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Sahih ve Baımuharriri: 

YIL: :ı 
ETE M İZZET BENİCE 

Slovakya, Almanlara Karşı Ayaklandı 
Müsademe/er Başladı, On Kişi Öldü, Halk 

• 
''Yaşasın 
Bağırıyor Serbest Slovakya, Almanlar Dışarı!,, Diye 

Totaliterler 
Ve Arablar 
Berlinde Bitler tarafından 

kabul edilen Arab ıeflerin
den Almanya ve İtalyanın 
umduğu yardım ne olabilir? 

Yazan: ETEM İZZET BENİCE 

S 
uriye, F1ilistin, Hicaz, Fas, 
Tunus ve Mı.sır birkaç yıl
dır bilhassa ltalyanın açık-

tan açığa meşgul olduğu Arab 
memleketleridir. Romada imzala
nan centilmen muahedesinin isti
calle menettiği faaliyetlerden bori 
de İtalyanın Filistin \e d iğer Arab 
lllkelerlndeki açık ç3Jışmasını ve 
propaganda faaliyetini istihdaf 
etmekte idi. Buna rağmen, tota l -
terler yine bu memleketler içinde 
g<ınJ.ş ölçüde çalışmaktan, para ve 
emek sarfından geri kalmamış -
!ardır. 

Şimdi de Filiı;tin ve Hicaz ül
keleri şeflerinden bazılarının Ber
linde Hitler tarafından kabul edil
diğini ve kendilerile uzun uw n 
mlllakatlar yapıldığını öğrenmiş 

bulun uy o ruz . 
Bilhassa bir haber çok diL .. :c 

fByandır. Gftya, Hicaz ve Ncc:d 
hükümdarı İbnüssüı1d: 

- Eğer İngiltere Filisti.ııe iste
diğimiz idare şeklini vermezı;e 

Almanlar la birlik olacağız. 

Alman Askerlerinin Bazı 
Elinden 

Varşova 26 (A.A.) - Bratiı;la

va'dan Pat ajansına ,bildiriliyor: 
Slovakya'da Zilina'da Slovak aıs

kerlerile •bu şehirde bulunmakta 
olan Alman kıt'aları ara.;ında bil' 
arbede vuku !bulmuştur. 

cExpres Poranny• gazetesine 
.göre her iki taraftan 10 l<işi öl • 
mil§ ve ıbir çok kişiler yaralallmlf'" 
tır. Sivil ihaık, Slovaklardan yana 
ıoıkarak Alınan asker !erinden bir 
kaçının silffuını alm!§tır. 

S<iy lendiğine göre Hlinıka'nın 

doğduğu Ruzem'berk şehrinde de 
buna benzer ibazı hadiseler cere
yan etmiştir. Şehir halkı sokak • 
!ardan geçerek: • Y aı;a.sın serlbeı>t 

Slovakya, Almanlar dı.şarı• diye 
bağırmışlardır. 

Bitlerin yeni bir nutku 
Roma 26 (Hususi) - Müniıhi 

ziyaret eden 500 eski İtalyan mu
haribinin ıbu z>yareti münasel:ıe.

tile Hitler •bir nutuk söyliyerek 
demiştir ki: 

•- Müşterek düşmanlara ikar-

Mareşal 
Fevzi Çakmak 
T ekirdağında 

SilAhları Alındı 
·~·'"·.~ 

'~, ' ' 

Çekoslovak ıebirlerlnden birinin eski mes'ud ve neıı'el; günlerinde 
bir balk toplantısı 

şı müşterek ibir cephe kurduk. ! 
Şuna kat'iyyen eminim ki, demok
rasilerin bizi hazırlamış oldlli.da
rı a.kııbete uğratmak hu.swıunda

ki ibütün teşel:Jbüsleri akiın lkala -
caktır. Yaşamağa karar vermiş 

ve kendi mevcudiyetlerini koru-

mak için her tehlikeyi göze alını§ 

olan milletler, !bütün tehdidleri 

oldukları yerde durdurmağa muk

tedirdirler. İstikbalde müşterek 

fedakarlıkları Ahnanya ve İtalya 

i«in yapacağ·~ ' 

Hamdi Emin de 
Tevkif dildi 

Mühim Hava 
Ve Kara 

Muharebeleri 
Sovyetler Mançuride 
Bir Ayda 56 Japon 

Tayyaresini · 
Düşürdüler 

Maıkova 26 (A .A.) - Ha
rici Mıogollstan ve Mançuri 
lıududunda bir aydanl:ıeri 

müıhiıın hava ve kara muhıv 
rebeleri cereyan ettiği res
mi lbir tebliğde teyid edil -
mektedir. 

22 ve 24 !haziranda cere -
yan eden muharebeler esna
sında 58 Japon - Mançuri ve 
14 Mogol - Sovyet tayyaresi 

düşürülmü§tür. f 

Münakalat Vekili 
Bugün Tetkiklere 

Başladı 

Sabahleyin Eski 

Demiş. Bu haberin vüsuJı:undan 
ve Kral İbnüssüudun bu tarzda 
beyanatta bulunm~ olmasından 

çok şüpheliyiz. Buna rağmen to
taliterlerin Arab memleketleri ile 
sıkı b!x a11ıka muhafaza ettikleri 
ve Berline da.ve! edilen şeflerle 

görüttükler:i de b!r hakikattir. 

Denizbanka Giderek, 
Yeni Teşkilat Etrafında 

Genel Kurmay Başkanı Mevkufların T ah/iyesi Hakkında izahat Aldı 
Trakyada Kıtalarımızı .. 

Teftiş Ediyor Oğleye Kadar Hiçbir Muamele r 
Trakyada tetki.Jderde bulunan E• d 

Totaliter devletlerin Arablarla 
bu derece sıkı bir faaliıyet idame 
etmelerine, sağda solda para sarf 
eylemelerine amil olan maksad 
aşlktırdır. Almanya, bilfarz hiçbir 
Arab devleti ile komşu değildir, 
koDlfU olmadığı kadar bir istili 
hırsını tahrik edecek sebeblere de 
ıahlb değildir. 

Genelkurmay Baıkanımız Mare- Cereyan tme i 
şal Fevzi Çakmak refakatind e Or
general Fahreddin Altay, Korge
neral Salıih Omur~ak ve diğer ze.. 
vat bulunduğu ha:de dün Tekirda
ğına gJltınıiç ve kıtaatımızı teftiş 

Kendisi !le fillen silfilı arkadaş

lığı etmesin; bekliyebileceği her
hangi bir Arab devleti de yoktuP. 
Irak ve Mı11ır İngilterenin müt • 
tetikleri olduğu gibi Suriye de 
Fransız mandası altındadır. Kral 
İbnüssüıld Ce:ııiretülarabın bAdJ,. 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

etmiştir. 

Otelde Bir Ölü 
Sirkeci.de Bahrisefid otelin.de 

oturan Çanakkaleli Ali oğlu Aib
dülkadir adında biri dün oteldeki 
odasında ölü olarak bulunmuştur. 
yapılan muayene neticesinde Ab
dülkadir müpteıa olduğu hasta
lıktan öldüğü anlaşılarak gömül
mesine izin veril.rniştir. 

iki Gündür Sıcaklar Fazla 

. '' 
tlti gündenberi·_ hıtanbulda sı.eaklar viddetini arttmnıştır. Son gün- f 

ı .. re &adar devam 'eden !ilk ve sürekli yağmurlardan oonra ibıı.şlıyan sı
oa.klar dün ve ~ugün 30 dere<:~• kadar yükselmiştir. Dün pazar ol
mak münil.s~~tUe istan'buJ.un bütiin plAjları son derece kalııbalıktı. 
Bı,ı. ~aiıah• da: çabş;na~ günü olm88ı na l'Sğmen trenler, biı çok -1ıfrle-., -- , .. 
ri P!a · ıara va aayjfiye yerler ine taşımıştır. 

• 

"' tı'. 

Hamdi Emin Çap 

f Satie şirketinin Fındıklıdaki 
binasını değerinden 140.000 kü -
sur lira fazla olarak 250.000 lira-
ya mubayaa etmek suretile dev
leti zarara sokmak ve satl§a ait 
evrak üzerinde sahtekarlık yap
maktan maznun Deni21bank erka
nından bazılarının tevkif edildik
lerini 'haber vermiştik. 

Maznunlardan Ankarada ·bulu -
nan Hamdi Emin Çap da bu sa -
lbah Adliyeye gelmiş ve Dördüncü 
sorgu ıhakimliğince sorgusu ya -
pılmıştır. 

• 
Diğer taraftan suçlular hakıkın-

da açılan tahkikata devam edil
diği i>ildirilmektedir. Tahkikat ev-

1 
rakı yakında ikmal olunarak mah
kemeye sevkedilecektir. 

Bu 'hadiseye ait bir çok şahit 

dinleneceği t ahmin edilmektedir. 
Bugün H amdi Emin Çap da 

tevkif edilerek tevkifhaneye sev
kolunmuştur. 

Bugün ayni zamanda Satie şir
keti müdürü Valeri'nin de şahit 

(Devamı 6 ıncı sahif ede) 

Küçük Okuyucularımıza Müjde ! 

Tarza n ı n' Oğlu 
Geliyor! .. 

Sinemalarda, Meraklı Maceralarını Büyiik Bir 
Zevkle Seyrettiğiniz Ormanlar Kralı Tarzanın Oğlu 

Bir Ka7 Güne Kadar Şehrimize Geliyor • , , 

I 

(Yazısı 6 ıncı sahffede,-

1 KISACA 1 
Bir Tezad ! 

Tiearctte ' 'e piyasada umumi 
hayat sabahla r ı sekizde başlıyol', 

on dokuzda bfüyor. 
Devlet daireleri dok uzda açık, 

on yedide paydostur. Halbuki, 
bankalar 9,30 da açılıyor, 14 de 
kapanıyorlar. 

Memur şildiyetçi, i ş sahihi fi· 
kiiyetçi, tüccar şikayetçi, komis
yoncu şikayetçi, faka t, yaln12 ve 
yalnız yazı sayfiyesinde belki te
nis oynamakla ve yüzmekle ge

çiren bankacı memnun. 
Eğer, lise hocaları edebiyatta 

değil amma, sosyolojide tezada 
misal getirmek isterlerse bu va.Ju-
ayı gösterebilirlex. r • 

Hataylılar Bugün 
Meclis Önünde · 

Tezahürat Yapıyor 
Ermenilerin HemenHepsi Suriyeye 
Geçtiler. Başka Tabiiyete Girecek 
Olanlar da Hataydan Gidecekler 

Hatay Vilayetinin merkezi Antakyadaı bir görüniiş 

Antakya 26 (Hususi)- Hata -
yın sevinci devam ed yor. Bay
raklarla donatılmış olan biitün 
şehirler lkıi bayrama hazırlanmak
tadırlar. Biri 5 temmuzda Türk 
ask erinin Hataya gi rişiıııin yıldö

nümii, diğeri de 23 temmuz ana
vatanın bağrına atılmak bayra -
mı. .. 

Bayram komôted mesaisine de
vam etmektedir. Cumhur Rc'si -
mizin 22 temmuzda Antakyayı şe
reflendirmelerini !·ica etmek üze
re halk tarafından seçilecek bir 
heyet buradan hareket edecektir. 
Halayın hududu tamamen tes

bit edilmiştir. Kesep nahiyes• ve 

Birçok Eıpıeni•~r Hatayı terk 
etmişlerdir. Geriye kalanl ardan 
büyük bir kısmı da Halaydan ay
rılmak üzere hazırlıklar yapmak
tad ı rlar. 

Ekalliy(ltlerden ist;yenler altı 

ay içinde tab:iyetlerini Suriye ve 
Lübnan Cumhuriyetleri leh ıne 

tebdil edebileceklerdir. Tabiiyet

lerini deği§tıirenler 19 ay zarfında 
Türkiyeyi terketmeğe mecbur 
tutulacaklardır. 

Devlet Havayol:arı Adanaya ka
dar yapmakta old:ığu hava sefer

(Devamı 6 ınc< sahifcd 

birkaç köyü müstesna olmak ü- ı -.ı .... llflllllllllll-.ıll"""lllllllllll"lllllııı~ 
zere Bayır ve Bucak Suriyede kal
maktadır. Buna mukabil Kürd -
dağından bir miJ>:tar arazi taviz 
ve Andifli ile Çayırgah arasında 
bulunan ve şimdi Suriyede sayı
lan Harem şosesi Türkiyeye terk 
edilmiştir. 

Makineye 
Verirken: 

ı-------Aldıgıınız telgraflar 6 ıncıclu 
·- . ' - -..-· ~ ~ .·~·ı 

Dünkü Maçlar 
Güreşler Nasıl Oldu? Atletizm, 

Yüzme Müsabakaları, 
Ankaradaki Mac • 

' 

Yaueı 6 



GARİB BİR TEZAD 

VE ŞEHİRDE !UEYDANLAR 

j hakkımda beraet kararım verme
sini dilerim. 

B 
ir gazetede şu serlevhayı 

gördüm: 
Eğlence yerlerinde halkın 

aldanmasına meydan verilmiye
cek? .• 

Bu ne perhiz, bu ne lahana tur
~.ısu?. Hani, belediye, şehirde, 

halkın istirahati için meydanlar 
açacaktı?. 

Aldatmak da bir meydan de -
ğil mi?. Hem de öyle bir meydan 
ki, ıstimlioki için Belediyerun on 
para masraf etmesine lüzum yok .. 
Çünkü, bu meydanlarda, istimla
ki, muessese sahipleri halktan ya
pıyorlar .. 

RÖNTGEN MASCAFINA 

YAZIK EDİLMİŞ 

.ı}ldığı beş liralık rüşveti yutan 
bir E'emuru hastahaneye sevket
m~,~r. Röntgenle, midesindeki beş 
liralık kağıdı görmeğe çalışmış -
.ar, olmamış .. Sonra, Tıbbı adliye ! 
sevkederek. mide Oı.amulesinden 

bir miktar alıp tahlil etmek iste
miş' r, olmamış. 

Hulasa, bu memurun; beş lira
lığı aldığı ve yııttuğu fenni usul
lerle tesl:ıit edilememiş .. 

Biıze kalınsa beyhude zahmet 
çekilmiş.. Gayet tabii olarak, ne 
röntgen, ne de Adli ttb müesse
sesi, bu Şn altından kalkamazdı. 
Meşhur atalar sözünü neden ha
tırlamıyorsunu::: 

Para ile imanın kimde olduğu 
belli değildir. 

Üstelik röntgen masrafına ya
zık etmişler!. 

KOK. ruş KAVURMA 

SATAN BAKKAL 

Bir bakkal, kolan~ kavurma 
sattığı için mahkemeye verilmiş .. 
Talihsiz bak.kal, kendisini müda
faa ederken şöyle demiş: 

- Benim, bir tenehcik kavur
mamdan ne çıkar? Ya7lık çalgılı 
gazinolar, her gece biJılPrce kişiyi 
kasıp kavuruyor. Masumiyetimin 
teslimini ve adil mahkP..ınenizin 

OTOBÜSLER BİR RESMİ 

TEBLİÖ NEŞRETTİLER 

Konyada bir otobüs kazası ol
muş, beş çocuk yaralanmış.. Bu 
hiıdise ıizerine İstanbul otobüsleri 
şu resmi tebliği neşretmişler· 

cBugüne kadar sulh uğrun• ça
lışan bizler, Konyadaki hemciı:ıs
Ierimizın de yakın ve müsbet (;ı

aliyetlerini görmekle memnun Pi

duğumuzu beyan ederiz. Konya 
otobüslerı ile olan sıkı dostluk ve 
menfaat birliğimiz, son defa ye
nldcn tetkik edilmiş, arada tam 
bir anlaşma olduğu meserr"tle 
müşahede edilmiştir. İstanbul v!" 
Konya otobüsleri, ayni sulh ga
yesine sadık kalarak, istikbale ü
mid dolu gözlerle baktLklarını ve 
bundan böyle faaliyetlerine aynı 
esaslar çerçevesinde devam ede
ceklerini bıklirirler .. 

YA, DAYAK YE:"llE:UİŞSİN, 

YA, SAYI BİL!\1İYORSUN 

Eski devirlerde, ceza yiyen bi~ 
suçluya kadı hükınetm.ış: 

- Vurun şuna yüz sopa .. 
Suçlu boynunu bükmüş: 
- Aman efendim, demiş. zatı 

asaletrneabınız, ya, biç dayak ye
memişsiniz .. Yahut da sayı nedir, 
bil.mi yOl'SUJIUZ .. 

Diinl<ü gazetelerde şu satırları 

okudum: 
.Seyyah celbi için Bursa - Mu

danya otobüs ücretleri indirile -
cek•. 

Bu havadisin manasının aksi 
sahih olsa. şöyle demek doğru dü
şecekti: 

.Otobüs ücretlerı pahalı olduğu 
için memlekete seyyah gelmiyor .. 

Bunlar da, ya, seyyah ne demek 
olduğunu bilmiyorlar, yahut da 
memleketin halini bilmiyorlar. 
Riyaziyede, bir vahide irca usulü 
vardır. Muazzam bir seyyah cel
bi meselesini, yalnız oto'büs ücre
tine irca eden zekalara hayra -
nmn! 

AHMED RAUF 

Yeni iki 
Elektirik 
Santralı 
Bütün Marmara 
Havzasına Enerji 
Temin Edecek 

Memleketimizi ucuz ve bol e
lektrik enerjisine kıwuşturacak 

YQiları aramak maksadıle kuru
lan .Elektrik işleri Etüd dairesi. 

tarafından .bir müddettenberi 
muhtelif yerlerde yapılan tetkik
ler çok ılerlemiştir. 

Bu tetkikler neticesinde; ilk er 
!arak Kütahya ve Zonguldakta 
birincisi İstanbul da dahil oldu
ğu halde bütün Marmara havza

sına ve Bursa havalisine; ikinciıü 
Ankara da dahil olduğu halde bir 
kısım şimali ve orta Anadolu ha

valisine enerji temin edecek olan 
iki yeni muazza n cElektr.k san
tralı nın tesisi ve inşası kararlaş
tırılmıştır. 

Bu ikı santralın in.şası da ikınci 
5 yıllık büyük sanayi programı -
rruza alınmıştır. 

cKütahya. elektrik santralının 
takatı 60.000 kHovat olacaktır. Bu 
istasyon 350 milyon kilovat saat 

istlhsal edecek ve Kütahya sana
yi rruntakasına enerji verecektir. 

Ayrıca 150 milyon kilovat saat.
Iik bir hat; Eskişehir, Bunsa, İz
mit, Gölcük ve İstanlbula cere -
yan verecektir. 

Zo~uldak santralı Ç&talağzın

da kurulacak ve hiç bir ticari kıy
meti olrruyan kömür süprüntüsü 
ile enerji istihsal edecektir. 

45 bin kilovat takatında olacak 
olan bu istasyon 100 milyon kılo
vat saat istihsal edebilecektir. U

zun müddetten'beri lbu hususta 
yapılan tetkikler çok ilerlemiş -
tir. Şimdi de santralların projele
ri tamamlanmaktadır. 

Şehirde 
Sarhoşlar 
Azalacak 

KOÇOK l Kaymakam ve Nahiye 
_H_;.;..A...;;B;;;;..;.;E;;;..;R....:.::L:.:E=.:R:....:...._ / Müdürleri Hakkında R~k~ İstihla :{ini? 

Bil' Tamim Takyıdı ıçın 1 edbırler * Beynelmilel Nevyork sergi
sinde 23 temmuz •Türk günü. er 
larak les'id edJecektir. O gün ve 
gece N evyork ve Ankara radycr 
ları mütekabilen neşrıyat yapa
caklardır. 

* Temmuzıın 1 inden itibaren 
başlıyacak olan •Kızılay. haftası 
münas,ebebile şehrimizde de te
zahürat yapılacaktı.::. * Ovaı:ık kazasının merkezi er 
lan Beled köyünün ismi ·Mareşal 
Çakmak• olarak değiştirilmiştir. * İstanbul mıntı.kası tıcaret 
mudurlüğüne İmıir Ticaret Oda
sı 2 inci katibi Mehmed Ali Eten 
tayin olunmuştur. 

Kaymakam ve nahiye müdür-

!erinin vazüelerınden ayrılma şe

killeri hakkında gönderilen yem 
bir tamime göre kaymakamlar; 
kazası hududu dahilinde dışarıya 
Vekalet veya Viliıyetlerinden izin 

almadıkça çıkanuyacaklardır. 

Bunlar hal'ice; muhakemeye 

velev ki şahadet için çağırılmış 

dahi olsalar bile yine mezuniyet 
alacaklardır. 

Nahiye müdürleri de vali veya 
kaymakamlardan izin almadan 
kendi mıntakasından ayrılamıya
caklardır. * Türkkuşu filosu dün saat 11 

buçukta Kayser·den Ankaraya 
dönmüştür. Mem.eket turunu bu 
suretle muvaffakiyetle bitiren genç 
bayan ve bay havacılarunızı biz
zat Başvekilimiz Dr. Refik Say
dam karşılamıştır. 

Vilayet berkezine gelmek için 
izin alan kaymakamlar, nahiye 

müdürleri ve diğer mülhakat me
murları; vilayet merkezine gel -
diklerinde bizzat makama uğrıya-, ı 

I caklardtr. I 

Plaj Bülbülleri 
~o. ı.6 

- Bilakis. Çok memnun olu - [ 
rum .. Madem ki kız kardeşııı '•• ni
şanlısile evine gelmiş., Biz şimdi J 

on !arın misafiri saytlırız. Her hal

de tanışmamız icabeder.. Sabaha ı 
kadar eğlenir, güzel vakit geçiri

riz. 
Fena değil, çok temiz kalbli 

msanlar gibi düşünüyorsunuz. 
Kapıyı araladı. 

S lendi: 
- Melin .. Enışte beyle beraıber 

buraya gelseniz e .. 
Ve Feriduna dönerek: 
- Demek ki, bu gece uyıımağa 

ni}eliniz yok, öyle mi? 
Dedi.. Sonra birden kaşlarını 
"- '- '"":- ... ;,.,., .... ..., vaktı. 

Yazan: i.kcnder F. SERTELLİ 

- Burası yabancı bir yer değil .. 
Kız kardeşimin evidir. Hiç sıkıl

mayın. O da benim evime geldi
ği zaman, kendi evinde imış gibi 
hareket eder. 

