaade istiyerlk kalk 

tı, gitti. 
- Haydi bakalım, azizim Po

irot, mahut sincabi hücreler 
her zamanki gibi vazifelerini i
fa edecek halde ınidirler? Poi -
rot , beni mbu sualime başka 

bir sualle mukabele etti. 

- Hastings, lutfen bu işe hi
tam bulmuş nazarile bakıp bak 
mamik'.a olduğunuzu bana söy
ler misiniz? 

- Bence, hitam bulmuştur. 
Mücrim, elimizde ve cürmüne 
ait delilleri de topladık .. Yalnız 
eksk olaıi bazı teferr~at var. 

Poiro~, başını salladı: 

- İş, htam bulmuş ha!.. İş! .. 
Hastings, siz pek acelecisiniz .. 
İş, nsanın kendisidir.. Biz, bu 
insana, bu adama taalluk eden 

yoksa da vaki teşebbüsler iler- ı 

!ediği cihetle yakında bu ihti -
yaç da bertaraf edilmiş olacak
tır. Su, toprak bakımın.dan İs

viçre ve Lü.bnandan daha mü
kemmel şartları haiz bulunan 
Mardint kısa bir zaman sonra 
turistik bir şehir haline getire -
celctir. 

Mardinin yanları ve ş'mal ci
het;i birçok zengin bahçelerle 
kaplıdır. Şehivclen üç veya döı-t 

kilometre açılınca ilk görünü -
şün zıddi bir manzara ile karşı
laşılır. Bunlar arasında şehre iki 
kilometreden dııha az mesafede 

ki Ravza, Fahriye mesirelerile 
arka kısmı tamamen ihata eyli
yen Zinnar bahçeleri kayda bil 
hassa şayandır. Mardin köyle -
rinden çoğu birer mesire halin

dedir. Ortagurs adı verilen mın 
taka, sinema şirketlerinin ara
yıp ta bulamadık)arı güzellik
lere malıktir. 

Alman torpitoları Rigada 
Riga, 16 (A.A.) - Letoııya 

filosu kumandanı am:ral Spar 

de, dün Rigaya gelmiş olan dört 
Alman torpidosunun zabitleri 

ne bir zıyafet verm:ştir. 

hususatın kiı.ffesine muttali ol
madıkça esrar perdesi d~a zi
yade kesafet peyda edeclktir. 

- Mamafih mücrim hakkın
da kafi malumata sahip bulunu 
yoruz. 

- Hiç>bir şey bilmiyoruz, de
seniz daha iy olur. Doğduğu ye
ri biliyoruz. harbe iştirak etti
rak ettiğim, başından hafif lbir 
yara aldığını biliyoruz. Sarası 

sebebile ordudan çıkarnlmnş ol 

duğunu biliyoruz. İki seneden
beri Madam Marbury'nin evin
de oturduğunu, sade ve münze
vi bir hayat geçil'mekte oldu -
ğunu, kimsenin kendilerine dik 
kat etmediği insanlar sınıfına 
mensup bulunduğunu biliyoruz. 

Birçok cnayetler işlediğini, mer 
hametsizce ve fark gözetmeksi
zin adam öl<lüvclüğünü biliyo -
ruz, iyi yürekli olduğundan di
layı hiç kmseyi kendi yerine it
ham ettirmemiş olduğunu da 
biliyoruz. Eğer yakayı ele ver
memek suretile cinayetlerine 
devam etmiş olsaydı bu cinayet 
Ier, başkalarının omuzlarına 
yüklenecekti. Şimdi anlıyor mu 

mahrumdur. Şehrin iki kilome
re mesafesindeki binalar, uzak -

lığından başka ev tarzında ya -
pılmş ratıp ve bu işe elverişli ol

mıyan şeylerdir. İliive edilen iki 
pavyon da ihtiyacı karşılıyacak 

halde değildir. Halbuki, yalııız 

Gazianteplilerin değil bütün ci
var vilayet ve kasaba gençleri -

nin müracaat edebileceği yegane 

müessesedir. Şehrn merkezinde 
ve Gazi Yurda yaraşır ihtişamda 

bir lise binası. en acil ihtiyaçlar 
meyanındadır. 

