
ÇARŞAMBA 

21 
HAZiRAN 

IDAU1'al 

l•e .. JN...,.rı=·N,.R• .. 
T......,, y.-... - .. 

tlTA.llaVL 

Telef o• - I0'1• 

ABONE ŞARn.ARI 
Tlrkl,. J:ea.W 

900 Kr. Seneliii 2400 Kr. 
SOO Kr. 6 aylı.it 12 SO Kr. 
260 Kr. 3 aylıiı 650 Kr. 

90 Kr. 1 aylıfı 3SO Kr. 

HER YERDE 

3 
......_ 1939 İkinci yıl - No. 407 QONLOK SiY ASI HALK QAZETESI 

P .. ta lttJ._.,.. ıl,...Haif .... 
lelretJe, iP. H, 14, f .I •• 4 Ura 

KURUŞ 

Alman Gazetelerinin 
Fuzuli Müdahaleleri 
Türkiyenin Bugünkü ·Siyaseti 
Komşu Arap Memleketleri için 

8. Armaa Kalineaku 

Bir Tehlike Teşkil Ediyormuş! Rumen Başvekiline 
!erlin Yahya Paşanın Ziyaretinden de Memnun Değil Suikast Teş!bbllsü 

A 
- Bu suçla maznun olarak 

HatayınMüstakbel 
İdare Şekli 

Ankarada Toplanan 
Bir Kanun Projesi 

Komisyon 
Hazırladı 

Ankara, 20 (Huıuıi) - Hatayın anavatanll iihakı huıu
utile meırul olaa komisyon Dahiliye Mü•teşan Nazif Erginin 
Bqkanbiı altında yapbğı toplantılar neticeaiade Meclise 
verilmek üzere bir kanun layihHı bazırlamııtır. Bu liyihaya 
ıöre bugün Hatay Türkiyen'n bir viliyeti şekline girecek 
vilayet merkezi de Antakya olacaktır. Reyhaniye, Kınkhaa, 
lıkenderun, Bilin kaza mer~eıleri olacak, ayrıca 12 nahiye 
mertteıi ve 400 köy bulunacaktır. 

ilhaktan ıonra Hatayı• her haıusta iman ve kaakınma11 
için derhal faaliyete geçihcektir. Bu huıusta da büyük bir 
proje hazırlanmııtır. lmanyanın birçok kişi tevkif edildi 

Bel~ddaçıkan 18 haz~antarihli ~~~~~~~~~~~~~··~~~~~~~~~~~·~~~~~~ 

Hayat Sahası Politika gazetesinin bildirdiğ~ne gö· 
re Bükreşte Başvekil Arman Kali
nesku'ya karşı bir suikast hareketi 

y •ıan: HU.eyin Cahid YALÇIN meydana çıkarılmış ve birçok kişi 
Enver Paşanın Çocuk
ları vatana·dönüyorlar . Alınanların icad ettikleri cHa

fat sahası. tabirinden kasdettikleri 
111 • b'anayı anlamak kabil olmadığını 
d~kaç defa, vesile düştükçe, söyle-
ık. Bunu anlamıya muvaffak ol -
muş bir devlet 

0

adamına tesadüf et
miyoruz. Her halde, bizim kanaati-

l
tnizce ayat sahası tabirile Alman-
arı edi k kür· yanlarında i 

s lıyarak dün-
Yayı dar istila 
etrnek ~ 
f ani nasy 
Yetini kurma ı 

Böyle olmakla 
ıtlduğu kadar objektif ··nmek ve 
realiteye uyar kanaatler yda et -
rtlek için, bizzat Alman gazetelerin
de cHayat sahası• hakkında görü -
~n yazılara ehemmiyet vermek ve 
Onları mevzubahs eylemek faydasız 
olamaz. 

Deutsche Allgemeine Zeitung'dan 
n~ıen cHayat sahası• hakkında 
&ordüğümüz nazariye şudur: 
. Bu gazetenin ifadesine nazaran 
«liayat sahası• 86 milyon insanın 
Yaşarnak için muhtaç olduğu ve ü
"-erlerinde tarihi bir hakları bulun· 
~Uğu sahadan başka bir manayı ha
lz değildir. Lord Halifaks cHayat 
&ahash nın manasını anladığını be· 
r,an ediyor. Eğer İngiltere hükume· 
1 Alman kavminin refaha hakkı 

O}d • 
~ ugunu ve bu refah ve saadetin 

Vrupa ve hatta İngiltere için el· 

h~tn bulunduğunu teslim ediyorsa 
\t .,..., •• 

... utalea ve kanaatten istihraç 
~~e~i neticeyi alaka ile takip e -
~ğız. Bugünkü vaziyetin teşkil 
ettiıı<· 'd . .. . . . 

tot ı areı orfıye sıstemı ne kadar 
!~buk ortadan kalkarsa o kadar iyi 

acaktır.> . 

1 
A.ngriff gazetesine göre, Alman

~~ın talepleri iki kelime ile hulasa 
( ~lebilirm~: Hayat sahası! Mev
l u ahs olan şey, diplomatik talep
herk siyasi iddialar değilmiş, hayati 
bil lar imiş. İngilterede Almanların 
~~at sahası hakkındaki talepleri 
ll Şılaınamış. Çünkü İngilizler bu
h u anlamış olsalar imiş çemberleme 
/\~reketine teşebbüs etmezlermiş. 
trı. rnan kavmi bütün çemberleme 
b'ane\rralarını bir diplomasi işi gi
d 

1 değiı, her kavmin kendi nüfusun
ç~n, kendi kabiliyetlerinden, kendi 
h· l§kanlığından istihraç etmekte 
lh~lı olduğu hayati haklarına karşı 
td' aka mugayir bir hareket telakki 

ıyornı.uş 

~ .1§te Al~an gazetelerinin yazıları. 
vıına· b 
)' 1 Unlardan bir mana anlamı-

8. Ç<llışalım 
/\ . 

1:,. 
1rnanlar, bulundukları topraklar 

ı.t .,er· 
la ınde yaşıyamadıklarını, hudut-
te~na sığamadıklarını ileriye süre
iar kendilerini yaşatacak topraklar 
ta 1Y0 rlar. Bir kere, hudutlarına sı
tta';1ıYacak kadar çok olan Alınan ve 
l rt Yanlar neden dolayı nüfuslarını 
ter:rrnak için bu kadar gayret gös
lerı Yorlar? Nüf uslarmı sun'i tedbir -

e &zaltmıya baksınlar demek it
llÖ!leybı ()ab.lt YALÇIN 

<&au ~ ilacü saylunnrda) 

Mısır ~·~tciye Nazın Baıvekil Refik SayClamla berat.er 

tevkif edilmiştir. Tevkif edilenler a
rasında bilhassa silah ve cephane a. 

(Sonu 8 üncü sayfamızda) 

Bulgar Başvekili 
Berline Gidiyor 

Berlin. 20 (Hususi) - Bulgar baş
vekili Köseivanof bu ayın sonuna 
doğru Ber lin'e gelecektir. .Bulgar 
Başvekili Berlinde dört gün kalacak 
ve bu vesile ile büyük merasim ya
pılacakt ır. Köseivanof Almanyada 
bulunduğu müddet zarfında Mareşa' 
Göring, Von Ribbentrop ve Hitl•t ·le 

Layiha Meclis Ruznamesine Alındı 
-··-- .... ---

Ankara, 20 (Hususi) - Ölü Ge
neral Enver (Paşa) nın çocukları 

Mahpeyker, Türkan, Ali ve biraderi 
Kamil kızı Rananın ve İsmail Hak· 
kının .kızı Hüneykanın Tüık v;ıtan

daşlığına kabulü ve Türkiyeye gel· 
melerine müsaade edilmesine dair 
kanun layihası Meclis rutnamesir:.e 
alınmıştır. Adliye Encümeni mazba
tasında ezcümle şöyle denilmekte-ı 

dir: 
v 

431 sayılı kanun hükümlerine gf>· 
re milli hudut dışında bulunan ölu 
General Enverin ve )cardcşi Karni· 
lin çocukları evlenme yaşına gel
mış ve bulundukları yerlerde ev· 
lenmelerine imkan olmadığı gibi du· 
rumlarında ana vatana engel olac ıı.k 

bir hal dahi görülmemiş olduğu es· 
babı mucibesile hazırlanan kanuıı 

layihası Encümence esas itibarile 
kabul c t' ilrrf ştir. 

-'"' ---~ 
~ 

Almanyada Bulunan :örüşccekt-ir. -

Ik A D ı ispanya, Roma- G f k İstanbuldan i rap ip omat Berlin Mihverine a en o 
. · . İltihaketmiyecP.k Geçerek Bükreşe Gitti 

Başvekıl Mısırlı Nazır Şerefıne Paris, 2o (Hususi> _ Burgostan 

Bir Ziyafet Verdi . bildirildiğne. göre, İspanya ~ariciye 
Nazırı General Aranda, vakı beya-

P aris, 20 (A. A.) - Havas, Berlin· 
den bildiriyor : 

Kral İbnissuudun hususi surette 

. 

gönderdiğı mümessili müşavir Ha
lid Elhudun Obersalzbergde Hitleri 

(Sonu S üncü aayfanmda) 

Türk1 'Alfabesinin 
Islahı Etrafında 

. . 
Bu Tezi ./lk Ortaya Atan Bay 

Diyor Naci Kasım Ne 
.. 