- Siz hep böyle ayrı mı y~r
sıntz?. 

- Evet, baılıamız öldüğü za -
man, bize büyük servet bıraktı. 
Mirast aramızda taksım ederek 
ayrıldık .. Ve üç kardeş, İstanbu -
lun üç ayrı semtinde birer yuva 
kurduk. Üçümüııde genciz.. Ha
y,ııtı olduğu gibi kabul eıden, gö
ren, üzüntüden, neş'esiz insanlar
dan kaçan kızlarız. 

- Üçünüz de bekar mısınız?. 
Evet, üçümüz de bekarız. İs· 

Alınıyor 
İnhisarlar İdaresi rakı islihliı.ki

ni azaltmak için tedbirler almak 
üzere tetkikata devam etmekte -
diı·. Küçük rakı şışelerinin piya
sadan kaldırılmasına esas iti'bari

le karar verilmiştir. Bu kararın 
tatbikine geçildıkten sonra 100 -

150 - 250 santilitrelik şişelerle ra
kı çıkarılmıyacaktır. İlerde 500 

santilitrelik ş~eler de kaldınlacak 
ve 1000 santilitrelik şişelerle sat~ 
yapılaeaktır. 

Gazinolar ve sair yerlerde rakı
larlar kadehle satılabilecektir. Bir 
kiloluk şi~yi almak imkanı halk 
için muhtelif bakımlardan müş -
külleşeceğinden rakı istihlaıki a
zalmış olacaktır. Bu tedbir allro
liklerin ceblerine uygun şişelerle 
sokaklarda sarhoşluk etmelerinin 
de önüne geçebilecektir. 

1 

tediğimiz erkekleri buluncıya ka- 1 
.dar bekar kalacagız. Evlenmek bi
zım için bir şans ve tes. - f işi 

tleğil, bir akıl, görüıj ve ölçü ıne· 
selesidır. Feridun Bey! 

- Çok güzel dtı<:ünliyorsunuz! 
Hayatı anlamadan evlenenlere a
cırım. Böykıeri hıç bir zaman 1 

mes'ud olmıyorlar. Bu işi, kumaşı 
kesmeden iyice ölçüp sonra biçen 
terziler gi<bi, derin düşünerek hal
letmeli. 

Mel•n merdivenden gülerek çı- ı 

kıyordu. 

Onun arkasından da korkak a
dımlarla yürüyen bir hayalet var- 1 
dı. Sofa karanlıktı. 

Melin bağırdı: 
- A:bla, kapıyı aç .. Bastığımız 

yeri görmüyoruz. 
Pelin yerinden fırladı. 
Kapıyı açtı. 

- Buyrunuz enişte bey .. 
Kumral kıvırcık saçlı, yine Pe· 

!in gibi uzun boylu, Pelin kadar 

CUMllURIYE'I': 

Yıınus Nadi •Hayat sahası hak
kında bir izah• isimli bugünkü 
başmakalesinde bir Alman gaze
tesinin •hayat sahası• nın öyle ür
külecek ve korkulacak hiçbir ta
rafı olmadığını anlatan bir yazı
sından bahsederek diyor ki: 

•Hakikatte Almanyanın daima 
karşılıklı olmak 15.zım gelen iktı
sadi ihtıyaçlar bakırrundan hayati 
saha nazar:yesine şarki Avrupa 
memleketleJinde behemehal Al
manyanın istediği gibi yürümeği , 

ve yapmağı emreden bir vaziyet 
tahmil etmek iSted:ğini tevile im
kan yoktur. Hay1ti sahanın iktı

sadi ifadesile siy&si cephesi ara
sındaki fark ise maruf tabirile 
kıldan ınce, kılıcdan keskindir. En 
şaşılarak şey ise şarki Avrupa 
memleketlerile Al nanya arasında 
böyle bir Mzarıye ile bir nevi teh
did ve tahakküm vazıyetini ma
zur gbsterecek hcrhang bır ha
disen.n cereyan etmemı~ olmama
sıdır.• 

VAKİT: 

Asım Us •Sulh cephesınde Tür
kiye - Fransa• isimli bugünkü 
başmakalesinde ş·ı satırları yazı

yor : 
•Nihayet Hatay meselesi sadece 

müzakere ve karşılıklı aıilaşma 

yolu He hallolundu. Hatay mese
lesi bir emrivaki ile Türk - Fran
sız münasebetlerini ıslah edile -
mez bir vaziyete koymamışsa bu
nu ancak Cumhuriyet hükılmet.
nin basiretkar siyasetine medyu
nuz. 

Hatay meselesinin halli üzerine 
artık sulh cephesinde İngiltere -
n:n yanında elele vtren Türkiye 
ve Fransa bundan sonra bütün va
kitlerini ve kuvvetlerini müşte -
rek sulh hedefine çevirebilirler .• 

TAN: 

Sadri Ertem •Devlet makınes:
~in ıslahı• isimli bu.günkü baş

makalesinde yeni baremlerin cid
di ve ilmi bir etüd mahsulü ol
duğunu söylemekte \'e bu böyle 
b r devlet kadros.ınun hakikaten 
devlet mak:nesini ıslah edeceğini 
söylemektedir. 

YENİ SABAH: 

Hüseyın Cahid Yalçın •Hakiki 
bir milletler cem.ycti• i.sımli bu
gunkü başmakales:nde Alman ik
tısaoiyatçısı doktor Şahtın geçen
lerde Kolombiyada söylediği bir 
nutuktan bahsediyor diyor ki: 

•Berin ve Romadan akseden 
birbir.ne zıd beyanatları gordük
çe ya bu hükmü \·ereceğ:z. \»hud 
Berlin ve Roma sdlerın;n birbir
lerinden haberler' olmadığına, a
ralarında büyük bir f k:r ve ka
naat ıht.ilıifı hüküm sürdüğüne ih
timal vereceğiz. O zaman da Ber
linde ve Romada kim hakim 'jr? 
Kim:n ı:>özü memlc .. •ket.n sözüdür? 
Sualını sormak mrcburiyetine dü· 
şeceğiz.> 

İKDA..'\f: 

A. N. Karacan ·Refik 3aydam 
hükumetinin muvaffakiyeti• ısim
li b~n'ı<ü başmakalesinde Ha
tay zaferi üzerine Milli Şef'miz ta
rafından bir telgraf!~ tebrik ed·l
m~ olan Başvekilimiz Dr. Refik 

şen ve şuh bir kız önden .. 
Ve orta boylu kırk yaşlarır.da 

esmer. çekıngen, kaı•a kırpık bı

yı'dı bi, adam arkadan odaya gir
di. 

Herkes bırbirini yeni görüp, ye
ni tanıyordu. 

Fakat Melın, o kad;ı.r yırtı1mış, 

o dcreoc serbest bir kızdı ki.. Fe
ri.dunla e.;kiden tanışıyormuş his
sini ,.Hmekte büyük meharet gös
termi~ti. 

Feridun da - neş'esini kaçırma

mak ıçin - her şeyi hoş görüyordu. 
O da az pi1kin erkeklerden de -
ğl;di. Me.eleyi anlamıştı. İki kız 
kardeş ,·aziyeti kurtarmak için, 
yüksekten atıp tutuymlar, gelen 
adama karşı küçük düşmemeğe 

çalışıyorlardı. 

Kadınlık gururu bu. Feridun 
onları ok,aınasını bilen erkekti. 
D~rhal yerınden kalkarak Meli -
ni,ıı nisanlısına yer gösterdı. 

Melin. n:şanlısını: 

i 

Saydam bükılmetinin dahili işler
de millete verdiği yüksek huzur 
ve emniyetten maada Türkiyenin 
harici siyasetinin sevk ve idaresi
Ie de devletimize çok yüksek bir 
vaziyet temin et!iğini söylemek
te ve: •Bu çok yüksek vaziyeti 
anlamak için son asırların bütün 
tarihini gözden geçirmek lazım 

· gelir. Filvaki denebilir ki Türkiye 
devleti asırlardanberi bugün var
mış olduğu kadar kuvvetli ve e
min bir va:ııiyete sahih değildi ve 
bu vaziyete dariyetli ve uzağı gö
ren bir idare sayesinde, ancak bu 
gün erebildi.> 

AKŞAM: 

Fazıl Ahmed A yhoç •Mes'ud 
anlaşma• .sımli !ı..'i;0nkü başma

kalesinde Türk ~·r,nsız anlaş · 
masının insanlığın · ulh ve siya · 
sete yenı bir emn•yet vesikası ha
linde geçtıg ni sövlemekte ve bu 
anlaşmayı tahlil etmektedir. 

SON POSTA: 

Mu.ı.cidin Birgen • Ücıletlıler• 
isimi bugtln~ı.i y&zısında bır kı -
sım ucretlı mcm~rlara çok yük
sek maaş verildi!'! hakkında ya
pılan bazı tcnkidlenn ve bu hu
susta söylenen bezı sözlerin çok 
mübalağalı olduğunu söyl.yerek 
diyor ki: 

•Devlet, fazlac~ ücret \'e~mek 
sayesindedir ki, İstanbulda oturup 
da devlet memurluğunda bulunan 
insanlardan pek çoğunu Ankaraya 
çekti. Bu suretle. hükümet. muh
taç olduğu katile!' memur kadro
sunu düzeltti. 

Küçük İşçi 
Kızlar 

Mesai Saatlarından 
Fazla Çalıştırıldıkları 

Anlaşılıyor 
Şehrimızde bazı küçük \'e bü· 

yük imalat.hanelerde 16 yaşından 
aşağı kızların ve çocukların ça -
Iıştırıldığı bazı şeker ve karemela 
ve saire fa:brikalarında da sabah 
saat 7,5 dan akşam 7 ye kadar 
11,5 saat iş yaptırıldığı aliıkadar

Iara ih'bar olunmuştur. 
İş müfettişleri bu hususta sıkı 

kont.roller yapmakta ve bunları 

adliyeye vermektedirler. Yalnız 

bazı imalathane sahiplerinın müs
tahdemlerıne verdikleri direktif-
le; günde 8 saat çalışhklarını; er· 
ken geldikleri saatlerde iş yap -
mayıp temizlik> ıle meşgul ol -
(iukları şeklınde ifadede bulun -
malarıru öğ:ettikleri de görül -
müştür. Bu kabil .tefsir• !ere ma
ni o!.,.,ak ıçin de tedbir alınacak
tır. 

Ezcümle .temizlik> maksadile 
işçilerın iş saatinden 2-3 saat ev
vel müesseselere çağınlmalarına 

1 
meydan \'erilmiyecek ve bu za
man da iş anına mahsub oluna -
cıiktır. 

* Bugün öğleden sonra bele -
diye istişare heyeti azaları ile ek
mekçilerin mümessilleri toplana
rak ekmek meselrs'ni görüşecek
lerdir. 

- Mecdi Bey .. 
Diye takdim etmişti. 
Feridun· 
- Ku.;ura bakmayın, Mecdi 

Bey! dedi. Baldzınız Pelinle bu 
gece şurada bir çilingir sofrası 

kuralım dedik .. Canımız da sıkıl
mıyor deği ldı. Ne iyi ettiniz de 
geldiniz .. 

Mecdi, çok sıkılgan bir erkektL 
Eğer Feridun bu sözleri söyleme
m~ olsaydı, Meodi renkten renge 
girecek ve mahcubiyetinden mu
hitinin de neş'esini kaçtracaktı. 

Pelin: 
- Allah senden razı olsun, dok-

tor! - diyerek rakı şişesine sarıl
dı · Sizin de kadehlerinizi doldu-
rayım. Haydi, hep birlikte içelim. 

Kadehleri doldurdu.. Hepsine 
kendi elile ayrı ayrı uzattı. Mecdi 
Bey çakır keyfti .. 

- Şerefinize .. 

Maarif 
Şurası 

Ha~ı~lığı 
fstanbuldan Gidecek 

Mürahhaslar Bu 
Hafta Seçilecek 

17 temmuzda toplanması ka -
rarlaştırılan •Maarif Şıirası• et
rafındaki lhıızırlıkları tamamile 
bitırniş bulunmaktadır. Şıiraya İs
tanbuldan iştirak edecek murah
haslar hafta içinde seçilecekler -
dir. 

Kongrede görüşülecek olan iş
ler rapor ve eserler halinde tes -
bit edilmiştır. 
Jlunların arasından bazılarını 

yazıyoruz: 

1 - Muhtelif zamanlarda mem
leketimize gelen ecnebi teı,biye -
cilerın rnemleketimil.de Maarif 
hayatına ait \'erdikleri raporlar . 

2 Yenıden toplanan muallim· 
Ierimızın Maarif Şürasına vcıuniş 
<t\dukları raporlar. 

3 - Bızim maarifcilcrim.zin ve 
terbiyecilerimizin raporları. 

4 l\Iaarif i:ılerine ait toplan-
mış olan mı.ı.htelıf raporlar. 

Maarif Vekaleti bu raporların 

hepsinı ayrı ayrı kitap \'e broşür
ler halinde bastırmış ve hazırla- ı 
mıştır 

• 

----<>--

Mecidiye 
Köyünün 

ımar Planı 
Beyoğlunun en yakın bir mesi

resi olan •Mecidiye köyü• nün 
imar planı da Nafıa Vekaleti ta
rafından tasdik olunmuştur. 

Yeni plana nazaran köyün orta
sından geçen yolun genişliği her 
iki taraftan 20 şer metre alınarak 
40 metreye >blağ olunacaktır. 

Bundan başka, Eminönü - Me
cldiyeköyü tramvay hattı yolıın 

ortasından geçecek ve İnhisarla
rın likör fabrikasına kadar uzatı
lacaktır. 

Ayrıca. köyde bütün yeni ev
ler bahçe ortasında güzel, modern 
vıllalar halinde inşa olunacaktır. 

Sihhiye Vekaletinin 
Afişleri 

Memleketimiroe yaz ve sonba
har aylarında görülen bazı hasta
lık ve hastalığı nukili unsunlara 
karşı balkı ikaz ve bilgilerini art
tırmak için Sılihiye Vekaleti; ye
ni afişler hazırlamıştır. 
Halkın anlıyacağı şekilde re -

simlerle yap1<an bu afişler 10 
muhtelif mevzudadır. 

Bu af~lerin her birinden 10 bin 
tane tabettirilecek, bu suretle 100 
bin afiş hazırlanmış olacaktır, 
Şimdiye kadar Vekalet 28 cins 

muhtefü afiş yaptırmışttr. 
Yeni afişlerle beraber bunların 

miktarları 38 e baliğ olmaktadır. 

Ayrıca 947 bin adet muhtelif 
broşür de İstanbul ve diğer şe -
birlerde halkımıza ve köylülere 
te\•zi olunmuştur. Yenileri de şeııı.

rimizde ve muhtelif yerlerde mek
teplere, kahvelere ve umumi yer
lre asılacak, köy !ere de gönderi
lecektir. 

Başka mezeye elini uzatmadı. 
Melin anlatmağa başladı: 
- Bu gece Boğaziçine, teyzeme 

gidecektim. Köprü başında Mec
diye rastladım. O da bugün bura
ya gelmiş, beni bulamayınca canı 
sıkılımş .. Haydi gidelim, dedim. 
Sizi burada bulacağımızı aklım -
dan bile geçirmemiştim. Nastl ol
du da geldiniz bu gece .. ? 

Pelin ağzını açacağı sırada, 

Mecdi sordu: 

- Hanımefendi burada otunmu
j yorlar mı? 

Türkiye - Fransa 

Yazan: Ahmed Şükrü ESMEK 

Muhterem Başvekil Dr. Refik 
Saydam evvelki gün, İngiliz - Türk 
deklarasyonunun bir zeyli olan 
Fransız - Türk deklarasyonunu 
Millet Meclisi kürsüsünden oku
du. Ve bu deklarasyon Meclısin 

ibtifakı arılsiy le tasdik edildi. Fran
sız - Türk deklarasyonu hakika -
ten 12 mayısta okunan İngiliz -
Türk deklarasyonunun zeylinden 
ibarettir. Çünkü İngiltere ve F -
ransa Akıclcnizde sıkı bır ittifak 
halinde bulunduklarına göre İn
giltere ile 12 mayıs deklarasyo -
nıınun teSbit etliği münasebetlere 
giriştikten sonra fili surette Fran
sa ile de aynı münasebetlere gi
rişm~ bulunuyorduk. 12 mayıs 

deklfırasyununun İngiltere, Fr '1-

sa ve Türkiye arasında üç taraflı 
olarak yapılması mukarrerd •. Fa
kat Fransa ile aramız1ı.ki Hatay 
ihtılafı etrafında ·bir t•kım proıe· 
ler halledilemediğinden Fra ız 

deklarasyonu bLgüne kadar kal
dı. Bununla beraber, Hatoy dava
siyle Fransız deklarasyonu ara -
smdaki münas"bet izam edılme· 

melidir. Otoriter devlet matbuatı, 
Fransaııın Hatayı Türkiyeye sulh 
cephesine iştirak etmek için ver
diğini yazmaktadırlar. Bu iddia
nın doğru olmadığını anlamak için 
Hatay meselesinin son yıllar için
deki tarfüini hatırlamak kiıfidir. 

Ve Türkiyenin Sulh cephesine iş

tiraki ibahis mevzuu olmazdan çok 
evvel, bu nokta üzerinde Fransa 
ile Türkiye arasın.da prensip iti
barile bir anlaşmıya varılmıştı. İ
şin mahiyeti itibarile, pürüzlerin 
izalesi için zamana ihtiyaç vardı. 
Ve ibu pürüzler ortadan kalkma
dıkça deklarasyonun yapılmasını 
Türkiye muvafık ·bulmadı. Şu mu
muhakkaktır ki Hatay meselesi 
halledilmcseydi, Fransız - Türk 
deklarasyonu yaptlamaz, hatta 
belki de Hatay Fransız - Tüıik 

dostluğunun mezarı olurdu. 
Fransız - Türk deklarasyonu -

nun yapılmasiyle iki millet ara -
sındaki münasebetler yeni bir mer
haleye girmektedir. Türkiye ile 
Fransa arasınıdaki münasebetler
den bı>hscderken .an'anevi dost
luk. tabirini kullanmak bir an'ane 
olmuştur. On altıncı asra kadar 
geri giden bu dostluğun, Türk 
milletinin kalbinde hususi bir ye
ri vardır. Türkler garpla temasa 
başlar 'başlamaz. karşılarında dost 
olarak Fransızları gördüler. 

Bugün arttk harpten evvelki 
vaziyet değişmiştir. Tarihte Os · 
manlı imparatorluğu ile ittifaka 
girmesi, zamana göre bir cesaret 
sayılan Fransaya, şimdi Türkiye 
Cumhuriyeti o zamanki muvaze
neye garip benzerliği olan şartlar 
altında Osmanlı devletindeıı da
ha kuvvetli bir dostluk eli uzat
maktadır. Eski dostlarımız, yeni 
Türkiyenin on sek:zinci ve or do· 
kuzuncu asrın Osmanlı impara · 
torluğundan çok farklı bir Türki
ye olduğunu takdir ederler. Ha.
ta adam efsanesi artık arkada kal
mıştır. Karııılıklı münasebetleri· 
mizin yeni bir meı'haleye girdiği 
bu sırada Fransız dostlarımız bil
melidirler ki, yeni Türkiye, kapi
tülasyon zincirlerinden kurtula -
rak, kıskanç surette ·bağlı bulun
duğu istiklalini, modern hayatın 
bü.tün tekamülleriyle takviye et
miş olan genç ve dinç bir devlet
tir. Ve bu yepyeni millet Fran
saya derin hislerle bağlıdır. İki 
memleket arasındaki dostlukların 
kuvveti, milletlerin karşılıklı his
leriyle ölçülüdür. Onıın içindir ki 
Fransız - Türk dostluğunun kuv
vetine ve atisine güvenenler al -
danmazlar. 

Pelin: -------
1 

- Hayır efendim, dedi, ben Su
adiyede oturuyorum. Bu gece Fe
ridunla aklımıza esti de .. Çamlı
caya gidelim dedjk.. Geldik bu
raya. Melin evde yoktu. İçeriye 
gırdik. Onun geleceğin ummuyor· 

dum. 
kadehe iltifat et-

Bursa Kaplıcalarında 
Tedkikler 

Bir müddettenl:eri §ehrimizde 
bulunmakta olan Sıhhat ve İçti
mai Muavenet V~kaleti müsteşan 
Asım Bursaya git'Yli§Lr. 

1 

Diyerek, elindeki kadehi susuz ı 

iç-ti ve biraz beyaz peynir aldı. 

Mecdi ikinci 
miyordu. 

(Devamı var) 

Muma.Jeyh Bursada J..aplıcaları 
gezecek ve oradan Ankaraya dö
necektir. 
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Yerli Kumaş ar Niçin Hayatımız T etkikatla Ve .• Mahkemeler 

Seyyar 
San'at 
Kursları Henüz ihtisas Devrinde 

ingiliz Kumaşı Diye 
Satılıyor? 

Geçiyor 

G
azeteler yazdılar, durdular: 

.}, . "' ' ' -. -... ·:: } ~ ·~; Değiliz 

B
izim işlerimizin mühiın bir 
kısmı ihtisas devrinden he
nüz çok uzaktır. Çünkü, a· 

~ 

Halkın Kandırılmaması için 
Kat'i Tedbirler Alınması 

Kararlaştı 

Eğlence yerlerinde ihtikar~ 
m8ni olmak için, Belediye 

İktısad Müdürlüğü Balkan mem • 
leketlerinde bu iştn nasıl olduğu

nu, alakadar devletlerden sormuş. 

Biz, bildik bileli. Belediye, Av

rupa, Amerika, Balkan memleket
ler:nden, mütemadiyen, buna ben· 
zer şeyler sorar, öğrenir, -raporlar, 

Kaynanasını 
Seven 

Bir Adam! 

Beni Rahatsız 
Etme 

Evi ad! 

