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BÜYÜK MiLLi Milli Şefimiz 
Von Papenle 

ŞEFiN GOS- bir saatten faz-

TERDİGI y o L la görüştüler 

Ordu Reisleri ve N•zi 
Şefleri ile görüştü ---·-·--
Bu hafta Almanya asıl 
taarruza başlıyacak 
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J/allıl• b i :z :zat hm•• 
ederelı onun biıtün dert· 
l•rini o• iatelılerini din· 
/iy•n Cumhurreisimi:z, 
h11llıçılılı b•lıımı n J • n 
biıtiın Jünya için örnelı 
bir a•ol•t ıefiJir. 

görüşmede Hariciye 
Vekilimizde bulundu 

Ankara, 15 İ(A.~:) b- -~cisi ; 
cunıhur ismet ~.ön?. ~lg~~ saa 
16 da Çankaya ko~unpe ~~akn-
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_.....Y....._.u........,na_n.._,...lıl.........,.ar...,.,,...ın~ Erzurum' a Üçüncü Bir De-

Y aı:an: ABiDİN DA VER 
üyük Milll Şef, Orta 
Anadoluda ve bilhas
sa son zelzelenin tah-

rip ettiği mıntakada yaptıkları 
kısa seyahatten Ankaraya dön
düler. Reisicumhuruınuz, herse
yahatlerinde olduğu gibi, hu de_ 
fa da halkla yakından temas et
tiler. Milletin başı, başını hal -
kın giiğsiine koydu; şefkatli ve 
bazik bir doktor dikkat ve iti -
nasile onun derdini, dileğini 
dinledi; acısına ortak oldu; köy· 
!ünün şikayetlerine karşı alına
tak tedbirleri emretti. Milli Şef, 
halkın yalnız dertlerine değil, 
sevinçlerine de ortaktır; ona 
köylü, her tarafta mahsulün bol 
olduğunu söylediği zaman, se
vindi; yiizü giildü. İsmet İnönü, 
Lozan zaferinden döniip Başve_ 
kil olduğu zaman, memleket da
hilinde yaptığı seyahatte, ilk işi 
çiftçiden ciki kat mahsul. iste
mek olmuştu. O vakittenberi su 
baskınları, kuraklar, soğuklar 
gibi tabii iCctlere ve nihayet 
Avrupa harbine rağmen, birçok 
rnahsu11erimiz, imdi iki kattan 
çok fazla olmuştur. Bu neticede, 
yine O'nun büyük ve nıuhteşcm 
eseri olan deıniryollarımızın bü
yük tesiri vardır. Bu neticede 
-vine Otnun ziraat makinelerine 
layık olduklorı kıymet \'e ehem
miyeti veren yüksek göriişünün 
büyük tesiri vardır. 

Fakat Milli Şefin halkla te. 
maslarının en güzel ve nıüheyw 
yiç levhası, halkçılık tezahürle
ridir. O, halkla hiç rnsıtasız, biz
zat temastadır. Arada, yazı gibi 
bir \'asıta dahi yoktur. Halk söy
lüvor, kendi dinliyor; kendi göw 
riiyor. Eskiden hiçbir şikayetini 
kitnseye işittirrmiycn, derdini 
diııliyecek kimse hulanuyan, 
müşteki olduğu memurların kar
şısında, korkudan içini dökemi
yen halk, nahiye müdüründen, 
ziraut memurundan, ka}·makamw 
dan hatta validen kendi önlerin
de, hiç korkusuz, şikayet edebi. 
liyor ve bu şikayetleri bizzat 
Devlet Şefi dinliyor. Bu dertleş
meJe dünyanın hiçbir y&inde en 
halkçı en demokrat memleketler
de olduğu kadar. en totaliter re
jimlerde de tesadüf edemezsi -
niz. ismet lnönü, bu baluman 
örnek bir DC\•let Şefidir. 
İsmet İnönü, yalnız Devletin 

Reisi ve milletin başı olmakla 
ka1mı~·or, O, ayni zamanda, bü_ 
tün dıinya İçin Türk Devletinin 
en bas müfettişi ve en yüksek 
nıürakibidir. lllilli havatın her 
sahasında işlerin nasıİ yürüdü -
~ünii ı•n yakından ve en küçük 
teferrüata varıncaya kadar biz
zat milletin, halkın kendisinden 
sorarak teftiş, tahkik ve müra
kabe t"dcn Cun1hurreisimizin 
kurdugu hu sistem, Hükumet 
makinesinin iyi Cı:&lışmasını te -
min için eıı iyi usuldür. Reisi _ 
c:wnhurun, bir gün, ansızın ken
di viJRJ t.~tine, kazasına, nahiye -
ıine, hattA köJüne gelerek işleri 

(Arkası 3 üncü saııfada) ı 
ABİDİN DA. VfJl 

B .... k Elçisi \on apen ı aya U)'ll 

bul buyurmuşlardır. . .. 
M··ı·k t bir saatten fazla sur

u a 8 V kT B Şü.k rniiştür. Hariciye "ke ı ı . d-
.. S blu ınüla at esnasın a ru araco,. 

hazır bulunmuştur. 

Helle Kruva-

zör.........,.._ü b!_ıırııd, miryolu Daha Yapılacak 
tahtelbahir Meçhul 

EDEN 

Londra, 15 (A.A.) - Radyoda 
nutuk söyliyen Eden ezcümle 
şöyle demiştir: 

gemiyi batırdı ve 
kaçtı. 31 kişi kayıp 

Erzurum - Haydarpaşa yolu 400 kilometre 
kısalacak ve 45 saatten 35 saate inecektir 

•Bizim icin hakiki harp taar
ruza ııectii!imiz ve oo~mana ken
di. topraklarında hücum ettiiii
mız zaman başlıyacaktıT. 

/ ı • ly •, Yananİ•t•nılan 
ln6ili:z 6•rani ;&in den 
O•:z11ecmuini iatedi mi? 

inşa faaliyeti devam ediyor 
Ank 15 (İkdam Muhabi -

ara, ·ı· . D R . d ) Başvekı ımız r. e-
rın en - G . ·ftl' 
f .k S d bugün azı çı ı • 
ı ay am, 1 b l' h • . d kspresle stan u a a· 
gın en e k.l . 

k . f•rdir Başvc ı ıs -re et etmış • · . G 1 t d V killer Partı ene asyon a e • V 1 .. t 
S k . Ankara a ısı ara-e retcrı ve 
fından uğtırlanınıştır. 

•• Usküdar 
Halkının 

Alman propagandası harbin 
l~ yazında nihayet bulaca{<ını 
ılan etmişti. Bize l('Öre, İnıı;iliz 
İmparatorlu~unun bütün kuv
vetini ortaya koyacağı hakiki 
harp ancak veni başlamıştır. 

(Arkası 3 iincü saııfada) 

-
Meb'uslarımııa BildiriJen dileklerden bir 
kısmı der h • 1 ta hak k u k ettiriliyor 

Fiııtlanııın indiri!mesi istenen Üsküdar tramvaıııarı 

İstanbul mebuslan dün de Üs. lnnan muhtelif temenniler ve 
küdar ve Kadıköyünd~ 1hald~la 0te- 'ikiiyetler sırasında şunlar iste-

t a devam etmış er ır. S· nilmiştir: mas arın . ti 
küdar '" Kadıköy Halk~vlerın. sküdarda ekmekler ekseriya 
de yaoılan toplantılarda ızhar 0 - (Arkası 3 iincii sıı11fada) 

Rumen kabinesinde 
tad i ıat bekleniyor 

lnoiliz Başvekili 
Beyanatta Bulundu 

• 

Ali Haydar Aktayın 
gazetemize beyanatı 
Moskova Büyiik Elçimiz Ali 

Baydar dün Sovyet bandıralı 
z,•anetya vapurile saat 18 de 0-
desadan gelmiş \'e akşam An -
karaı a barc~et etmiştir .. Mosko-

a Sefaretimız BH~katıbı de El-

Ankara, 15 (İKDAM Muhabi
rinden) - Bursanın yakında de
miryolu şebekesine baiUanacaiıı 
ve Bolu üzerındcn yapılacak i
ikinci Ankara hattının hazırlık
lannın bittil!i yazılmıştı. 

MomleketimiLde domircilik fa
aliyetini Milli Şef İnönünün U
zak _görüşü ile işaret ettiiii •Yur
du demir al!larla örmek> hede
fine dol!ru ilerlemekle hic bir 
hadise zaafa uıiratamamıştır. 

Garbi Anadolu, bugün iki yol-
dan Şarki Anadoluya bağlıdır. 

1 
Şimdi, bu yolu üçe çıkarmak ya
ni İstanbulla Erzurum arasında 
şimal hattı adile üçüncü bir de
ımiryolu v'iicude _getirmek tasav-
vuru üzerinde işlenmektedjr. 
Memleketin cömert ovalarından 
zümrüt ı;ıibi ormanları arasın -
dan _geçecek olan bu hattın her 

(ATkası 3 iincii sa11fada) ~'ııZURUMA VARAN İLK TREN 

Belediye yaptırılacak 
yolları tesbit etti v 1 . . 

çi ile beraber g~ mı~tır. . . . •:::::: 
Ali ııaydar bır muharrırınuze 

beyanatta bulunarak demiştir 

Bu inşaat için bir milyon lira 
·::7f?SARE'TLER,iısarfedilmesine karar verildi 

Nuruosmatliye av- Feallyet: hızıa~a.ca.k 

ki: 'k . ti «- 15 günliı mezunısc l' gew 
(Arkası 3 ı..ıcti »tJ1/Jada) 

.. • Resmi inşaatın durdurulması semtinde bir an enci y·aptırıl • 
}usu Darulacezenın v~ acil olnupn inşa, tnmir işleri_ maları icap eden yolları tesbit 

• • • nın yapılmaması hakkındaki etmiştir. Bu suretle ayrılan acil 
şubesi mıdır? Başvekaletin emrinden sonra yol inşaatı için 1 milyon lira sar-

Çarştkapı İsıanbulun en işle/.: 
yeridir; yambaşıııda bir de me
:ad ıduresi vardır. Çar~ı.va ve 
m~.o.ad ıdarc.sıne gidıµ gelenle
rin ıııizde doksan dokuzu da Nıı-· 
ruo~nıanı~e canııınuı aulusundan 
qeçerler. Hu at'lıı seııelerdcnbe
~i süpürge yUzil qörmcnıi~tir 
diııebilırız. Avludan çıkıp sola 
sapanlar, saqlı sollu çöplük ara-

Belediye Reisliği şehrimizin her ( ATkıısı .ı üncu sayfada) 

Fin - Sovyet 
Harbi tekrar 
Başbyor mu? 

------- ---• sından qeçerler. 
Sovyetlerln Finl•ndiy• 
hutlaJund• ıi lıuoo•tleri 
28 frrlı•y• f ı it • r ı l J ı 

Bulgar Başvekili Ankı• 
rı ve Moskov• 

elçilerini kabul etti 

Ç .. .1 ,, Somali den Bu yerı,nıı!loı.,nuş gibi, av-
orçı : lu da Taıımıııı qünü kör, topal, 

moemnuniyet vermiyen ~ambur, sa<iır, illetli kadın er-
kek, çoluk çocuk dileneı meşhe

haberler aldım ıı dedi Tİ halindedir. lnsan Nuruosma-
Londra, ıs (A.A.) _ B. Chur- niııe ôuidesiııiıı avlusuna Qirin-

d ce. qaııri ilıtiııari keııdıııi dariilci-chiU, A\·aın Kan1arasın a, aşa- Finler h•z1rl1k yapıyor 

,.,,,,., ···y..,; • • 

Almanların 
va hücumu 
de devam 

ha
d ün 
etti 

Londra, 15 (A.A.) - Hava ve 
Emniyet nezaretleri tebliJ.(ı: 

Bir çok düsman tayyarcl<ri bı.:.
ı<ıin sahillerimiz acıklarında ye

r n.den ııörünmüşlcrdır. 
Sabah mühım bir bombard; -

man tayyare grupu hiç bir mu
Yai!akıyet elde etmek>izın C€nu
bu şarkide İn,gilız hava kuvwt
leri tayyare meydanlarına hü
cum etınislerdir. Hava muhare
besine ,:ıirisen avcı tayyareleri
miz düşmana ainr zayiat verdir
mişlerclir. Ö.(:leden az sonra 
muhtelif düsman tayrnrelerı sı
ımali şarki sahilini gCQınişler ve 
Tyne :mıntakası ile, Sunderland· 
da bir mahalleye bombalar at
mışlardır. Askeri ehemmlveti 
haiz hic bir hasar olmamıstır. 
Daha icerilerde muhtelif nokta
lara da bombalar atılm~tır. Bu
tün gün tayyare <lafı batana
lan ve avcı tavyarelen dumıa
dan faalivette bulunmuş.ardır. 
Her ne kadar ıbuguıurn hareJ<at 
hakkında sırr:di mufassal bır ra
por Yerır.r ımkdllı yoksa da sa
at 17 ye kadar aıınan rapı ~lar 
55 düsman tayyaresınin ımn;, e
dildiğini ııösterrnektedır. 

---<>--

ARNAVUT ISY ANI 

1 SKO D RA' DA 
MUHAREBE 

DEVAM EDİYOR --ltalyanlar Arnavut-
luğa asker çıkardı 
örfi idare ilan etti 

Londra, 15 (A.A.) - Bell:'"at _ 
tan gelen haberlere giıre, Arna
vutlukta örfi idare ilan edilmi,
tir " 

Üç nakliye gcmL inin mcmle -
Bükreş, 15 (A.A.) - Transit -

vanya hakkında Macarlarla mü· 
zakerede bulunacak olan Rumen 
bey'etiııe Traıısilrnııya liberal -
!erinden eski nazır \'alerian Pop 
reislik edecektir. 