• 1 h emze 

•"' d J dal ti ..;- dad I< .!1 kef 

b .....> be z J zel l J- b 1 J lam 

t ..:;, le r ) n i: j; zı m r mim 

1 ..::., se z J ze c t_ ayın n .;, nun ., 
c ~ cim s ıJ" ıin t t gaym v J vav 

-ti ( ha ' ..r tun f .J f e h > he 

h c. hı i v' ıad k J kaf y ı.$ ya 

Bay Naci Kasımın teklif ettiği yeni ılbbe harfleri 

Maarif Vekaletinin Türk alfabe· 
sini tadil etmekte olduğunu geçende 
yazmıştık. 

ı mayıs 939 da Ankarada toplanan 
Birinci Neşriyat Kongresinde bu 

mevzu hakkında ilk teklifi yapan ve 
bu mnksatla cTürk alfabesinin ısla

hh adlı eseri yazan Naci kasım A
çıkel'le görüşmek istedik. Üstadı 

· (Sonu 7 nci sayfamızda) 

Eski Hapishane Binası 
Pirelerin İstilisında 

Müthiş pire akını civarı da tehdide 
Belediye imha tedbirleri alıyor 

başladı 

---Cll'> c:---
Uzun münakaşalardan sonra n iha

yet yıkılmasına karar verilen Ha -

pishane binasının t ahliye edildiğini 

yazmıştık. Haber aldığımıza ~öre 

burası tamamen boşaltıldıktan son
ra boş hücreleri bir pire salgını kap
lamıştır. Bu yüzden Hapishane bi . 

(Sonu 3 üo~ü aayfadu ~ 

natında şunları sölemiştir: 

İspanya, Roma - Berlin mihveri
ne iltihak etmiyecek ve müstakil 
bir siyaset t rkip edecektir. 

.Bundan başka Ç}eneral, İ,'>panya
daki demiryolu ve şoselerin yapıl -
ması için Almanyamn yaptığı tek
lifin reddedildiğini ve bu iş iÇin 
20 milyon istcrlin mukabilinde Ho
landalılarla mutabık kalındığını ilA
ve etmişt~. 

~··~ ...... , .............................. . 
Parti Grupunun 
Diinhü İctimaı 

' Ankara, 20 (A.A.) - C. H. Partisi. 
Meclis grupu bugün (20.6.939) saat 

· 15 te reis vekili Hilmi Uran'ın baş· 
kanlığında toplandı. Söz alan Hari· 
ciye Vekili. Şükrü Saracoğlu son 
hafta zarfında dünya ve Avrupa si· 
yasetinin vaziyetini ve bizim bu c;i
yaset içinde takip etmekte olduğu· 
muz hareket tarzın ı izah etmiş ve 
bilhassa son günler içinde Rumanya 
ve Mısır gibi iki dost devlet r e mil-

(Sonu 3 ÜD<'Ü K&yfamızda) 

Valinin Bir Cemilesi 
İki gün evvel gazetemizde haksız 

olarak işinden çıkartılan bir koru 
bekçisinin şikayetini yazmış ve bu 
kararın geri alınmnsın ı sayın Vali-

den temenni etmiştik. Koru bekçisi 
dün matbaamıza gelmiş ve gazete
mizde intişar eden yazı üzerine Va
linin işile alakadar olduğunu ve 
Beykoz Kaymakamına telC'fonla e- 1 

mir vererek kendisine. mümasil bir 
iş verilmesini emrettiğini söylemiş· 

tir. 

Sayın Valinin, gazetcmizd<> in ti -
şar eden yazı üzerine bu bigünah 
bekçiyi bir işe yerleştirilmesi hu-ı 
susunda gösterdiği hakşinaslık ese
rine gazetemiz de tesekkür etmeyi 
bir borç biliriı: 

Rumen Hariciye Nazırı Fener 
Patrikhanesini De Ziyaret Etti · 

Gafenkonua Patrikhaneyi Ziyaretiaden Bir lntıba 
(Yazısı S üncü sayfamızda) 

Hi::R SABAH 

TÜRK İŞİNİ BİLİR 
B}r Alman gazetesi sulh cephesi· 

ni takviye için akdedilmiş olan 
Türk - İngiliz itilafını mevzuu bah· 
sederken kendinden geçiyor ~·e bir 
hayli abuk sabuk mütalealnrdan 
sonra bizim Boğazları İngilizlere 
teslim edivermiş olduğumuzu iddia 
etmek garabetini dE> gösteriyor. 

Cihan harbinde Osmanlı impara
torluğu Çanakkale boğazının mu· 
knddcratım bir aralık bir ecnebi 
ele tevdi etmek gafletini irtikap et· 
mişti. Müttefik olmakla beraber ne 
de olsa yabancı olan bu bir çift elin 
sevk ve idaresi Türke hem insan, 
hem arazi bakımından o kadar pa· 
halıya mal olmuştur ki bundan son
ra böyle bir tl"crlibeye girişmcmize 
imkan ve ihtimal tasavvur edilemez. 

Berlin'li gazetenin bilmesi !azım· 
dır ki. Türk milleH yüz binlerce ev-

liıdının kanı bahasına elde ettiği 
tam ve mutlak istiklalinin bir zer
resini bile canından fazla kıskanan 
daima hür yaşamış ve daima hür 
yaşıyacak bir millettir. Zaten Al
man gazetesini köpürten, böyle m5.
nasız ve çocukça iddialara scvkeden 
Türkiye - İngiltere anlaşması da 
dünya sulhunu ve mukaddes istik
lali~izi korumak gibi yüce temel· 
lere dayandığı içindir ki, başta 

aziz Türk milleti bulunmak ~arti
le, hürriyet ve istiklallerine fışık 
milletler tarafmdan bu derece can
dan alkışlandı ve hala da alkışlanı
yor. 

Voelkische Beobahter bizim hesn· 
bımıza kendini fuzuli bir iizüntüye 
kantırmasın: Biz ne yaptığımızı bi· 
liyoruz. 
A. CEMALEDDIN SARACOGLV 



-•t -
Bulgar Çobanı Bülbül Kesilmiş 

Bildiklerini Anlatıyordu 
······ ...... 

.İ1iz de Bozdalı yolunu tuttuk. ! 
B:nbaşımız önde, biz ardında, gün· 
)erce bu koca dajı taramak ve ara· 
makla meşgul olduk ve gerçekten 
de çok sıkıldık ve yorulduk. Ruhu
ır.uzu, vücudümüzü dinlendirmek 
ihtiyacını duyduk. (Karamandıra) 
mevkiine, bizim İştero kahyanın ı 
mandırası yolunu tuttuk. Hem yü
rüyor, hem de muhiti araştırıyor, iz 
kolluyorduk. O gün de öğle vakti 1 
o'muş. yorgunluktan ve muvaffaki-1 
yctsizliğin verdiği üzüntüden adeta 
boğulmuştuk. Biraz istirahat etmelt ı 
fizere o civarda bulunduğunu bildi
iimiz bir p nara doğrulmuştuk. Dar 
bir patikayı takip ediyor, tabii ileri 
ve yanlarımızda emniyet tertibatını 
alarak ilerliyorduk. O esnada da, ih
t ·var ve fakat dinÇ bir Bulgar köy. 
lüsü bize doğru ilerliyor ve ürkek 
bir tavır, çekingen bir halle yanı
mızdan geçiyordu. Köylünün bu ha
lini ben tabii bulmuş ve ürkek1iğini 
bizden korktuğuna hamletmiştim. 

Fakat, koca binbaşımın iri gözleri 
derhal bu meçhul köylünün üzerine 
clikilmis, kiryikleri esrarlı bir titiz
likle ürpermişti. Hemen, çevik bir 
hareketle hayvanından atladı. Es· 
'rarlı bir gülüşle: 
· - Ates, dedi, çevir şu köylüyü de 
getir bana. 

İhtiyar sandığımız köylü meğer 
bir ifrit imiş. Herif, sesl,,.rimize ku-
1~·· b"1n n m'ltnJS, bir tilki sinsiliğile 1 
hemen tabanları kaldırmıştl. O ko
şuyor, biz de kovalıyorduk. Habis 
iki neferle beni, oralarda ve sağa, 
sola yarım saatten fazla kosturmuş. 
yormu<;tu. Bir türlü yetişememiş, 
herifi tutamamıştık. Tutamıyac:ı

ğ mızı da anlamıştık. Artık silaha 
müracaat mecburiyetinde kalmış

tım. Ardından bir kurşun saldım. 

Baldırından vurup yere yıktığım 
bu şeytan yürüyüşlü köylünün te· 
pesine çullandım. 

Biraz sonra, ben ylirasını sanyor, 
bin başım da tatlı sözlerle a~zını 1· 

rıyordu. Bu da. nesli gibi ağzı sıkt, 
yüreği pek bir herifti. Hem söylemi
yor. hem de eğlenir gibi "yüzümüıe 
bakıp gülüyordu. 1.tzerinden de bir· 
teY çıkmaması ve hele fÜpheli hal 
ve tavırları bu herifin bir esrar kil· 
pü olduğu kanaatini vermişti bize. 
ruii sızdıracak ve bütün ıırlarını 
l&yletecektik. Pınann bapna da aeı. 
ınif, yeşillikleriD üzerine serilmit
tlk. Binbaşım. herifin bu kaskatı l· 
eadına karşı sabrediyor, iyi muam~ 
leden vazıeçmiyordu. Tattı söylü
yor, fakat habis herif, acı ve ters ce
ftl)lar veriyordu. Artık binbaşı da 
linirlenmlş, emrini vermişti: 

- Söylet şu herifi Ateş. 
Büyük bir ağacın altında bir ateş 

yaktırdım, üzerine de bircok yaş 
t!allar attırdım. Bu inatçı herifi baş
ışağı, ateşin savurduğu dumanlarıı 

doğru astırdım. Yaş dalların fışır

t-Jıyarat çıkardıfı dumanlann sıcak. 
lığile, herifin katı inadı yumuşamış, 
birkaç dakika sonra da tamamile e
rimişti. Çırpınıyor, bağırıyordu: 

- Amanın söyliyeceğim. 

