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u1 rıst~nda .Misafir İngiliz Filosu 
k~~~~1!!!!1~~! Bugiitl Gidiyor 

l!!li.alkaalara sokulan İtalyanla
~nn rahat durmıyacaldan pek 

.,...._ idi. Balkan misakına dahil 1 
cle\'letıerin arasını açanııyacağmı 
lıhak eden İtalyan propagandası 
::dlsine ilet yapmak için Bulgar-

gö-&üne kestirdi. Şimdi onlan 
~ etmek maksadile yapılan te- • 
~~~ler azçok göze çarpmağa 
-tladı. 

Amiral Cuningham ·Dün Geceki 
Veda Ziyafetinde "Yeni Sabah,,a 

Mühim Beyanatta B.ulundu 

"- ~talyanın böyle düşünmesi peJc 
;:'~ addedilebilir. Çünkü Balkan
-- Bulgaristan memnun olma
~ bir millettir ve bir takım emel-

, 111:11' beslemektedir. Balkan misakı ~ 
~ristanın hırsıcahına sed çek- Y 
~· Binaenaleyh Bulgarlar iddia 
~eri toprakları ele geçirmek 
l.:ı. İtalyanın yardımına güven~
"'lll'ler. Onlara bu yardımı vadede
;:. Bulgarlardan istifade etmek 

· Yanın da pek işine gelir. 
· İtte böyle bir hesaba istinad e· 
. llerek Bulgarlar alttan alta tahrik 
'diliyor. Bu teşvik ve tahrikler ga
~ ~~~unlarına aksedebilmek için 
-~ylUU&de geniş ve derin bir mik-
hata. tatbik olunmak icap eder. 
'l İtalyanlar Bulgarların emelleri-
hr Pek haklı bulmaktan işe başlı- hagills Amlrallnlıı Ankands Relsicüırıltununusua yaalum 

lar ve Balkanlar vaziyetini teş-ltlt da Ü1llllllf resmi 
ederken onlann noktai ıw.zarla-
lıikaye zevahiri albnda Bulgar- Bugün saat 13 te muhterem mi- bir akşam veda yemeği verilecek 
avukatlık yapıyorlar. aafirimiz amiral Sir Cunningham ve bu yemekten sonra davetliler, 

~arcllann Bulgarlara atfettik- taraf"!dan bir öğle yemeği veril- hususi bir vapurla Jloiuda bir ge-
, rden, düşüncelerden ve miş, bu yemeği müteakip, İngiliz zinti yapacaklardır. 

" an dolayı komşularımı- büyük elçisi, İngiliz bahriyelilerini lngiliz amirt.ılit1itt (Yetti 8e1bcM) fi 
~ak, yahut onlan mesul kabul etmittir. beyanan 
'- kalkmak bizim akhmıı- . Bu akşam saat 20,30 da Taral>ya- Düa akpnt S&lmerpalasta veri· 
~ leçmez. Hattf. Bulgarlar içillde da S~lasta d<Jlanma bmute- letl aelıl veda siyafetincle 1ngiUs a-

"'1tüncelere gerçekten meylet- m amiral ŞiikrU Okn tarafından (Solla 1 U..U ..,,......) 
1lılan ki•aeler- bulunabilir. Fa-. 

Jlulpriiıtanuı eberiyetiniD 

BULGARiSTANDA YERSiZ.KORKU 
. Türkiyenin BulgiıriStana 

Taarruz Niyeti Yoktur 
Hududdan itibaren 15 Kilometr~· Yer Boşaltıldı" 

Büyük Askeri Hazırlıklar Deyain ·Ediyor 
Bulgaristandan gelen yeni ha

berler, memleketin her tarafında as
keri hazırlıklar yapıldığını teyit et
mektedir. Cenubi Bulgaristandaki 
vaziyet ise tamamile askeri bir 
manzara arzetmektedir. Filibe so
kaklarından her gün durmadan 
askerler ve askeri kamyonlar geç
mektedir. Bu askerler bilhassa ce
nup istikametin yollarına devam 
etmektedirler. 

Diğer taraftan Bulgarların Türk 
huducllarındp itibaren 15 kilomet
re mesaf~ki bütün köyleri bo
şaltbklall haber alınml§br. Bura
daki bütün köyliller batta harman
lannı bile kaldırmağa vakit bula
madan süratle iç taraflara sevke
dilmiflerdir. Bütiin bu mmtakada 
askerden bqka kimse yoktur. Halle 
arasanda deveran eden şayialar, bir 
Türk taarruzundan korkulduğu eek
lindedir. 

. YENi SABAH - Ordumuz Tri.k-

..,. if{ 

yada bu sene c;te her sene olduğu l"lllbedea ..ı Wr il a-ıı.. 
gibi mutad nianevruını yapmak-ı . • · · · 9IBI ..,...,.....,.._~ .· 
tadır. Bulgarlann bundan korkma- bini bir WrlQ anhjaRWlak. Tilrkle-l bM1ecBjiRt · zamaetmet 
lannın ve endite duymalai-uun .... riD Bulpriatana taarruz niyetini nmıutıuf. · 

l 

Ve ·li ü ...... 
Beyanatta· Bulundu 

~ taraftar ol- • • Fı 

~;[~:Heyetleri l'ıl:ıflJNü•n-~R~ usvava Seytltahatl 
~ goruşlü olduklarından şuphe 'J 'J 

.. ~!arda hakikaten bir Bul- Ha re ket Ettiler . 1 .... d~·A- B 
'eselesi vardır. Bulgarlar et- DOBU UQ J&ft ey-
~ ndaki komşular yüzünden •• • • pazan ve Boluyu 
~Y:'~~=;...,ın:,a~:: Moskova Muzakcrclcn Çok ılcrledi tereflendirdilei-
~ıt aaadet ve menfaat namına . Bolu, 5 (A.A.) - Bugün An-

DiJ.n Prevantoryom Ve Yel'li Mal
!ar Sergisini Gezen Velıil Bugil.n 

Trakyaya Gidiyor 
~tanın sıkınblannı izale için Londra, 5 (A.A.) - İngiliz ve uğurlanmışlardır. Heyetler, saat 16 kara civarınd·a bir gezintiye çık-
r;::1 dairesinde olan şeylerin kif- Fransız askeri heyetleri, bugün öğ- da Tilbury de city of exeter vapu- mış olan Reisicilmhur lnönü, A-. 

. Yapmaları elzemdir. le üzeri Londradan hareket etmiş- runa binm.işlerdir. Vapur, Lenin- (Soaa S üacü eayfunmla) 
k b~ devletin en birinci hakkı, ler ve istasyonda ezcümle Sovyet grada çarşamba gUnU varacakbr. 
"fti:eeı rnevcud hududlan içinde em- Büyük Elçisi B. Maisild tarafından (Sona S lbaeU aayfada) 
~ altında yaşıyabilmektir. Bul-

Hüseylıı Cahid YALÇIN 

~Sonu S üncü sayfamızda) 

~arasız 
= 

Harp 
Yezen: · 

Yunan is tanda 
4 Ağustos 
Bayramı 

Heyecan ve rejime 
bağlılık tezahüratile 

kutlaadı 
Atina, 5 (A.A.) - Atin& ve bü

tün Yunanistan 4: ağustos bayra
mını heyecan ve rejime bağlılık te

(Soaa 1 beü sayfada) 

~ınckli General 1 

l<emal Koçer 

Maarif Veldll guetecllerle bir anda 

a akeri muharrlrlmls sayın 
... ~ Geaeral Kemal Koçerla 
bıi.aa.-:...•· .,....,. eanlı ve 8llls 
~ yasdıb ba menkh ve 
~ askeri makaleyi "5,, hı· 

'-1funnda balaeaksum. 

""' ...... yudarı, batta ... 
.............. bahuunak l&l'fi-

........ okuyuctılanma ta-
~- istifade, &lika ve les
......__ t..ldp edilen mahterem e-
~ geaeral Kemal Koçer, as
~ •akı'elerini bermutad 
t...._~Saba~,atah~svegue
~ ne§lrde devam etmekte-

~rde bir gazetede 
~ Wten bir Ubdakl i
l...::. !fttitabeheti dolayıslle her 
~bir lltibua mabll kalma
~ lala keyfiyeti taftlie lö

liıdUk. 

Dahiliye Vekili 
Sergiyi Gezdi 

Evvelki gün şehrimize gelen Ma
arif Vekilimiz B. Hasan Ali Yücel 
dtın akşam saat 18 de gazetecileri 

• Galatasaı:ay lisesinde kabul ederek, 
· onlara muhtelif ehemmiyetli mese

leler hakkında kıymetli malflmat 
vermiştir. Bu meyanda Maarif ş{i-

Japonya, Roma-Berlin . 
·Askeri ittifakına 
iltihak· Ediyor Mu? 

HEll SABAH 

KERVAN 
. 

A lmall guetelerl at.et ptiskü-
re, İtalyan matbuatı ve a

Ja"'an Jdlfllr ve t.ezvir savuradur
ıiaalar, Moskova müzakereleri t.a-

Romada Buna Kat't Nazarla Bakılıyor -:o°:==~~=:....... 
, darlar her noktada anh§mlf!ar, yal-

Roma, 5 (A.A.) - Matbuat •. Os-ı 
hima Shiratori'nin beyanabnı bü
yiık harfli başlklarla neşretmekte, 

fakat bu beyanat hakkµıda u.zwı : Evve~ gün ee~ gelen Da- 1 mz "bilvasıta t.ec.vüs,, tia tasrlhl 
tefsirlerde bulunriıaktadr. · · hiliye Vekilimiz Fail[ öZtrak da'dün gllli, tıt nüata ait bir mesele etra-

(Sonu S üncü ..,.tanmda) (Solla 1 öacü sayfada) fmda ~ bulwmıuslardır. 
• A 

rası hakkında, muhterem Vekilimiz 
§UD1an söylemiştir: 

- Maarif ŞUrası irfan tarihi
mizde hakikaten hayırlı neticeler 
verecek bir hidise olmU§tur. işti
rak eden bütUn iza, Erzunımdaki 

(Soaa S üncü sayfammla) 

YÜRÜYOR 
OörlOOyor ki lfsatlan. ,.a.nta

n, ~ P.11 ve a4.1lk muev
ralara rağmen demokrasi cephesi 
gün geçtik~ kuvvet bulmaktadır. 

· Mlhverci matbuatın bot yere ne· 
fes töketuğbıl artık anlamış olma· 
lan limngeHr. Zira bütün gayretle
rine rağmen lfte kervan yürümek
tedir. 

A. CEMA_LEDDIN_ SARAÇOGLU 
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VAHİDETTİN 
-&-

Vahidettin Yusuf 
Katledildiğine 

• 
izzettin in 
Kan idi 

Altın Bilezik 
Sahtekarlığı'~ 

• 

Muhakemesi 
.. 

Okuyucularımız 
Diyor kf: 

13 Suçlusu Olan 
Bir Lastik Ökçe 
Hırsızlığı 

--·--
· Nitekim, veliahdinin kendinden! 
daha ziyade, lttihadcılara yar ve 
taraftar olduğunu ve ondan şüp
helenmekte ne kadar 'haklı bulun
iiuğunu, biraz evvel, açıkça anla -
mıştı i§te. Mecid Efendi, söz ar~"'l11-
da btiylik biraderi Yusuf lzzeddin 
efen dinin bir ustura ile damarlarmı 
keserek intihar ettiğini ısrarla söy-

suzluk uyandırdığını hissedince, sa
mimiyetinin takdir edilemediğini 
nnlamış ve ondan sonra, da, bahıs 
m~vzuu olan işlere aid kanaat ve 
mütalealarını söylemekten sakın

mJştı. O esnada yeni padişahın hem 
~resi Mediha Sultanın Vahidettini 
tebrik ve ziyarete gelmesini fırsat 
addederek hemen veda ile saray • 
dan aynlıruştı. 

Eksik ay11rll bllezlklir 
n•sll damg•lablmıt? 

Darphanede damgalanması mec 
buri olan altın bileziklerin arasına 
düşük ayarlılannı koyarak bunları 
yüksek ayarlı imiş gım damga1at· 
maktan suçlu Kamil ve ortağı Meh
met isminde iki kuyumcunun mu
hakemesine dün asliye dördüncü ce 
zada devam olunmuştur. 

Divriklilerin Maarif 
Vekilimizden istekleri 

Divrik kasa.basının Tim.isi 
köyündenim. Bundan sekiz sene 
evvel Maarif Vekfiletinin ver
diği projeye uygun bir ilk 

·Dün tevkif edilen bir fabrika işçisi 
mahkemede suç ortağını ynmrukladı 

. !emiş ve bu suretle, onun katili ol
)., . • duğunu hemen hemen herkesin pek 

· iyi bildiği Enver Paşayı açıktan a
çığa müdafaa ve iltizam etmişti. He 

'ı· le, birkaç sene evvel, veliahd Yusuf 
İzzedin Efendinin hastalığı esnasın
da, Sultan Mehmed Reşn.da ansı -
zın bir emri hak vaki olduğu tak
dirde, kendi yerine, beşinci Mura
dın oğlu Salfilıa.ddin Efendinin tah
ta iclası tasavvurundan da ademi 
malfımat beyan edişine de ne deme
li idi? .. Bu hareketi, Talat Paşayı 
himaye etmek fikrinden başka ne
ye hamlolunabilirdi sanki? 

Halbuki, Yusuf İzzeddin Efen
dinin asabi bir buhran neticesi ola
rak, tıpkı babası Abdülaziz Han 
gibi, kendi hayatına ka.sdettiğini, 
Yahidettin de pek güzel biliyordu. 
Fakat, bunu bildiği halde lttihad -
cıların kendisini çiğniyerek Sa.18. -
haddin Efendiyi tahta iclis tasav
vurunda bulunmalarından mütevel· 
lid bir infial ile, eline fırsat geçti
ği bir zaman. da, intihar lıidisesine 
bir cinayet şeklini vermek, bu su
retle 1ttihadcılardan istediği· gibi 
bir intikam almağı istemiyor değil
di. Büyük biraderi Abdülhamidin 
Mithat Paşa ve arkadaşlarına yap
tığının bir aynını, o da Enver Pa
şa ve arkadaşlarına yapmağı, o ta
rihi cinayeti tekrarlamağı pekala 
arzu ediyçırdu. 

Ancak, Vahidettin, o sırada za· 
man ve vaziyetin böyle güç bir te
şebbüsü icraya kalkışmağa şöyle 

dursun, hatta bunu tasavvura bile 
İ'' 

" müsaid olmadığını da biliyordu. 
Böyle olduğu halde, acaba ne için 
veliahdine bu gibi şeylerden balı -
setmişti, maksadı ne idi acaba? 

Hş.kikaten meraka değer bir 
' hadisedir bu. Kurnaz Vahidettin, a

çıkçası bir entrika çevirmek iste
mişti. Samimiyetine bir türlü ina
namadığı veliahdinin gerek şahsına 
ve gerekse 1ttihadcılara karşı olan 
muhabbet ve merbutiyetini bu ve
sile ile anlamak, ondan sonra da 
icabına göre davranmak ve bilhas
sa Mecid Efendiyi İtt~adcıların gö 
&ilnden düşürmek için alacağı ted
birlere bir zemin ve esas hazırla -
ınak düşüncesile, bu hadiselerden 
b&hse lüzum görmüştü ve işte o 
gün aldığı cevaplarla da, onun ken
disine karşı gösterdiği alakanın de
recesini, mahiyet ve manasını gü • 
zelce öğrenmiş, kararını da vermiş
ti. Mecid Efendi, hiç de kendine 
:ıadık bir veliahd değildi, bilakis 
makamına göz koymuş hain bir düş-

- ..ı:ıandı. 

Osmanlı tarihinin ~on sahifele
rini karartan hadiselerin yegane 
yaratıcıları olan bu iki kardeş, işte 
ogün ve o dakikadan itibaren başba 
şa vermişlerdi. İlk iş olarak, yeni 
veliahd Mecid Efendiyi bir hayli 
çekiştirmişlerdi. Söz, günün mesele
lerine ve bilhassa !ttihadcılara in· 
tik~' 1 edince, Mediha Sultan CO§tu, 
köpürdü. Gözleri döndü. Ve bir 
baykuş edasile bir hayli söylenip 
çırpındıktan sonra: 

- Şah kardeşim, sakın inan • 
mayınız, dedi, bu hamiyet ve hü
riyet inbisarcılarına, bunlar salta
natı seniyyenizin h8.kimiyetine, mil
letin mukadderatına musallat ol -
muş afetlerdir. Uzun söze ne hacet. 
İşte hü.kfımet ve devletin vaziyeti, 
işte milletin ve bilhassa ayan ve me 

busanın hürriyeti. Bu türedilerin bil 
tün fikir ve emelleri efki.rı umumi-

Dünkü celsede Darphane kimya
geri ile kontrolörü şahit sıfatile din 
lenmişlerdir. 

Bunlar altın bileziklerin beşer 
beşer gruplara ayrılarak her gru
pun ayrı ayrı miligramlarının he
saplandığını yani bileziklerin teker 
teker bakılmadığını söylemişler ve: 

"- Bu şekilde düşük ayarlı bi· 
!ezikler yüksek ayarhlar arasına 

konulabilirdi. Fakat bu usulü değiş 
tirdik.,, 

Demişlerdir. 

Muhakeme mütalea için kalmış
tir. 

Şeytana Uyan 
Gene Hırsız! • 

yeyi uyutmak, yalnız kendilerini bu Babalıjiının p•ral•rını 
vat.an ve milletle meşgul göstererek ç•l•n amele mahke-
samimiyeti başkalarmdan kıskan - med• •Al•dtl. 
mak, hürriyet ve meşrutiyeti ken- Karamürsel fabrikasında çalışan 
dilerim;, münhasır bırakmak ve ze- Bilil isminde bir çocuk birlikte 
vale doğru sürükledikleri zav~ oturduğu babalığının evinden 200 
Osmanlılığı boğup atmaktır. Aciz lira çalarak kaçmış, fakat yaka· 
hemşireniz ,yarının değil hatta bu- lanmıştır. Kendisi Sultanahmet bi
günün maruz olduğu tehlikelerin en rinci sulh ceza mahkemesi kararile 
dişelerile muztaribim aslanım. Bi· tevkif olunmuştur. 
liyor musunuz ki, Enver Paşanın Bilfil mahkemede: 
bir gün olup ta taht ve saltanat... "- 20 yaşındayım. Fakat şeyta-

Vahidettin, hemşiresinin biraz na uydum. Bu işi yaptım. Halbuki 
uzunca süren bu heyecanlı hitabe- fabrikadaki kazancım bana ne gü· 
sini kesti. Şeytani bir tebessümle: zel yetiyordu!..,, diye ağlamıştır. 

- Emin ol hemşirem, dedi, mil- ...,..........,..........,.vvvv-vv'V"'v'V"v'V"v""'-"-"''Y''Y'AArv 

BELEDİYEDE : 

Makbuzları tahrif eden 
tahsildar 

mektep yaptık. Bu üç sınıflı 
mektepte çocuklar okuyor. Fa
kat mektepten çıktıktan sonra 
yine ortada kalıyorlar. Orta 

mektep u~aktır. Göndermek im
kan haricindedir. Köyümüz or
tada olduğu için etraftaki ya· 
kın köy çocukları da istifade 
ediyorlar. Lakin çocuklar kü
çük yaşmda daha okullarını az 
bir zaman sonra unutacak bir 
vaziyete geliyor. Bunun beşin
ci sınfa çıkarılması için müra
racaat ettik. 

Sivas Vilayet Encümeni
nin toplandığı bir zaman bi
zim köy mektebinin beşinci sı
nıfa çıkarılmasına karar ve
rildiğini gazeteler de yazdı. 

Fakat inşaata gelince para köy 
lüye yardım yapılmadı. Köylü 

de parayı vermeyince mektep 
teehhüre uğradı. Kaza mek

tepleri yapılıyor. Köylü bir tür
lü Maarif bütçesine sığamıyor. 
Kendileri de yapamıyor. Bu su 

:retle tahsilden mahrum kalı

yorlar. 
Çocukların ilk tahsilini ta· 

marnlamak üzere mektebimi
zin beşinci sınıfa iblağını ala
kadarlardan temenni eyliyo
ruz. 

1 Davutpaşa tramvay caddesin- , 
de 210 numaralı Ali Kıratloğlu .......................................... 

Parti Müfettişinin 
Mühim Bir Tamimi 

Halk Partisi tarafından İstanbul 
Parti müfettişi olarak gönderilen 
Tevfik Sılay Parti teşkilatına bir 
tamim göndermiştir. 

Tevfik Sılay bu tamimde diyor 
ki: 

let ve memleketi şu harp badire
sinden kurtardıktan sonra, ilk te -
şebbüsüm bu musibetlerin ref ve 
imhasına matuf olacaktır. Şimdilik, 
sabır ve sük:Unet ile o güne intizar 
ve dikkat ve basiretle vakayii ta· 
kip etmekten başka bir şey yapa
m.ıyacak vaziyetteyiz. Bütün bu de
dikleriniz tedricen yapılacak ve mil
let, memleket. .. 

.. . "- Partimizin bağrından doğan 
Bakırkoy tahsıl memuru Osman h"'kA t t k·l•t il p t• t 

Mediha Sultan, yaşından umul
mıyacak bir çeviklikle yerinden fır
layıp kalktı. Parmakları pırlanta yü 
züklerle dolu elini havada sallıya
rak: 

Ah şevketlim, diye bağırdı. Sö
zünüzü kestiğimden dolayı mazur 
görünüz hemşirenizi. Dilim varmı
yor söylemeğe amma, yüreğim yan
dığı için söyliyeceğim işte. O güne 
kadar Enver Paşa Allah korusun, 
tac ve tahtınıza sahip olacakt bü • 
tün hanedanınızı da kendine birer 
bende yapacakmış. Şehir1ilerin söz
lerine bakılırsa, bunun kararı çok· 
tan verilmiş. Fakat, şahlık makamı
nı Taiat ile Enver aralarında pay 
edemedikleri için tatbikine geçile
memiş. Siz aslanım, hrua sabırdan 
ve sükfuıetten bahsediyorsunuz. 