devam ediyor 
Kuraklık 

Yurdun bir çok yerlerine, bil
hassa Orta Anadoluya yağan 

yağmurlar, mıntakamzdan bulut 
ve serpinti halinde geçmektedir. 
Çiftçilerimiz yağmurdan ümidi 
kesince, dere ve çaylar yakının
daki mısır tarlalarını, iptidai 
cedveller açarak sulamağa baş 

lamışlar ve kısmen ekmişlerdir 
Fakat, bu kadar ekim, kaza ih -
tiyacını karşılayamıyacağı için, 
köylüler, akçakocadan motör -
!erle getirilen mısırları tehalük
le satın almaktadır. Bununla be
raber fiatlar yüksek değildir. 

Kuraklığa rağmen, buğday 

mahsulü arızasız idrak edilmiş
tir. Bilhassa, Ziraat Vekaletinin 
dağıttığı ıslah edilmiş tohum -
!arın mahsulleri çok güzeldir. 

Hava taarruzlarına 
karşı korunma 

hmir, 16 (A.A.) - Hava ta
arruzlarılrı.a ka~ı pasif korun
ma komisyonu toplantılarına de 
vam ederek şehrin hava hü -
cumlarına karşı müdafaasında 

tatbik edebilecek planları ha -
zırfamıştır. Bu plan, şehir hal
kının hemen hepsine hava taar
ruzlanna karşı miirla!aa vazife
si tahmil etmektedir. 

sunuz, Hastings, bu adam bir 
tenakuzlar gerdanı: Hamakat 
ile hilekarlık, gaddarlıkla tılüv
vücenap .. · Mesele, Bu muzaif 
tabiati nakeyf iden baışlıca a.. 
mili aramaktadır. 

- Meselenin psikolojik ta -
rafına temas ediyorsunuz. 

- Daha bidayettenberi, ca -
ninin ruhunu anlamağa uğraş -
madım mı .. :ttira! ederim ki bu 

ruhu henüz anlıyamad1m, Has -
tings, pek sıkılıyorum. 

Şıı mütaleayı ileri süvclüm: 
- İktidar hırsı.. 
- vet, bu hrrs birçok şeyleri 

izah eder. Fakat tamamiyle it
minan vermez. Bu cinayetleri 

n:çin işlemiş, şu veya bu şahsı 
neden dolayı intihap etmiş ol
duğunu bilmek isterim. 

- Alfabe sırasiyle .. 

- Beksillde ismi B ile başla-

yıp yalıuz Betty Bernard mı var 
dı? 

Bir müddet sükut eliti. Ken
disine hiçbir sual ~evcih etme· 
dim. 

(Arkası tıar) 
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. TARiHTE .. ·. rı;, 

.TÜRK<KORSANLARIJ~~~ 
BARBAROS 

Yazan: Rahmi Yağız 
~ -- _. ....... .- --

Barbaros, Giridi birkaç yıl muha. 
sara etmedikçe ele geçiremezdi. 
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Andrea Dorya, elinde b:• 

rikecek kuvvetlerin aza -

metini kağıt üzerinde hesaplar
ken bile karakterini pek iyi ta
nıdığı, yılmaz Türk gemicisi 

Barbarosla karşılaşmağı zorlu 
bir iş buluyor. ancak bu mater
yalin silah ku vvetile manevracı 

Türk donanmasını kıstırarak bir 
galebe temin edebileceğini dil -
şünüyordu. Barbarosun keşşaf -
Iarı bütün vaziyeti zamanında 

haber almışlar; Doryanın hare

ketlerinin, Venediğin teşebbü -

sünden, Şarlkenin yardımların

dan bahseden uzun raporları 

kendi kaptanlarına yetiştirmiş -

!erdi. 
Barbaros tam hazırlıklı bulun 

duğu için b.ııpa ehemmiyet ver

mez görünüyor, Adalar arasın -
da ihtişamla dolaşarak Venedik 

gemilerini avlıyor, adaları tah • 

rik ederek düşman donanması -
ru kendi üzerine çekmek, Eğe 

denizi sularına getirmek için el
den geleni yapıyordu. 