' İndirttim. Binbaşım gülüyor, o 
IÖylüyor, biz de dikkatle dinliyor
duk. 

- Ben, diyordu, binbaşı efendi· 
ıin anladığı gibi, İstoyan kaptanın 
lab•rcilerindenim. İsmim Kusleftir. 
Detnirhisarlıyım. Kaptan fstoy.an, 
fU anda Drama yolundadır. Uç gün 
evveline kadar Demirhisar tarafia
nnda idi. On gün evvel, komite re
islerinden Gercikofla beraber bu 
tağda ve tştero kahyanın mandıra
ıında misafirmişler. Gercikof, komi
teye yaptıkları hainliklerden dolavı 
amuml merkez tarafından idama 
mahlı:ılm edilen adamların öldürül· 
mesi itini vermiş kaptana ve çekilip 
&itmiş. Kaptan da, buradan doğ· 
ruca Demirhisarma geldi. O gece. 
Papa Yuvan ile kardesi Milinko'yu 
kaldırdı ve şehir haricinde ölcfftrdü. 
Oradan hep beraber cLe,ı:ova> ya 

geldik. Anastas çorbacıyı ela orada 
öldürdü. Şimdi de, Dramadaki Di· 
mitri çorbacı ile kardeşlerini ve Ka
lapot köyünde Yorgi çorbacıyı öl
dürmiye gitti. 

Sinirlerimiz gerilmiş, baştan ayı
ğı kulak kesilmiştik. Bu esnada bin
başım, köylünün sözünü kesti ve 
sordu: 

- Ne imiş bu adamların kabahat-
leri, her halde bilirsin sen? .. 

- Bilmiyorum binbaşı efendi. 
- Peki, anlat bakalım alt tarafını. 
- Söyliyeceğim, Dramadan da 

Kavalaya inecek. Orada da, evvelce 
Bulgarken Rum olan ve Bulgar ko
miteleri aleyhine espiyonluk yapan 
Andrc ile kayınlarını tepeliyecek. 

-Hepsi bu kadar mı?. 
- Daha var efendi, söylüyorum 

işte. Kavaladan da İskeçeye geçecek 
ve tütün tüccarlarından Andonu öl
dürecek ... 

- Daha başka? .. 
- Başka yok binbaşı efendi. 
Bir saat sonra, Karamandırada i

dik. İştero kahya, her vakitki gibi. 
binbaşımı güler yüzle karşılamıştı. 
Karşılıklı oturmuşlardı. Kahyanın 

çenesi makine gibi işliyordu. 
- Çok mühim havadisler var, 

binbaşı efendi, diyordu, yeğenim 
Kostiyi, bunları size söylmek için 
Sereze gönderdim. Gelmedi mi?. 

- Ben Serezde değildim kahya, ne 
imiş bakalım bu havadisler? .. 

- Çok mühim, binbaşı. Geçenler· 
de, Bulgaristanda (Dopnisa) kasa
basında Bulgar komitecileri toplan· 
mış. Bu toplantıyı, Makedonya İhti
lal Komitesi Reisi (Boris Sarafof) 
tertip etmiş. Yanında General (Son
çef), Miralay Yankof, yüzbaşı Por· 
tekerof ve İsteyanof ta varmış. Ger
cikof, Sandaneski, Çernopoyef, De
de tlya, Dede Tanaş ve Donço ile i
simlerini söyledikleri halde unuttu
ğum birçok kaptanlar da Bulgarista
na geçerek bu toplantıda bulunmuş
lar. 

- Kimden işittin bunları kahya?. 
- Gerçikof, Kaptan İstoyana an· 

latırken duydum. 
- E sonra? .. 
Sonrası binba§ım, Makedonyada 

yapılacak büyük ihtilalin program
larını hazırlamıılar. Edime tarafla. 
nna Gerçikof, Vardara Portekerof, 
Bizim bu taraflara da General Son
çef kumandan tayin edilmiş, yakın
dı ihtiW başhyacakmış. Gerçikof 
bu musibeti bana da müjdeler &ibi 
söyledi ve korkma fftero artık, de
di, pek yakında Osmanlılann elin· 
den kurtaracajız sizi ve hepinizi. 

- Bunları anladım, Kaptan lato
yanın şimdi nerede olduiunu da bi· 
Jlyor musun, onu söyle bana? .. 

İştero, bu suale pek kat't cevap 
verememiş, yalan da söylememişti. 
Yolda tuttuğumuz Kuslef'in verdiği 
haberleri, yine Gerçikof'un Kaptan 
İstoyana söylerken işittiğini bildire
rek avnile tekrar etmiş ve: 

- İstoyan, demişti, idamlarına 
hükmeqilen bu adamları öldürdük
ten sonra, bu havalideki Bulgarlar
dan toplıyacağı iki yüz kişilik bir 
kuvvetle Cumaibala ile Razlık ara
sındaki Piredel boğazına gidecek ve 
orada General Sonçefi bekliyecek. 

Binbaşı. artık kahyayı dinlemi· 
yordu. Kuslefi karşısına dikmişti. 

Kihyanın verdiği bu son haberleri 
ona da söyletmek istiyordu. Fakat, 
herifin eşek inadı yine tutmuştu. 

Ayaklannı diremiş, atzını dikmişti. 

Fakat, binbaşı sopayı kapmış, (Kus. 
lef) in yüreğinde kalan zehirli sır
larını da birer birer saydınp dök
türınüştü. fbtilAI hareketlerinin baş
lıyacalt yerleri, tarihleri ve reis ve 
kaptanların isimlerile söyletmişti. 
Alınan mahlmat son derecede f'· 

hemmiyetli ve memleketin hayat ve 
asayişile alakalı idi. Bu haberler kar 
ıısında binbaşım, bir ağacın altına 
çekiltnı,, saatlerce ve derin derin dü 
şünmilştü. Teessüründen yemek bi· 
l! yememişti. (J')evamı var) 

TENISA8AH 

ŞEHİR HABERLERİ 
Gazi Köprüsü 
inşaatından 
Çıkan ihtilaf 

Okuyucularımız 
Diyor ki ı 

11 Fakirim, iki çocu-
... EeklUnk•..-n• köprUeU 

ve boJ•l•nn bozul11111eı 
................ oluyor .. 60 yaşında kötürüm kocamdan 
Gazi köprüsünün inşasım deruh- biri 10, diğeri 8 yaşında iki çocu

te eden fir.keUe Belediye arasında ğum var. Bu yavrularımın istikba
bir ihtilAf çıkmıştır. İhtilafın mev· lini değil günlük gıda ihtiyaçlarını 
zuu ıudur: teminden aciz bir ana olduğumdan 

gum var,, 

Yapılan mukavele mucibince §ir- ve yavrularıma yardımda buluna· 
ket, Gazi köprüsünün inşasının bat- :ak kimsemiz dahi olmadığından 
ladığı tarihten ve inşaatın hitamına yüksek hükumetimizin hamiyetli 
ve köprünün seyrüsefere açılmasına elini bu yavrularıma uzatmasını 
kadar sabık Unkapanı köprsünü iyi candan yalvarıyorum: Benim ar
ve seyrüsefere müsiiit bir şekilde zum bu iki ciğerparemi cümhuri
muhafaza etmeğe mecbur idi. Hal- yet hükumetimizin herhangi bir 
buki Unkapanı köprüsü bir fırtına yatı mektebine almasına imkan 
esnasında tamamen harap olarak varsa memnuniyetle ve seve seve 
kaldınldığından şirket Unkapanı vermek hiç olmazsa onları bu sefa
köprüsü için hiç bir masraf yapma· letten kurtarmaktır. 
mıştır. Bu vaziyet karşısında kimlere ve 

Belediye, köprü, eski vaziyetinde nereye müracaat etmem J:hımgel
olsaydı şirketin yapacağı masrafla- diğini sayın gazeteniz delaletile 
rı Gazi köprüsüııün inşa bedelinden öğrenmek ve ona göre hareket et
ten-zil etmek istemekte, şirket ise mektir. Bu vaziyeti alakadar ma
buna muhalefet etmektedir. kamlara bildirecek olursanız mem-
Diğer taraftan Gazi köprüsüne lekete iki çocuk kazandımnş olur

şirkct tarafından vurulan boyaların sunuz. 
laz.ımgelen haiz olmadıklarından do Kasımpaşa, Küçükpiyale, Hacı 
layı bozulduklarını yazmıştık. Şir· Süleyman sokak No (10) da Vesile 
ket, kendi tarafından istimal olunan YENİ SABAH - Çocuklarınızı 
boyanın lazımgelen evsafı haiz ol - leyli meccani olarak bir yatı mek
duğunu, ancak Haliç sularının kim- tebine vermek için Maarif müdür· 
yevt terkibi itibarile boyayı bozdu· lüğüne bir istida ile müracaat et
ğunu ileri sürmektedir. meniz lizımdır. Çocuklar usulf'n 

Belediye, şirketin bu iddiasım bir imt,ihana tabi tutulduktan son
şiddetle reddetmektedir. Şirket, la- ra şehir yatı mekteplerinden biri· 
zımgelen evsafı haiz boya istimal ._n.e-y.e.rl•eııiıışt•i•ri•li•r•. _______ _, 

etmediği takdirde bile, icap eden I 
tedbirlere müracaat edecektir. 