İstiyen Köylüye 
Demircilik ve Maran· 
gozluk Öğretilecek 
Öğrendiğımize ~ôre memleketi

mizde muhtelif sanayiin sür'atle 

taammümünü arzu eden hükfuneti,. 
miı bir yandan yeni san' at mekteb
leri açarken, diğer taraftan da ka
saba ve köylerdekı halkınımızın 

da kolaylıkla san'at öğrenebilme
le ni temin iç.o yeni ve mühim 
bir karar vermişt ; r: 

•ırlarca geri kalmışız. Yapacağı • 
mız, başaracağunrz o kadar çok iş 
nr k.i, bunlar için uzun bo~fo ih· 
tisasa hacet yok ... Yani, itiraf ede· 
linı ki, birçok davalarıımzda, he· 
nüz ihtisas devrinden çok uzağız. 

Y
erli kum:ışlann •hu ku· 
mat İngili% malıdu• iba· 
reli damgalarla satılması 

üzerine Ticaret Odası tarafın· 
dan başlanan tahkikat tama • 
men ikmal edilmiştir. Bu me· 
sele ile İkhsad Vekil eti de pek 
yakından alilkaı.dar olmaktadır. 

Tetkikatta bulunmak üzere 
şehrimize cönderilen ı.aııayi 
tetkik heyeti aus.ııdan bir zat 
allik.adarlarla temaslarda bulu
narak bir rapor hazırlamıştır. 
Görülen lüzum üzerine tahlıi
kahn tamiki ciht.tine geçilmiş 
ve bu hmusta alikadar makam
lara icab eden direktifler ve -
rilmiştir. 

iıı:tısad Veki!eti bu meseleyi 
sureti kafiyede halle karar ver
nı.İftİr. Çiin1rll bilhassa İstanbul 
halkı U%UD zamandanberi yerli 
kumaşı Avrup• kumaşı olarak 
daha pahalı fintıa almak sure
tile kandırılmaktadır. Bu yüz-

den halkın zara11 binlerce li
rayı bulmuştur 

İstanbul, İzmir gibi büyük 
şehirlerde bilhassa bayanlarla 
genç erkekler elbiselerinin ku

maşını pahalı A "' upa malla • 
rından intihab etmek arzusun· 

dan bir türlü kendilerini ala · 
mamaktadırlar. H~lbuki yapılan 

müteaddid tetkikler yerli ku -
maşların en iyi Avrupa lru • 

maşlarından daha sağlam ve 
daha zarif olduğunu göster -
mi tir. 

Toptancı kumaş ticarethane
lerinden birçoğu da bu dbeti 

gözönünde tutarak sağlamlı • 
ğından emin, yerli knma~lan 
İngili% damgasile lllıumundan 
fazla fiatla hallra satmaJ:tadır-

Jar. l Alınması kararlaştırılaıı ted-
birlerle bu ihtiklira mini olu
nacaktır. -

projeler vücude getirilir. Fakat, HacıMehmed Damadını 
tatbikatta hiçlur netire elde edi- Neden Mahkemeye 
nıez. 

Sonra, bu tomaT tomar kağıd -
lar, •hı1z1> kaydile evrak ambarı

na atılır. Aradan seneler geçer, 
tekrar, yine böyle bil" mesele 
mevzuu bahsoldu mu, tetki -

kata. sorulup sual edilmeğe 
yeniden başlanır. Raporlar, dos· 
yalar vücude gclil". 

Eski raporlar unutulmuştur bi-
le ... 

Bütün hayatınız tetkikat ile ge
çiyor. Hala, ihtik.iirfo nasıl müca
dele edileceğini bilmiyorsak, öğ

renememiş isek, çok yazık!. 

BURHAN CEVAD 

Otobüs ve 
Kamyonlardan 
Alınan Resim 

Verdi? 

V
aldehanı meıısucat fabrıka

sı sahibi Halebli H~cı Meh
metli aralarında çı ı.ı; o b•r 

kavga sonunda ölümle tel-did et
mekten suçlu Mahmudua duruş
masına Sultanahmed üçü.ıcü sulh 
cezada başlandı . Davacı M~hmed 

mahkemede şu i!odeyi v•rd>: 
- Mahmud benim damadımdır. 

Valide hanındaki meıısucat fabrj,.. 
kamı iki sene evve 1 kendisine üç 
sene müddetle kiraya vermi.ştiın. 
Fa.kat ibir ay evvel bir meseleden 
dolayı damadıma kızdım,_aramız

daki mukaveleyi feshettik. 

Bırak Şurada Biraz 
Uyuyayım 1 

A
sım .sminde :;ltmış beş yaş
larında bir ihtiyar, evvelki 
gün Beyoğluııdaki meyha -

nelerden birinde kafayı iyice tüt
süledikten sonra. meyhaneden 
çıkmış, Mevlanekapısına gitm:ş 

ve orada, asfalt yolun üzerinde 
yatarak, uyumuştur Biraz sonra, 
yoldan geçen, Meı kezefendi kara
kolu eratından İbrahim, ihtiyarı 
görünce, yanına yaklaşarak, onu 
kaldırmak i.Stem.iş ..• Fakat içkin:n 
tesiri ile hfiliı kendine gelemiyen 
Asım, gözlerim açarak, jandarma
ya: 

- Benı rahatsu etme evJad! İ
şııne git. Bırak şur~cıkta biraz u
yuyayım! . .. demiş ve tekrar gözle
rini kapamıştu-. 

Bu karara göre ec uzalı yerler

deki gençlere ve köylülere san'at 
göstermek üzere muhtelif •seyyar 
kurslar• açılacaktır. Evvela •de

mircitk• ve •maı angozluk• sey
yar kursları faaliyete geçecektir. 

Maarif Vekalet.: bu husustaki 
etiidlerinı bi~irm;ştir 

İlk seyyar kuT>ların demirci -

lik• ve .marangozluk. üzerine 
tertb olunmasından maksad. en 

uzak yerlerıl'ki lı:ö)tiilerimizin 
bile köy yapısında ve aletlerinde 
ihtiyacı olan materyeli temin et

tikten sonra bunları kendi eliıle 

yapması ve ucuza maletmesıdir. 

Maarif Vek5.leti; bı: seyyar kurs 
!ar için kabiliyet' muallimler de 
almağa başlamıştır. 

Mermer Yerine 
Adi Taş mı 

Kullanılıyormuş 

Çile İhtikarile 
Mücadele Araba Sahiplerinin Az 

Resim Vermek için 
Ticaret Odası Piyasada Müraceat Ettikleri Usul 

Evvelki gece, fabrikada bulun
madığım b:r sıra-:la Mahmud ev
velce, fa!brikada istihdam ettiği 

Hasan ismindeki İŞÇ ! ile beraber 
gelmiş... Makine dairesine gir -
nişler ve ütü makinesinin dişli -
!erini sökmeğe başlamışlar... Bu 
sırada biiişilk odada uyumakta o
lan Mahmudun babası Melımed 
Gazi gürültü ile uyanarak, mesele
yi öğrenmek iç ·.n, kalkarak, ma -
klne odasına g.tmiş ... Mahmud ile 
Hasan karşılarında Mahmcd Ga
ziyi görünce, mak;ne da'resinden 
çıkarak, gi.imişler .. 

İbrahim, bu saıhoş adamı yal
nız başına karakola götüremiye -
ceğini anlayınca. ondan ayrılmış, 
karakola ıitmiş ve orada yanına 
bir arkadaşını da alarak, tekrar 
ihlıyarın yattığı :•ere gelmiş ve. 
ık. . arkada~. Asımı karakola gö -
türmüşler. 

A><ıın dün Sulta.ıabmed üçıincü 
sulh cezada muhakeme olundu. 

San'at mektebler .. nden •pek iyi. 
derecede mezun ol..nlar derhal 

60 lira ucretle bı. \'azi!elerc alı

nacaklardıı --
Y erlimallar 
Sergisinde 

Pavyonumuz 
Geçenlerde Büyük Millet Mec

lisinde bütçe müzalrereleri yapı -

Jıri<en; bir meb'U6; İstanbulun Ev
kaf tarafından tamirleri ya,ptırı -
lan Süley:maniye ve BeyaZJd ca

milerinin tamirleri €€nasında ba
zı yerler mermer ve bazı kısım
larda da adi taş kullanıldığını 

söylemiş ve bu suretle mezkfır 

camilerin fena tamir gördüklerini 
iddia etmişti! .. 

istantıul Evkaf Müdürlüğü bu 
hususta heyeti fenni<yesine emir 
, ., "erek Beya'Zld ve Süleyınaniye 

c<ımileri inşaatının tekrar ve ehem
miyetle tetkiık olunmasını bildir
n.ı tir. 

• 
lzmirde Bulunan Define 

Evvelki gün İzıııirde Mimar Ke
malecJdin caddesinde Hava Kuru

mu ittisalinde yeni yapılmakta o
lan binanın temelleri kazılırken 

b;r .define• bulunmuştur. 

Firari Ermeni ~dan biri
ne ait olduğu anlaşılan bu define 
büyük bir kasa içindedir. İçinde 
Osmanlı altınları, altın çeyrekleri, 
altın ve el.mas taşlar, 1 çift taşlı 
küpe, gümüş paralar' asarı atika
dan sayılan bir miktar para ve bir 

mühürle Mısır tahvilatı elde o

lunmuştur. 

Milli Emlak idaresi defineye el 

koymuştur. 

Usul.en yarlSl bul.anlara ~· erıle

cektir. 
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Meredit bôyle isimlerin;n yal
nız baş harflerini kullanan mu -

harrirlerin hüV:yetlerini kolayca 
tayın etmeğe alışmış olmakla be

raber, bu iki G. G. imzası karşı -
sında biraz durakladı. Trenden 

ıner inmez ilk işi şahsan tanıdığı 
Taymıs gazetesi müdürünü tele -
fonla aramak oldı:. Müdür dedi ki: 

Esaslı Tedkikat 
Yapıyor 

Hemen her evde kullanılan yun 
çilelerinin noksan vezinli olması 

Ticaret odru;ının nazarı dikkatini 
celbctmiş ve bu hususta yapılan 
geniş tet1tikat sonunda T~aret o
d861 İdare meclisi tarafından da 
kaimi ve tasdik edilen bir nizam
name hazırlanmıştı . 

Mağazalarda bulunan stok yün 
çıleleri istihlak edilinciye kadar 
tatıbik tarihi bir sene tehir edilen 
bu nizamnamenin muvakkat hü
kümlerine, riayet edilmediği an

l~ılın.ıştır . 

Niz.anmamenın muvakkat hü -
kümlerine göre mağazalarda mev
cut stok yün çilelerin yeniden 
tartılarak vezinlerinin üzerine ya
ZJ!ması ve çilelerin satıcı mağa

za tarafından damgalanıması ~ap 
etmektedir. Yapılan lrontrol so
nunrla bir çıok mağazalarla dam
galanmış ve vezni de noksan ol
duğu halde keyfiyet etikete tas
rih edilmemiş bir hayli çile ele ge

çirilmi§tir. 
Müsadere edilen bu çileler sa

tanlar hakkında kanuni takibata 
geçilecektır. Yün çileler hemen 
bütün İstanbul halkını pek yakın
dan alakadar ettiği için Ticaret o
>ası, hazırlanmış olan nizamna
me tafuik mevkilne girinciye ka
dar, ayni nizamnamenin muvak
kat hükümleri dahilinde hareket 
edil>p edilmediğim sıkı surette 
kontrole de'\•am edecektir. 

Vilayet merkezleri ile nahir 

ve köyler arasında işliyen otomo
bil, otobüs ve kamyon sahipleri-

nin ekserisinin arnbalarını az re

sim vermek ve daha uygun bul

dukları talimatnamclerdcn isti -

iade etmek için nahiye ve köy be

lediyelerine kaydettirerek ora -

1ardan ruhsatiye aldıkları görül

müştür. 

Diğer taraftan ·unların işledik
leri vilayet merkezlerine kaydo -

lunmaları hususunda mezkfır vi
Jayet belediyeleri tarafından ve

saiti nakliye sahiplerine tebliğat 

yapılımıştır. Köy ve nahiye bele

diyeleri ise; bu vaziyetin kendi 

varidatlarını azaltacağını iddia e
derek bu kabil vesaiti nakliyenin 
herhalde kendilerine kaydolun -
ması lü.zll'lllwıda israr etmişlerdir. 

Mesele Dahiliye Vekfı.letine inti • 
kal etmiştir. 

Öğrendiğimize göre Dahiliye Ve

kaleti bu hususta - vesaiti na3tli
ye sahiplerini alakadar eden - şu 

kararı vermiştir: 

Badema bu kabil vesaiti nakli

yenin rn urakabe ve kayıd mua -
meleleri vilayet belediyeleri ta -

rabndan yapılacaktır. 

Hizmet mukabili alınan para; vı-

1ayet belediyesine, belediye ve~gi 

ve resimleri ile ay lı.k rüsum na

, hiye veya köy belediyelerine ait 
olacaktu-... 

Sabahleyim, Mahmed G«z1 hiı

diseyi bana anlattı. Ben de key -
f yeti karakola ihbar ettim. Mah
mudu karakola çağırdılar. Orada 
bu makine meselesi hakkında mü
nakaşa ederken Mahmud· 

- Mak neyı gen vermezscıı, se
ni Öldürürüm! diıverek beni teh -
drd etti. . Damadımdan davacıyım. 
Kcndi>;ine ceza veıilmesiııi isti · 
y-.1rum. 

Söz su-ası Mahrnudun ıdı. O da 
hadiseyi şöyle anlattı: 

- Valde harundaki kayınpede
rim llacı Mehmede aid olan men
sucat fabrikasını seneliği bin lira 
olmak üzere, üç sene müddetle ki
ralamıştım. Fakat müddet tamam 
olmadan kayınpederim, mukave
leyi feshetmek istedi. Ben önce 
buna raZl olmadım Fakat onun şu
rada burada. 

- Şart olsun damadımdan ma
kineyi alacağım! dediğin. iı;ittim. 

Kayınvaldemi çok sevdiğim için 
ve onun benim yüzümden koca -
sından ayrılmasını istemediğim -
den, nı"hayet mukaveleyi feshet
meğe muvafakat etliın. 

Onun makinesir.de bana aıd iki 
dişli vardı. Bu d.şlileri çıkarmak 
tçin evvelki gece Hasanla bera -
bcr fabrikaya g?ttik. Kapıyı ba -
bam açtı . Makine dairesine gir -
dik. Biz dişlileri sökmeğe uğraşır
ken, bab;ı.m kayınpederiıne haber 
vernuş. Biraz sonra ik.is. beraber 
geldiler. Hacı MehDJed , dişlileri 

söküp çıkarmamıza ~ngel oldu ve 

İhtiyar adam mahkemede ~un -
lan söyledi . 

- Ben Arna\·ud:ım . Bundan dôrt 
beş ay evvel, çalı'iffiak uzere İs -
tanhula geldim Evvelce rakıyı na
diren içerd;m. Fakat memleketim 
ı.şgal edildikttn s• nra sık sık ~ • 
meğe b~ladım. Dün de memleke

timden bir mektub aldım. Mek -
tu bu gönderen d05tum, bir fela
keti haber ven'.Yordu. Buna çok 
müteessir oldwn föhayet ak -
şam üzeri duyduğum büyük acıyı 

muvakkat b r zaman ıçın unut • 
mak maksadilc bir m<'yhaneye git
tim. İçtim, sarhoş oldum. Kendim

den geçtim. Sonra ne yaptığımı 
hatırlamıyorum 

Hakim dınlcdiğı ~ah . dlerın söz
leri ıle Asımın sarhoş olduktan 
sonra, sokak ortasında halkı ra -
hatsız edecek şekilde gürültü yap
madığına kanaat getirdi ve beraa
tine karar verdı 

bizt fabl\kadan kcğdu .. 
Dün sabahleyin bır p olıs me

mill"u beni karakola davet etti. 

Gittim. Kayınped<>rim Mehmed 
de orada ıdi... Mehmed beni gö
nınce, arabca gal•z küfürle haka
ret etti. Onun bu ;özleri bana do
kundu. Ben de mukabele ettim. 
Fakat kayı~eriıni .seni öldü
receğim!> diye tehdid etmecfun. 

Hiılıun, bu ölümle tehdid dava
sını mahkemenin vaziJesi bari -
cinde görerek evrak;n 'ınüddeiu -
mumiliğe iadesi:n~ karar verdı. 

iki Temmuzda 
Galatasaray Lisesinde' 
İnşaata Başlanıyor 
11 ınc ~ılı mdlar sergısi ha-

ı.ır lıkları çok üer! .. miştir. Sergincn 1 
22 temmuzda açılacağı ilan edil

mişti. Bu tarihe kadar pavyon in
şasının ikmal edlebılmesi için 
Galatasaray lıses bmasının ~ergi 

komiU>sıne erken te;lirrıi icah et
mektedır. 

Bu hu.susta yapılan temaslar 
musbet ~kı. lde ııc· l-celenmiş ve 
bına ile bahçenın 2 temmuzda ser
gi komitesme tesliını hususunda 
mekteb müdürlüi:ile milli sanayi 
b"rliği arasında bir anlaşmıya va
rılmıştır. 

Bu iıtıbar la 11 inci yerli mallar 

sergisjndc pavyon inşaatına üç 
temmuzdan ıtibaren başlanacak • 
tır, Arada 19 gün g'bi uzun bir 
zaman olduğundan bu sene ser 
gidelti pavyonların istenildiği şe

kilde inşasına imkan ~asıl ola -
calı:tır. 

Yerli mallar sPrgıs dekaratör 
heyeti pavyıı:ın in. aatı sırasında 

sergide hazır bulunarak evvelce 
çizilen plan dahilinde irışaat ya -
pılmasına nezaret edecektir. De
karatör heyetı: ayni zamanda ten
virat işlerinı de sıkı bir kontrol 
allında bulunduracaktır. 

den birini çağırdı. Y=yı yazanın son kabul resmını bir türlü unu-

Gork Gaterkol isminde b:.risi ol- tamıyordu . Bu z:yafet münasehe-
duğunu öğrendi ve telefonda bek- tile söylenecek sözleri not etmek 
!iyen Mered,te söyledi. iıçın Manrus bilhassa memur edil-

Şube müdür muavini, bu küçük m:işti. Bakalım ne haberler gele-
sırrı ôğrendikten aonra, artık h'.ç cekti? Geten lıaberler Merclite 
birşey düşünmüy<'rdu. Çünkü ka- yeni b rşeyler öğretm~ olmadı. 
rı kocanın ortadan kaybolmaları, Sarı Yarus, maliy" ve iktısad a-

köşkün ışıeıum idareye devam lemıne mensu b birçok zevat ile 

etmesi.ne b:r ma·nı· teskil etmiyor- • S y d J ..... A d il . 1 b k d . d b t .. konu<mm. Bu· zevatın iflas ha-• ediyordu. Hatta arı anısin e beraber, asıl .,;r rnavu a esı- iç.n u a ar ına ve se a gos- • ., 
du. Uzun zamandanberi Centam- avucuna döşeceği günün pe)< o nin ahfadından imiş. Bu aile, kav>- teren bir adam rloğruru takdir linde iken Sarı Yanisle konuştuk-
ın itimadını kazanll'ıŞ bir adamdı. kadar uzak olmadığını kestiriyor- gası, gürültüsü eksik olnuyan bu edilir. tan sonra vaz:yetlerinı düzeltti • 

Bizim devrimiz şimdilik şudir: 
Her işimizde re, kaliıde samimi 

hüsnüniyet sahibı dürüst olmak, 
makul iş yapmak aklıselimle ha
reket etmek, çok ve devamlı ça • 
lışmak... Bn suretle elde edec:eği

miz tecrübe, bizi iyi neticeye mut .. 
laka götürecektir 

Bence, memleketin, kalbur Üs· 
tüne gelen münevverleri, bu şart
larla hareket etm k şartile. her 
sahadaki kalkınma davan11zı mu
vafiakiyetle başarırlar. 

Mesela istanbulda bir liman iş
letmesi vardır. Vak.tile şirket ha
linde idi. Sonra liman işletmesi 

müdürlüğü oldu, daha sonra De
nizbank old11. Şimdi tekrar umum 

miidürlük haline geldi. 
Hakikat şudur: Limancılıkta 

~·ıl~ardanberi muvaffakiyctsizlik· 
lere diişüyoruz. u İstanbul li • 
manını bir türlü idare edemi O· 

nız. 

Bu işi pek mühim muğlil: bir 
iş zannetmeyin .. Gayet basit. 

Limana vapurlar geliyor. Bun
lara yer göstereceksiniz. bunlann 
su ve saire gibi ihtiyaçlarını sür'at
le temin edec:eksiniz. Gemileri e-
ğer memnun ederseniz, ~k g

lecelı:ler, memndn etmezseniz, İs
tanbul limanı • şimd; olduğu gibi 
boş kalacak. 

Fakat, bu işleri yapacak idatt· 
ler, geminin suyunu düşünmeden 
e"vel, idarenin kiibik mefruşatı
nı düşünüyor. Bize, pratik, kendi 
memleketimizin bünye ve hususi-
yetlerine uyan tedbirler lilzıın. 
Kararlarımın buna göre alınalı· 

ya. 
Biz, böyle yapmıyoruz. Şartl:ı· 

n, vasıfları kat"iy~·en bize uym.· 
yan, me,eıa, llamburg limauııım 
işleme tarımı tetkik ediyoruz. O· 
ra~'a gidiyoruz. Aylarca kıılıyo -
ruz. Masraflı işler apıyonız. 

Henüz aklıselinıle halleclilece1• 

işlerimiz dururken, ihtisasa, adet.. 
içerliyorum· 

REŞAD FEYZİ ----
Birimizin Derdi 

Hepimizin Derdi 
Bira Pahalıdır 

Bir okwyaıtwm.s JUQ'OI': 
CYuın Hı sıak s\iDlt:riııcJeyi.ı.. 

insanın eanı b:ızan şö1 le ııcıiuk 
bir bira içmek lsUyor. Fakat in
san birayı fcerkc:n de vtttteii pa
rayı il · inttd. niçin blnnın mem
leketimizde bo Jıadar ıııalıah ol -
duiunu dÜ4ÜJluyor, düşiini,Qor ve 
bir türlü akıl erdiremiyor. Arpa 

mı yok. Bol bol arpa yetı,,tır.n 

nı-bsll bir ...,mklı<lb. Babl .. 
mı 7011.! O d.a mebzal. Fakat bira 
pahab! İşiUlilme söre, Anupa4a 
birayı m ycrloe içen mUleUer, ar
payı Türklyeden i.eda.rik ediyor -

lannL.,. BeJld 1Ju ~e bir ticaret ' 
miivattn~i souU.Hyor anıma. bi• ... ~ 

in yedınci kızıdır 1874 senesin.de 
dogmuştur. Belinda Meri isminde 
bir de kızı vardır Daha bir çok 
tafsilat ... 