Vahidettin, hemşiresinin bu a
cı ihbarı ve atap şeklindeki ihtarı 
karşısında cidden titremişti.. Fakat, 
sükut ve itidalini muhafaza etmiş, 
zihnini tırmalamaktan bir an hali 
kalmıyan bu gibi şayialardan müte
vellid endişesini hemşiresinden giz· 
lemişti. Yapma bir tavırla: 

(Devamı var) 

_ • u ume eş ı a ı e ar ı eş-
oglu Sadık yanında bulunan resmı . . • b. .b. . . . 

b 1 tahr:ç tt·-· d .. d kılatının ırı ırını tamamlıyan hır mak uz arı "' e ıgın en mu - . . _ . .. .. .. 
d 

. .
1
. - .

1 
. ti bırlik oldugunu daıma gozonunde 

eıumumı ıge verı mış r. b 1 d h'"k· ti h ·· d u un uran ve u ume er yon en 

Arabacılar birbirinden şikayet 
ediyor 

Hal civarında çalışan arabacılar 
dan vilayete gelen bir heyet ayni is 
kelede bulunan meslekdaşlar.ından 

şikayet etmişlerdir. 

Arabacıların anlattığına göre 
mezkur iskelede iki nevi arabacı 
vardır. Birisi kendi arabasını biz· 
zat idare eden araba sahipleri, di
ğeri de arabalarını başkalarına ida
re ettiren araba sahipleri. Şimdi a
rabalarını bizzat idare eden araba 
sahipleri diğerlerini çalıştırmama

ğa başlamışlardır. Muhtelif vasıta
larla onları tehdit ederek çalışma
larına mani olmaktadıılar. 

Arabacıların anlattıklarına gö
re bu iskelede 50 araba vardır ve 24 
tanesi bu şekilde başkalan tarafın
dan idare edilen arabalardır. 

Yeni hastahanenin planı 

muvaffak etmek için çalışan parti
mize karşı şimdiye kadar gösterilen 
yardımlarınızın bundan böyle de e
sirgenmemesini ve tayin kılınan mü 
mettişlere mümkün olan muavenet 
ve teshilatın gösterilmesini diler, 
saygı ve sevgilerimi sunarım. 

Tevfik Fikret Sılay 

Sahte Nüfus Kağıdı ---Kurnaz bir hizmetçi ka
dını tevkif olundu 
Sultanahmet birinci sulh ceza 

mahkemesi dün İfakat isminde 
Taşköprülü bir genç hizmetçi kadı· 
nı tevkif etmiştir. 

Bu kadın Taşköprüden şehrimize 
gelirken teyzezadesinin eski harfli 
nüfus tezkeresini çalmış ve burada 
yeni nüfus cüzdanı çıkartırken ken
di resmini yapıştırtmıştır. 

~""""'"""~""'""'""'"""""'"'"'V'V~ 

MAHKF...MELERDE : 

Tebligat Müdürü Ve 
3 Mübaşir Ağır Cezaya 

Veriliyorlar 

Halbuki, hakikat hiç de Vahi
dettinin hüküm ve tasavvuru gibi 
değildi. Mecid Efendi, o iune kadar 
hiç bir tesire kapılmamış, Hele, Va 
hidettinin tahmini gibi, böyle bir 
teşebbüsü hatırlamamıştı bile.. tt
tihadcılar nezdinde kazandığı mev
ki ve gördüğü hürmeti, ancak 
terbiye ve tevazuuna, dürüst ve bi
taraf hareketlerine borclu idi. Va
hidettine karşı da gerçi pek sami· 
n:ıiyet ve muhabbet beslemiyor idi
se de düşman da değildi, Mevkii ve 
yaşı itibarile, kendini saltanat ma
kamının meşru ve tabii bir namzedi 
addediyor ve fakat, o makamı bir .41,11'11•••••••••••-
an evvel ihraz için uğraşmak lüzu- T A K V f M 

Valter tarafından hazırlanan 

hastahane projesi imar müdürlüğü 
tarafından tasdik olunmuştur. Yal
nız Valterin hazırladığı proje has· 
tahanenin umumi projesidir. Tefer
rüat planlan burada hazırlanacak
tır. Projeyi şehrimizde bulunan Sıh 
hat Vekrueti müsteşarı Asım da 
tetkik etmiş ve beğenmiştir. 

İhtilas ve zimmetten maznun ve 
mevkuf bulunan tebligat müdürü 
B. Mustafa ile suç ortağı üç müba
şir hakkındaki tahkikat neticelen
miştir. 

munu hissetmiyordu. O, bu işini za· 
ınana ve hadisata terketmişti. 

O glin de, Vahidettinin bahis 
mevzuu yaptığı hususlara aid şah
si mlitalealarını gerçekten tam bir 
safiyet ve samimiyetle bildirmişti. 
Bunun içindir ki, Vahidettinin, da-
\re müdürü Refik Beyi baş mabeyn 
ciliğine tayin etmek hususunda, iz
har ettiği arzuya derhal itiraz et
miş ve bazı hükumetlerde vükel~ya 
bile takaddlim ettirilen ve çok e -
hemm.iyet verilen bu vazifeyi Refik 
Beyin yapamıyacağını açıkça söy
~emişti. Bu haklı mütalea ve tavsi
ıesinin Y ahidettinde bir ho!JD.ud -
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Şehre yeniden limb• 
konuluyor 

İstanbul belediyesi belediye hu
dutları dahiline yeniden 1000 lam
ba kaymağa. karar vermiştir. Bu
nun hakkında icabeden hazırlıkları 
yapmak üzere belediye elektrik ida· 
resile temas halindedir. 

Diğer taraftan blitiln kaza kay
makamlarına yapılan bir tamimle 
kendi kaza.lan hudutları dahilinde 
mevcut lamba ihtiyacını tesbit et
meleri istenmiştir. Evvelce konula; 
cağı yazılan 7000 lambanın muay
yen program dahilinde konulması 

işi tamamla~. 

Maznunlar bu günlerde ağır ce· 
zada muhakeme olunacaklardır. 

Hırsız K•dın 
KUçükpazarda birlikte oturduk· • 

ları bayan Hikmetin paralarını ça
lan Takuhi isminde bir kadın dün ü~ 
ay hapse mahkum olmuştur. -·-Boyanan bln•ların 

miktarı 
İstanbul belediyesi belediye §U

belerinden, yapılan tebligat netice
sinde kaç binanın boyandığını sor· 
muştur.,. 

ı · 

Ahırkapıda Rüştü lastik ve las· 
tik ökçe fabrikasında kurnazlıkla 

yapılan bir hırsızlık meydana çıka· 
rılmıştır. 

Mezkfır fabrika işçilerinden Sa
lih ve Mehmet oğlu Mustafa ismin
de iki arkadş fabrikadan gizlice las· 
tik ve lastik ökçe çalını~lar, bunları 
Ahmet oğlu Mustafa isminde bir 
tanıdıkları vasıta.sile muhtelif kun
duracılara sattırmışlardır. Hırsızlık 
bu şekilde 20-25 gün devam etmiş
tir. 

Fakat biiabare polis kendilerini 
ve çalınmış malları sattıkları 10 
dükkancıyı yakalıyarak dün Sultan 
ahmet birinci sulh ceza mahkeme
sine vermiştir. 

Hırsızlardan Salih dün mahke
mede cürmünü tamamen itiraf et
miş ve demiştir ki: 

"-Ben fabrikaya su taşırım. 
Bir gün Mehmet oğlu Mustafa bana 
müracaat etti ve sana kundura ök
çesi vereyim, dışarıya çıkar, dedi. 
Ben de su tenekeleri içinde çıkar

dım. Bu şekilde 2 günde bir ceman 
300-500 ökçe çıkardık. Bunları Ah
met oğlu Mustafa sattı. Paraları 

paylaştık. Hisseme 30 lira kadar bir 
para düştü .. ,, 

Maznunlardan Mehmet oğlu Mus
tafa ise hadiseyi tamamile inkar e
derek kendisinin haftada 5 lira yev
miye aldığını, hırsızlığa tenezzül et
miyeceğini söylemiştir. 

Ahmet oğlu Mustafa ise: 
" - Salih bir gün bana: 
"- Fabrikada bir arkadaştan 

ucuz ökçe alıyorum. Bunlar: satar 
ınısın? dedi. Ben de çalınmış oldu
ğunu bilmiyerek sattım!,, 

Çalınmış malları satın almak
tan suçlu olan İstavri, Ömer, Asını 
oğlu Raşit, Mehmet İnce, Niko, Meh 
met özen, Karabet, Mehmet Yalçın 
Mihal ve İlyas ismindeki kundura
cılar da bunların hırsızlık malı oldu 
ğunu bilmediklerini ve düzünesi 2 
liradan aldıklarını söylemişlerdir. 

Neticede hakim Salih ve Ahmet 
oğlu Mustafa ile Mehmet oğlu Mus
tafayı tevkif etmiştir. Diğerleri ser 
best bırakılmıştır. 

Mehmet oğlu Mustafa; kendisi· 
nin tevkif olunduğunu işitince çok 
müteessir olmuş ve hızla Salihin su 
ratına bir yumruk yapıştırarak: 

"- Alçak... İftira ederek beni 
mahvettin..,, diye hüngür hüngür 
ağlamıştır. Jandarmalar hemen ken 
disini yakalamışlar ve bileklerine 
kelepçe geçirmişlerdir. 

İKTiSAT İŞLERİ : 

Bir haftalık zahire . 
pıyasası 

Bir bafta içinde piyasamıza A
nadoludan, Trakya ve limanlardan 
cem'an 3422 ton buğday gelmiş ve 
günlük piyasaya göre satılmıştır. 

Fazla mal gelmesi dolayısile fiyat
lar cinslerine göre 4/5 para kadar 
düşmüştür. 

Sert buğdaylarda fiyat tenezzü
lü daha ziyade göze çarpmaktadır. 
Zira her sene muhtelif memleketle· 
re ihraç edilen bu cins mallara he
nüz talip çıkmamıştır. 

Arpa fiyatları ayni karardadır. 
İhracat eski hararetini kaybetmek· 
le beraber rekoltenin az olduğu hak 
kmdaki umumi kanaatler fiyatları 
tutmaktadır. Şimdilik ihracat için 
yeni siparişler gelmemektedir. 

Tiftik ve yap•k •••••l•rı 
Tiftik piyasası bu hafta zarfın

da hararetini muhafaza etmiştir. 

Bu hafta zarfında İngiltere alıcıları 
seyirci vaziyetlerini muhafaza et
mişlerdir. Alman alıcıları ise faali
yetlerine devam etmişlerdir. İhra
catçılardan bir kısmı mübayaatını 
doğrudan doğruya Anadoludan ynp 
mayı daha elverişli bulduklarından 
bu müddet içinde 1380 balya mik
tarında tiftik satış muameleleri 
kaydedilmiştir. 

Yapaklar üzerine de Alman alı· 
cıları arasına Sovyet alıcılarının 

da iltihak ettikleri göı:ülm~tür. 
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ispanyadaki Vaziyet 

1 spanyadaki siyasi v~~iyet s~ 
günlerde, gazete sutunlaflll 

da yeniden başgösterdi. Bu ~~s.us;: 
deveran eden rivayetlert bınbiI' 
zıd cepheler gösterdi. Yalnız bu~ 
h d d ·· .. · herkesı a a zı gorunmıyen ve . . et. 
üzerinde müttefik olduğu bır c~. 
var, o da, yeni İspanyanın. IXl ba· 
telif mıntakalarmdaki vaziye~n ı.n 
kiki çehresini bilmek imkanın 
mefkudiyetidir. Ilu sebebden Gen: 
ral Frankoya muarız bir cephefl riJl 
kurulması, bazı askeri hareke~e ta· 
vukuundan korkulması gibi bı.r 
kını rivayetlerin hudusüne şahid rs 
lunmaktadır. Herhalde, 1spanYa. l· 
bugün aksayan bir taraf vardır. 
dare işlerine giren askeri unsurl~ 
lar bazı Generallerin milli tspan~ 
r~isi Franko ile bir anlaşamaroaz le· 
ta bulundukları da ileri sürüııne t 
tedir. Fakat hadiselerin umıuni te ~ 
kiki böyle hiı- hususun mevsi:ntS 
ld ~ .. t . ş·· h ız· ki bıl" o ugunu gos erır. up es si· 

gün General Franko, bir takJ1l'l 'ıl 
yasi yolların ayrıldığı bir nokta)d· 
varmıştır. O, şimdi, manevi ,.e Jlla. di 
di imkanlarını, siyasi ve iktıS3al' 
kabiliyetlerini nazarda tutar ·a 
memleketini kat'i bir yola soıonaı 
ve ilerletmeğe mecburdur. ıa· 

Ve bunun böyle olması ~a. e
zımdır. Memleketinde henÜZ diJl~. 
miş kin ve hayal sukutları :ar ta• 
da İspanyollar, hala bocaıa.ınak .• 
dırlar. Bundan başka harici .. ~. 
yet mühim bir rol oynamak ~ıe Ja• 
dir. Franko, talihin bir cilvesı 0 e
rak, kendi doktrinini silah. k~~ıı 
tile İspanyollara kabul ettırdik ı· 
sonra, dahili vaziyetin inkiş~ile ~ 
raşacağı zaman bir de haricı ~ 
lelerin esiri oluyor. Çünk~ . at 
muvaffakiyetini elde etmek ıçın Yta• 
dırnını istediği devletler, yani to d&
liter devletler, siyaset sahası~ 1• 
ve bilhassa iktısad sahasında ~r• 
mak bilmiyen bir adama benz~r j~· 
Onlar ellerine aldıkları devletı, ı;et 
ğine kadar emmek ister ve siY~ . . ıçi!I 
sahasında, kendi menfaatıerı ırr 
btiyük fedakarlıklara mUrac~a~ 
lunu ihtiyar ettirirlerken, ık ·ırf 
sahasında, o memlekenin her tı ., 
servet membalarmdan da hadde:at' 
şın istifadeyi göz önünde tu~ !
General Franko şimdi tered~U si· 
çindedir. Hattı hareketi, harı~~d 
yaset bakımından henüz teeY .Y ~ 
etmemiştir. Zaten bu mesele .b~ bit 
da, dahili işlerde olduğu gıbı, . ,a,• 
kararsızlık, ve biribirine zıd J'l' 

yetler dolaşmaktadır. gjl' 

Resmi mahiyet olarak _tsP a.1 • 
ya, şimdi kendi halinde milli l< tıı.• 
kınına işile meşgul görlinü~or. ııJ 
kat bugün gizli diplomasinın, rııet
tecaviiz anlaşmalarının bazı ~ bit 
lerce makbul ve mergup oldUğU 
devirde, bu vaziyette de, kana.3t ' 
tirerek inanmak mevzuubahS 

0cJ>l 
maz. Hiç kimse totaliterlerle .~t· 
İspanya arasında um.uınl ro.abt 'f' 
te bir görüş seyretmek mevcudı 
tini inkar edemez. rP. 

Hali hazırda üzerinde d~ıcetl 
nokta, bu görüş birliğinin . as edt' 
bir birlik şeklinde tecelli ediP ıd' 
miyeceği meselesidir. Bu da, Y9 

bir atide taayyün edebilir. 1 
Dr. Reşad S~ 

Eski Ceza Evi 
Birinci ve ikinci ko-vllf' 

lar tamamen yıkıldı ıl
Eski hapishane binasının Y~Jt· 

masına faaliyetle devanı olUJl.IU 

tadır. ·)liJlci 
Şimdiye kadar birinci ve 1 IJJ~ 

kovuşları bile yıkılmıştır. yıJı:ı 
işi 110 günde ikmal olunacaktır~,.. 

Yıkma sahasına kimse sok.U 
maktadır. 

Başvekalet Müstefa11 

geldi · eJı· 
Başvekalet müsteşarı ~a~ ~1 

bi Demirel §ehrimi.ze gelıni§ilt• ilJl. 
Vehbi tedavi edilmek il.zere bU g 
Jerde Avrupaya gidecek~~ 

ıt1 
Sovyetlerin bir kaç firm.adaJl artJIB 
ayyen müddet içinde teslı~ e dol"' 
10 bin balya miktarında ,ı\Jlll dJlıı 
Trakya ve İzmir tipi yapukla.J'lll tıt· 
mübayaa ettikleri haber aıınn11:~ 
Bir haf ta içinde şehrimizde bll ~ 
başka 2000 balya miktarında ya 
satış muameleleri olm.u~tur •. · 

ln 

~ 



lngiliz Filosunun Manevrası 
Fransız B. G. K. Başkanı; İngil
tere Kralının Yatından Gecit 

' 
Resmini Seyredecek 

b 
l-ondra, 5 (A.A.) - Fransız 

ah· ltt' rıycsi genel kurmay başkanı a-
ıra.ı Darlan, İngiliz amirallik dai

tes· b 1 ~rafından, önümüzdeki çarşam 
gunü ihtiyat filonun Portlanda 

Yabancı bir halıriyenin şefi tn
giliz bahriyesi tarılıinde ilk defa o
larak, İngiliz kralının yanında İn
giliz bahriyesinin bir geçit rçsmin
de bulunmaya davet edilmektedir. 

Çarşamba günü yapılacak olan ~Pacağı geçit resmini, kralın ya
ttı da ve kralın yanında takip eyle- I bu gerit resmine, 130 harb gemisi 

eye davet olunmuştur. iştirak eyliyeccklir. 
1 

1nomz, ~ra~sız Askerİ1J PRY 1, • oma Berlin 
"uevetlen Dun Rusyaya Askeri lttıf akına 

arak t Et Uer iltihak E-Oiyor Mu? 
<naş tarafı 1 inci sayfnımztla) 
Straııg Londra)a dönüyor 

~ Londra' 5 (A~ :A.) - İngiliz -
te ansız - Sovyet gorüşmclcrini ida
cı etmek üzere Moskovaya gitmiş 
l.r~ .. Ilanciye Orta. Avrupa Dairesi 
la u~~rU B. St.rang önümüzdeki haf 

lÇındc Londraya dönecektir. 
d l..oncirıı diplomatik mahfillerin
~ lebaruı ettirildiğine göre, Mos
~·a ~üzakcreleri, halen, B. Stran-ı 
l4 ~'Ucudüne artık ihtiyaç hisset
~Yecek derecede ilerlemiş bu
dta aktadır. Diğer taraftan Lon· 
de da idam etmekte olduğu daire
lr?ı~de ınumailcyhin vlicudüne ihti
·~ \·ardır. 

İtalyan manenalan 

(Baştarah 1 lnci sayfada) 
Görünüşe söre burada askeri it

tifaka girımk üzere Japonyamn 
kcndiliğindı;.n diplomntik bir tcş~b
büste buluıtması beklenmekte vt! bu-
nun muhtemel aksülfunellerir-1en 
doğacak mesuliyetler kendisirıe bı

rnkılm:ık istenmektedir. 
Gazeteler, Oshima Shfratori'nin 

teşebbüsünü Japon askeri ricalinin 
Craikie-Arita itilafları "ti~rine Lon 
dra tarafından ittihaz edilen tarzı 

harekete bir cevap mahiyetinde te-
10.kki eylemektedirler. • 

Bu cümleden olarak Gazetta 
del Popolo, Japon askı::d şeflerinin 

Tokya hükumetinden ltalya ve Al
manya ile bir an evvel askeri bir 
itilif akdetmesini istediklerini yaz
makta ve bu itilafın Japon askeri 
ricalinin Londraya bir cevapları 

mahiyetinde olacağını ilave eyle
mektedir. 

ı:ııın ~filan, 5 (A. A.) - Po ordusu
~ ~1.irüyüş kolları tayyarelerden 
~ enınek hususunda memnuniyetP. 
~~an neticeler almışlardır. H'cr mü 
buı CUzUtam kumandanının elinde 
llo Unan ı : 25,000 mikyasındaki to Ln\•oro Fascista gazetesi, iri 
.... ~a haritaları geçilecek mm- harflerle şöyle yazmaktadır: 
"'lltııı..ıak· "Japon askeri mahfelleri, Japon-
~""" ı ağaçları, çalılıkları, or-
tj .. d\atı, hatta düşman tayynrele-, yanın mihver devletlerile bir itti-

" e fak akdetmesi lüzumunda ısrar et-
aııat· ıı .saklanabilecek mahalleri taf mektedirler. 
~t' ıle göstermkte olduğundan 
~ar sür'atle Lombardiyadan 
ltit-. onte'a kadar yürüyebilmişler-

l'tn 'l'orino, 5 (A.A.) - Mnncvrala
lıaşk Yap~ldığı mınt:ıkada kraldan 
\>eh a Pıcmonte prensi, Mussolini 
lıu.ı iareşal Badoglio ve Grariani de 

Un..-naktadır. 

Ayni gazete, Sir Peroy Lorainein 
Kont Ciano ile pek yakıııda imza e
dilecek olun ve İngiltereyi büyük bir 
endişeye düşüren İtalyan - Alman -
Japon askeri itilafı hakkında gö
rüştüğünii yazmış ise de İngiltere 
sefareti Ciano - Loraine mülakatı 
esnasında Uzakşark meselelerinden 
evvel Sbiratori - Oshimanın faaliye-

ş tinden bahsedildiğini dük tekzip et-
arki Erdün ana miştir. 

Yasasında tadilat Stampa gazetesi de Japonyanın 
~tn bu ittifaka gireceğini muhakkak ad 

~ nıan 5 (A A ) - Teşrii mec-
' Londr 'ct İ. :1. h .. k: ti .. 1 1 deylemektedir. 

~a.tlf a a ngı ız u ume ı e 1 
~ 1 Erdün hükumeti arasında nı- ı y . d 
~ geıen anlaşma çerçevesi da- uoanıstan a 4 Ağustos 
Giıa_l,de, kanunu esaside yapılan ta- bayramı 
~le 1•. lllüzakeresiz ittifakla tasvip ::;tir. 
' ir Abdullah, lıem devlet reisi 
tııa_lt de ordunun başkumtındanı ol
~ ladır. Hükümdar, kanunları ya
~le \>e hunların tatbikına nezaret 
tlter ~azırıarı nasb ve azleder. Va 
~b~ti hususi bir nizamname ile 
~ ~ .. e~lecek olan hükumet, yal-F Ukumdara karşı mes'uldür. 