ğıdaki be~ anatta bulunmuştur: cezenın şubesıııde sanıııor. 
Somali'de Harguishanın şi- Prost planı. imaT, Ümran, cad-

mali şarklsiııde Tııjargam ıııev- de, me~daıı, plaj, kaıino, bütün Helsinkide komü-

ketin muhtelif noktal:ırıııa asker 

1 
çıkardığı bildirilmektedir. 

l\lücadele eden silahlı Arna -

I 
vutların aıledi 5 bin ile 10 hin " 
rasındadır. Pop geçenlerde yaptığı beya • 

(Arkası 3 üncü şaı1Jadıı) 

ziini işgal eden İngiliz ku\'\'etle- bunlar puzel; fakat şehrin qöbe-
riniıı, adetçe faik \e tanklarla ve gındeki an!attıcjımız manzara 

(Ar.1>q.sı ~ iiııcü 3a11fada) __ çirkin, ~ok çirkini. M. K. 
Fin ordusu başkumandanı 

Mareıa\_ Manııerlı~ııı 

nist nümayişi 

1.X !l%lll ~ i!ncü saufadaı) 
Muharebenin merkezi İşkodra

ııın cenubudur. 



SAYFA - ~ 

• ASKER,tl_ BAHiSLERi 

TOP 
gilerimize gö -
re tahribatın 
derecesitıi ta -
yin edebiliyo -
ruz. 

Hiçbir kayıt 
ve şarta bağ .. 
laıımaksızm ve 
medeniyet ve 
insaniyet ıncf
lıuınlarllll hi_ 
çe sayaral~. bü
tün 1:u,-, etle -
rin hasn1ın bii
tUn varlığ;ua 
tevcihini dü -

eklin 
Ötedenberi 

kuvvetli bir 
donaıııııa de -
nizlerin haki • 
midir. Kuv -
vetli bir hava 

.şünen yazıla -
ra harp önü 
askeri edebi -
yatmda g ö z 
gezdiren 1 e r, 
çok kanlı ola -
cağmda şüphe 
cdilnıiycn ya
kın bir harbin 
ımilletler arası· 
kanunlar çer -
('evcsini taşı .. 
yacağına h ük -
medebilirlerd i, 

ARP 
filosu da ha -
valarda ayni 
rolü oynaya -
bilir. Havalar -
da kat'i bir ha
kimiyet temin 
edilmedi k ç e, 
memleket se • 
masırun ko -
runması im -
kansızdır. Bir 
gemi, den iz 
sa !hına bağlı -
dır. Denizal -
tı botların ı n 
dalış umkla • 
rı da mukay -
yettir. Hava 

Bunu doğuran hava 
filolarının büyük 

i c r a k a bi li yetidir 

·---YAZAN:--

-«Harpte esas 
hedef, her va -
sıtaya baş vu -
rarak düşı:na -

Eme/eli Gencr•l 

KE~lJAL KOÇER 

nı imha ve maksada imale et • 
nıckten ibarettir .• diyenler, ken
dilerini hiçbir kanuna bağlı gör
müyorlardı. Bir milletin hayati 
nıenfaatleri bahis mevzuu olan 
demlerde eski çağlara yaraşan 
şövaleresk zihniyeılcre tabi kal -
mak da safdilliktir; gayeye kısa 
ve emin yoldan varılmalıdır .. gi
bi düsturlar konulma!< isteniyor
du. İstikbal harbi, diyorlardı, 
ınuhasım n1emlcketlcrin bi.itün 
kudretlerile boğazlaşmasını mec
buri kılacaktır. Muharibin yalnız 
·nıulıarebeye karşı savaşınası ınii
lahazaları, artık akademik bir 
nıiinayı tazammun eder. AklLse
liınin burada rolü yoktur. Fikir
ler bu kadar tesevvüşe uğramış, 
mütekabil itimattan eser kalma
nıış gibiydi: llarbi hazırlıyanlar, 
kuvveti hu düşüncelerden alı -
yorlardı. 

Yirminci asra göre, harpte he· 
def, bütiin bir düsman memle • 
kcttir. Çünkü harbi bütün bir 
millet besler. 

Cephede, elinde silahile müca
deleye iştirak etmiyenlerin, be
sikteki çocuk kadar günahsız ve 
kuvvetsiz olduğunu ileri sürenle
re karşı cbugünkii cephe derinli
ği hasLm binterl8ndının ötelerine 
kadar uzanır. Topu kullananla 
yapau arasında ne fark vardır; 
menhaı kurutırlınadıkça düşma • 
na boyun eğdirmek kabil mi
dir? . cevabı veriliyordu. Kuv • 
vetli, harpte karar vermek hak
kını muhafaza edebilirdi!. 

Ordu saflarına girenler, muha
rip addedilirler. Hükumetler, 
milletin zübdesi olan mesut mec
lisin itimadını haizdirler. Harp -
ten, bütün bir milleti mesııl et
mek doğrudur, harbin yükünü 
ve elemlerini bütün bir millet 
taşır, fakat, bu, bütün bir mille
tin harp silahlarına hedef teşkil 
etmesi için sebep sayılamaz. Bu. 
l'iinkü muharipler, sabanı başın
da kışlık nafakası için alın teri 

. dökeni de, silaha cephane ha -
zırlamak üzere fabrikada çalışan 
bir işçiden ayırt etmemektedir -
!er. İşçi vardır ki, maarif ordu -
su, 1'.atta artık muharebe kabili
yetini kaybeden biı· kütleye yar
dnna koşanlar da, ınüdafaasız, 
kolavca tepelenebilen hedefler • 
dir. Panik ikaı da zafer yolunu 
açan bir usuldür! 
Yakın vakitle.·e kadar muha

ribin tesir ve tahrip kudreti, e
lindeki silillıın menzilile takyit 
edilı;ıişti. Bugüniin korkunç si
Hlhı, tayyare, ulaştığı heryerde 
bu tehdidi göstermeye kadirdir. 
Muharipler, nihayet, cmukabe • 
lei bilmisih kaidesine hürmet -
kar olabilirler. Şimdilik muha • 
sımların buradaki ölçülerini harp 
tebliğlerinden anlamak ta kabil 
değildir. Bombanın tesiri ve he. 
deflerin vaziyeti hakkındaki bil-

kuvvetleri stratosfere kadar bü
tün hava tabakalarına hakimdir
ler. Cesıır bir hava filosu en kuv
vetli hasım karşısında da di.i:;man 
memleket semalarında tehditler 
gösterebilir. Bu itibarla, hiçbir 
kuvvetli memleket yoktur ki se
malarmda deliksiz bir defi ve 
tart sistemi kurabilsin. 

Kahir bir donanmanın da teh
dit dairesi en son hasım kıyıla
rına kadar uzanırdı. Hava haki
miyeti, hem bu darbelerin !esi -
rini azaltmış, ·hem de hasmın, 
yeraltma alınmamış olan bütün 
mücscsselerini sarsıııak kudreti .. 
ni göstermiştir. Topyekun harbi 
doğuran da hava filolarının bü -
vük icra kabiliyetidir. Almanlar, 
İngilizlerin deniz ablokasına mu

"'kabil, Britanyanın havalardan 
tecridini düşünmektedirler. Yal
mz denizlerdeki hasmetine gii -
venen ve, geç te olsa, hatasını 
anlıyan İngilizlerin, havalarda 
tesis ettikleri oynak müdafaa ba
rajlarile ve muharebe saflarını 
kun·etlendiren mühim miiesse -
seleri aleyhinde yaptıkları akın. 
]arla Alnıan]ara cevap vernıek 
kudretini iktisap etmemiş ol -
saydılar, bu teşebbüsün öldürü
cü bir şekil alması bile beklene
bilirdi. Bir vakitler, beslenen ka
naatlere ve ardı arası kesilmiyen 
faaliyetlere rağmen hava silahı
nın kara ve deniz rolünü büyük 
mikyasta ikmalden öteye geçe -
miyeceğine inanılıyordu. ~iındi, 

hu ikmal, hasmın gerideki hayat 
cihazını atalete düşürmek kudre. 
tini gösterebildiği halde, en bü
yük bir ehemmiyet kazanır, ya
ni kat'i neticede amil olur. 

Her iki tarafın da bu anda ta
kip ettikleri usul, hava kuvvet
lerini ve üslerini imha. harbi hes
li,,en kaynakları tahrip, efkarı 
tedhiş ve orduları yıpranmaktan · 
vikaye etmekle ifade edilebilir. 
Şimdiki duruma göre orduların 
tenlasları ve sava~ınaları muhal 
gibidir. Acaba havadan tahribin 
hududu nereye varacak, ve be _ 
şer takatine bir sınır çizmek 
doğru ise, sinir kuvveti hu badi
rede tükenmiyecek mi? Herhal -
de sulh, sinir kuvvetinin bittiği 
yerden başlıyacaktır. Birçok kim
selerin de inandığı gibi, •bura -
da en büyük tesiri topyekfuı 
harp. gösterecektir, sanıyorum. 

1\ ' ;-:, • > ' " 
~, ·• 

ŞEHİRLİ YURTDAŞ!. 
Evinizin bahçesinde şimdi 
kırmızı domates, gülden ve 
liileden daha kıymetlidir. 

ULUSAL EKONOMİ 
ve 

ARTTIRMA KURUMU 

Demek Beni Seviyor L. 
1 

Yazan: --1 Türk<;ui: 

:~G~ld_o_··_M~o_pa_~s_a_n__,ıı~-[,~S_e_ıa_m~i~l· __ s_e_d_e_s_
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No. 45 -----•-..!I 
- Beni dinle Kristian ... 
Kristian dinlemiyor, yürüyor

du ... 
Kristian'ııı sarsılmaz irade 
ni biliyordu. Koluna girdi: 

- Ya bizi görürlerse Kristi
yan!, 

- Geçen sene korkmuyorduk. 
Hem herkes eğlencede. Kimse 
farkına vaxınadan döneriz. 
Yokuşundan çıkmağa başladı

lar. Kristion soluk soluğa idi, 
Her adınıda: 

- Oh böyle yorulmak ne gü. 
zel, ne güzel, ne güzel! diyordu. 

Pol geri dönmek istedi. Kadın: 
- Olmaz dedi, mesudum. Sen 

bunu anlanıı,orsun. ... Karnımda / 

çocuğumuzun kımıldadığını his
sediyorwn... Senin çocuğun ... 
Ne saadet! .. Elini ver .. Tut.., Du
yuyor musun?. 

Pol'uıı baba değil, çapkın er • 
kek yarahldığını anlayamıyor -
du. Halbuki Kristian gebe kal
dı kalalı, ondan uzakla~ağa 
başlamıştı. Halbuki kadın her 
çocuğu oynadıkça mesut oldu -
ğu için hu hissi kavrayamıyordu. 
Kavramasına imkan yoktu ... Pol. 
den gebe kaldığını düşündükçe 
mesut oluyordu. Pol'e bir kat 
daha bağlanıyordu. 

Caddeye çıktılar. Kristian: 
- Geçen sene beni burada 

bekliyardun! dedi. 

KDAM 

Denizyolları idaresi imkan buldukça vapur
larla gayrı muntazam seferler yapacak 

enlzyollan İdaresi İskenderuna nşletmek üzere armatör-
lerden şilep kiralayamanııştır. Sümer ve Vatan şilepleri 

sahipleri Zongııldaktan köm~ . nakliy~~ını daha ~rlı _bularak şilep
lerini bu işe tahsis etınişlerdır, idare dıger a.~m~tor!erı°: vap':'rlar~n~ 
da kiralaya~anıış ve hepsinin vapurlarını komur~ ta1ı:5ıs ettı.~er~nı 
görıııiiştür. idare ile Sümer ve Vatan vapuru sabı~lerı para uzerın: 
de uyuşamamışlardır, B'! vaziyet karşısında Deruzyoll~rı İdar~sı 
kendi yolcu vapurlarını Istanbul - Iskenderun seferlerıne tahsıse 
mecbur kalmıştır. Vapur temin edildikçe gayri muntazam sefeder 
yanılacaktır. 

Lüks yerlerde 
tenzilat var 

Çuval vapuru 
dün lturtarıldı 

daha gidiyor 
Ton 1400 v 

yapagı 

daha temin edilecek 

Tiftik ve yapağı yüklemek 
üzere Romanyadan yeni bir 
şilep gelmiştir. Buna 2000 ton 
kadu mal yüklenmesine çalı
şılacaktır. Taahhüt edilen tif. 
tik partileri hazırlandığı hal
de yapağılar hala no'ksandır. 
Bu ay sonuna kadar taahhüt
lerin yerine getirilmesi icap 
etmektedir. Şimdiye kadar hu 
defa yüklenecek 2000 tonla 
beraber 3200 ton mal sevke -
dilmiş olacaktır. 

Romanyaya bu ay sonuna 
kadar gönderilecek mallar 

~IJÜSBET 
- Jcalin nıuayyen ve mu -

kaı;.nen hudutları, erişilmesi a
zim ve iradenin kudretine bağlı 
vazıh çevresi bulunmazsa, o ide
al boş bir iddianın maddileşmesi 
imkinsız serabı önünde crimeğe, 
vok olmağa mahki'ım kalır veya 
batıl bir itikadın atıl zihniyeti 
ile fikir posası halinde sürünür 
durur. 

Müphem, hudutsuzluk içinde
ki sakatattır; huna hudutsuzluğun 
sakatatı da diyebiliriz. Asırlar
dan asırlara intikal eden, hiç de
ğilse iz bırakmış olan her şey 
muayyen ve mukannen hareket
lerdir, hududu belli obruyan ic
raat ise talih zayiçesine güven -
den doğmuş, mucizelerden me .. 
det umulmuş, kehanetle hareket 
edilmiş ve nihayet müpheme 
kurban gitmiştir. 

ADLDYIE 

lG - AÖUSTOS 1910 

DÜ NVASı 
Müpheme doğru gitmek aczin 

hamlesidir, sonunda cezbe o
lur: Cezbeye yakalananlar bey
hude enerji sarfederler; hareket
leri müsbet değildlr ki, fayda u
mulsun; faydalı değildir ki sü
rüp gitsin. 

