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KURUŞ 

Japoa taarruzu karıııında periıan bir halde kaça• 
bir Çia ailesi 

Yunanlılar Navarinde. 
Batırılan Türk - Mısır 
Filosunu yüzdürüyor : 

Atina, 15 (A.A.) - Maliye Neza
retile bir Fransız şirketi arasında, 

1827 de Navarin deniz muharebesin. 
de batırılan Türk • Mısır donanma
sının yüzdürülmesi hususunda mü· 
zakereler cereyan etmektedir. Ba
tan bu gemilerin yüzdürülmesile ge 
milerde bulunan kıymetli madenler, 
harp hazinesi ve gemilerin kıymetli 
ağaçları kurtarılmak istenmektedir. 
Elde edilecek kazanç, Elen devletile 
yüzdürme işini Ü7:erine alan Fran: 
sız şirketi arasında müsavi surette 
taksim edilecektir. Bu donanma 60 ı 

hemen tamamilc tahrip olunmuş 89 
gemiden mürekkep bulunuyordu. Tientsin, 15 (A.A.) - Japon ab· 

lukasının ikinci günü bir hadise ile 
b~lamıştır: 

Bu sabah, imtiyazlı mıntaka hu-

dudunda tahrikatçılar, 2.000 Çinliyi, 
Japon barikatlarına taarruz etmiye 
teşvik eylemişlerdir. Mitralyözlerle Sırp - Hırvat . 

(Sonu 3 üncü sayfamızda) 

. Anlaşması . 
Müfit Necdet Deniz Ve- Tahakkuk Ediyor 

kilet Emrine Alındı 
SadıkzadelP.rden 

Bir Paradan 
Eski Deniz Ticareti Müdürü Mü· 

Yolsuz Alınan 
Bahsediliyor 

careti Müdürlüğünde vazife gördü
ğü esnada yapılmış yolsuz bir mua· 
·!ne!e sebep olmuştur. Epey bir müd
dettenberi Adliye tarafindan tahki· 
katı yapılmakta olan bu yolsuzlu
ğun mahiyeti şudur: 

Geçen sene Sadıkzade §irketinin 
senelik defterleri maliye müfettiş· 

(Sonu 1 nci sayfamı.ıda) 

Şehrin Birçok 
Yeni Sahalar 

Yerlerinde 
Yapılacak 

Maçek 

Belgrat 15 (A.A.) - Yugoslavens· 
l{i Posta... gazetesi bir muhabirinin 
B. Matchek ile yapmış olduğu mü· 
lakatı neşretmcktcdir. 

B. M_atchek, muhabire şöyle de· 
mlştir: 

(Sonu 8 üncü sayfamızda) 

Londradaki Askeri 
Heyetimizin 
Müzakereleri 

Londra, 15 (A. A.) - Geçenlerde 
Londraya gelmiş olan General Or-

bay'ın idaresindeki Türk askeri he
yeti ile General Rayski'nin idare -

sindeki Polonya askeri heyetlerinin 
harp malzemesi hakkında müzake
relere giriştikleri resmen bildiril -
mektedir. 

Bir Arnavudun 
Açık Mektubu 

Mısır Hariciye Nazırı 
-_y arın Geliyor 

Dost Nazır Paz ar Günü Cümhiır
reisi Tarafından Kabul Edilecek 

Ankara, 15 (A.A.) - l\1emleketi
miz.i resmen ziyaret etmek üzere 
gelmekte buiunan Mısır Hariciye 
Nazırı Abdülfettah ~?ahya Paşa cu
martesi günü saat 17 de Rumanya 
bancl1ralı Basarabya vapurile İstan· 
bula varacak ve rıhtımda merasimle t 

karşılancktır. Geceyi İstnbulda ge
çirecek olan muhtererp misafirimiz 
ve maiyetleri için Perapalasta hu· 
susi daireler ayrılmış bulunmakta· 
dır. . 

Ekselans Abdülfettah Yahya paşa 
ve maiyetleri pazar günü sabahı rü
kuplarına tahsis edilecek bir vapur
·la .Y.alova; geçecekler ve burada 
'Hariciye Vekilimiz Şükrü Saraçoğ. 
lu ile Yalova hükumet erkanı tara· 
fından karşılanacaktır. 

11.45 te Reisicümhur İnönü tara
fından kabul edilecek olan Mısır 
Hariciye Nazırı, öğle yemeğini rei; 
sicümhurumuzun nezdlerinde da· 
vetli olarak yiyecekler ve saat 16 da 
Hariciye vekilimizle birlikte thev 
vapurile Yalovadan Pendiğe geçe· 
rek 18,10 da Pendikten hareket e
~ecek olan hususi trenle Ankaraya 
gideceklerdir. 

Mııır Hariciye Nazırı lılcende· 
riyedea Hart ket F. tti 

Kahire, 1 5(A.A.) - Mısır Hari-

Abdillfettab Yahya Paıa Kral 
Farukun dayiıı Sabri Paıa · 

ile bera~r 

ciye Nazırı İstanbula gitnıek üzere 
İskenderiyede ,·apura binmiştir. Mu. 

maileyh, İstanbuldan Ankaraya gi· 

decektir. 

• Kurşunları Çalman Birçok 
Tarihi ·Abidelerimiz Çöküyor 

Tarihci • 
Bir 

Meb'uslarımız Meclise 
Takrir Veriyorlar 

Eski mımarinin icaplarına göre, 1 makta ve üstleri de kurşunla örtül· 
cami, medrese, sebıl, türbe, sübyan mektedir. Kurşun bu gibi binaların 
mektebi gibi binalar kubbeli yapıl- (Soııu S üncii sa~'famızda) 
. ........................ •••••••••••• 

H E R SABAH 

Hikmetinden Sual Olunmaz 
Sıhhiye Vekaleti müstahzarat de·ı 

nilen hazır ilaç ilanlarına resim ko-
ı 

nulmasını yasak etti ve bu yasağile 
memlekette yeni yeni uyanan ve 
muasır ticaretin belkcmiğini teşkil 

eden reklam ve ilan temayüllerine 
ağır bir darbe vurmuş oldu. 

Bu yasağın sebebi ne olabilir? 
Şayet o müstahzarın hiç bir tesiri 

yoktur da sırf rekHi.m ve ilan kuv
vetile satılıyor \'e dolayıslle halk al
datılıyorsa evvela o ilaca bizzat 
Sıhhiye Vekaleti tarafından neden 
dolayı satış müsaadesi verilmiş ol
duğu hatıra gelebilir. · 

Kaziye böyle değil de o mualece
nin hakikaten bir şifa hassası varsa 
onun, yazı ile, resimle, sinema He 

ilan edilmesinde ne gibi mahzurlaı 
tasavvur edilebilir? 

Bunlardan hiç birisi değil de müs
tahzar ilaç kullanması yüzünden 
hekim mutazarrır oluyorsa bu za -
rarın sebebini resimli veya resim
siz ildnlarda değil, müstahzar il~ç 

sanayiinin inkişaf ve terakkisinde 
aramak ve o terakkiyi olduğu yerde 

sııymıya mecbur etmek suretile o 
zararın önüne geçmek icap eder ki 
buna da tekamül kanununun mUsa. 
adcsi yoktur. 

HulAsa, her bakımdan halli müm
kün olmıyan bir muarnm!l k.aq.ısın
da bulunuyoruz. 

A. CEMALEDDlN SARAÇOGLD 

,. 
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·y EN 1 SABAH 

Fotoğraf 
Makinesi Çalan 
Genç Kadın 

İmar Programı Çimento Sanayi. 
Muvafık Görüldü imizi Himaye için 

Belediyenin 15 senelik imar prog- yeni Tedbirler 
ramı hakkında Ankarada alakadar 

., Haydi Atef ! Al Bir Manga 
Yanına, Gir Mandıraya!,, 

Dün fiikimln huzurunda ağlıyarak 
bu İŞİ açlığı yüzünden yaptığını · 

söyledi 

Vekaletlerle temas etmekte olan 
Belediye İmar Müdürü Hüsuü ve 
Harita Şubsi Müdürü Galip salı gü
nü şehrimize geleceklerdir. 
Öğrendiğimize göre program, Ve

kiıletlr tarafından muvafık görül -
müştür. 

Mcmleketiıniıdeki çimento sana- ı 
yii günden güne inkişaf etmektedir. 
Bu sanayiin ihtiyacı karşılıyacak 1 
şekilde istihsalfıt yapmakta olması 
dolayısile evvelce hariçten çimento 
idhalini kolaylaştırmak maksadile 
yapılmış olan gümrük müsaadatı -
nın devamına lüzum kalmamıştı. 

Dahildeki sanayii korumak için 
bundan sonra idhal edilecek çimen,. 

----.. ----
Dec.ıi ve yanımızda bulunan bölük ı 

kumandanına sahanın güzelce sa
rılmast emrini verdi. Bölük aldığı j 
vazifeyi ikmal ederken bana da: 

- Haydi Ateş, dedi, al bir manga ' 
yamna, gir mandıraya. 

Girdik, her yanını, bütün delik ve 
kovuklaonı ayrı ayn gözden geçir
dık. Koca binbaşının dediği çıkmış
t . Mandırada koyun sürülerinden, 
köpeklerden başka canlı mahlfık 
olarak, ancak beş Bulgar çoban bu
labiJmistik. Çobanlann da ağızları 
ldlıtli idi. Her vakit yaptıklan ve 
bizi alıstırdıkları gibi, Niznam! .. 
<lan b.ı kıı tek kelime söylemiyor
lardı. Önüme kattığım çobanlarla 
binbaşım.n karşısına vardım. Söz 
söylememe meydan bile vermedi. 
Gülerek sordu: 

- Yok kimse değil mi? .. 
- Ev<'t binbaşım. 
- Çobanlar da birşey söylemi-

yorlar değil mi? .. 
. - Söylemiyorlar efendim. 

- Bırak söylemesinler, ben İsto
vanın sokulduğu kovuğu buldum 
cvliıd. Eğer aldığımız haber, kökten 
yalan değil ise, bu şeytan herif, 
mandıranın gerisindeki şu yüksek 
ve sarp kayalıklardadır. 

Dedi ve karanlıkta bir kale gibi 
görünen ve göğe doğru azametle 
yükselen kayalıkları gösterdi. Doğ
rusunu isterseniz, binbaşımın bu 
keşfine, sözüne içimden güldüm. 
Çünkü, gösterdiği kayalıkların, de
ğil insanların, hatta vahşi hayvan
ların bile kolay kolay tırmanıp çı

kamıyacaklan derecede sarp ve t 
yalcın ve bazı kısımlannın tıpkı bir 
duvar gibi dik ve kesme olduğunu 
biliyordum. Binbaşının biraz sonra, 
bizi bu kayalıklara tırmandıracağı
nı kestirdiğim için, acı acı' düşünü
yordum. Tahminimde aldanmamış
tım. Binbaşımın dik sesi birden ve 
top gibi gürledi: 

- Haydi Ateş, dedi, al mangayı 
geç önüme bakalım .. Ben de ardın
dan geliyoıpm. 

Yola düzüldük. Biraz sonra da 
kayaları kucaklnmağa, tırmanmağa 

koyulduk. Çekerek, iterek birbiri
mizi çıkarmağa uğrflı1ıyor, bayağı 

tabiatin çetinliği ile savaşıyorduk. 
Türk •f" nri, emredilir de ne yap
maz ki, ne harikalar yaratmaz ki? .. 
Bir saat sonra, çıkılamıyacağım 

sandığım o sarp yamacın yansına 
\•ardığımızı anlayınca ve helt! sa
ğımdan iki manga ile tırmanan yi
ğit binbasımın, o ihtiyar halinde, 
bir gene , eylan gibi tastan taşa sıç
rıyarak bizi geçtiğini görtince. utan
Oım. Yalnız ben değil, a1lz okuyucu
larım bütün manga hep utandık. 
Diyor vl' efradın şevkini. cesare
tini artırarak tırmanıyor, ilerlemi
ye ve ilerietmiye uğraşryordu. Fa
kat, ilerlemek şöyle durst:n, baş kal
dırmıya, ileriye doğru bakmıya bile 
imkan kalmamıştı. Haydutlar, bizi 
şiddetli bir kurşun sağanağına tut
muşlardı. Ben ötedenberi düşmanı
mın ateşi karşısında bir yere sinip 
durmayı, bir hasmın küfürlerini din
fiyerek miskin mi skin oturmıya pek 
benze.tirim. Bu duyguyu efradının 
ruhlarınadek sindirmiştim. Hepimiz, 
demir kafesler içine tıkılmış arslan
lara dönmüştük, çırpınıyor, çarpı

nıyor ve hırsımızdan homurdanı

rorduk. Biraz daha ilerlemek için 
kollanmızın bütün kuvvetini har
~ıyorduk. 

Binbaşının teşviki semeresini gös
termişti. Kuşaklarla, kayışlarla biri~ 
birimizi çekerek biraz daha yüksel
miş, haydutlara ateş püskürecek 
)'erler bulup yerleşmiştik. Patlıyan 
silahlar kayaları şaklatıyor, gerimiz-
' oeki sırtlarda, gerçekten el çırpma-

nin ayni idi. Onlar da imkansızlıkla 
pençeleşiyorlardı. Vaziyetten, ate
şin gittikçe şiddetlenmesinden sıkış
tıklarını, kaçarnıyacak bir halde bu
lunduklarını hissetmiştik. 

Hislerimiz bizi hiç te aldatmamış
tı. Bütün tahminlerimiz doğru çık
mıştı. Sabah yaklaştıkça haydutlar 
kuduruyor, üzerimize kurşun yerine 
bomba savuruyorlardı . Bir aralık, 

kayaları tutuna tutuna binbaşımın 
yanına vardım. Yanaklarını avuçla
ra, içine almış düşünüyordu. Hiç 1 
şüphe yok ki, korkusundan değildi. , 
bu dü~ünce. Beni görünce ciddi bir 
yüzle: 

- Ülen Ate~. dt>di, şimdi aklım
dan geçiyordun. Hele şöyle çök kar
şıma bakayım. 

Elile işaret ettiği yere şöyle ilişir
ken, sözünü tamamladı: 

- Beyhude tırmandık bu kayala
ra. Yazık, efradı da çok yorduk. 1 
Kaçıracağız yine bu şeytan herifi. 
Edindiğim kanaatin hilafına bin

başıdan işittiğim bu söz, gördiiğüm 
ümitsizlik beni şaşırttı. Duramadım 
ve sordum: 

- Niçin binba~ım? .. 
- İşte öyle, benim bildiğim İst~ 

yan, çetesini bile bile bu kadar teh
likeli bir vaziyete sokmaz. Görecek
sin ki sabah olmadan, yavaş yava§ 
deş kesip kaçacak. Kurnaz haydut, 
bizi bu kayalıklara çekti ve kaçar-

Dün üçüncü Sulh Ceza mahkeme
sinde Nimet isminde bir genç kadı
nın, bir fotoğraf makinesi çalmak """"'""'-- -""""'""'""""""'""""""""""""" 

IK'l'ISAT tlLDll ı suçile muhakemesi yapılmıştır. 
Genç ve güzel bir kadın olan Ba

yan Nimet, bu makineyi caçlıb yü
zünden, satmnk için çaldığını ağlı
yarak hakime söylemiş ve bilahare 
şu itirafta bulunmuştur: 

- cJı.,atihte B. Abıdinin fotoğraf
hanesine giderek resim çıkartmak 
bahanesile bu makineyi çaldım. 
Çünkü ailemle dargın olduğumdan 
e\'e gıtmiyor ve aç bulunuyordum. 
Maksadım, makineyi Çarşı içinde 
satmaktı. Lfı.kin ilk defa yaptığım 
bu fena hareketten dolayı da büyük 
vicdan azabı duyuyordum. Hatta 
Çarşı içinde makineyi satmak ister· 
ken dükkancı hüviyetimi ve bunu 
nereden bulduğumu sorunca daya
namadım. Ona da ağlıyarak cürmü
mü itiraf ettim. Dükkandan çıkıp 
hemen polise giderek makineyi ia
de edecektim. Fakat memurlar be· 
ni yakaladılar!• 

Mahkeme, ~.adının bu hazin itira
fını dikkatle dinlemiş ve bilahare 
kararını vermiştir. 

Bu karara göre, Bayan Nimet, sa
bıkası olmadığından ve yaptığı bu 
kötü işten nedamet duyduğundan, 
yalnız 270 kuruş para cezasına mah
kCtm olunmuştur. 

Bu seneki buğday re- tolar İkısad Vekfılcinin müsaadcsi-
koltesi fazla ne tabi tutulmaktadır. 

Bu seneki buğday mahsuliimüz • Bundan başka evvelce ton başı- 1 
den geçen seneye nazaran daha na alınan 50 kuruş gümrük resmi ı 
yüksek bir randıman alınacağı alti-: 200 kuruşa çıkanlmıştır. Vekaletin 
kadarlar tarafından söylenmekte - bu kararı bu sanayiimizin inkişafı
dir. Bazı mıntakalarda kuraklık ve na büyük hizmetler edecektir. 
yağmur afetleri, yeni sene mahsu - vvvv"""""""""""""""""'"""""""""""' 

lünü hayli zarara uğrattığını hldc, 

umumi ekiş nisbeti geçen seneye Kavgacı kadınlar 
nazaran yüzde 25 mikdarında fazla 

Bir münaka~a neticesinde birbir -
olduğundan umumi rekolte daha 

lerile kavga eden Kad:-iye ve Emine 
yüklii olacaktır. Bundan öaşka eki- ismindeki iki kadının muhakemesi- 1 

len tohumlar da geçen sene stan - ne dün Asliye Üçüncü Ceza mabke
dardize edilmiş en iyi cinslerden ol-

mesinlie bakılmıştır. 
duğundan gerek kalite ve gerekse 

Kocamustafapa~ada oturan bu iki 
libre itibarile daha rnUkemrnel ola-

kadın, kocalarının birbir.inden gü -
caktır. 
Yapak ihracata artayor zel ve idareli olduğu iddiasile knv- 1 

Yapak ihracatı son günler zarfın- gaya tutuşmuşlar ve Kadriye, Emi- j 
neyi dövmüştür. I da artmıya başlamıştır. Dün 50,000 

Dünkü muhakemede iki şahit din 
kilo Pulatlı yapağı 52 kuruştan, 15 

lenmiş ve dava, gelmiyen şahitlerin 
bin kiJo da Trakya yap~ı 64 - 65 celbi için başka bir güne talık olun
kuruştan ihracat için satılmıştır. 

muştur. 
Sovyet Rusyadan da yeni talepler -.----""""""'""'"""',,,..,,..,,,..,,....,...,.vvv 

gelmiş olmasına rağmen stok mev -
cutlarının azalmış olması büyük mu 
ameleler yapılmasına mani te~kil 

etmektedir. 
Kininden zehirlenen 

genç kadın 
Beşiktaşta oturan Eminin kızı Bn. 

ken takip edemiyecek bir hale ge- _ 

Bundan başka tiftik üzerine de 
dün piyasada biiyük satışlar olmuş
tur. 70 bin kilo Almanya için Ayaş, 
Gerede, Ayaş, Beypazar malları 107 
- 108 kuruş üzerinden muamele gör 
müştür. Bu malların hepsf ihraç e
dilmiştir. 

Mevl\ıdc dün fazla mikdarda kinin 
almış Ye derhal hastaneye kaldırı
larak tedavi altına alınmıştır. 

tirdi: . . . b ahiliye Müsteşarı geldi 
Hıç sesımı ÇJkıaraınadım, bınba- 'f 

şımın, her hangi bir vaziyeti görüş Dahiliye Vekaleti Müsteşarı Nazı. ı 
ve kavrayış kabiliyeti karşısında, Ergin şehrimize g~lmişti~. Seya~atı 
benim de içime bir üzüntü ve vesve- hususi mahiyettedır. Bırkaç gunc 
se çöktü. Hele ateşin yavaş yav/i'J kadar Ankara.ya dönecektir. 

.Almanyanın TUrklyeya 

hafiflemesi ke •fimi büsbütün kır- ....,...;v 
torcu a zahyor 

Alm!lnya kliringi son zamanlar -
da gayet iyi bir surette işlemektedir. 
Son bir hafta zarfında 2 milyon li
raya yakın tediyat yapılmış ve Al
manyanın borcu azalmıştır. Bu va
ziyet Almanya ile daha müsait bir 
suretle iş yapmıya imkan vermek -
tedir. 

dı, geçirdi. Tabii vaziyeti efrattan ı BEU!J>JY.l!:l)J: 1 

sakladık. Ateşin seyrekleşmesinden 

istifade ile, yine tırmanmıya baş
ladık. 

Sabah yaklaşıyordu. Ortalığı git
tikçe beyazlaşan bir esmerlik kap- ı 

lıyordu. Etrafımızı görüyor, fakat, 1 

ardımıza bakamıyor ve başımızı çe
virmiye mecbur oluyorduk. Çünkü, 
birkaç minare yüksekliğinde sarp ve I 
korkunç bir yamaca bayağı yapışmış 
vaziyette idik. Geriye dönmek, in
mek ihtimal ve imkanı kııt'iyyen 

yoktu. Önümüzdeki tehlike, ardı
mızdakine nazaran hiç mesabesinde 
idi. Selameti ister istemez ilerlemek
te buluyor, tırmanıyorduk. Fakat, 
bu da geceki gibi pek kolav olamı

yordu. Çünkü, gözler geriye ilişi~e
rince insan gayri ihtiyari sarsılıyor, 
başlar dönüyor, safralar bulanıyor
du. Biz, böyle korkunç kayalar üze
rinde, yüzlerce metre derinliğinde 

bulunan uçurumların kıyıcığında 

titriyor, hatta ecel teri döküyorken 
haydutlar tiifek ateşini birden kes
miş, bomba savurmıya girismişti. 

Neye yalan söyliyeyim. bu kor
kunç ,.,.aziyetten kurtulacağımız ü
midini birden kaybetmiş. dünya ile 
olan alakamızın hemen hemen ke
silmek üzere olduğuna hükmeyle
miştim. Bombalar patladıkça, kaya
lar mı sarsılıyor, yoksa biz mi salla
nıyorduk, bir türlü farkedemiyor
duk. Hep, çehreierimiz sararmış, 

gözlerimiz yuvafarından dı§arı uğ
nyacak gibi :fıdamıştı. Alınlanmız 
kat kat kırışmış velhasıl bütün var
lığımızı bir dehşet sarmıştı. Bakışıp 
duruyor, ümitsizlik içinde biribiri
mizle hel8.llaşıyorduk. Cür'et, cesa- , 
ret, metanet ve itidal meflıumları \'e 

1 
telfıkkileri kalkmış, bütün halas ka
pılan kapanmıştı. Hepimiz, kayala
rı kucaklamış titreşiyor, vücudümü
ıe saplanacak kurşunu, uçuruşlara 
yuvarlanacağımız anı bekleşiyorduk 
Bereket versin binbaşımıza. Bu kim
seden korkmıyan, hiç bir tehlike· 
den yılmıyan aslan kumandanımız, 
bu çok tehlikeli ve korkulu anda bi
le metlnliğfni bozmamış, bağıra ba
ğıra hcpimiu teselli ve ümit saç
mıştı: 

5 milyon lira lık istikrazın imzası 
istanbulda olacak 

1stanbul Belediyesi tarafından 
Belediyeler bankasından yapılacak 
(5) milyon liralık istikrazın evrakı 
hazırlanmıştır. Evrak, bankanın sa
lahiyettar bir murahhası ile İstan-

ı 
bula gönderilecek ve İstanbulda 
Vali ve Belediye Reisi ve banka 
murahhası tarafından imza oluna
caktır. 