Andrea Doryanın müttefik 

donanması toplanmasını süratle 

ikmal etti. 
Fransız ve İspanyol donan -

malarının ifraz edilen kısımla -
rından tazıları Sardunya adası 

civarında birleşerek Andrea 
Doryaya iltihak etti. 

Doryı, d'.ğer kısımların ilti -
ha kını bekliyeceği sıralarda Ve
n edik hükumetinin devamlı taz
yikleri ile harekete geçerek düş
manı aramak mecburiyetile yel
ken açtı, Akdenizin cenubundan 
süzülerek Adriyatik denizine 
doğru ilerlemeğe başladı. Bu 
hareket te Barbarosa Sinan Reis 
tarafından zamamnda uçurulan 
bir haberle ulaştırılmıştı. 

Barbaros ilerleyişine devam 
ediyordu. 

1538 haziranının 20 inci cuma 
günü Akdenizdeki korsan adala
rına uğrayan Barbaros donan -
ması buradaki mağaraları, kor -
san yuvalarını dağıtmış, bine ya 
kın esir almış, bunları da küre
ğe koymuştu. 

Barbaros, bu sefer büyük kü
çük, Akdenizde nekadar korsan 
varsa hepsinin kökünü kazımak 
azmile sefere başlamış bulunu
yordu. Muntazam donanmanın 

kaçakçı ve korsan gemilerinden 
gördüğü zarar, ittisal yolu üze -
rindeki tek gemilerin bunların 

taarruzuna uğramasıydı. Şimdi 
Venedik!Herle hakiki boy ölçü
şeceği zamanda yine böyle ric'at 
hattını, ambara dadanan farele
rin zararı gibi biı baldırı çıplak -
tarın devamlı taarruzlarına ter
kedemezdi. Yine bunların yü -

' zünden gizli bir baskın pl~nı ha
zırlamak, dü~manı pusuya dil -
şürmek t-6? imkan hudutları dı -
ıında kal11YordlL Bu mü:ı'ig ııe • 

i
l 

micüer, her zaman b;n bir ta -
basbusla Türk donanmasının 

yanlarına sokuluyorlar, burada 
gördüklerini. duyduklarını ye -
meden, !çmeden Venediklilere 
yetiştiriyorlardı. 

Bu sırada yine beklenmiyen 
bir hadise oldu. Barbarosun Ce

zayirden İstanbula dönüşünde 

İspanyol donanmasının zoru kar 
şısında Venediklilerle Türkler 

arasında cereyan edecek mu -
hrusematta ve deniz muharebe
ler :'ıı.de Venediklilere yardımı 

taahhüt eden Arşipel adaların

daki korsanlar, 90 parça gemı i

le Barbarı>sa iltihak ettiler. 
Barbaros bu mültecilere ilti

fat gösterdi. Gemclerini donan

manm diğer sefineleri arasına 

dağıttL Böylece kuvveti bir kat 

dah artarak yoluna devam etti. 

Tahrip ve işgal edilen korsan 
adaları aha.lisi, Barbarosun kuv
veti karşısında buralarda barın· 
manın imkansızlığını kestirecrk 
seçtikleri bir heyeti büyük Türk 
kaptanına göndevcliler. Heyet 
her sene Osmanlı imparatirlıı -

ğuna muayyen bir VE'l'gi ver -

mek, kendi intihap edeceklri 

memuriarla Osmanlı devleti na

ınına idare edilmek üzere rahat 
bırakılmalarını, Türk donanma 

sı tarafından da muha!aza edil
melerini istediler. Barbaros bu
nu hoş buldu, kabul etti. Yapı

lan muahedeyi imzalıyarak ilk 
senelik vergi taksitini de aldı. 

Ba.riıros bu işlerle meşgulken 
civarda bulunan Venedik idare
sindeki Şira adasında bir is
yan çılttıj!ını haber aldı. Sürat
le oraya gittL Adanın önünde 
birkaç top atar atmaz adadan 
beyaz bayraklar çekildi. Teslim 
iş&retleri gösterildi. 

Barbaros şalopelerini indire

rek Kurtoğlu Muslihittin ku -
mandasında bir kısım levendi 

karaya çıkardı. 
Ada halkı Türk gemilerini 

hareretli tezahüratla karşıladı -
lar, adada kopan haykırışmalar, 
ses velvelesi yalnız bir ismi u
ğuldatıyordu: 

- Barbaros! Hoş geldin şanlı 
Türk kaptanı! ... 