Her iki mesele hakkında karar 
vermek üzere dün heyeti fenniye 
müdürlüğünde bir toplantı yapıl -
mıştır. 

DüQünler 
Halkevler l ve klUpler d• 

Bekçiyi Dövmiye Siyasi z~mrelerin ka 

K ık S 
lık. ı hazırlığı 

a an arhoş DevleUerin mütemadiyen b~--K d landıkfa:-ı ve herkesin sulh mu ol• a ın cak, yoksa harp mi patlıyacak diY' 

&ece vakti ••roııunlla 
hldl•• çık•ran Le• dUn 

tevkif edlldl 
Lea isminde genç bir kadın, dün 

gece Beyoğlunda sarhoş olmuş ve 
iki yana yıkılıp nara ata ata İmam 
sokağına girmiştir. 

Lea burada, eskidenberi tanıdığı 
iki gence tesadüf etmiş ve kendisi
ni sükunete davet eden gen_çlerle 
de kavgaya tutuşmuştur. 

İmam sokağı bekçisi ~li Güler, 
sarhoş kadının sesini işitir işitmez 

hemen hadise yerine koşmuş ve o
na susmasını söylemişse de genç ka
dın dinlememiştir. 

Lea üstelik bekçiye hakarete baş
lamış ve kendisini karakola davet 
ed~nc~ ~c, eli~d.eki çantasını kaldır- ! 
dıgı gıbı bekçının kafasına indirmiş-

tir. 1 
Bu ·vaziyet karşısında Ali Güler, 

sarhoş kadım zorla karakola götür
meğe mecbur kalmıştır. 

Lea dün Asliye dördüncü Ceza 
mahkemesine verilerek sorguya çe-
kilmiştir. ! 

Hali kendine gelememiş olan 
sarhoş kadın, mahkemede şunları 1 

söylemiştir: 1 

- Beyoğlul\(ia Camlıköşk biraha- j 
nesinde ve diğer bazı yerlerde rakı ' 
içtim. Efkarımı dağıtmak istedim. I 
Fakat çok sarhoş olmuşum. Sokak
ta ne yaptığımın hiç farkında deği
lim.> 

Bundan sonra şahitler dinlenil -
miştir. 

Bunlar, Leanın, bekçi Ali Güler'e 
hakaret ettiğini ve vurduğunu söy
lemişlerdir. 

Bunun üzerine mahkeme, Lea 

kendi keraine veya yakınlarile 
• nuştuğu bir sırada, hac:U.,atın sı,....,,. 

harb denilen afetin önüne geçme' 
için çalışıldığını gösteriyor. F~ 
bu çalışmaya rağmen bu tehlike 
tadan kalkmış delil, bilAkis h.......,•:-:• 
tın içinde yaşadığı muvazenes· 
ğin adeta müstakar bir vaziyet 'kel' 
bettiği müşahede ediliyor. 
Şimdi harb etmek meselesi, öyl• 

uluorta atılacak bir sergüzeşt mahl" 
yetinde değildir. Bugün istila siY"' 
seti takib etmek istiyen devletler 
harbin, mağlfıplara olduğu kad~ 
galiplere de mühlik surette tesit 
edeceğini bildiklerinden, bu husu!" 
ta iki lıal suretine işaret etmek isti" 
yorlar. Bu hal suretinden biri: .ryıl" 
dırım harp> denilen fikirdir ki, b 
rada esas unsur sürprizdir. tkincitl 
ise, harbin devamı ne olursa olsullr 
hasım devletlerin, kat'i neticelerill 
alınacağı harekat sahasında ekon .. 
mik vasıtalarını temerküz ettit' 
meğe mani olmak gayesidir. Bw:f 
bir misal, 1914 • 1918 harbinde #.' 
nizaltı gemilerinden edilen istifaM" 
dir. Bugün bu vasıtalara, bir 
münkeşif tayyareciliğin 

yardım ilave edilebilir. 
Bu iki hal suretinden birincisi. 

mihver devletlerinin ziyadesile hO" 
şuna gitmekte, ve herhangi bir gr 
ye tahtında olursa .olsun askeri ~ 
ekonomik hazırlıklarını bu zavi1' 
altından yapmaktadırlar. Mihvet 
siyasetinin istediği şey, hazırlığını• 
ve teşkilatının faikıyeti, demokrasi 
devletlerinin hazırlık ve teşkiIAtJ• 

VVVVVVVVV"VV"V""""~""-""-,_,~~,._~ Y•Pllabllecek 
aELEDIYED• ı Düğünlerdeki israfın önüne geç· ı hakkında tevkif kararı vermiştir., 

mek iç.in düğünlerin otel salonların- Kendisi hemen tevkif edilmiştir. 
Beylerbeyi Çengel- da yapılmasını Vilayet yasak etmiş- Randevuculuktan sabıkası bulun -

na faik bir hale getirmek ve arad• 
muayyen bir faikıyet marjı bırak• 
maktır. Halbuki bugün sürpriz keY" 
fiyeti siyasi kombinezonlar, askefi 
plfınlardan çıkarJlmak 18,zımdıt· 

Çünkü sürpriz taarruzun gizli hr 
zırlanmasını tazammun eder ki b11 
da, tekniğin bugünkü vaziyetinde 
mümkün olmıyan bir ktvfiyettif. 
Hali hazırda Almanya'nın bütilD 
komşuları daimi bir istila te~ 
altında bulunduklarından kendt 
emniyet ve istiklallerini müdafsa 

köy yolu ti. Vıliyetin bu tedbirinden maksat duğu zannedilen Leanın sabıkası so-
Beylerbeyi • Çengelköy arası ve ıyal111z aile bütçelerini sarsan mas- rulmak için muhakeme başka bir 

Çengelköyden itibaren bazı aksamı rafların önlenmesi olduğundan. dü- ~e talik olunmuştur. 
bozuk olan yerin asf.altlanması ·vali ğün merasimine parasız olarak tah
ve Belediye reisi Doktor Lütfi Kır· sis olunan Halkevlerile klüp binala
dar tarafından alakadarlara emro- rında düğün toplantıları yapılması-
lunmuştur. na izin vermiştir. 

VVVVVVVVV...V'VV'V~~"""'"""',_,,_,-'V._ 

Denizbankın lzmir şu
besi teslim alınıyor 
Deniz Bankın İzmir şubesi de bu 

ay başınden itibaren lağvedile· 
cek ve yerine Deni:ıyolları ve Li· 
manlar Umum Müdürlüğü teşkilatı
na merbut iki müdürlük ihdas edı· 
lecektir. İzmirdeki şubeyi devri tes-
lim almak üzere Deniz Bank U~um 
Müdür Muavini Haşmet Dölge ve 
Deniz Bank şeflerinden Zekeriyya 
dün Ana!arta vapurile İzmire git· 
mişler ve birkaç gün evvel İzmire 
giden Limanlar Umum Müdür mu~ 
avini Hamit Saracoğluna iltihak· 
etmişlerdir. Şubenin d~·ir teslimi 
bu ~y başına kadar nihayetlenmiş 
olacaktır. 
İzmir Denizyollan Müdürlüğüne 

Deniz Bank şefierinden Zekeriyyn 
tayin edilmiştir. 

Bir od•cı vanurd•n 
deniz• dUtlU 

Kadıköy Halle Partisi odacıların
dan Ahmet isminde biri dün Gözte· 
pe vapurile Köprüye gelirken \nu
vazenesini kaybederek denize düş
müş, vapur durarak kendisi kıt1a· 
nlmıştır. 

Ahmet tedavi edilmek iizere has-

Bundan başka gündüzleri Bele -
diye nikah salonlarında da nikah 
davetlilerine çay, şeker ve limona-

ta ikram edilebilecek ve birkaç sa
at toplantı yapılabilecektir. Vali, 
bu meseleyi bugünlerde yeniden 
tetkik edecektir. 

Katli Balyoz 
•r ı., •calmll•ld ku• 
bir .,...,... lllUlllMne 

Hbep oldu 
Üsküdarda Kısıklı civarında U -

zunçayırda Taşocaklarında çalışan 

Adem isminde genç bir amele, ka

zaen Ömerin elinde kurtulan balyo

zun başına isabet etmesile yaralan

mış ve bir müddet sonra da ölmüş
tür. 

Dahiliye Vekili Anka
raya gitti 

Pazar günündenberi Yalovada o
lan Dahiliye Vekili Faik Öztrak dün 

sabah şehrimize gelmiş ve akşam 
trenile Ankaraya gitmiştir. 

taneye nakledilmiştir. ~--••••••••••11.. 
~VVVVVV""'"'~ . 

omratmLDDB : 

Gümrük Muhafaza Ko
mutanının tetkikleri 
Birkaç gündenberi şehrimizde bu

lunmakta olan Gümrük Muhafaza 
Genel Komutanı İbrahim Lutfi Ka
Npınar dün beraberinde İstanbul 
Muhafaza teşkilatı baş müdürü Ha
san Koper olduğu halde Cibalideki 
Gümrük muhafaza teşkilatına ait 
müesseseleri gezmiş ve bazı tetkik
lerde bulunmuştur. Komutan pugiin 
veyahut yarın Çanakkaleye gidecek. 
bilahare Trakyada bazı tetkikler ya
Dacaktır. 