19 uncu asır pozitiviznıanın 
nüvesi idi; asrımız müsbetin vo 
muayyenle mukannenin alanı ... 
dır. Artık beşer idraki ile hav • 
salası okadar genişlemiştir ki, is
tiap edemiyeceği hiçbir hakikat 
yoktur; o ancak nıuayyen ve mu
kannen olmıyanı, hudutsuzluğu, 
müphemi kavrayamaz. Havsala 
ve idrakin fevkindeki her şey if
Iiis eder. 

Bugün ilmin, fennin, tekniğin, 
müsbet bilgilerin cirit oynadığı 
dünya alanında kehanetle muci
ze ~er bulabilir mi? Hayır .. 

$ELA.Mİ İZZET SEDES 

VE P_©_L _D ~-' 
Belediye taksim gazino

sile ön ayak oluyor 
Şehrimizdeki lüks e,ğlence yer

lerinin tarifelerinde tenzılat yap
malarını temin etmek ve onlara 
nazını olmak üzere Taksim Be
lediye gazino ve lokantasında 
fiatların tenzil olunması Vali ve ı 
iBelcdiye Reısi Liıtfi Kırdar ta
ra.Undan müesseseye bıluıril -
mistir. 

Y b d 4600 tondur. Geriye kalan 1 H b ı· d h d unan vapuru ura a 1400 ton yapağıdır. Birlik bu- ~ ey e Ja a rı tımın a çarpışma 
tamir edilecek nn temin için uğraşmaktadır. ) 

Hindistandan yüklediği çuval "-!'!!!!!!!!!""""""!'!!!!!!!!'!--~ oldu, kömür dolu bir yelkenli battı 
·ve kanav• çelerle linıanım1za ge- .. M ç 

Bunun üzerine yemeklere ait 
tarüelerde yüzde 20 tenzilat ya
pılıması ve gazinoda da tekmil 
fiatların yüzde 15 indirilmesi ka-
rarlaştırılmıştır. ı 

·rcnziliıt tabldota da şamil ola
caktır. Di,ğer lüks yerlerin de, 
rekabet kaygusile fiatları indi -
recekleri anlaşılmaktadır. 

BELEDİYE 

Belediye T opkapı m•• 
zarlıgını satın alacak 

Topkapı asfalt yolu üzerindeki 
mezarlık Belediyece satın alına
caktır. Belediye Reisliği bu as
falt caddevi l(enisletecektir. Bu
rada büyük bir park da vücu
de getirilece:_-ir. 

İKTiSAT 

Türk - A'man 

ticaret anlaşması 
Al.man ticaret anlaşması he

nüz alakadarlara ve gümrüklere 
tebliğ olunmamıştır. Bunun se
bebi Alman hü.kiımetinin henüz 
anlaşmay.ı tasclik etmemiş olma
sıdır. Anlaşma burada teati e
dildikten sonra tatbike girmiş sa
yılacaktır. 

TİCARET 

Bağda da ilk parti 

mal gcnd3rildi 

lirken Çanakkale dışında karaya 1s1 r arş 1s1 
oturan Yunan bandıralı Kliyan-
tis vapuru evvelki akşam Alem
dar tahlisiyesi tarafından yüzdü. 
rii1miiştür. Geıninin teknesinde 
bulunan iki metre büyüklüğün -
deki yara Çanakkale limanında 
muvakkaten kapatılmaktadır. 
Burada esaslı tamirat yapılacak-
tır. 

KLııçuk haberler 

* Şehrimizde bulunan .ıı:ümrük 
ve inhisarlar vekfileti müsteşarı 
ıMahmut Nedim dün de tetkik· 
!erine devam etmiştir. Bir haf
ta kadar daha kalacak ve ı;:ıüm
rük ve inhisarlarda umumi tef
tişler yanacaktır. * Ticaret ve zahire borsası u
ıınu.ıni heyeti dün yıllık toplan· 
tısını yapmış, yeni idare heye
tini seçmiştir. 8 asli ve 7 yedek 
aza intihap olumnuş ve reisli
ğe Nuri Orak J?:etirilmiştir. * Modada heyelan yerinde bir 
istinad duvarı yapılması ıçın 1 

'Belediyece faaliyete geçilmiş • 
tir. 

Askerlik işleri 

Askere Devet 
Eminönü Askerlik Şubesin -

den: 
A.,ağıda künyeleri yazılı su

bay ve erlerin çok acele ~1>bemi.. 
ze müracaatları: 

1 - 3/1148 sırada Muh. As -
tgm. (18659) Hakkı o. 1315 do
ğumlu Necdettin. 

2 - 1/344 sayıda piynde astgım. 
(14776) Abidin oğlu 1311 Tevfi
kin. 

3 - 6/2097 sayıda hekim ön 
yüzbaşı (35882) Abdurrahman 
oğlu 1305 doğumou ömer. 

4 - 3/!Y72 sayıda Topçu A.stğm. 
( 41955) Yahya oğlu 1323 doğum
lu Ahmet Adnan. 

5 - 2/535 sayıda Piyade As -
tğm. (13217) Mustafa Zekai oğ
lu 1312 doğumlu Mehıınet Nüz.. 
het. 

6 - 9/560 sayıda 8 inci sınıf 
hesap memuru Salih oğlu 1304 
doğumlu Fahri. 

Hal yapılmak için tat· 
bikat planlarının ha
zırlanmasına başlandı 
Mısır çarşısının yardımcı Hal 

vaziyetine konulması için bura· 
da yapılan istimlaklerin büyük 
bir kısmı ikmal olunmuştur. f;>iın. 
di tatbikat planlarının hazırlan
masına başlanılmıştır. 

Belediye Reisliği Mısır çarşı

sındaki pencerelerin çok küçük 
ve kanaviçelerle limanınııza ge
rek burada yeni ve büyük pen
cereler açmağı da kararlaştır -
mıştır. Ayrıca Mısır çarşısında 
frigorifik tertibatlı so'.'"ukhava 
depoları yapılmasına da istimlak 
işleri tamamile ikmal olunur o
lunmaz başlanılacaktır. 

Zehir kaçakçıları 
yakalandı 

Ahmet, ıBürhan, ve Panayot 
isminde üç eroin satıcısı yaka
lamnıstır. Bunlardan Cihan -
girde bir arsada yakalanan Pa
nayotun üzerinde lbir miktar 
eroin bulunmuş, bunları Galata
da Necatibey caddesinde bir dük
kandan aldığını söylemiştir. 

Memurlar hu dıi.lk.kana J?:ide
rek araştuıma yapmışlar ve üst 
katta Andavallı Ahrmet ile diğer 
k~akcı Bürhanı da yakalamış
lardır. 

Şüpheli bir ölüm 
Sarıyerde Fatma adında bir 

kadın evinde baygmlık: J!:eçlr -

ııniş ve kald.ırıldı,ğı Beyoltlu has
tahanesinde ölmüştür. Öliiım 
süpheli görüldüğünden cesedi 
morl(a kaldırılmıştır. 

Bazı manifatura 
çeşitleri unutulmuş 

Fiat mürakabe komisyonu dün 
toplanmıstır. Manifatura çeşit

lerinden bazılarının fiat tesbit
leri ya.pı1ınadıli:ı ve unutulduğu 
anlaşıldıihndan fiatların Hanı 

Dün Ynıgoslavyaya 2000 .kilo 
bal mumu gönderilmiştir. De
mir yolunun yapılması üzerine 
bir çok Ba,ğdatlı tüccarlar mem• 
leketimize J?:e1miye başlamış -
!ardır. Bunlar ticari temaslar 
için ırorüsıneler yapmaktadır. 
Bu arada dün ilk defa olarak 
trenle Bağdad~ 2500 metre do
kuma keten bezi se\"kedi1miş -
tir. 

1 7 - Oto nakliye 324 - 30 er A-

[ 
li oğlu Nusrettin. 

8 - Oto nakliye 327 /1138 er 
Kim.il oğlu Ahımet. 

gene geri kalımıştrr. Komisyon 
llnutulan çeşitleri tesbit etmiye 
çalısma:ktadır. 

Dudaklarını uzattı. Pol öptü. 
Sağdan öptü. 
Kadın yine mırıldandı: 
- Beni o gece nasıl öptüğünü 

hatırlıyor musun?. Bak .. 
Kendisini yine öyle sevecek 

ümidile koşmağa haşladı. Yolun 
bir kenarında soluk soluğa dur
du. Yere gölgesi vurmuştu. Kar
nının şişliği belli oluyordu. Ö
nünde koca bir kambur vardı. 

Bu kambur gölgeye bakan 
Pol yerinden kımıldamadı, niha
yet sabırsızlandı; 

- Bu yaptığıı1 gü1ünç şey 
Kristiaıı; çocukluk! 

Kristiau kollarını açarak ge~ 
ri döndü, boynuna sarıldı: 
, - Beni eskisi kadar sevmiyor. 
sun dedi, bımu lıis6-ediyorum. 

Buna eıninim. 
Kadına acıdı, başından tuttn, 

gözlerinden öptü. 
Sessiz döndüler. Pol söyliye -

cek bir şey bulamıyordu. Otele 
yaklaşırlarken biribirlcrinden u
zaklaştılar. Kristlan odasına 
çıktı. 

Kazinonun orkestnsı dans ha
vaları çalıyordu. Vals ediyorlar-

dı. Doktor Laton bayan Pay ile 
Lüiz Ori<il ile, doktor Mazelli 
güzel Düşes Ravna ile, Gontran 
da Şarlotla dans ediyorlardı. 

Goııtran kur yapmağa başla -
mıştı. Kızın kulağıııa tatlı söz • 
ler fısıldıyordu. Kız kızarıyor, 
g·ülümsüyordu. 

Pol arkasında bir ses duydu: 
- Vay, bay Gontru.ı hastama 

kur yapıyor!. 
Doktor Onora idi. Kaplnın ö

nünde ayakta durmuştu. Seyre -
di"ordu. Biraz sonra tekı·ar ko .. 
nuştu: 

- Yarım saattir dans ediyor
lar. Bunun herkes farkıı1 · a. Kı. 
zm da hoşuna gitmiyor :..:ği l. 

Biraz sonra ilave etti: 
- İyi kızdır, çok iyi kızdır ..• 

-2-
Anval'dc doktorluk bir mesele 

olmuştu. Daha doğrusu doktorlar 
arasında nıescle vardı. Kaplıca
lara hakiın o1muş1ard1. Artık 
Bonfi~·in. J_,atonun, Onoranm 
hükiinll eri kalnıanııştı. 

Bir sabah otele asil bir İspan
yol ailesi geldi. Diik ve Düşes 
Rama - Aldavine. Yanlanllda 

Milanolu bir de doktor getirmiş
lerdi, doktor Mazelli. 

Otuz yaşlarında, uzun boylu, 
güzel bir erkekti. 

Daha ilk gün herkesle ahbap 
oldu, kendini herkese sevdjrdi. 
Dük çok şişman bir adamdı. Ka. 
rısı güzel bir kadındı. Yemekler
de doktor Mazelli kadının yanın
da oturuyor. her yemek geldik -
ce: Bundan az yeyiniz>, «bunu 
,Yemeyiniz , .bunu istediğiniz 
kadar yiyebiJirs.iniz ... diyordu. 

Kadını>' bardağıııa şarabı eli
le koyuyor, dozunu kendi tayin 
ediyordu. 

Dükün de yemeklerine nezaret 
ediyordu aına, hu kadar ihtimam 
göstermiyordu. Esasen şişman 
adanı da doktorun sözlerine ku. 
lak asınıyor, canı istediği şeyle· 
ri, canı istediği kadar yiyordu, 
sonra da akşaına kadar hazıınsız
lıktan şikayet ediyordu. 

İlk giiıı, yemekten sonra dok
tor Mazelli herkese not verdi, 
yenıektcn sonra da taracada si
gaı·a içen Gontranın :vanı~a gidip 
kendisini takdim etti. 

(Devamı var l 

Evvelki gece saat bir buçukta Heybeliada rıhtımında bir kaza 
olmuş ve bir yelkenli bir motörün çarpması neticesinde kısmen bat
mıştır. Hadise şöyle olmuştur: 

Kömür yüklü Ceylanıbahri adındaki yelkeııli menditek dışında 
demirli dururken Cefakar adlı bir motör yelkenliye şiddetle çarp • 
mış ve büyiik bir rahne açmıştır. Yelkenli kaptan ' 'e tayfaları ge
mjui derhal ıııendirek ic:inc sevketmişler ve rıhtıma yanaşmak iste .. 
mis]crdir. Bu sırada gemi kısnıen bat1nış ve oturıuuştur. H.3.diseyi 
müteakip kaçan Cefakar motörü hakkında zabıta ve adliJ·ece tah • 
kikata başlanmıştır. Dün Adalar hakimi Niyazi mahalline giderek 
usulen «tesbiti delili!. yapmıştır. 

Flor_qada iki / Bir eski meb
ceset bulundu us otelde öldü 

Floryada iki erkek boğulmuş 
ve cesetleri bulunmuştur. Bun -
Iardan birinin deniz kenarında 
bıraktığı elbiselerinden bir ame
le olduıı;u anlaşılmış ve hüviyeti 
teshit edilememiştir. 
Diğerinin denizde boğularak 

mı, yoksa boğazı sıkılarak öldü
rüldükten sonra mı denize atıl

dığı haklcında tetkikat yapıl • 
maktadır. Müddeiumumi mua -
vini Turgut hadiseye el kor.muş 
ve tahkikata başlamıştır. O!iim 
sebebinin tesbiti için hüviyeti 
meçhul ceset morga kaldırılmış
tır. 

Motör sandala 
çarparak batırdı 

Sandalcı Safer va,ğ kapanın· 
dan aldı,ğı mÜ.şterileri Avvansa
raya _g;ötürürken Ziya adında 
birinin kullandıitı motör sandala 
çarparak batırmış, denize dökü
len sandalcı ve müşteriler kur
tarılmıştır. 

TELAŞA MAHAL 

y o K .. 

Lokantalarla ecnebi garson
ların çalışmalarına kanun mü .. 
sait ve lakin gazinolarda çalış
masına asla razı değilmiş. Şim
di gazetelerde bir telaştır haş
ladı: 

_ Tahtakalede bay Tatlıdi
lin lokantasında ecnebi gar
son çalışabilecek. Obalde bi· 
zim Tü1'k garsonlarının hali ne 
olacak?. 