Belediye, (5) milyon liralık istik
razı 17 ay :zarfında ve her ayda bir 
taksit almak üzere çekecektir. 

İlk alınacak taksit 400 bin liradır. 

Motörlü vesaitin 
• 

muayenesı 

Edremit yağları balık konserve
cilığinde kullanılacak 

Edremit mıntakası yağlarının ba
lık konserveciliği sanayiinde kulla
nılmak üzere gayet elverişli olduğu 
yapılan tetkiklerden anlaşılmıştır. 

Bu yağların yüzde 0,5 Ye yüzde 1 
asidli iki nümunesi Stavanger'de 
kain gıda maddeleri lfıboratuvarın
da tahlil ettirilmiş ve bu yağların 
Norveçte balık konservesi sanayiiıı
dc istimale elverişli bulunduğu 

hakkında raporlar alınmıştır. Bu 
Şehir dahilindeki motörlü vesai - · . • . . ı·aporun suret ve tercümeleri Izmir 

tın iennı muayenesı 19 hazırandan·ı ve İstanbul Ticaret Müdiriyetlerin
itibaren başlıyacaktır. Hazırlanan d ki alakadarların tetkikine arz -. . e e 
programa göre sınıflara ayrılan ve- , dilmistir. 
saitin muayene günleri şunlardır: Keçi~ derllarl yükseliyor 

19 hazirandan 21 hazirana kadar Keçi derılerinin fiatlarındaki yük 
motosikletler, 26 hazirandan 10 tem sclme devam <:tmektedir. Ağır sık
muza kadar hususi otomobiller, 10 }etteki keçi derilerinin çifti 215 ku
telnmuzdan 29 temmuza kadar oto- ruşa kadar yükselmişir. Bu mallar 
büsler, 31 temmuzdan 2 eyliıle ka- ihracat firmaları ve yerli sanayi er
dar taksiler muayene olunacaklar. babı tarafından satın alınmaktadır. 

Krom ihracatı dır. 

Şeh ir dahilinde ahır· mmtakaları 
ayrılacak 

İstanbul Belediyesi süt meselesini 
kat'i bir hal şekline bağlarken süt 
verecek hayvanatın ahırları mesele
sini de esaslı şekilde halletmeğe ka
rar vermişir. 

Bu iş için Vilıiye ve Belediye 
Baytar Müdürlerinin iştirak ettiği 

bir komisyon teşekkül etmiştir. Bu 
heyet, şehir dahilindeki ahır vazi
yetini tetkik etmiştir. 

Neticede bütün kaza kaymakam
larına vaziyet. bildirilerek kazalar 
dahilinde bir ahır mıntakası inti -
hap etmeleri istenmiştir. 
Tak elm bahçesi ın,aah 

Memleketimizdeki krom ihracatı 

günden güne artmaktadır. Son ya -
pılan istatistiklere nazaran senenin 
ihracat yekunu 208 bin tonu geçmiş 
tir. Krom, son zamanlarda harp sa
nayiinde kullanılmakta olduğundan 
bu madde üzerine her taraftan ta
lepler artmaktadır. En başta gelen 
müşteriler arasında Almanya, A -
merika ve İsveç bulunmaktadır. 

Gazi köprUaU lnfaatı 
Dün Gazi köprüsünün mütehar -

rik olan ortasındaki dört duba yer
lerine konularak tecriibeleri yapıl
mıştır. Bu suretle köprü tamamen 
birleşmiştir. İlk defa olmak üzere 
bazı kimseler köprüden geçmişler
dir. 

Köprünün üzerine konulacak tah 
ta park~1er heniız gelmemıştir. 

lnUIAk 
Evvelki akşam saat 19 buçukta 

Çubu'klu gaz deP.oları önünde bağlı 
bulunan Mehmet Şener isminde bi
rinin Kaplan isimli 90 tonluk motö
rü, ansızın infilak etmiştir. 

Mornrde bulunn 595 teneke ben
zinin mühim bir kısmı yanmıştır. 

Adliye Vekili şehrimizde 
Adiye Vekili Fethi Okyar dün 

sabah Ankaradan şehrimize gelmiş 1 
ve aH\kaadrla: tarafından karşılafr 
mıştır. Vekil, lstanbula indikter. .son 
ra vapurla doğru Yalovaya gitmiş
tir. 

Adliye Vekili, Yalovada bulunan 
Rcisicümhur İsmet İnönü tarafın -
dan knbul edilecek ve bu akşam 

Londraya gitmek üzere şehrimizden 
ayrılacaktır. 

Vekilin Londra seya1ıati tamameı 
hususi mahiyette olup İskoçyadaki 
Saint Andereus Üniversitesinin 
kendisine tevcih ettiği fahri hukuk 
doktorluğu merasiminde bulunacak
tır. 

Münakılat Veki li şehrimize ge'iyor 
Münakalat Vekili Ali Çetinkaya

nın önümüzdeki hafta içinde şehri
mize geleceği söylenmektedir. Ve· 
kil, İsta.nbulda bir müddet kalarak 
Vekalete yeni bağlanan deniz mü
esseselerinin faaliyetini yakından 
tetkik ederek icap eden direktifleri 
verecek vcyeni teşkilatlara mensuı> 
şefler ve memurlarla tanışacaktır. 

Bu sene açllacak çocuk 
krmpları 

Bu sene -açılacak çocuk kampları· 
nın yerleri evvelce tesbit olunmuş· 
tu. Bu kamplara iştirak edecek ta
lebe miktarı da tesbit olunmuştur. 

Hazırlanan programa nazaran Kızıl
toprak ve Pendik kamplarına 120, 
Yeşilköy kampına 140, Florya Ça
dırlı kampına ve Erenköy istirahat 
kampına da 70 çocuk iştirak edecek-
tir. 

Florya istisna edilmek üzere di
ğer kampların birer ay, Florya kam. 
pı 45 gün devam edecektir. Bütün 
kamplar JO temmuzda başlıyacak ve 
bir ay devam. edecek olan kamplar 9 
ağustosta. 45 gün devam edecek olan 
Florya kampı da 24 ağustosta niha· 
yetlenecektir. Heybelide açılaca1' 

Muallimler karr.pı 6 temmuzdan 15 
ağustosa kadar devam edecektir 
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• 
Süveyş kanalı üzerindeki 

İtalyan taleple rinin 
son vaziyeti 

İtalyanların Akdeniz siyaseti.Jti 
de içerbine alan büyük bir imP' • 
ratorluk kurmak siyaseti, onJarıJI 
Hind Okyanusuna kadar da sarktY18 

larmı ve Habeşistanı da jmparatot• 
1uklrına ilhak ettikten sonra, Kıt· 
mızı deniz ile Akdenizi birbirint 
bağl:yan su yolum•., yani SüveY; 
kanalına ehemmiyet vermelerinı 
intaç etti. 

İtalyanlar müstemleke imparator· 
luklarını kurduktan sonra, bn top• 
rakları ana vatana bağhyan yollar · 
dan zahmetsiz olarak ve ayni za • 
manda asgari masraf yaparak isti · 
fadeyi bir gaye edindiler. 

İtalya bu gayeye varmak için sar· 
fettiği faaliyet e çerçevesi içir.d 
kendisinden ayrı bir siyaset takibi' 
ne başladığı İngiltere Ye arkasırı • 
dan da Fransa ile karşılaştı. Bugiifl 
İtalyayı, Afrikadaki başlıca müs • 
t<'mlekelerile, ezcümle Habeşistnnl.ı 
birleştiren tek tarik, Siiveyş yoıu • 
dt!r ki, burası da fiilen İngiliz}eritl 
elinde bulunmaktadır. 

İtalyanlar bu gayelerini tahakkU1' 
ettirmek için bazı vasıtalara başvur· 
lular. Onların istediği Süveyş }{a· 
nalı kumpanyasının idare mcclisiJ.1• 
de iki azalıktan başka kanaldan ge
çen bütün vapurlara tarhedilen re
simlerin tenzili idi. Romanın bu id· 

dialannı istinad ettirdiği en mühiıt' 
sebep, İtalyan bandırasını taşıyall 
vapurların İngiliz gemilerinden soll 

·ı ra kanaldan geçen en fazla tona) 
irae etmesi ve müstemlekelerini a· 
navatana bağlıyan yegane terik iiıt' 
rinde bir murakabe hakkına mali)( 
olmak ihtiyacı idi. 
İtalyan talepleri şimdiye kadar ge 

rek İngiliz ve gerek Mısır mehafİ· 
linde fazla bir akis bulamadı. Ve btl 
ayın bidayetinde toplanan Süve)·ş 
kanalı kumpanyasının meclisi idare 
sinin verdiği karar ve bu münase • 
betle söylenen nutuklarda, İtalfaJl 
isteklerinin is'af edile.miyeceğill1 

göstermektedir. 
Süveyş kanalında 1938 senesi sc1' 

rüse!eri eski senelere nazaran daba 
az görünmekte ise de tonaj itibari· 
le tetkikte İngiliz gemileriıiin ba~' 
geldiiğ görülmektedir. İngiliz ge:ıni· 
!erinin tonajı umumi tonaj yekti • 
nunda yüzde 50.4 nisbctini gösteri" 
yor. Ve 1937 senesininkine nazar.ıtı 
bjr tezayüdü işaret ediyor . 

Halbuki yine ikinci dereceyi tu " 
tan İtalyan tonajı, seneden seneY8 

bir tene~ül gösteriyor. Ve bu to • 
najdaki i~tiraki 1937 de, yüzde 20) 
iken 1938 de yüzde 16,l e düşüyot• 
İtalyanın ark;sından Almanya, rete 
menk ve Fransa geliyor. İşte arada· 
ki bu tonaj farkı, ve siyaset göriİ' 
şiindeki farklar, bu sefer de İtalyan· 
ların isteklerine mail olmamalar 
neticesini doğurmaktadır. Ve hef11 
İtalyanlar daha ziyade kanalın ına5 

raflarını çıkaracak kadar bir resiJll 
almasından sonra, yüksek meblağ· 
lar istememesini arzu etmekte idi· 
ler ki, bu da, ortaya dökülen muaı· 
zam sermayenin, ve şirketin aksi· 
yonlarını ellerinde tutan devletıeri.11 
zararına olacaktı ve dolayısile l~ 
de kanala tamarnile sahip olacak !\{}' 

sırın, böyle mühim bir servet ve si· 
yasi kudret membaını elinden kaçır· 

maması için bu neviden taleplere 

karşı mevki alacağı da şüphesizdi!· 
Dr. R199ad SAGA Y 
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sına benziyen şakırtılı akisler yapı
yordu. Fakat, haydutlarla aramızda
ki mesafeyi daha ziyade kısaltmak} 
bir fırsat bulup kucaklaşarak, bo
l:ru~mak imkfinını bir türlll bulamı
yorduk. Hırs içinde kıvranıyorduk. 
Haydutların vaziyetleri de bizimki- (Davamı var) 

Taksim bahçesinde yeniden yapı
lan medhal, büfe ve helanın inşaatı 
10 güne kadar tamamlanacaklardır. 

Köprü bu tecrübeden sonra açıla
cak ve inşaatına devam olunacak -
tır. 

1 • 
Bu kP.mpa 60 kadın ve 20 erkek 'a ... 

''=firak c>decektir. ~--••••••••••..,. 
laıak ı2,e7 



pon hatları içine nü(uiları sebebi
le, Japon kıt'alarının çevrilmek teh
likesine maruz kalmamak için çok 
derinlere sokulmamak şartile, Çin 
iltisak hatlarını bir an evvel imal 
etmeleri icap eder; 

3 - Japonya, Çin harbinin ida -
mesi için icap eden asker me\·cudii
nü yetiştiremiyeceği için Mançuri 
\'e Fromuzden, yeni efradın silah 
altına alınması zaruridir. 

4 -- Askeri inzibatın tı;kviyesi i-

llzak Şarktaki Tehlike 
Gitgide Artıyor 

J~Pon Tankları ingilizlerin İmti
Mıntakasına Girdi yazlı 

'it ( Raştarafı l inci sa:rfada) 
u;;cuah b. · · 

Sile tn'"h· il' Ingiliz askeri müfreze· 
leri "'~'ını. miktarda polis kuwet
d agwıt a. nıahaJline gelerek halkı 

tnıştır. 
l'ok 

ı>- Yo, ıs (A.A A) H h" Ch" -uuun g . - oc ı m 
na•ebe ~zetesi, Ticntsin ablukası mii-
lır., d tılec l<ılıç kınından çıkmış· 

emekte \ 1 ll'ıektedir: re şun arı ilfive et- , 

İngilit 
teslim memurları, Çinli canileri 
için etseler de bütün Çin meselesi 
r>on ~s~slı bir hal bulunmadıkça Ja
k&n ı ıcının kınına sokulmasına im. 

Yoktur. 
Çinin im 

ini arına ve kalkınmasını te. 
tadile mani olıın bütün engellerin or-

an kaldırılması liı.zımdtr. . 

J 'l'okyo, 15 (A.A.) - Tıentsinden ' 
t:i?n telıtraf ajansına gelen bir 
,,.,~ızde Tfentsindeki imtivazlı İn-
"'l ız m t k • 
ltırn. t ın a asına karşı yeni bir ta. 
?ıı.ek e~birler alınacağı haber veril-! 
J tedır. Bu telsizde Tientsin'deki 

reşal Şan Kay Çek lehindeki hattı 
hareketini tamnmile değiştirinciye 

kadar ablukaya devama karar ver· 
miştir. 

Konferans, ayni zamanda İngilte
renın teklif edebilC\.--eği her türlü 
mutavassıt tc \·i~-e tarz~mı reddet
miye karar \'ermiştit·. 

Amo,. 15 (A.A.) - D•Jmei Ajan.;ı 
tebliğ ediyor: 

Amoy enternasyonal mıntakasını11 
bulunduğu Kulang-Şu adası etrafın

daki Japoıı ablukasını bazı İngiliz 
gemileri geçmiye muvaffak oldu· 
ğundan, Jnpon deniz makamatı bu 
ablukayı daha ziyade şiddetlendire· 
cek tedbirler almışt ır. 

Londra, 15 (Hususi) -- Çember
lt>yn huglir.ı A'·am Kamarasında te\'· 
cih edilen ~uallere ce\•ap vererek 
Tiven Çinde icabeden l,ütün tedbir
lerin alındığını \ "t' fngilterenin Tok
yoda son tc.şcbbürunü yaptı~ını söy
·1em1ştir. 

apon k 1 ler ma amatının şimdiki tedbir- Me\·suk bir membadan alınan ma. 
ın matı· · 1. t tıe k' up gayenın elde edilmesi- umatFt göre üç Japon tanln dün n-

'hir ıfavet etmemesi halinde yeni giliz imtivazlı rnıntakası dRhiline 
enerJ.ik h k 1 • • • İ ta are ette bulunmıva ka- gırmntır. ngiliz hlikümeti bu vazi-

tedr .verrniş olduklan beyan edilmek· yeti İngiliz general lı:onsoloslt.:ğu 
ır. Av · } t l J seıe . "nı 1aber1Prde Tientsin me· vası as e aponya nezdinde protesto 
sını hali d etm· t• llıev,:·ı ~ e ecek yegane çarenin ış ır. 
~ rnu k . . . .... ............... - .... . . ....... .... . . . 

tere. . za ereler olmavıp tngil-

d~ğ~ı~i.;~ne .kar~ı takip. etmC'kte 01 Gafeknko Atina-
ııo2:c1 setın tamamıle yeniden 

lunrn~~t:~~~rilmesi olduğu ila\•e O· da Teza hli.ratla 
d,~,;; haberde_ me,.,u haı sureııerı 1 Karşılan Jı 
tun · ~ın mazıye karışmış ve bü-1 
~l ıtn~ıyazh ecnebi mıntakaları mı:>· Atimı, 15 (Hususi) - Rumen Ha 
tııne ının .esaslı surette halli zamanı- 1 riciye nazırı ekselans Gafenko bu-

geJını 1 1 - At" ld" b"' -k t h'" dect·ı Ş o duğu netice olarak kay- gun ınaya ge ı ve uyu eza u-4 lllektedir. ratla karşılandı. Bugün öğled~n 
,.,. Journaı rrazet . d" k" sonra Metaksas ve misafir Nazır 
"ınıı·ıe . "' esı ıvor ı: 

rın • d · I Olctuıdnr son zamanlarda kazanmış I arasın a zıyaret er yapıldı akşam 
Ja.Pan 1 rnuvaffakiyetler yüzünden Rumen Hariciye nazırı şerefine bü
de ~a:ı~1·n askeri prestiji pek ziya- yük bir ziyafet veıildi. Gafenko ya. 

Ja arnıştır. rın öğle rnkti Kral tarafından ka· 
d ı>onya b · bul edilecektir. 
en Çık • unun acısını Ingiltere-

l'anın .arrnıya çalışmaktadır. Japon- Gafenk9nun ziyaretleri 
ltat na ıcraatı pl5nı ingilterenin dik· etraflnda Romen gazete-
,.. Z<trını A\, d · k · lerlnln n- 1 b -.ın İn . . n rupa an çevırme ı- -T" ya 
ten ib gılız rnenafiini tehdit etmek- Bükrcş. 15 (A..A.) - Rador Ajansı 
~ bir :~t olan Bitler için dolayısi· bildiriyor: 

.la a er olacaktır. Rumanya gazeteleri, Rumany11 
ltıl\k~ .. ~~.Ya,. Sovyetleri de tehdit et- Hariciye Nazırı B. Gafenko'nun An-

"l!ır ı-r ı 
lrıE>kte · ıt er, darbelerini indir- kara \'C At!nayı ziyaretlerine geniş 
" ultua n fariğ olmuyor. Uzak Şarkta 
•lttsler telen her şey Avrupada da 

lları asıı etmektedir. 
1
er, 't'i~n~· (A.A.) - Bütün gazete· 
lrıaıttadırı ın meselesile me~gul ol
b~ ?ıı.e ar. Gazetelerin ekserisi, 
llq Selen· 
ı/ eı Vazi ın çok vahim ve beynel-
ır trıesel Yetıe sıkı surette alakadar 

lar. Ja e olduğu mütaleasındadır-

sütunlar tahsisine de,•am etmekte 
ve bu ziyaretin büyük ehemmiyeti
ni tebarüz ettirmektedir. 

cTimpuh gazetesi, cB. Gafenko 
nun Ankara ve Atinayı ziyarei> baş. 
lıklı yazısına şöyle başlıyor: 

B. Gafenko, Türk topraklarına a

yak bastığı dakikadan itibaren u
rpumt bir sempati havasile karşılaş· 

lıa~ketl~O~lıırın Tientsindeki hattı l "'rı mıştır. Bunun ehemmiyeti çok bü-
tıl.ti.Yaı1 ' Çindeki beynelmilel yükttir. Türkiy•de bu ziyaret rnüna-
tıl' ı mıntak l • . 
lll E!d etnı k a arın kaffcsıne va- sebetile vukua gelen Rumen . 

Atıın sa~ ten ibaret olan umumi Türk dostluğu tezahilrleri, sulh ve 
• alarından biridir. 

istikliıl iı:indı! çalışmak ,.e terakki 
l 'l'ıents· Tiyen Çin etmek mü,terek ga •elerile biribiri-

i'l.tısı leb~~ 15 (A.A.) - Domei A- ne bağlı bulunsn iki 11"eml0 ket mü-
~elt· 1 

ediyor: nasebetl.erinin inkı~sfını derin his-
~ ınde akt l 

.lal>on ° unna bir konferans- sfvet .1. t:.kip etm::.k!e 0!1ın Rwnen 
tna.kaınatı İr.g!lterenin Ma- efüa:-:nm ~ıy~ ılat ımıı b~er •k:::idir.

1 

manyanın hayat sahası dediği yer
ler tamamen Avru:padadır ve etra
fındak'. küçük ve büyük devletlerin 
milli topraklarıdır. 

Alman hayat sahasının böyle açık

ça itiraf edilmesi Führer hükume
tinin neden dolay11 bütün müsait 1 
tekliflerle ve hissiyata kar~ı İngilte
re ile bir müzakere masası başına o
turamadığını ve İngiltereye hiddeti 
ni zaptedemediğini de bize anlatı- ı 

yor. Almanlar İngıltcreye i deta: Biz 
etrafımızdaki küçük devletleri malı 
vedeceğiz Sıze btr şey yapmıyaca
ğız. Neden bize mümanaat ediyor- j 
sunuz, rahat rahat etrafı istila et -

1 
memize sed çekiyorsunuz? derler 
gibidir. 

İşte Almanların «Çemberleme si
yaseti» diye ortaya attıkları şlka -
yetlerin hakikati budur. Fakat et -
rafındnkileri öldürmek ve dövmek 
isliyen bir adamın ellerini tutmıya 
sosyete hayatında çemberlemek de
mezler. Beynelmilel siyaset safoı -
sında da ayni ihtiyat tedbirlerinin 
pek tabii ve meşru olduğunda ~üphe 
yoktur. Hattiı diyebiliriz k.~ be~e~i-ı 
yetin biraz nefes alması, mutccavız
Jere karşı sulh cephesi kurmak sa- •ı 
yesinde kabil olacaktır. Kim bilir, 
bugün~ü buhran belk~ böyle hayırlı 

1 
bir netıceye •gebe» dır ! 
Almanyanın takip ettiği \'e etmek ı 

isteyip de karşısında sulh cephesini 
gördüğünden dolayı tatbikten aciz 
kaldığ ı teca\'ÜZ ve istila siyaseti şu 
sözlerden de anlaşılıyor: 
cBohemyanın ve Moravyanm nt! 

gibi siyasi ve tarihi sebeplerden 
dolayı Almanyaya ilhak edildiğini 
İngilizlere anla tmaktan \'azgc~iyo-

1 • . 1 
ruz. Bu mesel.ede on ar ve oız ayrı 
ayrı dil konuşuyoruz». Filhakika, 
Çekoslovakya i!itilasını ancak bir 

dikt~tör dili ile~~zah .. k.~bildir. Ya~-ı 
nız Ingiltere degıl. duşunmck kabı-

liyetini muhafaza etmiş hiç bir in· 
san onu anhyamaz. 