Barbaros; adanın limanında 

zincir üstünde duran ve kaçma 
ğa vakit bulamıyan üç Venedik 
gemisini yakaladı. Adadaki Ve
nediklileri de bunlara doldur -
du. Adayı kamım namına '~P
tettiğini söyliyerek Venediklile 
ri memleke,tlerine iade etti. 

Glmiler harekete geçerken a
da muteberanından olanları ve 
valiyi yanına çağırıp onlara şöy 
la bir ihtarda bulundu: 

(Arkast var} 
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17 Temmuzdan 24 Tem muza kadar 
Muhtelit hatlara kalkacak vapurların lslmlerl, 
kalkıt gUn ve saatlerl ve kalkacakları rıhtımlar 

kera4enla hattın• 

lartı• ft•ttaııı 

..... ~."' .. 

...... ,_ ....... , 

... ..,.. ...... 

....... -·-

- Salı 12 de (Güneysu), Per
şembe 12 de (Tarı), Pazar 
16 Ja (Karadeniz). Galata 
rıhtımından. 

- Salı 18 de (Bursa), Cunıar• 
teai 18 de (Antalya). Sirkeci 
nhtımmdan. 

- 8-4 hıtembe ve Pa:ııar 
1.30 da (Uiur ). Tophane nJı 
tmwulan. 

- Paaartttl 13 •e ve .ıter sün· 
lft 1.45 .. (Manbs) ıı.te
llli vap111larclan biri. Cuınar. 
Wııi ~ca 13.30 •• ve Puu 
il •e (Tnlı). Çaqamba ıoeo 
taaı 'l'o•Jane :nhtım_.n ,,. 
fit ... ~alar Galata nhtı • ...... 

- l'Put.l, tupıU• ve C.. 
aa Lll .. (Trü:), ayneı 

fntım\a H da (Antalya), 
c:-artesi ZO da (Bursa). 
(J'rak) Galata nhtıam4aıı, 

~1'ed ~phaae mtbnıa.... 
- Sah va Cama ıt da (Sey 

;var). Tophue nhtımmu11. 
- l'uar 1 tla CTlınar). Toıı • 

.... nlıtımmdaa. 
- ÇufllJDb• 15 de (Kemal), 

Cumartesi 15 de (Saadet). 
Shlreei rıhtımından. 

- Pazar U de (Ege) Gal tam 
funınlew. 

- Salı 10 da (M~in), Cuma 
10 da (Konya). Sirkeci rılı-
tmımdaıı. (5276) 

Not ı Vapu ıeferleri hakkında her türlü aıaldmat qaflda 
telefon numaralan yuılı ıceatelerden öiren.illr. 

Karalı.öy AceDtellii - Karaldly, Köpriibıtı 
Galata acenteliii, İstanbul mmtaka Liman Reis· 

llii atında 
Sirkeci AeeDtellii - Sirkeci, Yolcu nlona. 

(5031) 

Maarif Vekilliğinden: 

Eti ot 
IHff 

Vekilllğimiz neşriyat müdürlüğü kadrosunda 30 lira asli ma
aşh derleme memurluğu münhaldir. 

Bu işe alınacak memurun yüksek mektep mezunu olmaııı ve 
askerlik vazifesini yapmış bulunması şarttır. E<lebiyat fakültesi 
mezunu olanlar ve ecnebi dil bi !enler tercih olunacaktır. 

Taliplerin 20/Vll/1939 per§embe günji akşamına kadar miın
b>t evrak ve fotoğrafları ili~ik birer istida ile Vekilliğimiz neşri
yat müdürlüğüne müracaatları lazımdır. İstekliler arasında ya
pılacak müsabakanın yeri ve tarihi alakadarlara ayrıca bilıdlrlle • 
cektir. •2982• •5140. 

iKDAM 

Karaköyde bulun.ın 1sİanbul aceııfalıgımız Galat.ı rıhtımı üze
ı·in<le Devlet Limanları Umum Müdürhiğü (eskı Denızbank) bi -
nasının alt katındaki daireye nakletmiş olduğu alakadarana ilan 
olunur. (5274) 

İstanbul Baş acenta.Jığı 
Galata acentahğı 
Sirkeci acentalığı 

.Jfelefon Na. 
42362 
40133 
22740 

lstanbul limanı Sahil Sıhhiye Merkezi 
Eksiltme Komisyonundan : 

l - Merke2imize ait Galata motörünün tekne ve makine alı • 
sann açık eksiltme ile tamir ettirilecektir. 