Nanemolla, bu telaşı göriin· 
ce: 

- Füzuli bir telaş bu!. 
Dedi ve .. ilave etti: 
- Merak etmeyin, Taksim 

ve Liman lokantalarından baş
ka yerlere ne ecnebi garson ge
lir, ne gelmelerine mahal ve 
lüzum bırakılır!. 

HAYRET 

CEK BİR 

YOK 

EDİLE

ŞEY 

İngiliz radyosu, Anadolu ,,. 
jansıntn naklettiğine göre; Hit
ler'in: 

- 15 ağustosta Alman ordu. 
ları LÔndra'yn girecektir •. 

Sözünün tahakkuk etmedi
ğini ilan etmiş. Nanemolla di
yor ki: 

- Bunda hayret edilecek 
bir şey olmamak gerektir. El-

bette ki, Bitler Allah veya 
peygamber değildi. O da niha· 
yet insandı ve her insan gibi 
l'ıf etıni~ti!. 

Dilin kemiği yoktur.. diyen 

Beyoğlunda Bristol otelinde 
oturan İzmir avukatlarından ve 
eski Osmanlı Meclisi Meb'usanı 
azasından Şükrü Nas dün otelde 
bir müekkilesi ile sıörüşiirken 
birdenbire fenalaşmış ve düşe
rek ölmiistür. Cesedi muayene 
eden Adliye doktoru Enver Ka· 
ran morl(a nakline lüzum gör -
müştür. Ölüıın sebebi mor!!: ra
poru ile anlaşılac:tl<tır. 

15 dakikada 3 kişiyi 
soyan yankesici 

Sabıkalılardan Osman Güney 
Tahtakalede ikisi İbrahirm ve bi
ri Ahmet ;ı,dında üç kiııinin 15 
d~kika içinde muhtelü şekil!. r
de paralarını çalmış ve yakala
narak Adliyeye veri1miştir. Qs. 

man Güney Üçüncü Sulh ceza 
ıınahkemesinde 9 av 10 gün hap
se mahkiım edilmistir. 

atasözü muhakkak ki boş yere 
wylenmemiştir. 

İNSAN YİYEN 

KARINCALAR 

Bir ınuharririn ifadesine gö· 
re insan yiyen karıncalar var. 
ıruş ve bunlar 10.000 senelik 
bir hayata malik imişler. Ha
vadisi okuyan N aneınolla şöy
le dedi: 

- İstikbal Avrupada insan
ların da bu tip birer karınca 
mahiyetini almalarını vadedi
yor. 

Acaba insan yiyen kar· ,~""a
lardan bahseden muharrir böy. 

le bir istikbali tahayyül etmiş 
olmasın?. 

A. ŞEHİB 

BİR NOKSANI 

TELAFİ 

Ömer Rıza Doğrul kamil a
damlarımızdan biridir. Türk
çeyi de en az hata ile yazan 
bir muharrirdiı·. Fakat, Nane
molla rnnlılm a, kinıse~.e takı i
madan rahat edemez .. Oıner Rı 
za da Dağareıkda bulunsun .. 
De~ olacak ki, 

- Üstadın bir noksan ifade 
ve tebliğini tel3fi eyleınek icap 
etti .. 

Diyerek şöyle devam etti: 
•- Üstat makalesine c gıda 

maddesi en büyük askeri kııv. 
vettir• başlığını koymuş. Hal
buki •gıda maddesi idamei ha
hayatı beşerin tek kaynağı -
dır .. • denmek iktiza ederdi. 
Hayat olmayınca kuvvet ol • 
maz! 

A. ŞEKİP 
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UZAK ŞARK 1 Soma/ide 
İHTİLAF! liluharebeler 

HALLEDİLDİ f\1İ Devam ediyor 

Askeri kumandanların 

Dört saat e 
sürdü 

içtimaı 

fazı a 
Şanıı;hay, 15 (A.A.) - Reulcr: 

$an_giıayda bulunun yabancı as
kerı .kumandanların toplantısı 
durt saat ~iirmuştür. Söylendigi-
11e j?(jre, bir anlaşma proJcsi 
yapılomış ve alakadar hükumet
lere bılcıırilmıştır. 

Deveran eden bir çok şayia
lara inanılmak lazı.rrı gelirse Honı:ı 
ıkew<l€! ı eski Ingıliz mahalleri
ni ve i.ntiyazh mınlaka::;ı muhi
tını Japonlar deruhte edecekler
dir. Arn"rıkalılar imtiyaz mın
takası içinde bulunacaklar ve 
kontrol edeccklcrd;r. 

---o 

Eden diyor ki 
( oa~ ıaraıı l rnd sa~Jaac..ı 

l\tooern harpıcr uunya kay -
naklaruıa n1a.uh.~yetı ıstılzam e
der ve uu ııı<.tı..ı.J".l)'c~ ıc.;ın ue ilk 
e.sas aınıl denız .kucır(.;tıuır. 

Almanlar bunu ))<'k ıyı bili -
yorlar, ıakat bu mü;külülı ha
valara hak.un oın ..... n.ıa ıh.til1am 
edeceKlerıni Ur11id caı yurıardı. 

lVluıt·akıut:n guzic.:rıni ı::;lıkba-

le <,.l;v.ıren Ed~n. Almanyanın 
kontrolü altındaki Avrupanın 

•.v-enı nazi nizamı• tesmıyc cuıl
d.,tıni soyll!mış ve şoyle dı.;vam 
eı.nııştir: 

- Bız de yeni bir nizam arzu 
edıyoruz, Jakat bam başka bir 
nızam. Hakıkaten yeni hır ni
.:tan1. Harpten sonraki dunvanın 
haı ')len öncckı uünya olmaması
nı ten1ine azn1etl1K. 'l'arihin şım
ruvc "adar kaydetmeuıgı en bl1-
yuk zu.me karşı gerek kenJ'l -
nıız, aercn.se dig~rıeri için inan
dı crıınıız bir barış nevini temin 
ga fesıle valnrz ba.~amıza müca
dcı~ edıyoruz. Bu barışı temin 
edeceğiz. 

Anavatan ordu.muz vazifesi
nin ifasına intizaren hava kuv
vetlerimizin ve orta doğuda ka
ra, deniz ve hava ordularının 
muvallakıyetlerinin hayranlık
la takip etmektedir. Sıranın a
nav.ıtan ordusuna ııek yakında 
_gelınesi mı.imkündür. !llj(iltere 
harbinin ikinci safhası açılmak
ta ~örüntiyor. Kendimizi öv
ml1 yoruz, fakat kendımizde sü
kiın ve ilimad hissediyoruz. Bir 
,aniye fazla tutunmamız, dok
tor G<ibels ve Peyklerine _gülün<; 
bır lngıliz isran olarak _görünü
yor. FaKat bizim yalnız ımu
kavarnet bahsinde degil, taarruz 
.bau.)d1de de kentlimize ımahsus 
fıkır ve kanaatimiz ımevcuttur. 
15 AGUS'lv;,'ıA lılTLER LOND 

EAYA GIRECEKTİ 
Gazeteler, Alman µropaııan

dacılarının Parısin sükutundan 
soııra 15 Agusl.osta Hitıcrnı Lond
raya muzafferane ~inoi tarihi 
oıarak te9bıl etmiş olduklarını 
hatır la tmakıadırlar. 

lngıliz İtalyan kıtaatı 
henüz karşılaşm~dı 
Kahire, 15. (AA.) - In.giliz 

Somalısinde Inı!iliz ve İtalyan 
kllaatı arasında ilk çarpı.sma pek 
yakın _gibi _görürunektedır._ Adet 
itıbarile faik oldukları cihetle 
Itaı yanlar fazla mukavemet. ıı.or
meksizin sahile kadar ınebıle -
ceklerini ümıd etmektcdırler. 

~TALYAN TE.BLIGI 
İtalyada bir ımahal, 15 (A.A.)

İlalvan orduları, umumi_ karar - 1 
giılıı 67 numaralı teb'.ıgı: . 

İnı:ıiliz Somalisindekı harekat 1 
hava ku\.'Vetlerinin müe!)-sır bır 
surette i•tirak ettii!i ı;etın mu
harebeler arasında tam bır ın -
kisaf halindedir. 

KISAAdJ~NS 
HA &ERL~RI 

* Şanghaıı, 15 - En maruf Çin-. 
!ilerdeıı biri oıan ve geııeral Chı
aıı.q-Ka•-Chekın /ıarareıı, ıarnt
ta~ları Cha,,,g-Hsicwliıı.q, bu.gun 
Changhai Fransız i"':_ti11az!ı nıın
ıakasındaki evinde oldurülmuş
tii.r. * Mo-nrö, 15 - Vant Kanto!'u.
nun ba-ı ıııalıallerinde lsvı~re 
wyyare dciJi bataryaları dun 
qece isvıçre üzerinden. uçan va
bancı ta1111arelere ateş açmışlar
dır. * Londra, 15 - Copenhaque 
radyosuna nazaran Frednchs -
havada sıvitler!e Alman aske
ri arasında patıak veren bir ar
bede sebebiyle iki genç Da;ıı· 
markalı iki sene hapse mahkum 
olmuşlardır. * Ottava, 15 - (Havas) Kana- \ 
da parlamentosunda beııa~ıa 
bulunan Başvekil, _Fransa_ ıle sı- ı 
vasi miinasebeılcrı kesnıı11ece -
qini bildirmiştir. · 1 * Belqrad, ı.5 - .. (_J?.N.B.) liır
vatistanda dun biUun Mason lo- 1 
caları ;ıga edılmıştır. * Stokholm, 15 - Kiel ko1111.n
da 2111 tonluk fsveç .Moııqolia 
vapuru bir infilak neticesinde 
batmıştır. Mii.rettebatı .kwrta. 
rılnuştır. ( A.A.) 

Fin - Sovyet 
Helsinki, 15 (A.A.) - Havas: 
Yeni kıtaatın gelınesiuden 

sonra Fin)iındiya hududunda bu
lunmakta olan Sovyet kuvvetle_ 
ri 28 fırkıı olarak tahmin edil
mektedir. 

Bu vaziyet karşısında Finlan
diyada tekiılifi harbiye ve izin
lilerin geri çağırılması gibi ted
birler alınmıştır. 

Moskovadaki .E'iııliındiya elçi. 
si ani olarak Helsinkiye avdet et
miştir. Elçinin yeni Sovyct ınu
taJehatını hiınıil o]duğu zanno -
lunmaktadır. 7 ağustosta Abo 
şehrinde, 10 ağustosta da He! -
sinkide komünist nümayişleri oL 
muş ve oldukça endişe uyand<r
mıştır. 

Kabinede tadilat yapı
lacak, islahat hazır-

1 ığı ilerliyor 
Bej,grad, 15 (A.A.) - D. N. B. 

Ajanoı bıldiriyor: 
Ba•vckil Svetkoviç V cldesde 

bulunan .Y'azlık rl<.amı:tl(iıhına 
tayyare ile _gıdcrı;k orada bulu
nan hükumet erkanının bir ço
gu ile muıaki olmuştur. Bel_gra
dın sı yasi mahafilinde zannedil
diğıne _göıe, hükumet erkanı 
meyanında yapılacak olan tadilat 
mevzuu bahsedilecektir. 

Bundan baoka yapılması ta
savvur cdılen i>liıhat hakkında 
bir kaç _gündenberi devam et -
mektc olan müzakerelerin de hi
tam bul .. ca.irı zannolunmakta -
dır. 

Rumen kabinesi 
(Baştarafı 1 incı saı,fada) 

natta Transilvanya Run1enleri -
niu yabancı bir hakimiyete dev
rine ı·el'ahut Runı~n siyasi bir
liğinin tehlikeye düşiirülmesinc 
alevhtar oldui;'Unu bildirmiştir. 

Kabinenin ~·akında tadili ve 
Traıısihanyalı birkaç nazırın ka
bineye girmesi beklenmektedir. 

BULGARİSTANDA 
Sofya, 15 (A.A.) - Stefani a

jansından: 

Başvekil Filoff, Bulgaristanın 
l\loskova ve Ankara elçilerini 
kabul etmiştir. 

Yunanlılar 
(Baş tarafı 1 inci saııfada) 

mesafede demirli idi. K:ruvaı.ör 
Meryem bayramı münasebetiyle 
donatılnııştı. Denizaltı dalmış 
bulunuyordu. 31 kişi kayıptır. 

lKDAl\l: Helle 1912 de Ame -
rika'da inşa edilmi< ve 1911 te 
Yunanistan tarafından satın a
lınmıştır. Normal mürettehatı 
232 kişiden ibarettir. Helle'in 
başlıca silahları üç adet 15 lik 
toptu. 

ITALYA - YUNANİSTAN' 
Atina, 15 (A.A.) - Reuter: 
İtalyanın ~unanistana müra • 

caat ederek lngiliz garantisinden 
vaı.geçn1csini istediğine dnir 0 -
lan haberler hakkında burada 
hiçbir malfuııat mevcut değil -
dir. 

Moskova elçimiz 
(Baş tarafı 1 inr:i savfada) 

li_yorum. D. N. B. ajansınııı neş
rıyatını Sofya rndvosund,rn din
ledim. Seyahatimin Sovyet Rus
y_anın Ankara Elçisi Trentiye -
fın seyahatile al:ikası olduğuna 
dair çıkan ha herler doğru değil
dir. Trentiy'ef de nıezuneo mem
leketinde bulunmaktadır. 

Sovvet Rusya ile mevcut tica
ret anlasnıamız devam etmekte
dir. Başka söyliyecek bir şey 
yoktur .• 

Daily Tel<;graph, diyor ki:. 
.15 Agu.stos tarihinin liitler 

tarafından Londra şehrinde dii.n
-ıımıa sulhii. dikte etmek için in
tihap edilmiş bir tarih olduğu
nu herkese inandırmak rıayesi 
takıp edilmiştir. Böyle bir ha
va!, Jiitlerin kehanetinin şaşır
maz olduiju akidesini suva dii.şii.
ren Diinker hadisesi ite imha 
edilnıiştiT.• 

Üsküdar ve Kadıköy 
Halkının Talepleri 

HirLER'İN GÖRÜŞMELERİ 
l\ladrid, 15 (A.A.) - İnforma

cioııc gazetesinin Bcrlin ınuha -
birLı.t! nazaran B. Hitler, dün 
ordu reisleri ve başlıca nazırlar 
ile görüşn1ii.ştür. 