Diğer bir Alman gazetesi demok
rat devletlerin mü1.akere yolile me
seleleri halletmek yolunda\.:Y fikir 
ve mütalealarına karşı şöyle muka
bele ediyor: 

cMussolini ve Hıtler gibi adam -
ların sözde demokratlardan mürek
kep bir m<!cli.s huzurunda mütte -
hem vahut ricacı 'rolünü kabul ' . 
edeceklerıni mi zannediyorlar?» 

Bir sulh konferansına gitmeyi a -
zamctlerine sığdıramıyacak derece-

1 
de gözleri kararmış insanlarla nasıl 
konuşulabilir? 

Hüıieyin Cahit YALÇIN 

Kurşunları 
Çalınan Tarihi 

A 

Abidelerimiz 
(Baştarafı 1 inci sayfada ) 

yegane sigortasıdır. Kurşunları bo
z.ulan veyahut kaldırılan bu gibi e· 
serler çökmiye mahkumdur. Kubbe 
ve kemer tarzı binaları asırlardan· 
beri zelzeleleı-c karşı mukavemet; 
ettirdiği halde kurşunsuzluk bunları 
çökmektedir . 

Türbe, mabed, tekke, medrese, 
sebil ve hankahları tc\'Zi eden ka· 
nunun tatbik esnasında iyi neticeler 
vermediği görülmüştür. Bu kanuna 
göre bir avlu ile çevrilen cami, med· 
rese, mektep, mezarlık, türbe ve se
billerden camiler Evkafa, medrese 
ve mektepler belediyelere, türbeler
le sebiller müzelere verilmiştir. 

Eskiden camiin müezzin, kayyum 
ve kaptClları bütün bu müessesele· 
rin tabii bekçiler i idiler. Bu mües· 
seseler muhtelif dairelere ayrıldık
tan sonra E\·kaf memurları cami· 
}erden başkalaril.,. alakadar olma
mışlar, medrese, mektep, sebil ve 
t ürbeleri yüzüstü bırakmışlardır. 

Bunun için de hırsızlar tarihi ve mi
mari kıymetleri yüksek olan bu gibi 
yapıJarın iistlerindeki kurşunları 

soymuşlar ve yık"llma tehlikelerini 
hazırlamışlardır. MeselA Evkaf Üs· 
küdardaki Çinili cami, Şemsipaşa 

camiini, Atik Valide Camiini, İstan
bulda Mihrimah, Sokullu. Ahmet 
Paşa, Zal Mehmet paşa, Mesih Ali 
Paşa, Süleymani •e, Şehzadeb:ışı ca· 
mileri gibi ekserisi Sinanın eseri o
lan mabetleri tamir ettiği halde bu 
mabetlrrin camia:sına dahil olan 
med1·ese!P.rin h~men hepsi acınacak 
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Zamana Göre: 

Hayat San'atı .. · 
İnsanlar küçük yaşlarından baş

l ı) arak ömürlerinin nihayetine ka
dar birçok şeyl~r öğrenmeğe çalı • 
fırlar. Bir meslek sahibi <>lmak be
vesile muhtelif ilim şubelerinde se
nelerce gayret ve mesai asrfeder -
le.r. 
Yalnız (Hayat san'ati) denılen 

mühim bilgiyi hiç blr zaman öğren

mek ihtiyacını hissetmezler. Halbu
ki: umumiyet itibarile; jinuıaıla -
rın. liselerin. kcllejlerin, üniversi
teler in programlarındaki bir sürü 
dersleri hafızasına yerleştirip çıkan 1 
genç talebenin hiç bilmediği bir ı 
ders avrı;a: o da ((hay:ıt san'ati) dir. 

Buna rağmen etindeki diploma 1 

ile hayata atıldığı ilk günden itıba- 1 

ren bu zavallı genci knr;nlıyan şey 
cahili olduğu bu san'atin karışık a
lışverişidir. 

Kliısik olarnk öğrendiği birçok 
faydasız malümatla dolu k.ıfasmda 1 
birdenbire kendisine, önüne gefoı~ 

herkes şöyle bir sual sorar: 
Sen ne olacaksın? 

Otomatik cevap hazırdır: 
Muhendis, a\"ukat, tayyareci, he

kım, tüccar, bankacı ... 

Peküliı bunlar ibrer meslektir, 
.san'attir. Ve her birinin kendine 
göre şerefi, itibarı, vaıifesi, kazan
cı vardıl'. Ve her meslek salubi ça
lıştıkça maişetini temın edebilmek 
ümit ve kuvvetile yaşar. 1 
Yalnız nasıl yaşıyacaktır. Bunu 

şımdiye kadar kimse kendisine bir 
ders olarak öğretmemiştir, Diğer 

ilimlerde mektepli olan genç bu hu
susta alaylı mevkLindedir. IButün 
bildiği kendisinden evvelkilerin 
yaptıklarını kulaktan işitmekten ve 
gö~mekten ibarettir. l 

Işte bu sebeptendir ki: dün~·anm 1 

birçok yerlerinde büyük mütcfek -ı 
kırler terbiye ve tahsıl sisteminin 
değiştirilmesi için fikir mücadele - 1 
lerine girmişlerdir. Yine bunun i . 1 

çindir ki: hayatta mu\•affak olanlar 
olamıyanlardan daha çok azdır. E
ğer dünyanın bütün mektep mezun
arı (hayat san'atini) diğer dersler ı 
gibi öğrenerek çıkmış bulunsalardı 1 

muvaffak olamıyanlar akalliyct; o-1 
lanlar da ekseriyetı teşk l ederlerdi. 
Ve belki de y~amamn bugünkü 
çehresı daha başka türlü olurdu. 
Ve bu suretle her ferde bir ilim ôğ
retrnekten mal~sud olan gaye de 
daha ameli bir surette elde edil!l1İŞ ı 
bulunurdu. 
Şimdi mütemadiyen işitiyoruz: J 

- Oğlum .. filfın mektepten çıktı. 1 

Daha bir iş bulamadı. . diyorlar. 1 

Pek tabii... Çünkü hayatta mu -
vaffak olabilmek için yalnız diplo
ma kafi değildir. 
Oku~ up yazmasını öğrenen her 

fert; her şeyden e\'vel nemn nesi 
olduğunu ve kc.ndi varlığında han
gi kudretin, hangi istidadm, hangi 

·hevesin; hangi temayülün, hangi 
incizabın saklı bulunduğunu keşfe 

çalışmalıdır. Bu sırrı öğrendiği za -
man kendi kıymetini biliyor demek
tir. Kendi kıymetini bılince de ha
yat al~verişinde müşteri bulmak 
kolaylaşır. Ve meslek denilen eti
ket o zaman kendiliğinden meyda
na gelir. 

Hocalar, talebeye muayyen saat
lerde, muayyen bir program dahi -
lindeki dersleri öğretmekle mükel
leftirler. Yoksa ayrı ayrı her tale
be ile uğraşacak, onların istidatla-

rını meydana çıkaracak vakitleri 1 
yokt ur. Zaten her çocuk kapalı bir 

bir hale gelmi~ ve bir kısmı da a· i 
yakta duramıyarak yıkılmış \'e yok 
olmuştur. Türbeler ve ta . 1 

rihi mektepler de böyledir. İstan-1 
bul Belediyesi medreselerin kurtu
tulamıyacağını ve bunları bakmıva 
bütçesi müsait olmadığını anlayınca 
bunları tekrar Evkafa iade etmeyi 
teklif etmiş, Evkaf ise: 

- Biz medreseleri ve sebilleri Be 
lediyeye devrettiğimiz zaman hep· 
sinin kurşunları tamamdı. Şinıdi 

kurşunlan tamamen çalındığı gibi 
birçoklarının kubbefori çökmüştür. 

Bu hallerile alamam. demiştir. 
Şimdi içlerinde tarıh ve miınart 

bakımdan pırlanta kadar kıymetli 

olan bu müessesele• ikı camı ara· 
sında kalmış binıımazlar vaziye· 

kuudur. Bu kutunun içindekileri 
kendisinden başka kimse - hatta e
beveyni bile - bilemez. 

Bunun içın her insanın kendisini 
iyice tanıması, bilmesi, öğrenmeğe 
çalışması ve daımi surette imtihan
dan X€\İrmesi İC!!P <'der. 

Buna da kü1:ük yaştan alışmalı -
dır. Ve bu öyle zannolunduğu gibi 
güç bir rn.r:; .. Je aeğıldir. Senelik im
t ihanlarda olduğu gıbi muayyen su
aller ezberlemeğe, hocalar, mümey
yizler .önünde kızarıp sık::r.ııya lü
zum yoktur. Yevmi hayatın akışı .. 
Zaten bizi her saat, her dakika tür
lü, türlü meselelerle karşılaştırmak
tadır. Bunlar hep birer imtihandır. 

Her gün bilgimizi, tecrübemizi bi
raz daha artırır. Elverir ki: anlıya

rak, duyarak, düşünerek kendi 
kc11dımızı tartmayı usul ittihaz e -
delim. 

.Mektep sıralarında hafıza (mele
kesı) kuv\·etli olan bir talebe ibraz 
da uslu olursa alacağı iyi notlar sa
yesindt:- sınıf birincisi olabilir. Fa -
kat mektep haricındekı hayat yol
culuğunda çok kere istikamet de -
ğiştirir. 

Ameli hayatın birçok pürüzlü 
noktaları vardır. Bazan da kördü -
ğüm olmuş nazik meseleler karşı -
mıza çıkar. 

Bu pürüzlü noktaları, bu kördü
ğümleri çözmek. halletmek içın ki
tapların bize verdiğı mallımat kafi 
gelmez. 

Ku\•vetli haf11.asının yardımile 

birçok bılgiled kafasında taşıyan 

bir adamın en basit bir iş kar~ısın
da bocaladığı çok görülmüştür (•). 

İnsanlarda ist idat kendi,.; gÖS'~e

rirken evveıa bir taklit şeklinde te
zahür eder. Çocukların maskaralık· 
farına dıkkat etmelıdir. Onlar be -
ğendikleri şeylerin tdklitlt:rini ya • 
parlar. Ve yavnş yavaş taklitten 
cidiye doğru giderler. Bu bir in -
siyaki öğrenme usulüdür. 

Çocuk; hocasını da, san'atini de 
kendi kendine seçmcğe başlamış 

demektir. Bırakmalı, mu\•afiıık o • 
luncıya kadar çalışsın. 

Şirketi Hayriye vapurlarında, ba
zı gezinti yerlerinde şu meşhur 

cŞarlo• nun taklidini yapan bir a
damcağız \•ardı. O kacfar rıslma mu
tabıktı ki.. her gördükçe: 

Ne yazık ki, Holivutta dejil.. diye 
hayifl:ınırdım! 

Zıwallıyı mahk.:'meye se\·ketmiş
ler. 

Niçin? .. 
(Moris Şövah'e). (i\lilton) ve da

ha birçokları Akademiden mi çıktı
lar? 

(Karuzn) konscn·otuvard'.ln mı 

'ytişti?. 

Suveyş kanalını açan Ferdinand 
de Lesscps büyük bir su niühendisi 
mi idi? 

Talih ıstidada aşıktır. 
Ve istidadın her şekli iyi bir mu

hit buldukça beşeriyete n:ıfi olur. 
(Sir John) Lubbock dio~ r ki: 
Her şal11s iki türlü terbiye alır. 

Birisi hariçten, diğeri bizzat ken
dind~. • 

Asıl ehemmiyetli olan bu ikin -
sidir. Çünkü başkalarından aldığı -
rnız ilimden zjyade kendi öğrendi
ğimiz maltimat. bizim için daha fay· 
dalıdır. 

Or. Eaad Kemal Hekim otlu 

(*) Dünyanın tanıdığı me§hur Am
pere bir türlü para kazanmak usu · 
lünü. beceremediğinden daima ka -
pıcısınm alayına maruz kalırml§ .. 

tindedMer. Birkaç sene sonra da 
hepsi yok ~lma tehlikesi geçiriyor
lar. An!taradnn gelen haberlere gö
re bunu nazarı itibara alan tarihçi 
mebu~lar Meclise verilmek üzere bir 
takrir hazırlamışlardır. Bu takrirde 
kurşunun barut ve tütün gibi dev
let inhisarına alınmasını vesikasız 

kurşun alıp satanlara şiddetli ceza
lar verilmesini kabul eden bir ka
nun yapılması teklif edilmektedir. 
Tarihi abideleri hırsızların elinden 
ancak böyle bir kanunun kurtarabi
leceği kanaati hakimdir. Takriri ha
zırlıysn mebuslar arasında Köprülü 
Funt, İsmail Hakkı Uzunçarşılı. 
Şeım~tı!n A!tay, Osman Şevki, Ziya 
oe .. ·};,.,. ctbi tarihçi mebusların bu
lur.ı'fukla:n d!l öğreniimektedir. 
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Bu \f atandaşlarla 
1-langi Daire 
Meşgul Olacak ? 

Memleketimizde \'e bilha:sa İs
tanbulda bir kısım Yatandaş var ki, 
bunların hayatlarile meşgul olan hiç 
bır daire ve teşkilat yoktur. Bunla
rııı bir kısmı büyük bir sefalet ça
muruna saplanmışlardır. Bir kısmı 
da bugün deği1se yar!n a~ ni sefale
te kurban olmıya namzettirler. 

işte önümde onlardan birinin bir 
mektubu duruyor. Mektubu arka ar
ka ·a birkaç defa okurorum. Bir an 
vatandaşın ho lini dü~üniıyorum. 
Düyük bir yeis ve ümitsizlik duyma
mıva imkan yok. 

Bu vatandaş mektubunda ezcüm· 
le şöyle diyor: 

45 vaşmdavım. Harekatı Milliyeye 
istirak ettim. Bır ecnebi şirkette 15 
seı1c çalıştım. Şirket Türki~re ile a· 
lakasmı kesti, işsiz kaldım. Bütün 
bilgim, bu şirketin burosunda edi~
diğim simdi bir işe yaramıvan bır 
sürü muamele. usul ,.e malümattan 
ibarettir. Bu bilgin bir işe yarama
dığından başka yerde iş bulamıyo
rum. Yasım da ilerlemiş olduğundan 
memurivete de geçemiyorum. Diğer 
taraftan. kalabalık bir aileye bakı· 
,.0 rum. Çocuklarım mektepte oku
~·orlar. Az zaman sonra müthiş bir 
~cfaletle karşılaşacaJ?ım. Ne ynpa-

vım? 
· Evet, hu vatnndaş ne yapabilir? 
Bu memleketin istiklali için kanını 
döken, on heş sene müddetle yine 
bu cemh·et için ~alışan bir şirkette 
vazife gören, \•er~isini muntazaman 
ödeyPn, üst('lik \•atana da yarın fa~·
dal; olacak cocuklRr yetiştiren bu 
namuslu. diirüst. fakat talisiz vatan
daş ne yapsın! De,·letin eli niçin bu 
vntnndnşa uzıınamıyor? Onun der
dine niçin c\ı>rman bulnmıvor? O da 
bu ,·atanın e\•latlarmdan b1ri de.ğil 

midir? 
Göriil\h·or ki. devlet rrek:ınizma

mızdn henli7. çok eksikliklerimiz var. 
MURAO SERTO.ıc. lU 

Çe'"os1ovakyada veni 
Alman harcka~ ı 

Londra. 15 (A.A.) - Times gaze
tesi Prdg muhabirinden aldığı aşa
ğıdaki haberi neşredivor: 

Çekoslo\"akl; ada Almanların yeni 
bir faahYeti hakl.•:1da müteaddit e
mirn::ımcler v::ırdır. Pragda bulunan 
bfüün lokomotifler. '1Sıtılmış ve iki 
gün müddetle io;:tim üzerinde dur
mak emrini almı~tır. Bruno Olmutz 
ve İglau ::ırasındaki yollar sivil nak
livata v~rın \ "C> cumartesi gün icin 
kap3tılnı:"tır. Prag otellerinde bir
çok süb::ı\· ,.e ,·üksek polis memuru 
~elmiştir. Pragda oturan Alman sü
bavlarına. eğer Bohemvaya ailele
rile birlikte gelmio;:lerse ailelerinin 
Almanva,·a geri gönderilmesi emri 
verilmiştir. -·- .. 
Emral:• Sarlv• "Ucade

leslnde memurlara 
verilecek maa,ıar 

Ankara . . 15 (Hususi) - Emrazı 

Sariyei ha\'\·aniye mücadelesinde 
memur edilecek memurini hükmiye 
vesaireye verilecek maaş \'e ücret
lere ait lfıvıha ruznameye ahnm1ş
tır. 

Barem IAylha•ında tadllit 
Ankara. 15 (Hususi) - Barem la

yihasında tatbikat noktasından bnı 
tadiller yapılmış \•e azalara bildiril
miştir. Bu tadiller kanunun tatbiki 
ni kolaylaştıracak mahiyettedir. 

Sırp - Hırvat anlaşması 
Tahakkuk ediyor 

(Baştnrafı 1 inci sayfada) 

Sırplarla uzlıışmıya mani olınıya. 

çalışan esrarengiz kuvvetler daha 
bü;·ük tc olsaydı bu uzlaşma yino 
yapılacaktı. Zira Sırp milleti lıu iti
l&f1 arzu ediyor. Bunun dn sebebi, 
Sırp milletinin tstmin edilmiş b:r 

Hırvatistaıı'm ku\'\'etli bir Yugoı· 
lavya demek olduğunu bilmeııidir. 

Bun.dan dolayı yekuıda Wr ttillf 
aktefül~~ tahmfn olu~.!!>A\.-tadı.r 
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Bir de Zırlltı lıe MU- suıt&n Aziz Devri 
cadele Lazımdır Başpehlivanları 

llfıif.~ - -·-
Artık Her işde Lavrensin Parmağı 

Yolda Giderken Kulağınıza .. Çarpa
cak Bir Kadın Çığlıği'ndan Urkme
yiniz ! Bu Bir Alaturka Plaktır 

-Akkoyunlu Kazıkçı Karabekir-
1 -ea- YAZAN: SAMI KARAYEL. 

Ve Desisesi Aranıyordu 
Yazan : Oeman Cemal KAYGILI Boğma, Doğru Güreş 1 

Artık o, hakkında çıkarılan riva• 
yetlerin, efsanelerin esiri idi. Arı 

üzerfnde yMUlerln yabancılara kar· 
şı herhangi bi! ayaklanma harek~t· 
}erinde ve bu isyanın tnailterenl.Jll 
menfaatlerini takviye ettiği vaziyet
lerde, hep Lawrence'in parmağı gö
rülüyordu. !randa, Hindiıtanda ve 
başka memleketlerdeki kargaşalıkla
nn hep onun tevlid ettiği söyleni-

yordu. . 
Bunun içindir ki, böyle bir vazı· 

yet karşısında, İngiltere hükumeti 
asker Shaw'ı İngiltereye çağırdı. 
Memleketine avdeti, yeniden mü
him bir alaka uyandırdı. Herkes 
onun gizli hedeflerini, faaliyet isti· 
kametlerin! öğrenmek istedi. 

Lawrence İngilterede, sakin ve 
asude bir hayat sürdü; yegine hO§• 

!andığı şey, motosikleti idi. Eski 
meşhur ajana, kırlarda, son sürat. 
le motosikleti ile uçarken raslanı· 

yordu ... 
Ve nihayet 12 mayıs 1935 de, bü

tün dünyanın ali.ka duyduğu bir 
kaza vukua geldi. 

ingilterenin cenubundaki yollar
dan birinde, motosikletile fiden bir 
yolcu, bir bisiklete çarpmamak için 
Ölümle niha~etlenen bir_ k~~ya ui- J 
ruyordu. Hadiseden ikı gun sonra 
bu kazazedenin, meşhur Shaw yani 
İntelligence Service'den Lawrenoe 
olduğunu gazeteler yazdı. Hadise, 
büyük bir alaka tevlid etti ve sergü
zeştle dolu hayatında bin bir türlil 
ölüm tehlikesini muvaffakıyetle at
latan böyle bir meşhur bir adamın, 
başka bir kaza neticesinde ölmesi 
hayretle karşılandı. 
· Galiba talihin bu garip cilvesin· 
aen dolyı, Lawrence'in ölümü habe
ri inanmamazlık hislerini ortaya çı
kardı. Bu adamın bir çok kereler 
birdenbire kaybolduğu ve hattiı öl
düğü haberlerinin mütemadiyen 
ıazetelerde yer aldığı hatırlandı. 

Bu şekilde bir hareketle Lawrence 
müteaddid defalar, sıkıcı ve iz'ac 
edici bir şöhretten kurtularak iste
diği şekilde çahşmak imkanını bu
labilmişti. 

Fakat bu defa, bu dahi sergüzeşt· 
çinin. kat'i olarak hayata gözlerini 
kapadığı muhakkak gibidir. Bununla 
beraber bir çok kimseler, kaznya 
uğnyarak ölen motosiklet sahibinin 
cenaze merasiminde ve gömülme
sinde cereyan eden garip hadiseleri 
nazarda tutarak ölüm keyfiyetine 
gene inanmadılar. 

Filhakika, t. S. in üç dört ajanın
dan başka hiçbir kimse, Lawrence'in I 
öldüğünü görmediği gibi, dostların· 
ifan hiç birisinin meşhur gizli aja
nın yüzünü görmesine müsaade 
edilmeden gömülme merasimi icra 
edildi. 

· Bu hadiseler insanın zihnini kur
calıyacak şekildedir. Ve bir çok 
kimseler, Lawrence'in, tanınmamış 
ve aile sahibi olmıyan Shaw isminde 

bir adamın düçar olduğu bir kaza
dan istifade ile ve İntelligence Ser
vice'in yardımı ile bir kere daha
müz'iç bir şöhretten uzaklaşmak is
tediğini akla daha yakın bulmaktı· 
dırlar. 

Keşiş Gopone, Çarlık Rusyası ca
susluk hayatında meşhur bir sima 
olarak görülür. Bu garip adamı da- 1 

ha yakındah tetkik için 22 kanunu-' 
sani 1905 tarihinde vukua gelen 

katliami takip eden devirlerdeki 
faaliyetlerine göz atmak lazımdır. 

Bu tarihte vukua gelerek feci bir 
netice ile nihayetlenen ve hüküme
tin aşağı yukarı resmen müsaade et
miş gibi göründüğü tezahüratın bü
tün mes'uliyetini ihtilAlci sosyalist 
partisi üıerinden attı. Bununla be
raQer partinin nüfuzlu bir Azası olan 

Jtoutenberg, bu hadiseyi takip eden 
günler :zarbnda Keşiş Gopone nez
ainde teknik bir tol oynadı. Jtou -

-tenberg, alayın ıfdeoeği tariki inti· 

lıap emif w Jille aakerlerin ateı et
Jnelerl fhttnuHne karp bırikadlar 
~ücude ,.U.eyl, ft ayni za..a -

( Bir kadın bağırıyor ve sanki şir-J 
ret, eli bayraklı kaynanası tarafın
dan saçı, b&§ı yolunuyormuş gibi 
avaz "avaz, cıyak cıyak bağırıyor. 