2 - K@§if bedeli •'59• '.tiradn. 
3 - l!u ife ait §artnawıeler ıun1ardn: 
J'eıuıt ıartnanıe, idari prtname. 

4 - latekliler bu ıaı1ııameleri ·•· lı:llJUf mukatı11tnae merke • 
ıılıııD ltvamııımlıııı alalılllrleır. 

il - i:lıailtme 25/7/tı& sah ffulü sut l4 te Ga1atada Karam.ti> 
lafapap eollajmda meıkfu merke:ı. tllliltme Jııomlsyonunda yapı
JaeallU., 

1 - Muvalı:kat teminat puuı 4.9 Hra 43 lmu§tur. 
'1 - Elısiltmeye gireeeklerln 2490 sayılı kanUJJda gösterilen -.e

.tkalula eıı apğı 1000 lirahk i>u gılıi işleri yaptıkluına dm vesi 
ka g&ternaelerl prltıı. •200h 

Konya Cümhuriyet Müddeiumumiliğinden: 
1 - Konya ceza evlniıı bir yıllık ekmek ihtiyacı 30/6/939 gü

nünden 'l'fı/7J93SJ gününe Jıı.tdar 2~ gün müddetle kapalı :aarf usu1i
le eksiltmeye konulmııştur . 

:ı - Dıale 26/7/ro9 tar;hmde salı gün1i saat 14. de Konya Cüm
hur;yet Müddelumum' liAi dairesbıde icra kıbnacaktır. 

8 - Talipler te:khfnamelerini o gün saat (13) den evvel lıoınis
yon riy•etiııiı vermiş buhrnaealı:.lardır. 

4. - Ekmek ikincı nevi yerli unundan has olacak ve talipler be
deli muhamrnininin % 7.6 yüzde yedi buçuğu olan (1665) lira bin 
altı yüz elli beş lira (64) kuruşluk teminata muvakkatelerinl tekllf
naııwlerile birlikte komisyona vermiş bulunacaklardır. 

G - (4) üncü maddede nevi gösterilen has ekmeğin Jtilosu şim
dilik narh ıle (9.5) dokuz b;.ıçuk kuruştur. 

6 - İlan vesaire bütün masraflar müteahhide aittir. 
7 - Fazla izahat ve şartnameyi görmek istiyenlerin Konya ce-

ıa evi direktörlüğüne müra,aatıan ilan olunur. (4950) 

Maarif Vekilliğinden: 
Maarif Vekilliği Neşriyat Müdürlüğü kadrosunda •Depolar he

sap kontrol memurluğu• münhaldir. Azami kadro ücreti yüz kırk 
lira<lır. Bu işe alınacak memurun en az .orta ticaret mektebi tahsili 
görmüş, askerlik hizmetini yapını ş ve yaşı kırkı geçmemiş olması 

şarttır. Talipler arasında yapılacak müsabakada kazanacak namze
de 3659 sayılı kanun hükümleri dairesinde tahsil ve hizmet durum
larına göre ücret verilecektir. Müsabaka ~onunda seçilen memur 
evvela en az altı ay namzet olarak çahşacaktır. 

Taliplerin müsbit evrak ve fotoğrafları ilişik birer istida ile bir
likte 20/Vll/1939 perşembe günü akşamına kadar vekilliğimiz neş
riyat müdürlüğüne müracaat etmeleri lazımdır. 