Muhabir bu haftanın harbin 
heyecanlı bir safhasına şahit o
labileceğini ilave e~ !emektedir. 

KORKUNÇ HAFTA 
Bfıle, 15 (A.A.) - Basler Na -

tional Zeiluııg gazetesinin Ber_ 
lin llluhabiri, Alınan ınatbuatı -
nın, bu hafta sonunun İngiltere 
irin hir dchfo::et devresi olacağını 
~imdiden haber veren mütalea
la.rını gazetesine bildirn1iştir. 

İngiliz Başvekili 
( B.ış tarafı l inci sa11fada) ı 

mühim tnpçu kuvvetlerile tak -
\.'İye cdil.11iş bu.lunan iki fırka
dan mürekkep Italyan kuvvet -
)eri taru[ından n1ev1ilcrinden çı
lrnrıldıkları hakkında memnu -
niyet veru1ijcn bazı haberler 
aldım. 

llar!'kiit hitnıemis olduğuna 
nazaran bu husmta fazla bir şey 
söyliyeınenı. Fakat gelecek haf
ta yapacağım beyanatta şarkta
ki vaziyet hakkında da umumi 
\ekiltlc b~hsedeccl:iın-

(Baş tarafı 1 inci sa11fad?) 
bozuk ve hamur çıkmakta old· .:.. 

1 d Üsküdar f<rınlarının ıs
arın an bkları 
lahı Karacaahmet mezar . d 
dol~11.1ş bir vaziyete geldiğ;n en 
yeni ve asri r.;:Pzarlık yapı dıııka.~ı, 

(, .... ·dar - Ka ı oy 
pahalı olan ·" b"l t üc-
ve havalisi tram\:ay]arı 1 e 

. . t ·1 lıınması amc-retlerınm enzı o ' h"l t 
lelere tenzilat yapılıp tek 1 .e 
usnliiııün kabulü, geri bir ~a.~ı -
yette bırakılmış olan Us u ar 
yakası imar işinin tesrii, bir sa
na:ri mahallesi kuruln1ası,. va -
pur ücretlerinin indirihnesı, ~c
lediyeııiıı tesis ettiği halk pi~ -
jında duhuliye alın111a~ı usulu -
nün kaldırılması, Üsküdar ve 
Kadıköyüııde de birer halk ha
man11 tesis olunması ,.e ı.şık.sı.z 
sokakların elektrikle tenvırı. 
Taınirc muhtaç ana caddelerle 
volların bir an evvel yapılması, 
Ha»darpaşa)a da araba vapuru 
isletiln1esi, Çaııılıcanın ve Kı .. 
sıklının imarı, Haydarpaşa - Ka
dıköv arasında beton rıhtmı in
ııası, Kadıkö;vünde a,r~e hukuk 
ve ecza muhaken1elcri a('ılması, 
Nüınune hastanesinin bii;\·ültül~ 
ınesi, Üsklidar iskele meyda -
nındaki 5.sarıatika ceşmcyc su 
getirtilmesi. Üskıld~ra bir liman 
yanıl ması. 

İstanbul mebusları halkla te-

mas ediyor ve onun dileklerini 
dınlivorlar. Bu dileklerin bir 
kısmı, hemen yapılabılir, bir kıs
mının tahakkuku pek uzun ol 
mıvan bir zamana muhtaçt<r; Bir 
kı,.mı ise, mutlaka uzun zamana 
ve fazla paraya muhtaclır. Ba
zı idare memurlarımız, !stan
b-ul mebuslarına vaki olan dilek
lerden hemen yapılabilecekleri, 
bunlara ıttıla kesbeder etmez, 
hemen tal:akkuk ettir.mive ça
lı.:;maktadırlaY. Mesela, küçük 
cocukların sinemalara _götlırül
mernesı vo1unda.ki dilek üzc..:rjnc 
Emniyet müdürümüz bu husus
ta önçed en V!!rilmiş olan em_ri 
teyid ederek zabıta memurları
nı, bu emrin tatbrki icin fızaımi 
dikkati gostermiye davet etmiş 
tir. G<'eeleri saz calınan bahce
lere, hatta kucakta oocuklarile 
ııelen ve bazan ikiye kadar otu
ran ana ve babalar ııörülmekte 
ise de, bu memnuiyet valnız si
nenıa ve livatrolar _gihi kapalı 
yerlere münhasır olduğu icin, 

. ııeceleri bah<:elere kücük ço -
cuk _getırılnıesini menetmek ka
bil olamamaktadır. Elmnivet mü
düri.bıüz bu hususta da bir "mir 
verilrli~i takdirde, bahçelerde de 
aynı mcmnuiyeli tatbik edecek-
tir 

tKDı\M SAVF. - ~ 

f ~eti.} 1Erzurum'a üçüncü birde-isıva-~t 
. Asıl gar;on neı-ede . • 1 d h ı k / Vaz~yet 

yetişir? mıryo u a a yapı aca 1 aarruzun yeni si 
ha ve hedefleri Beyazıtıaki nıe~hur aşçı Hafız, 

diin, mü~teri]erindcr. bir ka~ına 
~ö~·Jc dert yanıyordu: 

- Garson ne R<,nıanl·uda ye
tişir, ne i\lac:ari~tanı.?a, ne Sırbis
tanda, ne de efendicazınıa söyli
ye) in1 Arali~tancia! .. Garson an
cak, burada, İstanbulda ve İstan
bulun da Beyazıt denilen işbu 
mahallinde, yani sizin anlıyaca. 
ğınız buracıkta, bu içinde yemek 
vediğiniz lok~ntada, apti aciıle
rinin yanında yetişir! Çünkü 
bendeniz garsonluğun ne demek 
olduğunu ve onun bütün incelik
lerini gayet iyi bilirim. Garson 
ona derler, ki meseli müşterinin 
biri: 

- Pat... 
Derdeınez, derhal onun önüne, 

götiirüp patlıcan dolmasını kon
durmamalı, bel'· i adamcağız pat
lıcanın silkn1csini istiyecektir. 
Bazı aceleci, tellislı ve acemi gar
sonlar vardır ki,· ınüsterinin ağ
zından cbak. sözü çıkar çıkn1az, 
tutar, onun önüne baklarayı o
turtur; halbuki adamcağız, bak
la istiyecektir. Soru-a yine öyle a
çıkgöz, i~güzar \'C lep demeden 
lcblcbi)·i aıılıyun garsonlar \°ard<r 
ki mü~tori daha cku demeden O

nun kızartma mı, kıynıalı yu
murta n11, cpia denıedeu pideli 
kebap 1111, pH.5.\· nıı ve •nta dc
nı..-.dcn nıakarna mı, mahallebi 
nıi istedi,ini derhal çakıp ona 
göre hareket eder. Tam hu ara -
lık, Hafızın sözlerini dinleyen 
müşterilerden biri ağzını a~arak 
garsonlardan birine seslendi: 

- Baksan a oğlum, bana biraz 
ka! .. 

Garson şaşkın şaşkın nıü~teri
nin yüzüne bakarkeu usla atıldı: 

- «Ka. diyor an]aınıyor mu -
su~? _Sana kaçtır ö~<rettinı, müş· 
terının ağzından cka. stizü çı -
kınca, onun ne istediğini anla
malısın!. 

- Kadayıf istiyor galiba us -
ta!. 

- Çuruş! ulan hiç bu mevsim
de kadayıf yenir mi? .• 

- Şey usta; ya karpuz istiyor, 
ya kavun!. 

- Peki arnnıa, hangisini isti
yor, karpuz mu, kavun mu?. 

Garson müşterinin yüzüne ba-
karak: 

- Karpuz olmalı!. 
l\lüsteri: 
- Hayır, kavun istiyorum!. 
Hayır, kavun istiyorum sözü -

nü duyunca llafız yerinden deli 
gibi f<rladı ve bağmnıya başla_ 
dı: 

- Ilay Allah mUstahkını ver -
sin !ilenin gibi garsonun be herif, 
çık, dükkanımdan git, defol, üç 
giin oldu burada çalışıyorsun, 
h31ci ıniişterinin kavun ınu, kar
puz mu istediğini anlıyamıyor -
sun!. 

Nasıl, Hafızın yetiştirmeğe uğ
raştığı garsonları beğeniyor mu
sunuz?. 

OSMAN CEMAL KAYGILI 

16 Ağustos Cuma 
12.35 
12.50 
13,05 
13,20 

18.05 
13.30 
1~.50 

19.15 
19.45 
20.-
20.30 
20.50 
21.15 
21.30 
21.45 
22 . .10 
22.45 

Türk miiziqi 
Ajans haberleri 
Zeııbek ve oyun havaları 
Senfonik program (pl.) 

* Oda musikisi ( pl.) 
Anadolu halk hauaları 
Radyo Swing triosu 
Saz eserleri ve şarkılar 
Ajans haberleri 
Tii.rk müziği 
Konuşma ( Bib!iografya) 
Fasıl heyeti 
İktısat saati 
Radvo gazetesi 
Rad110 salon orkestrası 
Ajans haberleri 
Cazbant (pi.) 

(Fatıma) ile (A!i) nin nikah
ları ne suretle akk ddıgıne daır 
(Hazreti Muhaınnıcd) ve (Alla
hm Arslanı. Alı) baslııdı vazıla
rrmızaa kiıfi derec~><ie tafsilat ver 
dı{!unız için, bu yazrmızda bun
ır.n tekrara lüzum ı:ıörmüvoruz. 
V c dug-~n merasimine ııeçiyoruz. 

Resulü Ekrem Efendımiz, dü
ğünü bır kac av _geciktirdi. Ken
aısi, avnı senenin ;zı].)ıjcce avı 
içinde Ebu Bek.irin kızı (Ayşe) 
ile iztiıvaç etti. Aradan dört bu
cuk av sonra da (Fatıma) nın 
dü~ününe hazırlıklar vapıhnası 

icin. zevcelerinden (Üınmü Se
leme) ile azadlı cariyelerinden 
(Üır.ı.-nü Eymen) e emirler ver
di. 

Hazırlık, gayet basitti. Çünkü, 
damad!ık şerefini iktisap eden 
(Ali), dünya varlığı namına h~ 
bir seve malik olmadıl!ı ır'bi 
(Resuliıllah) Efendimiz de. zen
gin değıldi. Buna binaen duğün 
tam nıanasile bir tevazu içinde 
cer yan edecekti. 

Dlu!ün l!'iinü. (Resulü Ekrem) 
in ..,,..,.ile kıT ,....,Jc li bir deve 

(Bcış ıara1 ı 1 inci >aıı'adaj 
sahaJa tcvııt ccıeceıü u~af 
i>Ü}UA:l.Uf. 

DlYı1.ı-..:ıAKIR - CİZltE HATTI 
Buı!un ınşa halinde buıunaı; ' 

hat!arınuzın belli başlüarı !Dı- ' 
yarl,akır - CizN hattıd<r. Tür
kıveı ı dost ve kamşu fraka de
m<ryolu ıle raptedecek olan bu 
haltın ilk kazması, bundan ılu 
sene evvel vurulmuştu. Bu hat
tın Kurdalan'a kadar olan kıs
mının inşaatı bu takvim sene
sının nihayetinde ikmal oluna
cak.ır. Ray ferşiyatı 51 inci ki
lometreye _gelmıştır. Bazı sınai 

inıaiatın ikmalını mütcakıp fer
şıyaL buradan Kurdalan'a .~adar ı 

yurütülecek ve bılhassa lloh kö
yu cıvarındaki Batman istasyo
nuna kadar sür&tle ilerletilecek
tır. C.:unkü bu istasyon Raman
dag ına yakındır ve petrol istas
yonu olacaxtır. 

!Jı.\ arbakırdJn başlı yan hat I
rak hududuna gıdccck olan hat-
tıı·, 

ELAZIG - VA.."l HATTI 
Eıa<ı;., an başlıı arak İran hu

duau,ıa gıJ. c .n. olan hatıın Eia
zıcuan itıoaıen \an R,oıu .Kena
r1111.:ıax.i pl ug rnevkııne kadar o
lan kl.:ıınrnın lıarıtaıarı ve ze
nıın uzerınde ıı:uz n;Jhın leobı

tı ı~ı bıtırıirraşt .ı. L~"'""ıgJan ıti
baren Palu }a kaddr oıan kıs
ımın ilk 'iU kılomelrcsinın inşa
atına da başlanmak üzercdır. 
Bu programla beş altı sene son
ra Varı ızöiı.mc varılmış olacak
tır. Elazı.~ - 'fol! hattı J30 kılo
mctrt-{.l.ır. 

E"l t-OLERİ YAPILAN YENİ 
HA'rLAR 

Bu hatların mşası devam e -
derken bir yandan oa i>tli<balde 
yapılması mukarn·r olan hatla
rın eılld i~lcrı i.J..ıerinde çalışıl

maktadır, bu nıeı anda, birinci 
derce-ede m iıhım ve her bakL-n -
dan bir an evvel ikmalı zaru
rı bulunan Adapazarı - Bolu -
İsın ıpa:;a - Soınucak - Tosya -
Gl.imüşhac&.h.Oy - .ı lerzifon - A
masya \olu vardır. Bu yol, A
masyaaan sonra Kelkit viıdrsini 
takıp edereı< Erzurum hattı ile 
Tercan civarında birleşlll"ilxek
tir. Bu hattın aJt Anadolu şimal 
hatlı olacak ve _garbı şarka bağ- ( 
lıvan üçüncü yol olacaktır. Bu 
hattın ilk kısmı olan Adapazarı -
Bolu - İsmetpaşa kısmının etüd 
haritalannın alınmasına G:ıaş• 
lanın ıştır. 
ERZURU'.'ıl - H.PAŞA MESAFE
Sİ 400 K. METRE KISALIYOR 

Üçüncü hat, }ani :;imal hattı 
y· ... pıldı.ktan soı.ıra .Erzur;.ıuı.la lf. 
I ... şa ar:c;ı :.> ır.Jıki isL l\.:iıüt?lınc 
gorc 4UO kılomdre kısalm..,; o
lacaktır. ıevil ilibarııe ue bu 
lıat \:Ok duı.~un ve trenı .. .ın 
bu_vtık .süra~u.; seyr seferine mtı
saittır. Şımai takrıben 43 saat 
suren yolculuk o zaman on saat 
birden ku;alabilecektir. 