:Meredi! bu kırmızı defter sa • 
yesi.ruk 'hatıralarını tazelemeğe 

uğraştı . Aca'ba Ledi Bartolomef'in 
Londradan uzaklaşmasını icabet
tiren sebepler nelerdir? Halbuki 
Londranın kibar cemiyeti tanı se
zonunu yaşıyordu. Kabul resim
leri, sü\·areler, çaylar. balolar bir· 
bırini takip ediyordu. 

- Ben gazetede olup b.tenlerin 
hepsim takb edemem. Sonra mu

harr · rknmızin hüviyeleri hak -

kında maliımat vermek mecbuıi
yct1'nde de değiliz. Bunu • esrarı 

mesleki e den sayarız . Fakat sizi 

çc.k iy. tanıd m ç-n bu kaıdeye 

rıa et et ·erek, bu yaZJyı yazan 
zatır k ır olduguuu şi'llld i size 

su ~ C'.J lır 'JJ. Ben te' efonda bek
}( .nız 

• d .. • ·· 1 · ld ğ d memlekette asırlar•a hu··ku"m su'·r- M . ~,. h d··'· ğini Meredit çok i'•i biliyordu. Hatt.. ugun erı yapı ı ı zaman, u. • er.,..m yazı anesıne otur uı.· . doJayısil" bu seyahati ihtiyar et-
şahıdlik vazifes:ni de görmüştü. Londrada kocaman bir konak müş. tan sonra, kilidli bir gôzü açtı. 1-

Mansusu çai,"lrdı: 

Manstı<i Albermarle sokagında 

bır mey hane olduğunu. çok maruf 
bu- adamın, daha açıkcası Adliye 
na1~rının karısının bu meyhaneye 
sık s ı.. gelıp gittiğini biliyorou. 
Burada aynı ıaman<la kumar da 
oynanıyordu. Adlivc n anrının ka· 
rısını b gece içinde 6.000 İ '!· 

!iz lir8S1 ıç<'riye gırrl ğ "lı <le oğ· 

ı 1 ~r ~ilzd e ~ ekrete erin n-

tiğinı yaz>yorlardı. 
Gelır muntazamdı. Muharririn kiralıyan bu Yunanlı hakkında Sarı Yanısin bütüı: hu-sı, her çinden kırmızı knplı biır defter 

son kitabı ekmek kapışılır g'bi neler, neler işitmemişti. Fakat ne türlü ikt 'dar salahiyetlerini eline çıkardı. Karışık ışlerin iç:.Oden Mızacı ve mesleği itibarile her-

d 1 b 1 · b" • I k H ""k · ·· ·· ··1m k b" ı· · · b c<>vc kolay kolay inanmıyan Me-kapışılıyordu. Sonra muharririn e o sa, un ar zengın ır aoam a ma mış. u ır.unu yuru e çıkmağa memur ır po ıs ıçın u ,,.., 
· · h" b" t · tta k lı d f b. · K redıt gazetelerın bu cesbıtıı mu-karısı Gras Centarn ölen bir teyze- iç;n daima söylenılegelen dedikıo- ıçıın ıç ır vası aya muracaa n kırmızı ap e ter ır nevı • L -

k 1 Ş . ct · d A lı d B kit b crbe tarzındakı izahını kafi telak· sinın birik:ik vnr:.ıi idi ve bu tey- du hududlarını aşmıyordu. Bu ri- gerı a mazmış. l 'Il ı e vru • anıkeıim• sayı r ~ u a ı 
zeden genç kadına muazzam bir vayetlere bakıhr~a. Sarı Yanıs pada nüfuzlu bir mevki temin et- b :ç durmadan ay( tlerini yazan • kı etmemiştı. Tekrar kırmızı de<-
servet kalmıştı. . Arnavutluktaki nüfuzlu vaziyetı mek için avuç avuç para sarfedi- el.anı da Mered i•ten başka kıms• terin i açtı. 
Ahbabının mutlaka bır gün dö· ile ıktıfa etmek iı;tcmıyormuş. Da- yormuş. değild ı. Led i Bartok>md ın ı.srolni ara· j 

neccgıne kanaab olan Meredit ha yukarılarda giizü varmış. Ba- Mered.t düşundıi · Centam m~seıesinı duşunduk dı w b ldu . Burad~kı meşruha· , 

k~k ün slerini mun tazam"a._,ıı,_ı,...d,.a"r:-.e ..ı..._.b .. a':!.s.,ı -'Y.,u..,n"'a"'n"--'t"'e.::b::.aa.,~::.ın::.d::.a:::n"--'o:,:l"'m"'a""k"'a'"'l ..ı..---•E-... .. d;,;;e.;;d;;,ıi "'m;,;,;;;a,;,;k.5'"a,.d;.;ı.;.;n-.«_v;,;a;,;r.;;m"'a;.;k;...ı....;;;S;;;a.;;rı'--'Y"'a;.:;n;.;;ıs;.;ı_,.;..'e;;..ı;ı;;~.,;;".;..t;.;c;.;d.,;;e_o;.;k.;..u.;..d.;..u;;oğu;.;;....ı...._ta-=g'-o-re"',-·_k_ad_ı_n_K_"_, _n_t _B_a_.n_ı_o_r ı_e.;;.)_· .l.--------Ulli:JIJllWJ...1.l!.L.'-

re"'1lıştı. 
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1 Avrupa Sulh unda Lehistan 1 / JMerakh ŞeylerJ 
BüYtJK KULB BABAJI YIE ava Kuvvetlerinin 

Rolleri 
Bu bü1tlk baraj V&flqlondadlr. 

Burada ıaklanan sularla 480,000 

hektarlık bir arazide bulllll&D 
ae,ııoo ~Ullliln tarlaları n1aıu.r. 

GOLDER GATE KÖPRÜSÜ 

Bir Genç Kızın Romanı 

Lehistanın Mevcud Tayyare 
Kuvvet:eri Artt~rılacak 

Bu Hususda Müttefiklerin Yardım Etmesi ve Rus 
T ayyareciliğinden istifade Edilmesi Mevzuu bahistir· 

Ağır bir bombardıman tayyaresi uçuş halinde 

!A 
vrupada bueün yarın bir 
harb olacak gibi değildir. 
Fakat her tarafta b'r endi

~ hüküm sürüyor bu maliım. İn
rmz Başvekilinin dediği gibı Av

' rı;pada bugün h~rb yoktur. Fa -
~•t sulh hali de mevcud değildir. 

Eğer Almanyar.ın, İtalyanın Av
rupada bir emriv&ki yapmak is -
tiyecekleri tutar da bir gün harb 
çıkacak olursa ilk mühim rolü oy
namak mevkiinde bulunan Le -
histandır. Onun i;:in her türlü ih
timalleri gözönüne getrerek Av
rupanın askeri mütehassısları bu
günlerde Lehistanla yeniden çok 
meşgul olmağa başlamışlardır. Le
histanın hava kuvvetleri müca
delenin ilk sahasında kendini gös
termek mecburiy~tindedir. 
Lehıstanın coğrafi vaziyeti iti -

barile hava kuvvetleri de Alman
yanın sanayi merhzler"1e hücum 
etmek zaruretinde bulunuyorlar. 

Bugünkü Almanyarun asıl harb 
sanayi merkezler, Silezyada, Çe
koslovakyada ve Saksda bulunu • 

, yor İ~te Lehlerin hava kuvvetle
ri buralara taarruz ederek bu mü
h:m merkezlerin faaliyetini felce 
uğratmak mecburiyetindedirler. 
Baltık den:zindeki Alman liman
ları da Leh tayysreleri tarafın • 
dan tahd.d edilecektir. Almanlar 
harb olursa kendilerine limm o
lan mevaddı iptidaiyenin çoğunu 
İskandinavya memleketlerir.den 
~ t rmeyi düşünüyorlar. Leh tay
y.releri oradan olan nakliyatı da 
sekteye uğratmak istiyeceklerdir. 

· Hele icab ederse Leh tayyareleri 
üç çeyrek saatte Alman paytah

' tının üzerine g'deı~k bombalarını 
.)' "ğrl:rabileceklerC.ir. 
Avrupanın şimalindeki geniş 

vadiler:n üzerinde cereyan edecek 
hava muharebeleri tabii manilere 
tesadüf etmeksizin olacaktır. Hal
buki mesela Voj, jura, Allp dağ • 
!arı üzerindeki t~yyare muhare
beleri büsbütün başka arızalarla 
karşılaşacaktır. Lehistandan bek-

!enen şey, tayyarelerini göndere
rek düşmanı kalbinden vurabil -
mektir. Yani düşmanın mukave -
met 'imkanlarını kırabilmektir. 

Coğrafi vaziyet ise buna müsaid 
görülmektedir. Fskat Leh'stanın 
düşmanı olanlar da bunu düşün
miyecekler değildir. Onlar da Av
rupanın o sahasında coğrafi vazi
yetin verdiği imkanlardan isti -
fadeyi düşüneceklerdir. Onun i
çi.n düşman tayyareleri de daha 
evvel hareket ederek Leh'.stan ü
zerindeki uçuşlarile orasını altüst 
etmek istiyeceklerdir. 
İ§te bilhassa geçen senedenberi 

Avrupanın içine girrr.iş olduğu ka
rışık vaziyette askerleri, diplomat
ları düşündüren çetin meseleler
den biri de budur. Lehistana bü
yü!(. ve nazik bir iş düzüyor. Karşı 
taraf ise daha e\·vel davranmak is· 
tiyerek vakit kazanmak emelin -

dedir. Şu halde Avrupalı ınüte • 
hassıslar Lehistanın bugün malik 
olduğu hava kuvvetinin mahiyet! 
ne olduğunu ara~tırıyirlar. Üç 
büyük işe göre hazırlanan Leh 
tayyareleri keşif, avcılık ve bom
bardıman olmak üzere vücude ge
tir1liyorlar. Öyle ki silahları mü
tecanis olarak vücnde getirilen bu 
tayyareler sür'at itibarile de pek 
ileride görülmektedir. 

Mesela saatte ~zami 430 k.ilo -
metro gıbi bir mesafeyi aşan bom
bardıman tayyartleri vardır ki 
bunların taşıdığı bomba yükü 1500 
k:Iodur. Çift motfülü avcı tayya
releri de vardır k• 460 dan 4000 ki
lometro arasında sür'ate malik bu
lunuyorlar. Keşif tayyarelerinde 
de 470 ile 1.100 kilometre arasında 
sür'at vardır. 

Avrupalı mütehassıslara göre 
Leh'stanın hava kuvvetleri hiç ih
mal edilecek gibi değildir. Ancak 

· eğer tayyarelerin böyle keyfiyet 
it:barile olan müsaid vaziyetleri 
yanında bir de kemmiyet itibarile 
de halleri iyi olursa yani sayısı 
çok bulunursa o zaman Lehistan 

Anlaşılıyor ki, bir evlatlık göze batmıya
bılir, biı büyütme çok görülmiyebilir, fakat, bir ö
\'l) 9ocuk. Daima gözün çöpüdür. Annem de şimdi 
biit•iıı bu çilen;n ız!ırabı~ı çekiyor. Ben de beraber .. 
Kurtu'uş bor tek ümide bağlıdır: 

Bcr.m evlenmem. 
Ben, evlendiğim gün belki, o da feraha çıka

cak, belki biraz gülecek. belki biraz: 

kendi faaliyet sahasında mühim 
bir rol oynıyacaktır. Fakat ileride 
b'.r harb olursa bilhassa düşünüle
cek meselelerden biri de Lehistan 
için bu tayyare adetlidir. Sayı iti
bar:le Lehistanın hayli tayyaresi 
olmak lazım geliyor. Bunun için 
'Yine Avrupalı ashri mütehassıs
ların verdiği malumat vardır: Ge
çen 938 senesi başlangıcında Le -
histanın bir:nci derecede harb tay
yaresi olarak 800 tayyaresi var • 
mış. Harb olursa Lehistanın gör -
mesi lazım gelecek işlere nisbetle 
bu sekiz yüz rakamı pek küçük 
kalıyordu. Leh:stanın vesaiti var
dır. 

Sanayii ileridedir. Tesisatı ye -
rindedir. Onun iç'n tayyarelerin 
miktarı geçen senedenberi daha 
arttırılmış, çok çalışılarak yüksek 
bir sayıya çıkılır.ak için uğraş -
maktan geri kalınmamıştır. Ga
liçyada Lehlerin mühim b'r sa -
nayi merkezi vücııde getirJmiştir. 
Bunların hepsi iyidir Ancak Ga
liçyadaki merkez ~u son bir se
nedir orta Avrupada olan deği -
şiklikler neticesin.de yeni Alman 
hududuna o kadar yakın bulunu
yor ki buranın her türlü taarruz
dan korunabilmesi azim bır me
seledir. 
D'ğer taraftan Lehistan iptidai 

maddeler itibarile dt iyi bir hal
dedir: Fabrikalarında işliyecek 

mevaddı iptidaiyesi vardır. Kö -
mür, demir gibi. Ancak vazıyeti
nin böyle müsaid bulunmasına 

rağmen Lehsitan daha çalışarak 
eksikliklerini tamamlamak mec
quriyetindedir. İhtisas sahibı işçi 
azdır. Para cihetinden de sıkıntısı 
vardır. Onun içind:r Avrupalıla

ra göre Lehistan valnız başına bu 
eksiklerini tamamlamak için çok 
zaman geç'rmeğe mecburdur. Hal
buki çok beklemeğe de zaman mü
said görünmüyor. O halde haric
deki müttefiklerin yardımı mev
zuu balısolmaktadır. Lehistan için 
yardım nereden gel<cek? Avru -

(Devamı 7 inci sayfada) 

Oooh .. 
Diyip, geniş bir nefes alabilecek. O zaman Rüş 

tü Efeı..:inin sesi kesilebilir, o zaman, 
- Paralarım. 

Diyemez. O zaman bir lokmasını kıskanmaz. O 
zaman 

Oooh. Cahitciğim. Onu öyle seviyorum ki.. Ha
yatımın bütün zehirini alan o. Başımda yanan bu ce
hennemin bütün zulmünü gideren o. Eğer o olma
say,dı, onun aşkı olmasaydı, hiç şüphe yok ki ben de: 

- Kalk git karı .. 
Demekten korkar. Ve .. Kendi yalnızlığından

ürker. Çünkü, ben olacağım, bana gelebilecek! 
Şimdi biliyor ki gideceğimiz yer, dayanacağımız bir 
kapı yok! Zaten, bütün hayat ve onun bütün istih
za;arı, istihfafları da bu nokta tizerinde toplanıyor 
mu•?. Kimin gücü, kime yeterse kuvveti olan o, gü
len o!. Elbet bu gülmek sırası bir gün bize de gele
cek. Ah şu Cahil bir defa mektebini bitirebilseydi. 
İşte o zaman bizim sıramız da başlıyacak, biz de sı
raya geçebileceğiz. Fakat ne yapayım ki daha iki se
ne var İkı sene bu mihneti çekeceğiz, bu ağız koku
sunn tlayanacagız, bu horlanmaya katlanacağız. 

- Sürünmek yaşamaya değmez! .. 
Diyebilirdim. Fakat, o .. Var!. Onun oluşu bü

tün bir hayat, bütün bir dünya!. 

Bilmem, anneme de daha hic ondan bahsetme
dim, sırası var. Amma, değil mi?. Hele biraz geçsin. 
Elbet, günü gelince kendisine söyliyeceğim, 

- Anne, Cahitle evleniyoruz. 

Diyeceğim. Yeter ki yaşasın ve ... Görsün: Ne ka
dar mEs'ud olacağız•. Biz onunla ideal karı koca ola
cağız. Ve., Bu şartlar bizde var' Hoş bugüri, bir a
ralık anneme söyliyecek olmadım da değil. Fakat, 
sonra: 

- Hele biraz daha .. 
Ded m. Söylemekte b!r şey yok: 

Dünyarun en büyük as"" köprüsil
dlir. San Franslskodadır. U•UD!uiıı 
1,380 melrodur. 

DÜNYANIN EN KUVVETLİ 

WKOMOTİFİ 

Bu da Amerlkada yapılmıştır. BoJ'll 
27 melrodur. AtırlıJı da 241 fondıır. 
Sür'ati saatle 200 kUometrodıır. 

SEFİRLER LOKANTASI 

Parise gidenlerden eofu, Şanzellz.e
deki «Sefirler lokantası» m peki.ti bl· 
lirler. Bu lokantanın bulunduiu yerde 
eskiden iki büyük konak vardı. Se .. 
tirler burada ikamet ederlerdi. 1775 de 
Şanzell.ze caddesi fimdikJ C'fbl deiUdL 
Pis. tozlu blr sokaktı. Geceleri ceç va .. 
kil ceçmek te iehlll;.ell idi. llırsızlann 
taarruzuna uframak, soyulmak ihti
mali vardı. a:Teceddüd• devrlııde bele
diye bu konakları yıktırdı. Caddeyi tan-
2im eUJ. Ve haJkın ı:f'rlıı bir :yerde ye
mek yemesi, Jçmeıl tçia bu lokanta71 
7aptırdı. 

KAN ALDIRMAK 

Ecdadımız kan aldırmaktan lıoşla ... 
nırlardJ. Ufak bir rahatsızlık hisse • 
dince hemen dıacaı.ıat• olurlardı. 

Diş çeken berberlt-r oldufn rtbi ha .. 
camat yapanlar da vardı. Kd.dın ha
mamlarında Arab kadınlar bulULurdu. 
Son zamanlarda bu ide~ terkedildL 
cllacamat:t cı berberler, bacllar da kal
madı. Çok da iyi oldu. Çünkü bun • 
lann kulJandıkları pis .hacamat• a
letleri birçok ltastahklarm ska1eUne 
sebeb oluyordu. 

PANAMA KANALINI 

KİM KEŞFETTİ?. 

Panama kanahnın kişili, meşhur 

İspanyol denlzcilerlnden Balboadır. 
1413 de, birkaç arkadaşı ile büyük bir 
seyahate çıkmıştı. Atlas denizinden 
BahrJmuWtikebire geçerken Panam'J. 
berzahını keşfetti. Blliibare sara7 ent .. 
rikalanna kurban C'ittl. İdam olundu.. 

UZUN BiR NUTUK 

Uzun nutuk söylemek rekoru inp .. 
lb parl:imentosu a'&asmdan bir insıns
dedlr. Söyledlil nutuk resmi razete
ye basıldıfı zaman 175 sütun tuım.t
tur. 

MADAGASKAR ADASI 

Bin denizinde, Zetll'lbarın karşı ta
rafındadır. Ahallshıln coiu 1\faleıdlr. 

Fransanın en zeng"in müstemlekelerin
den biri olan l\Iadaıaskarın ~ milyon 
»00 bin nüfusu vardll'. l\.lerkezl Ta
nanarlnln nüfusu 125,000 dil'. Bu ko
caman adada bir şehir 7oktu.t. 

Doktorun Öğütleri: 

Ağıza Dikkat Etmer 
Sıhhati muhafaza için ağı

za çok dikkat etmek lazımdır. 
Günde, en azı ıki defa, l:ilhas
sa akşamları Jişleri fırç:ılıya

rak yıkamalıdır. Arasıra Bi • 
karbonat dö südle banyo yap
malıdır .. 

Ağız kokusu en çok çürük 
dişlerden, burun ve mide ra
hatsızlıklar•ndau ileri gelir. 

İlkevvel selıebıni anlamalı. 
Sonra tedavisine bakmak Bu 

da, mütehas,ı.s bir doktora mü
racaatla olur. 

enim hayatım ba,tan lııaşa 

bir romandır. 
Size bu romımın birkaç 118» 

!ıiıfesini oku'Yacağım: 

Ben, öksüz büyümüş bir kızım~ 
Anamı, bılbamı küçükken bir ke.
zada kay'betmişim. Gafüa bir şi

mendifer müsademesi olmuş .. Ben 
ölmemişim. Bugün kırk üç yaşınr 
dayım. 

Bir amcam varmış, komşular • 
dan duydum .. Vaktile Amerikaya 
gitmiş .. Orada çok zengin olmuş. 

Ben, çok az okuyabildim. Bir çi
çekci dükkanında çalışıyordum. 

Kornşularımuxl.an biri, günün bi • 
r!Jıde bana: 

•- Yavrum, dedi, Amerikada 
istilılbarat büroları vardır. Amca

nın adını herkes bilir. Oraya gi -
dince adını ve aile adın eğiştir

medi ya. Hele bir mektup yaz .. A
ra. Belki izini bulursun! Umanın 
ki, o adamın sana faydası doku -
nur.• 

Bu ta,•siyeyi yabana a1ıınadun. 
Denhal N" y~ka cİstilı/barat bü
rosu. na bir mektup yazarak Jaclı 

Neilson) adlı bir adamın adresini 
bulmalarını ve bana ilk vasıta ile 
bildirmelerini istedim. 

Aradan tamam kırk beş gün 
geçti. 

Her gün gözlerim yolda, amcam
dan hayırlı bir haher bekliyor -
dum .. O güne kadar onun da ya

şayıp yaşamadığını bilmyiordum. 
Zayıf bir ihtimal ile müsbet bir 
cevap geleceğini umuyordum. 

* A'."ı.ınış bir gün sorıra, bir saıbaıh 
cNevyork İstihbarat şirketi• mü
dürlüğünden şöyle bir mektup al
dım: 

cMisteT J cak N eilson'u bulduk. 
Yaptığımız taharri yat ücreti ola
rak §irketimize yirmi dolar bor -

cunuz vardır. Bu parayı ödediği
niz takdirde, amcanızın adresini 
derhal size bildireceğiz.• 

Mektubu alınca sevincimden çıl
dıracaktım. Demek ki, amcam ya
şıyaorou. Hemen gündeliğimden 

lbin müşkülatla arttıratıildiğim 

yirmi doları N evyorka gönder -
dim ve istihbarat şirketinden şu 

maliımatı da istedim: 

cBorcu""" gönderiyorum. Am • 
camın mali ve içtimai vaziyetini 
de mahrem olarak tahkik edip ba,

na bildirmenizi rica ederim. Bu
nun ücretini dahi hemen gönder
meğe hazırın.• 

* Üç ay sorıra cNevyork İstiQ:ı•ba-
rat şirketi. müdürlüğünden şu ce
vaıbı aldım. 

cAmcanız, Nevyorkun hatırı sa
yılır zenginlerindendir. Şehir ci- -
vannda muhteşem bir sayfiyesi, 
otomobilleri, uşakları ve büyük 
bir serveti vardır. Bu tahkikatı 

yapmak için müessesemiz yüz do
lar sarfetmi§tir. Borcunuzu he -

men göndermenizi rica ederiz.• 

Bu cevap •beni günlerce sersem
leştirmiş, iıdeta akli muvazenemi 
bozmuştu. Bir kaç gün sorıra ken

dime geldiğim zaman, bittabi ilk 
yaptığım iş amcama güzel bir mek
tup yazmak oldu. 