Tabiidir ki bu şiddetli çığlıklar ara- ı 

sında onun neler söylediği, neler ı 
dernek istediği bir türlü anlaşılamı-ı 
yor. , 

kaklarda geçit resmi yap:m çöp ara
balarının tangırtı ve tungurtuların
dan şikayet ederler. Fakat, şu be -
nim yazdıgım musiki namı altında
ki zırıltı ve gürijltülerin kulakları
mı:zda, beynimizde yaptığı mufassal 
ve mutantan işkence onlardan az 
mıdır sanki? .. 

Bekir De Daha Fazla İleri Gitme-
den Boyunduruğu ÇözdO· ............. 

Ne var acaba, ne oluyor, insana, 
fena bir ürperti veren bu dımdızlak! 
haykırışlar, tüylerimizi gıcıklıyan 

bu cascavlak feryatlar ned~n? İşin 
1 

içinde fazla bir can yanması olsa bu , 
9ığlıklar, biraz da acımtrak olmıya
cak mı? Ve arada bir biraz da 
iniltiyi andırmıyacak mı? Fa -

1 kat, kadının ayyuka çıkan 

sesi, biraz da yapmacığı hatırlat : 1 
tığı için insan buna yek tahtada .. t~.m 

1 
bir mana veremiyor. Yoksa bu tun ı 
bu uzun uzun çığlıklar, bir gelin -
kaynana kavgasında gelin rolünü 
provaya kalkışan herhangi bir ti -
yatro aktrisinin prova esnasındaki 
sesleri mi? 

Çığlık neden sonra anlaşırdı. Me
ğer yürümekte olduğum i~tikamet-1 
teki bir gazinonun bahçesınde, ho· 
parlörle . gramofon çalıyorlarmış! 

Halbuki akşam serinliğinde ben bu 
bahçede biraz oturacaktım. Tabii, 

da silahla mukabele etmeyi telkin artık orava oturmak değil, uzaktan 
etmiş ve nihaye~ Gopone'un yanın- selim bile vermeden geçip gittim. 
da nümayişçilerin ilk sıralarında Geçip gittim de sanki kurtuldum 
bulunmuştu. mu dersiniz, ne gezer? Daha ileri -

Bu tarihte yüzlerce, hatta binler- deki bu çeşit feryatların, çığlıkla -
ce masum amelenin kanının dökül- rın daha sunturlularile karşılaştım. 
mesinde Çarlık zabıtasının bir tah- Fakat bu ikinci bahçenin . önüne I 
riki olduğu hakkındaki faraziye ka- geldiğim zaman orada çıt bile yok-

1 
bul edilse bile bu işin geniş bir de- tu. Yoktu amma, ben oraya oturup' 
recede keşiş ile ihtilalcinin eseri ol- da çayımı söyler söleme:.ı:, ayni hay-ı 
duğu kabul edilmek lazımdır. kırışın daha çiyi, daha zırva ve da-

Belediyenin gürültü ile mücade
lesi çok yerinde bir şeydir. Fakat 
bence, bu mücadelenin en başında I 
bu gramofonlar gelmelidir. Son za
manlarda, radyoda kendilerine pek 
yer bulamadıklarını sandığım ne ka 
dar rnüz.ı.hrafatı musikiyye varsa 
şimdi hep gramofon plaklarına dol
muşlar, sabahtan akşama ve akşam
dan gece yarılarına kadar İstanbul 
sokaklarını ne idüğü belirsiz bir 
yaygara panayırına döndürüyorlar. 
• Son günlerde gazeteler, yine bir 
hayli meyhane musikisinden bah -
settiler. İyisi, güzeli olmak şartile, 
bazan değil meyhane, hatta tırnar-

'hane muskisi bile seve, seve dinle -
nilir. Fakat bunun iyisi, güıeli yeri
ne böyle bayağısı, kötüsü olıınca, 

o zaman isterse kaşane musikisi ol
sa yine öyle kolay kolay yenilip yu
tulamaz. 

Bir aralık, nasılsa biraz hafifler, I 
gevşer gibi görünmüş olan şu ma
hut zırıltılar, birkaç ay var ki bir
çok yerlerde yine olanca hızlarile 

alıp yürüdüler; zavallı, masum ku
lakların canlarına okuyup duruyor
lar. 

Şimdi bazıları diyecekler ki: 
- İyi amma, koskoca İstanbulun 

her tarafında da salon m~si.kis~ ç~-, 
lınıp söylenemez ya! Musıkı kultu
rü olmıyan bazı köşe bucaklarda da l 
böylesi şeyler açlınıp söylenir. 

Onu siz affedersiniz. bendeniz 
salon musikisi kadar köşe, bucak, 
köy, ocak musikisinin de ne demek 
olduğunu bilirim. Nitekim şa yazı
mı bitirdikten sonra, ayni zırıltılar-

la saatlerce zırlaınış olan grarpofon: 
cKalk dağa gidelim!» diye bir halk 
şarkısı çaldı ki bayıldım. Fakat o -

Bekir de tıpkı Mustafa gibi düşün 
müştü. İki hasım ayakta beş dakika 
kadar birbirlerini denediler.. elen
seler, tırpanlar çektiler birbirlerine. 

Bir aralık, Mustafa bir fırsat bu
lup hasmına şimşek gibi çift paça 
daldı. Fakat; Kara Bekir derhal 
hasmını karşıladı. Boyunduruğu 

çekti. Zorlu ve sıkı pir boyunduruk 
tu bu. Mustafanın bir daha dalmama 
sı için ağır bir ihtş.r hareketiydi bu. 

Bekirin boyunduruğu karşısında 

Mustafanın elleri paçalara dokun -
madan çekilmişti ve.. suratl mos -
mor olmuştu. 
' Bekir, boyunduruğu çok tutmadı. 
Boşalttı. Ve çırpınarak: 

- Haydi Serezlim be!.. 
Diye nara attı. Mustafa da çırpı· 

narak mukabele etti: 
- Haydi Sivaslım be! .. 
Her iki pehlivan da meskati re's

leri olan yeri söylemekle birbirleri
ne zımni ihtarlarda bulunuyorlar -
dı. 

, 

· Mustafa biraz sonra, yine bir bi
çimine getirerek Bekire çift paça 
daldı. Boyunduruğun acısını unut
muşa benziyordu. 

Bekir, derhal hasmını karşıladı ve 
boyunduruğu attı. Bu seferki bo -
yunduruk bir evvelkine nazaran 
daha katı ve boğucu idi. 
Mustafanın neiesi kesilmiş, ağ -

zından salyalar gelmişti. Bekil', e
peyce boğmuştu. Etraftan bağırış

tıJar: 

- Boğma! .. Doğru güreş .. 
Cazgır, bu bağırışma üzerine 1 

derhal davul zurnalara işaret ede -ı 
rek susturdu. Zaten; Bekir de bo -
yunduruğu çözmüştü. Çünkü; has
mının ellern paçasına bile değme
mişti. 

Kazakların hücumu ve kış sara- ha tizleri burada da başlamasın mı? 
yı önündeki muazzam ;meydanın ce- Bunlar nasıl şeylerdir, nasıl nağ
sctlerle dolmıya başladığı sırada meler! Ahenkler! dir? Musiki na -
her ikisi de alelacle firar ettiler. rnına bunları, bu saçmaların saç -1 
Evvelden giriştikleri işin muvaffa- nıası nesneleri acaba kimler ortaya I 
kıyetsizlikle biteceğini tahmin etmiş çıkarıp kadın, erkek zavallı hanen
görünen ve şeriki cürmüne sivil el- deleri böyle kötü kötü, cıyak cıyak I 
biseler hazır tutan Routenberg'in bağırtır, dururlar? 

1 tedbirleri sayesinde Keşiş Gopone Adlal'lna (do, re, mi, fa, sol, la, si) 
dini elbisesini bir tarafa attı ve her denilen ses işaretler ile bunların a -

şeyi düşünen Routenberg'in getir- ralarından çıkacak yarım ve çeyrek cYatalım, ah yatalım» 
miş olduğu makasla da saçlarım sesleri bu kadar soğuk, bu kadar cRakı, şarap atalım ah, atalım» 

nun arkasındaQ bir de: 
- Haksızlık etmeyiniz ... Olur ol

maz yere bağırmayınız. Mustafa da- 1 

Jıyor, Bekir de mukabilinde boyun
duruk çekiyor ... Ortada durup du -
rurken boyunduruk çeken yok ... 
Karışmayınız güreşe ... 

kesti, bu suretle kirr.senin tanıya • falsolu, bu kadar berbat, bu kadar cSenin için güzelim» 
.mıyacağı bir şekil aldı. baş ağrıtıcı, bu kadar yürek tırrna- cOn beş sene yatalım!ıt 

Merkezi hükumetten çıkınca iki 1 layıcı şekilde birbirlerine vuran, 
k d F. ı ı h d d d ı.. k · k Diye bir de _zırva tutturunca he-ar a a~. ın aııc ya u u una o,,- yamıyan, ekliyen hangi zev sız a- Güreş tekrar başlamıştı. Davul 

zurnalar zırlıyor, gümbürdüyordu. h · k men ayıldım ve beynim zon zonk ru giderek za metsızce omşu mem- falar ve ellerdir acaba? 
Bekir, daha hasmına karşı hücu

ma geçmemişti. Elense ve tırpan -
)arla hasmını boşaltmıya ve çözme
ğe çalışıyordu. 

lekete geçtiler. Oradan da, Rus si- , Bazıları, ikide bir Beyazıttaki öterek koşar adım caddeyi tuttum. 
yasi mültecilerinin toplandıkları bakırcılarla, sabaHları erkenden so- Osman Cemal Kaygılı. 
Cenevre yolunu tuttular. Cenevre- =-;_;;;;;;;;~~=============;:===::a::==~=== 

ye kanunusani nihayetine doğru va- Uluborlu.da lst·ımlak Kanununda 
sıl oldular. Routcnbeı g'in tavsiyesi Mustafaının, boyunduruklardan 

sayesinde Gopone ihtilalci sosyalist H '.ll. lıcılık ·Yapıla~a.k Tadilat .. partisine kabul edildi ve az bir müd :l 

det sonra Finlandya ihtilalci muhi- Uluborlu, (Hususi) (400) ü Yeni istırnlak kanununun muza-

sonra, gözleri Bekirin paçasından 

çekilmişti. Fakat; hasmına durma -
dan salıyordu. 

tinde çalışmak va7Jfesini deo;uhte mütecaviz halı tezgahı 3 sene evve

etti. line kadar bir tek kalmamıştı. Fakat 
Finlandyadaki ikameti sırasında- üç senedir, yine durmadan ilerliyor. 

dır ki Gopone'u po!ise bağlıyan ra- Şimdi (300) e yaklaşmıştır. Kazaya 
bıtalar kat'i surette kuvvetlendi ve bağlı köyleı'c dahi tezgah kurulmak. 
bu arıdan itibaren Kcşis, siyasi ta - tadır. 

harriyat servisi şefi Ratchkovski'ııin 
muti bir icrantçısı oldu. 

O vakit dostu Routcnberg ile ara
smda neler geçtiğini öğrenmek he
men imkansızdır. Routenberg'in, 
Gopone'un faaliyetinden kat'iyen 
haberdar olmadığı ve Keşişten, po
lis hizmetine girmek teklifine mn
ruz kaldığı vakit şaşırdığı kaydedi
lir. 

Bu yeni vak'adan bozulan ve en
dişeye düşen Routenberg, partinin 

Uluborluda asri park 

merkez komitesini haberdar etmek- vuşturacaktır. 
te acele etti. Komite Gopone'un tek !!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!~--""!""--

Kasabanın en şirin yerinde ufak 
ufak üç park vardı. Aralarından ge
çen yolların kalkmasile üçü büyük 
bir park oldu. Faal reisimiz Galip 
Ongun durmadan çalışıyor. Bakım· ! 
sız yollar tamir edilmekte bütün es- ı 
naf dükkanları ıslah edilmekte, ka
sap dükkfmlarının tabanları hep be
ton. Etler muntazam tel dolaplar-· 
da. Enerji kaynağı .reisimiz pek ya
kında Uluborluyu elektriğe de ka-

lifini kabul etmiş görünmesini ve 1 
şüphesini uyandırmamasını karar 
altına aldı. 

Fakat bu andan itibaren eski Ke
ıiş mahkum olmuştu. Hakiki şahsi
yeti tamarnile ortaya çıkmıştı. Parti 
bu derece korkunç bir şerikten kur
tulmayı zaruri telftkki etti. 1905 ka
nunusanisinde dökülen bütün kan
lardan mes'ul tutulan Oopone, ölü
me mahktlm edildi ve Aıev, haine 
eaaalı bir ceza tayiaini talep etti. 
la1'ıta. 9u euretle tanınan bb ajan· 

dan istifade cdemiyeceğini bildi -
ğinden hiç bir şey yapmadı. 

Bu karar verildikten sonra Rou
tenberg, eski şeriki cürmü ve arka
daşını öldürmek kararı kat'ısile 

Petcrsburga gitti. Bu hususta ihti
lalci - sosyalist ameleler grupuna 
müracaatla onlara Gopone'un hiya
netini anlattı. Yalnız grup, kendi -
sine bu adamın icraatının maddi is
patını göst~mesini karar altına al
dı. 

(Devamı var) 

Bir aralık, Bekire tek çapraz gir
keresi bugünlerde Büyük Millet mek istedi. Bekir, budadı. İki ha -
Meclisinden geçecektir. 1 sım on beş dakika kadar bu surct-

Hükumet hazırlanan kanun pro· 
le ayakta boğu,ştular. 

jesinin 1 inci ve 5 nci maddelerinin On beşinci dakikadan sonrJ, Be-
tadil edilmesini derpis etmektedir. kirin hücuma kalktığı görüldü. 
Birkaç gün evvel şehrimize g~len Durmadan, aman vermeden hasmı
Mahalli İdareler Umum Müdürü B. 

na saldırıyordu. Güreşi karıştır -Faik tadil edilecek maddeler ve ta-
1 mıştı. Mustafa da ondan aşağı ka -dil şekilleri etrafında Belediye er-

kanı ile müzakereler yapmıştır. mıyordu. 
Bekir, bir aralık güreşi karıştı -Tadil edilecek 1 inci madde istim-

rırken Mustafanın çaprazına düş -lak sahalarından bahsııtmekte ve 1 

1 

tü. Çingene, Bekiri kucakladığı giBelediyelere yolların iki tar:ıfların-
dan 35 er metre istimlak salahiyeti bi si.irmeğe başladı. 
vermektedir. Vekalet bunu biraz 1 Bekir, tehlikede idi. Kurtulamı -

Yordu. Mustafa, hasmını bir an ev-ı fazla bulmakta ve 25 metreye indir· 
ve} magwlfıp düşürmek için köstck-

1 

mek istemektedir. 
--- - !emeğe çalışıyordu. 

Mühim b!r konf~rans Bekir, vaziyetin fenalığını hisset-
Viyana Üniversitesinde Şirürji • mişti. Bi~. b~~imin~ getirerek sıyrı-1 

profesörü ve bilhassa mide cerra- lıp alta duştu. Bekır, altta, Mustafa 
hisi bahsinde derin tetebbuları ve üstte idi. 
hususi ameliyat usullerile dünya tıp Mustafanın şak kündesi ve otu - • 
sahasının çok iyi t:ınıdığı Profesör rak kündesi m~şhurdu. Bekir, has
Finsterer'in bir konferans vPrmek mının altında diz çökmüş, toplan -
üzere şehrimize geleceğini haber al- mış, tetikte duruyordu. 
dık. Mustafa, hasmını altına alır al -
Profesör Finsterer'in cMide ve du- maz hemen sarmayı taktı . Elini kjn 

odenum ülserlerinin tedavisi ve ih- deye götürdü. Mustafa taraftarları 

tilatlarıı> mevzulu bu konferansını hcyC'c:ına gc>lmişlerdi. Bekir hapı 
Türk Tıp Cemiyetinin Beyoğluncla yutuytirdu. 
Bursa soka#mdaki solonunda 22 ha- - Ah, diyorlardı, bir kere Mus -
ziran 939 perşembe günii saRt 6,30 afa kündeyi doldursa .. 
da vereceği aynca öğrenilmi~tir. Çek }leçmeden dedikleri oldu. 

Mustafa kündeyi doldurdu. &:Kiti 

havalandırmak için toparlandı. 'bil 
ladı .. zorladı. Fakat; Bekirin kalçr 
!arını yerinden oynatamadı. Bekiı'i 
künde ile aşırmak kolay değildi. 

Mustafa kündeyi boşalttı. Tekf3f 
sarmayı doldurdu. Nefeslendi, to" 
parlandı. Tekrar kündeyi doldurdıJ. 
Olanca kuvvetile gerildi ve zorladJ. 
Bir türlü hasmını yerden kesemedi
Tekrar sarmaya geldi. Ve .. bu sefet 
şak kündesine geçti. Bekir, sol ayr 
ğını hasmının iki ayağı arasına :tr 
zık gibi dikmiş, iki elile de Mustl" 
fanın sol paçasına yapışmış bekli" 
yordu. Zorlayıp tek paça kalkaca•" 
tı. 

Nitekim; öyle yaptı. Tek paça el
de doğruldu ve kalktı. Mustafa def" 
haJ şakı boşalttı. Ve canını k

0

uttat' 
mıya koyuldu. 

Halbuki paçası Bekirin eline geç' 
mişti. Bilmecburiye yenik düşnte" 
mek için Bekirin altına düştü. 
Şimdi; Bekir üstte, Mustafa altt' 

idi. Mustafa taraftarları anlamışlar
dı ki; Bekire altta bir şey yapaIJ)8S" 
lardı. 

Mustafanın kündeleri Bekire ~ 
etmemişti. Fakat; çingene şın 

Bekirin altında ne yapacaktı? 
Bekir. Mustafayı altına alır al " 

maz hetn i~ten, hem dıştan çifte k7 
zığı v.urdu. Kispetinin kasnağı d'1 
olan Mustafa. bu çift kazıkları ye~ 
yince büsbütün riaraldı. Ve nefeP 
tükenir gibi oldu. 

Bekir; kispeti yırtaı!aktı. Musır 

fa: Bekirin meşhur kazığını işitrn~ 
ti. Bu oyundan kurt~maııın çar 
olmadığını da biliyordu. 

Yüz otuz okkalık Kavasoğlu, Si" 
kirin kazığından kurtulamamııtJ. 
Hele bir zorlamak ve kıpırdarn,
lazımdı. 

Mustafa, toparlandı. İç kazıl 
sökmeğe çalıştı. Ve güç halle btı 
kazığı söktü. Jı'akat; dış kazık Jlllb" 
lanmış duruyordu. Bütün hünerle' 
rini ve manevralarını yaptı. Kurtl' 
ramadı kendini bu kazıktan ... 

Nihayet; mukadder olan akıbeti' 
ne kavuştu. Bir iki gırtlaktan soJl .. 
ra; göbeği açıldı ve yıldızladı (1)• 

Bekir, oyunu bıraktı. Ayağa kP 
kıp galibiyet temennasını çaktı. fll 
kat; ortada bir kızılca kıyamcttU 
koptu. 

Hep bir ağızdan bağırıyorlardJ: 

- Olmadı.. olmadı... Tut Musır 
fa! .. 

Mustafa yerden kalkmış, Beklıf 
sarılarak güreşe devam etmek ısd
yordu. Adeta, Bekirin durakladı ' 
ğından istifade ederek boşa düşil " 
rüp yenecekti. Bekir, eli ile Mustr 
fayı itiyordu. 

Zaptiyeleı· tüfek dipçiği ile rne-r 
dana girdiler. Vur aşağı, tut yukatS 
meydanı dolduran halkı dağıttılar• 

ihtiyar cazgır bağırdı: w }Bt 
- Oldu. Daha nasıl olacak aga 

be? .. Gobek açıldı, yıldız gördü. 
Dışarıtlan bağrışıyorlardı: 

- Olmaz, bunlar baş~hlivanclJt· 
Güreş pomak güreşidir. Çivi yukart 
o!ınalı? .. (2) j-

Bekir; me~·dan yerine yürüdü:. 
lile işaret etti. Bir şey söyliyecesifıl 
anlattı. Herkes birdenbire susrnı.ıf 
tu. 

(Devamı var> 

(1) Yağ giireşinde göbeği açıl4' 
ve yıldızladı demek; pehlivanın ;:; 
kaya doğru boşaltıp göbeği açıla if 
semayı görmek demektir. Böyle b 
halde pehlivan mağlup sayılır. ··•• 

(2) Yağ gifrefindc çfvi 11ukarı 41" 
mek tam sırtüıtü demektir. Po~ 
güreşi kıran kırana olduğu gibi :;. 
niş de çivi yukan olm«ft ıctıını 

Bu sebeple uMıtofcmm '4r&fu,rıal' 
haklı gibi görillü11ordu. 
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Küçü~ 
Kemai Öld.ü 

Türkiyenin ye~tirdiği boksöle
rin en kıymeUilerinden Galatasa -
ra~rlı K\Jçük Kemal, tedavide bu - , 
lunduğu Fransız hastahanesinde ti
fo hastalığından kurtulamıyarak 

hayata gözlerini kapamıştır. 

Ç~kırcalı Seyrediyor, Delikanlı 
Ek~~nd~k~ M8:kasla 1:üfekçiler~n Püs
ullerını Bırer Bırer Kesıyordu 

Cenazesi dün öğleden sonra klüp 
mensubu ve kendini ·seven arkadaş
ları tarafından hasiahaneden kaldı
rılarak ikindi namazı Teşvildye ca
miinde kılındıktan sonra Feriköy 
aile meazrlığına defnedilmiştir. 

veiakat ne yapabilirlerdi? Biraz ev-

Jl 
ar:;Ianları, kaplanları berbat ve 

eri d' §an eden koca kabadayılar, şim· 
1 Yerlerinden kıpırdıyamıyorlardı. 

k Çakırcalı hepsini uzun uzadıy'.l 
eyne SÜzdü. Sonra yeniden sordu: 

d - Haydi bakalım, gösterin kaba
r ayılığınızı! İstanbulda Sultanın sa· 
ayında k Ya ca a satmak, kabadayılık 

rü~:ak .kolaydır. Bir de burada tec-
edın bakayım! 

gi~:k~r~alının bu daveti boşuna 
ttıaı · Irı _Yarı, burma bıyıklı ve SJr· 
Ye .ı elbıscli tüfekçilerden hiç biri 

rınden kıpırdamadı. 
Çakırcalı devam etti: 

Yo- Şimdilik hiç birinizi aldürmü· 
ruın H ... tu · epınızın canını bağışhyo-
ın. Yalnız bir şartım varı 

ka?~ırcaJının son cümlesi hep:;inin 
c'h. :.n·)~ büyük bir inşirah uvandır
lle . ~kat acaba ileri sürdüğü şart 
a ıdı. Çakırcalı onları fazla intizar-

a bırakmadı: 

b - Şartım, bir daha buralara ayak 
y~smamamzdır. Eğer şeytana uyar 
l ıne 'bE!ni takip etmek Üzere bura: 
ara gelecek olursanız, bu defa ne 
~~pacağımı pek güzel kestirebilirsi
ız. Bu ,ı;artı knbul ettiniz mi? 
Cevap v 1 bu eren o madı. Çakıcı Ef P 

sefer daha hızlı bir ı:ıesle sordu: 

- ~evap verin gayri! Kabul mü? 
Sagdan soldan birkaç kısık ses: 
- Evet! diye mınldandı. 