~ tci Bir Kaza 
bi:'k Aydın arasında 

~•ınyon devrildi bir 
0 Iü 6 yaralı var 

~dın, 5 (A.A.) - Ş'!ker yüklü 
~ halde Uşaktan Aydına gel
\~~lan bir kamyon dün gece 
' nahiyesi civarında devril
"'\>e.ıı:_Bu kaza neticesinde şeker 
~ .. ~nın üzerinde duran bir ço
,~._0ltnUş ve altı yolcu da muhtelif 

~rı . 
~ltr Oden yaralanmışlardır. Ya-
~lttt k trenıe Aydmo. getirilerek 
~~ et h~Wıanesine yabrılmış 

'!•t -lran mUnasebah 
- <\ıth· • lias ıre, 5 (A.A.) - Başma.beyıı 
'ltı-a eıteyrı paşa ile Mısırın sabık 
~ i' ~l~isi Tnlii.t beyden ve Hari
l~'tttd CZırınin hususi kalem direk
""'-4 'l':: nıürekkep bir lJeyet bu sa 
\ ~l ~a hareket etmiştir. 
t..~ ll'aıı etldığine göre heyet, Mısır 
~il>eat arasındaki mUnasebetlerin 
~~ hakkında Kral Fanık'un 
" a bir mektubunu hamil bu 

tadı.r. 

(Ba~tarafı 1 ind sayfada) 
zahürlerile kutlamışlır. Bütun gün 
Atinanın meydanları, caddeleri ve 
yolları Yunanistanın her tarafından 
gelen miUi kıyafetlerde halk kütlele
rile dolup taşmıştır. Memleketin her 
tarafından gelen heyetler önlerinde 
kendi muzikaları olduğu halde şe
hirde dolaşmışlardır. 

Öğleden sonra, bütün heyetler 
stadyomda Y1!11an dansları yapmış
lardır. Stadyomdaki 60.000 seyirci
den başka civar tepelerden 200.000 
kadar halk bu dansları seyretmişti~. 
E_n aşağı /yarım milyon kişi de Zap
pıon parkını ve civar sokaklan dol
duruyordu. 

Başvekil Metaksasın stadyoma 
girişi bir çeyrek süren coşkun teza
hürat ve alkışlarla karşılanmıştır. 

Şenlikler meydanlarda ve sokak
larda gece geç vakitle~ kadar de
vam etmiştir. 

Saat 21.30 da mat.buat müsteşarı 
Nikulidis radyoda söylediği bir nu
tukta 4 ağustos ı·ejirnini methetmiş 
ve bu rejimin göz kamaştırıcı başa
nlannı tebarüz ettirmiştir. 

-·-. 
Dahiliye Vekili sergiyi 

gezdi 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

11 inci Yerli Mallar Sergisini ziya
ret ederek bütün pavyonları birer 
birer gezmişler ve alakadarlardan 
izahat alarak yapılan işler etrafın
da memnuniyetlerini bildirmişler
diz:. .. 

~ E.N ISABAH" Sa.)'fa :~ 

Bulgaristanda Maarif Vekili Mühim 
ltalyin Tahrikleri Beyanatta Bulundu 

Milli Şefin 
Seyahati 

(B:ıs tamfı 1 incl yfamttoa) 
yaş, Beypazan, udurnudan ge
çerek saat 16.10 da Abund gö
lüne gclmişler ve burada Bolu 
valisi tarafından il)likbal edil 
mişlcrdir. 

(Baş ta.rafı 1 inci sayfamızda) 
garlar bu noktada zerre kadar en
dişe hissedemezler. Komşularının 

Bulgar topraklan üzerinde gözleri 
olmüdığına şüpheleri bulunmadığını 
kuvvetle ümid ederiz. Bulgarlar 
mevcud hududlarmın ınnsuniyetinc 
emin olınakla beraber bir aralık 
kendilerine ait olmuş bazı toprak
ların tekrar Bulgaristana dönmesi 
emelini beslemeleri de mümkiindür. 
F k t bu topraklar acaba Bulga
ristanın bütün tabii vu sulhpervera
ne inkişafını alt üst etmeğe değe
cek ve Bulgaristanı maceralara sü
riiklemeğe kifayet edecek kadar 
hayati bir ehemmiyeti haiz midir
ler?. 

Mesela, Bulgarlar Dobrucayı 

Bulgar olduğu için istiyorlar. Ru-
manyaWar da işte orada kendilerine 

aid hatıraları meydana çıkararak 

çok eskiden oraların sahibi bulun
duklannı isbata kalloyorlar. Bal
kanlar gibi türlü türlü muhaceret
ler, ka.vgnlar ve karşılıklı ihtilatlar 
neticesinde bir dama tahtası gibi 
karma karışık olmuş bu ülkede ta
rihi haklar davası ne kadar çürük 
bir temel haline gelmiştir! 

Bütün mesele şudur: Balkanlı 

komşuları gönül rızasile Bulgaris
tana toprak terkedemezler. Fakat 
bunun haricinde ona iktısadi, siyasi 
her türlü yardımı memnuniyetle 
yapabilirler. Bulgaristan için so
murtkan ve dn.rgın bir vnziye! ta
kınarak zorla bu yerleri istirdad 
için fırsat beklemek ve askeri ha
zırlık masraflarına ~ğulma~ mı 

daha faydalıdır, yoksa mazi üzerin
den bir sünger geçirerek ve milin
kıin olan iktısadi ve siyasi menfa-
atleri istihsal ederek rahat ve emin 
bir istikbal mi hazırlamak iyidir? 

Biz Bulgaristan için bu rahat 
ve emin istikbalin çok daha mürec
cah olacağı kanaatindeyiz. Balkan 
misakına dahil devletlere ltalya ve 
Al1tUınyanın yardımile de olsa hü
cuma kalkıp Dobrucayı, Trakyayı 
zaptctmclc, Edirneye; Ege denizine 
inm<>k çok tehlikeli bir teıt~bbiis teş
kil eder. Çürikü, bu ancak umu
mi bir harp neticesinde hnlloluna
rak bir meseledir. Böyle bir teşeb
büste rnuvaffal.iyetsizlik belki Bul
garistanın bile hayatını tehlikeye 
düJürebilir. Fakat Bulgaristan Ak
dcnize inmeyi kendisinin iktısadi
yatı için esaslı görüyorsa Türkiye 
ve Yunanistan ile anlaşmak sureti
le Ege deııWnde kendisine serbest 
bir liman her zaman bulabilir. Fa
kat bir koridor, asla!. 

Bulgaristanın Adalar denizine 
inmesi, orada bir Bulgar toprağının 
tanınması Türkiyenin ae, Yunanis
tanı11 <la hayati menfaatlerine mu
gayir<lir. Yunanlılar da, Türkler de 
3ulgnrlara karşı ne kadar dostane 
ve hayırhahane hissiyat besleseler 
fedakarlığı bu dereceye vardıra
mazlar: Bugün Yunanlılarla Türk
ler kat'i surette anlaşmışlar ve u
yuşmuşlardır. Biribirlerine tam bir 
eılıniyet içinde yaşıyôrlar ve Akdc
nfain bu sahillerine lıiç bir ecııebi 
devlet sokmamayı vatanlarının mü
dafaası ba!cımından esaslı bir şart 
olarak tanıyorlar. Binaenaleyh Bul
garistan arazi ve siyaset bakımın
dan Adalar denizine inemez. Fakat 
dost bir Bulgaristan iktısad bakı
mından bu sahillerde azami bir ko
laylık bulabilir. Bu da Bulgaristan 
için kafi görülmekte icap eder. 

Meseleyi bir inad, bir hırsıcab, 
bit' milli izzetine!ıs meselesi şekli· 
ne sokmaktan çıkararak ameli ve 
realist surette düşünmek taraftan
yız. Hiç bir kinimiz, ihtirasımız yok. 
Bilakis çok hayırhahız. Elimizden 
geleni yapmak isteriz. Fakat canı
mıza göz dikilmemek şartile. 

Hüst-~·in Cahid l' Al ... ÇIN 

Danzig Ayanı 
Va ... ovanın Notasına 
MUabet Ce ap Verdi 

Dantzig, 5 CA.A.) - Salahiyet
tar bir membadan alınan malfımata 
göre, Dantzig ayanı dün Varşova
nın verdiği notaya rnüsbet bir ce-1 
vap vermiş ve Dantzf g arazisinde 
Polonya gümrük müfettişlerinin hu 
kukuna hilrmet edileceğini bildir
miştir. 

Pek yakında bu hususta resmi 
bir tebliğ ncşrolunacaktır. 

" (Başt.arafı 1 inci sayfada) ı 
Hk okul öğretmeninden, Univcr
sitelerimizin ordinaryüs profesörle
rine kadar maarifimizin bütün şu
belerini temsil eden zatlardan terek.
küp etmi~tir. Manrif meselelerinin 
bütiinlüğUnü hissettirecek §ekilde, 
azadan her bir.i hem kendi işi, hem 
de bir bütünün diğer parçalan olan 
işleri alakayla takip etmiş, serbes
çe düşüncelerini söylemiş ve böyle
ce kararlar alınmıştır. Maarü şu
rası mesleki şuurun güzel bir teza
hür vesilesi oldu. Kendi duvarları 
içersine kapanmış ve kendinden ön
ceki veya sonraki öğretim müesse
selerile alakasız kalmış bütün maa
rif kademeleri, onları temsil eden 
insanlarla tem.as imkanını buldu
lar, konuştular ve anlaştılar. 

niversiteler sabahın saat yedisinde 
tedrisata başlarken bizim dokuzda, 
orta tahsil müesseselerini de işe 

başlatmamız doğnı olmazdı. Bu ci
het, bu vesile ile tashih edilmiş 

olacaktır. Dava şudur: 

Üniversitemiz mensuplarından 
kıymetli bir zat bana çok güzel ko
nuşan ve çok canlı fikirler ileri sü
ren bir ilk okul öğretmeni arkada
şıpıızı misal göstererek, bu türlü 
yetişmiş mcslekdaşların aramızda 

bulunduğunu tahmin etmediğini söy 
ledi. 

Bu küçük mısa1 de gösteriyor 
ki azası birbi, ·erini nadir vesilelerle 
tanıyan mesleğimiz, 11aarif şfıı:asiy 
le bu noksanı da izale etmiş oldu. 

Maarif şfır:ası, sırf nazari bir i
lım kongresi manzarası gösterme
di. Çünkü gaye, maarif meseleleri
mizi sistemli ve insicamlı bir hal yo 
luna sokmak olduğu için, fikir ka
dar iş çalışmaları hakim oldu ve bu 
suretle hayalden ziyade hakikatin 
göz önünde tutulm:ısile fiili netice-
1 re ,·arıldL 

Bunlardan biri tiç sınıflı köy 
mekteplerimiz.in yine tek muallim
le beş sınıfa çıkarılmasıdır. İlk gö
riilüşüyle güç olacağı hissini veren 
bu iş, bizde ve bizden başka mem
leketlerde nasıl yapılıyor? Onu ya
kından tetkik ettik. Bu gün -esklyi 
bırakalım- fillen Fransa.da 30000 
mektep var ki, ayni surette tedri
sat yapıyor. Sınıflarında Yasa ti ola, 
rak 50 çocuk bulunsa hemen 1 mil-1 
yon 500 bin çocuk bu usulle okutu-1 
luyor. Almanyada da ilk mektep ço 
cuklannm yüzde 37 si bu tarzda o
kuyorlar. Bunun diğer memleketler 
de de misalleri var. 

Köylerimizdeki 370.000 çocuğu 
üç sene mektebe alıp sonra bıraka
rak, o çocuklarm yaşadığı köyler
de okur yazar adedini artırmayacak 
bir netice veren bu faaliyeti elbette 
tamamlıyacaktık. Paralar ve emek
leri boşuna sa~f edemezdik. Şüranın 
verdiği bu kararla yukarda adedini 
söylediğim köylü çocuklarımız, şe

hirdeki kardeşleri gibi 'beş yıl oku
yacaklar ve ayni kıymette bir şaha
detnameyi ellerine alacaklardır. Bu 
rakama ilave olarak geçen sene ve 
bu senenin üç sınıflı okul mezunları 
olan lG0,000 ~ocuktan hiç olmaz:;a 
150,000 i mekteplere girecektir. Öğ
retmenlerimize beş sınıf birden na
sıl okutacakları hakkında talimat
lar ve izahnameler hazırlattırıyo

rum. Onları bu işde tam muvaffak 
kılabilmek için maarif memurları 
mıntakalanna hepsini grup grup 
toplayıp yapacakları i§ kend1lerine 
öğretilecektJr. 

Memleketin muhtelif yerlerin
den aldığımız mektuplar ve telgraf
lar bize bu işin ne k~dar feyizli ne
ticeler vereceğini şimdiden tebşir 

ediyor. Bilhassa köydeki öğretmen 
lerimizin sevinçleri bizi candan se
vindirmektedir. 

Şuranın verdiği kararlardan bir 
mühimmi de orta okul ve liselerde 
ders saatlerinin öğleden evvele alın 
ması, ve öğleden sonra talebenin 
muallimler nezaretinde, derslerini 
mektepte hazırlamaları işidiı·. Be
nim de şahsan duyduğum şikayet 

mevzularından biri olan dersleıin 
çokluğu \'C talebenin müzakere edil 
memesi, talebeye vazıfe verip tas

hih edilmemek gibi, onları gün gün 
çalışmağa sevkedecek hususların 
ihmali, bu kararın bu ders yılından 

itibaren tatbikiyle asgari hadde in
dirilecektir kanaatindeyim. Dersle
rin eskisine nisbetle biraz erken 
başlaması çocuklarımıza, hatta ve
lilere erken kalkmak ve günlük ha
yata erken başlama itiyadını da ve
recPJrtir. Başka m~mleketlerde Ü-

Yirmi dört saatin İÇ.inde talebe
yi yormıyacak ve kendi kendine ça
lışmaya imkan bırakacak şekilde 

dersleri tahdit etmek, buna muka
bil, sene içindeki Jers günlerini ar
tırmak, böylece bir senede, bir bu
~uk aydan afala bir zaman kazan
mış oluyoruz ki, bu kazanç orta tah 
silin altı senesinde hemen bir ders 
yılına tekabül etmektedir. -

Yabancı dil meselesine gelince; 
Bundan gaye, yüksek tahsilde ken
di kendini yabancı dilden kitap ta
kip edecek surette, lıselerdcn mc· 
zun vermektir. Bir ihtisas mevzuu 
olmak dışında Üniversitede ecnebi 
dil tedrisatı zaittir. 

Orta okul ve liselerde ecnebi ted 
tisatını güçleştiren en büyük scbeb, 
muhtelif kitapların ve metotların 
bulunmasıydı. 

Bu sene fransızca \'e Almanca 
kitaplarını, bu dilde mütehassıs 

Türk ve ecnebilere hazırlattık. F.u 
suretle ingilizce gibi bu iki dil de 
tedrisat ve metod bakımından tes
bit edilmiş olacaktır. İlerisi için be
nim düşüncem, yabancı dil tedrisa
tını bilhassa liselerde tckcif etmek 
tir. 

Bu tedbirleri alıp <)( 100 tatbik 
edinceye kadar şüranın da verdiği 
karar mucibince Ünivcrs.,itedeki ec
nebi dil tedrisatı devnm edecektir. 
Fakat yeni tedbirlerle dünkünden 
daha verimli bir hale gelmesi için, 
üniversite tetkiklerde bulunmakta
dır. 

İlk mektep üstündeki üç sınıflı 
ortp.lar tabii olarak liseye talebe 
yetiştirdiği kadar hayata da çalışı
cı uns.I' vermektedir. Fakat lisenin 
vazifesi sadece üniversiteye ve yük 
sek mekteplere talc>bc yetistinnek-I 
tir. Binaenaleyh yüksek tahsile gi-

1 
rebilccek gençleri iyi bir seçmeye 
Uıbi tutmak zarureti karşısındayız. 

Orta mektepleri ve liseleri arzu 
ettiğimiz şekilde tensik ettikten son 

ra liselere miisabaka ile talebe al
mak ta ayrıca bir zaruret olacakur. 
Bu seçmeyi yapmak için başlıca va-

1 sıta imtihanlardır. I 
Cümhuriyet maarifinin elit züm 

reyi yetiştirmekte çok ciddi ve adil 

Reisicümhtırumuz, Ab:ınd gö
lü civarında bir gezinti yaptık
tan sonra Boluyu şcrcflendirmiş
lerdir. 

Ci.hnhurreisimizin gelmekte 
olduğunu haber alan bütün Bolu 
halkı yollnrn dökülmüşler ve en 
içten tezahüratla Milli Şefe karş:t 
sonsuz saygılanru göstermişler

dir. Şehrin meUıalinde nsker, jan
darma l!ıtalarile polis müfrezele
ri ' :\r:ım resmini üa eylemiş-

• dir. 
Bolu baştan başa donatılmış ve 

tenvir ediJmiş bulunmaktadır. 
Milli Şefimiz bu geceyi Boluda 

geçirecektir. 

Misafir İngiliz/ 
Filosu Bugün 
Gidiyor 

(Baş tarafı 1 inci ayfamızd:ı) 

mirali Guniııgham gazetemiz mu· 
harrirlerinden birine aşağıdaki be 
yanatı vermiştir: 

-Güzel Türkiyeden ayrıldığımı~ 
dan dolayı çok müteessirim. Mem
leketinizden güzel intibalarla ayrı
lıyorum. Bunun için buradaki ika
melimizi mümkün mert.ebe temdjt 
ettik. Ankarayı görmek ve Reisi
cümhur ismet lnönii tarafından ka
bul edilmek bize aynen. §eref ver
miştir. Türkiyedeıı aldığımız inti
balar her türlü tahminimiz fevkin· 
dedir. 

Biz Maltada.n eski dostlarımızı 

görmek için geldik ve burada bu 
dostlukJnrı ihya etmek istedik. Bu
rada birçok iyi dostlar bulduğumuz
dan dolayı kendimizi bahtiyar adde
deriz. 

Türk matbuatı bize 15.yık oldu -
ğurnuzdan fazla bir teveccüh gös
terdi. Bilhassa rurk gazetecile.rine 
müteşekkırim. 

/::mirde uerilen ziyafet 
1zmiı 5 (A.A.) - Malaya süva 

risi nlb:ıy Tower bu akşam 20,30 da 
zırhlıda bir ziyafet vermiştir. Ziya
fette Vali, iüstahkem mevki ko 
mutanı, Belediye reisi, vilayet ida
re heyeti n.zası, İngiliz general kon 
solosu refikalarile birlikte haz.ır 

bulunmuşlardır. 

olması pek tabiidir. Bu bakımdan!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~!!!!!!!!!!!'!"'!'~~ 
maarif şiırası imtihan meselesini den terimJer hakkında yapılan an 
dikkatle inceledi. Bu mesele etrafın kete cevaplar cldık. Onları üniversi 
da pek ehemmiyetli müzakereler ce te mcru;·.;,ulamıdan da azası bulunru 
reyan etti. İmtihan prensipleri ba-, heyetler tetkik ettiler. Türk Dilı 

1 Tarnmn Cemiyeti bu tetltiklcrin ne 
~it olmak, her yerde ve ayni cins 
her mektepte ayni kalemle talebeyi 1 tioesini gözden geçirdi, neticele 

tcsbit olundu. Hemen 5( 40 nistx.. ... 
ölçmek, üniversite ve yüksek mek-
tepleri imtihanlara geniş ölçüde iş- tinde bir değişme yapıldı ve bunlar 
tirak ettirmek ve bütün tahsil ka- kitap yapanlara verildi. Bu sene ba 

. demelerinde. devlet imtihanı şeklini 
kabul etmek suretinde hüJasa edi-

lebilir. 
Bu suretle hususi mektepler de 

ve hususi tahsil görmüş olan tale
beler de ayni şekilde bu devlet im
tihanına tabi olacaklardır. Devlet 
imtihanları şekli kabul edildiğine 
göre, çift imtihanlar kalkacak de
mektir. Bir lise mezuniyet imtiha
nı, bir de olgunluk diye :iki türlü 
yoklama olmıyacaktır. Kuvvetle ü
mit ediyorum ki, önümüzdeki ders 
senesi şfıranın karnnnı tatbik ede
bileceğiz. 

Maarif şurasının aldığı esaslı ka 
rarlardan biri de Cümhuriyet Halk 
Partisi Kurultayında kabul edilmiş 
olan esasa göre ilk, orta ve liseler
de kullanılan terimlerin aynile, üni
versite ve bütün yüksek mektepler
de, bu seneden itibaren kullnnılma
sı keyfiyetidir. 

Üniversite ve yüksek tahsilde 
geçen terimler, ondan evvelki tah

sillerde geçenlere nisbetlc büyük bir 
yekun tutar. Bunları salahiyetli i
lim adamları toplanarak yapacak

lardır. Prensip şudur: 

lsblahların türkçe mukabilleıini 
bulmak... Bulunamadığı takdirde 

dilimize geçmiş yabancı, fakat mu
ııis kelimeleri almak. Buna da gir
miyenleri milletler arası istimal vas 
fını kazanmış olanlardan seçmek. 

Bu sene bütfin muallimler.imiz-

sılacak kitaplar bu terimlere göre 
yazılmaktadır.,. • 

faarif Vekili Par\'antnryom \'C 

yerli mallar rgi ini ziyaret etti 

Vekil dün, Maarif VelcaJetinin 
pnrvantaryomunu ziyaret ederek 
Partide konan 110 bin lira Uı.lısisat
la vücude getirilmekte olan verem 

snnatoryomunun muvaffakiyetle i
lerlemekte olan inşaatını gözden ge 
çirmişlerdir. 

Bililıare 11 inci Yerli Mallar Ser 
gisine gelerek bütün pavyonları tet 
kik buyuran Vekil kcndilcrile görü 
şen matbuat mümessillerine sergi 

hakkındaki ihtisaslarını şu şekilde 

anlatmışlardır; 

"- Her sene burada açılan ser
giyi ziyaret fırsatından kendlmı 

mahrum etmedim. Serginin bana 
verdiği en büyük zevk; gel'ek de\'
let, gerek hususi te§ebbüslerin Türk 
milletinin maddi ihtiyaçlarını kim· 

seye muhtaç olmadan kendi zeka· 
sı, kendi bilgisi ve kendi elile yap

mağa muktedir oluşudur. Şimdi d( 
ayni zevki duymuş bulunuyorum 
B,u işe emeğini katanları tebrike la 
yık buluyorum.,, 

Vc~;ı Trakynyn gidi~ or 
I\:astamonu, Eski9ehir, Trakyı. 