Komşularım bana amcamın çok 
mutaassıb ve ağır bıışlı bir adam 
olduğunu söylemişlerdi. Kendiai
ne yazdığım mektupta: 

cAnnem ve babam öldükten son
ra, namus ve şereflerine güveni -
lir ralübeler elinde büyü.düm, am
cacığım! Eğer tensip ederseniz, ya
nınıza geleyim. Oraya gelmemi ar

zu etmezseniz, bana Londrada bir 
istikbal temin edeceğinizi umu -
yor ve sabırsızlıkla cevabınızı 

bekliyorum.• 

Demiştim. 

Komşularım bana: 

- Milyonlara kavuşacaksın ya· 
kında! 

Diyorlardı. 

Ben hfila çiçekci dükkanında 

teı.gahtarlık yapıyor ve bir evin 
tavan arasında yatıyordum. 

Bu işkenceli ve mahrumiyetler 

içinde geçen hayattan o kadar u
sanmış, o derece yılmıştım ki.. 

* 
Arnerlkadan cevap alamıyoroum. 

Üst üste birkaç maktup daha yaz
dım. Hiç birine cevap gelmiyordu. 
Merakımdan çıldırıyordum. 

- Amcam bir milyoner olsun 
da, Londrada tek başına ve sefa
let içinde biricik yeğenine neden 
yardım etmesin .. Bu olur mu hiç?! 

Diyor ve ağlıyordum. 

cNevyork İstihbarat şirketi. nin 
son masraf pusulasını da ödiye -

mızı, Mısırlı Paşanın motörüne çarpıp denize dö
küldüğümüzü, yalıya götürüldüğümüzü hepsini.. 
Hepsini söyledim. 

Annem bunları hayretle dinledi. 
- Üzüldüğüm kadar varmıs 
D"di ve .. Bir •hissi kab!el\'uku• unu anlattı: 

- Anne, ben Cahidi seviyorum, onunla evle
neceğız. 

Ak~am mutfakta kabak kızartıyormuş birdenbire 
tava elinden kaymış, yağ ateşe dökülüp parlamış .. 
Ve kalbine ok gibi dehşetli bir ağrı girmiş, göz
lerinın önünden o anda benim hüzünlü bir hayalim 
geçmiş. Demek kolay. Yalnız, dile düşmekten korku.vo

rum. kulaktan kulağa girer ve herkes bir şey töy
lemeğe başlar: 

- İki sene daha beklıyeceklc r mi?. 
- Hiç oğlan onu alır mı?. 
-- İki sene daha gezecek, yürüyecl•k. keyfede-

cek, sonra da bırakıp gidecek. 
Kim bilir daha bunlara ocnzer ne münasebet

siz şeyler söylerler İyisi mi içimde kalsın. Fakat, 
yine Cahille beraber olduğumu anneme söyledim. 
An:ma. Cahidın bana öğrettiği gibi. Belki onu da 
sÖY;Pıı.rzd· sordu: 

- Grce neredeydin?. 
Ben de: 

- S'rlaı> \'e Cahitle beraoer ~andaldaydık. 
!Jccii:.' Sorra, 1ıcqeyi aalattım. Yan~a kalktıgı-

Bu hadiseden çok sıkılmı~. korkmuş, mana da 
vermemiş, ha}lra yormuş. 

- Demek 'ki, o sıralarda sen denize düşmüşsoin. 
Dedi. Sonra, oturdu. 

- Ya ölseydin. Ben ne olurdum?. Hiç beni dü
~ünmedin mi?. 

Diyerek, bir ağlama da bunun için tutturdu. 
- Aman anne ölmeden de, ya ölseydim?. Dive 

ağlanır mı?. 

Deyip oun susturmak için de epey üzüldüm de
ğil. Kadıncağız ne yapsın?. BiBr tek kızı var. Bunun 
için çekiyor, onun için kaba söze katlanıyor. Onun 
için yaşıyor ... 

Daha sonra, bana uzun uzun nasihatler verdı: 
(Devamı var.l 

... 

1 
Çeviren: 1 

tskender F. SERTELLİ 

• 

mediğim için, oradan da yeni ma
lfunat istiyemiyortlum. 

* Bir akşam cŞifeld• k!lli;esi b 

rahilbe.sinden şöyle bir mektup al- , 
dım: 

Ankara Radyosu 
BUGÜN 

19 Program. 
19,05 Müzik (Bir uvertür - Pi). 
19,15 Tiirk müzlil (Fasıl beyeU). 
20 l\lemJeket saat ayarı, a,Jam Te 

meteoroloji haberleri. 
20,15 Kon~ma (Doktorun oaaU). 
20,30 Türk müzlft (Kadın tüme tel 

ve saz heyeti). 
1- Hlcazkiir peşrevi. 
2-- Sadııllah afa - Hlcazkir prkı -

Hıramet cül.şene. 

3-- ~lcazkir şarkı - Mani 
halimi takrire. 

4- Şevki Bey - Hlcazkir 
Gönliimü düçar eden bu hale 

5- Keman taksimi. 
6- Rahmi Be1 - Hisar prkı -

nevcivarunn. 
7- Hlsar pusellk prlu - Küııök IU· 

da &'Ördüm seni. 
8- Latif afa - Hlcazkir prkı - Gön· 

lilmil bir tını dUbaz. 
9- mcazkir saz &emalsL 
21,ıo Milli muslkUere dair lklııcl ko-

nuşma - Romen musikisi: Halil BedJ. 
21,25 Neşeli p!iiklar - R. 
21,30 Müzik (Opera aryalan - Pi). 
22 Müzik (Küçük orkestra - Şef : 

Necib Aşkın). 
23,20 Müzik (Cazband • Pi). 
23,55 - 24 Yarınki proıram. 

YARIN 
12.30 Pror;ram. 
12,35 Türk müzifl. 
1- l\luh_ayyer peşrevL 
:ı- Arif Be:r - Muhayyer prkı -

İltimas etmeie yare varınız. 
3- llefik Fersan - 1\.luhayyer prkı

Her l"Üzel bafa.ndan. 
4-- Keman taksimi. 
5-1\luhayyer türkü - Ay doldu bat

madı mı. 

6- Hüseyni türkiı - Ayrılık yal dö-
nümü. 

'1- Hüseyni saz scmalsL 
13 l\temleket saat ayarı, ajans vı 

meteoroloji haberleri. 
13,15 • 14 l\lüzik (Karıştk prorram • 

Pi.) 

1357 Hicri 1 1355 Rumi 
Cemazi:elevvel Haziran 

13 ---
1939. Ay 6, Gün 177, Hızır 52 

26 Hoziran PAZARTESİ -- 1 1 

Vakitler Vasati Eza1i 

sa. dı. sa. da. ---
Gün et 4 30 8 45 

Öğle 12 16 4 32 

İkin dl 16 17 8 32 

Akşam 19 45 12 ()() 

1 
Yatsı 21 48 2 03 
İm.•ak '.? 09 6 24 



1 Bir Doktorun Fikirleri J 

Yeni Bir içki 
An'anesi Kurmalı 

IŞAKA 1 Evet! Hayorr! 
l 

BU NE GAYRET!. 

1 
stibdat devrinden Ziptiye Na
zırı, hareketleri şüpheli görü
nen biır gencin tevkifi hak • 

BeOlkö! ... 
kında bütün merkezlere emir ve
rir. Suçlunun kolayca teşhis ed1-
lebilmesi için her merkeze muh
teli:f vaziyetlerde çekilmiş altı -
şar aded resmini gönderir. İki gün 
sonra gayretkeş bir memurdan şu 
telgraf gelir: 

AŞK, AŞK,- AŞK ' • 
Yalnız içki Satan Meyhaneleri 
Kaldırmak Lazımdır, Diyorlar 

1 Yazan: REŞAD FEYZİ 1 

vvelce devlet hizmetinde 
bulunmuş, şimdi, tıbbi müs· 
tahzarat işlerile uğraşan 

dostum kıymetli doktora, geçen 
akşam vapurda rastladım. Akşam 

geç vakit evlerimize dönü yorduk. 
Mevzu döne dolaşa, içkiye inti -
kal etti. İnh isarlar idaresinin, bir 
aya kadar 40 dereceli hafif rakı -
lar çıkaracağını m evzuu bahsetti.. 
Dok tor içki an'anesi h>ckkında, ye
ni, bazı şayanı dikkat fikirler tav
siye ediyor. Enteresan bulduğum 
için buraya yazıyorum. 

Doktor diyor ki: 

- İçkinin zararlı bir madde ol· 
duğu muhakkaktır. Fakat, dün -
yada yediğimiz hangi şeyin za -
rarı yoktur. Her şeyin fazlası sıh
hate, vücude zarar verir .. Çok su, 
çok yemek de zararlıdır. 

0

İçki de 
!böyledir. Az miktarda alınan iç

kinin zarar vermiyeceğini, hatta 1 
fa ideli olabileceğine kaniim. Yal
nız, bizde içkinin an'anesi fenadır. 

1 
Bizde içki, içki olarak, sarhoş ol
mak için içilri. İçki sofrası ayrı, 
yemek sofrası ayrıdır. · 

Yapılacak iş, bu iki sofrayı bir
lrştirmektir. Mesela, akşamlan 

yemek arasında bir kadeh, iki ka
deh rakı içmek fena bir şeydir, de
nemez. Bilakis, dimağı cilalan -
dırır. Yorgunlukları giderir. Bu
günkü insanlar çok çalışıyorlar .. 
çok yoruluyorlar .. İçki, hatta, bu
günün insanlarına lazımdır. İlk 

yapılacak şey, bence, meyhane de
nen müesseseleri kaldırmaktır. 

Meyılıane, bizde yalnız içki satılan 

yerleroir. Avrupada ibu tarzda 1 
müesseseler çoktur. İçkiyi lokanta
ya sokmalıyız. Kahvehane, gazi - 1 

no, lokanta, içki yeri Avrupada ay
nı müessesedir. Biz de, böyle yap- ·ı 
malıyız. Meyıhaneyi kaldırırsak, 

yalnız rakı i9fT1ek gayesi de orta
dan kalkmış olur. Rakının dere -
cesinin 40 olması da güzel şey .. 
:rr:.tta, 40 dereceden daha üstün 

cuk veya genç gözlerile görüyor. 
Bugün, Avrupada, bir lokanta

ya yemek yemeğe gitseniz ve içki 
almıyacağınızı söyleseniz, ,gar • 
son yüzünüze garib garib bakar. 
Size derhal, iptidai, görgüsüz in
san damgasını vurur. 

Demek ki, propaganda edeceği
miz fikir, içıkinin medeni şekilde 

içilme tarzıdır. İçki bir gaye de -
ğil, bir vasıta olmalı, sofralarımı
zın süsü yerine geçmelidir. Yeni 
içki an'anesini kurduğumuz za • 
man, zamanla, bu hal, memleket
te teessüs edecektir. 

Sonra, İnhisarlar idaresi içki i
malini dalha iyi bir şekilde yaptır
malıdır. Biz hariç bütün içkiler, 
ne kadar çok dinlendirilmiş olur
sa o kadar iyidir. Meselş, bakkal
dan aldığınız rakı şişesinin üze • 
rnideki tarihe bakınız: en eski, bir 
haftalıktır. 

İçıkiyi yapıp aylarca, sepelerce 
'bekletemi)'<>ruz. En az bir sene 
beklemesi' lazımdır. Bu da, müte
davil sermaye meselesidir. Bu işe, 
daha çok sermaye konursa, yapı· 
lan içkilerin derhal piyasaya çıka
rılmasına lüzum kalmaz. Bekler, 
dinlenir .. Binaenaleyh içki fabri
kalarının teşkilatını, tesisatını ve 
sevmayesini arttırmak lazımdır. 

Söy !ediğim şartlarla, memleket
te bir içki an'anesi kurulursa emin 
olun ki, çok iyi netice alınır. Hiç 
içmiyenler yine içmezler .. İyi ye
tiştirilmiş. münevver, makul bir 

gençlik, fazla içkinin zehir ol -
duğunu, kendisini ölüme yaklaştı
racağını takdir eder. Fakaıt, içki 
aynı zamanda bir keyif, bir zevk
tir. A2 miktarda alınanı, hatta 
sıhhidir. Bu zevkten mahrum ol, 
demek, mantıksız bir propaganda 
olur. Hayatla, yapılan telkinler' 
arasında mutabakat bulunmalı -
dır. Halbuki, makul içki tarzı bü
tün dünyada, Yeşilaycılardan da
ha kuvvetle propaganda ediliyor. 
İçtimai hayatımız değişmiştir. 

Taibiat kanunları en kuvvetli ka
nunlardır. Bunların aksine hare
ket imkansızdır. Mesela, sinema 
büyük rol oynıyor. Gençler, lüks 
salımlarda içkiyi sinemada görü
yorlar. Eğlence, istirahat, zevk 
sahnelerinde mutlaka içki vardır. 
Tabü kanunlar, insanları zevke, 
eğlenceye ceöbcder. Bunun aksi 
istikamette nasıl yürümeğe çalı

şırsınız?. 

Biz, kendisini bilir, idrakli, ma. 
kul bir gençlk yetiştirmeliyz. Bu 
tarzda yetşen, hayatın icaplarını 

aklı selimlerile yapacaklardır. 

Doktorun fikirleri burada biti
yor. Bu satırlar tamamen kendisi
ne aittir. Bunları nakledişime ba
karak, beni koyu bir akşamcı zan
netmeyin evvelce, biraz içki alır
ken, şimdi onu da, rahatsızlığım 

dolayısile alamıyorum. Fakat, şa
yanı diklkat bulduğum bu fikirle
ri, makul görüyorum. Yeşilaycı

lar nederler, bilmem .. 

(İrsal buyurulan altı kıt 'a fo -
toğrafın sahlblerinden beş itev -
kiıf ve hapsedilmiştir. Takib olu -
nan d 'ğerinin de derdesti tevkif 
bulunduğu tebşir olunur.) 
HESABINI BİLEN ADAM 

Gardiyan - (Müddetini bıtiren 
mahkuma) oğlum tahliye 'dili -
yorsun. Fakat maatteessüf bır yan
lışlık yüzünden sen i on gün fazla 
beklettik. 

- Ne zararı var efendim. İleri
de mahsunu yaparsınız, olur biter. 

KADIN VE PARA 

B:r gün zengin bir kadınla ko
nuşan biri: 

- Ben ],er isfrdiğim kadınla 

muvaffak olmanın yolıınu bilirim 
der. 

Zengin kadın omuzlarını silke
rek sorar: 

- Kabil mi? Meseıa beni nasıl 
kandırırsınız? 

- Gayet kolay... S ize on bin 
lira teklif ederim 

- Kabul etmem. 
- Yüz b :n lira t eklif ederim. 
- Yine kabul etmem. 
- Bir milyon liraya diyeceğiniz 

var mı? 
Zengin kadın biraz düşilndük

ten sonra sorar: 
- Bu kadar parayl nereden bu

lacaksınız? 

Muhatabı gülerek cevab verdi: 
- Gördünüz mü? muvafakati

n 'z için iş parayı tedarike kaldı. 

KİBAR MİSAFİR 

Ziyafetten sonra fisafir ler, gül
müşler, eğlenmişler, dağılmışlar -
dl. Hizmetçi sabahleyin ortalığı 

toplarken, sokak kapısının önün
de üstü altın markalı bir gümüş 
çatal buldu ve kendi kendine söy 
lendi : 

- Galiba misafirlerden birinin 
cebi deJ:kıniş. 

İYİ HEKİM 

Salamonun gö,Jeri ihtiyarlık -
tan görmez olmuştu. Hekme gi
dip muayene oldu. Hekim iyice 
baktı ve başını sallıyaı ak: 

- Birşey görmiiyorum, dedi. 
Salamon gülüm.siyerek: 
- Oy leysan, dedi, iyi bir hekim 

bulelimda, ekimizi da tedavi et· 
sin. 

rakı hiç yapmamalıdır. Biz, içki :=============== === = = ======================
an'anesini değiştirmeliyiz. Bence, 
Ye~i lay cemiyetinin faaliyeti, bir 
fanteziden daha ileri geçemez. Ye
ni nesillere makul şey propagan
da etmeliyiz. İçki içme, dediği -
miz zaman, gülünç almıyor mı -
yız?. Çünkü, çocuk, içkini11 bütün 
milletlerin hayatına, cemiyetine 
girmiş olduğunu görüyor. İçkisiz 
resmi ziyafet, içkisiz merasim var 
mıdır?. Çocuğa: 

- İçki serseri yapar, diyoruz. 
Aynı dakikada, gazetede, Av • 

rupalı diplomatların şampanya 

kadehlerini dokuşturduğunu ço -

Bir Dakika 

Çehrenin istirahati 

Hafta Tatilinde Hiç Olmazsa Bir 
Gün, Yüzü Boyamamak Lazım .. 

o 

• 

' t 

... 
2400 sene evvel Menad adlı bir 

Yunan şairi: •Aşk, aşk, demişti. 

Ne sahir şeysin sen -... > 

Bu şairin, ayni zamanda kahin 
olduğunu da kabul etme klazıın ... 
Çünkü, aradan bu kadar yıllar geç
tiği, medeniyet ilerlediği halde aşk 
s'hrini kaybetmedi ve etmiyecek ... 

EN GÜZEL AŞK MEKTUPLARI 

Sen Bovun, Matmazel Larive yaz
dığı şu mektub cidden güzeldir: 

•Serbest bulunduğunuz ve di
şarı çıktığınız bir gün için rande
vu vermenizi rica etmiştim. Niçin 
bu saadeti benden esiııgiyorusu-

Tuhaf 
Sualler 

1. - Ferdi; üç karılı bir ada -
mın kızile evlendirilmek istenil
diğini anlayınca İstarubuldan ka
çıyor. Niçin? .. 

2. - Hayvanlar niçin nallanır
lar? .. 

3. - Bayan Şevkiye geveze, boş

hoğaz bir kadın. Doktora gidiyor. 
Doktor muayeneden sonr:ı dilini 
çekiyor. Bayan soruyor: cNiçin 
dilimi çekiyorsunuz? ... • Dokto -
run ceva'bı ne? .. 

Diyip Geçmeyiniz 4. - Ferdi, sevdiği kızla artık * Birleşik Amerikada da- nışanlı değildir. Fakat nışan yü -
kikada 76,000 franklık tütün zükleri hala parmaklarında du -
istihsal eder. ruyor. Olur mu bu? ... 

* Kanada ı'e Almanya ~ıa- 5. - Bay Şevki, karısı şarkı söy-
sında dakikacla J,900 franklık lemeye başlayınca balikona, tara-
ma! müb~<lele edilir. çaya çıkıyor sebep? ... 
* Japonya dakikada 650 öl- 6. - Güzidenin, pek o kadar 

çek p:rinç istihsal eder. hoşlanmadığı Nerınine terzisinin 
* Amerkalılar dakki"da adresini vermesine sebep ne? ... 

180,000 fincan çay ve kahve 7. - Ateş bulunmadığı vakit 
içerler. nasıl ısınmalı? * İngiltere~e 75,ooo frank- H afta tatili gelince b!r buçuk gilterede yaymıştJJ. İstirahat çeh· J Bu da şöyle ol•ıyoı. Artık yüz 8. - Bay Nuri, otobüse biniyor. 
!ık elbise imai olunur. günlük bir ıstirahat var. renin, o türlü tür!C J t llere giren boyanmıyor, dudaklara allık sü· Oturacak yer yok. Yolculardan 

nuz?. Evinizde sizinle yalnız, bq
b~a görüşmek imkllnını bulamı

yorum. Size karşı kalb imde pek 

ıl.ır, kızını bir ana 
çok sever. F akat ilk 
olan •l\favi Meleko 
beri çevirdiği 

erkeklere iyi bir ıl. 

verıl.t 

· derin bir samimiyet. bir m 
bet var. Hayat pek kısa, 

(Devamı 6 ıncı &ah 

Eski Nişanlıla 
Unutmak Zor Şe 

Bir Defa Gönül kaptıran Gen 
kendilerini Geri Alamıyorl 

• • 

* Rusyada 'Ik ve orta mek- Holivudun güzel artistleri ... ·lü renklerle boyanan, şekilden rülmüyor. Ne pudra, ne krem, ne birisi: •Nasıl, diyor oturacak şe-
teblere dakikoda beş talebe bu ist'.rahat zanı;,nını tam mana- le g·ren çehrenin dinlenme- kırmızı. Kaşlar ise hiç alınmıyor, yiniz yok mu?.... B ay Nuri ne 1 ngiliz gazetelerinde okıındu - yormuş. On sekiz yaş 
kaydolu nur. sile dinlenmek üzere ge~irmek .,.dır!. Haftanın YC'Il(unluğunu gi- Cumartesi ve pazar günü kaşlar cevap verir. ğuna göre Londra cinayet mah- Margarit Povel isminde * Şili de dakikada 2 ton için bir çare daha bulmuşlardır. dermek için yalnız zihnin dinlen- uzıyab:Jdikleri kadar uzıyacaklar. Bu 'suallerin cevaplarını siz d~ kemesi yirmi iki yaşlarnda dır. Bu kızı öldürmeğe 
nitrat dö sud i"tıhsal olunur. İqgiliz gazetelerinin yazdığına mesi, vücudün dinle•ımesi kafi Gözler de istirahattedir. Onlar da pekala verebilirsiniz. Eğer te - bir askeri muhakeme etmeıttedir. etmiş diye ayni suretle 

----J~-ş;:;..;;u_,,.;.· ~·"'_T_TR;...._L_'_'.'l_r...;o_P_:u.::....R_KE.;." :.N:.J,.J...':gt:'.ö:.:.re:.,:a::,r.:::ti:st:,Betti Sınit. Holivudd.an değil. Çehre de dinie: ımeli diyor- kapalı tutuluyor. reddüde düşüyorsanız altıncı sa- Edvard Vidler ismindeki bu genç me edilmektedir. Kız m 

~""~J-,_ı--ı---~----------J_--....J'.n.ruııralll..b'-!'!<l:L~lıi.J'gğ~-L..hg'~e~e~b~a~k~ı]n~ız~.~-----~-1...!:b~iı~· ~z!am!:!!.:a~n~d~a~n~b~er~i.,!b~ir~k~ız:ı~s~e~v~i~-:.ı~-~~(D~eıı~a~m~ı~7:..:in~cı:·~s 
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, Makineye Verirken: 

1 ' 1 

IST ANBUL KAPIU' : • NDA l 1 
VE BiZANS SARA YLARIND 

• 
No.24 • Yazan: M. SAMİ KARAYEL 

Halil Paşa Elaltından Yeniçerileri 
Körüklemiye Başladı 

Bir Akşam Edirnede Büyük Bir Yangın Olmuştu" 
Yeniçeriler Çapulculuğa Başlamışlardı 

veziri azam; ortada üstüne alı
nacak hiç bir §ey yok imiş gibi ço
cuk padişatıa mu taa.zızimane fU 
cevabı verdi: 

- Padişahı.ın; iradeleri.niz birer 
hakikattir. Fakat; Bizans surları
nı aşmak için çalışanlar daima iz
mihlAle uğraını.şlıırdır. Mütemadi 
ı;urette hattA, bir defasında tam 
yedi sene fstaı:tıulu muhasara e
den İslam orduları bile ters yüz 
edip d&i!llım§lardır. Cennetme -
lin dedenize Timurlengi yürüten 
Bizans hainleridir. Onlar bıışlan
na gelecek her taarruza kaışı 'bir 
çare bıılurlar ... Binaenaleyiı; on
ların ilzer1ne gitmek tElı.likeailr. 