Müracaat sahiplerinin, müsabakaya iştirak etmek üzere 24/VII/939 
pazartesi günü saat onda Vekilliğimiz Neşriyat Müdürlüğünde bu -
lunmaları rica olunur. •2983> •5139> 

İstanbul Defterdarlığından: 
Kag:tlıanede Sünnet kopru;ünden Çağ.ı} en 
kösl{une k.d.ır uzay.ın ~ahaJaki çayı,ın 

28/2/940 taril me kada ot ve otlakiyesi 
(İcar bedt>l, pcşın) 
Toı:hanede Necalibey caJı..csı 413 sayılı dük
kan (senelik icarı dört tak.-ıtte) ve her talt
sitte) ve her t aksit peşi nen 

Sult:ınahmette Tapu Müdıriyeti altınd aki 

satcş g ' şesi (senelik icarı ikı t aksitte ve tak
sit peşinen) . 

125 Şubat/340 ga· 
yesine k<ıdar 

36 3 sene 

300 2 sene 

Yukarıda mevki ve numaraları yazılı gayrimenkuller hizala
rında yazılı muhammen icJr bedelleri üzerinden açık artırma su
retiıe kiraya verilecektir. ihale 17/7/~9 tar 'hine müsadif pazartesi 
günü saat H tedir. Taliplerin % 7,6 pey akçelerini vakti muayye
ninden evvel yatırarak mezklır gün ve saatte Defterdarlık Milli 
Emlak Müoürlliğünde müt-.';ekkil sal!§ komisyonuna müracaatları. 

(4695) 

lstaıbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve Eksiltme 
Knıisyanuıun 

Leyli Tıp 'Jalebe Yurdu talebeleri içln 1100 adet yün ve 3000 
adet Fllıdekoıs faıılla ile 3000 adetFildekos don lıapalı :.1mfla eksilt· 

uı.ye lıonulDU§tm. 

ı - Eksiltme 17/7/9$ J>uuteai günü saat ll!,00 .ıa Cağal-Oğ

hında Sıhaal ve ~timi! Mırvaenel Miiıdürlüğü binasında kurulu llo-

misyonda yapıJaeaJı:,tu. . 

2 - Mulıaıımıııen flııt yün fanili l~. J'ildelıos fanila 10 Flldeltos 

don t5ll kuruştu:.. 

3 - Muvaklıat gaıranli 403 Jtra 12 kuruştıu. 

4 - İstekliler §3rlnameyi her gün Fuat pa§a türbesi karşısında 

kyll Tıp Talebe Yurdu merke:ziıı den alabiHrler. 

6 - İstelı.liler 1939 yılı TieaJ"et Odası vesikasile 2490 sayılı ka

nunda yazılı vemkalar ve bu işe yeter muvalııkat garanti mahbuı 

veya banka mektubu ile birlikte teklifi havi ıarllarını ihale saatin 

den bir saat evvel makbuz mulı:a bili komisyona vermeleJ"i, (4790) 

Maarif Matbaası Direktörlüğünden : 
Muhasebe bfirosu devlet kitapları hesap işleri kadrosunda mün

hal iki hesap memuru yardımcılığı için askerliğini yapmış. yaşı o
tuz beşi geçmemiş ve en az orta tahsilini bitirmiş olan isteklilerin 
17/7/939 pazartesi günü saat 15 de yapılacak imtihanda bulunmalı: 
üzere vesikaları ile şimdiden müdürlüğümüze müracaatları. 

Yicaret mektebi mezunları tercih olunur. c5013> 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
1 - İdare ihtiyacı için 20 ton Arnolğame çinko ıkapalı zarfla 

eksiltmeye konmuştur. 

:ı - Muhammen bedel .ıo.ooo. l ira, muvakkat teminat •750• 

lira olup eksiltme, 31/8/930 tarihine müsadif perşembe günü saat 
·16• da Ankaradn P. 1. T. Umum Müdürlüğü binasındaki satın al-

ma komisyonunda yapı l acaktır. • 

3 - İstekliler, muvakkat teminat makbuzu veya banka mek • 

tubu ile kanuni vesaiki m~htevi kapalı zar:!larını o gün saat 15 e 
kadar mezkur komisyona vereceklerdir. 

4 - Şartnameler Ankaı·ada P. T. T. Levazım, İstanbulda Kına
cıyan hanında P. T. T Ayn;yai şube müdürlüklerinden parasız ve-

rilecPktir. •2322> c4963> 

ll Tr111muz ıu:l!I 

"Zevcim Gözlerine 
inanamı yordu .. 