ve 1zmirdek.i köy öğretmen okulla
rının bir kısmım gezmiş bulunan 
Maarif Vekilimiz bugün tetkiklerde 
bu}unmak üzere Trakyaya gidecek· 
tir. 
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BiR CELLADIN 
Hatı.raları 

. ~·· -

'T odorevaky'ye Sen Hoca Olacak
aın. Onu. Sen Y etiştirecelısin !,, 

'I ENiS .~BAR'· ıı 1 '{ 

-··-' ~ ' . 
- Ben de buna karar vermif bu :;

1

e;::?:;:ı!d:ğ1~!. d!~:ı!; İJünka Atletizm Maaabalıaları Sö-
ben üç ay ~alıştıktan sonra, aylı-

!unuyorum. . . 
- Dünyaya sulh ve sükunet ge

tirmek istiyoruz. Harbin aleyhta-

1 nyız. 

- Ben de öyle .. 
- Fikrimizin peşinde sürükle-

nen binlerce insan var. Bunlar a • 
mansız bir mücadeleye giri mişler
dir. Muvaffak olacağımıza kani mi-

. ? 
sın ... 

- Kani olmasam, size hizmet 
için koşar mıyım? 

Şef memnuniyetinden gülümse-
di. 

- Senden iki basit, fakat ba.cıit 
olduğu kadar mühim şey istiyoruz. 
Birisi, fevkalade ketiim olmak, ya
ni sır vermemek, her şeye rağmen 
.sır vermemek .. 

- Size söz veriyorum. 
- Hayır bu o kadar kolay bir 

şey değildir. Çünkü zamanın idare
cileri, yani drijan sınıf, bizim gibi 
insanları söyletmek için çeşit çeşit 
işkence usulleri keşfetmiştir. Bun -
lara mukavemet etmek de lazımdır. 
Ya mukavemet edemezsen .. 

- Davaya hiyanet etmiş olu
rum .. 

- Görüyorsun ki, meselenin e
hemmiyetini sen de müdriksin, böy 
le zamanlarda yani eza ve cefaya 
tahammül edemiyeceğin anlarda1 

intihar edecek kudreti kendinde 
görüyor musun? 

- Mensup olduğum cemiyete 
her hizmeti ifada geri durmam. 

Ref bu sözümü fazla lastikli \.: 

bulmuş olacak ki. 
- Yooo .. dedi.. Bu cevap beni, 

tamin etmez. "İntihar edebilirim!,, 
de. 

Bana hayatıma mal olacak bü
yii k hizmetler teklif eden bu adama 
karşı minnettarlık hisleri duyuyor
dum. 

- İntihar ederim. 
· - Ru halde kendi hayatını is

tihkar ~decek kudreti kendinde gö
rüyorsun buna memnun oldum. Bu 
ı;özünle ayni zamanda, eğer ben in
tihar edemezsem, anarşist komite
nın vereceği idam hükmüne razı -
yım da demek istiyorsun. 

Şef muhavereyi gayet ustalık
la idare ediyor. Ve vaziyetin bütün 
zorluklarını gözümün önüne seriyor 
du. Ben manyatize olmuştum. 

- Tabii artık her şeye razıyım 
dedim. O güldü. 

- Y ook.. Daha bitmedi, seni 
evvela uzun bir müddet tecrübe ede
ceğiz. Sözünün eri olduğunu ef'alin
le de isbat edebilirsen arkadaşımız 
olmak şerefine layık olacaksın! .. 

Ben onun her sözünü tasdik -
ten başka çare bulamıyordum. 

- Peki.. 
- Şimdi bir nokta kalıyor. Bu 

tecrübelerden sonra muvaffak ola
mıyacağını anlarsak aramızdan çc
kilebilirsin ... 

Ben derhal itiraz ettim. 

- Artık bunu yapmam. 
- Hayır çekilebilirsin. Yalnız 

bir şartla, ağzını sıkı tutmak şar
tile ... Eğer o zaman da ağzını tut
'mazsan, seni vurdururuz. Esasen 
bu vaziyeti kabul etmiş bulunuyor· 
&un ... 

- Elbet!.. 
Şef ayağa kalktı. 

- Hadi dedi, sana muvaffaki
yetli hizmetler için şimdiden teb -
riklerimi sunarım. İnsanlık tarihi 
bir gün seninle iftihar etsin. 

- TeşekkUr ederim. 
Şef bu sefer yanımdaki arkada

şa döndü. 

- Todorevsky'ye sen boca ola
caksın .. Ve onu yetiştireceksin. Ge
lecek ay yapacağımız işde ona va
zife vereceğiz. Şimdi burada yatıp 
kalkacak. Ve burada oturacak. Ken 
disine de maaş vereceğiz. 

Arkadaşım yahud mUrebbim, 
beni şefin yanından aldı. 

- Todorevsky, dedi, şef çok 
.memnun oldu senden, bilyiik ı;ıeyler 
bekliyor. Sakın yüzümüzü kara çı
karma ... Kimsefe bu kadar iltifat 
etmemiiti. Sc fevkalade bir mua· 

ğa mazhar oımuşt~. nük Geçti Yilzmelercle Mahumt 
Ben de fevkalade memnun ol • , 

muştum. 

- Vallahi, dedim, bütün mev- · 
cudiyetiınle, ve hayatımı istihkar 
ederek sonuna kadar çalışacağım. 

- Tabii disipline riayet edecek
sin. Malum ya!.. Burada askerlik
te olandan daha büyük bir disiplin 
vardır. Şefin, ve büyüklerin emir
leri katiyen münakaşa bile edilmez. 
Ne derlerı:;e onu harfiyen yapmak 
lizımdır. 

• • • 
Ben artık anarşist olmuştum. 

., 

Yeni Tarkiye Bir Rekoru Yaptı l 

Gülle birinciliğini kazanan Beşiktaşlı Aı_..tJa üç adım 
birincisi Abdürralıman 

İstanbul birinciliği ikinci gün 
müsabakalarına dün Fenerbahçe 

Yeni mesleğimle ütihar ediyordum. 
Şefin huzurundan ayrıldıktan son
ra, arkadaşım bana bir koğuşta ya
tak gösterdi, o koğuşta benimle be
raber 20 - 30 kişi yatıyordu. Bizim 
ismimiz, mücadele ajanı idi ve be
nim numaram 24 dü. Herkeste bir 
ağırlık vardı. Hiç kimse uzun uzun 
konuşmuyor, düşünceli bir halde o
turuyordu. Beni hürmet ve mem
nuniyetle karşıladılar. 

Hepsinde yanan bir iman vardı, 
hepsi muvaffak olacaklarından e
min idiler. Sabahlan saat altıda kal 
kıyor, biraz jimnastik yaptıktan 

sonra koşu idmanları yapıyorduk, 
saat 9 dan 11 e kadar mesleğimiz 

hakkında· ilmi şeyler gösteriyorlar, 
umumi malümatımızın artmasına 

hizmet ediyorlardı. Öğlenden sonra, 
akşama kadar, atış talimleri yapı
yor silah fenni dersleri görüyorduk. 
Geceleri bize verilen romanları ar
kadaşlardan biri yüksek sesle oku
yor, biz de onları hayranlıkla din
liyorduk. Tolstoyu da işte bu kraat 
ler esnasında tanıyıp öğrendim. 

• stadında devam edildi. 

Bundan başka sık sık karakter 
yoklamalarına da tabi oluyorduk. 
Kendimizi muhafaza etmediğimiz 
araştırılıyor, şef acayip emirl r ve
rerek vaziyetimizin derecesini öl -
çüyordu. Tabanca, makineli taban
ca, bomba ve bıçak kullanmasını 

mükemmel öğrenmiştim. 
İşte böyle dersler görerek ve her 

gün çeşidli telkinlere maruz kalarak 
bir ay geçti, ve bir ay nihayetinde 
şef hepimizi huzuruna kabul etti. 
Mesaimizden memnun olduğunu 

söyledi, ve sordu. 
- Aramızda kalıp çalışacak mı-

sınız? .. 
Hepimiz, bir ağızdan: 

- Çalışacağız! .. dedik. 
Şef teşekkür etti. 
- Gidip istirahat edebilirsiniz, 

haf tada iki gün izinlisiniz. Dışarı

ya çıkabilirsiniz, dedi. Hepimiz ka
pıdan çıkarken de bağırdı; 

- Todorevsky ! 
Ben geri döndüm. 
- Buyurun! .. 
- Siz kalınız, size söyliyecek-

lerim var!. 
Herkes gittikten sonra başbaşa 

kaldık. Şef, kaşlarını çattı. Ehem -
miyetli bir şey söyliyeccği halinden 
bellf idi. 

- Todorcvsky, sana artık gü
veniyorum. İlk icraatını gösterecek 

• 1 
sın .... 

- Buyurun! .. 

- Alman hükumeti, bizi takip 
ediyor. Zabıta müfettişlerinden 

Hortsmüller arkadaşlardan birini 
yakalamağa muvaffak oldu, o ar
kadaşa biz fazla güvenemiyorduk. 
Şimdi korkuyoruz ki, bizi üşa et
mesin... Bu arkadaş polis nezare -
tinde. Evvela onu feda etmek mec-
buriyetindeyiz. Bir müddet intihar 
etmesini bekledik yapmadı, şimdi 

onu idama mahkfım etmiş bulunuyo 
ruz. İkinci idam mahk(imu da Harts 
milllerdir. Sen bunların ikisini de 
öldürecek ve yakalanmıyacaksın .. 

Ben soğuk terler dökmeğe baş
lamıştım. Bana verilen vazüe cid
den zordu. Polis nezaretindeki bir 
adamı nasıl öldürebilirdim. Tered -
düdümü görünce. 

- Bu vazifeleri nasıl yapacağı· 
nı, yarın gizli bir emirle öğrenecek
sin. Şimdi git istirahat et ve ağ
zını sıkı tut, dedi. 

(Devamı var) 

Tertip, idare, yarış bakımından 
bundan evvelki müsabakalarla kı· 
yas edilemiyecek derecede bozuk ve 
ilan edilen vakitten 45 dakika son
ra ba~lıyan dünkü müsabakalar a~· 
cak 40-50 seyirci tarafından takıp 
edildi. 

İstanbul fahri antrenörü klübü· 
ne sayı kazandırmak için hem ya
rıştı, hem ayni müsabakada hakem 
lik yaptı. 

Mevsim başında her teşvik mü
denirken dünkü lstanbul şampiyo
nasında serileri dolduracak müsa
bık bulunamadığından usuller çiğ· 
nenerek ilan edilen zamanda isim
lerini yazdırmıyanlar da müsabaka· 
lara ithal edildi. 

Salı günü çıkacak müsabakala· 
rın tenkidi yazımda istemiyerek 
sırf bu sporun yükselmesi için uzun 
boylu izah edeceğim şekilde dünkü 
müsabakalar tam bir Festival şek
linde geçmiş, atletizmi hissetmiş bir 
iki Fenerli atlet arkadaşın himme
tile derlenip toparlanan Fener takı
mı 52 puvanla, Galatasaray 33, Be
şiktaş 15 puvanla ikinci gün mü
sabakalarını bitirmişlerdir. 

Elde edilen ferdi dereceler şun
lardır: 

50 metre ~me (Birinci seri): 
Birinci Fikret (Galatasaray), 
~allık (Galatasaray) 6.2, Neri· 

dlan (Fenerbahçe) 6.4. 
İkinci seri : 
Birinci Melih (Fenerbahçe) 6.1, 

Semih (Galatasaray) 6.2, Nazmi 
6.4. 

200 metre mania: 
Dört atletin girdiği bu koşuda 

Melih (F. B.) 27.2 ile birinci, Neri
man (F. B.) 27.4 ile ikinci, Feyyaz 
28 ile üçüncü olmuştur. 

Gülle atma: 
Dört atletin girdiği güllede Be-

Şiktaşlı Arat hiçbir atımı 13 ten aşa 
ğı olmamak üzere 13,85 ile birinci
liği aldı. Füruzan (F. B.) 10,45 ile 
ikinci, Suat (G. S.) 10,25 ile üçün
cü oldu. 

t.lç adım: . 
Dört atletin girdiği bu müsaba-

kada Abdurrahman çok güzel atla
yışlar yaparak 13,96 ile birinci, üç 
tek 13,10 ile ikinci Melih 12,91 ile 
üçüncü oldu. 

400 metre seçmesi: 
Yalnız 6 atlet mevcut olduğun

dan seçme yapılmıyarak bugün fi
nali koşmağa bırakıldılar. 

200 seçme birinci seri: 
Muzaffer 24,4 ile birinci, Cemal 

ikinci. 
200 metre ikinci seri: 
Fikret (G. S.) 24,4 ile birinci 

oldu. Müsabakalara bu gün de saat 
16 da devam edilecektir. 

Dünkü Yüzmeler 
' İstanbul birinciliklerine girecek 

yüzücülerin seçilmesi için geçen haf 
ta başlanan milsabakalara dün de 
Beşiktaş Şeref stadında devam e
dilmiştir. 

200 metre serbestte Mahmudun 
2,24,2 dakika ile yaptığı yeni bir 

~ 

Sürat koşuları galibi 

Galatasarayh Fikret 

Bugün Yapılacak 
Spor Hareketleri 
Tenis ,amplyonası: 
Geçen hafta başlanan, bütün 

hafta seçmelerine devam edilen 
İstanbul tenis şampiyonası final 
müsabakaları 14 ten itibaren Dağ 
cılık klübü kortlarında yapılacak
tır. 

Atletizm t•mplyona•ı 1 
Geçen hafta başlıyan İstanbul 

atletizm şampiyonasının üçüncü 
ve son gün müsabakalarına saat 
16 da Kadıköy Fener stadında de
vam edilecektir. 

At yarıtları 
Yarış ve Islah Encümeni tara

fından tertip edilen İstanbul at 
yarışlarının üçüncüsü saat 15 te 
Veli Efendi koşu mahallinde yapı
lacaktır. 

KUrek yarıfl•rı 
lstanbul denizcilik ajanlığı ta

rafından tertip edilen kürek yarış
lerinın ikincisi bugün 10 dan iti
baren Kocaelili sporcuların da iş
tirakile Yenikapı sahillerinde ya
pılacaktır . 

----------------------------Türkiye rekoru ile iyi bir şekilde ne 
ticelenen dünkü müsabakalarda şu 
neticeler elde edilmiştir: 

200 metre serbest klüp harici 
2,24,2 (yeni Türkiye rekoru) ile 
Mahmut birinci, Vedat ikinci. 

200 klüpler: Ali (Beykoz) 3,1,4 
Ziya (Beşiktaş). 

1500 metre serbest klüp harici: 

Sadullah 22,52, İbrahim, Nezihi, 
Niko. 

1500 metre serbest klüpler: İs
mail (Beykoz) 24,28, Mekin (Bey
koz). 

100 metre sırtüstü: Haliçyon 
(Beşiktaş) 1,26,3 

200X4 Bayrak yarışı: Birinci 
Beykoz takımı, ikinci Demirspor ta 
kımı. 

Su topu ı Küçüklerde Beykoz 
Beşiktaş, büyüklerde Beykoz, De-

mirspor finale kaldı. Final karşılaş 
malan gelecelC hafta yapılacaktır. 

Sultan Aziz Nasd 
Pehlivan Oldu 'l 

Ve Kimlerle Giireftİ? -·- YAZAN: M.SAMI KARAVEL-. _., 

Ali Pehlivan Ealıiden Ba,inda 
Helva T ablaaı He'lva Satardı 
Sultan Azizin ilk güreş . ustası J-güreşi bir Kırkpı~ar ~~ 

işte bu Yozgadlı Hasan pehlivandı. sonra olmuştu. Alı pehlivan ~ 
Sultan Aziz, hem karakucak ser • tarihlerinde Rumeliye seyaba~ııt 
best kuru güreş bilirdi. Ve hem de mıştı. O vakitler Rumelid~ ın ıaJ1J1 

w •• • • pehlivanlar vardı. Bu pehbvaJl yag gureşı .. 
Sultan Aziz yirmi iki yaşına en mühimleri şunlardı: :1'-

G··ııı11,. 
geldiği zaman Karaboğa ile yeke, "Serezli Pomak Ahmed, u g) 

yek güreşiyordu. cineli Çingene Çopur (1) po~U 
Karaboğa ile Sultan Azizin mü- Kızıl Hasan.. Lom Palangalı 

teaddid ciddi güreşleri vardır. Yoz
gadlı ile yaptığı son ciddi müsaraa
larda veliahdi mağlub edemediği 
söylenir. 

Hatta; Hasan pehlivan ölmeden 
arkadaşlarına şu~an söylemişti: 

- Efendi hazretleri Türkiyenin 
başpehlivanıdır .. Kimse efendiyi ye
nemez ... 

Pehlivan arkadaşlarından birisi 
Yozgadlıya mukabele etmişti: 

- Zannetmem... Aziz Efendi 
senin oyunlarını ve güreş çalımları
nı küçük yaştan beri iyice kaptı -
ğından bu sebeble san.a karşı koyu
yor. 

Halbuki; mesele hiç te böyle de
ğildi .Sultan Aziz güçlü kuvvetli bir 
adamdı. Geniş ve iri omuzlu, kalın 
ve çekmeceli göğüslü, okkalı bir 
vücuddü. Pençelerinin ve göğ

sünün çok kuvvetli olduğunu söy -
lerler. 

Sultan Azizin, Y ozgadlı Hasan
dan sonra; ustası hamlecisi meş
hur Kastamonulu Arnavutoğlu Ali 
pehlivandır. 

Yozgadlı zehirlenip vefat ettik
ten sonra; Arnavutoğlu yerine ham 
leci oldu. 

Arnavud oğlu Ali pehlivan, Sul
tan Azizin veliahdlığının son devir· 
Jerine doğru şöhret almış bir peh
livandır. Spor tarihimizin kaydetti· 
ğine nazaran Ali Pehlivan Yozgadlı 
Hasandan, Karaboğadan sonra ge
len, Karasülo Kazıkçı Kara Bekirin 
son devirlerine yetişmiş bir pehli
vandır. 

Sultan Azizin, Yozgatlı ile olan 
güreşlerinin içyüzüne iyiden iyiye 
vakıf değiliz ... 

Fakat; Arnavudoğlu Ali pehli
vanla yaptıkları idman güreşlerile 

ciddi müsaraalarına vakıf bulunu
yoruz .. 

Sultan Azizin güreşleri hemen. 
hemen sayılıdır. O, daima devrin 
baş almış ve namağlub olan pehli
vanlarile boy ölçüşmüştür. Ve bu 
pehlivanlar da tamamile kendi ben
değanından ve yakininden adamlar 
dır. 

Arnavudoğlu, Sultan Azizin e
fendiliği zamanında saraya intisab 
etmişti. Y ozgadlı Hasan dan sonra; 
imparatorluğun başpehlivanlığı ma
kamını ihraz eden bu çetin adam, 
Aziz Efendinin nazarı dikkatini cel
bctmiş ve hamlecilik hizmeti ile ma
iyetine almıştı. 

Arnavudoğlunun Sultan Azizle 

Güreş S0cmelerl Bitti 1 _, __ 
Kazananlar 1s gUn aonra 
mlllt takımla karfllafa
cak va fuar mUaab•k•

larına gldecekler 
Geçen pazar günü başhyan salı, 

perşembe günleri devam edilen İs
tanbul serbest güreş seçmeleri dün 
akşam yapılan müsabakalarla ni
hayetlenmiştir. Seçmelerde kazanan 
lar 15 gün sonra milli güreş takı· 
mile karşılaşacaklar, galipleri İz
mirde yapılacak Ankara, İzmir ta
kımlarının iştirak edeceği Fuar ku
pasında İstanbul temsilu edecekler
dir. 

Seçmelerin neticesi: 
Kasmıpaşadan Mehmet birinci 

paşadan Ahmet üçüncü, 
61 kiloda: Beşik taştan Mahmud 

birinci, Hüseyin ikinci, Ahmet 
Koloğlu üçüncü olmuştur. 

66 kiloda. Kasım paşadan Servet 
birinci, 

79 da Doğanspordan Ali Ah -
met birinci, Koc Ahmet ikinci, Ka-

Osman ... ,. ııır 
Arnavutoğlu aslen KastaJll

0 ~ 
lu olduğu halde, Kazıkçı Kata~ ıet' 
gibi genç yaşta doğduğu yerı 
kederek muhacir olmuştu.. . jır 

Arnavudoğlu, evvela şırnd1._:..dt 
nanistanda bulu~an Y ~ni~~· 
helvacı hemşerilerınden bıriı:ıiJl 
nına gelmişti. ).Iİ 

Yenişehirde helvacılık yapall gfJ' 

pehlivan başında helva tablasl tJı" 
kak, sokak dolaşarak helva ~ tıe" 
dı. Düğün o~du~. za~~~ da .~şıe
tini sırtladıgı gıbı dugun gu 
rine iştirak ederdi. -;e-

Arnavudoğlu çok geçmeden 111,ğ nişehir civarındaki pehlivanları'fil~ 
lüb ederek nam aldı. Esa.sc;ı: vı· 
güreşi olan karakucak b_?gu.~ 
nı çok iyi biliyordu. Yag gu # 
de zekasının müsaadesi dolaY ()ğ· 
harika yaratabilecek derecede 
renmiş ti. . çolC 

Arnavudoğlu o vakıtıereli)'ot· 
gençti. Altmış okka ancak g ,·e 
du; fakat; çok çevik ç?~ u~,.ııı 
mahir olduğu için dev gıbı pe 1< )-e

Jarı birer manevra ile çabucn 
niyordu. 1\ tı~· 

Arnavudoğlunun, gürcştc~ıı· 
yük ustalığı altcılığı idi. J{ ... ıııtr 
daki pehlivanın belli etmeden 1)11' 
na düşer ve hasmının taktığı 0~ 
la kendisini .mağJfıb ed.erdi. tı:ıl1 t' 

Ali pehlıvan, pehlıvanlık ~· 
~ b c:ıııdı_ 

peyce para kazanmaga a; blr'şl<' 
dan Yenişchirdeki helvacıııgı ' 
tı, Selfmiğe geldi. . ,.ıı~ 

Yenişehirde iken Ali pehli~ııt"' 
Arnavudoğlu diye ~aka~. ta.k~irç0• 
d1. Yunanistan Yenışchırınde af• ,4' 
Arnavud vardı. Bu Arnavudl dİ • 
1i pehlivanı çok scvdiklerindetl1~ ğer güreşçilere karşı tu~. j)J 
Çünkü; Arnavudların ekseriSl ~ili 
pehlivanın helvacılık sanatına 1~ iş yaparlardı. Kimisi koz bt iJJl,ı 
yapar, kimisi de kağıt helvası 
ederek satardı. ..,,. 