Deyince: Sultan Me'hmed, Ve
ziri Azam hakkında tam manasile 
tı.ir fikir •ııhtıi olmuFD- Demek bu 
edam be.bası Muradı da bu.suret
le kandmwş bulunuyordu. Vakti 
meıhunu gelmecllkçe bu adama 
b!r feY yııpılama:ııı:lı. Çibı1ı:ü, bü • 
tün 1ı:ıwvet ve kudret elinde idl. 
fiıte de lwtmsınm en yakm ve faz.. 
ıaca itimadını 1ı:a....,nınış bir vezir 
idi 

Fakat; SUltan Mebmed J,k!de bir 
:Vezl.ri Azamı çatırıp Birıane ilze-

feveran etti. Ve hlddetle şu ira- j 
dede bulundu: 

- Lala, ril'ıya ve iberay anın 
malı mülkü emanetullaıhdrr. Bun
lar bize vedfatullahtır. Huistiyan 
olsun müslüman olsun malları der
hal tazmin ve iade edilmelidir. 
Evveleınirde ttaat gerektir. Her 
kim yedinde mal var isa dermal 
alıp saıhlbine iade ediniz... Malı 

mağsUbu kı>tmedenleri hemen i
dına ediniz... Bir dahi bu yolda 
§ikalyetlere meydan vermeyini<z. 
Yangından gasbolan eşya hı -

rmtiyan malı im. Şiir.ayeti yapan
lar da hıristiyanlardı. Halil Paşa, 
Padişahın bu iradesini infaz et
mek med:ııniyetinde i<li. Çünkü: 
padişalh fermanı idi Ufak bir te
reddüt ve ademi itaat kendi katli 
ile neticelenebilirdi. Zaten, Sul -
tan Mefımedi:n bu irade5i kat'i idi 

Hatta; Padişah iradesini verdi-
iğ .zaman Kazasker Mhlla Hüsrev 
de yanında bulunuyordu. Fetva 
sahibi olan bu zata da dönerek 
sormuştu: 

- Hocam; vediatullah olan ri
Aya malını gasbedenlerin 1ı:atn 

caiz gelmez mi? .. 

- Kaz&sker, padişaıhın bu ira-
desine cevap vermişti: 

- Katilleni calıdir _ 
Halil Paşa; Padişahın bu kati! 

fermanını yerine getirmemek için 
adamları vasıtasile Yeniçeri Or
talarını isyana teşvik etti. Yeni
çeri kazan kaldırımşlar, bağırışı -
yıo:rlardl: . 

- Küffar malı helalımızrlır ... 
Mal gasbedenleri hiç lbir suretle 
PadiaŞ!ıa teslim eylemeyiz ... Hı
ristiıyan ıınalı için lbizi katletmeğe 
ferman veren Pa~ı da isteme
yiz .. 
İsyan bir gece için.de büyüm~ 

tü. Bütün Yeniçeri Ortalan alev
lenmişti.. Gu:relıa ve Silfilıtar'(ır 

da Yeniçerilerle beraıber ayak -
,anmıştı. 

Sultan Mehmed, yalnız başına 
kahn:ıştı. Etrafında kendisini tu
tan tek blı kişi yıoktu. Halil Paşa; 
bıyık altından kıs, kıs gülüyordu. 

Sultan Mehmed bir aralık is -
yana karşı koymak için atına biı
ııip asılar iklerine tek başına yü
rümek kararını vertm~. Bu deli
ce bir hareket olumu. 

(Devamı var) 

rinde lronuşuym<lu . .Mtlı fikri K<ııı-ı-======================= 
1:antaniyede .fdL 

HattA, bir güıı Halli Paşaya §U 

iradede bulundu: • 
- Lala; Bizane fu:erine teda -• 

rllltlü olalım! .. 
Padtşabm bu fikirleri Halil Par 

pda fena testr yapmıştı. Belki fdr 
güıı bu çocuk Padişah delice İs -
taıirul üzerine yüriirdü. 

Veziri il.zam yine tır:ıldaklarına 
bS§ladı. Ne yapııp yapıp Sultan 
Muradı tekrar saltanat mevkiine 
getirmeli idi Yoksa bu çocuk ba
flll8. bir fe!Aket getirecekti. 

Halil Paşa el altından Yeıtiçeri
leri El!ikiısi gibi adamları va.sıtasile 
lııörillı:lemeğe l:ıaşladı. Bir gece E
dirnede büyücek bir yangın oldu. 
Yangın epeyce büyüdü. Etrafı 
ateş sardı. Birçok ırvler, hanlar 
yanma,ğa başladı. 

Sultan Mehmed yangınla al&
Jı:adar oluyordu. Fakat yangını 
wndürmeğe memur Yeniçeriler 
çapulculuk yaprnağa lroyulmll§ -
]ardı. Mllletin malı ve mülkü ya
narken babada ağır olanlarını 

celblerine dolduruyorlardı. Ahali
den bir !,lOklan Yeniçerilerin tıu 
hallerini önlemek için Veziri aza
ma şikayette •bulundular. 

Halil Paşa; Yeniçeri kullarını 
kırmamak, gönüllerinj hoş tU't -
mak için halkın şıkayetlerini ye
rine getirmedi. 

Nihayet; halk Saruca Paşaya 
müracaat ettiler. Sanıca Paşa Ve
:ııiri azamın ne ayarda bir adam ol
duğunu bildiği için halkın şika

Evet! Hayır! 
Belki! .. 

(S inci myfo.dıın devam) 
12 inci yüz yıl İran şairlerinin 

ren ömrün zevklerinden biı an 
evvel ve mümkün olduğu kadar 
çı>k istüade etmeli değil miyiz? .. 

AŞIKLARA OOÜ'llLER: 
12 ine yüz yıl İran şairlerinin 

en büyüğü ve en marufu şüplıııBiz 
.Gülillstan. sahibi Sadidir. KlıSa 

cümlelerle aşktan ne güzel bah
sediyor: 

Bugün bir kadnı sana: •Hayır!.> 
dedi mı, yarın mutl<.k: •Evet!.• 
diyecektir. Bu iki kelime arasın
da; •BelkL ... vardır. AŞ<ın en 
iyisi de budur. 
Eğer sevgilinin yanagından ö

perken gözlemi kaparsa ihtiyatlı 
davran ... 
Aşk bir yaıı.g:ı1'dır Bir nehrin 

suyu ile söndüri.ilemez. Aşıklara 
verile<:ek öğütler beyiıudedir. 

MONTESKİYO, AŞK VE 
KADINLAR 

Aşk verdiği kadar da almak is
ter. 

Eski kadınlar güzeldi. Şimdiki
ler blı kat daka güzel ... 
Kadınlar indinde bütün kıocalar 

çirkindir. 
KADIN iTİRAFLARJ 

Eğer erkekler bir gözyaşının ne 
demek olduğunu bilmiş olsalardı 
daha çok sevilrlerdi, biz de üzül
mezdilı. - Margarit Gotye -

yetlerini lisanı münasiple anlattı. (llR .. lllllllıııııRıllllllllllııııılllllıılll-M_, 
Ahali gasbolan mallannın iade

si üzerin.de israr ediyorlardı. Şi
kfıyetciler bir Lki değil, bir çoktu. 

Sultan Ml"hmed, maiyetinde bu
lunan adamlarla yangın yerinde 
dolaşıyorou. Şikayetciler Padişa
hı önlediler ve .. Veziri azama o
lan şikayetlerini tazelediler. 

Sultan Metımed. Veziri azamı 
çağırdı. Şu emri verdı: 

- İ·badullahın gasbolan malla
nnı ıade ettir!. 

Halı! Paşa Padişahın bu irade, 
sine karşı şu yolda muka•belede 
bulundu. 

- Devletlum. Olan olmuştur ... 
Yenıçen kullannıı üzerine bu de
.rece basi• bir ~ için yürümek mü
nas.ıp olmasa gerek .. 

Ded.. Sul Meb!med. sin·,ı...,_ 

Garib Suallerin 
Cevabı 

1. - Üç kaynananın eline dilş
memek için ... 

2. - Kendi kendilerini nallıya
madıklan için ... 

3. - Doktorun cevabı: Reçete
yi yazarken geve2eHk etmeye.si
niz diye!. .. • 

4. - Evlendiler de ondan ... 
5.- Komşulara, karısını döğdü

ğü fikrini vermek için ... 
6. - Roblarını i:ıeılbad etsin di

ye ... 
7. - Yaz saatini tatbik ederek ... 
8. - Var. Fakat k-0yacak yer 

bulamıyorum ... 

Çehrenin 
İstirahati Lazım 

(5 inci •ayfadan devam) 
Bettı Smitin HoLvuddaıı getir

diği bu fikir Londrada pek yerin
de görülmüş olacak ki tatil dola
yısile deniz kenarlarına, kırlara 

giden İngiliz kadınlarının hepsi 
için bu tarzdaki istirahat tavsiye 
edilmektedir. Sonra söylemeğe lü
zum olmasa gerek: Saçları da din
lendirmek lazım. Bu da onları her 
günkü vaziyetinden çıkararak da
ğıtmakla, yahud başka bir tarafa 
yatırmakla olacaktır. Huliısa, di
yorlar, yaratıldığınız g..lıi olunuz. 
Haftanın istirahat günlerinde ol
sun kad.ınm çehresi yaratıldığı gi
kalsın!. 

Münakalat Vekili 
Tetkikat Yapıyor 

Münakalat Vekili Ali Çetinkaya 
bugünden itibaren şehri.uıizde Ve
kfilete bağlı müesseselerde tet · 
kiklere başlamıştır. Vekil bu sa
bah saat 9 d; Harbiyedeki evin
den çıkarak otorr:ibille doğruca 

Denizbanka gitmiştir. Ban.tı.ada 

Denizyolları İşletmeleri Umdm 
Müdürü İbrahim Kemal, Liman 
İşletmeleri Umum Müdürü, şube 
müdürleri, şef ve memurlar tara
fından karşılanan Ali Çetinkaya 
binayı gezerek tetkiklerde bulun
muş, Denizbankrr. lağvı münase
bet:ile bu müessesenin yerini ala
cak teşekküllerin teşkillatı için 
şimdiye kadar yarılan hazırhklar 
üzerinde umum mJdürlerden iza
hat almışlardır. 

Münakalat Vekili öğleden sonra 
da tetkiklerine devam edecektir. 

--<>-

Hamdi Emin de 
Tevkif Edildi 

(1 inci sahifeden devam) 

sıfatile malCımatma müracaat e
dilmiştir. 

Müddeiumumilik malfunatına 

müracaat olunacak diğer zevat i
çin de celebnameler çıkarmıştır. 
Mevkufların kefaletle tahliyesi 

hakkında lbugün öğleye kadar 

Sovyetlerle Bir TDrlü 
Uyuşulamıyor 

Mıskova 26 IA~) - B. Willi&m Strang'ın Moskavaya geldiği ta- , 
rihten buıgüne kadar 12 gün geçmL~tir. iBu 12 gün zarfında İngiltere, 
Fransa ve Sovyet Rusya arasında bir itilamame akdi için gi:riŞLmiş o

lan müzakereler las·lasız surette devam etrni§tir. İngUiz ve Fransız 
mümessilleri, B. Molotof'a i!ki mubtelii plan tevdi etmişlerdir. Bu planc 
!arın her ikisi de memnuniyete şa~ an addedi1ınemişti.r. 

İyi malumat almakta olan menalfilin istihbarına göre fogiliz ve 
Fransız sefirleri, yeni t:ılimat alacaklar ve pek yakında üçüncü bir 
plan tevdi ede<:eklerdir. 

''Kuvvete Kuvvetle Müracaat,, 
Londra 26 (A.A.) - Times gazetesi, başmakalesinde yazıyor: 
Alınan ve İtalyan gazetelerinıde peık çok .gürültülü meydan oku

malar vıın:lır ve ilıu hat· İılgiliz devlet adamlarının söylemiş oldu.klan 
nutuklardaki sakitane itidalini yanlış telsir etmelerine selbeibiyet ver
mektedır. 

Cbamberlaiıı ile Haliiakıs'ın .Kuvvete kuvvetle muka'bele edile<:e
ğh sarahatindeki mükerrer ihtarları filiyat ile teeyyüd edinciye kadar 
mesmu olmıyacak olursa, ıbu hal, !bütün dünya için ·bir feJaket olacak
tır. O 1aman İngılterenin teklif etmekten hiÇbir zaman fariğ olmamış 
olduğu bir ihtimal olan müzakereler devri geçmiş bulunacaktır. 

Nevyorkta Kanlı Bir Arbede 
Nevyork 26 (A.ı\.) - •Jclınvah §dhri• isıni verHen dini kongre 

esnasında cMadison Square Garden • de bir arbede çıkmıştır. 50 kadar 
yaralı vardır. Arbedenin sebı>bi henüz malCım değildir. 

Hataylılarııı Bugünkü 
Tezahüratı 

(1 inci 8ahıfeden ~.evam) 

lerını İskenderun ve Antakyaya 
kadar uzatacaktır. 

HATAY MECLİSİ BUGÜN 
TOPLANIYOR 

Antakya 26 (Hususi)- Halayın 

anavatanıı H1'hakı münasebetile 
Hatay millet meclisi bugün fev
kalade bir toplan!. yapacaktır. Blı 
çok hatibler nutuk söyliyecekler
dir. 
FRANSIZ HARİCİYE NAZIRININ 

BEYANATI 
Par.s 26 (Hususi)- Hariciye 

Nazın Bone Pariste iınzaıanan 

Türk - Fransız deklarasyonundan 
bahsederken, demiştir ki: 

•- Türkiye Başvekili Dr. Re
fik Saydamın dediği g:.bi, Türk -
Fransız birliği diinya sulhu için 
bir kazanç olmuştur. İki hükı'.i. -
meti, Akden:zde harbe sevkede
cek herhangi bir taarruz olduğu 
takdirde, .iki hükfımet mütekabi
len birbirlerine yardım ve müza
herette bulu:ııacaklardır. Bu taah
hüd kat'i blı itilafnamede tasrih 
edıile<:ektir .. 

Pari Suar gazetesi Pariste im
zalanan beyannamenin esasları 

hakkında şu malumatı veriyor: 
1- Tahrik etmeksiz:n vukua ge

lecek herha~gi bir tecavüz karşı-

sında mütekabil yı.rdım ve müza
heret. 

2- Türk ve Fra.ıısız kara, hava 
ve deniz kuvvetletinin mesai bir
liği. (İngiliz kuvvetlerile de irti
batı muhafatla etmek üzere). 

3- Fransa, Suriye üzerinde 
mandater devlet sıfatile hafa ol
duğu hakları hiçbir devlete terk 

etmiyeceği gibi, Suriyenin .istik
lalini müdafaa vazifesini de üze
rinde bulunduracaktır. 

Hatay anlaşmasının esasları da 
şunlardır: 

1- Hatay arazisi J'ürkiyeye ve
riJe<:ektir. 

2- Bu mmtakadaki Fransız em
lak ve menafii muhafaza edile -
cektir. 

3- Türkiye Surıyedeıı. hiçbir 
arazi talebinde bul unmıyacağı gi

bi, bu memlekette her tiirlü pro
pagandalardan da ictinab edecek
tir. 

4- Akra dağı Suriyenın emm
yetine lüzumlu olduğu için Suri
yeye bırakılmak suı:eti:J.e yenı hu
dud tay:n edilecektiı. 

Fransız - Türk beyannamesi 12 
mayısta imza edilen İngiliz - Türk 
beyannamesine tamamile müşa -
bih<lir, 

T ota 1 i t e r 1 er Ve A r a b 1 a r 
(l inci sahifeden devam) 

yelerinde İngil'zlcrin dostluğu ile 
kendi hükümranlığın. sürdürmek· 
tedir. Hasra garbından SüV'eyş 

eteklerine ve Mavcrayi Erdün, 
Filistin hududlanndan Suriye ve 
Irak hududlarma kadar en büyük 
ve en gen'.ş Arab sahralarına sa
hih olan İbnüssüüd gerek Necid
deki, gerek KızıldC'nizdeki vazi -
yeti ve Yemen, Asir kıt'aları üze
rindeki hiıkcmiyeti ile hakikaten 
cenub Arabistanınm en nüfuzlu
sahibidir Kendi kılıcının hakkı 
ile Kral Hüseyni Hicazdan sürüp 
atan ve Suudl Krallığını k.ıran 

Vehabl hükümdarı bugün için İn
giltere ıle arasındaki bütün pil· 
rüzleri ve ihtilafları halletmiş, 

kendi memleketinin ink'şaf ve 
imarına, dahili nizam ve inzıba -
tına sfıy etmekte bulunmuştur. 

Mısır, Irak, Suriye, Maverayi Er
dün Arab hükfunetleri ile de mü
nasebatı pek dostane olduğu gibi 
Türkiye Cumhuriyeti ile de sıkJ 
bir dostluk muhafaza eylemekte
dir. 

Bu umumi vasıflar içinde Al -
manyanın ne Suudl Krallığı ile, 
ne de diğer Arab devletleri ile fiili 
bir müşareket tesisi mevzuu ba
his -0lamadığına göre son gayret
lerin hedeii ne olabilir?. 

Bize öyle geliyor ki, bundaki tek 
maksad Filistin ve Suriye, Tunus 

ve Cezairdeki m~nfi cereyanları 
İngiltere ve Fran•a aleyhine tah
ııik etmek, bu ülkelerde devamlı 
bir ruza ve ihtilil!ara yol açmak-

şamdl ve müessir bir hale sokmak, 
Kızıldenize ve Sü' eyşe nakletmek 
her .iki devleti de esaslı şekilde 

meşgul edecek bir todib ve tenkile 
sevkeylemektir. 

Ancak, herşey tir defa denene· 
bilir. Bu deneme de büyük harb
den önce ve büyük harb içinde 
denenmi§, Arablığın hırsı İngil
tere için bir n:met teşkil ettiği ka
dar Osmanlı imparatorluğu ıçin 

de izmihl51 vesilelerınden bir; ol
muştur. Osmanlı orduları karşı -
sındaki düşmanla olduğu kadar 
gerisindeki Arab hançeri ile de 
çarpışmak ve boğu,~ak mecburi
yetinde kalmıştır. Yalnız, o zaman 
Arablığı tahrik etlen gayeler ara
sında istiklal gibi.. bir maksad ve 
ideal vardı. Büyük harb bu gayeyi 
Arablar lehine netieelendirmiştir. 
İmparatorluğun Arablarla mes

kfın toprakları üı.erinde bugün 
Irak, Suriye, Filistin. Hicaz, Ye -
men, Maverayj Eıdün gibi altı A
rab devleti ve tamamile hür, müs
takil bir Mısır Kr; llığı vardır. Bi
naenaleyh İngiltere ve Fransa bu 
kozu çok daha evvel oynamış ve 
Osmanlılık aley'lı 'ne istismar et
mek fırsatını bulmuşlardır. 

Bugün için İtalya ve Almanya -
nın tekrar böyle b'ir ümid muha
faza ebnelerine imkan olmadığı 

gibi Sur;ye ve Filistindeki menli 
hareketlerde totaliterler nam ve 
hesabına esaslı bir mesned ve 
noktai hareket vadetmezler. Bu 
itibarladır ki, totaliterlerin Arab 
memleketlerindek! faaliyetlerini 

Dünkü Maçlar 
Dün Taksim stadında serbest 

güreş maçları yapılmıştır. 

Evvelce ilan ed'ldiği üzere Ha
beşli Kasım Tafari ile Kara Ali, 
Mülayim ile Polonyalı Gineivnski, 
Babaeskili :lıbrahim ile de Bulgar 
pehlivanının karşılaşmaları mu
lkarrerken, ~aat 10,30 da mikrofon 
'başına gelen hakem Cemal pehli -
van iBu1gar güreşcisinin hala mey
danda olmadığını, Babaeskili İbra
hj.min hü:kıınen galib addedildiğini, \ 
diğer güreşlere devam edileceğini 

bi1clirdi. 
Saat ıo.:ıo da güreşecek pehli -

vanlar minder lbaşında llıalka tak
dim edildiler. Adapazarlı Server ile 
Beşiktaşlı Mll'Stafa, Karamür -
selli gıöçmen Ahmedle Dinar lmın 
kardeşi Karacabeyli İsmail, Edir
neli Süleyman ile de İzmirli Hü
seyin 10 dakikalık ikişer kısımdan 
mürelı:kı>b güreşlere !başladılar. 