TAKViM ... , • o u ' •\Mtıllıl 

21 ...... 19Jt ç., ..... 

Hte.lt 5 C..azlyllnnl U51 
a-1ı 8 HAZiRAN uı.s 

Ruı Juur: 47 

ht- uat!: 4,28 
Ot• ı 12,I S - lklaıii : 
A.kf&•: l t ,44 - Y•ua : 

laua.a :~,08 

16,17 
21,48 

Çorapçılar Ankaraya 
bir heyet gönderecekler 

İpekli kadın çoraplarının sağlam
lığını temin etmek üzere evvelce bir 1 
Alman mütehassısı tarafından ha
zırlanan raporu tetkik etmek ve İk
tisat Vekaleti nezdinde bazı teşeb

büsler )"llpmak üzere şehrimizdekı 
çorap tüccarları bir heyet seçerek 
Ankaraya göndereceklerdir. Bu se
beple bugün Milli Sanayi Birliğinde 

bir toplantı yapılar.ak bu heyetin 
kimlerden müteşekkil olacağı tesbit 
edilecektir. 

Y•~ Mdlr . Slr&isinü Hı'kı 
parasız flf11 ıöstırilecak 

Yerli Mallar Sergisi Komitesi dün 
Milli Sanayi Birliğinde bir toplantı 

yaparak serginin açılması hakkında 
sarfedilen faaliyeti gözden geçirmiş
tir. Bu seneki sergide İş Bankası i· 
daresinde bulunan Yüniş, İpekis, Sö
mikok, Şeker ve Şişe fabrikaların
d~ki faaliyeti gösteren büyük bir 
film hazırlamıştır. Bu film serginin 
devamı müddetince halka parasız ,.,_ 
larak seyrettirilecektir. 

lnatlt•r• ve Afm•nr•Y• 
yapll•n Ufllk ihracatı 
Tiftik ihracatı son günlerde İngi

terenin de fazla miktarda talepte 
bulunması yüzünden artmıştır. Dün 
Mardesiye vapurile 68 bin kilo İngil
tereye ve 50 bin kilo da Almanyaya 
sevkedilmiştir. Fiatlar 100-1 0~ kuruş 
arasında oynamıştır. 

zımnında gözleri açık, müteyakkıS 
bir surette hazır beklemektedirlet 
Bu su_retle sürpriz taarruz keyfiy~ 

tinin başlıyacağı zamanın tesbitill
de değil, bilakis başlıca kuvve' 
merkezinin dayanacağı yere yapa• 
lacak tazyik derecesidir. 

Bu arada, siyasi zümrelerin hl" 
zırlanmalannda ekonomi potenüell 
de dikkatle mütaleaya değer. B\t" 
gün umumi çarpışma daha ziyade 
muaxyen bazı nok-talarda cereya• 
edecek gibi göründüğünden devlet
lerin yegAne hedefleri, bu hareki' 
sahalarına ekonQmi kudretinin ve 
askeri kuvvetlerin vakit ve zamr 
nında yerleştirilmesi, ulqtırılmdlr 

ve karşılaşmıya hazır bir h1ıle getr 
rilmesidir. Bunun içindir ki müttf 

madiyen teşkilatlarını kuvvetleO" 
dirmeğe uğraşmaktadır. Ezcüıııl' 
müteaddid siyasi kütlelerden, sU1" 
hun idamesi ve cihan siyasi istikr8. 
rının muhafazası için, teşkil edile• 
sulh cephesinin, muayyen noktalal"' 

daki muhtemel faallyet Sdhaların• 
ekonomi kudretin tazammun aske--

' ri kuvvetin istilzam ettiği muvaffl" 

kıyet unsurlarını, hasmından e,,,rel 
yerleştirmek ve faik bir mevldl 

sokmak, tahakkuk ettirmek istedlf 
başlıca hedeftir. 

Bu sebeptendir ki şimdi devlette' 
arasında karşılıklı müthiş bir ıe.
nik yarışı ve mücadelesi vardır. lN' 
rada da kuvvei maneviyesile bir~" 
te, ilk madde servetlerine mühiıll 
miktarda malik, tefkilit ve .-fi 

Kız LfslSflfl JHJldatf fllflzln hayatı kudretli devletlerin dayaor 
U,ISU cağı muhakkaktır. 

İstanbul Kız Lisesinin arka cen. Dr. Retatl SAGA ~ 
r ==================:::::::::=~ besinde ve mektebe bitişik olarak 

bir benzin deposu yapılmıştır. Fa

kat benzin deposu inşa olunurken 
inşaat mektebin bahçesine tecavüz 
etmiştir. 

Diğer taraftan Kız Lisesine bu 
kadar yakın bir mesafede yapılan 
benzin deposunun mektep için teh· 
likeli olacağını düşünen Maarif Mü
dürlüğü tetkikat yaptırmaktadır. 

8011• haflan•n kGçllı 
r•vru 

Şehremininde oturan Mebnıedl' 
kızı Ayşe dün mangalda ka~ 
bir tencere sütün üzerine düştılOI 
ve kollarile vücudünün ınuhteıt' 
yerlerinden yanmıştır. 
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J:!f • l ~ 1; fd :] 511 EJ ! §it ;ı Almanyanm 
lngiltere Japonya HayatSahası 
G • • .., • A (Başta.rafı l illCİ sayfacla) 

Barsak Ve Tiftik ihra
cahmız Kimlerin Elinde 

erg 1 n 11g1 r t 1 Y O r temiyoruz. Fakat gayritabii teş -
vikler ve mükafatlar ile nüCuslarmı 
artırmıya çalı~maları niçln? Çok 

Bu Maddelerin Almanyaya İhra
cını Birkaç Firma Yapıyor 

İn T~~ntsin, 29 (i\.A.) - Fransız v:! 

1 
gılız imtiyazlı mıntakalarının ab

Ukasının altıncı günü barikatların 
ın·· 1 

~rur ve uburu, asgari r..2.dde in 
iniştir. 

d İngiliz koıısolosluğu. tng!Iiz vatan
aşlarından müstacel mecburiyet 

:lınadığı takdirde imtiyazlı mınta
I ayı terketmemelerinl. rica l'tmiştir. 
ngili.z seyrisefaini. büyük güçlül<-1 

lere maruzdur. Tahmil işı için ba-I 
inal bulunmamaktadır. Halbuki İn· ı 
~iı gemileri, sığlık dolayısile n,..h
ruı İllltiyazlı mıntaka içindeki kıs-
111..ına kadar gelememektedir. Sanıl
~ına göre, Japon makamlan İngi- 1 
~erin işlerinde çalışmayı hamal- 1• 

-ca~netmiştir. j 
k V'aşuıgton, 20 (A.A.) - Hariciye 
ı .. ~ıuı liull ~tbuata beyanatta bu
-.arak demiştir ki: 

. Tientsin hadisesi 4 tethişçi Çinli- l 
tıln iade&i meselesine inhisar ew;: 1 
~Üddetçe Amerika hükiımetini .ala. ' 
'f4e ~ etmez. Bununla bı>raber A
~ hükümeti bu İşi takip eden 
Çin•· Ie:in mahiyet ve manasile ve 
ııt: ın dığer mıntakalarında haliha
be da ve mazide yapılan harektt ve 
1._!•nat ile doğrudan doğruya aıa
~rdır ~ 

'l'·~evyork, 20 (A.A.) - Ne'JVor!.:
~ llrıts ıaz~si, Amerika Hariciye 
be ~rı l:Iull'ün Tientsin hakkınd~ki 
lti;•natını tasvip ediyor ve diyor 

la 8u beyanatı memnunivetle karsı
l':~ Amerika Hariciye Nazırı çok 
te ınde ve doğrudan doğru,·a bir 
)e:p v~rmiştir. japonya ehemmi
fn . z bır hadiseyi bahane ederek 
ın Btltere i1t> Çin arasında aktedilen 

de
llahedelerle İn~ilterenin Cinde el-t 
etti~ büt"" h d s• un aklara kam mey-

an okumaktadır. Mühim Amerikan 
ltıenfaatlerinin himavesi irin Cinle 
~Uahede imzalamıs bir millet sıfa. 
'Yle Japon tecavüzlerinin hedefleri 

ve bu tecavi.izlerin melhuz ne!iccle
riyle biz Amerikalılar doğrudan 

doğruva alakadarız. 

Tokyo. 20 (A.A.) - Kabine, bu 
sabah Avrupa'da vaziyetin inkişafi
le rıJakadar olmak üzere 'l'ientsin'd~ 
hasıl olan \'aziyeti tetkik <?tflliştir. 

Tokyo, 20 (A.A.) - Kulangsu'va; 
serbestçe gıda maddeleri gönderil
mesine mani olan Japonların bu haı 
reketini Amerika maslahotgi.izarı Ja
pon Hariciye Nezareti nezdinde pro
testo etmistir. 
Lor~ra. 20 (A.A.) - Harıci~·e Ko· 

mitesi Tientsin'dcki İngiliz imtivazlı 
mıntakasınm abluka edilmesi üze-
rinc hasıl ('l]an vuiv("ti yeniden tet
kik etmek Üzf'ır bu sabah Basvekil
let binasında tonlanmıstır. Müzake, 
rcleı· blr bucuk saat sürmli.ortür. 
Di~er cihetten öb'enildiğine göre 

nazırlar avni zamanda muvaffaki 
yetil' ilerliven Moskova görllşmele
rini de tetkik etmişlerdir. 
Çlndekln lngltlz elçl91 

ölflftlle t•IN.tt edlldl 
Hongkong, 20 (A. A.) - Alınan 

bazı haberlere göre, fngilterenin 
Çin Büyük Elçisi Sir Clark. son 
günlerde telefonla bazı tehditler al
mış ve İngiltere, Japonyaya karşı 
hattı hareketini değiştirmediği tak
dirde ölümle tehdit olunmuştur. 