Bundan maada Divrilti demir 
cevhcrimn Karaıbüke naklinde 
de büyük kolaylıklar t<>min e
dılmiş olacaktır. Bu suretle yo.l
dan HJU kilometre kadar kazan
mak imkanını bulacaklardır. 

BURSA HA'l'l'l 
Birinci derec<.>de ehL'Tn.miyeti 

haiz hatlarımızdan Bozöyük -
Ineııöl - Bursa - Mudanya hattı
nın ıstıksatiaı'.!ru yaf.l<ln ılıeyet 
vazıfesini bitırmiş ve kati rapo
runu vermiştll". Bu volun etüd 
harıtalarının tanzımıne çok va
kınc.ia başlanacaktır. 
ERJ::GL!Nli\ DE; UR YOLUNA 

BAGLA.: 'MASl 
Adapazarı - Düzce hattı Duz

ccye \ aruıktan >vnra bu hattın 
bir kolla Bre;:..ıye ba.ılanması 
ınıukarrerdır. Böylece ııneınle -
kctın bc.Jı ba.::.ıı K.ornlır n1crkcz
lerınucn bırı oıan .t;rl!'°'lı <.ı.v~ ..ı.
dan rivaruıa uenıirıoJu _gua,_ga
lıuıa alırım!.$ ola~ak.,r. Digcr 
taraftan l{ozlu a~recesındeki mü
hım komw· macıcn.erin.n kara 
yoluvle dahılc sev ktnı kolaı !aş
tırmak ı~ın Zonauı akla Kozlu 
ara.ın aKı - taı<rı.len 4,5 kilo- j 
metıe tuıünde - bir hattın iıısa
sına başlan.mıştı.r. Bu hat çok 
arız.ılı yerlerden _geçmekte ve 
4,5 kilomctrenın 2 kilomelre>i 
tündlerd<n _geçilmektedır. 

ÇANAKKALE\:"E JJEivllRYOLU 
Vl<: l::>fA.: .BUL BA. LlYOSU 

Gene ta:;a vur halınde olan 
hatlarımrzdan biri de Bursaya 
kaLiar uzanacak olan dcmirvolu
nu, Bandırma hattı ile birleştir
mek ve buradan Çaııakkaleye ka
dar göturn1ektır. Bunnan ma
ada Bolcı hattı başladıgı zaman 
Arifiyeden ihbaren Pendige ka
dar olan yol çi.it hat hal:ne ııeti
rilece~:tir. 

Elazığ - Van hathnın Çapak
çur noktasından Sl\·as - Erzu -
rum hattıle birleşmek üzere bir 
iltisak hattı çıkarılması ve be
r.iyanda Eğ-irdirden sonra Şarki 
Klaraağaç yolule Bey1Şehir !(Ö

lünden - Seydişehir - Çumra vo
Junun insası da bu tasavvurlar 
ımeyanmdadır. Bunların etıüd

leri peyderpey yapılacaktır. 

Belediye yaptırılacak 
yolları tesbit etti 
(Baş tarafı 1 inci mufada) 

!olunması kararlaştırılmıştır. 
Belediyenin bu yeni yol pro -

gramına dahil olan yollar üç kıs
ma tefrik olunmuştur. 1 inci kı
sımda bulunan ve ihale edilip in
ş•atıııa başlaııılıııış olan yolların 
tam listesi şudur: 

1 

n tamir olunması, Suadiye is
kele yolu, Top~u Atıı, Okulu, 
Davulpaşa caddesinin tamiri, 
1\Iezbalıa - Siliıhtarağa, Selami _ 
çeşme - l\laltepe asfalt yolunun 

Besik tasla Barbaros Hayred -
din türhe;inin etraf yolları ve 
tretuvarları, Fatih - Edirnekapı 
refojları, B•kırköy taş iskelesi 
ve rıhtımı yolları, Halıcıoğlu -
Topçuoglu yolu, }'lorynda mü -
teaddit yollar, Mecidiyeköyü,Bü
yükdere _ Sarıyer şosesinin ve 
Yesilköy şosesinin birer kat kat
ranlanınası, Kabataş vapur is -
kelesi ve meydanındaki yolun 
tanzimi, Galatada Tersane cad
desinin asfaltlanması. (Bir kı -
sun nakil vasıtaları buradan ge
çeceklerdir). 
Çalalçeşme - Edirnekapı, Nal

bant ve Hacivat sokaklarınm kaL 
dırıınlanması, Silahtarağa fişek 

fabrikası yolundaki parkeleri -

tamiri, Boğaziçi Anadolu sahili 
yolları, Sarıyer - Kilyos yolu, 
mlinakaoaya henüz çıkarılan ve 
bir kısmı da çıkarılmakta olan 
yolların tam listesi şudur: 

Yeclikule • Balıklı hastanesi 
yolunun asfalt olarak inşas.ı, Toz
koparan - Aynalıçeşme asfaltının 
tanıiri ve Ayna]ıçeşıne kö~esin -
deki tehlikeli uçurumda istinat 
duvarı inşa olunması. Acıbadem _ 
f'amlıca yolu, Mete ca rlJ.esinin 
imtidadı, Nişantaşı Emlak cad
desi, Y eşilköyde Gülııan, Saa
detli ve İbrişim sokaklarının ta
miri, Taksim • Sıraselviler cad
desi, Bakırköy - Kazlıçeşme as. 
falt tamiratı, Hürriyetiebecliye 
tepesi - Kiığıthane yolu, Çifte _ 
havuzlar - Selılıniçeşme yolu, 
Lalelide Kocaragıp paşa, Şair Fıt
nat caddeleri. 

İkdamın Büyük Tarihi Tefrikası 

AL i RESÜL 
Yazan : Z 1 Y A Ş A K 1 R rl 

TEFRiKA NUMARASI - S -

ı?Ctirildi. Deve, eshabı kiramın 1 
ev lerınden 1.edariık edilen sırma
lı Örlülerle tezyın edildi. Bu, 
muhitin h.ic sa=van bır adeti 1 
idi. (Falıma), bu deveye bın
dırildı. Devenin yularını (Sel- 1 
mani Farisi) aldı. Gelın'm et
rafını da, estıab zevce ve kız
larıle kuşatıldı. 

Dü_gün alayı, böylece ('hanci 
Eaa<let) den hareket etti. M€di
ne caddelerinden. d~mlara top
lanmış olan kadınların ve cocuk
ların alkış sesleri ar~sından _ge-

1 
cerek <Ali) nin kiralııd:ı.itı tek ı 
odalı ki:cük bir eve gjtti. 

O ııüu.. o küçük ve mütevım 

evde, Ji!eç vakite kadar şenlik
ler yapıldı. Medine ;uzları ta
rafındaıı, - bıitı.in Medine hal
kının üzerine titredigi - (Fatı
ma) :un serefıne şarkılar söyle
nerek oyunlar ovnandı. 
~ü Ekrem l';teOOimiz, 

kendisi ııelmedık.çe, ııelin ile gü
veyinin birleşmemeleri için ecntlr 
vemtl.-ti. Nihayet, akşama doii
ru di.ı "l'in eVJne ııeldi. Kapıda 
Omın u :;,;ymen ile diiier eshap 
zevceleri tarafından istikbal e
dildi. 

R •ulü E",.rem, birdenbire eve 
gir di. Dir an kapuzıun önün
de duıa.-ak; 

YAZAN: H. NUBi l.BM~ 

t?::!!. eçen haftadanberi yüz -

~]erce tay~~arcnin gün 

geçmeden lngiltere ada. 
}arının liman tesisatına ıı;;ilah 
fabrikalarına, ta:y~are n1eydan .. 
)arına, tersanelerine, kafi1e ile 
sefer )'apan vapurlarına, harp 
gemilerine yaptıkları taarruz, 
söylenen hücumun başladığını 
ispat eyler. 

İngiltere tan·arelerinin, ada -
!ardaki müdafaa silahlarının gös
terdikleri n1ukabelc \'O ıuüdaıaa 
yıpratına veya ~:ıldırıın harpleri
nin imkan ve tatbik şekillerini 
tayine e2ias olacaktır. 

Almanya ve İtalya erkanıhar
biyelcrirı'o gelecek günlerde ve 
haftalarda fili iıık\ ·aflarile anla. 
şılahilecek pliinların1n e~a~larını 
bug'iindcn anlamak, faraziyelere 
göre tahtnirılcrde bulunmaktan 
baska tarzda mümkün değildır. 

Almanya ve İlaha erkanıhar
~iycsilc. Ja1~onya g;nelkurmaylı
g-ı arasında, tatbikine başlanmak 
üzere karar! şhrılınıs bir plan 
var mıdır? Bu ciheti de h3ıdi~cler 
ispat edecektir. Mevcut emare -
lcr, 3-alnıı: İngiltere adalarına 
kar~ı değil, İnıparatorluğıın ak -
san1111a şanıil müştcı·ek bir pl2.n 
hakkında düşünmeği islilzaın et
tirebilir. 

Bütün bu hfıdist:l r arasında 
İngiltere müdafaa ve muka.-e -
metindeki kuvvetle, Birlesik A _ 
merikanın bu de,:letle fili ınüsa
reket safhasına yakla~an kar~r
ları ve hareketleri, ehemmiyetle 
kal cla değer realiteyi teşkil ey -
lerler. 

HA:\lİT NURİ IRMAK 

Büyük Milli Şe
fin gösterdiği yol 

(Basmakalden detıam. \ 
bizzat tetkik ve tefti~ edccef:ini 
bilen haı1gi memur, vaziı.l.!~inde 
ihmal H tekasül göstercbılir?. 
!Gnı haksızlığa, adaletsizliğe ce
saret edebilir?. Klı11, az çalıştı

ğı, beceriksizlik ettiği halde ağız 
kalabalığı ile çok çalışını'> \·e 
muvaffak olmuş gibi görünmeğc 
kalkışabilir? Kim, acil ve müb. 
rem ihtiyaçları bırakıp lükse, ~a
taiala ehemmiyet verebilir?. 

Cumhurreisirniz, bu JÜCe ve 
yakın teftiş ve mürakabelerile 
vekil, ıncbus, kun1andan, ınüs -
teşar, vali, müdür, belediye reisi, 
kayn1akarn 1 iliıh .. Devlet ve ınil
let i~lerinde vaziledar herkc!)c, 
hepinıize, bir çalı~nıa örneği ve 
dersi veri)·orlar. Hükiınıet ına . 
kinesinin i)-·i i~lc,nıesi it;in, hiçbir 
müfettişi olmıyan orduda oldu. 
ğu gibi, her üstün yani rnafl"v
kin her astı yani madunu sıkı \"e 
muntazam bir teftiş ve müraka
beye tabi tutması şarttır. En iyi 
kanunlar, nizamlar ve tedbirler
den dahi, iyi tatbik edilmedik~e 
veya fena tatbik edil<lik(e, hi~bir 
hayır gelmez. Büyük Devlet iş_ 
)erinin yolunda gitmesi, küçük 
teferrüatın iyi İ>lemesine bağlı -
dır. Hele mili.tin kahir ekseri
yetini teşkil eden köylünün kal
kınması, teftiş ve mürak.abenin 
mullaka köylüye kadar inmesile, 
onun ayağına gitmesile kabil -
dir. 

Büyük l\lilli Şef, her gittiği 
yere intizam götürüyor, faali)·et 
götürüyor. Her temas ettiği in • 
sana başarma heyecanı aşılıyor. 
En büyüğümüzün yürüdüğü yol
dan yürümek en küçüğümüze 
varıncaya kadar, hepimize milli 
bir vazifedir. O'nun gibi yapa
lım, bu yol ilerleme, yükselme 
ve refah yoludur. 

ABİDİN DA VER 

- Bcnırn, dünya ve ahirette 
kardc••m otan (Alı), burada 
mı? .. 

Ded:i. 
Rcsuliıllalıın bu sözleri, Üm

mü Ev;ınene, ıı:arıp ı:ıeld.i. 
- Ya Resiılfillah! .. (Ali) ye, 

niçin (kardeşim) dıvorsun. O. 
senin amcazaden degıl mi .. 
Dıve cevap verdı. 
Resulü Ekrem, manalı bir te

bessümle _gülürnscdı: 
- Ya Ümınü Evmen!.. Vakıa 

zahiren övkdir. Fakat hakikat
te, (Ali), benim manevi karde
şimdir. 

Diye mukabele etti. 
(Resulü Ekrem) in (Ali) yi 

sormaktan maksadı, kendıne has 
olan bir incel>k ve nezaket\, Çin· 
ki.i 0 bütün hayatında, ev sa
hibinden istizan etmedikçe, hiç 
kian.Senin kapısından girmemiş
ti. Ve bu n<'zaketini, kendi ev
l:itlarının evlerinde bile ih.mal 
et.ınemisti. 

Evin bir kösesinde, Resuliılla
hın teşrifini bekliyen (Ali), der
ha.! kosun geldi. 
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Y•tıh • YabSIZ •Kız• Erkek 

HAYRiYE LiSESİ 
Saraçhanebaşında Horhor caddesinde. Telefon: 20530 

ANA - iLK ·ORTA LiSE 
Eski talebenin eylülün beşine kadar velilerile beraber müracaat ederek kayıtlarını yenileme

leri llizımdır. Eski ve yeni talebenin kayıtları berl(Ün saat 10 - 17 ye kadar yapılır. 
Bütünlemelere %7 ağustosta ba<lanacaktır. Yabancı dillere ilk sınıflardan itibaren başlanır. ı 

Son sınıfta fen şubesi de vard·r. 
Talebe mektebin hususi otobüs ve otomobilile evlerine nakledilir. 