Fak:ıt Çakırcalı kahveden çıkmı· ı 
sordu. Ve çıkmıya da pek .. tr gö .. .. mve ı 

t~frunmuyordu. Onun bu hareketi 
u ek ·ı . . ' d'· çı erı yemden endişeye dii.şür-
b~· Yoksa Çakırcalının mahivetinl 

1 

ılınedikleri başka bir niyeti. dahıı 
~~vardı? Enr;~e ile yekdiğcrlerir.in 
Yuzüne b k 1 lık . a ı~or ard.~. Ah. ne ültılsrz-

b
. etmışlerdı de boyle hic bir ted· 
ıre l" ~ . uzuın görmeden bu kahveye 

gırınişler b" l ı· k • oy e ıkle Çakırcalımn I 
0:Panına tutulmuşlardı? Fakat olan 

Çınuştu bir kere. Yapacak iş voktu. 
aru • :.. naçar her şeye katlanacaklar-

~ı. 

ı;n::;ır:n~ı, yine ayni keyifle tüf ek
ko k suzuyor. yüzlerinde okunan 
l'rı rk u ve endişe hallarını seyret
lü e ten büyük bir ~vk aldığı görü-

Yordu Tüfek ·1 . b" .. k 
dişe ile· Er . çı er aynı ~yu en-
,_ 

1 
enın ne ynnacagmı bek· 

~r erke Ef · -
derdi· n " e onların merakını gi-

Ye- ~:Slnız, sizden ufak birsey isti-
cegım! J 

y· 
?le ~ne herkes endişP ile yekdi_ğeri-
l1nd aktı. Acaba Çakırcah kendile
kun en .ne istiyecekti? Böyle kor
baş: bır adam, insandan canındnn 

Ç a ne isterdi? 

:k~rcalı devam etti: 
hep· ~ıı~ldi içeriye bir çocuk girecek, 

ınız.ın .. k .. ı ğer . . . pus u !erini kcsı>cek. E-
da b ı~ınızden her hangi blri itiraz
l"istn~ u.~acak olursa vay haliM! De· 
\'e Yuzüp içine saman doldllrmaz 

saraya .. d Çak gon erme:>s<'m bana rh 
ırca]ı M h çak e met Efe demesinler! 

~apa ır~alının söyledi~ni mutlaka 
fekç·~ ~ır adam olduğunu biien tU
tira: ~rın hiç birinde en ufak bir i· I 
tina nreketi sezilmedi. HattA içle- t 
dan ~n birçoğu ucuz kurtu1dukların-
1ar<h. ~~yı .. sevinç b!le izhar ediyor· 
Çarşıda uskulden ne zarar olabilirdi? 
feslerin n kolaylıkla yentlerlni ahp 
f:löst e takabilirJerdi. Ya Allah 
la berınesin püskillleri yerine mese-

ıvıkla k tıe y rını esmfye kalkışsaydı, 
apabflirlerdi' çak . 

tarıa ırcalının çağırması üzerine dı· 
'.kas ~n elinde bfr torba ve bir ma
~i . so an küçük bir çoouk, içeri gir· 

ıra ·1 
l>uskiille 1

• e. Arnavut tUfekçllerinin 
j'a dola rını birer birer kesti, torba-

:a Urdu. 
u tnan 

~una 
1 

~ar-a Çakırcalının çok ho-
tek J1~~i~ olmalı ki. gevrek gev

u. Bazı kal.dayımın tüf ek· 

çiler, püskülleri kesilirken itiraz et· 
mck ister gibi bir tavıı· alıyorlardı. 
Çakırcalı o zaman birdenbire deit 
şiyor, kaşları derhal çatılıyor, sesi 
yükseliyor: 

- Ülen gara dinni ... Ne homur
danıp duruyon? 

Hiç şaka ifade ctmiyc!1 bu ses der
hal tesirini gösteriyor, homurdanan 
tüfekçi derhal sesini kesiyordu. 

Bu iş bit'ikten sonra çocuk dışarı 
çıktı. Çocuğu eJi:ıdı'! martini tuttuğu 
ha lrle kahv~ci takip et ti. İçeride Ça
.kırcalı y&lnız lcalmıştı. 

Efe, artık gülnıUyordu. Yüzündeki 
o yumuşak ve tatlı tebessümden e
ser kalm•mıştı. Kaşlıırı çatılmı~, hi
yıkları dikle~miş, yüıü ürkütücü 
çizgileri<! dolmuştu. Sert ve acı bir 
s~s'c konuştu: 

- Sakın sözlerimi unutmayın. 

Şeytana uyup hir daha bural:'f 1 uğ

ramayın! Ben çıkıp gittikten sonra 
da erkekseniz arkamdan gelin! 

Bu 5Özler, o kadar kat'i bir lisanla 
söylenmişti ki, gayri ihtiyan bütün 
tüfekçiJcr iliklerine kadar titrediler. 
Onu takip etm~k için, arkasından 
gitmek mi? Tüfekçilerin hepsi hP· 
nüz çıldırmamış olduklarını düşiln· 
dü ler. Çakır0:ılJyı buradnn çıık'tık· 

tan sonra- tnkibP kalkışmak. şüphe 
yok ki, ölüm~ bile bile atılmaktı. 

Çakırı:aiınırı çelik bakışları bir 
ar.na yumu.şadı. Yüzündeki h&şin 

çizgiler bir ,rnda ge"·~e:,..iverdi. Yü· ı 
ıiidP yenide:ı ~--y•anı::a bir tebes:;üm 
dolrştı: 

- De ~C'Y gidi! Ülcn içinizde er· 
kek olsa püo;kiilünü kı>st.\rir miydi'? 

Ve tüfolcçll~re muh:-1kkirarıe son 
bir nazar atsr:ık kRh\·etlen dışa· 

rı çıktı. A~·ni anda knhvenin kırılan 
camlarından uzanan namlular da 
geri çekildi. 

Tüfekçiler uzun zaman ne yapa· 
cakJarmı bilemediler. Şaşkın şaşkın 
bu vaziyette durdular. Henüz hiç bi
ri Çakırcalının hakikaten gittiğin~ 

inanmıyor, bi.r pusuya düşmekten 
korkuyordu. 

Fakat, zaman geçtikçe emniyette
essüs etti. Biri dışarı çıkarak etrafı 
araştırdı. Hiç kimseyi göremeyincr. 
vaziyeti arkadaşlarına anlattı. Bu· 
nun üzerine her biri Çakırcalıya a
tıp tutmıya başladı: Herkes birşey 
teklif ediyordu. Kimi: 

- Dl\rhal keratanın peşine düşe
lim. Kendisine sultanımız efendimi
zin sadık bendelerine bu oyunu ,, '· 
namanın ne demek olduğunu göste
relim. 

Kimi: 
- Çakırcalı bu kahpeliğini çok 

pahalıya ödiyecektlr. Hemen hare· 
ket edelim! 

Diyordu. Bazıları da martinlerine 
kurşun koyuyor, bıçaklarını hazırlı
yordu. Ortada tam manasiJe bir ha
zırlık göze çarpıyordu. Yalnız hic 

kimse hareket etmiyordu. Herkes 
hu önde olmak şerefini büyiik bir 

Ailesine, klübü Galatasaraya ve 
kendini sevenlere baş sağlığı dile
riz. 

Yeni boykotl•r 
°!'~•icak ettikleri müsabakalardaki 

suıhueketlerinden dolayı Vefa klü
bünden Mehmet Çelikörs ve Lefter 
Yorgiyadis, birer ay müddetle geçi
ci miısabaka boykotu ne tecziye e
dilnıişler, cezaları mıntaka tarafın -
dan klüp ve kendilerine tebliğ edil
miştir. 

Su spor lara progr•ml 
Su sporları federasyonu tarafın. 

<lan tanzim edilen 939 yüzme müsa
baka programının bu haftadatı iti -
banm bütün mıntakalarda tatbiki
ne başlanacaktır. 

Sehrimizde yapılacak yarı§lar bu 
pazar saat 12 de ~şiktaş yüzme ha· 
vuzurlla yapılacak su topu hariç 
sür'at, mukavemet, bayrak yarışla- · 
rını ihfrıa edecektir. Beden tubi
yesi hüviyet cüzdanını himil olını
yan sporcular yarışlara iştirak ede
miyeceği gibi bir müsabık ikiden 
fazla yarışa da giremiyecektir. 

Bu müsabak.a .çin İstanbul yüz
me ajanhğından eski su sporcuları
mızdan Sıtkı, Ali Rıza, Rı:r.a, Fahri, 
Bekir, Nedim, Melih, Suali, hakem 
olarak davet edilmişlerdir. 

Bu halt• Y•Pllacak 
maçlar 

Yarın ve öD!lr gün ~illi küme, 
. şild v~ beden terbiyesi bbJ.ge, kupa 
nıaçlarHe oldukça hararetli birer 
futbol giınü olarak geçecı;.lttir. Fut
bol merı:klılım tarafından alAka ile 
J:>eklenen maçlar şunlardır: 

Y!lrm yapılacıık maçlar: 

Şcı ef :;tadı: 
An~dı.>luhisarı • Bo1.k1U"t, saat 

14.30, hakem R~fik Osman Top, yan 
hakemleıi; Rıfkı Aksay ve Ziya Ku· 
yumlu. 

~;ü!eymaııiye, Şişli • Topkapı, Ar· 
na\·utköy. saat 16.10, hak!m Şazi 
Tez:::\~, yan haiu~mleri: Neşet Şar

man ve Fikret Kayral. 
Doğanspor - Beşiktaş, saat 17,45, 

hakem İzzet Muhittin Apak, yan ha
kemleri Necdet Gezen ve Halid Ga-
1ib Ezgü. 

Pazıır günü 
Taksim stadı: 

yapılacak maçlar, 

Fenerbahçe • Hilal (Şild finali)ı, 
saat 10, hakem Ahmet Adem Go~
dün, yan hakeınleri; Feridun Kılıç 
ve Bahaettin Uluöz. 

Demirspor • Kadıköyspor, saat 12, 
hakem .sıtkı Eryar, yan hakemleri; 
Neşet Şarman ve Halid U:r.er. 

Galata Gençler - Beylerbeyi, saat 
13.45, hakem, Sami Açıköney, yan 
hakemleri; Şevki Çanga ve Fikre! 
Kayral. 

İstanbulspor, Beyoj!luspor - Bey
koz, Kurtuluş. saat 1'5.45, hakem; 
Nuri Bosut. yan hakemleri; Rıfkı 

Aksay ve SeJAmi Akal. 
Doğanspor - Galatasaray, saat 

17.30, hakem, Adnan Akın, yan ha
kemleri: Sa1i TezcAn ve Ahmed A
dem Gö~diln . 

eklllyor 
tevazula arkadaşına bırakıyordu. ==================== 

Nihavet zaH bir sesle söylenen Sllrdde TUtUn 
bir mütalea daha duyuldu. Bu tü
fekçi: 

- Bu şekild~ Çakırca1ı ile başa 
çıkamayız. Kimbillr bu haydudun 
kaç yüz kişiden mürekkep c-eteleri 

vardır. En iyisi biz hemen Ödemiş· 

ten İzmire, orada·n da ilk vapurla ts
tanbula avdet edelim. Va:dyeti bll

yüklerimize danışıp onlardan fikir ' 
ve izin alalım. Efrndımm kuvvet· 

lendirelim. Ondan sonra tekrar bu· 
raya döner ve Çakırcalıdan kolaylık
la hesap sorarız. 

Bu son mütalea derhal kabul edil

di ve tüfekçiler ertesi gün Ödemi~i 
terkEdtre'k İzmirin yolunu tuttular. 
~ '<"t>evamı var) 

Siird (Hususi) ...:.. Sasun kazasın
da yapılaan tecrübe ekimi netice
sinde iyi nevi tütün yetişeceği an
laşılması üzerine memnuiyet kararı 
refedilmiş ve tütün ziraatine mi\
saade edilmiştir. İlk yıl tütün maah
sulü tahminen (250,000) kilo rad
desindedir. Önümüzdeki mevsim· 
de bu mıktarın bir kaç misli arta
cağı muhakkaktır. Bitlis ve Sasun 
havalisinde yetişen tütünlerin alı
cısı İnhisarlar idaresidir. İyi fiatla 
satın alınan ·bu tütünler Bitlis atöl· 
yeslnde imal edilerek paket halin
de başlıca hinterlandını teşkil eden 
Bitlis, Van, Muş, Siirt ve diğer ci
var vil!yetlerde aatılmakda ve halk 
tarafından rdbet attrme'ktedir. Bu 

.. ,.,. .. 

ça rdu a 
Yerden 

İşi 
Havaya Karşı Müdafaa 
İhmal Edilme~elidiP. 

1 
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' 

' 
• - .. 
Franııı. hafif tankları Pariıte bir geçit r eamiade 

- a -
Baskın te~ebbiısü)lün, havadan 

korunmadıkça. kat'i muvaffakıyete 
iktiran etmesi şüphelidir. Bırlik 

mürettebatının inişini ve giriştiği 

muharebeyi havadan da korumak 
Jazımdır. Te!ılike, Düşman sema -
sında artar, o kertede ki, koruma 
kuvveti, öteki kuvvetten daha bü -
yük olur. 

Bu uçuş yolları çok dolarnbaçlı-ı 
du- ve mtidafaa tertibaı alındığına 
göre, ehlikeler1e doludur, hatta, uğ-ı 
ranılan zayiat, teşebbüsün akamete 
düşmesini de intaç edebilir. Düş -
rnan arazisi .derinliklerine dal -
dıkça zayiat mikyası büyür. Bir 
·teşebbüs ki, tazmini ekseriyetle 
güç olan rnalı,emenin elden çık -
ma91na yol açar, ancak kat'i bir 
hava hakimiyeti sayesinde başarıla
bilir. 

Hava k1;1vvetleri1 zayıf da olsalar, 
böyle teşebbüslere karşı koymıya 

llmade bulunmahdırlar. Müteşebbis, 

her baskın hareketinin zayiatla ö -
deneceğini düşündükçe. müdafi de, 
neye mal oJursa olsun, hava kuv -

vetlcrile de müdafaa imkanları ara
dıkça, baskınlar seyrekle~ir. Bütiln 
bir harbi besliyen - bir ordunun 
mahdut ve mevzii san'at müessese-

leri, silah fabrikaları gibi - kaynak
ların imhası en büyük zayiatla da 
karşılaşsa, böyle mühim te~ebbüs -
lere hak verdirebilir. Yeraltı terti-

batını ihtiva eden müesseseler, bu 
taarruzlara karşı emindirler. Bazı 

büyük memleketlerde yine yeraltı 
açık tertipl .. re nisbetle yüzöe otuz
dur. 

Esasen y"'rı.ıltı tertiplerinde ak -
tıf, pasif tertibat almak kolaydır. Bu 
tertipleri haiz olmıyan müesseseler 
doğrudan doğruya bomba tesirin -

den de masun değillerdir. Herhan
gi blr askeri san'at müessesesi gibi 
mühim san'at kombinaları, daha 

vaziyet karşısında iptidai bir halde 
bulunan tütun atölyesmin yeniden 
yapılacak bir binada modern vesa· 
itle kurulması knrarlaştmlmış o

lup derhal in~aata başlanmıştır. Sa
sundan satın alınan yapı ak tüUin
ler patii halinde Bitlis atölyesine 
sevk edilmektt"dir. 

YAZ AN ·"\ 

Emekli General 
Kemal Koçer 

hazardan müdafaa tertibatını haiz-1 
dirler. • 
Havıı kuvvetlerinin hareket sia· . 

lari büyüdükçe büyümektedir. Hin
terlsıı da, en geç harbin ilanile bu 
tehlikeleri gö1.e almak nıccburiye -
tindedir. Bir mıntakanın korunma
sına memur kuvvetin büyük hare
ket kabiliyetini (mı1tör!) halı bulun 
ması esastır. Hatta yurd için':ield 
defi ve tard kuvvetleri arasında ha
va piyadesinin d~ rolü bilyüktür. 
Paraşut birliklerini . hedeflerine 

ulaştırmak için mevzii bir hava ha
kimiyeti de yetmez. Müdafi, teşeb
büsü sezince, derhal defi ve tard 
tertiplerini ve kuvvetlerini faaliye
te geçirecektir. Taarruz teşebbüsü· 
nün beslenmesi, ancak daimi ve 
kat'i bir hava hiı.kimiyetile müm • 
kündür. Baskının hedefi çerçeveli -
dir; uyanık bir müdafi karşısında 

bu teşebbüs olduğu yerde erimeğe 
mahkumdur. Heı takviyede müte -
şebbis, hava savaşlarını da göze al
mak, çok hakim bir vaziyette bulun
mak mecburiyetindedir. Zayiat, mu 
hakkaktır, bunun için hasılatla öl -
çülmelidir. 

Hava kuvvetleri zayıf bir ordu, 
hava baskın t~ehbüslerirıe kar~ı 

mevzii defi ve tard tertipleri almı
ya mecbur kalır. Bu, kara kuvvet -
lerinin de serpilmesine yol açar. 
Yerden havaya karşı müdafaa tam 
ve kamil olmadıkça bugünkü hava 
kU\•vetlerinin teşebbüsünü bu vası
ta ile de kırmak mümkün değildir. 
Havaya karşı müdafaa, asri silAh -

lara, yetişkin mürettebata ve esaslı 
teşkillere kat'i lüzum gösterir. Bu 
işin, milletin kültür seviyesile de 
ilgısi vardır. Almanların her yaşta
ki eşhasile bütün yurda .şamil bir 
•Havaya karşı müdafaa s;ebekesi» 
kuracaklarına itimatları var. Muha
rebenin artık bir cephesi olmadığı
na göre, her şehrin, hattA her oba· 
nm da. boı:nbsya, gaza, mühim böl
gelerin, battA mi\him şahsiyetlerin 
suika~tlere kar§ı korıınması bir ka-

ide hükmündedir. Artık mustahkem 
yurddan bahseden bir zamandayız! 
Havalarında hakimiyet temin et· 

tiğine inanan memleketler de yer
den havaya karşı müdafaa işini ih
mal edemezler. Hava tanrruzlarile 
müterafık paraşüt teşebbüsleri dar
benin tesirini artırabilir. 

Toplu uçmak, yere toplu kuvvet
ler indirmek için de eastır. Atı -
nan emniyet tedbirleri bu teşeb -
büslerin akamete uğratılmasına ki
fayet etmelıdir. Hudutlardaki de -
liksiz tevkif sedlerinden de toplu 
nizamlarla geçilmesi imkanları a • 
ranmaktadır. Geniş sınırlarda kuv
vetli defi tertipleri alınamıyacağına 
göre, bu sınırları cephe üzerinden 
beklemek bile doğrudur. Teşebbü -
IÜ besliyen mü~akıp seyrüseferler, 
buna girişenler için, çok daha fazla 
teyakkuzu davet eder. 

Paraşüt birliklerinin en zayıf za
manı jniş dcVl'esinde ve hedeflerine 
teveccühleri sırasındadır. Birlik' ne 
kadar büyük olursa, iniş yüksekliği 
de o nisbette az olmak lfızımgelir. 
Tayyarenin haiz olduğu • sür'at ve 
rüzılr, inf'nlerin serpilrnesindt? te
siri haizdir. İniş yerinin dar olması, 
çabucak birlik haline girmeyi ·ve 
hedefe teveccüh etmeyi kolaylaştı
rır. Bu ane kadar müteşebbis, he -
men de hiç bir muharebe kabiliye
tini haiz değildir. Bu buhranlı dev
reyi atlatmr.a da tehlike tamamen 
giderilmiş sayılamaz. 

İniş yerleri daha haza_·da tesbit 
edilebiJir. Hava yolları içinde çalı· 

şan ecnebi hazar tayyarelerine, as
keri ehemmiyeti haiz bölgelerin 
noktalanması imkiınları verilmeme
lidir. Mmtakanın emniyet eleman
ları gibi, meskun yerler sekenesi de 
baskın teşebbüslerine karşı dafi ter
tipler almakla mükelleftirler. Bu 
sebeple, iniş yerinin çabuk müda -
haleyi davet etıniyecek bir izbede 
intihabı muvafıktır. 

Birliklerin, birlikte top, tank, mo
törlü vasıtalar indirdikleri temin 
ediliyor. Fakat topun tabiye js

tihdam şartları malumdur. TopJ 
ne gibi bir rol verilecektir? İndiri
lecek bir arazi otomobili, uzaktaki 
bir iniş yerinden müteşebbisi mak
sadına sür'atle ulaştırabilir. Bina -
b~rin faydalıdır. Zırhlı vasıtalarla 

mühim işler görüleceği zannoluna-
maz. . 