İngiliz Konsoloı:ıhanesi bu haberi 
ne ~yid ve- ne de tekzip etmiştir. Fa 
kat İngiliz diplomatını himaye için 
ciddi m~hafaza tertibatı alınmıştır. 

Uzak Ş•r kta iki Amerlk•n 
t•brlk•aı Y•l11111 etlfftll 

Hongkong, 20 (A. A.) - Şang

haydan bildirildiğine göre, Anihvey 
\"ilfıyetinin şimalinde Pasien'dc iki 
Amerikan fabrikası Japonlar tarafın 
dan yağma edilmiştir. Bu mUessese
lerin ida-resi Japon makamatı n~ -
dinde ke.} fiyeti şiddetle protesto et
miştir. 

kalabalığız, binaenaleyh dünyayı 

istila etmek hakkımızdır demek 
için değil mi? Bundan iki ay ~v\•cl. barsak ih - 1 edecekler. diğer tekliflere da -
Almanların ya~mıya hakları var- racatçıları arasında bir birlik ku - ha ucuz fiat vereceklerdir. Bir müd 

sa başka milletlerin yok mudur? rulması me\'Zubahs olmuş, fakat dettenberi devam eden bu yeni an
Yedi milyon Çekin hayat hakkı, sonradan çıkan bir ihtilAf yüzün - !aşma tamamen memleketin aley -
hayat sahası olmıyacak mıdır? in- den bu teşebbüs geri kalarak birlik hine netice vermiı ve geçn sene bu 
sanlar münhasıran hayvan mıdır - kurulamamıştı. vakitler 1,30 marktan ı.~ marka 
lar? Bu hayvanlığın üzerine biraz. O zaman çıkan ihtilafın mevzuu kadar satılan Türk barsaklarına 
da insanlık dediğimiz yüksek ve ma şu idi: Memleketimizin bellibaşlı bu anlaşma yapıldıktan sonra 0,80 
nevi bil' varlık aşılanmamış mıdır barsak ihraç ettiği memleketler - maı-k ile azı>.mi bir mark fiat veril
ki siyaset \'e beynelmilel münasebet den Almanya ile iş yapanlar para- meğe başlanmıştır. Anlaşma hüküm 
ler sahasına Almanlar, hayvanlarda larını vaktinde alamadıklarından !erine göre buradaki tröstü teş\dl 
görülen hayat mücadelesı kanununu şikayet etmekte, Aıneri.k:aya ihra - eden beş ihracatçıya bu fiat farkı 
tatbik etmek istiyorlar? Bugün 86 cat yapanlar ise mallarını darua u - prim olarak verilmektedir. 
milyon Alman, hudutları içine sı - cuza verdikleri halde bedelini peşin Bu tröst haricinde kalan firmalar
ğamıyorlarsa, aç kalıyorlarsa kaba- aldıklarından memnun görünmekte 

1 
dan herhangi biri Almanyaya bar

hat ne topraklanndır, ne hudutla- idıler. Birliğin kurulmasında gaye, salı: sevketmek istediği takdirde 
rındır, münhasıran kendilerinindir. her memlekete gönderilecek malla- bu Türk firmasının mallarına düı
Çünkü bütün ellerine geçen parayı nn ayni fiat iızerinden ihrac edil- kün fiatlar teklif edilmektedir. 
insan öldürmeğe, medeniyet yıkmı- mesi imkinlannı temin etmekti. O Bundan başka muayene \'e akre
ya yarıyacak vasıtalara tahsis etme- zamanlar Almanyaya ihracat ya - dilik zorlukları He çeşitli müşkülat 
seler, bulundukları toprak üzerin - pan bazı firmalr bun nza ~rme- da gösterilmektedir. 
de me3'ut ve müreffeh yaşarlar. diklerinden birlik lrurulamamı,tı. Diğer taraftan tiftik piyasası da 
Alman tehlikesi olmasa dünvada bu Son zamanlardı Almanyanın bar-" ayni vuiyettedir. Barsak ihraca -
silahlanma yarışı olmaz. Alman teh- sak piyasasında takip etmkte tında olduğu gibi bu madde üze -
tikesi olmasa ticari münasebetlerde- olduğu mübyaa sistemi hracatçılar rinde de yapılan tröst yüzünden 
ki bu gayritabiilik ortadan kalk&r. arasında tekı·ar şikayetleri mucip memlekette me,·cut 165 tiftik ihra-ı 
Bugu-n dünyanın en "hücra bir köşe- olmıya başlamıftır. j' catçısından bugün ancak 5 tacir ih-
sinde muztarip ve bedbaht halde Bu şikAyete sebep olan noktalar 1 racat yapmaktadır ki, bunlar da Al-

yaşı,•an insan bu felakete kimin se- şunlardır: Bundan dört beş ay "'V- 1 " manlarla anlaşmış o an firmalardır. 
hep olduğunu düşünse karşısında vel Alman ihhalit büroları namına · · ı bi Geriye kalan ihracat tacirleri el-
Almanya ile İtalyayı bulur. Çünkü memleketimıze ge en "r Alman fir terindeki lifttkleri bütün rezikolar 
onlar sulh \'e miisalemete taraftar ması, şehrimizdeki ihracatc;ılanmız-
olsa lar herkes bir masanın etrafın- dan birkaç yabancı firma ile anlaş- kendilerine ait olmak üzere bu beş 
da toplanır. KonuŞulur ve devamlı ma yaparak Türkiyede istihsal edi- firma namına ihracat yapmaktadır. 
bir anlaşma esası bulu:ıarak bu çıl- len bütün barsakları Almanya he -ı Çünkü Almanyadan gelen tiftik 
gm israflara--nihayet verilir. sabına kapatmışlardır. primleri de yalnız bu firmalara gel-