~--Ae P' ' Arnavudlar, bu gurbeızcv sJD'!l 
dolu çocuğunu helvacılık rdi· )• 
gayretile tutarlar ve beslerle . peıı· 
ralannda para tophyarak }Jı ti ,-e 
livana verirler .. Arnavud BeY~ıtf 
ağ:ıları elbise ve ayakkabı 

dı.. ıaf) 
(De,anıı ,. 

. fi" 
( l ) Çopur isminde bir Ç•0.etif 

pehlivan da Ali!:O deninde '#f 
mistir. Afü;onun pi('i olduğııJJtl rdııll' 
lerler. JUt>~hur ba~ pebJi\·aolfl 
dır.. ,/ 

ıır 
d N . .. ··u .. oIXJl 

sımpaşa an esım uçunc 
tur. sıtıJ 

Yarı ağırda: Beykozdan ııl<İl" 
ağırda Kasımpaşadan Ferhııt r 
siz birinci olmuşlardır. ~f 

Tekzip edllen bir h• rrer 
Beden Ankara, 5 (A.A.) - .. eıı: 

biyesi Genel DirektörJüğund f3bı( 
Beden Terbiyesi 1sta~bul }l1'111d' 

si bütçesinin reddedildiğı h8 J>lıı' 
bir İstanbul gazetesinde çıJcaJJ 
rin aslı yo~r: ,fi 

Beden Terblyeai l•tlf 
hayatı toplandı 1er 

Ankara, 5 (A.A.) - -~eO erJı~ 
biyesi Genel Direktörlügil JJl e'r\~1 
istişare heyeti bu gün öğled~ c.e"l" 
Genel Direktör Tümgenera usııı' 
Tanerin reisliğinde son toplafl 
yapmıştır. J<aJlıll111 

Bu toplantıda, teşkilat ıcıı111ıll 
projesi ile 6 senelik urnuıni eı;ifliıl 
projesi, bazı spor nıaızeJXl idil'' 
gu .. mrüksüz olarak memlekete t1111' 

· ive e li hakkındaki kanun proJes ııt&J11 

li olimpiyat komitesi nizaı:ıı!JJlİr 
projesi müzakere ve kabul e 
tir. 
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Serbest Flklrler 

Maarif 

P...,..,,, 

Davası 
Y•zan : B•hrl Özdeniz HARP· 

Muhterem (Yeni Sabah) m 13.1 
12.38 tarihli nüshasında (Lisan öğ-
ltbne ve okul dlslplinl) başlığile 
~en bir makalemde çocukla
l'llnızııı okullarda esaslı surette 
"" ·•abane1 dil,, oğrenmedHderine i-
kret etmiş ve llnıi tahlillerle bu 
boluıanın (mu'!ıtellf metodlar) ta
~p edilmesinden ileri ~ldiğini et
l'afile teşrih etmiştim. 

Bugilnlerde Ankarada Maarif 
Şfırası namı altında toplanan müın-r 
laı bir ilmi komisyonda (YabaaCJ 
dil) tedrisatında (t.ek kitap, t.ek 1 

' lnttocı) kabul edihniştir. 
Sekiz ay evvelki yazinllzda ser

.detliğimiz noktai nazanmızın bu 
~ Umumi kanaate uygun gelme-
111lli ve teşrihimizin isabetini gör
llıekle haz duyanz. 

İnsanlar her ne şekilde olursa ı 
0lsun bir hedefe, bir gayeye hatta 
'1ıun nıeşiyetten sonra bir menzile 
\tlsıl oldukları zaman nasıl ferah-

. lallırlar ve makamı memnuniyette 
bir oh! çekerlerse, işte (Yeni Sa - 1 

~) ın kalem erbabına aetığı ser
~ sütunların verdiği semereler 

gUzel mahiyettedir. 
Şiındi (tek kitap, tek sist.em) 

llılllli.i sayesinde okullardaki (ya
bancı dil) öğretmesinde tam milsa
\'at tesis edilmiştir. 
1. Bu vesile ile gayretli ve kuvvet
~ ınuaılimlere de geniş ilim sahası 
tlilnıiştir. Şimdi tabiri marufun
l\ h t • enı at; hem meydan mevcut-
t'!!'· Bakalım ! Bu müvazenede üs
~lllüğU ve imtihanlarda en iyi not
"-ıı hangi okul kazanacaktır. (Tek 
cı~tt()(I, tek kitap) olduğuna göre 
'e Utiarı fazla teşvik ve gayrete 
ta ~keden öğretmenler de her sene 
~ıı başında nakdi ikramiyelerle 

tif edilmelidir. 
(\' ıtuhterem Maarif Vekilimiz 
~hancı dil) hakkındaki çok isa
ın· · kararlarına bir de nakdi ikra
trı1lte faslını ilave ederlerse öğret
~·leri senelik müsabakaya dahil 
k 1'l ve alelfımum spor maçlarını 
g ~anlara verilen hediyeler g ibi 
ı:tre.m muallimlere de miimeyyiz
ıı 

1
t1 ımtihan notlarile ölçülecek se

/ lt (rendemenb,) !ere göre de-
4!ece derece par a mükafat.lanııın 
h \'~ii öğretmenlerin tatillerini d:ı
~~e~izli geçirmelerine ve belki 
~tr anlarını ikmal için de tedris 
•ııııkı:ri (Yabancı dil) lerin konu
~ dugu diyarlarda tekimül metod
~~~ :Ya~mağa. vesile ve medar olur 
"lllaatındeyim ... 
~~ Şilrıdi biraz da talebelere döne
lar ~ı nasihatler verelim ve irşat 
~~ bulunalım. Bu mUhim karan, 
~Un okurlar şükranla karşılama-

t'. 

~ ~ocuklar, evvelce her öğret
~ keyfine, mizacına ve usulü
ltıt llbi idiniz. Bundan sonra umu
~ ~ahiyette ilmi şuranın takdiri
~ltı~aYln maarifin tasvibine iktiran 
~ ış (Tek bir kitabı, tek bir me
~~tı~) takip edeceksiniz. Kim gay
~~-' Ve hevesli ise o kendini göste
~kti r. 
~U~tUr işlerimizde (Yabancı dil) 
~h.1nı canlandıran güzel ve ilmi 
hilqj 1rle artık lisan öğrenmek ka
~ b t'. Zira muadele hallolmuş ve 

asi~ §ekle konmuştur. 
~ ~a"-·I · . . H k >c·.·ltli. • • u ar, se~nınız. em ço 
l'ıij~ ~iz. (Yabancı lisan) ın ehem
~~ eunden biraz bahsedeyim de 
ti ,~tta nekadar istifade edeceğini
''llıdiden aklınıza hakkediniz ve 
~aima hatırlayınız. 

)ql'li tıebi lisan; davamızın hallile 
~a daha faydalı, daha kudretli 
)cıltt t' olarak yetişeceğinize şüphe 

bur. Bu ne nimettir! 
~,~li ve harici kültürlü adam 
~· tnız. Bu ne fazilettir! 

'~~e umuma teveccüh ederek 
ltıq\' 1 ihtisas tahsil sisteminin 
~~ ~aff akiyetsizliğinin sebeplerini 
~ te Uh.telif metodlarm ne fenalık
~l'i Vl~t ettiğini de anlatalım. Ve 
'ıa edılcn vakte ve heba olan göz 

~aıt'J.na acıyalım. 
't~ t Eıbelerimizden bir çokları yük
~~t tl\siUerini ikmale aile ve ha
~~!ıı.ttları dolayısile muvaffak o
~~b:ak lise tahsillerile iktifaya 
~tı kalmakta, açıkçası derdi 
Qq.la.r- e hemen hayata atılmakta-

~~~ talihsiz gençlerden her biri 
~td nı bulundukları muhtelif o-

a llluhtelit öğretmenle,rnqn 

lisan dersi görmii§Jerdir. Bı~ ögret- 1 
menler de vaktiza.manile bizzat ye
tigtirildikleri tarzı takibe mütem~
yil olduklanndan kimi fazla tercü
meye kuvvet vermiş, hamlan gra
meri şiddetle tatbik etmiŞ, · öbürü 
gilT.el yazıya ve muhabereye daha 

Ne Kadar. İyice Heaaplanırsa Heaaplansın, Bir Ha_rp Neti-

. . . cede Dön6p Dolaşıp Yine Paraya istinat Etmektedir 
-----------------------------------

ziyade ehemmiyet vermi~W:. 
Bunlirın neticesi de zavallı ta

lebeler üzerinde öyle tahribat vü
cude getirmiştir ki onlai da iş ba
şına geçtikleri zaman karışık bir 
tahsilin sıkıntılarını çekmeğe ve bü
yük a7.aba katlanmağa mahkum o!
muşlardır. Mesela vazifesi bir ec
nebi bankada ve şirkette ise el - · 
!erinde kocaman lise diplomaları ol
duğu halde direktörün iki kelime-, 
sini anlamak kabiliyetini göstere
mezler ... Çünkil münhasıran kıraat 
ve tercüme ile oyalanmışla.rdır. 
Türkçeleri kuvvetlidir. Yabancı dil
den Türkçeye biraz tercüme eder
ler. Lakin Türkçeden ecnebi dile 
tercüme yapamazlar ve iki · satırlık 
muhabereyi temin edemezler ... Di-, 
ğerinin türkçesi noksandır. Ya
bancı eseri matlup veçhile lisanımı
za çeviremezler. Öbürü yalnız gü
zel yazı (Calligraphie) yazar ki bu 
da kaleme alınmış müsveddeleri 
kopyadan başka işe yaramaz. Dak
tilolar bu işi daha seri ve nizamlı 
yaparlar. 

Elhasıl zavallılar okullarda. öğ
rendiklerini tatbikten aciz kalırlar, 
müteessir olurlar ve belki yerlerini 
daha pratik \'e muktedir halefleri
ne terke mecbur olurlar. Hatta yük 

t ' 

sek tahsil gençlerimizde bile bu hal ii~Si~~i~~~E mevcut denilse hata edilmemiş o- 'ı 
lur. Bittabi hevesliler, gayretliler 
ve hususi mürebbiyelerle ve ders
lerle yetişmiş bulunanlar müstes
nadır. 

Nihayetülemir (Yabancı dil) de 
sermaye addedilebilecek bilgi yani 
hakiki bir muallim ve mütercim i
ki lisandan Vice - Versa. tercümeye 
kuvvetle kadir olmalıdır. Ayni de
r ecede konuşmalıdır. Ve o derece
de bir mevzuu hataflrT. kaleme ala
bilmeli ve muhabere yapmalıdır. 

lştc muvaffak olmuş lisan tahsili
nin kıymet ve değeri budur. Ve 
mükafatı cihanın her medeni nok
tasında hazırdır. 

Sevgili çocuklar, hayatınızda di
ğer mühim bir düsturu hiç unut
mayınız. Fıtri istidatlannıza göre 
meslek intihap ediniz. Çok terakki 
eder, hem müstakil; hem refah ve 
varlıkla yaşarsınız. 

Aksi halde herhangi bir mes
lekte zayıf ve madun kalarak muh
temel tekdir ve hakarete de taham
mül edersiniz. 

Diğer cihetten istidatları koru
mak ta milli bir vazife hem milli 
bir şereftir. 

Yaratılışta öyle cesur insanlar 
vardır ki tek başına bir kale fethet
meğe kalkışırlar. 

Musaraalarda ve beynelmilel 
müsabakalarda öyle kolları bükül
miyecek ve sırtları yere gelmiyecek 
(Meçhul yiğitler) vardır ki bütün 
ömürlerince köylerde inek ve katır 

İngiltere bu muazzllDl deniz kuvvetini yapmak \'e idame etmek i~in milyarlar aa.rf.,tm.ft ve etmektedir. 

... aaccüp edilmesin, bu başlıkta 

, ı ki yazıları ağırbaşlı Alman .----------a YAZAN~ 
askeri mecmualarında, bırkaç yıldır : r--------. -görüyoruz! Beşer parayı her emeli-

nin husulüne bir vasıta olarak kul- E k ı • G ı 
!andığı gündcnberi, harp de para m e 1 ener a 
ile ve para için yapılmıştır. Ferdler 

gibi milletler de. kendi aşiyanele- K I K 
rinde, birçok ihtiyaç iare.lan müstağ- em a o çer 
ni ve ilk çağlara yaraşan bir hayat 

yaşıyabilselerdi, bir mübadele de ~----------------------------
maksadı karşılayabilirdi. baş vurmadan, biraz refahlı bır ya- ve ilh .. gibi gıda maddelerini hazar-

"Parasız harp,. yapılabileceğine şayış temin edemediğini de itiraf da parasız tedarik edemediklerine 
inananlar, teknik kuvvet sayesin- etmek hakperestliktir. Orduların, şah:<iiz. 
de bütün boşlukların kapatılabile - bütün dUnya kaynaklarından istifa- Biz, üyle vak'alar biliriz ki, mu
ceğini ve buhranlı zamanlarda bir de etmedikçe, küdret te kazananıı- haribler, düşmanlarına da para ile, 
milletin iradesinin hakim olacağını yacaklarını anlamak için derin tet- o şemspnre mukabilinde yardımla
iddia etmektedirler.Artık, kim bilin kiklere girişmeğe lüzum yoktur. rını esirgememişlerdir! İki yıldan
mez, "müşterisiz meta zayidir,,; bu Totaliter devletler orduları, yıldı- beri hayat ve memat mücadelesi 
günün, hatta çok kanlı boğazlaşıp.a- rım sür'atini de değil, devamlı bir yapan Çin'e, "Ak mal kara gün i
lara sürüklemesinden korkulan, ih- hareket kabil!yctini haiz olabilmek Çindir,. diyen Şan Kay Çek'in feda
tilifları; mah.rec, hayat sahası, em-: için, mesela 'muhtaç olduktan hen- kar ordularına savaşmak imkiıılan 
niyet sahası, ham. madde tedarik}, zini ve yağı, . harpte, parasız na- verenler, acaba bu memlekete kre
refah ve saadet temini tale~eri gi-. ınl edinebileceklerdir? Alman sana- diler açanlar ve bu kredileri yutaıı
bi ihtiraalardan doğmuş değil mi- ~inin yüksek bir mucizesi sayılan lar değiller midir? Zaharofun hasis 
dir? Gaye, zayıfların sırtından ge-· sepetinin, helyom bulamamak yü- emelini ve habis ruhunu taşıyan a
çinmektir ! z.ünden, helyom diyarında yandığı- janJar, her savaş yerindeki hayatı, 

nallar lar. Ve o arslanları da an yan !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l'l~l!ll!l~'!!!ll!lllllımll!!!!!ll!!!!!!!!!!'llll~~ 

Vakıa, harp sonu iktisadiyatm-. m biliyoruz. Döviz edinememek, diinyalar durdukça, okşamıyacaklar 
da mübadele esaslarına dayanan yüksek medeniyet abidesini yıkma- mıdır? Napoleon, harbin para ile 
muameleler, bazı memleketlere, mu ğa kafi gelmişti. Bir çok şeyleri Er- yapılacağına dair düsturu da koyan 
vakkaten ve bir raddeye kadar, ken satz'la karşılamak, mesela havadan bu harp üstadı, evlfi.Uanna en bil
di yağile kavrulmak imkanları ver- azot, ağaçtan ve camdan kumaş çı- yük dersi altın idharı için de ver
miştir. Fakat, yirminci asırda mede karmak muvaffakiyetini gösteren miş oluyordu. Bankanın, bu mede
ni milletlerin, dünya pazarlarına memleketlerin, buğday, tereyağı, et niyet mabedinin, harpteki rolünü 

inkara yelteneıı1er, enflüa.c;yon dev
rini çabuk unutmuşlardır. Bu kana
atleri besler görüııenlcr, "züğürt 
tesellisi,, ile oyalananlara çok benzi 
yarlar. Fransanın altın stoku bugün 
98 milyar frank mukabili olduğunu 

ve soran olmaz! yerleri meliil ve mahzun namzet/ 
Çoban Mehmedimizi de Balıke- bekliyor. Maalesef o şahikalara 

sirde askerliğinde merhum General kimse erişmiyor. 
Ali Hikmet seçip meydana çıkar- Bizde meslek ve ihtisas kursları 
mış ve millete iyi bir pehlivan ka- ve okulları ihdas edilmemiş değil-

kör ışıklı fenerile adam ararken bu 
gün insanları şeffaf hale getiren 
röntgen X şuaı kıymetli insan ara
mağa kafi değil midir? 

salilhiyetli ağızlar bağırıyorlar. 
Siyast vaziyet çapra§ıklıklar ar

zeder etmez, İngiltere, Fransa ve 
Amerika askeri bütçelerine milyar
lar koydular. Ufak memleketler bi
le, hayat sahaları sayılmak isteni
len yurdlarına karşı tevcih edilecek 
zararları karşılamak için, cılı% büt
çelerini, dikkate çok şayan bir su
rette kabartmak mecburiyetine düş 
ti1ler. Bir tarafta, hayat için konu
lan kayıtlar belki de hiç sezinmez
ken; ötede, harp günlerine rahmet 
okutacak vesika usulleri yurd ha
yatım içinden kemirmektedir. Ha
zarda da arzı iftikar edilen benzi
nin, bakırın, kömürün ve demirin 
tedariki için başvurulan çarelerin 
doğrudan doğruya memleket haya
tını baltaladığını, bu memleketlerin 
vaveylası isbat etmiyor mu? Bu 
buhran, harp başlamasile, en büyük 
mikyasta tesirini gösterecektir. 
Harp, iktisadi ve malt nizam ve em· 
niyeti kırar. Karşılığı kuvvetsiz biı 
kağıt paranın nasıl yuvarlandığım 

herkes bilir. Hariçten mübayaa, al
tına vabestedir. Altının, harpte malı 

· veren memleketlere kadar gönderil 
rnesi bile güçlükler çıkarabileceğini 
düşünen altın memleketleri. harp 
hazırlıklarına gernıi verilen şu ay
larda, dışarıda, yer yer, altın stok· 
ları yapmaktadırlar. "Altın bir a· 
nahtardır, her saadet kapısını açar,. 
derler. Sulh ittifak manzumeleri, 
cephelerini bu şulerenk madenle 
tahkim edebildikçe de, yarından e
mindirler. İspanya knrdeş harbinin 
yıllarca devamını temin eden bir a
mil de, büyük harbin bu toprağa a
kıttığı altınlardı. 

Bu gün de bu altınlar arkasın
dan savaşılıyor ! Halkın dlsi plinli 
r uhu mali intizam temin edebilsey
di, gerçekten disiplin diyarı sayı
lan Almanyadn da polis, dolru-a ve 
sterline isteklere uygun bir kıymet 
verebilirdi! İnhilal günlerinde, Vi
ya nadan geçiyordum, bir musevi 
hemşerinin, yangından malını kur
tarmak için, mevcudundan bir kıs
mım feda etmeğe hazır olduğunu 

gördüm. Harbin yapılmasında ve 
mutlu bir sonuca götilrülınesinde 

bankanın da rolü olmadığını zanne
denler, menfaat dünyasını gaflette 
sanan körlerdir. 1911 de Berlinde, 
tahsilde idim. Memleketimizin, 11 
milyon altın istikraz etmek için, 
Berlin piyasalarına da müracaat et 
tiğini yerli gazeteler yuıyorlardı. 

Bize ders veren profesör, o parayı 
Fredrik caddesindeki herhangi bir 
bangerin de verebileceğini söylü
yordu. Harp bu serveti, sömürge
lerle birlikte sömürdü. 

Bir vakitler sanat müesse
lerinin bütün çalışmalarına uv
vet veren dünya pazarları, şim

di, milletler arası iktisat kanun
lar:ının vazettiği takyidat dolayısile 
knpanmış gibidirler. Kazanç, kay
naklarının, müstakbel bir harbi bes 
!emeğe alet oldukları müddetçe, 
harbi körükliyenlere daima kapalı 
bulundurulmasından korkulabilir. 

' 

dir. Lakin bunlar da umumi mahizandırmıştı. 
yette ve dereceleri biraz daha yük

lyi bilmeliyiz ki bizde bütün te- sek ve hizmetleri biraz daha büyük 

(Sonu 7 inci sayfanıızda) İtiraz kabul etmez ku\'vctle söy

lüyorum ki bizdeki musikişinaslar ====================================================-=-=-..:-::: 
dahi; hep yabancıların ilhamlarını 

rakki adımlarımıza şimdiye kadar 
elemanlar yetiştirmeğe yaramakta-

çelme takan zihniyet hep (Neme dırlar. Hiçbir vakit bir (Dahi) = 
lazım!) (Neme gerek!) gibi örüm- (Savant) yetişecek bir namzedi 
cek ağlarının içine sarılmış köhne keşf ve yetiştirmeğe yarar bir usul 
düşünceler ve sözlerdir. Bakınız değildir. Niçin bizde de şelaleler gi
koskoca ülkemizde biri serbest ve bi akan fikirlerle yazılmış edebi e
diğeri f edereli iki başpehlivanımız- serlerini okudukça hayran olduğu
la övünüyoruz. muz Britanyalı bir (Shakespeare) 

Gençlerimiz de mekteplerini bi- ve bugün tatlı ve ruhnevaz nağme
tirince ömürlerinde bir daha fırsat leri önünde dünyanın gaşyolduğu 
bulamıyacakları bir vazifeye tayin bir Hollandalı (Beethoven) derece
edilirler ve dadıhak olan istidatla· lerinde dahiler yetişmiyor! 
nndan ve o rabbani cevher hazine- Çünkü aradığımız ve kıymet 
lerinden istifade edemezler... verdiğimiz yoktur. Bir kuru ekmek 

Buna mukayyes daha nice mi- peşinde koşup duruyoruz ... 
saller vardır. Ne yazıktır ki o canlı Allah vergisi olan meziyetleri, 
ışıklar bir müddet sonra küremizin fitri zekaları ve layemut kudretleri 
yuvarlak ufuklarında görünmez o- niçin tefrik edemiyoruz? Bu bir 
lurlar. milli ve kültürel kusurdur. Ma -

Bugün hararetli ve irticalen söz den taharriyatı için ilmi ve jeolojik 
söyliyecek milli hatiplerimiz nere- heyetler teşkil ediyoruz da müte
de? kamil insan yetiştirmeğe neden e

Kaybettiğimiz büyük milli şair- hemmiyet vermiyoruz ? Vaktile 
lerimizin ~ yUkaek ediblerimizin (Diyojen) nam hekim ve filozof 

terennüm edip takdir toplamakta; 
lakin kendi ruhlarındaki ibda kud
retini gösterememektedirler. 