. Paraşütçü, bugün önem verilme
se de, bir tehlikedir, bu tehlikeyi 
hakiki kudretilc tanımak gerektir. 
Paraşütçü yalnız cephede değil, bü
tün yurdda az, çok bir harp havası 
yaşatmakla bitarafların huzurunu 
kaçırır. Bir memleket için harp, 
haddi zatinde tehlikeler kapısı açar. 
Gıda maddeleri ~dinememek, gıda 
maddelerinden mahrum kalmak, 
bomba yağmuruna karşı konınama
mak, ve nihayet ikmal imkanları 
bulamamak, orduyu nasıl mağlubi· 
yete sürüklerse, ufak tehlikeleri 
(Özden uzak tutmak da zararlar do· 
ğurw· ve bu vaziyetlerin tevalisi 
yurd bünyesini zafa düşürebilir. Bu 
gün paraşütçil de bir tehlike doğu
rabilir; İkmal yollarını taciz eder, 
ruhlarda müessir .,ıabllir, ufa~ da 
ııayılsa fiili bir darbe tevcihine ka-

dirrlir. Paraşütçünün İipanyada ve 
Çinde bir tehdit gösteremeyişi de 
bir misal teşkil edemez. DAfi terf.i -

bat alamamak yüzünden paraşütg{l
nün fa&liyetine imkAn vermek, bü
tün bir yurd için bir yorgunluktur. 
Her hedefi önemin11 gör~ nazara al· 

mak bir prensipUr. Bu rolUn ma • 
hiydi, faaliyete atıldığı hakiki va • 
ziyetlerde anlll.Jllacaktır. Bu yeni 
silAhm tekAmül8tı il\phesiz gizle" 
necektir. Sovyet~rdeki mikya&, bi· 
ze bir hayal de 1fadG etıneı. Hiç bir 
icad yoktur ki 16Zildi~i ~da d.oju-

(Sonu 'Y ucl aayfumda) 
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ASALET 

Y m• : Abidin 

Vakit gece yarısı; ay, ufukıa kan-j 
larl sızan yaralı bir karta) libi son 
nefesini veri1oc. ~nin derin ae .. l 
slzlilf içinde hafif bir a~ 'lrdiyonJ 
.esi, dalgalana dalıalı&na Selmanın 
açık pencerutndıt!t'l oduına &adar 
sürildü. Ak9amdan bu ine kadar 
bir Hhza gözlerini kapamıyan Sel
ma, musikinin nağmelerini derin 
bir alaka ıl~ dinledi. Genif bir gö -
ğüs geçirdi. Ağır adımlarla pence
reye yaklatlı. Nazarlan yaprakların 
koyu yeJil renklerinde gezindi. 
Kalbinde yine birçok ateşlerin tek
rar alevlendiğini hissetti. Ruhu is
yan eder gibi oldu. 

Neden ailesi bu işe razı olmu -
yorlardı? Ali fena ço~·uk muydu? 
Neden bu asaJet evlPnmclerine ma
ni olsun? Hem, asalet ne kelime? 
Babası bu kadar dar düşfü:celi de
ğildi. Fakat bu işde niçin bu kadar 
titiz hareket ediyordu? Of! Bu gibi 
fi.kider hali aileler arasında yaşı -ı 
yor. Yazık! .. Hem bu yüzden birçok 
aile faciaları olmuyor mu? Bu te -
likki ne kadar köhnedir. Örümcek 
kafalı insanların noksan düşüncele
rinden doğan telakkiler, ah! Bu çok 
fena şey. Ne çıkar: Ali temiz bir 
aile çocuğu değil mi? Yüksek tah
lilini de bitirmek üzere. Musikiye 
de işina, fevkallde akordiyon da ça
hyor. Alinin yepne noksanlığı fakir 
liği, asaletsizlilf mi? 

- Yok, yok .. ben tahammül ede
mem. Bilhaaa ikimiz de birbirimi
zi sevdikten sonra birleşmemize ne 
mani var? Ne olursa olsun, ben ka
ranmı verdim. Ali ile evleneceğim. 
Yarın buiuıtuğumuz zaman bu fik
rimi ona da söylerim. O da bunu 
canla başla istemiyor muydu? Kim 
bilir bu kararımı söylediğim zaman 
ne kadar sevinecek. 

Genç kız. bu kararını verdiği za
man dudaklarından son olarak ıun
lar döküldü: 

- Ya birleşmek, ya ölüm! 

Selma, kumral saçlarını ıncc par-j 
maklarile topladı. Yatağının üzeri-. 
ne uzandı. Ali ile evlendikten sonra 1 
geçireceği tatlı hayatın hulyalarile 
yaşadı. Göz kapaklan ağırlaştı. 

farkına varmadan uykuya daldı. O 
gece sabaha kadar Aliyi hep rüya
sında gördü. 

- Aliciğim, işte son kararım bu. 
- Peki amma baban yiRe f"edde-

decek. Bak, kaç defadır vasıtalarla 
seni istettim. Fakat ne yapayım ki 
biz fakir kimseler olduğumuz için, 
kat'iyen olamaz.. demiş. 

- Ali; senin kalbin benim için 
en büyük zenginlik değil mi? 

- Selma.. bunları sen söylüyor
aun. Fakat baban ... 

- Babam ne derse desin. Sana 
8Öylüyorum ya! İşte son .kararım bu; 
ya birleşmek, ya ölüm ... 

- Çocuk olma Selma! Bak, sen 

Gökçö.. serbest kalınca, İran pa
Jitahtından °ayrtlmadı. Kafasında 
rerleşen iki sabit fikirden istiane ... 
derek yaşamak işkencesint: katlan
dı. Bu sabit fikirlerden biri. baba
mnm son arzusunu yerine ıetirmek
ti. Bunun için bir Türk km ile ev
lenmek, zürriyet yetiftirmektL İkin
ei emeli de. çocuğu olduktan, onun 
lıayatını emniyet altına aldıktan 
sonra, Şah Kubattan intikam almak .. 

tL 

KISAK0REK 

çok pzel bir kuaan.. Biz bu eve ta
pndığımız zaman ilk olarak 
sizin -zenaıinhtinizi, ualetinizi i§it
tik. Senin maddJ, ma~vi. her şeyin 
yüksek, saadet 'her zaman senin 
içindir. Aramızda, 1Mbanı7.ın clecliji 
gibi çok farklar var. Benim size ve
recek hiç bir i'Yim yok.. yalnız, 

evet, yalnız aşkım ... 

Bata/ılıktan Kurtarılan Arazide 
Zengin Bir Hayat Yaratılıyor 

- Ali sus, söyleme, yeter artık. 
Senn ruhundaki asalet her mad -
di şey~n yüksektir. 

- Ben, sizin evinıze bi!e bakmı
ya cesaret edemiyorum. Seninle itlt 
tanıştığımız gün, göz•erımc inana
madım. Buhranlar geçirdiğimi his
settim~ O gün bugiın hep serap için
de yaşıyo11:1m. 

- Ah Ali! Sen ne temiT. kalbli 
çocuksun. Seni ilk gôrdi.ığüm gün 
mert bh delikanlı olduğu!lu kalbim 
bana söyledi. Her gün ayni saatte 
sahile indiğini ve gece yarılarına 

kadar mus!kinle haşhaşa kaldığını 

pe'k iyi blldi;im için o akşam sen· 
den önce aittim. Oraya gizlendim. 
Sen, denizin dalgalarına bakarak 
derin derin düşüniir«m İ.fte o kil 

dayanamadım ve senden, bir tango 
çalmanı rica ettm. Hatırlıyor mu -
sun?_ 

Kara&acak bataldıiuu• kurutma luıaallanıu aça• sa 
iflerida kaaal makiaa11 

Genç kızın gil~i yaprdı. Ali, 
Selmanın bapnı pjsüne çekerek 
saçlarını kokladı, kokladı ve öptü. 

- Selma .. yavrum_ 
Kızın vücudünü bir titreme sar

dı. Bqınl Alinin göpüne lamamile 
terketti. lnliyen bir 9eSll'!' 

- Ali.. ya birleşmek. ya ölüm! .. 
İki ateşli kalb çarpınt1ıı birleşti. 

Bir saniyede bütün dünyadan alA
kalarını b-smişler. 111nk! uhrevi, 
başka bir llemde yqıyorlardı. 

O akşam Selma, Alinin yanından 
ayrıldıktan sonra doiru babasının 
odasına Ç1ktı. Ali ile evleneceğini 
açık bir lısanlı söylediği zarr.an 
Avni Bey, göbeiini oynata oynata 
~t bir liS11nla: 

- Bir daha senin ağımdan ü çap
kınan ismini işitirsen. teni tıvlitiık
tan reddederim. Kim oluyormuş o 
herif ki biıim ailemizden tm: ala -

Tarsus (Hususi) - !çelin en mü
him bir arazisini teşkil eden ve ası.r 

lardanberi bataklık halinde bulu -
nan, Tarsus ve köylerini sivrisinek 

ve sıtma ve ölüme nahkum eden 

tehrin bir .aat mesafesinde bulunan 
Karabucak batMblında, Nafıa Ve

kiletinin 11 i:-ıc! daire su ifleri baş
mühendisliği t\e orman Umum Mü

dürliljüniln o~a!iptüı tefJrilitı elele 
vererek 'batakLjm muhakkak kuru

tulması için en mileuir ve son ted-ı 
birleri a!rrut" tatbikm eteğe ba1la
m11 bulunuyor. Su işleri dairesinin 1 
kanal açan mıkin•i. bataklığa ge
niş kanallar açarak bataklık suyu-ı 
nu denize akıtmakta ve okali~tüı 
teşkilatı d; ataçlıyacağı arazin!n 
küçük kanallarını, Avrupadan ge -
t5rttiği hendek makinesi ile açarak, 
araziyi geniş kanallara bağlamakta 
ve 2 adte tank sistemi traktörle saz
lı ve kam1.1lı araziyi sürmekte ve 
hazırladığı aradye okaliptüs fidan-

cakmlf. bir ses yok. Yalnız yer altından ge-
Zıvallı genç kız, babasının bu lir gibi bir kalbin donuk tıkırtısı. 

sözü üzerine yavaşça odasına çe - Bu çarpan kalb, kendi kalbi. Zavallı,. 
kildi. Yat.ağma kapandı. Göz yaşla- genç kızın gözleri büyüdü, beynin-
rmı için için yastığına akıttı. de şimşekler çaktı. Kalbi parçala-ı 

ları dikmektedir. Okaliptüs teşki -
litı hafriyat işine başJadığındanbcri 

kısa zamanda 1006 hektar arazi sür
müş v~ bir hafta zarfında ise 20,000 
okaliptüs fidıuu dlkilmiftir. 

Nafıa su işlerince, aruıye geniş 

kanallar açılmam \'e ıuyun deniz 1 
kanallarına akıtılması ameliyatı 

yapılmakta ve okaliptüa teşkilltının 

ağaçlandırma iıJerile birlikte ça!ı

prak muntazam bir prı>gram takip 
edilmektedir. 

Mayıs ayı zarfında bataklık ara
ziye dikilmek Qzere Tarsus oltaHp

tüs fidar.lığmd• 200,000 okaliptüs 
fidanı hazır edildıif libi haziran ayı 

zarfında 300.000 fidan:n hazırlan -
masına izam! ıayret urfedilmek -

tedir. Bu sene :&adında asgari 10, 
bin hektar arazinin traktörle sürül-! 
mesi ve asgari :ki milyon fidan dl- l 

kilmesi için su ışleri ba.;r11üherıdis

liği ile okaliptüs leik!latt ınlcı t.ı; -
riki cesaide bL~lunuyorla!'. 1 

Karabucak batakhğı.!"ın kurutul· 
masını ve ağaçlarıdın~ırumnı müte-

akıp her iki Vekaletin teşkil!tı, 

Tarsusun Aynaz bataklığına ge~ -
rek müşterek me!Zai!erini orada tek-

sif edeceklerinden şimdiden mem -
leket halkı her iki dairenin seme -

Aradan hayli bir müddet geçtikten nıyor eibi isyan etti. Denizin koyu 
sonra Avni Beyin köşkünün bahçe ma\'İ rengi gözlerinde siyah bir 
kapısından rüzgar gibi bir hayal renk aldL Vücudü titredi, gözleri 
süzüldü. Gecenin derinliM içinde k d dal lar kl klaş reli mesai~irıı alaka ile takıp etmek-

!5& arar ı, ga ya aştı, ya tı, t d. 1 . 
ağaçların arasından sahile doğru kafasında gürültüler, kulağında u - e ır eı · • 
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koşan genç bir kız vücudü idi Saç- ğultulr duydu. Nihayet külçe ha -
ları perişan. göğsü açık, adımlan kı linde bir vücut ölgün bir ses çıka_ Hamldlye mektep gemlal 
sa fakat sık bir hayiil deniz kenarına 1 rarak siyah suların derinliğine dal- T•rebolude 
geldiii zaman tabiat çoktan derin dı. Bukle bukle bir tutam saç, kü - Tirebolu (Hususi) - Hamid.iye 
uykusuna dılmışt~. çük dalgalar arasında kaybolurken mektep gemimiz limanımıza geldi. 

Bu hayal, efsane\•İ ·bir hayat ya- ufukta kanlı bir cinayetin son nefe- Akşam sübayların şerefine parkda ı 
şıyor, hayal içinde yaşıyan bir ha- sini veren ay, kansız bir facianın belediye tanfından bir ziyafet \'e- ı 
yal! Kayalıklara çıktı. Etrafta hiç l phidi oldu. rilmiştlr. 

rını duymadan naz ve ni'met için-ı 
de büyüdü; evlendi. 

* 

-· Nakleden ı ORHAN S. 

Selimin sesi ve çehresinin ifadesi 1 menuubahaettijiniz büyük iş yeşa 
Feridwı beyin nazarı <likkatini cel- mak, hem de kendiniz için yaşamak! 
betti. Ve kendisini iaşırttı. Bir llh- - Hemen hemen öyle; yalnız bll 
za sesiz durduktaıt sonra, müstehzi kelim;ıyı 'ı;öylemt>kten çekiniyor· 
tavrile: dum. Biraz çiy gibi geliyor. Egoist 

- Daha bitırmedim, ciedi. Müşte- doğmadım. Fakat oldum. Yirmi yt.· 
~ek dostumuz, tekrar bir cevher or- şındaki aklım ve kalbim olsa idi bu• 
taya koyıtyor: Siz iyi ruhlu imişst- raya çok J omanesk fikirlerle gelir• 
niz! İyi kalbli de ne demek? Bilmi- dim. Güleceksiniz; bundan on sene 
yorum ki. Ne yapayım, hP.rşey üze. ft\'vel olsaydı buraya sizi sevm~k 
rinde çok geri kalmış fikirlere sa· ve kendimi sevdirmek ni} etile ge· 
hip ve onlara esirim. Zamammuı j lecektim 
kelimelerine, ierkiplerine ilnsiyet j - Halbuki şimdi... 
ettiğim de yok. İyi bir atm. güzel - Şimdi İS':!' iş başka. Biraz haya-
bir kadının ı.ıe olduğunu herkes gibi tı anlad .m. Aramızda bir pazarlık· 
ben de bilirim. Fakat iyi bir ruh! tan baska !>ir~eyin mevzuu bahsol· 
Bu ne demek! Bakın suallerim size madığını ve iyi işlerin, her iki tara· 
acip gelmesin. DosJumun son mek- fa da ıstifade t"min ettiğini öğren
tubu üzeıine oldukça endişe ettim. dim. 
Siıi fevkaifıôe bir tip olarak çiziyor- Feridun bey n:ü.,tchzi bir tavır· 
du. Bu sebeıltm hakkınızda maili- la: 

mat sahibi olmam lazım gibi geli· - Ne mtithit bir ta\'rınız varmış!, 
yor. Ben esrardan, sürpr·zıcrcien nef diyerek gıildü. Bütün ümid ve ha-
ret ederim. Fakat düşündükçe iyi yallerimi çiğniyorsunuz. Saf kalbilll 
bir ruh terkibinin his sahqsına da-

karşısında katibini. en sami• 
yandığmı seziyorum. Bu takdirde 

mi dostum, en ufak ümid YC hayal
uf ak bir tavsi\'ede bulunacağım. 
İhtiyatlı olunuz: hisll'rinizi içinizde 1 !erimin yegane valCıfı olarak görme· 
saklayıp kilidini de kapayınız. 1 ğe ça11fıyordum ki, iş değişti. His· 

Selim gen{ sakin tavriJe: · siyatımı, düşüncelerimi kırdıntl 
geçirdiniz. MAdem ki öyle, vaziyeti• 

- Tavsiyenize Çok teşekk.Ur ede-
rim. dedi, valnız hakkımda, siıe yan- mizi tayin edelim. Ne olursa olsun. 
lıt bir !'ikir vermi~lPr. Müsaade e- namtzda bir pazarlıktan ~ 
derseni7. ke:•ıiimi ol:f ~um gibi ta- mevzuubahıolan hirşey yektur. Yal-
nıtayım. nız bir nokta vu. Söylediklerinize 

-· Hay hay. Bttvrun! IÖJ'I: phsuıızla, deruni haletinizle 

- Size: yRpılan P"rtreye hiç ben- çok mt!fful oldujunuz görülüyor· 
~mt"'fn! &!!l sadec~ hadisatı Pek güzel, fakat timid ederim ld 
oldııtu gibi lur§ılıyan ve öyle. anlı- başkalarının işlerine karşı herhan
yan. in&anlım .göri.indi.ikleri gibi te- gj bir tecessüs göstem1ekten uzaksı
Wckl ~den, hiç bir şeyt' tesıt!':iip et- nız. Beni iyi dinleyiniz: Burad• 
mi~·en, hakkında di~erlerinin ne yalnız bqıma yqıyorum. Bunum. 
düşündiitfine zerre kadar ehemmi- beraber benimle nkı münasebette 
yet \'er~n bfr adamıTI". Genc:li,irr.de l bulunmanızı istiyorum. Bu binad• 
söylediğiniz şey\ere inanmıştım. 1 beniml~ beraber oturan iki kişi da
Fakat şimdi hayatı anlamış bulunu· ha \'ar. Her ikiıl de öyle malumat 
yorum. Kenr!tmde mevcut romanesk sahibi değillerdir ve bu sebeple de 
bugün, dimatımcia yer almış. kal- sizi alAkadar edt>meıler. Çok kı.,. 
bim, diğer kalbler gibi olmuştur. kanç tabiatlivtm. Slzin tamamile 
Eğer hem zengin . ve hem de arttst 

benim için çal~manızı istiyorum. 
?lsaydım hayatı bır oyun gibi telak- T . 1 . · t kk- et• -- avsıye enruze eşe ur 
ki ederdim. Fakat ne zengin ve ne mekle beraber bunların beyhude 
de artist olmadığım için. hayati bir 
it, bir pazarlık gibi görüyorum. Ba- olat'ağına da kanitm. Zira tabiatiJll 

iktizası kimse ıl• fazla samimi ol
na inanınız, hayat, na?.a,.ımda, di· 
ğcrleri gibi, belkt riaha güçlük gös· madığım gibi bağlanmak ta iste• 
teren bir iştir. Yalnı7., çalıştıkça in- mf"m. Bir tectübe yapmak ister mi• 

siniz? Beni bu odaya bir sene müd• 
sanın jstirahaf etmeğe de ihtiyacı 
arttığı için. ben de böyle s:?dle· detle hap""edin. Kapısını kilitlevin· 
rimde ve ihti)·aç hissettiğim 1.aman- F'akat yiyecekten mahrum etme
Jarda çek:lir, kendimi dinlerim. Ve yin. Bir sene sonra beni ayni şekil• 
o vakit dimağım düşüncelerim ba- de bulabilirsiniz. Yalnızlık benidl 
),la lazımgelcn istirahatı temin eder. için hayatta en bi.ıyük kuvvettir· 

Ve o \'akit dünyanın en mesud in- Fakat baı.an da. belli olmaz. 
sanı ben olurum. Sebebini bildiğiniz bir hastalık. 

Feridun bey artık dolaşmıyordu. derinrlen derine işlerse gün~n birin
Pencerenin kenar.nda durmuş, dı· de pençereden de uçup gidebiliriJll.. 
şarıya bakıyordu. Nihayet: Kafesi boş bulunca: cÇocuğumuztJll 

- Merakımı uyandırıyorsunuz, di· kanadl da varmış, ne yapalım yol 
ye söylendi. Fakat söylediklerinize açık olsum. diyebilirsiniz. 
göre mükemmel bir egoistsiniz, (Davamı var) 

fak ta oldu; fakat bu sıralarda yani hüre kazdırDlJftı. İmza atacağı kA
nıiliı.dın 518 inci senesinde Trakya jıtlara onu ba~ar, sonra mill'ekkep 
sülalesi ıukut ederek Bizans tahtı- kalemi üzerinden geçirerek imzası
na cJüstinyanÜs• sülilesinden Bi· nı atardı. Öyle iken, kendisinde• Tomrul, büyüyüp evleninciye ka-

dar geçen sene~rde, !randa, mühim 
hldiseler cereyan ettL Mülki ve as
keri bütün kudreti elinde toplıyan 
bq vezir ~ .. birkaç sene mem
leketi iyi idare etti. Öyle iken Meı
dek mezhebine tAlik olanlarla eski 
lçtımal ve ahllld an'anelıri muhafa-

nu, hayat ve saltanatına feda ede
rek idam etti. 

• rmci Jüsten geçince ve bu da İran- 10nra tahta geçmesini istediği "4 
dan intikam almıya kalkışınca, Ku- köyünden getirttiji c Upranda• y.

badın istediği parayı vermedikten bed tekrar Bizansla uğraşmıya mec· but cUpravda. ismindeki yiiental 
başka hıyıti tahkir etti. bur oldu. çok uulı bir fekilde terbiye ve tah-

-·-
Trakya sülilesinin sonunc1.&1u o- Terekya süWesinin. son hüküm- sil ettirdi ki, bu zat, haiz olduğu fa• 

za edenler arasında hldiseler eksik 
Gökçö, akrabasından bir Tür:ı. kı- olmuyordu. 

Şahın bu icraatı, Mozdekçileri sin
dirdi; alllzadelerle münevverleri 
memnun ettl Bu sayede memleke
tin aaayifi yoluna girdi; fakat bu 
defa harici bir pile çıktı. Türkista
na hikim olan Türle hakanı, Kuba
dm zindandan kurtulup tekrar tah· 
ta çıktığı sıralarda, onun kendiıine 
dost dıvranmumı temin et~k için 
vaad ettili tazminatın ödenmesini 
lıtedi. 

lan imparator Anastas zamanında darı c.t.nastaı• ölünce, ordu. 518 se- zilet ve meıiyetleri sayesinde, kinı
Bizans İdaresi karnıakarışıktı. Par·· nesinde hHsa ordusu kumandanı senin itirazına utramadan amucr 
tiler araaında ıiddetli mücadeleler cJüsten. i Bizanı imparatorluğu sının ölümilnde, 1527 senesinde, 35 
devam ediyordu. Kubad, Bizantın tahtına geçirdi. yatında Jüstinyen ismile tılhta çık• 

lile evlendi. Bir sene aonra kansl· Mc,ııdek, Niıaburda oturuyor, ta
nın gebe oldutunu anlayınca, en raftarlan tarafından peygamber ta
mühim dilelinin husule gelecelin- ' nılıyordu. Ser.eler ıeçtikçe, nüfuzu 
den çok sevindi; fakat. içini kemiren ela artıyordu. Hudutların dışında bi
ıztırap ve azabın fiddetine dayana- le mezhebine taraftar kazanlyordu. 
madı. Birkaç ay içinde eriye eriye Bat vezir SeoHS, birlbirine diş bl
can verdi. Oğlu Tomrul, ölümünden Ieyen IJri taraflı halkı idarede ya-
fki ay sonra dOnyaya g.eldl. 'V8f yavaf gQçlitk çekmfye ba§ladı. 