Günün gal1'bleri, Server. Ara
bacı Mebmed, İzmirli Hüseyin ol
du. Karacaıbeyli İısmail ile göçmen 
Ahmed .berabere kaldılar. 

Güni.i.n mühim maçı Mülayim
le Polonyalının arasındaydı. Bu 
maç 46 ınıcı dakikada Mülayimin 
tuşla galibiyeti ile ııilıayetknd.i. 

Bundan sonra Halbeşli ile Kara
Ali karşılaştılar. Halbeşlinin ye
nişinciye kadar olmasında israr 
ettiği güreşi Kara Ali 15 şer da -
ikikalık üç ravuı>dda nihayetlen
dirmek istiyordu. Nıilıayet, eğer 

bu müddet zarfında lbitir€'ll1ezse 
yenişinciye ikadar uzamasına razı 
olan Kara Alinin sözü üzerine gü
reşlere başlandı .. Habeşli 110 kilo
lıık cesim vücudü ile Kara Aliye 
7JOrlu dakikalar geçirtti. Üçüncü 
ravunıclun 'beşinci dakikasında has
mını minderin kenarında Klea -
merikan ile ve sararak yıktı. Ve 
kaptığı Joola tazyiık ede ede ha~ 
mını tuşa getirdi. 

Hakem Sami F.arayel düdüğü 
çaldı. Kara AI:yi gatib addetti. 
Fakat jüri heyeti ile Habeşli Ta
fari bu mağlubiyeti kabul etmi -
yorlardı. 

Bu münakaşalar lbfryiidü. Kara 
Ali iddiasında ısrar etti. Nihayet 
Cemal pehlivan 

- Orta thakemin ver'Cliği buk -
ımü. erken bulmakla .beralber jüri 
de bunu kabul etmek zaruretinde 
kalmıştır. 

Diyerek maç Kara Alınin gali· 
biyeti ile neti<celendi. 

Mülayimin hasmı Polonyalı Gi
nevinski, yenildiği sırada rakibi
nin şiddetli davranması yüzünden 
hafif tbir 'baygınlık ·geçirdi. Fakat, 
derhal doktor müda:lıalesile ken • 
dine geldi, sa.hayı terketti. 

MURAD KAY AHAN 

FUTBOL 
İ1ımirin Ateşsporu. Galatasaray 

karşıısında 3 - 1 mağlup o~duktan 
oonra, .ikinci maçını dün şeref 

stadında Beşiktaşa karşı yaptı. 

Taıkımlar sahada karşılıklı olarak 
şu kadrolar la yer aldılar: 

Beşiktaş: M. Ali - Taci, İbra • 
·hinı - Fevzi, Bedii, Hüseyin - Ha· 
yati, Hakkı, Salbri, Şeref, Eşref. 

Ateş.spor: Seyfi - Sezai, Cemal • 
Salih, Ömer, Avni - İzzet, Reşat, 
Osman, Etıhem, Ferit, 

Hakem: Şazi Tezcan. 
Oyun çok !heyecanlı oldu. Ne

tice: 3 - O Beşiktaş galip. 

Ankaradaki Maç 
Dün Ankara stadmda 2.l bin se· 

yircinin önünde Fenerbahçe takı
mı Ankara ikincisi Ankaragücü ile 
karşılaştı. Fenerbırhçe, her iki 
dı>vrede daha i!ıakiın oynamasına 
rağmen üçe karşı iki sayı ile mağ· 
lup oldu. 

Atletizm 
Fenerbahçe stadmda Gül ku· 

pası atletizm müsabakaları çok 
muntazam oldu. 

Umumi tasnifte Fenerlıahçe 34 
puvanla birinci, Galatasaray 33 pu· 
vanla ikinci, ;BeşiJttaş 31 puvanla 
üçüneü oldular. 

Yüzmeler 
Deniz Ajanlığı tarafından ter· 

tip edilen ikinci yü2me müsaba • 
kalan da Şeref \Stadı havuzunda 
yapıldı. 

Bütün müsabakalar neticesinde 
resmi müsabakalarda Beykozlular 
üç birincilik, bir ıldndik, Galata• 
saraylılar lbir ıbirinciliık, Beşktaş 

ta ıbir birincilik aldılar. Gıryri res
mi surette yapılan küçükler mü
sabakalarında da Beykozlular beş 
birincilik, Galatasaray dört ikin -
cilik, Beşj.ktaş iki ikincilik, bir ü
çüncülük aldılar. 

----- - -
Fa1J:h Sulh icrasından: 
Alacaklı: Gimis: Gedikpaşa ha· 

marn caddesi 80 numaralı dükkan
da üncü. 

Borçlu: Aliksan Aleksanyan: 
Beyazıt Dişçi mektebi sırasında 

Bakırcılar caddE'6inde 21 numara
lı dükkaooa. 

Yedi Emin: Hüsnü: Beyazıt Ba
kırcılar caddesinde 26 numaralı • 
dükkanda tüccar. 

Gimese 38 lira bor.;tan dolayı 

haciz altına alınan 9381 numara ve 
K. L. O. P. P. markalı pılanya ma
kinesi 29/6/939 tarilhine müsadif 
perşembe günü ısaat 11 de Beya
zıt Dişçi mektebı sırasında Ba -
kırcılar caddesinde 21 numaralı 

IJ:ıorçlu Aliksamn dükkanında bi -
rinci müzayedesi ve kıymeti mu· 
hamnıeneısini ·bulmadığı takdirde 
ikinci arttırması 1/7 /939 tarihine 
müsadif cumartesi günü ayni sa
at ve ayni malhalde açık a•·ttır -
ması yapılacağından taliplerin 
mahalli mezkürda memuruna 
müracaatları ilfın olunur. 

ZAYİ 
Fen Fakültesinden ~l<lığım hü· 

viyet varakamı zayi ettim yenisi
ni alacağımdan eskisinin h'.ikmii 
yol...-1:ur. F. K. B. 

3277 
Selami öğün 

İstanbul Belediyesi İlanları 
Yoı inş:ıatında ku l!arulmak üzere satın alınacak 85,000 tane Parke 

taşının nakliyesi açık eksiltmeye konulmuştur. TaiJ:ımin bedeli 637 lira 
50 kuruştur. İhale 7/'1/93{) cuma günü saat 14 de daimi encümende ya
pıJ.aeaktır. Şartname Zaıbıt ve Muamelat Müdürlüğü kaleminde görü· 
lelbilir. Taliplerin 47 lir~ 82 ıku~luk ilk teminat makbuz veya mı>ktu
bu ile ihale günü muayyen saatte Dai'mi encümen<le bulunmalan. (4505) 

Nafıa Vekaletinden : 
7/7/939 cuma günü saat 15 de Ankarada, Naba Vekaleti binası 

için.de m~lzeme mfıdürlüğü odasında toplanan malzeme eksiltme ko· 
misyonu!!<la 1170 lira muhammen bedelle 3 m/m lik du'ble cam 100 M2 

ve 2 mim lik ya•ını dub}e cam 400 M2 ile 0,55X0,45X0,002 eb'admda adi 
cam B sandık 40 a<letıik ve 0,55X0,45XO, 001 1/2 e<b'adında adi cam 2 

sandık 40 adetlik o~mak üzere Konyanm Çumra istasyonunda teslim 
şartile dört kalem cnmm açık eksiltme usulü ile eksiltmesi yapılacaktır. 

Ek~iltme şartnamesi ve teierrüatı bedelsiz olarak malzeme müdür

lüğünde1' alır.abiliı. 

Muvakkat tenıınat 87,75 liradır. 

istek!ilerın muvakkat teminat ve şartnamesinde yazılı vesa'k !le 

• 



E s k i N i ş a n 1 1 1 a r 1 Bin Senelik Bir San' at 

Unutmak Zor Şey! Satılık Mumyalar ... 

[Büyük ı..arbde l\larmara to inde çarpışan İnl'llis ve Fransız tahtetba hlrlerinJn harlkulide maceraları ve Sol~ 
tanhisar t.orpldomuzun şanlı zaferi müJı a. Bahriye Nezaretinin dosyalarından c• llp lı.umandanm beyanatının 

ve tlfrell muba.berat ve vesikalardan alman bu eser 7u11.mı.,tır.] 

No. 5 Yazan: Rahmi Yağız 

(5 inci sayfadan devam) 

madığını ıddia etmiştir. Kefalete 
bağlanarak bırakılmıştır. Vidler i
se kendini müdafaa etmemiştir. 

Müddeiumumi d<.vayı anlatarak 
demiştir ki: 

- Maııgarit Povelin maznun o
larak buraya getirilmesine sebeb 
bu kızın diğer bir kızı öldürmeğe 
teşebbüs etmes:dir Edvard Vidler 

düşürmüş ve Margarit Povel is -
mindeki kıza demiştir ki: 

- Şunun çoraplarından birini 
çıkar bana ver!. Eunu çorabı ile 
boğacağım! 

olundan Dürterek işaret Etti • ile Nelli isminde bir kız ile ni~an-

Fakat Nelli uğraşmış, kendini 
kurtarmağa muvaffak olmuştur. 

Sonra kızın başına tuğla ile vu
rarak öldürmek istemiş ise de bu

nu da yapamamıştır Sonra Vidler 
ile Margarit Povel oradan uzak -
!aşmışlardır. • 

''Bak Ne Güzel Bir Kız!,, 
• )anmıştır. Fakat tir zaman sonra 

nişanı atmışlardır o zaman v:d
Jer Nelliye şbyle demişt.r: 

- Ben artık senden ayrılarak 
Margarit Povel He n!şanlanaca -
ğım ve onu alacağını. 

Mahkemede Nel!i müddeiumumi 
tarafından tahkikata göre söyle -

nen şeyleri tekrar etm:ş, kendisi
nin çorapla boğuimak, sonra ba

şına vurulmak ist~ndiğini anlat -
mıştır. 

•• 
Sahi Oyle ! Aceba Konuşamaz mıyız Dersin? 

Şöyle 
- A:hmak; Maltadaki •Sarı ça

pa meyhanesin:n veznedarı Lü -
ızi elinden al<iım diye ne yapaca
ğını bCılıniyor. Hele dönüş kısmet 
olur, şu Türk denizinden sağ se
lamet MaJtaya avdet edersek bak 
sana ne ,nad yapacağım ... Görür
sün sen ... 

İki arkadaş, baş çarkçının mü
dahalesile sureta barışmış oldu -
lar ... Fakat iki taraf da gönülle • 
rindeki bir kadın rekabetinin do
ğurduğu zıddiyeti bir türlü haz -
medemiyorlar, fırsat kollayıp bir-
birlerine çatıyorlardı. r 

Antuva.n Godye Triton'un torpi-. 
do gediklisi idi .. Tahtelbahir deni
ze indirildiği gündenberi bu gemi
de bulunuyor, aynı şekilde Trito
na gelen topçu gedikli5i Etyen Şa
mu ile çdk samimi iki arkadaş sa
yıyorlardı. 

Bu hal senelerce böyle devam 
etmiş, iki arkadaş tam manasile 
kafadar, ıbütiin işlerini beraber 
gören iki içli dışlı dosttu. 

Triton, Maltadaki itilli devlet
leri donaı:ııması Amiralı Dörobek 
emrine gönderildikten ve limana 
gelip de demirledikten sonra ka
raya çıkan iki ·kafadar ilk hamle
de bir mey'hane aramışlar, liman
daki meyfuanelerden cSarı çapa 
barına gitmişler; orada içmeğe ko
yulmuşlardı. Bir ara Etyen'in göz· 
!eri, tezgahın •bir ucundaki veme
de oturan sarışın, etine dolgun bir 
tazeye takılmış, kıza uzun u
zun baktııktan sonda dirseğile ar
kadışını dürtmüş ona işaret et • 
mişti: 

- Bak Antuvan .. Ne güzel bir 
ıtızl.. 

Antuvan da dikkatle ktzcağızı 

süzmüş, söylenm~i: 

- Sahi be, ne şeker şey!.. Konu
şamaz mıyız dersin? 

- Bilmem, bir deneyelim! ... 
Veznedeki kız tezgMı başında 

duran, durmadan içen, kendisine 
hayran hayran, alıcı gözile bakan 
iki Frruı.sız bahriyelisine gözü ili
şince hafifce gülümsemiş, bu te
bessümü de iki ahl:ıap çavuşlar -
dan her biri ke~ne maletmiş: 

- Kız bana gülllmsedi: 
Diyerek biriıirlerine söylenmiş

ler, bu yüıxlen aralarında bir mü
naıkaşa başgöstermiştL 

İlk defa arkadaşını dirseğile çe
kerek kızı gösteren Etyen Şamo, 

TARİHi 
ÇOCUK 
RD11ANI 

kayalıklardan aşağıya iner, sen- j 
den yiyecek ister, kendisine şu 
kuzu kızartma> mı verirsin! O ye
me;:le meşgul olurken, kılıcını çe
ker, başını vurursun!. Fakat, u
nutma ki (Mara), öyle kolay ko
lay kılıç ve hançer darbesile öl
mez. Aldığı yaradan bir damla 
kan çtktığını gören yoktur. Ken
disine nice 1<ahramanlar ok ve kı
lıç savurdular. 

Hepsini kendi elile birer birer 
çekip attı ve üzerine saldtranları 
bir hamlede parçaladı Avucuna 
aldığı tas parçalarını bir sıkışta 

Bir Denesek •.• 

Büyük harbin en çetin ve Çanakka lenin en cehennemi boğuşmalara 
sahne olduğu günlerde General Fon Makenzen Osmanlı askeri müzesini 

geziyor 

Antuvana mağrur bir eda ile mu
kabele etmişti: 

- Farkındasın ya Antuvan, kız 
lbana gülüyor, ne dersin? 

Antuvan, içini yakan bir hissin, 
Goskançlığın dolaştırdığı dilile ar
kadaşının damarına basar gibi ce
vap vermişti: 

- Haydi sen de budala ... Kız 
senin neyine gülecek, sanki, şu 
'biçimsiz suratına gülüyorsa eh .. 
Hakkı var diyelim .. Amma, du • 

daklanndaki tebessüm bir sevgi 
ifadesi olduğuna göre muhakkak 
banadır .. 

Etyem Şamo, arkadaşına adam-. 
akıllı içerlemişti. Fakat hiç renk 
vermemeğe uğraştı. Kendini ııor

ladı, :ıxıraki bir kahkaha ile sade 
kızın değil, orada gürültü, patırdı 
ile viski çekiştire.ı bir sürü İngi
liz bahriyelisinin meyhanenin i
çini dolduran bütün yalbancı müş
terilerin de gözlerini teııgah ba
şına çevirtti. Üzerlerine dikilen 
tuhaıf bakışları arasında hırsla -
nan, yüzü kıpkırmızı kesilen ar -
kadaşının, Codier'in iri bir armu
du andıran morarmış burnuna işa.
ret parmağını dokundurdu: 

- Hangimizin daha gülünç ol
duğunu şu bize bakanlar pekala 
söyliyebilir. Amma lüzum yok. 
Şu senin alameti farikan en kuv
vetli şahit ... 

Godier arkadaşının belki biraz 
hızlıca bir el vuruşiyle sözünü kes
ti: 

- jıı:ünasebetsizliğin lüzumu 
yok Şamo kendine gel! Çe'ktiğin 

kadehler dokundu galiba! 

- Sözü bu kılığa sokan sensin! 
- Ben sade hafif bir şaka yap-

tım! 

- Benimki de şaka! 

Yazan: Iskender F. Sertelli 

yaradılmış, demir vücutlu bir ca- j 
na vardır. 

Kralın adamı yolun kenarına

da durmuştu. Azak'ın yüzüne ba
karak: 

- Ben buradan döneceğim, de
di. Canavarın yerini sana göster
dim Vazifem sana bu yolu gös
termektir. Mert ve temiz yürekli 
bir yigitsin! Sana acıdığım için, 
buraya kadar birlikte geldim. 
Dost sözü acıdır, fakat söylemek
ten çekinmiyeceğim: Mara seni de 
Buran gibi paı·çalayıp öldürecek
tir!. Yaztk sana!. İstersen geri dö-

- Elvet ... Orman şakası ... 

Kasadaki genç 'kızın gözleri şa
ikalaşırken işi münakaşaya dö -
ken Codier ile Şamo'ya dikilmiştL 

Küçük, kırmızı dudaklarında on
ların konuşmasını, münakaşaları

nı tuihaf bulan bir tebessümle iki 
aıtkadaş:ı süzüyor, adaya o gün ge
len Fransız gemilerinin kendi 

meyhanelerine devamlı müşteri 

olmasını temin için onlara yakın 

iltifatlarını esirgemez gilbi davra
nyıordu . 

Şakacı Şamo, arkadaşının biraz 
ağır bir cümle ile sözün gidişini 
kavgamsı bir hale sokmağa kal -
kıştığını görünce, elindek~ kadehi 
ağzına boşalttı, 

- Sen, başının çaresine baık,. 

Codier; ben kıza yaklaşacağım; a
dını madını soracağım! Şimdilik 

orvar! Gemide buluşuruz, 

Dedi; Codier'in cevap veıırne -
sini 'beklemeden ağır ağır, tıpkı 

bir deve sallanışiyle kasaya so -
kuldu. Cebinden çıkardığı 50 
farıı'klık bir bankonotu güzel vez
nedara uzattı: 

- Şirin Matmazel; hesabımı ya
par mısınız? 

Genç kız Fransız bahriyelisinin 1 
uzattığı bankonotu aldı, !bozdu, 
'kağıd ve nikel paralardan mürek
keb ufactk bir yığını Şamo'ya ia
de ederken sordu: 

- Adamıza yeni mi geldiniz! 

( DPvamı var) 

- ----------- ! 
Dr. Hafız Cemal 

(LOKMAN HEKİM) 
DAHİLİYE MÜTEHASSISI 

Dlvanyolu 104 
Muayene saatleri : Pazar bari~ her 
~ün Z,5 - 8, Salı, Cumartesi 11 - 1.5 

fılı.araya. Tel: Z2S98 
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Tanrının ~ğlu hayretle adamın 
yüzüne baktı: 

- Buranın kolay kolay öldü
ğünü sanmıyorum. Belki canavar 
ininde hapdseciilmiştir. Oraya ka
dar gidip bu vak'anın esrar perde 
sini kaldırnıalıytm. 

- Acaba arkadaşına acıdığın 

için mi, yok güzel Prensese ka
vuşmak için mi kendini bu teh
likeye atıyorsun?. 

- Arkadaşını ı kurtarmak için .. 
Ve içli içli enginlere bakarak i

lave etti: 
- Ben Sirtelladan gelmiş bir 

Her iki kız da evlerde h ·zmet-
çilik ediyorlardı. Fakat her üçü 
birbirlerile dargır. deg:Jlerdi. Bun
lar 16 mayıs günü hep birlikte gez
meğe çıkmışlar, fakat del'kanlı

nın arzus.Je Nelli önden yürüyor
muş. İşte tahkkata eöre vak'a bu 
strada olmuş, V:dler önde gden 
Neliye hucum edere· onu yere 

Neticede Margarit Povel ;sm:n
deki r.ıaznun kızın kefalete bağ -

lanmas na. V'clerın de mevkuf o
larak muhakemesine karar veril

mışt r. Vidler kendine müdafaa 
şahidı lank bırinın çağırılmasını 
is:emi ş , k bul ecl:lm ştır 

Hava Kuvvetlerinin Roileri 
(4 iincii sayfadan devam) 

:eadaki Fransa ve Ingiltere gibi 
müttefiklerinden ve onlar vasıta
sile de yeni dünyadan, Ameıika
dan ... 

Avrupalı mütehassıslar bu bah
si buraya kadar getirdikten sonra 
şu neticeyi çıkarıyorlar: Lehistan 
kuvvetli müttefiklerinin ve onla
ların vasıtasile Amerikanın yar
dımını istiyebilir. • 

Devletler arası:ıda ittifak ve 
teşriki mesai imkanları yalnız bu 
gün değil, b'.lhası:a yarının ihti -

yaçlarını iyice tetki!< ederek bu 
müttefikler arasında ona göre da
ha sıkı bir surette çalışmakla te
min edilecektir. Leh'stan diyor -

!ar, mademki Fransadan, İngilte
reden ve Amerikadan yardım a
lacaktır. Fransa ve İngiltere de 
Le his tanın ha va kuvvetlerini art 
tırmak için lazım gelen yardım -

dan geri kalmıyacaklardır. L.!his
tanın coğrafi vaziyeti müsaidd:r. 
İleride bir harb olursa Leh;stan 
tayyareleri mühim b!r rol oyna -
yacaklardır. Onun için sulh ceb

hesini tesis €den büyük devletler 
şimdi de Lehistanın bu rolü ııe uy

gun bir hava kuvvetine mali>< ol
masını sulhun müdal aası için el
zem görüyorlar. 

Esasen Lehistan da Avrupada 
ikinc bir devlet olarak kalmayt 

palık tarafından geçenl<!rdc Var
şova hükumetine bazı tekliflerde 
bulunulduğu da ~öyleniyordu. 

Avrupa politika aleminde Pa -
palığın oynadığı rolden geçenler
de bahsedilirken Vatikanın Al -

manya, İng"ltere Fr;;nsa, Lehis -
tan ve ttalya arasında bir kon -
ferans toplamak istediği anlaşılı

yordu. İşte Lehistana edilen tek
lifler de bu meseleye bağlıdır. 

Fakat Rusyanın bari~ kalacağı bir 
Avrupa anlaşması Lehistanın da 

menfaatler'ne uygun gelmemiş 

olacak ki Var~va rnehafillnde söy
lendiğine göre Papalığın teklıfleri 
de neticesiz kalmıştır. Çünkü Le

lıistan herşeyden e' ve! kendı is
tiklalini, toprağının tamamile ve 
kat'i olarak diğerlerince tanınmış 

olmasını, Almanya !&rafından bu 
hususta hiçbir şü-;ıheli nokta bıra

kılmamasını, Baltık den:zine olan 

)"Olunun hiçbir suretle kapanma
masını istemekteder. 

Bu cihetlerin ker.disine daha 
evvelden temin edilmed.kçe Le -
histan herhangi bir loonferansa 
gitmek niyetinde değildir. 