Hepimiz mektep hayatı yaşadık. 

İç ve dış BASUR MEMELERİNDE, Basur memelerinin her 
türlü iltihaplarında, cerahatlenmiş fisti.Ulerde, kanayan 

basur memelerinin tedavisinde 

Biliriz ki her sınıfta yabancı dile 
iyi aşina olarak bir iki talebeye te
sadüf olunur. Güzel sesli ve iyi bir 
hatip ve milli konservatuvarımızda 
(Tenor) olmağa, yahut yüksek e
dip ve şair ruhlu belki bir şakirt 
zor bulunur. İşte böyle şelale fikirli 
ve ateşin ruhlu bir genç belki asır
ların beklediği bir edip, hatip; şair 
veya musikişinas yetişecek yerde 
feyizli sahasını bulamayınca topra
ğını yadırğıyan kıymetli çam fi
danları gibi kuruyup gidiyorlar ...... 11••1 

Son sözüm, 

Her insan bir cevherdir, 
İstif ad eyi bilmek gerektir. 

Eski Mi:hendishane Harbiyesi 
Fransızca ve Beden Terbiyesi 

muallimi 
Bahd Özdeniz 

PATI 
Şifayı Temi.n Eder. 

Sıhhat Vekaletinin 22/ 4/ 936 tarih ve ~32 numaralı ruhsatını haizdir 



Sayf.a: 6 Y .E.S IS ABAB -1 !ES 

ih • 

nın O ayım. 
anakkale ·n en 
G ·· zel '' Bala ban 

ı 

Yazan : Enis BUlent '' 
"Bacakların çok güzel Zeynep. { 

Çok güzel bacakların. Kalçalarının 
kıvrılışı .. Hele göbeğin Zeynep. He-t 
le göbeğin. !nce, ayva tüylerile 
siislencn o çukurcuk. Hani, sular 
vardır, bir yerde dönerler, dönerler, 
insan oraya kaptırırsa kendini bir 
daha kurtaraına.z. 

Bacakların çok güzel Zeynep. 
Sonra ayakların... Minimini. pem
be brnaklı ayakların. Bir çift gü
vercindir onlar. 

Sesin de güzeldir Zeynep.. İki 
bahar e\"\'el suları bol bir köyde 
yazlamıştık. Orad bir pınar vardı 
ya!.. Beraber oraya giderdik. Hani 
baban bizi görmüştü d~ .. gülüp geçi 
\•ermişti. !şte sesin o su gibi güzel
dir. Onun gibi tatlı bir serinlikle 
dökülür sesin Zeynep. 

Bacakların ve sesin .. Ahmedin 
Hasan senin için dövüşmüştü be
nimle değil mi? Nasıl da gebermiş
ti .. Bir boğa gibi. .. Evet. O da seni 
bir su başında bacaklarını yıkar -
ken görmüştü. Bacakların, kalçala
rına kadar çıplaktı. Sen şımarık bir 
çocuk gibi ayaklarını sulara vura -
ralt, onları sıçrntıyord1,1n. Ve Ha -
san seni görmüştü. Hasan, kalçala
rına kadar çiplak duran bronz ba
caklarını görmüştü, Zeynep.. Ba -
caklann bir bardak şarap gibidir. 
Seni, ben de böyle görmüştüm. Am
ma ben sesini de işittim .. Senin se
sin iıhcnklerin en tatlısıdır. 

Bacakların c;ok güzel. Hele gö
beğin .. Bacakların çok güzeldir Zey-
nep. Ve ___ .... 

Bacaklann sevgi ve ölüm ka -
dar güzeldir. Kurbanın olayım Zey
nep. Demirci Mehmed de senin için 
ölmüştü. O senin için ölen ikinci a
damdır galiba. Ormana gitmeden 
evvel birisine seni anlatmış. Onun 
ölüsünü görmüştüm. Dudaklann -
dan sanki senin ismin dökülüyor
du. Ne güzel ölmüştü Demirci Meh
med. 

Zeynep .. Kurbanın olayını Zey -
nep. Seni sevmiştim. Sen de ömrün
de ilk erkek olarak bana gülmüş -
tün... Beyaz, muntazam dişlerini 

gfötererek gülüvermiştin. Sonra, 
bir gece çadınma geldin. O gece gök 
parlaktı. Yıldızlı, ılık bir yaz gece
siydi. Ben kabilemizin en iyi kaval 
çalan adamıyım. Amma anamın öl
düğü gündcnberi kaval çalmıyor -
dum. O gece anamın ölümündenbe· 
ri ilk defa kaval çaldım. Sen ayı 
postları üstüne uzanmıştm. Ellerin 
b~ınm altında, saçların dökülmÜ§, 
göğsün gergindi. Eteklerin bcline 
toplanmış .. Çadırın kapısından sıy
rılan ay bacaklarını öpüyordu. Ne 
güzeldin o gece Zeynep .. Beyaz diş
lerini göstererek gülüyordun. Son
ra birden bir türküye başladın. Se
sin o köydeki pınar gibiydi. Hani 
baban bizi görmüştü de, gülüp ge
çivermişti. 

Bacakların güzeldi. Ve ben seni 

F ·= 
Ha~stan'a hiç reddettiği 

gibi esha;bla Beni Haşim Şuubu 

Ebu Tô.lib'de mahsur kaldık

lan vakit, o da beraber bulun
muş, çok zaman açlığa \'e iztiraba 
katlanmıştı. o zamana kadar nazil 
olan Kur'an ayetlerini ezberlemişti. 

.Misğab, Medinede, Es'ad ibni 
Zerire'nin evine misafir oldu. Medi
nede, o zamana kadar kırk kişi 

müslüman olmuştu. Misğab, onlara 
dini tfilkin eder, islamiyet adabım 
öğretir, Cuma günleri, onları Medi
nenin dışarısına çıkarır, cemaatle 
namaz kıldırırdı. Medineliler arasın
da "Mukaniy,. diye şöhret buldu. 

.Misğab'ın delilet ve irşidiyle 
birçok kimseler iym.ana geldi. 

Es'ad'la Misğab, bir gün, iEvs 
kabilesinin bir şubesi olan Beni Ab
düreşhel ile Benizafer halkı arası
na gittiler. Halk ctraflannı aldı. 
Bizıları müslüman oldu. Es'ad'm 
teyzezadesi Beni Abdül'eşhel'in rei
Bi bulunan Sa.ad ibni Maaz ile reis
lerden Esid ibni Hadiyr, bu hali iyi 
görmediler. 

Saad, Esid'e dedi ki: Bizim F.s'
nd, memleketimize yabancı bir a
dam getirdi. Ahalimizin su.f dillerini 
J'Old:ın Çıkarıyor. Alıştıkları adet
lerden vazgeçiriyor. Anmızda ka.-

bacaklarından öpmüştüm. O gece
den sonra. Her gece çadırıma gel
miye başladın. Ve her gece çadır~-

1 da yarı ç.ıpl~ ~atı~or:. kavalımı d~n 
liyornun. Turku soyluyordun. \ e 

Burada Mevcut Olan Su Sıhhate 
Çok Nafi Ve İyidir 

ben seni bacnklarından öpüyordum. 
Kurbanın olayım Zeynep .. Kur

banın olayım. Senin için ne kadar 
çok dövüştümdü. Amma hiç birinde 
yenilmedim. Şu yanağımd~i yara 
senin içindir. Fakat yanlız hır gece. 
Bundan bir hafta evvel. Hava biraz 
soğuktu. Sen çadırıma gelmemiş -
tin. O gece senin için ayı postun -
dan bir döşek hazırlanı:ışum. Sen 
yine uzanacaktın. Ve ben kaval ça
lacaktım sana. Fakat sen gelmedin. 
vakit epey ilerlemiş, ateşler sön
müştü. Çadırların kapılan kapan -
mış, bütün kabile uyumuştu. Çadı
nmdan çıktım. Kafamda senin, ber 
rak bir suya sarkmış, kalçalarına 
kadar çıplak bacakların sallaruyor
du. Yürüdüm. Kabilenin en güzel 
adamı Ahmedin çadırı ağaçlığın en 
kuytu köşesine kurulmuştu. Hava Çanakkalcde Babı.ban ~mest 

soğuktu. Ay yaprakların arasından Çanakkale, (Hususi) - Merkez ı 
serin bir su gibi dolrülüyor, çadır- Türle G<rcii ile Kirazlı takımları ara
da bol bir ateş yanıyordu. Sessiz !:mda Çanakkaleye 38 kıle:::ıl.etre 
adımlarla yaklaştım. Arbk epeyce mesafede bulunan iKir.az:ıda. ibir fut
görcbiliyordum içerisini. Biraz da - bol maçı ya.pılmışbr. 
ha yaklaştım. Buz gibi donmuş • Müstahkem mevki komutanı A
tum. Sen yan çıplaktın. Benim ça- li Rıza Artunkal ile bölge nsbaşka
dırımda olduğun gıöi. Kurt postla- m Cevdet Tanyel ve Çanakkaleden 
nndan yapı1mış bir· sedirde yatmış- giden yüzlerce seyirci halk bu maç
bn. Yanı başında Ahmed vardı. ta bu1uninuşlardır. 
Titriyordu Ahmed. Senin çıplak ötedenberi gençliğe karşı çok 
vücudüne eğilmiş, dudakları du- yakın ve candan bir alaka gösteren 
daklannda, göğsünde, bacakların- Generalin kıymetli öğütlerini dinle
da dolaşıyordu. Ve sen arzu ile kıv- mek cidden bir zevk olmuştur. 
ranıyordun. Ve bacakların ne gü- Maç çok samimi bir hava içinde 
zeldi. cereyan etmiş neticede "l - 1,, be-

Ahme<l fısıldıyordu: rabere kalınmıştır. 
_ Zeynep. Benim gülüm ... Seni Maçtan sonra Garnizon komu -

hiç bir erkeğe vermiyeceğim .. Ve- tanlığınca bir çay ziyafeti verilmiş 
remiyeceğim. Sen benim olacaksın ve bu ziyafette General da buluna
Zeynep. Bacakların ne güzel. Hele rak §ereflendirmişlerdir. 
göbeğin .. Sonra göğüslerin Zeynep. Tabiatın eşsiz güzelliklerini ü
Henüz diri ve t:ızedirler. Seni hiç zerine toplıyan Kirazluun günden 
bir erkeğe veremiycce.ğim" Zeynep. güne artmakta olan medeni faali
Zeynep.. yetlerini de kaydetmeden geçemiye 

Sonra biribirinize çılgınca sanl- ceğim. 

dınız. Ve ateş söndü. Vücudü~ buz Dağ ba§'lllda mükemmel elektrik 
gibiydi. Kendimi bilmiyordum. Ne- ve radyo tesisatı, temiz mahfel, bil 
den sonra toplandım. Şimdi ay yok- yük şehirlerde bile eşine rastlana
tu. Karanlık ... Maddeleşen bir ka- mıynn Atatürk anıtı, güzel bahçe, 
ranlık. Her tarafta koyu bir sessiz- ha'\"Uz, temiz caddelerle tabii güzel
lik. Çadırınıza. girdim. Uyuyordu- liği insanın gözlerini kamaştmyor, 

tabiatın eşsiz güzelliği içinde parla
yan bu eserleri ve bunların kıymet
li müessiıi garnizon komutanı Fet
hi Tunçeri takdirle yada mecbu
rum. 

Deniz seviyesind..:-'l 440 rakımın 
da bulunan "Balaban,, çok güzel su
yu temiz, saf havası ve yeşil çam
liklarile şöhret bulmuş cennete ben
ziyen bu yer insanın cidden bir ha
yat ve sıhhat kaynağı olmuştur. 

Bütün Çanakkale halkı bu tatlı 
ve sıhhi sudan içmekte gazozlar da 
bu su ile yapılmaktadır. 

İnsana bir bayat eksiri sunan 
bu yerde bir sanatoryom yapılması 
çok muvafık olacağı gibi her zair
de de bu ihtiyaç intibamı bırakmak
tadır. Bilhassa Çanakknleye 38 ki
lometre mesafede Balıkesir yolu gi-

bi muntazam bir şose üzerinde bu
lunması itibarile haiz olduğu ka
biliyeti gözönünae buhmdurmak ve 
bu müesseseyi memlekete kazandır
mak için sayın büyüklerimizin ve 
valimizin işe el koymalan çok arzu 
edilmektedir. 

Resim tatlı \'e sıhhi suyu ile şöh 
ret bulan Balaban çeşmesi ve Ça
nakkale sporcularını göstermekte
dir. · 

nuz .. Şehvetten sopra derin bir uy- ---lm!ll!!!!!!!l!!~~~~ ..... ~'!'!l'!"'ll~llllll!!!!l'll!!L!!!!!....!!!..!!''!!'--~!!!ll!"l'!lllllllllll!lll~I!!!! 
ku. Sessiz. bir ateş yaktım. Birden -;al çaldım. Sen }ine eski gecelerde-ı kıvranırdın Zeynep. Ah ne gü7.el
çadır ışıkla doldu. Hala biribirini- ki gibi dinledin. Sonra seni öptüm, dir bacakların. Ve nihayet, işte S!· 
ze sarılı yatıyordunuz. Bilmiyorum, öptüm ve ateş söndü. ra sa.na gelmişti Zeynep. Kurbanın 
nasıl oldu. Parmaklarım Ahmedin Bundan sonra bir ihafta hiç ça- olo.yıın. Dün gece, evvelki gecelerin 
boğazında halkalandı. Sıktım, sık- dınmdan gitmedin. Ve her gece ben aynı idi. Bilmem nasıl oldu. Sana 

ktı 'lr dı s sana kaval "aldım. Sen, ayı postla- sarıldım. .Parmaklarım boynunu tım... sı m... :-. e o çırpın . en ~ 

gözlerin büyümüş, seyrediyordun. nna uzandın. Ve ben seni öptüm, sardılar. Sonra sıktım, sıktım. Sen 
Hiç sesin çıkmadı. Sonra seni bir öptüm. Ateş söndü. kıvranıyordun. Sanki arzu eder gi
kürke sar.arak çadırnna getirdim. Kurbanın olayım Zeynep. Ba • bi kıvranıyordun. Bacakların kıv
Yine hiç ses çıkarmıyordun Zeynep. caklann ne güzeldi. Ahmedin Ha- nlıyor, geriliyordu. Bacak1ann ne 
Seni kendi elimle ayı postları üze- san, Demirci Mehmed. ve Ahmed güzeldi. Artık bittin Zeynep. Sen 
rine yatırdım. Bir ateş yiktım. A- hep sana kurban olmuşlardı. Senin de Ahmed gibi kıpırdamıyordun ar
te§in kırmızı gölgeleri bacakların- bacaklarına. Ah, ne güzel bacak- tık... Ahmed.in Hasan.. Demirci 
da oyna§ıyorlardı. Sana o gece ka- ların vardı. Sonra sesin. Hem, nasıl (Sonu 7 inci ı;ayfamızda) 

rabet olmasaydı, onun i3ini bitirir
dim. Haydi, sen git te, onu bu gibi 
§eylerden vazgeçir. 

Es'ad ile Misğab, Benizaf er ka
bilesi efradı ile konuşurlarken, elin
de harbe olduğu halde Esid ibni 
Haziyr'in geldiğini gördüler. 

Es'ad, onun geldiğini görünce, 
Misğab'a: 

- Bu gelen adam reislerdendir. 
Müslüman olw-sa, ondan sonra bir 
çok kimse iymana gelir. 

Dedi. 
Esid, önlerine gelince, müstehzi 

bir edayla: 
- Niçin bizim e\•e gelmediniz? 

Yoksa, ka.bilemizi ı tenezzül edilmi
yecek kadar küçük ve hakir mi gö
rüyorsunuz? 

Deyince, Es'ad: 
- Ya ebıi Yahya! Sen, akıllı 

bir zatsın. Hele biraz otur da, söy
liyeceğimiz sözleri dinle! Aklın a
lırsa, sen de bizimle beraber olur
sun. Yok, söylediklerimizi saçma 
bulursan, biz de seninle beraber o
lur, olmasını , istemediğin şeylere 
mani oluruz. 

diye cevap verdi. 

Esid, pekala diyerek harbesini 
yere saplıyarak oturdu. Misğab, is-
19.m dinini anlattı ve biraz da Klll''-
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an okudu. Kur'anın belağati, Esid'i 
çabucak t&;hir etti: 

- Bu ne güzel şey! 
Demekten kendini alamadı. Son

ra, içinden taşan bir memnuniyetle: 
- Bu dine girmek için ne yap

malıdır? 
Diye sorunca, Misğab, ona dini 

telkin etti. 
Esid, yıkandı, temiz elbise giy-

di. Sonra şehidet getirdi. Sonra iki 
rekat namaz kılarak müslüman o-1 
du. 

- Şimdi, ben gidip size birini 
göndereyim. O da iymana gelirse, 
bu beldede, "arbk iyman etmedik 
kimse kalmaz. 

Diyerek gitti ve Saad ibni Ma
az'ın yanına geldi. 

Saad, karşıdan Esid'i görünce: 
- Esid'in halini beğenmiyo

rum; hiç te gittiği gibi değil... 
Dedikten sonra, ona hitab ede

rek: 
- Ne yaptın bakalım? 
Dedi. Esid: 

- &4 -

- O uygunsuz hallerin önünü 
aldım. Fakat başka bir mes'ele var: 
Beni Haris, seninle olan muahede
lerini bozmuşlar ve teyzezaden Es' -
ad'ı öldünneğe karar vermişler. 

Dedi. Onun böyle söylemesinden 
maksadı, Saad ibni Maaz'ı teyzeza
desinin himayesine teşvik etmek, 
onu, bu suretle onlann yanına gön
dermekti. 

Saad, arkadaşının kurnazlığını 

anladı ve kızdı: 
- Sen, bir şey becerememişsin! 
Diyerek, Esid'in harbesini ala

rak yürüdü gitti. Es'ad'le Misğab'a 
yaklaşınca: 

- Ya Es'ad ! Eğer aramızda 

karabet olmasaydı, kabilemiz içine 
böyle çirkin şeyler soktuğuna ta
hammül edemezdim. 

Diyerek tekdire, tehdide başla
dı. 