2 Bir lün, Mozdekçiler ayaklandı. Mal 

TOMRUL DOÖUP BtlYUDtt 

Oökçö öldükten.ionra, kansı cKte
sifon• dan_ aY.nlınadı. Serveti var
dı. cKubad• ın akıllıca siyaseti, bq 
veziri cSeolM• in · t~birile, memle-

kette, cMozdelb 9il•rln yapa ve 

llontlzla'i olduk9Q yatıftı. <Tom
uı. bu eayede, yetbnlilfnin acıta-

ve ırz yağmasına girifti. İki taraf 
arasında günlerce kanlı bir mücade-
1\ cerıyan etti. 

Kubad. memleketin böyle karı§· 
masından fena halde korktu. Baş ve
ziri cSeoses• in, ufrundı ihtiyar et

tiii fedaklrlıkları unuttu. Bu karaa
talılm bQt{ln mıu'ullyetini bq ve
ztıinfn beceriblzlilfne yQ.Jdettf. O. 

İran hazinesi bomboştu. Şah, 

Türklerin, bu tazminatı vesile · ede
rek bir harp açmalanndan korktu. 
Memleketin dahili ahvali, böyle bir 

harbe dayanacak halde değildi. Va

ad ettiği tazminatı M~mek için 

para istikrazına kalkıştı. Komıu 

devletlerin en zengini Bizanslılardı. 

Bizans imparatoru Birinci cAnas· 
tas• a bir heyet gönderdi. Ondan 
borç para istedi. cAnastu. 8ah ICu· 

bu zaafından cüret aldı. Hakareti Jüsten, Makedonya köylerind~ tı. 
bahane ederek Bizansa h~rp açtı: 1- bir çobandı. Elinde sopası, arkasın· .Jüıtinyen, zeki, ma!Uınailı bir hil• 
ran ordulan, Erzurumu cAmida. da keçi kılından kebesi ile, bir it ldlmdardı; fakat çok kararsız .
yı (1) zaptetti. Bir ordu da cNusey- bulmak, birkaç para kazanmak için, mütereddit bir adamdı. Mükernıne' 
bin• i muhasara ederek, burada, cBizan&• a yani tstanbula gelmiştL projeler hnırlardı; fakat onun, btı"' 
bir Bizanı ordusunu bozdu. Önüne çıkan arkadaşfan, onu, sa- nun tesiri altında kalır, onları tat-' 
İran ordulannın, garpte, bu mu- ray milis kıt'uma kaydettlnnişlerdi. bil< edeme!\H. Bu kusuruna rajnıeı& 

zafferiyetlerf tevali ederken ıark JUlten, yakı11kh ve heybetli bir de Blzansa bflyük hlmıetler etti. Eski 
hudutlarında tehlike ba, gösterdi. Ukanlı idi. Cesaretile temayüz etti. Roma kınunlanm ve bukukiyatıııl 
Türkler, vaadını ifa etmiyen cKu- Az zamanda haA&a ordusu kumanda- toplattı; onlardan bir mecelle rne·r 
battan intikam almak için hududu nı oldu. Ordunun da arzusile hll- dana getirdi. fstanbulu birçok ırır 
geçmişlerdi. kümdar oldu. bani fleı silıltdi. cMukaddea Sarar• 

Kubad, ordulımnııı muzaffer yü- Jüsten, na aa kumandanlıfma, ın k1?p1tnda Ayısofya klliBHinl yr 
rüyü9lerlni durdurmıya, Bizansla sonra da hi~iimdarlığa yübeldllt niden fnp ettirdi. 
sulh akdetmiye mecbur oldu. Bir 1 halde okumak, yazmak öjrcuneyl Jüııtinyen, airkte ayı oyuataıı bit 
müddet, Türklerin akınını bertarafl' hatırına getirmedi. Daima cahil btr adamın kın olan dantöz .Teodor•Y' 
etmıye çallftı. Bu gayretinde muvaf- adam kaldı. İmzumı bile atmalıllf ' sevdi ve onunla evlendi. 

( 1) Df11arbGkanft o 34manki ilmi. bllmc.dfli için ismini bir altın mO.- a>aYBll vad 



d.SKERLIK KÖŞESi 

Uçan Ordular 
(Başta,·afı 6 inci sayfamızda) 

~~lc~ğı ~ütün teblikelerile tesbit e-
1 e 1~~- Büyük Harpte değişen 
~zıli, çapı, muhtelif silahların 
..... ~an tesiri . t 
lehlik . nı, ayyare, tank ve gaz 
d esını hangi uzak görüşlü önce. 
fı~::a~dir edebilmiştir? Medenyet 
faf ~ın bu afacan nevzadını istih· 
,, a kım yeltenebilir? Her icad mil· 
,,onlara ın 1 1 fed· a o uyor. Bu uğurda sar- ı 
r ilen eınekler beyhude midir? Bu· 
ada da so .. h . . d n soz arbındır. Baskın-
an kurtulmanın en büyu"' k çaresi 

tedb" ı ır i bulunmaktır. 
Rat,. 

bu yüzden ve bir kit daha imkan ..... 
çerçevesine girer. Bu vaziyette, ar-
tık yurd havasını korumak ve za -
rarların önüne geçmek zaruretleri 
başgösterir. Düşmanın paraşüt bir
liklerjle oynıyacağı r.oliln önceden 
emniyetle kestirilmesi kabil değil

dir. Herhangi bir memlekette kötü 
vaziyetleri gözde tutarak ona göre 
karar vermek en hesaplı bir düşün
cedir. Daha harbin başlangıcında da 
bu birliklerin müsait tesir sahaları 
arıyacağını hesaba katmalıdır. Defi 
ve tard işinde ihmal, önceden ke:;ti-
rilemiyen elim akıbetlere sürükll -

ı 

1 
1 tecrübe, hakiki muharebe -

:de Yapılabilir. Bu silahın ehem -
'"1Yetini t sı· h e ım eden taraf, çok da-
/ emniyetli adımlar atmış demek-
ır. Sovv t d ha .~: or usu erkanından Kriş-

te n~~ı, ınotörlü birliklerin hava 
d ş~ busl rile müterafıkan cephe 
d erınliklerine saldırmak taraftarı -
ır. Bu kıt' 1 dü w.. a arın hedefi, şimendifer 

lar ıJurn noktalan, şehirler, ihtiyat-
ve ıla .. dır. 

ne~~rna:ı askeri edebiyatında, kat'i 
:l"Udan nınw alınacağı yerde, yani doğ-ı 

yebilir. Hava kuvvetleri zengin devi 
Jetlerin de buna ehemmiyet verdi- ! 
ğini görüyoruz. Bir yurdun korun -
mıyan semasında yırtıcı kartallar 
dolaşır. Büyük bir hava savaşma 
girişerek, bir meydan muharebesi 
göze alarak birçok zayiata uğramak
tansa, bir kaynağı kurutmak yine 
maksada götürebilir. Gayeye en kısa 
yoldan varmak da bir kaidedir. 

taı dogruya cephenin mihrak nok 
lin~rında, bu birliklerin asıl roııe- 1 
€Ö~ 0Yıuyacağına dair mütalealar 
!ilen ;or~. Bu hinterlandda bekle
'bilfık· ehlıke hududunu daraltmaz, 

2ar tıs 0 tehlikeye kuvvet verir. Ha 
"lit ~t~ıkatlarmda muharebenin re-

esını y~c:atmak .. k" d W•ı d. -v mum ·un egı -
ır. Belki b .. k"" bal. ugun u mucitler biraz 

sıı~ervaz.dırlar. Fakat, bu da, yeni 
<lü .. n tesır ve kudretini büsbütün 

şurınez. 

şe~~han~i bir silahın saçtığı deh -
rn· sbetınde defi ve tarda ebem -

ıyet Veril . t" 
sonra . mış ır. Her baskından 
:rı d"" .?e~ı ve tard usul ve imkanla
J"'r u~unulmüştür. Fakat, bu tedbir-
... acı t "" b 1 a w ecru e er, hatta çok defa 
gır zayiatt 

'\le t an sonra alınmıştır. Defi 
li ard tedbirlerinde' gösterilen mü-ı 
t: a~ah~lar. tehlikenın :tahammül 
dılernıyccek surette tahakkukuna 1 

lllC'ydan vermemelidir. 
En emin çare b 0. . 
ı ' u ırlıklcrin ha -ı 

va anmasına yol 1 
sine ' a masına, ve inmc-

İniş vaziyetinde havadan ve kara
dan yakalanan müteşebbis, en çetin 
bir duruma düşürülmüş olur. İn -
:miş olan bir birliğe karşı defi ve 
tard işi, aktif bir tertibe lüzum· gös
terir. Yalnız pasif (silithsız) bir 
müdafaa, bir môna ifade edemez.' 
Kuvvetin yüksek bir hareket kabi
liyetini haiz bulunması elzemdir. 
Seyrek bir emniyet hattı ile, gözcü 
postalarilc iş görmek hevesi me""~ii 
(hareketsiz) bir emniyet sistemi ih
tiyacı kat'iyen karşılamaz. Taarruza 
hedef olması muhtemel her bölge
de kuvvet ikamesi, israfa götürür. 

Bu sebeple, motörlü defie v tard 
kı.t'aları burada en iyi iş görebilir
ler. Kıyılarda bu tertipler esasen 
vardır. Kıyılardaki motörlü birlik
lere şimdi bu yeni vazifeler de te
rettüp etmektedir. Havaya karşı 

mükemmel bir gözcü ve irtibat şe -
beke6i olmadıkça baskınlara uğra
mak muh~kkakbr. 

Kat'i neticeyi alacak kuv\·etin 
def'aten indırilmesindeki güçlük 
ve her bölgede defi ve tard tertibin
de kuvvetli bulunmaktaki imkan -'d meydan bırakanamaktır. Bu 

ı eaJdir . ·1 . .. ' 
lia . . ' erışı mesı guç bir amaçtır. sızlık düşüniılünce, her iki taraf da 
d" kıkı vaziyetlerde müteşebbis bir ilk safhalarda zayıftır. İnen kuvvet, 
rn~sman, hatta kat'i bir hava haki - gelecek takviye müfrezeleri için 

ıyeti elde tm . 
gibı .. , . e emış bulunsa da. bu 

1 
kabil olduğu kadar müsait ve emin 

1\f cur etlı teşebbüslere girişebilir bir mydan hazırlamakla mükellef-
uvaffakıyet ht" l . eld . ı ımal eri azalciığı ve 1 tir. Müdafi isr; bu müsait vaziyeti 
e edılecek t" . lerj k ne ıce, çekılen emek- vermemeyi umde bilmelidir. Bura-

gi . arşılamadığı halde, teşebbüse da sür'at, muv::ıffakıyetin 1.imini -
~ rışrnek fikri de kuvvetini kavbe-
\.ler. Kesin b. - -ı;;;d.,.ir .... ;;;a;ı-!!![l!llll!!!i!!!!'~~~--...,!11!!!!!!1~~ 
Yine ır •onuç elde edileme- '"" 
z e, az zararla kurtulmak yani 
ararın h d d ' m u u unu daraltmak bahis 
evıuu olur 'Y . 

Yet u: havasında kat'i bir hakimi
n~ ·~Şmanın_ ~araşüt teşebbüsleri
i . çekf'bilır. Kara harplerinin 
evamıle · . \ir . vazıyetın alacağı menfi 

Şekıl h.k. . 
'en h ' a ımıyet temin edemi -

l\is i ası~ hava kuvvetlerine teşeb
S.. m mkanları verebilir. Bir yurdun 

«sında kat'• h.ki . lat ..... . 1 a mıyete en par-
•uısaı Hab . ta d . k:u .,_.etı . . eşıs n a Italyan hava 

ha a k erının durumudur. Zayıf Çin 
ler.. . uvvetleri bile uzak teşebbüs-

'" gırişt' K \'a t, ~: ızıllann İspanyada ha-

Rayşbank Hitle
rin Kontrolu 
Altına Giriyor 

Berlin, 15 (Hususi) - Almanyada 
son çıkan bir kanunla Rayşbank 
doğrudan doğruya Hitlerin kontrolü 
altına gir.'llektedir. 

Bu yeni kanun sayesinde banka
lara verilen mevduat ve çekler kon
trol altında bulundurulacak ve her 
hangi bir speklilasyÖnun önüne ge
çilecektir. 

koıı ·~ bbuslerile İtalyan yürüyü!: 
a ını pa . w w 'S r 1 • :ıtıın nıge ugrattığını, dostla- talyan deniz kuvvet erl 

tikb .. 
1 
Yazılarından öğreniyoruz. İs-

.. ı ı 'tt"f ı .d. kında . 1 ı ak manzumeleri hak _ spanyaya gı ıyor 
t~ı ~ırndiden kat'i bir f'k" .. - Roma, 15 (A.A.) - Birinci İtalyan :u ernez ı ır yuru-
1tifaJt ' en büyük hava devleti de 1 deniz filosu c:üzütamlarının bu ayın 
lik b' rn tnzumeleri karşısında kri- son oı;ı günile temmuzun ilk on gü-

ır duruma · b·ı· · k' 1 ·l ha gıre ı ır. Deniz aşı- nü içinde lspanya ve Porte ız su a· 
didin~~ teşebbüslerinin süngü 1eh- rile Tancada bir cevcli'in yapacakla-
<lü~nenaraya kadar uzatı:ıbileceğini rı haber verilmektedir. 

1 

~ ler vardır. Moıtke, deniz Deniz kuvvetlerinin normal faa-
oı· tesebbu""sl"" · k. 1· tl · · · · · · -ıön"" "'re ım an ararken ıyc en çerçevesı ıçerısıne gıren ve 

b uş Yollarını tayin edememisti.' gayesi antrenman olan bu cevelan~ 
4~ava h"k· • blak a ımiyetini elde etmek birçok tahtelbahirler iştirak edecek-

Sadile b relcat ifa mu arebe, operatif ha- lerdir. 
t'ettüp eden.hava kuvvetlerine t~- - • -
lfarb~en bır vazifedir. , lran hUkOmatl Parla• 

illan h ın başlaması ile birlikte düş- tekrar aeflr gönderdi 
~~ ava kuvvetı ·ı ·· d ı . •u§lnaıı h" erı e muca e e ve Paris 15 (A.A.) - Ir::ın sefiri dün 
düŞ?nan ~nterlandını tehdit etmek, Parise ~elmiş ve vazifesine başla
?nıı.k SU .ava kuvvetlerini bağla - mıştır. 
" k retıle onun d t d k ~ tı arıd ki ' . os yur a arşı Fransız gazeteltı.rinin Şelinşahın 
'b.':. a şekıl "k t ·uıtınü _ ve mı yas a teca - şahsına karşı alaylı bir lisan kullan-
g n onnne ·1 bil" Y d enıaıa geçı e ır. ur malarmdan mütevellit hadiseY." ka-
t rına karş h h . b' . -eşebbüsün" ı er angı ır hava panmış nazarile bakılmaktadır. 
den n un kırılmasını temin e- ı - • --

ltaq t~~n tedbir de budur. Böyle 1 Polonya-lnglltere malt 
ketıl'r hbırier alamıyan memle - 1 görU melorl 
ıı· 1 ava t \'!dini b narruzlannın her çe-
llara1ti t .~klemiye mahkumdurlar. 

çu birliklerin teşebbüsü de 

Londra, 15 (A.A.) - Polonya ile 
İngiltere arasındaki mali görüşme
ler bu s~balı başlamıştır. 

. 
1'&ltllA8AH ... ,., .. , 

-
Necdet Dolmabahçe Stad- Mü~t 

• - Denız Vekalet 
Emrine alındı 

_R_A_o_Y_o_ı lstanbul HalkTiyatrosu 
CUMA 16/6/39 Kenan Güler Te arkadaşları 

yom Prolesı 
Tadil EdiliyoF 

(Ba~t.arafı 1 inci sayfadc:.) 

Maket ve proje üzerinde tetkikler 
yapan heyet arasında Beden Terbi
yesi Umum Müdürü General Cemil 
Tahir Taner Şehireilik mütehassıs 

Prost, İtalyan mimarı Viyetti, Yük· 
sek Beden Terbiyesi İstişare azala· 
rı, Maarif Müdürü, Belediye imar 
Müdür muavini ve Dolma bahçe gaz
hanesi mümessilleri haz.ır bulun
muşlardır. 

Evvelce yazıldığı gibi İtalyan mi
marı 0Viyetti'nin hazırladığı ilk pro
je mevcut arsaya sığamnmakta ve 
bu suretle yeni bir takım istimlak
lere lüzum hasıl olmakta, bilhassa 
Gazhane hudutlarına tecavüz ede
rek gazhane tesisatının naklini ica
bettirmcktedir. 

Bu vaziyet üzerine içtimaa davet 
edilmiş olan gazhane mümessilleri 
arzu edildiği takdirde bu tesisatı 1 
kaldıracaklarını, yalnız Belediye tn
rafından yer ve nakil masraflarının 
verilmesi lüzumunu ileri sürmüşler
dir. 

General Cemil Tahir Taner, stad 
masrafının 800 bin Ura, yeni istim
laklere ve gazhaneye verilecek na

kil masrafının da (300) bin lira ve 
stadın inşa masrafının cem'an ye
kun (1,100) bin lira tutarak bu i~

ten vazgeçilmesini ''e yeni bir proje 
ha7.ırlanarak stadın sahaya kiifi ge
lecek kadar küçültUlmesini istemiş· 
tir. 

Bu fikir. esas itibarile kabul edil· 
ıniştir. Şimdi yeni ve c>skisine nts· 
betle daha küçük, yani (25) bin kişi 

istiab edecek bir stad projesi hazır
lanacaktıı'. Bu kararın verilmesin· 
den sonra Beden Terbiyesi Genel 
Direktörü Cemil Tahir Taner şehir
eillk mütehassısı Prosta: 

c- Şehir dahilinde yenidc-n bir
çok spor sahaları yapmak istiyoruz. 
Bugünkü şehir planına nazaran bu 
fikre ne dersiniz? demiştir 

Prost, fikri güzel bulduğunu, fs
kat stad yapılacak sahaların yerle
rinin kendisi tarafından görülmesi 
lazımgeldiğini söylemiştir. 

Bütün Boğaziçind~ ve sık sık me
safelerde yeni spor sahaları yapıla· 
caktır. Bundan başka Bebekteki Ga-

latasaray kayıkhanes de yüzme pis
ti haline getirilecektir. Prost bun· 
}arı muvafık bulmuştur. 

Şehircilik mütehassıs Prost imar 
planına nazaran bugünkü Beşiktaş~ 
Şeref stadım ve Çırağan sarayını 

kaldırmak niyetindedir. Fakat bu
raya bir spor sahası yapılmasına 

müsaade edebilecektir. 
Üsküdar, Mecidiyeköyii, Eyi.ip ve 

Yenikapıda da spor sahaları yapıla
caktır. 

Nafıa Vekilinin beyanatı 
Birkaç gündenberi şehrimizde bu

lunmakta olan Nafıa Vekili Ali Fu-

at Cebesoy tetkiklerine dürı de de

vam etmiş ve İstanbulda Nafıa Mü
dürlüğünde bir müddet meşgul ol· 

muştur. Vekil, dün kendisile görü

şen bir arkadaşımıza İstanbul imar 
planı hakkında şu beyanatta bulun
muştur: 

~- Prost. İstanbul planını pcv
derpey yapacak, Vekfılet te nyni şe-

kilde tasdik edecektir. Nafıa Veka- 1 
Jeti teşkilat ve kadrosunda Meclis-

te kabul edilen şekilden başka hiç 
bir değişiklik yoktur. 

Dahiliye Vekaletine merbut bulu
nan Belediyeler im~r müdürlüğü bir 
kanunla Nafıaya ba!)lanacaktır. Ya
rın (bugün) Yı:ılovaya gideceğim . 

Nafıa Vekili dün İstanbul Nafıa 
Müdürlü~ü muamelatı daimisile 
meşgul olmuş ve üç senelik yol 
programını tetkik etmiştir. 

Sovyet Ruaya, lngllfere -
Fransa mUzakerelerl 
Moskova 15 (A.A.) - Fransa se· 

firi B. Maggiar, Büyük Britanya Se
farethanesinde bir saat kadar B. 
Seeds ve B. Strang ile görüşmüştür 

Öğrenildiğine göre bu iki zat, 
Fransız sefirine B. Strang'm İngil- 1 

tere Hariciye Nezaretinden almış ol-ı 
duğu talimatı bildirmişlerdir. 