Papalığm Varş0Yadak: mümes

sili olan Monsenyör Korlesi hal 

1 
ve keyfiyet böyle olunca uzun bir 

mezuniyetle Varşovadan ayrılma
yı ınünasib görmüştür. 

istemiyor. Şimdiye kadar Varşova. -----
hükumeti her vesile bunu anlat -

mıştır. Avrupalı askeri mütehas
sıslara göre Lehistar, kendi hava 
kuvvetlerini mevkiir.in ve :stik
baldeki rolünün istediği deı eceye 
çıkarmak çin Rus tayyarec.Jiğin
den de •stifade etmı,lidir diyor -
!ar. Bu da Rusya ile Lehistan ara
sında cereyan edecek müzakere -
!erde tayin edileceğ; gibi diğer 

taraftan Moslrovad:ıki İngiliz -
Rus konuşmalarının neticesı de bu 
müşterek ve um•ımi müdafaa e
saslarına bağlı bulunuyor. 

Lehistan ile Almanya arasın -
daki ihtilafın dostça halli için Pa-

gün bile oturamaz Herkes dengi 
dengine, rengi rengine .. O zengin, 
ben fakir. O esmer, ben beyaz. O 
örtülü; ben çıplak. Biribirimizle 
nasıl uyuşabiliriz?. • 

- Fakat, sende olan başkasın
da yok. Sen çok kuvvetli bir genç
sin! Kralın gü' endiği bütün peh
livanları, kasırgaları tutulmuş a
ğaçlar gibi birer yere vurdun! Ve 
sarayın penceresi ardından seni 
seyreden Prenses içini çekerek: 

•Ah ne gLizel, ne kuvvetli de
likanlı!• diye bağırdı. 

- Sen bunları nereden biliyor
sun? 

- Kendisine hizmet eden bir 
cariyesinden işittim. 

- O halde beni yolumdan ne
den alıkoymak istiyorsun? Cana
varı gidip bulayım .. Onunla dö
ğüşeyim .. Başını kopanp Krala 
götüreyim. Haydi sann uğurlar ol
sun!. 

- Peki amma, canavarın ba-
111 ko armaktan ne ıkar?!. (Sa-

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

.Sun'i dokuma iplikleri imaline 
mahsus usul. hakkındaki ihtira 
için alınmış olan 19 sonkanun 1938 
tarih ve 2490 numaralı ihtira be
ratının ihtiva ettiği hukuk bu ker
re başkasına devir veyahud Tür
kiyede ihtiram mevkii füle kon -
ması için icara dahi verileceği 

teklif edilmekte olmakla bu hu
susta fazla malumat edinmek is
tiyenlerin Galatada Aslan Han 
5 inci kat 1 - 3 numaralara mü -
racaat eylemeleri ilan olunur. 

yun) ölmüıse .. Kralın kızını ala
mazsın!. 

Tanrının oğlu atını sürdü ve da
ğın yamaçlarına tırmanmağa baş

ladı. O, yoldan ayrılırken, reh
perinin son sözlerini işitmemişti. 

Kralın a'.iamı canavarın gaze
bine uğramamak için, derhal ters 
yüzüne döndü. 

Azak dağ eteıklerinde atını bir 
kayaya bağlıyarak tepelere doğ
ru çıkıyordu. 

Meydanda kimseler yoktu. 
Azak, (Mera) ile karşılaşaca

ğından korkmuyordu. O, nasıl ol
sa hasmını yenecek, kafasını ko
paracaktı. Fakat, Buranı sağ bu
labilecek miydi?. İşte onu üzen ve 
ezen bu endişe, hiç kimseye ye
nilmiyen bu cesur delikanlıyı 

dakikalar geçtikçe telB.şa dü~ü

yordu. 

Azak iri, çarpık. sivri ve kor
kunç kayalıklar arasında dolaşır
ken yanıbaşında yükselen ince 
bir ses işitti: 

O
rta çağda Mısırda, saht<! l lıyorlar, büyük bir alayla götü • 
mumyalar yapan birçok a- rüp deftediyorlardı. Bunların için
tölyeler vardı. Avrupa mü- ı de ölü değil, tq>rak, hayvan ke -

zelerinde bulunan mumyaların bir mikleri, testi kırıkları, evlerden a· 
çoğu, X şuaı ile tetkik olununca tılan çöpler bulunduğu yapılan 

yüzlerce kilometre uzunluğunda tetkik ve ta:hlil netiresinde mey • 
sargıların altında insan iskeletleri dana çıktı. 
değil, eski paçavralar veya hay - 18 inci yüz yılda mumyaların i
van kemiklerı bulunduğu anla - 1 13.ç olarak kullanılması modası 
şıldı. j g~l Bu sefer ressamlar boya 
Avrupalı ar asırlarca Mısır 1 yapmıya başladılar. Hakikaten 

mumyal.ınnı hap, şurup halinde ı mumyalar yakılınca s yah ve ) ağ· 
yuttular! Buıum her derde, bilhas- h bir boya oluyordu. 
sa verem illet ne ka. şı muessir bir • Şimdi X şuaı say<!sınde mumya-
deva oldugunu zannediyorlardı. !arın içınde ne var, ne J ok göru

Mısır mezarlarının bir çoğu açı
lıy<1r, çıkarılan mumyalar eczacı
ların kavanozlarını dolduruy<>rdu.ı 
Sonraları mumyalar azaldı. Bun
ların yerine insan yağı kullanıl - I 
mıya başlandı. Celliıdlara yeni bir 
ticaret kapısı açıldı. Astıkları, ka
falarını kestikleri mahkumların 

cesedlerini gizlıce eczacılara sa -
tıyorlardı. Fakat, bu. mumyala -
!arı yerini tutmadı. Yine Mısır 
mumyaları aranmıya başlandı. 

Mısırlılar mezarları açıyorlar, 

arıyorlar, fakat yeni mumyalar 
bulamıyorlardı. Nihayet düşün -
düler, müşterileri memnun et -
mek için mumyaların sahtesini 
yapmıya karar verdiler. 

Az sonra, İskenderiye paza -
rında hususi dükkanlar açıldı, ca
mekanları dlizinelerle mumyala!'
la doldu. Bunların bir kısmı la -
hidlerile beraber teşhir olunu -
yordu. Hakiki mumyadan hiç fark
ları yoktu. 

Mumyacılar, mezarları açıyor

lar, yeni ölenlerin cesedlerini çı

karı)~rlar, bandlara sarıp satıyor
lardı. 

Na,·ar Kralının hususi doktoru 
Guy dö la Fonten, 1564 de İsk<!n
deriyeyi ziyaret ettiği sırada, iki 
üç ay evevl yapılmış kırktan faz
la mumya görmüştü. 

Avrupalı eczacılar, bu mumya
ları parçalıyarak, taş havanlarda 
döğüyorlar, toz haline getiriyor -
!ar, satıyorlardı. Sahte mumya -
cılar bu sayede çok para kazan -
dtlar. 

Mumya yapmak, zannolunduğu 
gibi kolay bir şey değildi. En azı 
üç ay uğraşmak lazımdı. Harb ve 
sari hastalıklar zamanında mum
yacıların atölyelerine birçok ölü 
getiriliyordu. Tabii bunların hep
sini mumyalıyabilmenin imkanı 

yoktu. Mumya<:ıların atölyeleri de 
şehrin haricinde idi. Ölü sahihleri
nin, yüzlerce metre boyunda band
ları açıp bakbıyacakları muhak -
kaktı. 

Mumyacılar, bir hafta içerisinde 
sahte bir mumya yapıyorlar, ve -

1 
riyorlardı. Aileleri de bunları a-

• - Bugün de ağzıma bir lok
ma yiyecek girmezse, açlıktan ö
leceğim, Buran!• 

Bu bir kadın sesiydi .. ve Bura
na hitap ediyordu. 

Demek ki Bltran yaşıyordu,. 
Azak sevindi.. Kılıcını çekti .. 

pazıları şişirerek taştan taşa atla
dı .. etrafını dinledi ve yavaşça: 

- Buran, Buran .. 
Diye seslendi. 

Bu sefer biraz daha derinden 
cansız bir ses işitildi: 

- Sayun!. Ben bu sesi tanı
yorum .. haydi kalk, etrafı araştır. 
Eğer ben bir delikanlıya rastla
sam, korkma Al, buraya getir!• 

Bu ses, Buranın sesiydi.. Has
ta, inliyen hatta can çekişen bir 
ses. 

Tanrının oğlu kimseye görün
müyordu. Merak ve heyecan için
di! sağa sola bakırurken, sivri bir 
kayanın arkasından uzanan genç 
bir kadın başı gördü. 

(Deı•amı var) 

lüyo;. Artık mumyalar ne hap ve 
ne de boya halinde kullanılıyor. 

Hakikatleri müzelerdP, camekan
larda teşhir olunuyor 

HİKAYE 

Bir Genç 
Kızı,., 

komanı 
(4 iincii sayfadan devam) 

c Yarın öğleden önce manastıra 
geliniz, sizi bekliyorum!• 

Zarfın üstünü dikkatle okudum .. 
Bir kaç kere okudum. Benim ad
resim yazılmış bir mektuptu bu. 

Amcamla bu manastır hakkın
da bir münasebet araştırmağa lü
zum görmüyor, daha doğrıısu böy
le bir şeyi düşünmek bile istemi
yordum. 

Önce uykum kaçtı., Sabahı güç
lükle çektim. Ve öğleden evvel 
trene binerek cŞifeld• sayfiyesi
ne gittim. 

Manasttrın başrahbesi çok se
vimli bir kadındı. Ben baçhe ka
pısından içeriye girer ginnez, bü
yük demir kapıların ka.nadları 

kapandı.. Arkasının sürmesi sü
rüldü. Zindana giren mahkumlar 
gibi titremeğe başladım. 1:\aş rahi
be yüzüme dikkatle bakarak gü
lümsedi: 

- Mary Neils•n siz misiniz? 
- Evet Mottıer .. 
Yer gösterdi.. Oturdum. 
Masasının gözünden bir mek -

tup çıkardı. 
Şu satırları okumağa başladı: 

.Yeğenim, öksüz kalarak. na
muslu bir ramibenin terbiyesi al
tında biiyümii§ olduğundan. ken
disinin bundan sonra da hayata 
dönmesine taraftar değilim. ö-

lünciye kadar manastırınızda ııa

şaması için, N evyorktaki serı·eti
min yarısını manastırınıza terke
diyorum.• 

Ve ben, istemiyer<!k manastırda 
kaldım .. 
Amcamın milyonları manastı

rın vakıflarına ilave edi"m ,ti. 
Bu yüksek ve ıssız duvarlar i

çinde tamam yirmi yıl yaşadım .. 
Hayata döndüğüm zaman kırk 

üç yaşında idi.. 
Saçlarım bembeyaz olmuştu. 
Bu esnada amcamın öldüğünü 

ve benden başka varisi olmadığı
nı söylediler. 

Geri kalan servetine de ben sa
hip olmuştum. Amma .. neye yara
dı bu servet? Hem saçfonm ağar· 
mış, hem de ruhum ölmüştü! 

Beni servet öldürdü. 
Keşke amcamın milyonlarına 

sahip olmasaydım .. 
Keşke bir çiçekci dükkanında 

çalışsaydım. 

O zaman ne kadar neş'eli bir 1 
dım. 

Yirmi yıl manastırda gülmesini 
unutan bir kız, bundan sonra na· 
~ıl ülebilir? 



• 

·D • 
1 KKAT .. 

Gripin Kutularının Uzerine Resimde Gördüğünüz Şekilde 
Kabartma Pullar İlave Edilmiştir. 

Her Yerde lsrarla Pullu Kutuları isteyiniz Ve 
Pulsuz Kutuları Şiddetle Reddediniz. 

r 
DiKKAT: BEBEKTE SATILIK ARSA 

Deniz kenarında 120 metre mu• 

ra'!;baı bir a.rsa saıtılıktır. Talip

lerin Ankara caddesinde Adalet 

Han 10 numaraya müracaatları. 

GôZTEPEDE ACELE SATILIK 

ARSA IŞTiHA ŞURUBUDUR 1 EN BiRINCI KAN, KUVVET, 
1 Asfalta 50 metre 1 dönümden 

1 
FOSFARSOL'u bütün kuvvet şurubıarından ayıran başlıca hassa : Devamlı bir surette kan, kuvvet ve iştah temin etmesi ve ilk fazla denıze nazır arsa satılıktır . 

• ..................... ::'~'::!!:k:u:l:la:n:a:n:l:a:rd:a::::b:il:e:::te:s:i:ri:n:i:::d:e:rh:a:l:::g:ö:s:te:r:m::e:s:id:ir:.:H::e:r::E:c:z:a:h:a:n=e:d~e::!b:u:lu=n:u:r::.:::::::::::::::::::::::::::::....:A:1:ıc:ı1a:rı:n~B:~:ç~ek:a:pı:da:Y:ı:ıd~ız:h~a-mamında Kemale müracaatları. 

MAZO 
Hazımsızlık, Şişkinlik, bulantı gaz, 
Sancı, Mide bozuklu,,ı>u, barsak ataleti 

M 
İNKIBAZ Sarıl:k, Safra MİDE Karaciğer 

ekşilik ve yanmalarında ve Bütün Mide, Barsak bozukluklarında kullanınız H O R O Z Marka. 
sına 

lardan 
dikkat Son derece teksif edilmiş bir tuz olup yerini tutamıyan 
daha çabuk, daha kolay, daha kat'i bir tesir icra eder. 

mümasil müstahzar· 

Traş olduktan sonra cil· 
dinize krem sürmeyiniz. 

POKER 
Traş bıçakları cildi yu
muşatır ve yüzünüzü pa· muk gibi yapar. 

Her yerde POKER ~~~~lll~~~~~= • la ıste ıuız. 
~~~4.~ 044. İİııllllll!~llll!l~lllllll~~llllllllllllllll~~~~~~ı::ıı;;mı:i:iıı:ıiii~~~~~ --- -------= 

Yalnız toptan satış yeri: l'ılazon ve Boton Ecza deposu, Yenipostane arkası No. 31. f,tanhw. 

DA 
Sertlikleri 

URiNIL 
ile geçer. 

Urinal, karaciğer, böbrek, taş 
ve kumlarından mütevellid san 
cılarınız, damar sertlikleri ve 

şişmanlık §ikiıyet.erinlzi 

URİN AL ile geçirin iz. 

ÜR İNAL 
Vücudde toplanan asid ürik 

ve oksalt gibi maddeleri eri
tir. Kanı temizler. Lezzeti hoş. 
alınması 'kolaydır. Yemekler
den sonra yarım bardak su 
içerisine alınır. 

! İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 
j BEYOGLU - İSTANBUL .. 

Üsküdar M. Tahsilat 

Müdürlügünden: 

Tarlıılbaşı maliye şubesine 

borçlu ölü Ahmed oğlu Abdul

lah veresesinin uhdelerinde bıır 
Junan Erenköy Bostancı Vü

kela cadde.sinde kirin yeni 17/17 
ve 2 sayılı zemin katı kagir üç 

katlı 11 oda, hamam ve kon
foru havi yağlı boyalı ve ze

minile birlikte 9960 metre mu
rabbaı olan biliçesi duvar ve 
demir parmaklıkla muhat dört 

tarafı cadde ve bahçesi çam
lık ve müteaddit meyva ağaç

lı iki dönüm 'bağ, mır, ara:ba
lık. mutfak ve uşak odalarını 

:havi vapur iskelesine ve şi

mendifer ve tramvay istasyon

larına yakın ve nezarctı fev

kaliı.desi olan. 

• 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Cinsi Miktdrı Muhammen B. % 7,5 teminat Eksiltme 

Lira Kr. Lira Kr. Şekli saat 

Galon mantarı 48X26 eb'ad 1.000.000 A. sif 10.000.- 750.- kapalı z. 15 

Şarap • 45X24 • 1.500.000 • • 10.950.- 821.25 • • 16 

Likör • 23X35 • 500.000 • • 4.750.- 356.25 açık eks. 16.30 

1 - Şartname ve kalite nümunesi mucibince yukarda miktarı yazılı üç cins mant"1' hizalarında gös

terilen usullerle satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedeli muvakkat teminatları eksiltme şekil ve şartları hizalarında göstHilmiştir. 

llI - Eksiltme II/VTI/939 salı günü Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda 
yapılacaktır. ' 

1 IV - Şartname ve nümuneler her gün sözü geçen şu.beden parasız alınabilir. 

1 

V - Kapalı zarf münakasasma iştirak edecekler, mühürlü teklif mektublarını kanuni vesaıkle % 7,5 
ı:üvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarfların eksiltme saatle
rinden birer saat evveline kadar komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri. Açık eksiltme-

. ye iştirak edecekler de % 7,5 güvenme paralarile mezkur komisyona gelmeleri. ,4403. 

Ciısi 

Baş ipı 

Bel ipı 
Tor>ga ipi 

Mik.darı 

18.000 Kgr. 
25.000 • 
10.000 • 

* * Muh. Bedeli Yüzde 7,5 
teminat 
Lir•ı Kr. 

Eksiltmenin 
Şekli Saati 

Lira Kr. 
9900 - 742 50 Kapalı zarf 15 

11200 - 843 75 • • 16 

5885 - 441 37 • • 16,30 

I - Şartnamelerinc'cki teslim müddetleri uzatılarak miktarları yu
karda yazılı baş ve bel ipi ile yine şartnamesi mucibince tonga ipi ka
palı zarf us'-!lile ~ks;ltnıeye konmuştur. 

II - Muhammen (ıedelleri, muvakkat teminatları, ckısiltme saat-
leri hizalarında yazılıdı~. • 

III - Et:siltme 5/'.'II/939 Çarşarrlba günü Ka:bataşta Levazım ve 

\--,--Çoc-uk_H_e-kim-i-...--
~~;;~h :::!~:~.~:.~~ 1 
Pazardan maada her gün saat 

1 

- 15 den sonra. Tel: 40127 

Dr. Ekrem Behçet Tezel 
Tıb Fakültesi Kulak Boğaz, 

Buı:un Doçenti 
Taksim Clllrıbwiı"et eaddetl 17 

Muanne Pazardan maada ciinler S-8 
Telefon: fHK 

Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. ı-------------
IV - Şartname v~ nümuneler her gün sözü geçen şu'beden ve Kas- GÖZ B.EK1Mt 

. tamonu Müstakil Müdürlüğünden parasız alınabilir. Dr. Murad Rami Aydın 
----·---------~icilJ V - Münakasaya iştirak edecekler milhürlü teklif mektuhlarını Taksim - Talimhane, Tarlabqı 

köşkün tamamı vergi borcun
dan dolayı tahsili emval ka
nunu mucibince satılığa çıka

rılmıştır. 

· kanuni veoaık ile 7c 7.~ güveımıe parası makbuz veya banka teminat caddesi No. 10 Urfa aprt 

İhalei evveliyesi 28/6/939 
çarşa~a günü saat 14 te Ka- 1 

dık.öy idare bcyet..nde icra kı

lınacağından talih olanların % 
7,5 pey a~ile birlikte Kadı-

köy kaymakamlığına 

caatları illin olunur. 
müra-

mektubum: ihtiva edecek kapalı zarflarını lhale saatlerinden bir saat 1'el: 415.~3 
evveline kadar Konı .svon B"skanlıg-ına maltbuz mukabilinde verme- ı--------------ı 

.., DiQ Tabibi 
!eri Hizımdır. .4517· ~ 

Türkkuşu Istanbul 
İspekterliğinden : 

1 - Geçen sene ve bu sene Türkkuşuna yazılan üyelere kamp için 
vesika v~rile<:eğ'nden 26 haziran akşamına kadar daşadakilerin mek
tubla• müracaat lnn 

2 - İmtıhanlarını bitirenler deı'lıal sevkedılecekt!r. 

Ratip Türkoğlu 
Adres: Sirkecide Viyana oteli IU'UI 

birinci ut No. 26 
Muayene oaatı: Öfleden oonra U-H. 

Sahibi ve nepiyııtı idare eden 
BBf muharriri 

ETEM İZZET BENİCB 
Son Te)araf Matbaaaı 

-
26 Hazirandan 3 Temmuza kadar 

Muhtellf hatlara kalkacak vapurların lalmlerl, 
kalkıt gUn ve aaatlerl ve kalkacakları rıhtımlar 

laradenlz hattına 

Bartın hattın• 

lımlt hattın• 

Mudanya hattına 

Bandırma hattına 

ıı.raı.ııa hattına 

lmrea hattına 

lzmlr IOrat hattına 

M•rsln hattına 

- Salı 12 de (Tarı), Perşembe 12 de (Ka
radeniz), Pazar 16 da (Ankara). Gala
ta rıhtımından. 

- Salı 18 de (Bursa), Cumartesi 18 de 

6 (Ülgen). Sirkeci rıhtımından. 
- Salı, Perşembe ve Pazar 9 da (Uğur.) 

Tophane rıhtımından. 
- Pazartesi 13 de ve diğer giinler 8.45 de 

(Marakaz) sistemi \·apurlardan biri. 
Cumartesi ayrıca 13.30 da ve pazar ay
rıca 20 de (Trak). Çarşamba posta" 
Tophane rıhtımından \"e diğer postalar 
Galata nhtmmıdan. 

-· Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8.15 de 
(Tnık). Ayrıca çarşamba 20 de (ÜI . 
gen), Cumartesi 20 de (Bursa). (Trak) 
Galata nhtıl\lından, diğerleri Tophane 
rıhtımından. 

- Salı ve Cuma 19 da (Seyyar). Topha
ne rıhtımında·n. 

- Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtı -
mından. 

- Çarşamba 15 de (Saadet), Cumarksi 
15 de (Bartın). Sirkeci rıhtımından. 

- Pazar 11 de (Ege). Galata nhtımından. 
- Salı 10 da (Etrüsk). Cıımn 10 da (Kon-

ya). Sirkeci rıhtımından 

Not: Vapur seferleri hakkında her türlü mıılllmat aşağıda 
telefon numaraları yazılı acentelerden öğrenilir. 

Karak81 Acentelljti - Karaköy, Köprübaşı 42362 
Galata acenteliği - Galata, İstanbul Liman Mıntaku Rc-

hll~ binası altında 40133 
Slrlı:ecl Aeenteliil - Sirkeci, Yolcu 1alonu. 227 40 

4568 

1 

• 