lfisğab, ona da mülayemetle 
mukabele ederek: 

- Hele biraz oturunuz! Bizi 
dinleyiniz ve fikrimizi smlayınız ! E: 
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-aı- Naki den : ORH N _!: --
·•- Azizim Selim Bey, dedi, ben temedin, bana itimad eı.medio. ö~ 

rüyaya inanır bir adamım. Dün ge- le mi? !şin, gücün mürekeP. ~ıe 
ce gördüğüm bir tanesi bana ol - Ie.rini çıkarmnk mı? .Mndenıla Y 
dukça tesir etti. Bu rüyam esnasın- sen bilirsin. Az.izim~, ··uıt: 
c'Ia, Feridun Beyin bir kızı bulun - Selimin kalbinden geçen bU •n! 
dug"unu ve bunun yegane kabaha- de.n.:;k seyleri söylerneğe hacet' 

~.,..... .,. • · su· 
tinin, babasının kendi çocu&-u ol· mı artık '!.. Bunlar, z. hm~i;5J.Z pfı· 
duğundan fjüphelenmesi ve hala rette ke.c;fedilecek şekilde ıdı. r:ı, 
sevmekten vazgeçmediği birisine çar olduğu miıBkülut \'e sıı..ıntJ~l· 
benzememesi o1duğunu gördüm. Bu şimdi yeni bir cndise mevzuu ı~a bil" 
nuıı için olsa, Feridun Bt::y kızına mıştı. Feridun Beyin herhangt ·d-1 
çok fena muamelelerde bulunuyor- adamı, acaba kendisinin da.niJB.IJC':ı 
du. • dolasırkcn mi görmüştli? yo et 

Görüyorsunuz ya. talihin cilve- ı doktorun naiiz nazarları, Hiktllbtl 
leı:i kadar, rüyaların mevzuu da ga- ile kl'.ndisinin arazında bulun~ al 
r3p oluyor. lşin tuhafı, ı üye.da, bu sırrı keşif mi ctmh~ti? Bu ihtı~ 
çocuğun içinde yüzdüğü fdfıkct ve daha kııvv<'tli göründü. Bu c~ıı 
gü~elliğı kalbinizi fethetmiş ve hu ler nrasır.da, kendisini biraz uı.t~ 
yiızden ht:.yük bir muhabbet eser- ede.n cilıet., Hib."tlletin on beŞ f 
leri göstcriyornıuşsuııuz gibi geldi.. miiddetle bir mühlet v~esi :~e 
Ve yine bu rüyada, bana: fiyeti idi. Genç adam kendı keJl 

"- Şimdı ne yapayım?,, diye düşünüyordu: J:>ll' 
sordunuz. "O zrunana kadar, bir çare e<J· 

Ben de, size baş1mdan geçenleri labilirim heıhalde. Her şeyden tott' 
'.nlattını ve~ vel, jzimizdc yürüyen şu dok d" 

- FcridWl Beyin tabiatmı ,.e aldatmak lazım. Ne ise burac'b doğ 
ahliı.kını gördünüz. Onu yola ge- ha fa7.la kalnııyacak. 1stanbulıı ıJ· 
tirmeyi sakın aklınıza getırmeyin. ru ışı mızı çok kolaylaştıracak· tsi&' 
Sizin kaclar km'r\•etle sevseydim Sü- verir ki Hiltmet bir münnscbe 
heylfı.yı kaçırır, onunla birllkte uzak Jik yapmasın!,, . eçtİ
diyarlar_a kaça;dıın .. -~ir kaçırma! .. , Aksam yemeği hfıdisesız g·dııJI 
İşte sizın yegane murac.;aat edece- Doktor sofrada görünmedi. Ferı ol· 

'l rı ğiniz yol... Ve bunır iyi bir şekı - Bey neşeli, duruyordu. s~:ıı giitl 
de yaparsanız tehlike yok gihidir. masına rağmen, Hikmet, dıger e,di· 
Feridun Bey bidayette kızabilir. Fa- ler gib.i sakin tavrını muhafı::ı.zB. dJğı 
kat sonr:ıd:ın olanı kabul edecektir. yordu. Fakat sofr::ı.dan Jrn.Ucı~c' 
Ve lıem sizi kendini her zaman sı- sırada, Feridun Bey önden ~
kan bir münasebetten, bir ,·üeud- kızı, gcrıyc döniip. kolunu~~ 91• 
dan kurtarmış oln.cağız. O va.kit o- dan bükülmüş küçük bir kagı~ p SC" 
nunla anlaşabilirsiniz. Ve hem, mu- ça.sını atmağa vakit b11:labildı.oa.ıı· 
hakkak metresinizle evlenmek mü- liın bunu eğikrıe.k derhaı aldı. rıııı· 
sa:ıdcsini de alırsınız ... 1şte rüyam-

1 

sında, aışu.ğıdaki sabrları okU} 

da size bunla1·ı söylüyol' ve şu tnv- ca ıztırabı hadsiz oldu: .. .. eee 
siyeyi de ilave ediyordum: 1 "Çok kederliyim! Butuu g ıı· 

"Bir dakika ku.~~betme~i~. Dur-
1 

gözlerimi kapaynmadım. Ba.Şlfll ~ 
dukça, maruz knldıgınız tehlı~c _f'az l teş içınde yanıyor. .KorkuY~1111t· 
Ialaşıyor. Ferldnn Bey bazı hadıse- her şeyden şüphe E'diyorunı. . bli 
ler dolayısiyle tcreddüd ve şiiphe f'.izlik içel"isindeyim. Selim: .seJll ıiJi 
içerisinde. Yann belki de çok geç i gece muhakkak görmem ıa:ı:ı_n\ıııı· 
kalmış olduğunuzu anlıyarnksımz!,, l;:endimi her şeyi yapacak blf r. • 

1 k b . tıl" 
Selim kahkaha ile gü ere : yctte buluyorum. Oh, en~ etftlc-
- Ve bunun üzerine uyandınız, kemmel dostum, Beni tcsJon 11 o 

diye sözünü kesti ve ayağa kalka- ğe, gel, masaı:ıı~ üz~~·~de dtır~-il' 
rak: • bıçağı gözlerımın oııunde.n. ) 

"- Doktor Bey. ıiiyalarmız hiç al! .... ,, (De~ 
le hakikat ile tevafuk etmiyor. Zira 
Feridun Beyin kızı olmadığı gibi, 
tabiat ha.na sevmek kabiliyetini de 

UAl .. KEVI..ERlNDE: 

Parasız deraıer esirgemiştir \'e yegane krı ldıracağım 
bir şey de\ güzel cildli bir kitaptuki füulıköy Halke\'iod a: ·lCf1lıl 
mürekkep lekeleridir. Ben ne kız Riyaziye, Fransızca, Fizik 1 ı?_· 
kaçırabilirim, ne de kimseyi dağa imtihanlan derslerine başlanın ~°' 
kaldırabilirim. Görüyorsunuz~ ya~:· Kaydolanların derhal Halke\Tİile 
dedi. Ve biraz evvel fırlattıgı gu- racaatlan. . 

1 ı·çei!i tekrar eline alarak bir ••1 ze ç b ... ..._ ..... ..... •••••••••••••••• .. 

çiftliğe doğru giden daı· y~lda do~- ı A k l"k İ l ri 
torla yürümeğe başladı. ı olda. çı- s er 1 ş e _.,,,; ···-··· çeklerden, binalardan bahse koyul- _ ... ................... . 
dular. Taraçaya geldikleri zaman Davet _ _, 
dostane bir tavırla yekdiğet"inden Yerli Eminönü askerlilıe · 
ayrıldılar. Doktor Malik, gcnq a - sinden: ~ 
damın arkasından baktı. Ve dişleri Yedek ı)iyade teğmen jjtf' 
arasmdan mırıldandı: oi!lu Halil Ersözün şubemize oı 

b 

"Y:ı demek bir §ey söylemek is caatı ilan olunur. 

ğer beğenirseniz, ne ala! Beğenmez
seniz, biz de çirkin bulduğunuz ş_ey
lerden vazgeçeriz. 

Dedi. 
Saad, oturdu. Misğab'm söı.leri

ni dinledi. Misğab, ona da islim di
ninin ne olduğunu anlattı. Kur'anı 
Kerimden "Ha Mim,, suresini oku
du. Kur'an okunw·ken Saad'ın yü
zünde tastik emareleri beliriyordu: 

- Bu dine girmek için ne yap
malıdır? 

Diye sorunca, Misğab, ona, is
lam dininin erkan ve adabını öğret
ti. O da, evinden temiz elbise getirt
ti. Yıkandı. Kelimei şehadet getire
rek müslüman oldu ve iki rekat na
maz kıldı. 

Saad, müslüman olduktan sonra 
Beni Eşlıel kabilesine döndü ve: 

- Erkek, kadın herkes toplan
sın? 

Diye emretti. 
Bütün kabile efradı toplandık

tan sonra onlara hitaben: 
- Ey cemô.at! Beni nasıl bili-

yorsunuz? 
Dedi. 
Onlar: 
- Sen, bizim reisimiz ve en bü

yüğümüzsün. 

Dediler 

Saad, onlara: . gilı'< 

- Öyle ise, siz de, benı~j? 
Allaha \'e Resulüne iyman (jtiif 
lyman etmezseniz, sizinle g 
mem! d ilıl 

Diyince, kabile efradı SsJl erJCi' 
Esid'ten. islamiyetini adap ve . oe 
runı öğrendiler ve o gün, .b~ 
müslüman oldular. Bu kabl jf 
yalnız Amr ibni Sabit <Asre:;!~ 
man etmedi. O da Uhud mub .. ) if 
günü (bir rivayette Bedr gün~_',.~ 
man etti ve hemen har~ ~ıı.t 
şehit olduğu için iki rekat Jl OJO~ 
kılmağa bile vakit bulamada~. 911 

Beni Eşhel kabilesi, II1~5f :# 
lıkta daima hulfıs gösterdı. \{tllş<Jl 
den bir tane bile münafık Çl 1 et· 

Bu kabile, islamiyeti. ka:;eııi1' 
tikten sonra, yeni din, Me gııı· 
her tarafına yayıldı. Aileler. ~ ıı~ 
da, müslümanlığı kabul etını) ibif1'' 
men hemen hiçbir ferd yok ~ıııef 

Yalnız Evs kabilesindell pfıllel: 
ye ibni Zeyd, _ ~~ane, i)' ibtl1 

Kavm ebi Kays aılelerı, ~ile iS 
Eselt ismindeki §fi.irin te§"1 

lamiyeti kabul etmediler. ·iJe~i 
A ö eri o 

Saad ibni Maaz, Ebu ın. d~ 
diye sahabelerin büyüklerıll ~) 

(De~ ' 

... ... 

ha 
tır 



~ENla.&a•a 

··AK IMAMIN ----- HIKAYI! 
-Kurbanın Olayım ! al c~ Sovyef-Amerlka 

- LWA : :C Ticaret Anlasması l•tanbul Parti 
Baıkanı Seçildi 3 PARMAGI 

~ERLi POLiS ROMANI -11-

l\anlı Bir Hint Kabilesi Hakkında 
Elde Edilen MiJhim Malumat 
- Öyle ya, Efrasilerden Tuğ 

tkidesi sallklerinin bulunduğu yer .. 
llani §u mqhur kanlı kabile •• 

Komiserin gözleri açıldı; Jstil
~ir Sımya baktı •• Genç, izalıa
bııa, devam ediyordu. 

- Bu kabile eline geçen ecnebi
)i, boğazlamakla meşhurdur. Bu 
~n onlar için sevabdır. Fenası 
da §U ki bunların içinde kültür sa
lalbt: birkaç lisan bilen, okur yazar 
Olaıııar da eksı"k değil. Ancak he
'lı sırlarına kimse nüfuz etmemiş
tlt. llangi akide, hangi mezhep sa
llidirler, bu mezhep nereden geli· 
1'r? Bu malO.m değil. Yalnız Avru
~la bir milddet kanştıklan ve 
~a sonunda nesillerinin, cins
~ bozulacağını anlayınca deh
letli bir ecnebi düşmanlığı tesis e
derek her ecnebiyi boğazlamayı bir 
~b ac:ldetmiye ba§ladıklan söy .. 
~ Yor. Bugün onlann mezhebin.e 
lhie ismi verilmektedir. Vahlenın 

'8lı esası nedir? Bunu da pek bilen 
lok. Onların yazılan Geldanilerin 
~benzemektedir. Ve ~p 
~ yakın olmasına ragmen 
~~ harflerle yazı yazmaya a
~ Arap harflerile yazarken 
~ hueusiyetıerinl gizleyemiyorlar .. 
...... ~ çok tehlikeli ve yırtı-

lıııı.~ICoıniser Nail, bu malfm!atın 
~ olarak dikkatle Sımyı din
.. ,Ol'du. 

- Peki, ya imza? 
..... - Ha, işte onu pek anlıyama
' Bu çizgiler bir resim mi, yok
~'7lhJe kabllealnhı acayip yazı
.. ~ bir harf mı? Bilmiyorum. Re 
"'- iae ltiphe yok ki üç parmaktır. 

Ve dışardan birisini çağırarak 
Rıza efendiyi sordu. İçeriye giren 
orta boylu tıknazca, orta ya§lı bir 
sivil memurla Sımyı biribirine ta
mttı. 

- 1KtNCt KISIM -

BİR KÖŞKVN KİRA<JILARI 

Erenköy, Göztepe ve diğer hat 
boyu sayfiyelerinde eski devir pa
şalannm, beylerinin köşklerJ bir ai-
lenin ikametine münhasır kalmak
tan çıkmaya başladığı bir devrin 
başındayız. 

Bir zamanlar bir tarafı hanım
lara, diğer tarafı beylere ve paşala
ra, en üst katı hizmetçilere tahsis 
edilen bu köşklerin artık ikişer üçer 
odası ayrı ayrı ailelere kiralanmak-
ta ve çoğunda aralıklar, kilerler, 
sofa kenarlan birer mutfak halini 
almaktadır. 

Geniş korulan, bağlan ihmale 
terkedilmiş, bir zamanlar renkli çi
çeklerle süslU ve kokulu tarhları yı
kılmış, içi kırmızı balıklarla süslü 
havuzları kurumuş olan bahçeleri-
nin geniş çam ve kestane ağaçlan 
altında artık başka başka ailelerin 
kadınlan ve çoculdan uzanıyor ve 
oynayor. 

Bağdad caddesinden istasyona 
giden geniş yoldan sağa sapan eo
kağm sonunda bir köşede etrafı yı-

kık duvarlarla çevrili bUyük koru· 
nun ortasındaki Seyfi Paşanın kög-
kü de bu halde idi. O yaz bu koca 
köşkü bir Musevi tutmuş; bir pan
siyon haline koymuştu. 

(Devamı var) 

....._':' Amma, sanının en mühim ------------• 
~de bunu öğrenmekti .. Maa- Deniz Yollan Umum 
~- demek ki lfmdi sence bu MUdUrlnUn Telldklerl 
e~ yazan anlattığın kabile Devlet Denizyollan işletmesi u-
: "Qlııdan biridir. mum müdürü İbrahim Kemal Bay-

tı............ Evet komiserim. Efrasller 
bura ile.muavini Yusuf Ziya ve ida
renin espekterlerinden Bay Musta-
fa dün bir romorkörle havuzlara 
giderek tamir olunmakta olan ve
purlan tetkik etmi§lerdir. 

~ boğazlayıcı ve insan kurban 
'- olarak son derece korkunç 
......_ ~btledir. İngiliz hUkUm ve ida
la~ asla kabul etmiyorlar, bun -
~ bazılarını Kabilde İngiliz za-
~ kollarını, ayaklarını ke • • -•-
J.;~ gözlerini çıkarırken gören- Bir terfi 
-..._ ~. Bir ecnebiye yapılacak zu- Tıb Fakültesi doçentlerinden B. 
~nlar için bir ibadet yerine Hikmet Yalçın bu kere profesörlü-
~ için vah§etleri müthi§tir.. ğe terfi etmiştir. 
' de bunların yazılannda hususi ·=============T ~~&rekkep kullandıklarını öğ - r R A D y O J 
~ Durdukça kızaran bir mü-
~·· Sizlere gönderilen mektup- ----P-AZAB---

91
-
8
-
1
-
939
--

"-l ~ bilmem amma nu be
L elinle geçen mektupta ayni eser 
-~UYor. 

12.30 Program, 12.35 Tllrk mU

ziği .. Fasıl Heyeti" 13.00 Memle
ket saat ayan, ajans ve meteorolo
ji haberleri, 13.15 Müzik "Küçük 
Orkestra • Şef: Necip Aşkın,,. 

<Bat tarafı 6 mea •;yfwnmk) 
Kehmed de ölmüştü. BacakJarm ne 
gUzeldi Zeynep.. Sonra sesin.. Hele 
göbeğin.. İnce, ayva tüylerile süs
lenmiş .... ,, 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Vqington, 5 (A.A.) - Sovyet- Parti başkanlıklarının valilerd~ 
alınması üzerine 1stanbulda miln· 
hal bulunan Parti başkanlığına, par 
ti idare heyetinden Bay İbrahim Ke 
mal Baybora, idare heyeti kitipli• 
ğine avukat Faruk Dereli intihap. 
la seçilmişlerdir. 

1 1 Amerikan ticaret anlaşması 6 ağu8-

Genç bir adam, çıplak kadının 

tistüne eğilmişti. Sabah oluyordu. 
Çingeneler daha uyanma.mıotı. A
dam mırıldanıyor: 

"Bacakların ne güzel Zeynep ... 

I 

1 1 

•ı 

t<>11 1939 tarihinden itibaren bir se
ne mtiddetle temdit olunınu§tur. 

Bu anlqma mucibince Amerika, 
Sovyetler Birliğine en ziyade müsa 
ade gören millet muamelesi yapa-

caktır. Yalnız kömür bundan istis- - ........ _._ ...... -·• .. ••• 
na edilmiştir. Sovyetler Aınerikaya 
senede 400 bin tondan fazla kömür 
aevkedemlyeceklerdir. 

. 
Ege Tiyatrosu 

Narettıa Geaçclar ve arkadaşlan 

Bak seni bacaklarından öpüyorum. 
Niçin kıvranmıyorsun? .. Ahmed de 
leDi böyle öpmUgtU. Göğsün hlli 
diri ve taze. Niçin tUrkU söylemi
yorsun. Ah, sesin ne gUY.eldir. Bak .. 
Sana kaval çalıyorum. Anamın öl
düğü gündenberi kaval çalmamış
tım.. Neye dinlemiyorsun?.. Niçin 
bakmıyorsun bana'! .. Ne güzel ba
kardın.. Kirpiklerinin arasından bir 
güneş gibi sUzUlerek.. Bacakların 

ne güzel. Niçin kıvranmıyorsun ? .. 
Ha, neye kıvranmıyorsun. Kurba
nın olayım Zeynep ... 

Buna mukabil Sovyetler Ame-
SOLDAN SAGA : rikadan her sene 40 milyon dolarlık 
ı - Herkesin en çok sevdiği mal almayı taahhüt etmişlerdir. 

6 ağustoe pazar 
günü Üsktidar 

İD§irah bahçesinde 
Kanlı Gece 

) 

şahıs. -·- -
2 - Uzak, kuzular yap~. A Mı•ır-Flllatln aekert yolu 
3 - Düşman, faydalı bır alet. Miçe Pençef varyetesi 

Akpmı 4 _ Her türlü mal satan büyük Kahire, 5 (A.A.) - Büyük bir 
mağaza. 

5 - İşaret nidası, herkes ora-
da büyür. 

6-Ekseriya yüzde bulunur, teh 
likeli bir böcek. 

7 - Su, rabıt edatı, felaket. 
8 - Bir rakam, soylu. 
9 - Tepsi. 

10 - Sormaz, farsça "ben,,. 
YUKARIDAN AŞAGIYA: 
ı - Herkes almalıdır, bir nevi 

şeffaf taş. 

2- Vakti öğrenmek için verilen 
emir. 

3 - Bir nevi şeffaf taş, yapmak. 
4: -Milli bir banka. 
5 - Eteklikte bulunur, giyin-

mek. 

sevkulceyg ehemmiyeti olduğu söy
lenen Mısır ile Filistfn arasındaki 
askeri yolun pek yakında inşaatı bi 
teceği haber verilmektedir. 

y eni§ehir Cümhuriyet bahçesiıı4t 

Ruh ve Vticud 

Miçe Pençef varyetesı 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 
I - Keşif, şartname ve projesi mucibince idaremizin Paşa.bahçe 

Müskirat Fabrikasında mevcut taktir kulesinin tevsii işi kapalı zarf usct
leilee eksiltmeye konmuştur. 

il - Keşif bedeli 12120,16 lira muvakkat teminatı 999.01 liradır. 
III - · Eksiltme 14/VIII/ 939 par.&rtesi günü saat 1:> de Kaba.taşta 

Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

Çadırlarını, derenin öbür yanın
daki koruya kurmuşlardı. İlkbahar 
yeni girmiş. Toprak nemliliğini 

kaybetmemişti. Havalar daha serin
di. Fakat bu bahar çingenelere hiç 
de iyi bir mevsim olmadı.. Kazanç
ları iyi gitti. Yeni oğlanlar doğdu. 
Ucuz hayvanlar satın alabildiler. 
Bir iki düğün yapıldı. Fakat bütün 
bunlara rağmen, bu bahar hiç de 
iyi bir mevsim olmadı.. Geceleri a
tefler erken sönüyor.. Kemanlar 
çalmıyor .. Genç çingene kızlan a
levlerin karşısında kıvrana kıvrana 
oynamıyorlar .. Yalnız en uzak ça
dırdan, ağır ağır damlıyan berrak 
bir su gibi hiç durmayan bir kaval 

6 - öztürkçe ipret, arapça Müdürlüğti veznesinden .. 60,, kurut mukabilinde alınabilir. 
bir edat, bırakılır. V - Münakasaya girecekler millıtlrlil teklif mektuplannı kanuni v~ 

IV - Şartnameler her gün yukarıda sözü geçen Levazım JUbesi 

7 - Sual edab, tarihte bir nevi saikle % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka t~t meırtubumı 
Türk askeri. ve prtnamenin F fıkrasında yazılı vesikayı ihtiva edecek kapalı zarfla. aeei ..• 8 - Hayatın sonu, tekil. 

P U 9-Uğursuz. 
arasız narp 10 - öztürkçe mahsul, atlara buz mukabilinde vermeleri 18..zımdır. 

nnı ihale saatinden bir saat evvel mezk\ır komisyon başkanlığına JDak,. 

"5653,, 
(Baş tarafı 5 inci sayfamu.da) takılır. 

Parasız da harp yapmak cesaretini Enelki gihı1dl Balmacaaızıa balli 
gösterenlerin, sinir kuvvetini artır- l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ma talimleri yapmakta devam ede-
ceklerinden şüphe edilemez. Fakat, R A S 1 M Ô 1 Z G E N 
beter takatinin bir haddi vardır, bu E T E it • K A 1 1 A 
nun tükendiği yerde m&kaat ta kay S A D 11 O N 1 S 1 
bedilmiş demektir. 1 f A z A M 1 E T 

y annki harbin bütün cihan için I 1 

bir feliket hazırlıyabileceğini, çok MI R A F L E R 
daha az tahripkar büyük harpten L A 1 R l•I A 1 T 1111 1 1 S 
alınan dersler isbata klfidir. Ken- 7 1 1 Dl A Y 1 A 
dl membalanna güvenerek harp ih- A T K 1 N P 
tiyacını karşılıyan milletler, bu ba- y l•I A 1 1 U K D E 1 A 
diredc bir kurtulug yolu bulabile- 1 LA A R 1 A M 1 1 I N 
ceklerdir. Parasız harp, bir hulya- ~-=E:==~~~~~~~~~ 
dir. Bir kere harp başladıktan son- H ı· k• ur Ad 
ra, membaı kuvvetsiz veyahut ku- a ıçte 1 1~3 vna ·-
rumuş olan milletler, hakikatin acı sının vaziyeti 
çehresile karşılaşacaklardır. Yine Limanlar umum müdürlUğü hi-
Yine tekrar edebiliriz: "Dimyat&. pi len Denizbanktan idareye intikal e
rince gidenler, evdeki bulguru elden den işleri tedvir ettikten sonra ilk 
çıkarmamalıdırlar.,, iş olarak Haliçteki mavna adasımn 

Parasız da, belki, harp ya- kaldınlması içi~ icabeden tedbirleri 
pıhr; fakat, bu harp, ·meeum ne- alacaktır. Batı zamanlarda Yemiş 
ticeler doğurur. İngiltere, büyük iskelesine kadar büyük bir çıkıntı 
harpte 6,2 milyar altın harcadı. yaparak aeyrüsef ere mini olan ve 
Harp önU Almanyuınm p.'fa&lı muhtemel kazalara sebebiyet vere
gUnlerine hasret çektiren sebep, bilecek bir halde bulunan bu mav
harpte Uç ayda bir tahsis edilen 5 naların bir kısmı Haliçte daha ileri
milyar altın marktır. Zaferin en lerde tayin edilecek münasip bir ye
kuvvetli doktrinini altında arama- re kaldırılacaktır. 
lıdır ! Alem, yine 0 Alemdir. l.imanlar Umum müdürlüğü ha-

IST ANBUL BELEDiYESi 
lstanbul Elektrik Tra11ny "Tini ill&tmellri Umwn lölllirlDHader. 