Aydın Vilayeti Daimi Encümeninden: 1 
l - Eksiltmeye konulan !ş: Ayclm - Muğla yolunun 27 +298-34-t-300 ki-

lometreleri arasında 22851.91 lira keşi! bedelli ı;ose inşaatıdır. 
2 - Bu işe ait şartname ve evrak ~ardır: 
a - Bayındırlık işleri genel şartnamesi, 
b - Te:sviyei türabiye şose ve kartiır inşa.ata ait tennt şartname, 
c - Eksiltme prtnamırsi, 
d - Mukavele projesi 
e - Keşif hülcisa cedveli ve silsile ' fiat 
f - Taş ve kum vasati mesafe cedvelleri 
isti.yenler bu evrakı Aydın Nafıa müdürlüğünde görebilirler. 

a - Eksiltme 29/8/940 perşembe günü saat 16 da Aydın Daimi Encü
men salonunda yapılacaktır. 

' 4 - Eksiltme kapalı zarf usulilcdir. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin Ticaret Odası ve bu iş için 

Aydın vil5.yetinden alınmış ehliyet vesikası bulunması ve en az 5 bin liralık. 

toplu bir şeşe inşa.atı yapmış olması ve 1713 lira 69 .kuruşluk muvakkat temi
nat vermesi lhımdır. 

G - Teklif mektuplan üçüncü maddede yazılı !aatten bir saat evveline ka
dar vilAyet Daim! Encümenine getirilerek encümen reisliğine makbuz mu
kabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet üçüncü 
maddede yaz.ılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu 
ile iyice kapaWmış bulunması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul e-
dılmez. (7215) 

EMLAK Almak veya satmak 
lstiyenler için 

EMLAK İŞLERi BÜROSU 
Alım satım hu3usundakl teknik ve hukuki 

işlerini tam bir ihtisasla yapar. 
-- Galat11 Biıyiıi. balılclı han No. 42 Tel: 40984 .., .. 

Üniversite Rektörlüğünden 
Üniversıtede 120 lira ücretli 

ııervısleri ve dii?er vesikalarile 
ı:rünleri rektörlü)'te müracatlan. 

mimarlık a.çıktır. Taliplerin bon
birlıkt.e pazartesi ve perşembe 

(7405) 

lstanbul Levazım Amir
liği Satınalma Komisyo

nu ilanları 
Adel 

40,000 arka tan~sı için !!~ Mm. köprü 
50,000 arka çonta.ıtı i~·n 27 Mm. köprü 
20,000 çanta çengel!. 
Yukarıd~ ya.ı.ılı üç kalem.in pa

zarlıkla ek.<ıiltmesi 20/ 8/940 salı gti

nü saat 15,30 da Tophanede Lv. A
mirliği satınalma komisyonunda ya
pıTacakt.Jr. Tahnıin bedeli 3915 lira 
ilk teminatı 293 lira 62 kuruştu·r. 

Nümuneleri komisyonda görülür. İs
teklilerin belli saatte komisyona gel-
meleri. (258 - 7295) 

* 120,000 adet şerit kolan kapsolu 
alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
20/8/94-0 sah günü saat 15,15 de Top
hanede Lv. Amirli~i satlnalma ko
misyonunda yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 600 lira ilk teminatı 45 liradır. 
NUmunesi komisyonda görülür. İs

teklilerin belli saatte komisyona gel
meleri. ( 256 - 7293) 

Kilo 

74,000 Karpuz 
74,000 Kavun. 

* 
alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 

19/8/940 pazartesi günü saat 14,15 
de Tophanede Lv. Amirliği satınal

ma komisyonunda yapılacaktır. Tah
min bedeli 7400 lira ilk teminatı 555 
liradır. Şartnamesi komi,;yonda gö

rülür. İstekWerin belli saatte ko -
ırtisyona gelmeleri. (254) •7291> 

* 30 ton sarı sabWllu kösele alına-

1 B E LE O 1 Y ES 1 N O E N 11 

caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 21/8 /9~0 

1 S T l N BU L ça~mba günU saat 15,30 da Topha-
nede lst. Lv. Amü·liği satınalma ko-

••••••••••••••••m•••••ı•••••• misyonw1da yapılacaktır. Tahmin bedeli 99,000 lira ilk teminatı 6200 
Haseki, Cerrahpa~~ Beyoğlu ve zührevi hastalik:lar hastahanelerile 

Zeynep Kamil doğumevi, İstanbul ve tlsküdar Sari Juıstaliklar mücadele 
merkezlerin.in yıllık ihtiyacı için lı.izumu olan sabun, soda, zeytinyağı ve 
zeytin tanesi kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmu.stur. Mecmuunun tah
min bedeli 6646 lira 50 kuruş ve ilk teminatı 498 lira 49 kuruştur. Şart
name Zabıt ve Muamelfı.t müdürlüğU kaleminde görülecektir. İhale 
23/8/940 cuma &ünü saat 15 de Daim! Encümende yapılacaktır. Talip
lerin ilk teminat makbuz veya mektupları ve 940 yılına ait Ticaret Odası 
vesikalarile 2-t90 numaralı kanunun tarifatı çevresinde hazırhyacaklan 
teklıf mektuplannı ihale günü saat 14 de kadar Daimi EncUmene verme 

)eri !Azımdır. (7077) 

KIZILAY 
Hastabakıcı Hemşireler 

Okulu Direktörlüğünden 
Okulumuz yeni ders yılı için talebe kaydına baılanmışLr. Okul 

geceli ve parasız.dır. Genç kızlarımızı hemşire ve ziyaretçi hemşire 

yetiştirmektedır. Tahsil müddeti üç yıldır. Dersler teorık ve pratiktir. 
Tahsil müddeti zarfında talebe modern ve konforlu bır yuvada y~ar. 
Bakım ve tedrisat mükemmeldir. Kabul şartları: 

ı - Türk tebaası olmak, 
2 - Sıhhati yerinde olmak, tahsile ve fuzmete mfuıi hastalık ve 
kusuru olmamak. 

3 - Yaıµ 18 den aşağı, ve 25 ten yukan olmamak. 
4 - İffet ehli ve iyi ahtak: sahibi olmak. 
5 - En a:ı orta tahsilini bitir:niş olmak veya bu derece tahsil et

tiğini vesikalarla isbat eimek. 
6 - Evli bulunmamak. 
7 - Altı aylık tecrübe devresinden sonra okulu veya beş senelik 

mecbur! hiuneti ifadan evvel me9le&i terkeylecüği veya mecburi hiz
met esnasında evlendiği takdirde okul tahsil masrafmı öd.iyeceğine 

dair noterden musaddak bir taahhütname vermek. 
Kaydolunmak ve daha fazla izahat almak için istanbulda Aksa

rayda Haseki caddesindeki okul direktörlüğüne müracaat edilmeli -
dir. izahat almak için yazı ile de müracaat edilebilir. ı 

15 EYLtJL 1940 DAN SONRA MÜRACAAT KABUL EDİLMEZ 

Muşamba Alınacak 
T oprık Mahsulleri Ofisi lstınbul Şubesinden 
Karşılıklı pazarlık suretne 8/8 eb'adında 100 adet muŞamba satın alı

nacak veya yeniden yaptll"ılacaktır. Pazarlığa iştirak edeceklerin nUmu -
neleri ile birlikte 16/8/940 cuma günü saat 15 de Sirkecide Liman ha -
nındaki .-ıbemiz binasında bulunmaları. (7278) 

ZAYİ - 15/2/928 de Elıninönü 
Yabancı Askerlik Şubesinden 

almış oldui!um muvakkat vesi
kamı zayi ett~den ve yeni
sini alacaitımdan esk.sinin hük
mü yoktur. 

320 tevelliltlü Mehmet Hay
ri oğlu Ab®lgani 

KiRALIK 

TALEBE YURDU 
Ş•hzad• ba.$ında Toroa Kız Tale
be yurdu btnasl bir kısım etYa.

Blle ltlraliklır. İclndekllere 

müracaat. 

lstanbul 4 üncü icra Memur
luıiundan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz 
c!up paraya çevrilmesine .\<arar 
verilen ev eşyası 17 /8/940 cu -
martesi günu saat 12 de Laleli
de Laleli apartmanlarında va
~ılacak olan arttırmasında kıy
metin yüı.de yetmiş beşini bul
duğu takdirde satılacak aksi 
halde 21/8/940 çarşamba ııünü 
avnı saatte yaplacak sabJ«ında 
en fazla bedelle satılacağından 
taliplerin mezkur gün ve saatte 
mahallinde hazır bulunmaları i-
lan olunur. (28627 ) 

İmtiyaz Sahibi ve Neşriyat Di
rektörü: E. İZZET. Basıldıit• Yl!l'" 

SON TELGRAF Basıınevi.. 

liradır. Nümunesi komisyonda gö
rülür. İsteklilerin kanuni vesika· 
larile belli saatte komisyona gelme-
leri. (264) c739l> 

* 200,000 adet portatif çadır kaz.ığı, 

200,000 adet portatif çadır direği alı
nacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
21/8/940 çarşamba günll saat 16 da 
Tophanede İsL Lv. Amirliği satınal
ma komisyonunda yapılacaktır. Tah-
min bedeli 56.000 lira ilk teminatı 

4050 lıradır. Numuneleri komjsyon
da görulür. İsteklilerin kanuni ve
sikrtlarile belli saatte komisyona gel-
meleri. (263) •7390• 

* 16 adet numaratör alınacaktır. Pa-
zarlıkla eksiltmesi 20/8/940 sah gü
nü saat 16 da Tophanede Lv. Amir
liği satınalma komisyonunda yapı -
lacaktır. İsteklilerin kat'i teminat
larile bclli saa~ komisyona gel
meleri. (265) •7392> 

* On iki milyon beş yüz bin adet alü-
minyum çadır düğmesi alınacaktır. 

Pazarlıkla eksiltmesi 23/8/040 cu
ma günü saat 14,30 da Tophanede 
İst. Lv. Amirliği satınalma komis
yonwıda yapılacaktır. Tahmin be -
deli yetmi§ beı§ bin lira ilk temina
tı beş bin liradır. Nümunesi komis
yonda görülür. İ.oteklilerin kanunl 
vesikalarile belli saatte komisyona 
gelmeleri. (262) •7389> 

ZAYİ - Tıp Fakültesinden 21/10/ 
935 taribinde aldığım hüviyet cüz
danımı kaybettim. Hükmü kalmadı
ğını iH\n eder'...,. 

T1b Fakülte~ mezunlarından 14 ~ 2 

Makbule Dıblan 

Yeşilköyde 

Güzel bir Villa 
Apartıman tarzında iki kat

lı, dört taraftan havadar ve 
iki •okağa cephesi, bahçesi ve 
her apartıman için ayrı ka -
nısı bulunan ve kirgir olan 
zemin katında çamaşırhane -
si, alaturka ve alafranga ha _ 
mamı sarnıcı motörlü kuyusu 
her türlü esbabı istirahati ve 
asri konforu cami olan '\'e zen
gin bir tarzda mobilyalı ve 
bütün odaları muııambalı ve 
istasyona S dakika mesafede 
kiıin çok giizd bir villa mobil
yalı veya mobilyasız satılıktır. 
Yeşilköyde Gazi Evrenos 

sokağında 38 numaraya mü -
racaat olunması. 

ZAYİ - Emnivet müdürhi -
i?ünden aldıcım 31 /3358 No.lı i
'.kamet tezkeremi zayi ettim. 
Yenisini alacal?ımdan eskisi.nln 
hükmü yoktur. 

Biiııükıtda Şehbaz sokak No. 
29 da ı1 nna Geido 

Cemiyetler Kanununun Beşinci maddesine 

Manifatura Tüccarları Birliği Muaddel 
Tevfika!I 

Nizamnamesi 
Aynen illin Oı1111ur 

ESAS NİZAMNAME 
BII\.LIGİN İSİM VE MAKSADI 

Macıdc l - Her nevi pamuklu, yünlü ve ipekli mensucat ti
careıııe ıştıgal eden tüccar ve sıro:etlerden arzu edenler ve şeraiti 
kananıyeyı naiz olanlar dahil olabilmek üzere ·Manifatum tuccar
ları birliıii• naanı altında bir bir.ık kurulmuştur. 

lVIadde 2 - Birlii?in maksadı azası meyanında mutlak bir te
sanüt husule getırerek memleket servet ve iktısadiyatilc sıkı bir 
rabıtası olan manifaturacılık mevLUunda faydalı bir unsur olma.:.
tan ibarettir. 

Madde 3 - Birlik sırf mesleki bir teşekkül olup siyasetle hiç 
bir veçnile aliı.ka s ı yoktur. 

l\1adde 4 - Birliğin müessis azası sunlardır: 
İsmet Rernzı Avund uk Tüccar T.C. Tebaasından 
Osnıanbey Rumclı cad. Itır sok. Sısa Apart. 2 
Alı - 'ecıboi.tlu Tüccar 
.ı.:-.i~anta~ R .:.uah apartman 4 
Vthbı Hilimcr 
Maçka \iehbı Bey Apart. 6 
Rıfat L<lin 

Tüccar 

Tüccar 
Osmanbcv Matbaa Sok., 38 
İhsan Merınerci Tüccar 

Mermerci Apart. 15 
Tüecar 

Kadıköy Muhürdar Cad. 
Naci Atabek 
Nisantaş Astarcıyan Apart. 
Hullısi Toptaş Tüccar 
Erenköy Sahrayi Cedit Etem efendi sok. 15'8/I 
Mustafa Hikmet Yucat Tüccar 
$ehzadebası Ai?a Yokuşu, 14 
M. Sadi Tamer 
Taksim Topçular Cad. 34 
Vahan Dıkieiyan 
Pangaltı Cad. 177/205 
Liva Yeruşalmi 
Taksim Abdulhak Hamit cad. 34 

Tüccar 

Tüccar 

Tüccar 

Ali Nuri Malta Tü>car 
Sisli Teşvikiye Cad. İmren Apart. 3 
Bensiyon Penso Tüccar 
Osman'bey Safa:k Apart. Daire 5 
Agah Ömer Akalın (Balya şirketi sabık Müd. 
Cai?aloğlu Mahmudiye cad. 18 

Madde 5 - Birlik bu gayeye varmak için: 

• • 
> • 

• • 

• • 

• • 

• • 
> • 

• • 

• > 

> 

• • 

• 
• .. 

a) Dahil ve hariç pivasa hareketlerinden ve tüccarın ticari va
ziyetlerinden azasını aünü gününe haberdar etmive, 

b) Ticari ahl:1kın milli duygulara ve Cumhuriyet telillilerine 
uygım olarak inkişafına. 

c) Kanunu mahsusuna tevfikan mecmua ve risaleler çıkararıil; 
azasının manen ve maddeten yükselmesine çalışır. 