Fakat Almanlar, kapıldıkları isti- Bu anlaşmaya göre Alman firma- mektedir. 
li ve tahakküm hırsı içinde beşeri- ları muhtaç oldukları barsakları Bu \"aziyetin önüne geçilmesi için 
yeti rahat bırakmayı zihinlerine yalnız bu dört. beş firmadan idhal bir karar verilmesi muhtemeldi~. 
~~~m~m~r. ~n~krini ~v-~======~=============~~~~~~~~ 
veUi gördükleri için hayvanlar ale- Eski H"_, p;.shane Cafanko lstanbuldan 
mindeki kanunları rehber ittihaz {: 

ederek başkalarını mahvetmek İS - eı·nası Pı·relerı·n G c ~ r'1k enkreeP. 
tiyorlar. Bu hareketi ctarihi haklar» - li U Y v 

bahanesile mazur göstermeğe kalk- lstı· la" 81 oda Ha r'e ket Ettı· 
maları bile onların hesabına büyük 

Çin Harbinde Japon 
Zayiatı 1 Milyonu Geçti 

bir lütuftur. Azıcık daha ku\•vetlen- (Baştarafı 1 iad sayfada) İstanbul 20 (A.A'.) - Atina'dan 
seıer ve etraflarında mukavemet nası, içeriye girilemiyccek bir hale avdet eden Rumanya Hariciye Na
görmeseler bu sözleri de lüzumsuz gelmiıtir. Geçen gün İstanbul zm Gafenko \'e maiyeti bugün saat 
adderlecekler! Cümhuriyet Müddeiumumisi Hik - 13 tc Daçia vapurile şehrimize gel

Alma11ların iddia ettikleri gibi, met Onat ile mimar Kasım, içe - miş ve ,·apurda vali muavini Hüdai 
gibi, her millet kenc;li kabilivetine, riye girmek. vaziyetinde kalmışlar, Karataban, Rumanya Bü) ük Elçisi 
kendi çalışkanlığına göre bir hak fakat müthiş bir pire hücumile kar- B. Stoika, Türkiyenin Rumanya Bü
davasına kalkacak ''e bunu hayati şılaşmışlardır. yük Elçisi Hamdullah Suphi Tanrı
bir mesele .addedecekse bu dünvacfa Pıre salgını ayni zamanda civar- över, Rumanya \"C Yunan general 
uzun. kanlı ve vahşi bir harp de~resi' dakı hanelere de yayılmıya başla - konsolosları, matbuat cr-kônı Ye dıı
açılır. İnsanların asırlarca de\•am dığındn sokaklardan geçenleri bile ha birçok zevat tarafından karşılan· 
etmiş zahmetli mesaileri netieesin- bizar ed~ bir şekil almış ve bu mışlardır. 

ı...,~in, 20 (A. A.) - Çin ajansİ j 
"'lldiriyor: ,, 

liarb· N -.._ ıye azırı General Hoying-
~ son iki ay zarfında askeri ha
ltı ~n inkişafı hakkında aşağıda-

"""".Y•natta bulunmuştur: 
liy~ dev.re içinde, Japonların faa
~ 1

' ~~san ihtiyatlar'inın çabuk su-! 
ftrt ~tükenmesi ve münakale yolla
la it\ Uzaklığı dolayısile, azalmıştır. ._:n kuvvetleri, yeni efrat bul -
~hususunda büyük güçlüklerle 

l.t 1lfmaktadır. 
"- uftasamata başlandığından 15 

... ~ 1~39 tarihine k~dar, Ja~nlar, 
htı .. ınsan kaybetmişlerdir. Ja -
.._ ~bayl~rı ve askerleri arasın -
~ inlik ve hoşnutsuzluk başla
~ '9'e Japon milleti, gittikçe fazla
' harp yükünün altında ezil _

1 
~· bulunmuştur. 
ısan ayı içinde Çinde 827 çarpış-

~ <Battaratı 1 iaei a&yfa41a) 'eu Almanyanın Yalandoğuya 
~-Olan alikasını teyid eylemek-

fi~raftan, yine öğrenildiğine 
"'-a,_ Kralının amcası da Al _ 
ltt. Y• hususi bir ziyaret yapmıı-

4b.a.n . 
' zımamdadarının Arap eş-
11.t.n. y temasları, Alman matbııatı -

~ ~kınd<:ğu hakkındaki kam • 

""~ l'llünasebettar görülmek -

~~a~aze~eri, Tlirkiyenin fim _ 
"ıenıı 1 hareketini konıju Arap 
16ate eketıeri için bir tehlike olarak 

l'tııu~ıtıekte ve bu memleketlerin 
~ a doğru Türk emperyalizmi-

t.kerr"" ·· ~cleceif . urunden korkmaları ic~p 
t ll..i bildirmektedirler 1 Şte b • ı 

" &Ufttledir ki, Politische j 

de teessüs edebilen büyük ve yük- semtlerdeki evler y..az günlerinde Rumanya Hariciye Nazırı Gafen· 
sek kıymetlerin hepsi ortadan kal- pencere ve kapılarını sıkı sıkı ka - co, vapurun salonunda gazetecileri 
kar. Beşeriyet· tamamen ilk zaman- palı tutmak mecburiyetinde kal - kabul ederek Atinayı ziyareti h.:ık
ların, ormanlarda ~ mağaralarda rnışlardır. kı_nda aşağıdaki beyanatta bulun-
yaşıyan yan .jnsan, yarı hayvan Nihayet Belediye bu vaziyetin ö- muştur: 
mahllıkların haline düşer. nüne geçmek için tedbir almayı lü- - Atına'nın bize gösterdiği hüs-
Almanların bu vahşi tahakküm zumlu gördüğünden bugün hapis- nükabulün henüz tesiri altındayız. 

hırsını gizlemek \"e süslemek için ha binasının dahilini dezenfekte e- Atina, bizi Ankarada gösterilen ha
icad ettikleri «Hayat sahasıı> tabiri decektir. Binanın yıkılmasına da ya raretli ,.e kardeş~e kr~~tlii andıran 
bugün başka hiç bir manavı haiz kında ~}anacaktır. bir şekilde karşıladı. Öyle anlıyorum 
olamaz. Almanlar böyle iddiaya ki Antantın 4 hükumet merkezinde 

kalkmak~ bütün insanları kendi a- Rı•men e~ev.,kı·ıı·ne de müsterek siyasetimize karş1 ayni 
leyhlerinde birleşmeje mecbur e - ll uy ti derecede bir bağlılık var. Şimdikı 
deccklerdir. Çünkü dünyada yalnız Su 1• kast Te,ıbbü 80.. şartlar içinde bu sulhcuyanc siyase· 
Alman yoktur. Başka kavimlerin y te. tam bir anlaşma ve tesanüd ve 
de hayat hakları \•ardır. C&a.taralı 1 iaci aayfanuzda) istiklil dairesinde devam etmenin 

....,.. Oııılllt YALÇIN mil \'e ustaları vardır. Şimdiye ka- lüzumu dört hükumet merkezinde 
- --- ·-. 

Y ozgatta. yağan dolu bir 
çocufu öldürdü 

Yozgat, 20 (A. A.) - Dün saat 
18 3a doğru blr dakika devam eden 

Diplomatische Correspondenz gaze- şiddetli dolu ve yağmur merkez ve 
tesi Mısır Hariciye Nazırı Abdül _ mülhakatta mezruata büyük zarar 
fettah Yahya Paşanın Ankara ziya- vermiftir. Dolu, bazı yerlerde yu -
retini tenkid etmekte ve bu ziyareti murta büyüklüğıünde düşmüş, bu 
İngilterenin çemeberleme si.yaseüle yüzden Boğazbyan kazasında bir 
alakadar göstermektedir. çocuk telef olmuştur. Dolunıµı yap-

Gazetenin kanaatine göre, Yahya tığı tahribat tesbit edilmektedir. 

P8janın hedefi İngiliz - Mısır itti - ğil muayyen ve müessir bir icraat 
fakının iyi bir tarzda inltif8fmı bil- programile genişletilmesi olacağı 
hassa kaydederek Türkiyeyi, İngtl- bildirilmektedir. 
tere ile kat'i taahhütler~ girişmeğe Siyasi rnahfellerin kanaatine göre, 
ve lngilterenin ıark ittifaklan sis- bu suretle Doğu Akdenizinin bütün 
temine Türk - Mısır mukaveleleri Avrupa ve Asya memleketlerini 
~sıtaslle. daha gıeniş bir esas temi- birleştiren bir cbarış cephesi. ihdas 
nıne te§\ik eylemektir. · ve daha şimdiden cDoğu Majino 

Fransız noktai nazan hatfi., ismini almış olan bir mildafaa 
İstanbul, 20 (A.A.) - Havas. hattı teşkil edilmiş olacaktır. 
Mısır Hariciye Nazırının Ankara- · Gazete dixor ki: 

Y1 ziyare~inden hasıl olması muh- Büyük Britanya,( i!oğudald vazl
temel netıcelerden birinin de, fngi· yetini cezri bir surette kuvvetlendir
lizl~~in tasvibile, Sadabat PaktmıllJ mek için p~kolOjik andan ic:•if de 
bugunkfı sade protokola ıeklile de· etmektedir 

dar tevkif edilenler şunlardır: de bihakkın takdir edilmektedir. 
İl3hiyat Fakültesi talebelerinden Tamam ile sulh emelleri beslediği· 

Jan Palsari, İmalatı harbiye fabri- mizin ve tamamile müttehit ve rnii
kasının sekreteri Jorj Vorinçel, top tesanit olduğumuzun herkesçe bi
cephanesi imal u&talarından Nikola linmesi faydalıdır .• 
Kosteya, piyade mühimmat atölyesi B. Gafenko, saat 16,30 da vapur
ustalarından Joref Raduca. imalitı dan çıkarak Fenere gitmiş ve orada 
harbiye teknik ustası Franeo, Jan Patriği ziyaret etmiştir. Bundan son 

Paluri'nin kardeşi Roman. ra muhterem misafirimiz şehrin te
Bunlar Raduca ve Kosteya vası- maşaya değer yerlerini gezmiş ve 

tasile Graprdu ve arkadaşlarına 22 akşam saat 19.30 da Daçya vapurile 

bomba vermişlerdir. Tahkikata de- Bükreş'e hareket et'!liştir. 
vam edilmektedir. Ayni vapurla Bükreş Büyük El-
YENİ SABAH _ Bu haberi kaydı çimiz Hamdullah Suphi T dnrıöver 

ihtiyatla telakki etmek lazımdır. de B. Gafenko ile beraber Ruman
yaya gitmiştir. 

Muhterem misafirimiz rıhtımda 

Oivrik İçme suyu Ve elek- Rumanyanın Ankara Büyük Elçisi 
tr •ğ k Rumanya General konsolosu ve 

- -·-
1 e avuşuyor konsolosluk erkim tara'tından uğur. 

Divrik, (Hususi) - Mebusumuz lanmıştır. 

ve hemşerimiz mühendis Naci De- '!!!!!!!!!!!!!!~!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!~!!!'!!'!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!! 