1 - 25 m3 4 metro boy 
20-30 sm. genilik ve 

4-8 sın. kalınlıkta gürgen lr:erestesJ 
2 - 25 adet 6 metre boy 

15X20 sm. kesiminde gürgen kerestesi 

Cins ve miktarları yukarıda gösterilen malzeme 10/ 8/ 939 perşembe 
günU .kapalı arfla atın alm11eafından isteklilerin bu işe ait prtna. 
meyi görmek üzere Metro hanının 4 üncü katına Tramvay levazım da-
iresine müracaatları ilan olunur. (5934) 

Teknik Okulu Satınalma XomiSJllU Başkanlığından : 

~insi l1Miktarı 

Tahmin 
bedel" 
'\Lira 

tık teminat 

ı"Lira KUJılf ----------------·---------Elektrik Fenusu 12 kalem 2353 176 4.7 
Epidiyaskop 1 Adet 750 56 7 · 

Yukarıda yazılı eşya iki ayn §8.l'tnamede ihaleai yapılmak üzer, 

7/8/939 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 14:,30 ve 15 de Gümil§
suyunda Ytikaek MUhendia mektebi Mubaeebesinde toplanacak olan ko
misyonumuzda açık eksiltmeye konulmU§lardır. İsteklilerin eksiltme 

gi' tü ilk teminatlarım yatırmış olarak ve 2490 sayılı kanunla şarbıame
,\ .. yazılı belgelerile birlikte mezkfır gün ve saatte Yüksek Mühendis 

mektebine gelmeleri ve teminat yatırmak ve p.rtnameleri görmek üzere 
eksiltmeden bir gün evveline kadar Yıldızda bulunan okulumuza gel· 

'~r dörde bükülü kağıdı 
~ ~ daha açtı; dikkatle baktı. 
·~ tuttu. Bafllll sallıyarak: 
~' lıa.ktkaten, dedi. Bu satır si
~ ~kkeble yazılmış. Fakat 
~ 'Ydınlıkta dikkat edince hafif 

1 - Raffaele Valente - Uzak .. -----------.. len adanın bulunduğu mevkide bir meleri. (5464) 

~ olduğu belli ... 
\..~ kağıdı masanın üstünde 
~tekrar Sırnya döndü: 
~eki; haydi farzedelim ki şu 
~ ğin kabile efradından birisi 
~. ~bula geldi. Burada ne 
~ ~e nıaksad gözetiyor? Hem 

""'--,.: alış verişi nedir? 
..._~ bir cigara yakarak cevap . 
~!turaya gelmeden evvel Hay
~n doğru Pendiğe geçtim. 
~ ~de akpm iltica ettiğim 
L -.~- hili ,prada olsaydı belki 
~ ~ '9'e suallerinin hepsine he 
~~p vermek mümkün olur-
~~ neye yarar ki yat sabah 

~.;~~annara açm-

l ~dAflDJD Çıldırdığına 

~ ~· BöyJUyorsun Sımcığun? 
. ~ ca ettiğin yatla bu cina -
~ '1ikaaı ne? 

bu suaıe cevap vermiyerek 
~rakta bırakmak istediği 
'~h~ bir gülüşle dudaklannı 

... ~ ~ aöndürtıp aya-

~~ lı1:ık işe ba§lıyalım, Ben 
• >'alrıız bana bir yardımcı 
Jıı.....~' 
..:~ ntincı §1.lbenin ikinci 

bir memleketten serenad, 2 - Fritz 
Recktenwald - Viyana mUzlkleri, 
8 - Jozef Lanner - Balo danslan, 
4 - Rio Gebhardt - Nokturno nin

ni, 5 - Hanz Mainzer - Viyana pol
kası, 6 - Franz Lehar - Libellen -

Ankara Borsasının 
5 Ajuatos 939 Fiatlan 

Açdıt 

taz operetinden potpuri. S 
14.15 _ 14_30 Milzik "Dans mü-

1
Londra 1 terlin 5.93 

ziği _ Pl.,, New-York lOODolar 126.675 
18,30 Proğram, l8,35 Müzik P~ria lOOFrank 3.355 

"Şen oda müziği - İbrahim öz- Mıluo 100 Liret 6.66125 
gür ve Ate3 böcekleri,, 19.05 Ço- Ceaevre 100 İniç.f. 28.5925 
cuk saati, 19.35 Türk müziği "Fa- Amsterdam 100 Florin 67.4825 
sıl Heyeti,, 20.10 Ne§eli pl8.klar - R. Berlin 100 Mark 50.825 
20.15 Müzik "Piyano soloları - Pi.,, Brüksel 100 Belra 21.5175 
20.30 Memleket saat ayan, ajans Atina 100Drahmi 1.0825 
ve meteoroloji haberleri. 20.~5 Türk So'-a 100 LeYa 1.56 
müziği. •1 

Praı 100 Çe. Kr. 4.3375 1- HUzzam J>elrevi, 2 - Mah
mut Celileddin Pap. - Hüzzam uar-
kı • Değildi böyle evvel, 3 - Ta.t.. 
yoa - HUzzam prkı • Suyi ki.tane
de, 4: - Arif Bey - Seglh prkı -
Meftun olab, 5 - Arif Bey - Segih 
tarkı • Olmaa iliç, 6--Htızzam 1&Z 

semaisi, 7 - Artald - Evic p.rkı -
Aşkınla harap olduğumu, 8 - Bi
men Şen - Ferahnak garkı - Ruhum
da bahar açtı, 9 - Evic türkü -
Şahane gözler tabane, 10 - Eviç 
türkü - Elveda dost deli gönW. 

Madrid lOOP ... ta 14.035 
VUton 100 Zloti 23.8425 
Budap•ıte 100 Peaıo 24.452.5 
Bnkreı 100 Ley 0.905 
S.lpad 100 Dinar 2.8925 
Yolroh .. a 100 Y •• 34.62 
Stokholm 100 l.Yeç. f. 30.555 
Moakoya 100 R•ble 23.90 

Esham YB TahrJlat 
1938 o/05 ikramiyeli 19.075 

11

Anadolu Mümeatil pqia 35. 10 

hudut tayin edecek ve buraya bağ- ============================-=--.::::::... 
lanan mavnaların merakibin her iki 
köprü ağzından giriş ve çıkış vazi
yetine halel vermiyecek bir şekilde 
bağlanmasını temin edecektir. 

lzmfr Limanında Yeni Posta 
Seferleri 

Adana 1 inci icra Memurluğundan: 
Dosya numarası: 939/ 488 

Bir borçtan dolayı satılmasına karar verilen cins ve evsafı qagJaa 

yazılı gayri menkul mallar, yine aşağıdaki şartlar dairesinde açık art
tırma ile satışa çıkarılmıştır. 

İzmir Denizyollan müdürlilğü ta- Tapu tarihi: Numarası Muhammen kıymeti 
rafından İzmir limanında yeni va- -------------------------

Mevkii 

pur seferleri ihdas edilmesi karar- Evsafı: 
Ağustos 938 1 Tamamı 6000 lira Döşeme maballeat laştınlmıştır. • 

Almanyadan İzmir limanı i- [Şarkı Toma veresesi, 3 tarafı yol ile mahdud 310 metre. 26 D. lıl 
çin son gelen vapurlardan bazılan lük bir evin 4 de üç hissesi]. 
biribirlerine çok yakın mesafede bu 
lunan iskelelerde mütemadi surette liSatı9 p.rt)an,, 

ileri geri hareket ettiği için sık sık 1 - Satı' 5/9/939 Salı gUnil saat 10 - 12 ye kadar blrfncı ıcra aaire
bozulmakta ve bu yüzden seyrüse- sinde yapılacaktır. Bu günde, artırma bedeli, tahmin olunan kıymetin 
fer de aksayarak bu vapurlardan % 75 ni bulmadığı takdirde en son artıranın taahüdU baki kalmak üzere 
istifade imkii.nları azalmakta idi. 20/9/939 Çarşamba günil saat 10-12 ye kadar ayni dairede yapılacak 
Haber aldığımıza göre İzmir Deniz-
yollar Müdürlüğü bu mahzurun ö- ikinci arbrmada, en çok artırana Dıale edilecektir. Ancak satıg istiyeniıı 
nüne geçmek ve son seneler zarfın- alacağına rUcham olan bir başka alaca.klı olup ta teklif edilen bedel, bu 
da halkın fevkalade rağbet ettiği alacaklar mecmuundan fazlaya çıkmazsa, ihale yapılmıyacaktır. 
lnclraltına vapur seferleri ihdas e- 2 -Artıracaklar, muhammen kıymetin% de yedi buçuğu nisbetindt> 
derek ihtiyacı karplamak için bu pey akçesi veya kanunen muteber teminat mektubu tevdi edeceklerdir. 
yeni vapurlan İnciraltı seferlerine 3 - Artırma şartnamesi 31/7 /939 tarihinden itibaren 488 numara 
tah8İll etmeyi kararla§tu'mıftır. 

İzmir Denizyollan mUdUrlüğU ile dairemize müracaat edecekler içüı açıktır. Artıracaklar, iliııda ya.zıh 
bu hu8U8ta yaptığı etüdleri ve ha- olandan fazla malfunatı, artırma müddeti içinde icraya gelip, bu flU1:na· 
zırladığı tarifeleri Denizyollan u- meden alabilirler. 

mum müdürlüğüne bir rapor halin- 4 - İpotek sahibi, alacaklılarla, diğer a1Bkadarların ıayri menkw 
de göndermiştir. tizerindeki haklarını, hususile faiz ve masrafa dair olan iddialarını 

Bu etüdler umum müdürlükçe 
evrakı milsbitelcrile 20 gUn içinde icra dairesine bildirmeleri, aksi halde gözden geçirilerek tasdik edildikten 

il &.tza.. 

21.30 Müzik "Cazband - Pl.,, 
22.~ :a. Son ajans, spor haberle
ri ve yannki program. ........................... sonra İzmirde lnciraltı seferlerine haklan tapu sicillerile sabit olmadıkça aatıa bedelinin pa~l11mıaındaıa 

başlanacaktır. U.rlç kaJacaklan ilin olun~- ---
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SATICILARINA: 
Bira fiatının yakında indirileceği düşüncesile bazı 

bayilerin kafi miktarda sipariş vermek 
istemedikleri anlaşılmıştır 4 

~--r i i Z 
Bayiler Elinde Bulunacak Şişeli Biralar 

4çln Fark Verileceği Cihatla . 
Her bayiin hiç bir zarar erıdişesi olmadan devamlı 

bir suıette sipariş vermesi taysiyc;,. olunur. 
rini iade eder. Ter ve yıkan 

makla çıkmaz, daima sabit kalır. 
umral ve siyah renkli sıhhi saç 

boyalarıdır. 

INGİlİZ KANZUK ECZANESİ 
'· · Beyolilu - lstanbul 
• ı . 

Maden Mühendisi Alınacaktır 
İktısat Vekaletinden : 
Taşra ve merkez teşkilatımız için 250-400 lira ücretli maden mü

hendisleri alınacaktır. 
Taliplerin vesaiklerile birlikte v.;kaletimiz Maadin Umum Müdürlü-

ğüne müracaatleri. "3537,, "5885,, 

İstanbul Emniyet Sandığı Direk
törlüğünden : 

939/184 
Emniyet Sandığına borçlu ölti Bay Prokop varislerine ilan yolile tebliğ: 

Bay Prokop (Nikolaki oğlu) Fe~erde A.bdisubaşı mahallesinde eski 
Fener caddesinde yeni Fenerkapı caddesi eski 30:32 yeni 32, 32/1 No. lı 

ki.gir dükkin.lı bir evi birinci derecede ipotek göstererek 9/ 1/939 tarihine 
IM86 hesap"Dumaraeile sandığımızdan aldığı (950) lira borcu 24/4/939 

tarihine kadar ödemediğinden faiz. komisyon ve masarifi ile beraber 

borç (572) lira (30) kuruşa varmıştır. Bu sebeple 3202 numaralı kanun 
mucibince hakkında icra takibi başlanmak üzere tanzim olunan ihbarna
me borçlunun mukavelenamede gösterdiği ikametgahına gönderilmiş 

ise de borçlu Bay Propokun 13/ 6/939 tarihinde Y edikule Rum hastane
sinde öldüğü anlaşılmış ve tebliğ yapılamamıtır. Mezkur kanunun 45 inci 

nıaddesi vefat halinde tebligatın ilan suretile yapılmasını amirdir. Borç
lu ölü Bay Prokop mirascıları işbu ilan tarihinden itibaren bir buçuk ay 
içinde Sandığımıza müracaatla murislerinin borcunu ödemeleri veya ka
ıunen kabule şayan bir itirazları var ise bildirmeleri lazımdır. Mirascılar 
lpoteği kurtannazlar veyahut başhyan takibi usul dairesinde durdur
mazlarsa ipotekli gayri menkul mezkur kanuna göre sandıkça satılacak-

:tı.r. Bu cihetler alakadarlarca bilinip ona göre hareket edilmek ve her 
J>irine ayrı ayrı ihbarname tebliği makamına kaim olmak üzere keyfi-
r.et ilin. olun.~. (5961), 

İstanbul Belediyesi ilanları 
nk 

teminat 
. 
75,00 

173,63 

244,27 

56,25 

41,19 

37,73 

107,27 

Muhammen 
bedeli 

1000,00 

2315,00 

3256,90 

750,00 

549,20 

503,00 

1430,20 . 

Kadıköy kazası dahilinde tamir edilecek yollarda 
kullanılmak iizere alınacak 400: metre mikabı kum. 
Darülaceze için alınacak 195 kalem eczayı tıbbiy~ 
ve malzeme. 
Yollar şubesi atölyesi için alınacak muhtelif nal
bur malzemesi. 
Kadıköy kazası dahilinde tamir edilecek yollarda 
kullanılmak üzere alınacak 300 metre mikab taş. 
Darülaceze için alınacak alfı.tı tıbbiye. 

Mezarlıklar Müdürlüğü için alınacak tabutluk 
kereste. 

Mczarlıkl~r Müdürlüğiı için alınacak teçhiz ve ~ek
fin malzemesi. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı işler 

ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. İhale 7 / 8/ 939 Pazartesi günü sa
at 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Şartnameler Zabıt ve Muamelat 

Müdür!üğü kaleminde görülebilir. Taliplerin hi?.alarında yazılı ilk temi
nat makbuz veya mektuplarile ihale günü muayyen saatte Daimi Encü-
mende bulunmaları. (5524) 

İlk Mumammen 
teminat bed eli 

121,70 
• 

45,90 
179,95 

1622,66 

612,35 
2399,27 

• • • 

Cerrahpaşa hastanesi memurın ve cerrahi pav
yonlarının tamiri. 
Göztepe 5 inci okulun tamiri 
Silivri dispanser binasının kapı, pencere ve sı

vaları inşaatı. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı işler ay
rı ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. İhale 17 /8/ 939 perşembe günü saat 
14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Şartnameler Zabıt ve Muamelat 
Müdilrlüğü kaleminde görülebilir. Taliplerin 939 yılına ait Ticaret Odası, 
fen işleri müdürlüğünden alacakları fenni ehliyet vesikaları ve ilk teminat 
makbuz veya mektupları ile ihale günü muayyen saatte Daimi Encümen-
de bulunmaları. (5818) 

• • • 
Sirkeci - Rami otobüs hattına üç otobüs ilavesine lüzum görülmüş

tür. Belediye otobüs imtiyazını istimal edinceye kadar devam etmek ve be
lediye tebligat yaplığı andan itibaren otobüsleri servisten çekmek kayıt ve 
şartile mezkur hattan otobüs işletmeğe talip olanların nihayet 10/ 8/ 939 
tarihine müsadif perşembe günü akşamına kadar tasarruf vesikalarile 
birlikte belediye riyasetine müracaat etmeleri ve bu şekilde müracaat 
edenlerin otobüslerini muayene ettirmek üzere her türlü konforu haiz 
ve noksansız bir şekilde 14/ 8/ 989 tarihine müsadif pazartesi günü saat 
onda Sultanahmet meydanında hazırbulundurm.alan ve gününde istida 
ile müracaat etmiyenlerle vakti muayyende muayeneye getirilmiyen oto
büs sahiplerinin talep ve iddialarınin n.aza.rı itibara alınmıyacağı ilin 
oluaur. {59W 

-

Devlet Demiryolları hanları 
Muhammen bedelleri ile miktar ve ~asıfla~ .aşaiıda yazılı 2 ~p 

malzeme ve eşya. h<'r grup ayrı ayrı ihale edilmek üzere 22/ 8/ 939 salı gU· 
nü saat (10,30) on buçukta Haydarpaşada Gar binası dahilindeki konıis· 
yon tarafından açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin her grup hizasında yazılı muvakkat teıtıi~ 
nat ve kanunun tayin ettiği vcsaikle birlikte eksiltme günü saatine katla 
komisyuna müracaatları lazımdır. 

Bu iş~ ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır 
1 - Muhtelif şekil ye lb'atta ve vagonların dahiline asılmak. üt~ 

sekiz kaler.ı.den mürekkep emaye plaka. Muhammen bedeli 3416 Jıra 
kuruş ve muvakkat teminatı 256 lira 24 kuruştur. 

2 - 3 pusluk 1000 metre galvanize gaz borusu ile 12 adet demir ve 
galvanize gaz boruları için 6 köşe somu"llu çift mamelon (Demi~CJl~ 
Muhammen bedeli 2000 lira. 5·1 kuruş ve mm·akkat teminatı 156 ııra 
kuruştur. (5916) 

Deniz Ticareti Mektebi 
Müdürlüğünden : 

Mektebimize 939 yılı zarfında talebe kayıt ve kabulü şeraiti. tı 

1 - Mektebin tahsil miiddeti lise ve yüksek sınıflı olmak üzere jl 

senedir. Yatılı ve parasızdır. Kayseri Ticaret gemilerimize kaptan ve rıı'' 
kinist ve deniz mesleği için fen adamı yetiştirmektedir: f' 

Mektebe kabul olunan talebenin giyimi, yiyimi vesair hus0" 

mektep tarafından temin edilir. · · 

2 - Mektebin bu sene hem lis~ ve hem de yüksek sınıfına talebe ,tı· 
nacaktıı·. 

A c:-- Li~ s111ıfına alınacak talebenin orta mektebi bitirmiş ve },g.Ş· 
.ları on beşten küçük, on dokuzdan büyük olmamalan şarttır . 

B - Yükst'k sınıfa alınacak talebelerin de lise mezunu' oıınıı.tııtl 
lazımdır. u· 

3 - Yazılmak için pazartesi, çarşamba ve cuma günleri mektebe til 
racaat edilmelidir. 

( - İsteklilerin mektep müdürlüğii.llc karşı yazacaklearı istidatafll1' 
aşağıdaki vesikaları rapl<'ylemeleri lazımdır. 

A - Hiiviyet cüzdanı 
B - Aşı kağıdı 

C - Mektep şahadetnamesi, veya tasdiknamesi veyahut ounıtftl' 
musaddak suretleri 

D - Polisce tasdik edilmiş iyi hal kağıdı 

E - Velilerinin iuı.hh adresleri ve tatbik im7 .. alan 

F - 6 adet kartonsuz fotoğrafları "9X 6 eb'adında,, , fl' 
5. - Yazılma işi 26 Ağustas 939 cumartesi gününe ka.~r ,&~b 

olanlarm 28 Ağustos 939 pazartesi gtinü sıhhi muayeneleri i 1 in s:ı 
saat 8 de mektepte bulunmaları lazımdır. 

.. cı•' 
6 - Fazla tafsilat için Ortaköyde mektep müdürlüğüne ınurıı 1• 

olunmalıdır. lstanbuldan gayri mahallerd\;n yapılacak müracaatlarB-
11111ıı 

bu mektebe duhul bilgisinden gönderilir. Müracaat için posta pıl 
gönderilmesi lazımdır. "5272,, A 

======================================~ 
Münakalat Vekaletinden , 

-ot' 
1 - Devlet Denizyolları İşl~tmesi ihtiyacı için yedi adet ts"·rıiı>jlS 

1800 ve dört adet takriben 4800 tonluk muhtelif yiik ve yolcu gefll18 

inşası İngiliz şantiyeleri arasında eksiltmeye konacaktır. eJi' 

2 - Bu gemilerin evsafı umumiyesini gösterir fennt şeraiti e"19"J 

ye ile mukavele ahkamı ese.siyesi 20 Ağustos 939 tarihinden 5 EY~~Jıuli1 
tarihine kadar İstanbulda Devlet Denizyolları İşletme Umum Mtid~r jır 
merkezinde ve 1ngilterede Londra Ttirk . Ticaret Ataşeliğinde talıP 
giliz firmalarına tevdi edilecektir. . ge\ 

3 - Yukarıdaki maddede yazılı dökümaıılan alan firmaların~ ,,, 
15 Teşrinievvel 939 tarihine kadar mufassal plan ve detay resiJJlle~ı ,0ı· 
fenni şartnameleri muhtevi nihai tekliflerini lstanbulda Devlet penıı) . 
ları İşletme Umum Müdürlüğüne vermiş olmaları şarttır. ~O· 

4 - Teklifler İstanbulda Devlet Denizyolları İşletme UınUJ'll şl'I' 
dürlüğünce tetkik edilecek ve en müsait teklifi yapan müesseselel' 

sında pazarlık yapılarak iş ihale edilecektir. Jc \'° 
· ·1eee 5 - Teklifler doğrudan doğruya şantiyeler tarafından verı iJli)'et 

müzakere ve temaslar doğrudan doğruya şantiyenlerin sahibi se.l 
mütehassısları ile yapılacaktır. (5930) (3559) ~ 

Sahibi : Ahmet Cemaleddin SARAÇOOLU . ·y• 
Neşriyat müdürü: Macit ÇETİN Basıldığı yer: Matbaai EbUJJI 

i 