ııe 10 ya, 
görürıdüg-ümiı 

daha genç 
söylüyordu 

iŞTE BÖYLECE 
MEFTUN OLMUŞTU 

:!evc>nı •Bu adeta bir hari
luı. • diye söylenmekten kendi
sini alamıyordu. Ancak: lki ay 
lıadar oluyor. Alnımda, gözler· 
le ajzımın etrafında buruıuk -
luklarım vardı. Filhalob ya.. 
şım da epeyce ilerlemiştl Bu
gün bütün doııtlarnn ~effaf ve 
ymnışalı tenimi ve bir aenf 
kmnkl gibi taze ve nermin cl}. 

dimi takdide seyrediyorlar. Her 
akşam yalma:zdan evvel cildin 
lm!ııru o1ıın penbe renkteki To 
lıalon kremini Jmllanınm. Ter· 
kibiııde Viyana üninrsitesinJn 
ınt?Şlıur bir proJesöı1i tarafın -
dan keşif ve ..Bıoceh tabir .ıı.. 

len cazip ve kıymetli gençlilı 

l'evheri vardır. Gündüzler için, 
beya nnkleki Tolı:alon kremi
ni kullanırım. Cildi beya:Uatır 

ve yumuşatır, Ve bütün siyah 
benleri giderir ve açık mesaıne
leri sıklaştırır. 

Çocuk Hekimi 
Dr. AHMET 

AKKOYUNLU 
Taksim - Talimhane 

Palas No. 4 

Paza:rdan maada her gün 
saat 15 ten sonra 

Telefon: 40127 

,;ıı,,,~ ...... 444 ... .. ,,.,. 

Sahibi ve Neşriyatı İdare Eden Baı 
Muharriri : Ali Naci KARACAN. 

Basıldılı Yer: Son Telgraf Ba!lme·tl . ,., ....... ,,, ,. ,,, '" . . ..,,, 
-----

BUGÔN 
KUM&AOASINA 
PAll~ATAN 
KOCOK El 

YAUIN 
Cf t( DEFTElı(NE 

iMZA ATAN 
t>OYOK EL 

OLACAKTlll 

l iKDAM 
/ Abone ŞarUarı 

DAHİLİ HARtct 

S..elilı: 1%00 Kr· 2300 Kr. 
1 aylık 100 Jtr. 11150 Kr. 
1 aylılı IOtl tü. l80 llr. 
ı • 181 Kr. 

ILA N 
TEJt SUTuN 
SANTİMİ 

Blrlnd Sahile 
bdııci Salılfe 
Üçüncü Sahife 
Dördüncü Sahife 
5 - 6 ıncı oahlfeler 
'I • 8 bıcl Sahifeler 

400 kunt 
ıse 1tv.nq 
200 kurnı 
100 kuru~ 

50 kurut 
.. kuruf 

Gazeteml>tde neşrtfu-te

cek biJcümle tieari ilanlar yal
ıuz Ankara caddesinde Kah -
ramanzade hanında İlbcılık 
Kollcktlf f1rketınden alınır. 

Dr. Hafız Cemal 
( LOKMAN HEKiM ) 
DAHILıYE MÜT AHASSISI 

Divanyolu 104 
Muayenehane saatleri: Pazar 
hariç her gün · 2.5 - 6, Salı, 
Cumartesi 12 • 2.5 lıkaraya 

Yatak, yemek ve çalış

ma odalar ile salon takım

ları velhası l her nevi mo -
bilyalar ; BAKER (ESKİ 

HA YDEN) mağazalarında 
teşhir edilmekte ve her yer-i ~en ucuz fiat ve müsait şart

L:rla satılmaktadır. 

TÜRK TİCARET BANKASI A. S. 
T E S 1 S T A R İ H 1 1919 

MERKEZ/ • • ANKARA 

HERNEVI BANKA MUAMELELERi 

Dahilde ve Hariçte muhablr~er~ ... : ~~rd.ır .. 
. -

Telgraf adresi : 

Umum Müdürlük : TÜRKBANK • Şubeler : TiCARET 

Bankamızın lstanbul şubesinde tesis edilen ,, 
GECE KASASI 

'' Çok müsait şartlarla sayın müşterilerimizin emrine amade bulundurulmaktadır 

izahat alınmak üzere gişelerimize müracaat olunması 