12,30 Program, 12,35 Türk müziği 
• Pi. 13,00 Memleket saat ayarı, 

(.Baştarafı ı inci sayfada) ajans ve meteoroloji haberleri, 13,15 

leri tarafından tetkik edilirken bu - 14 Müzik (Karı~ık program - Pl.), 
19,00 Program, 19,05 Müzik (Uver

defterlerde mahalli ........ fı gösterilmi-
«XU tilr - Pl.), 19,15 Türk müziği {İnce 

yen bir adet 400 liralık kayda tesa- sat heyeti), 20,20 Memleket saat 
düf edilmiştir. Bunun üzerine mali· ~ ayan, ajans ve meteoroloji haberle-
ye müfettişleri defterler üzerindeki ri. 20,15 Ne;eli plaklar - R. 20,20 
tetkiklerini derinleştirmeyi lüzumlu Türk mü.ıiği. 
görmüşlerdir. Tahkikat neticesinde 1 _Şevki bey. Uşşak şaıkı _ Gül-
bu paranın nısfı İş Bankasından, zara nazar kıl, 2 - Tanburi Faize 
diğer yansı da Emlak Bankasından - U~şak şarkı Niçin nalendesin, 3 -
çekilerek Müfit Necdete verildiği Şemsettin Ziya _ Uşşak şarkı _ şu 
tebeyyün etmiştir. Vaziyet tahkik:ı- salkım söğüdün altı daima, 4 -
tın seyrine göre bir kere de Sadık Uşşak türkü _ Söyleyin güneşe, 5 _ 
zadelerden istizah edilmiştir. Şehnaz peşrevi, 6 _Nazım_ şehnaz 

Sadıkzadeler verdikleri cevapta ağır semai - D~dem yüzüne nazır, 
Müfit Necdetin zimmetinde gösteri· 7 _ Dellal .zade _ şehnaz şarkı _ Et-
len bu paranın hiç bir suretle fena medin bir lahza ihya, 8 _ Santur 
bir maksatla verilmeyip eskidenberi taksimi, 9 _ Şemsettin Ziya _ şeh
kullanılmakta olan bir usul ve adet naz şarkı - Hem aldandım hem al· 
hükmünce ihtilaflı bir meselede ha- dattım, ıo _ Rahmi _ şehnaz şarkı • 
kemlik ettiği için tediye edildiğini 1 Ey dilberi işve baz. 
söylemişlerdir. Ve buna ilave ede· 21,00 Konusma. 2115 Müzık (rad
rek te bu kabil çıkan ihtilaflarda ha- yo orkestrası - Şef: Hasan Ferid Al
kemlik eden kimselere bir miktar nar). 
mesait mukabili tazminat verildiği· l - M. Glinka - Ruslan ve ludmil
ne dair misaller ve kayıtlar göster- la uvertürü. 2 - Claudc Debussy
m.işlerdir. Bunun üzerine maliye L'aprcs-midi d'un faune, 3 - A. 
müfettişleri de usulen üç nüsha ol· ı Borodin _ Asya çöllerind~, 4 _ N. 
mak üzere bir rapor tanzim etmiş- Rirnsky _ Korsakow, Cappriccia e ·. 
ler, bir nüshasını İktisat, diğerini pangnol, 22,15 Konuşma, 22,30 Mü
Maliye ve üçüncü nüshayı da İstan- zik (Şen şarkılar, Kabare ve sair" 
bul Cümhuriyet Müddei umumiliği - Pl.), 23,00 Son ajans haberleri. zi
ne tevdi etmişlerdir. Tahkikata ve- raat, esham tahvilat. kambiyo - nu
kfıletlcr ve İstanbul Müddeiumumi- kut borsası (fivat), 23.20 Müzik 
Jiği devam etmişler. bundan bir (Cazband • Pl.), 23,55 • 24 Yarınki 
müddet evvel de İstanbul Birinci program. 
Sorgu Hakimliğinde Müfit Necde- ============== 
tin ilk sorgusu yapılmıştır. 
İstanbul Cümhuriyet Müddeiumu
misi Hikmet Onat bu mesele hak· 
kında bir muharririmize şunları 

söylemiştir: 

c- Bu husustaki tahkikat bir 
müddettenberi devam Erl.mektedir. 
Netice tahkikat sonunda belli ola-
caktır.:t 

Malatyanın 
Dilekleri 

Malatya (Hususi) - Bah,,..,n ta· 
bü güzellikleri arasınaa insan ıh
tiyaçlarının her nev'ıne cevap vere
bilecek zengınliklere sahip ohn Ma 
latya maalesef çok bakımsız ve kirr.-
sesiz kalmı~tır. _ 

Ç• koarovakyada bir 
tr•n kwzası 

Berlin, 15 (A.A.) - Berlin - Prag 
sür'at katarı, Südet memleketind<? 
Mittelgrunf istasyonunu geçerken 
yoldan çıkmıştır. 10 ölü ve üçünüll 
yarası ağır olmak üzere de 20 yarah 
vardır. Üç vagon devrilmistir. Lo· 
komot~f makas tesisatına çarparak 
tamamilc tahrip etmiştir. 

Üs1dldar ikinci Sulh Hukuk Mah
kemesinden: 

Beylerbeyinrie Yalılar caddesinde 
50 No. lı Kerimin hanesinde sakin 
iken 6/I/936 tarihind" vefat eden 
ve terekesine mahkemece vaz'ıycd 

edilmiş bulunan Kadriyeden alacak 
ve borç iddiasında bulunanların bir 
ay ve veraset iddiasında bulunanla-

rın da üç ay içinde Üsküdar ikinci 
sulh hukuk Hakimliğine müracaat 
eylemeleri ve ak.si takdirde tereke
nin Haziney_r devir edileceği ilim o
lunur. 

Bu akıam Ülklidar 
lnşirah bahçeainde 

incili tarihi 
Komedi 

~ 

.H. t.J 
~i 
~ 

EGE Tiyatro!a r;mıifleri 

Nuretti 1 Genç ~e arkadaılan 
16 haziran cuma akıamı 
Şelıremiııi .lJlşirah hahçesinde 

iki 8Ung0 Araaında .. 
Ankara Tiyatrosu 

San'atkarları 

Bu g~ce: Kaugümrük 'Zafer 
siucmasında aan'atkar Zeki 
Alpan birlikte büyük müsamere 

.......................................... 
Fatih 2 nci Sulh Hukuk Mahke

mesinden: 

İbrahim, Yenikapı Aytekin sokak 
6 numarada. 

Hazinenin aleyhinize iktıme eyle
diği yüzde beş :faiz ve yüzde on üc

reti Yckaletle 82 lira a1acak davası
nın icra kılınan ilk duruşmasında 

gönderilen davetiyede gösterilen 

adresi terkcderek semti meçlıule 

gittiğiniz mıntaka mübaşirinin meş

ruhatından anlasılmakla muhake

menin bu kerre muallak olduğu S/ 

8/939 pazartesi saat tında gelmeniz 

için da,·etiye tebliğ makamına k~ 
im olmak üzere on be!; ,gün müddet-
le ilan olunur. (1939/928) 

Fatih Sulh ikinci Hukuk Haki 
liğinden: 

Dr. İbrahim; Yenikapı Aytekin 
sokak 6 numara. 

Mahkemenin 39/428 sayılı evra

ka istinaden Hazinenin aleyhinize i

kame eylediği "( 5 faiz ve % 10 üc

reti vekaletle (82) lira alacak dava

sının icra kılınacağı ilk duruşması 

için gönderilen davetiyede gösteri

len adresi terkederek semti meçhu· 

le gittiğiniz mıntaka mübaşirinin 

meşruhatından anlaşılmakla muha

kemenin bu kerre muallak olduğu 

3 temmuz 939 pazartesi saat onda 

gelmeniz için davetiye tebliğ ma· 

karnımı kaim olmak üzere on beş 
gün müddetle ilan olunur. 

Şehrin can damnrını te~kil edeıı 
istasyon caddesi ilk nazard :ı istas· 
yon ve fabrika muhitlerinde bakıla
bilecek yiize maliktir. Bu muhiti 
geçiyoruz, iskarpininizin tabanı toz
dan, topraktan görünmez hale giri
yo~ Bakıyonunu~ ku~dan büilin =~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Gayrimenkul Satış ilanı sür'atile bir tenezzüh bir otobüs ge
liyor. Ne yapacağınızı şaşırır, toz

dan, topraktan biraz evvel itina ile 
giydiğiniz elbiseyi tanımaz olursu
nuz. 

Memleket plana göre tertip edile
cek diye bu planın tatbikına kadar 

bütün halk tozdan topraktan tra

hom olamaz ya. Bu cadde yapıldı 
yapılalı bir arazöz görmediği mu
hakkaktır. 

Biz belediyeden çok şeyler bekli
yoruz. Bugün her itibarla mühim 

bir vilayet merkezini teşkil eden 
Malatya hariçten gelenler için ev
velce muhakkak methedilmiş bir 
yerdir, içine girildiği zamnn her şey 
kendini çıplaklığile gösterdiği za- ı 
man insan gayri ihtiyari, yazık, di
yor. 

Belediye re-isi sayın Doktor Cafer

den çok şeyler isteriz. Caddelerin 

diızeltilmesi, sulanması, bilhasas her 

adım başında rastlanan dilencilerin 

himave edilmesi, otobüs ve diğer 
vesaiti nakliyenin Belediyeler ni

zamnamesine göre hareket ettiril
mesi, sokak kenarlarında dizili bak

kalların tozlanmış mallarının sattı

rılmaması. 

En büyük dertlerden biri de Ma

latya Elektrik şirketidir. Seneniıı 

muhakkak yan günleri cereyansız 

olarak geçer, 18 kuruş bir fiatla ki

lovatını satan bu şirketten bir rica 

ediyoruz. Lutfen elektrik olmıyaca
ğını bildirir bir kağıt yazarak bir 

gün evvel haberdar etsin, gece saat 
tam dokuz, onda birden elektrikle-

rin sönüvermesi ne kndar tuhaf ve ı 
garip oluyor. - K. G. 

İstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden : 
Safiye Dizmenin 23919 hesap No. sile Sandığımızdan aldığı (300) lira

ya karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu vermediğinden 

hakkında yapılan takip üzerine 3202 No. lu kanunun 46 ncı maddesinin 

matufu 40 'llcı maddesine göre satılması icabeden Yenikapıda Katipkasım 

yalı Yeni yalı mahallesinin Değirmen sokağında eski 9 yeni 11, 11/l kapı 

94 kütük 209 pafta 827 ada 24 parsel numaralı kfırgir bir evin tamamı bir 

buçuk ay müddepe açık arttırma ra konmuştur. Satış tapu sicil kaydına 

göre yapılmaktadır. Artırmaya girmek istiyen (113) lira pey akçesi vere-

. ceh-tir. Milli bankalarımızdan birininteminat mektubu da kabul olunur. 

Birikmiş biitün vergilerle belediye resimleri ve vakıf icaresi ve taviz be

aeli ve te1Ifıliye rüsumu borçluya aittir. Artırma' şartnamesi 30/6/939 ta

rihinden itibaren tetkik etmek istryenlere Sandık Hukuk İsleri Servi

sinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahat ta 

şartnamede ve takip dosyasında vardır. Artırmaya girmiş olanlar, bun

ları tetkik ederek satılığa çıkarılan gayrimenkul hakkında her şeyi öğren
miş rd ve itibar olunur. Birinci artırma 31/7/39 tarihine müsadif pazartesi 

günü Cağaloğlunda kain Sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. 

Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan alın· 

ması icabeden gayrimenkul mükellefiyetile Sandık alacağını tamamen 

geçmiş olması şarttır. Aksi takdirdo son artıranın taahhüdü baki kalmak 

şartile 15/8/939 tarihine müsadif salı günü ayni mahalde ve ayni saatte 

son artırması yapılacaktır. Bu artırmada gayrimenkul en çok artıranın 

üstünde bırakılacaktır. Haklan tapu sicillerUe sabit olmıyan aUıkadarlnt 

ve irtifak hakkı s~hiplerinin bu haklarını ve h~susile faiz ve masarife da. 

ir iddialannı ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerfü 

beraber dairemize bildirmeleri lazımdır. Bu suretle haklarını bildirmemi~ 
olanlarla hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaş

masından hariç kalırlar. Daha fazla malQmat almak isteyenlerin 938/808 

dosya numarasile Sandığımız Hukuls İşleri servisine müracaat etmeleri 

lüzumu illin olunur. 

* Emniyet Sandığı; Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek gösterme]\ 

isteyenlere muh:ımminlerimizin koymuş olduğu kıymetin nısfını tecavü:ı 

etmemek üzere ihale bedelinin yartsına kadar borç vermek suretile ko-
laylık göstermektedir. (4307) 



t6~azıran uı3lr 

M A Z O N M E Y V A T U Z U" 
INKIBAZldefeder,MIDEveBARSAK RI 
kolaylıkla ve mülayim bir şekilde boşaltarak rahatlık ve ferahlık verir. HAZIMSIZLIK, ŞiŞKiN
LiK BULANTI GAZ SANCI, MiDE BOZUKLUGU, BARSAK AT ALETi, iNKIBAZ, SARILIK, 
SAFRA, KARACİGER, MiDE EKŞiLiK ve Y ANMALARINDA ve bütün mide ve barsak 
bozukluklarında kullanınız. 

MAZON MEYVA TUZU soa derece teksif edilmit bir tuz olup yerini tutamıyaD mümasil mü•tahzarlardaıı tlaha 
çabuk, daha kolay ve daha kat'i bir tetir icra eder. Horez markasına dikkat. Yalnız toptaa satış yeri: Mazon ve t:foton Ecza 
deposu. Yeni Poıtane arka11 No. 31 latanbul 

DAMAR I 
SERJliKLERI 

lfR.i NAL 
ile geçer. 

Urinal,karaciğer, ·böbrek, ta§ ve . 
kumlarından mütevellit 111tncıla
rınız, damar sertlikleri ve şiş • 
manlık şikayetlerinizi URİNAL 
ile geçiriniz. 

UR İNAL 
VücuUe toplanan asit ürilt ve 
oksalat gibi maddeleri eritir. 
Kanı temiz!er. Lezzeli hoş, alm-
ması kolaydır. Yemeklerden son
ra yarım bardak su içerisınde 
alınır. 

iNGİllZ KANZUK · ECZANESİ · 
BEYOÖLU ~ ISTANBUL :tı9······································ 1 \ 

... Y.um-ur.ta-ih·;~·cA·~~·ı •Li•.m•i•te•d •Ş•iı··k .. ~- :I; Of, H8fl~!!~~L l 
tinin hissedaranın 30/9/938 tarihli 1 

TÜRKiYE 

. Şişe ve 
fçtimaında fesh ve tasfiyesine karar ı Dahiliye Mütenassısı 
verilmiş ve keyfiyet dahi usulen tes- 1 Divanyolu 1.04 jl p b h L 'k . . 600 d ·L 
cil ve ilan edilmi.f olduğundan me7.· : aşa a çe t&Drı amız ıçın to~ çav ar ıapıaa ıntiya-: 
kür şiı:kette alacağı olanların bir ay 

1
. Muayene saatleri pazar hariç İ. cımız vardır. 23/6/939 cuma güaü aaat 17 ye kadar kapalı 

Cam Fabrikaları 
SOSYETESiNDEN ~ ANONiM 

zarfında Tahtaknlede Prevuayans her gün 2,5 - 5 salı ve cumartesi • zarfla teklif kabul edilecektir. Talihlerin ıartnameyi almak 
hanında 41 No. lu yazıhanede tasfi- sabahları 9 -11 hakik:t fıkfira 1 üıere hergüa Galat.t PerıembepHara Samur sokağında it ha-: 
ye memurunu müracaatla alacakla- ! kabul olunur. T. 22398 1 nıadaki İstanbul Bürosuna müracaat eylemeleri. · 
nnı ~ydett~m~eriilAnolunu~ "--···-•••"--·--·~••""••·-- ~~~-----~---~~-~~~~~~-~~~~~~! 
~~~~~~~~~~~~~~~~--"=".....,..,.-,-~~~~-=-~~~~ 

~ ......... , .............................. ... 
A vrupanın en çok 

kullan1lan 

. POKER 
ER Traş bıçakları memle

ketimizde dahi en 
çok sevilen 

Poker Traş Bıçağıdır 

Devlet Demiryolları İlanları 
. 

Yolcu katarlarında izdihamı önlemek ve yolculuğun daha müsait 
· şartlar altında yapılmasını temin etmek maksadilc 15/6/939 tarihinden 

itibaren Ankara - Haydarpaşa - Ankara arasında işleyen 1 ve 2 No. lu 
Anadolu ekspres kntarlarile 3 ve 4 N o. lu sür'at katarlarındaki birinci ve 
ikinci sınıf arabalarda mevcut yer adedi nisbetinde bilet satılması mu· 
karrerdir. r 

Bu katarlarla seyahat etmek istiyen yolcular beher birinci sınıf yer 
için 25 kuruş ve beher ikinci sınıf yer için 20 Kr. tediye etmek şartile: 

A - Ankara - Haydarpaşa arasında ve mütekabilen her gün seyrü· 
sefer eden 1 ve 2 No. lu Anadolu sür'at katarı: 

B :...... Pazar, Salı, Çarşamba ve Cuma günleri Ankaradan hareket eden 
3 No. lu sür'at katarı: 

C - Pazar, Salı, Perşf'mbe ve Cumartesi günleri Haydarpaşadan ha· 
reket eden 4 No. lu sür'at katarı; 

İçin Ankara ve Haydarpaşa mebde garları ile Polatlı, Eskişehir, Ka· 
raköy, Bilecik, Arifiye ve İzmit mutavassıt istasyonlardan yer kuponu 
temin edeceklerdir. 

Yer Kuponlarının satı~ mahalleri ve zamanlar 
1 - Ankara Garı; 
A - 3 No. Ju katar için katarın hareket saatinden 24 saat evvel ve t 

No. ltı Anadolu katarı için, katarın hareket edeceği günün saat 8 inden 
itibaren; 

2 - Haydarpaşa Garı; 

A - 4 No. lu sürat katan ile 2 No. lu Anadolu sür'at katarı için '- __ ,., 
ket saatind~n 24 saat evvel; ı 

3 - Polatlı İstasyonu; 
Bu katarların Ankara ve Eskişehirden hareketlerinden c:onr.:>• 
4 ·- Eskişehir Garı; 

Polatlı ve Karaköyden hareketlerinden sonra; 
5 - Karaköy İstasyonu; 
Eskişehir ve Bilecikten hareketlerinden sonra; 
6 - Bilec!k istasyonu; 
Eskişehir ve Arifiyeden hareketlerinden sonra; 
7 - Arifiye İstasyonu; 
Bilecik ve lzmitten hareketlerinden sonra; 
8 - İzmit İstru.yonu; 
Haydarpaşa ve Arifiyeden hareketlerinden sonra; 
Yer kuponları satacaklar, 
Mutavassıt istasyonlar kendi emirlerinde kalaeak serbest yer nlsbetln 

de yer kuponu satılabilecektir. 
Yolcuların nldıkları yer kuponlarını gidecekleri mnhallere ve kon· 

doktörler tar.afından toplanıncıya k3.dar muhafaza etmeleri lazımdır. 
1 ''e 2 No. lu Anadrılu surat katarlnrındaki bütün birinci ve ikinci st· 

nıf yerlerin evveld<!n kap'atılması zaruridir. Yer kuponu almamış olan yol· 
cular bu katarlarla seyahat edemezler. 

1 1 
3 ve 4 No. lu katarlarda yer kuponu alamıyan yolcular bu katarlardıı 

fstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlanları bulun:ın serbest arabaya binebilirler, yer kuponu almaksızın No.' lu yer· 
27/6/939 sah günü saat 10 da Ankarada Nafıa Vekaleti binası içinde '••••••••••••••••••••••••••• leri işgal eden yolcular işgal ettikleri yerleri terketmiye mecburdurlar. 

Malzeme Müdürlüğü odasında toplanan Malzeme Eksiltme Komisyonun- • Bu mevzu hakkında Ankara ve Haydarpaşa garlarının İstihbarat 

Nafıa V ekalctinden: 

da cem'an 2072 muhammen bedelli Haydarpaşada teslim prtile 20 amele Muhammen aylığ, Bürolarında daha mufas.c:;al malumat alınabilir. 
Semti ve mahallesi Cadde veya sokağı No. ıu Cin•i Lira K. Umumi istirahatin ve herkesce matlup intizamın temini için sayın hal-

8 mühendis, 4 hali ve 4 banyo çadmnın açık eksiltme ueulile eksiltmesi kımızın istasyon ve katar m<?murlannın tavsiyelerine uymalarını ve tah· 

yapılacaktır. Aksaray, Gureba 10-3 Ev 20 00 sis edilip kuponları verilen yerlerden başka yerlere oturmamalarını ve 
Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı bedelsiz olarak Malzeme Müdür- Hüseyin ağa Pertevniyal her hangi bir hoşnutsuzluk vukuunda, dileklerini istasyon ve katar me-

lüğünden alınabilir. Silivrikapı, Hancı 53 Sitti hatun camii 4 00 murları yanında bulunan şikayet defterlerine yazmalarını ehemmiyeti• 
Muvakkat teminat 155,40 liradır. Karagöz Emirler tekkesi ve bahçesi rica ederim. c4023. 

İstek1ilerin muvakkat teminat ve şartnamesinde yazılı vesikalarla bir- Samatya, Hacı Umumi Müdür .. 
likte ayni gün saat 10 da komisyonda hazır bulunmaları llzımdır. kadın Sarraf Tahsin 3 

1 

Dükkan 

Cami arsası 

12 00 

6 00 

D. D/123 n um:ı ralı tarife, J 5.6.1939 tarihinden itibaren Turan istasyo· 
nundan yapıl,ıı cak nakliyata, idareye ve eşhasa ait sarnıçlı vagonlarla 
nakledilecek mayiııta da lcimil edilmiştir. 

c2269. c419h 

İstanbul Belediyesi ilanları 
Vesaiti nakliye resminden olan borcundan dolayı haciz altına alınan 

Ford markalı ve e ki 2577 pilakalı ve yü z lira kıymet takdir edilen takse 

otomobili 19/6/939 pazartesi günü saat 14 de Takeimde Milli garajda açık 

artırma ile satılacağı illin olunur. (4315) 

* 
Beher metre murabbaına 12 lira bedel tahmin olunan Aksaray yan -

gın yerinde dokuzuncu adada Büyük Rcşitpaşa sokağmda 373. 374 harit a 

numaralı arsanın yal!ında 7,3 metre murabbaı Belediye malı arsa satıl

mak üzere açık artırmaya konulmuş tur. Şartnamesi Encümen kaleminde 

görülebilir. İstekliler altı l~ra yetm~ be§ kuru§luk ilk teminat ma.kbuz ve. 

ya mektubile birlikte 19/6/989 pazartesi efuıli saat 14,30 da Daimi Enc!.i-

mende bulunmalıdırlar. (~) (8909) .-·· 

Yeni kapı 

Kumkapı, Şehsu

varbey 

Mermerciler 

Kulluk Arsa 5 00 

Yukarıda yazılı mahaller 940 senesi mayıs sonuna kadar pazarlıkla k i 

raya verileceğinden istekliler 23 haziran 939 cuma giinü saat on beşe kadar 

Cemberlitaşta İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünde Vakıf Akarlar K ale-
mine gelmeleri (4298) 

* 
,İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğüne lüzumu olan 5500 ndct ampul açı l-' 

Fazla tafsirnt için ishısyonlara müracaat edilmesi (2350) c4286• 
~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~---

Zührevi ve cilt hastalı!ı:ları 

Dr. Hayri Ömer 
Öğleden sonra Beyoğlu AğacamH 

knrşısında No. 33 Telefon 41~58 

Dr. 
Çocuk Hakimi ~ 

hmod Akkoyunlu 

· Tak&im - 'faUmlıane Palas No. 4 

Paıardnn nncfa her giln 
15 ten ı or.ra Telefon : 40127 

ek~ltmcru~tf~sabn~m~aktı~iliale~ 3n~39 paurt~i günU ~at en~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

beşte İstanbul Vakıflar Başmüdü1· lü lfü hin~dn toplanan komisycnd:ı Saraç el işi ve makine kalfası ile makine ile 
yapılacaktır. Taltp olan müesseselerin fenni şa rtnamelerini almak üzere diker erkek ve kadın terzi aranıyor: 
her gün r:ıaat 17 ye kadar Başmimarlı~ .-ı ınuracaalları. 

1 - Tophanede 2 No. lu dik !m evi için saraç el işi ve makine kal. Ampullerin keşif bedeli (1705) lira ı eminatı ınuvakkate (128) lira· 
fas ı ve ayrıca makine ile elbise d~er er.kek ve kedın terzi alınacaktır. dır. (42D6) .. - .. 2 - Yaş ve askerlik nazan dikkate alınmıyacaktır. 

3 - Ücret hn!tnlık verilmek Qzare taliplerin hiısnühal ve tifo aşı ka· 
ğ·dlarillt birlıkte hemen dikim evi müdürlüğüne müracaatJan, c4000• 
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