AZA OLABİLMEK ŞARTLARI 

'Madde 6 - a) 18 yaşını ikmal etmis olmak, 
b) Medeni haklarına sahip bulunmak, 
c) Kavanin ve nizamat dairesinde müseccel tüccar 

bulunmak. 
Madde 7 - Yukarıdaki evsafı haiz her şahıs doğrudan doi(ru

ya birlik riyasetine müracaat etmek suretile aza kavdolwmıasını ta
lebeder. Heyeti idare liızım gelen tetkikat ve tahkikatı yaptıktan 
sonra talibin aza olarak kaydına karar verir. 

Madde 8 - Birlii?e dahil olan aza bir defaya mahsus olmak ü
zere 50 (elli) lira duhuliye ve her sene peşin olarak 100 (yüz) lira 
aidat tesviyesine mecburdur. Her azanın duhuliye ile birlikte sene
vi taahhüdatı 120 (yüz yirmi) lirayı ı;ıcc;miyecektir. 

Madde 9 - Birlii?e intisap beyannamesini ·imza etmiş •bulWJma
sile hcr fıza birlik esas nizamnamesine tebaiyeti ve onun ahkiiıınına 
riayeti taahhüt etmiş olur. 

Madde 10 - Birlik azasına tevdi edilecek bilcümle vezaif ücret-
sizdir. 
'- BİRLİKTEN ~IK~IA 

IM:adde 11 - Ölmek, çıkarılmak, ve kendi kendine çıkmakla aza
lık hakkı kaybolur. Kendiliğinden çıkmak isliyenler yazı ile çı.kmak 
istedi,ğini idare heyetine esbabı mucfüesile bildirir. ldare heyeti ilk 
içtimada bu talebi kabul eder ve bu tarihten itibaren birlik azalı
i?ı ka.ybedilm:i.ş olur. Birlik azalıi?ını bir defa kaybetıınis olan tek
rar aza ıkaydolunduı'nı takdirde yeniden duhul ücreti vermesi şart
'Jr. 

BİRLİKTEN ÇIKARILMA 

Madde 12 - a) Birlik nizamnamesine riayet etmivenler. 
b) Aidatını kendisine yapılan tahrıri telılill!e raj!

men vermiyenler, 
c) Şeraiti ikanuniyeyi kaybedenler. 

ldare ne yeti kararile bir likt.en çıkarılır. 
BİRLİ(iiN TEŞKİLATI 

Madde 13 - a) Umumi heyet,- b) İdare heyeti, 

HEY'ETİ UMUMİYENİN TOPLANTISI 

Madde 14 - Birlil!in umumi heyeti senede bir defa o senenin 
mart avı zarfında birlik merkezinde veya >dare heyetinin l:ıazır
lıyaca~ dill!er bir mahalde toplanır. Umumi heyet içtinnaına birli
ie kayıtlı aza çafırılır; ve en az üç ııün evvelden içtimaın ııünü. 
saati. veri ve ruznamesi iki ııazete ile ilan edilir; ve hükiıımete 
bildirilir. 

Madde 15 - Umu.mi heyetin açılabilmesi için umum azanın ya
rısından bir fazlasının bulunması şarttır. İlk toplantıda bu .kadar 
aza gelmemiş ise umumi heyet en az üç ııün sonraya talil< ve ilan 
edilir. Bu ikinci t<>plantıda iı.zanın t ırııiktarı ne olursa olsun umumi 
heyet celsesi açılır. 

Madde 16 - Umumi bey'ette yalnız ruznameye konan maddeler 
müzakere edilir. Ancak mevcut azanın en az yWınide biri tarafın
dan müzakeresi istenen maddelerin ruznameye lronması mecburi
ı!ir. Kararlar toplantıda mevcut azanın ekseriyetile verilir. Her 
azanın yalnız bir reyi vardır. · 

Madde 17 - Bilcümle azanın best~ birinin yazılı ve esbabı ımı
cibeli olarak idare heyetine verecekleri dilekçe ile fevkalade umumi 
heyet toplanır. Bu toplan!ıY1 idare heyeti en az üç ııün evvel iki 
atin devam e1ırnek üzere as,ı:arl iki ııazete ile ilan eder. Fevkalade 
umumi heyetin açılması 15 inci madde ahkfunına ııöre yapılır. 

UMUMİ HEYET 

Madde 18 - Birlik. reisi. reis bulunmadı~ takdirde ikinci re
is veya vekili tarafından umumi heyet açılarak içtima nisabı anla
sılmaJ< Ü!ıere yoklama vapıldıktan sonra aza arasından bir reis ile 
lüzumu kadar katip seçilir. 

Madde 19 - Umumi heyetin müzakere zabıtları reis ve k[ıtip
ler tarafından i:rnzalanarak saklanır. 

Umumi heyet kararları da ayrıca karar halinde yazılarak ayni 
surette imza edilip saklanır ve azaya şifahen tebli.i( olunur. 

Madde 20 - Umumi heyet içtimaında idare heyetine seçilecek a
zanın hüvivctlerile ana nizamnamede yapJacak ıdeiiisildikler bir 
hafta kinde o yerin en büyük mülkive amirine bildirilir. 

Madde 21 - İdare heyeti lüzum gördüğü vakit umumi heyeti 
fevkalade içtimaa davet edebilir. 

UMUMİ HEY'F.TİN VAZİFE VE SELAHİYETLERİ 

Madde 22 - a) İdare heyeti raı:ıorunu ve bll~çoyu tetkilı: ve tas
dik ve idare heyetine i·bra etmek, 

h) Birlik ana nizamnamesinin tadili hakkında ka
rar vermek, 

c) İcabı halinde birlii!:in feshi halCk:mda. karar yer-

mek ve bu takdirde tasfiye şeklini tayfa ve ta 
iıye memurlarını intıhap etmek. 

dı Senelik bütçeyi tetkik ve tasdik etmek, 
eı Senede bir birlik ve idare heyeti azasını secm 
f) Birliıım muamelatı hesabıyesıni tetkik etmek 

cm bir hesap murak.ibi seçmek. 
Madde 23 - Umumi heyet aza,mın çok!ugu yani ekseriyeti -

ile karar verir ve rey !er açık verilir. 
_ Madde 24 - Umumi heyete kansan her azanın bir reyi var 

Aza bir şirket veya bir şahsiyeti maneviye oldui(u takdirde sirk· 
ler mucibince kanuni mumessilleri tarafından temsil olunur. 
kadar ki sirküler ahkamına tevfikan müteaddit kimseler tarafınd 
temsili şart ise bu şahısların müstemian bir tek reyleri ,·ardır. 

Madde 25 - Müzakere esnasında reyler müsavi gelirse reis 
bulunduf(u taraf kazanır. Gizli rey toplamada ımusavat vfıki olur 
yeniden rey toplanır. 

Macide ~ - İdare heyeti seçiminde denk rey alanlar arası 
da kur'a cekilir . 

Madde 27 - İctimada mevcut azanın i:çte biri her hangi b 
mesele hakkında gizli rey verilmesini yazılı olarak riyasete te 
lif ederse rey !er gizli olarak toplanır. 

Madde 28 - Birliğin fe"hi hak.kında umumi heyetin kar 
verebilmesi icin Birliğin fesilı kevfiyeti içtiınıa davetnaımesile il 
eeıilmelidir. ıBu içtimada azanın üçte ikisinin bulunması !azı 
dır. Birinci içtimada üçte ikisi bulunmadıitı takdirde ikincı ic 
mada azanın miktarı ne olursa olsun heyeti umumiye açılır. Ş 
kadar ki ttesih kararı verebilmek için gerek birincı ve gerek tal 
ken yapılan içtimada mevcudun üçte il<isınin reyi şarttıı·. Bu r 
!er yazılı ve imzalı olarak verilir. 

. .. ..._ , İDARE HEYETİ 

Madde 29 - Heyeti urnumiyenin her sene mart ayı ıcınde v 
kubulacak adi ıçti.maında J?'!Zli rey ile sccecei?i on dört muka 
yet manifatura tüccarları ıle bunların tayin edecei?i bir katiM 
mumiden ıbaret olmak üzere on beş azadan mürekkeptir. idare h 
yeti intihaplarını takip eden ilk toplantıda aralarında birıni e 
riyetle reis ve birini de reis vekili intihap ederler. 

İdare heyetine tüccarlar ve ticari .şirketler aza ISeQİ!iT. ş· 
ketler veya manevi şahsi yeti er seçildiğ>i takdirde manevi şah 
yeller idare heyetinde kanuni mtimessilleri lı.ar~dan tem 
olunurlar. 

Madde 30 - İd:ıre heyeti bir sene vazife ,ı:örür. Umumi heye 
!erde secilen yeni idare heyeti umumi heyetin ertesi !(Ününden ı 
haren i..şe baslar. İldare heyeti resmi ve hususi islerde birli{(i t 
sil eder ve kendi azasından bir veya bir kaçına temsil salahiye 
verebilir. 

Madde 31 - İdare hevetinde her haııııi bir sebeple münha! v 
ku buldui?u takdirde idare heyeti birlik azası meyanında yenısin 
seçer ve bu seçimi ilk umumi heyete arz ve tasdik ettirir. Es.ki id 
heyetinde bulunanlar tekrar yeni idare heyetine scçil,,bilirler. 

Madde 32 - İdare heyeti azasından bir biri arkasına üç içti 
,ı:elmiyenler ve mazeretini evvelden bildirmiyenler müstafi ad 
lunur. 

İDARE HEYETİ VAZİFE VE SELAHİYETLERİ -- -
Madde 33 - a) İdare heyeti en az 15 ,ı:ünde bir toplanır. 

b) Birlii(in j(aye ve esaslarına göre çalı~a pro 
ramı yapar ve tatbil: eder. 

e) Birlii?in umum muamelatının muntazam sure 
te cereyanından mes'uldür. 

d) Birlik memur ve .müstahdemininı tayin ve a 
!eder. 

e) Senelik umumi raporunu, hesap bilançosun 
yeni bütçeyi ve kadroyu umumi heyete izh · 
eder. 

f) Birlii?in ilerlemesi ve varidatının tezyidi için 
birler alır. 

ıı) Birlii?in muhtelif mevzularda çalısma proı:r 
ramının ihzar ve tatbik.inde idare heyetine ya 
dınıeı olmak üzere ihtisaslarına göre birlik a 
sından yardımcılar seçer veya enciıınenler te 
eder. 

h) Cemiyetler kanunWJ<la musarrah defterle 
tutar. 

i) Meslei?e müteallik her nevi teşekküllerle mü 
nasebata l(irisir ve bu münaselıatın tanzim 
varıvacak her türlü mukavele ve esaslan tesb 
ve tatbik eder. 

j) Bilcümle devairi resmiye ve ııavri resmiyede b 
lii?i temsil etmek, müdedi ve müddeaaleyh sıf 
ve suretlerile bizzat veya indelhace vekil tayi 
ederek hazır bulunmak, devair ve müessesat v 
sair her nevi teşekküllerle birliğin münasebatı 
tesbit ve idare etmek, idare heyetinin vazi! 
ve salii:lıivetlerinden maduttur. 

k) Birlii?in şahsiyeti hüikımiye veya maneviye! 
le olabilecek ihtilaflarını Iazıın oldu/ıu veçhi 
bal ve fasl için idare heyeti birlik namına tah 

kim salahiyetini haiz olup münasip ııörece~ 
şekil ve şartlarla kanun dairesinde hakem vey, 
bakemler intihap eder. 

'Madde 34 - ld~ heyeti en az sekiz kişi ile toplanır ve ekse 
riye\le rey verir. Reyler denk gelirse celse reisinin tarafı kazanu 

UMUMİ MADDELER 

Madde 35 - Mürakibin vazifesi umuru hesabivenin tarzı ecre 
yanını takip etmek, umumi hevete bu husustaki raı:ıorunu hazır 
lamaktadır. 

Madde 36 - Birlii?in mühru kanuni şekilde olup birliilin · 
mini tasır. 

Madde 37 - Birl.ii!in idare merkezi İstanbulda Aşiref('ndi ca 
desinde Dilsizzade hanında 17 numaradadır. 

Madde 38 - Birlik, heyeti umımıiye kararile ve mevzuatı k 
nunive dairesinde şubeler küşat ve roümcss:iUHder ihdas edebilir. 

Madde 39 - Birlik ilk.inci maddede yazılı tesanüdün ternini zm 
nında idare heyeti kararile tenezzüh ve ıınüsmnereler tertip ve sai 
>çtimai teııeb1>li5lerde bulunabilir. 

~tinı·a __ __ 
Herkes bilhassa ..... ÇôCuldar • tarafından alınması gayet 
t · ,ı.lcolaf 'müessir bir müstahzardır. 

Barsak ,·solucanlarına 
lıarft gayet• ~dlr. ~~ ~lucanlanruıt buyüklerde ve Küçiiklerııı 
..,ı,.ı. ~ telJikr!.,. p öeiine alınarak aolucao hastalıklaruıda bun' 

t · '~malan. fqdalıdır.' 
11 ~ize-ve b~mıza :J tavsiye edilen bu 

' . aıQatahzar .. her eczanede:bu!unur.~ 
Kutusu 20 kuruştur. 

ıı\r 