mirağın yaptırmakta olduğu su işi 

çok ilerlemiş, döşenecek yirmi bin 
metrelik borular da gelmiştir. 

Hayırsever hemşeriınız sayesinde 
fiç ay sonra btitün memleket halkı 
~ok temiz ve :yı su içmiye başlıya-

caktır. 

Dünkü trenle de Nuri Demirağ 

miihendislerile beraber kazamıza 

gs>lmis ve bazı tesi:>at yaptırma ve 
kasaba elektriği etüdlerine başla
mışlardır 

Mısır Hariciye .. 
Nazırı Ankarada 

Ankara, 20 (A. A.) - Başvekil 

Doktor Refik Saydam, Mısır Hari
ciye Nazırı Ekselins Abdül 'etwh 
Pqa şerefine bugün Anadolu klı.i.

bünde bir öğle ziyafeti vermiştir. 
Ekselan Abdülfettah Yahya P.1-

p, refakatinde bulunan ZP\•at ile 
birlikte öğleden evvel Ga::i Terbiye 
Enstitüsünü gezmiştir. 

Ankara, 20 (A.A.) - Mısır El · ·i 
bu akşam saat 20.30 da Mısır JI~ıi
ciye Nazırı Ekselins Abdülfettziı 

Yahya Paşa şerefine Ankarapalas•a 
bir akşam yemeği vermis ve bu :-i
yaf eti saat 22.30 da başlı yan bir su
vare takip eylemiştir. ------
Parti Grupuiıun 
Dünkü içtimaı 

(Baftaralı 1 lacl .,.,. ... , 

let Harit'iye nazırlarının memlelr.e
tirnizi ziyaretinden duyduğumuı 

yüksek memnuniyeti tebarüz ettu·
miştir. 

Hariciye Vekili bu meyanda hari· 
ci politikamızın seyri hakkında te· 
nen-rür etmek istiyen birçok hati~=
leri de tatmin etmiştir. 

}!ebuslar, bazı yabancı memleket 
gazetelerinin, Ru"manya ile bu gaze
telerin mensup olduklan memleket
ler arasındaki ihtilaflar hakkmd' 
yazılar neşrine B. Gafenko'nun An
kara ziyaretini vesile ittihaz eyle· 
melerini, Rumanya için olduğu ka
dar. Türkiye için de gayri dostane 
te18kki etmişlerdir. 
Muş mebusu Hakkı Kılıçoğlu ta· 

rafından verilip grup ruznamesi0t' 
dahil bulunan ve muhteviyatı itiba
rile birkaç vekaleti alakadar edeı1 
takririn, takrir sahibi tarafından i
zahını müteakip müzakeresine baş
lanmış ve suallerden Ta ryare Ce
miyetine taalluk eden fıkra. bu hu
susta söz alan müteaddit hatipler 
tarafından münakaşa edilmiştir. 

Takrir sahibi ile birlikte söz alan 
diğer arkadaşlara Hava Kurumu 
Başkanı Şükri.i Koçak tarafında'l 

Kurum namına ce\•aplar \•erilmiş ve 
nihayet kürsiye gelen Maliye Ve· 
kili Fuat Ağralı hükumet nam nl 
beyanatta bulunup haziran ayından 
itibaren mahsulatı arziye ianesi na
mı altında şimdiye kadar Ha\'8 Ku
rumu iç.in müstahsillerden alınmak1 
ta obn ianenin kaldırılmış olduğu 
gibi Tayyare piyangosunun da Hü
kumetçe bundan böyle Merkez Ban. 
Kası tarafıodan idaresi derpiş edil
diğini ve buna mütedair kanun a. 
yihasının birkaç güne kadar Büyük 
Millet Meclisinin müzakeı·csine aı· 
zedilecegini bildirmiştir. 

Grup Maliye Vekilinin bu beyana 
tın, tasvip etmiştir. Vaktin gecikme 
sine binaen Hakkı Kılıçoğlunun 

takririnin diğer kısımlarinın müza
keresi gelecek ruznameye bırakıla
r3k riyasetçe celseye nihayet veril
miştir . -·-Limanlar U. Müdürlü
fünü:ı bütçesi tesb!t 

e~ildi 
Ankara, 20 (Hususi) - Devlet Li 

manları İşletme Umum Müdürlüğü• 
nün bütçesi Meclis Ruznamesine a· 
lındı. Bütçe Encümeni bir temmu~
dan mer'i olması itibarile o 1 bir ay
lığa tekabül eden varidatını 6 mfl· 
yon 235 bin 333 lira olarak tesbit \'C 

kabul etmiştir. Liyiha esaslanna ve 
Bütçe Encümeninin yaptığı tadilit4 
nazaran Devlet Limanları İşletme 
Umum Müdürlüğü Münakalat Ve
kilinin iznile ve üç yılı geçmemek ü
zere gelecek yıllara geçici icar ve 
isticar mukaveleleri aktedebilecek-
tir. ' 

Devlel Denizyolları \'e Limanlar 
Umum :Müdürlüklerinin teşkilat \'e 
vazifelerine dair kanun layihası 
rumameye alınmıştır. 

n ... ,,. ...... deoloJI •n•
IHG•I lavlçreye gldlyer 

Ankara, 20 (Hususi) ·- İstanbul 
Üniversitesi Jeoloji Enstitüsünün 
evvelce tehir edilen İsviçre ve Alp 
dağları tetkik seyahatine bu haft:ı 
içinde çıkılmasına Maarif Vekil~t · 
müsaade etmiştir. 

-~- .,___ 
Franaız -_Alman hudu-

dunda manevra 
Berltn, 20 (Husus!) - Yakında 

Alman - Fran11z hududunu ~şkil e
den Zigfrid müdafaa hattı civarında 
büyük askeri manevralar yapılacak
tır 



• 

.. - '' -
Reilly Arhk Ru•yada Tanınmıf 
Ve Takip E dilmiye Baılanmııtı 

Bu Hafta Profesyonel 
Güreş Maçları Var 
Memleketimize gelen meıhur bir Bulgar 

ıampiyonu Babaeskili ile karıılaşacak 
Uzun zamandır hazırlıklarile uğ· 

raşılan büyük profesyonel pehlivan t 
. güreşleri bu hafta pazar günü Tak- \ 
sim stadyomunda yapılacaktır. 

Fraııu lı•f'IU dbla.. ca..a.r 

Dün matbaamızı ziyaret eden 
pehlivanlar, bu h~ftaki müsabakala· 
nn ciddi Bulgar şampiyonlanndan 
Petro ll'restenof'un Babaeskili İbra
himle, Polonya şampiyonu Frans 
Gestviski'nin Manisalı Halil· ile Ha· 
beş şampiyonlanndan Kasem Ta
farinin Kara Ali ile yapacağı müsa· 
bakaların hayli enteresan olacağı an 
!aşılmaktadır. Bu müsabakalr için 
gelen Bulgar Petro Frestenof'un AV• 
rupa şampiyonu Dankalof ile 1,S sa· 
atlik bir güreşten sonra Dankalofun 
ihtiyarlığına hürmeten yentneyip 
berabere pldığı ve muvaffakiyetll 
güreşinden dolayı Bulgar Kralı ta
rafından imzalı takdirname ile tal· 

J'Uat ilıtiW hamlesi. Reilly'nin Joyetle intacı, cihan tarihini, 1918 
.ıedill yerde durmadı. Ve tefr'bıi • aenesindenberi, tahayyül edemiye
evvel thtiWini mütealup Reilly, ih- cejimiz bir niabet dahilinde deiif
tiW komüetıine ka\ul edildi. He - ürebileeekti. Rejim her halde orta
Dib bu kabul iflnin nuı1 ve ne için dan kalkacak, partinin idari organi
vukua fleldijini · bilmemektedir. zasyonu, mahvolacaktı.• 

Petro Frateaof 

tif edilmiş olduğunu nlatmaktadır- Kırmız1> Beşiktaşın Şeref veyahut 
lar. cSiyah Beyaz,> Fenerbahçenin cSan 

Bulgar şampiyonu da llJnlan söy- llciverb ilimlerini alacaklan söy· 
Yalnız Leninin, kendisile hazan in- Reilly, kimseye ehemmiyet ver- }emektedir: lenmekte, bir rivayete göre de bü-
gillz liyueti üzerinde isti§&relerde yen bir tebessüm ile öldü. c- Şimdiye kadar yaptığım gü- tün klüpler Ankaraya bir heyet gön

reşleri hep kazandım. Meşhur Şikat dererek uzun ve mücadeleli bir spor 
ve dünya pmpiyonu Cim Londos hayatları neücesinde Avrupada bile 

bulunduju söylenir. 111 NAPOLYONUN CASUSLARI 
Bununla beraber ajan İntelli-

ıence SerVlce'in raporlannı gönder
mekte devam ediyordu. 

Bir gün, mektuplarından bir ta
·neli Çeka tarafından elde edildi. 
Reilly derhal tevkif ile ölüme mah
kfun edildi. Ölüm kararını, yüzün
de bir tebessüm ile karşıladı ve gar
diyanların ufak bir ihmalinden 
istifade ile kaçmıya muvaffak oldu. 

Londraya avdet etti ve orada şef· 
Jerine, Rusyada gördüğü her türlü 
vak'alar hakkında şifahen izahat 
verdi. Sözlerini bitirdikten sonra: 

- Ve şimdi tekrar oraya dönüyo
rum .. dedi. 

Şef: 

- Yok, olmaz! Bu bir nevi inti -
har demektir. Hayatınızı tehlikeye 
koymıyacak diğer bir vazife vere
ceğiz .. dedi. 

Reilly teşekkür ederek ayrıldL 

Bir saat sonra şefi, Reilly'nin isti'8-
namesini ihtiva eden bir mektup a
byordu: Zarfın içerisinde ayrıca şu 
hususi kağıt da vardı: 

•Rusyaya, şahsi mes'uliyetim al
tında gidiyorum ... Buna rağmen ra
porlarıma itimat göstermekte de • 
vam edeceğinize ümitvarım.• 

O zamanlar Rusyada icrayi faali
yet eden diğer bir İngiliz casusu, 
Reilly'ye, sonuncu vazifesinde rast
ladı. Reilly artık takip edilen, fo -
tojraf ı, eşkali, her tarafa, nakdi 
mülifat vldi ile yapıştırılmış bir 
adam olmuştu. Jıeilly, Petrog -
ratta müthiş tehlikelerden atfumış, 
bununla beraber mutlak surette sü
kwet sahibi, kendisine hakim ve 

· soğukkanlı durmaktan fariğ olma
mış, ümidini kesmemiş ve mütemadi 
yen yeni vazifeler görebilecek şe
lilde faaliyet çareleri arıyan bir a
dam vaziyetini göstermişti. 

Bu ajan, Reilly hakkında rapo -
runda şunları yazmıştı: 

nı üncü Napolyon devrinin en muhtelif bahanelerle benimle güreş- tanının~ olan isimlerinin deği§tiril
muvaffak eserlerinden biri zabıta i- ten kaçt~ar. 115 kiloyum. Türkiye- memesi için Beden Terbiyesi Umum 
daresinin yeniden tanzimi idi. Ca· de iyi pehlivanlar olduğunu işitü- Müdürlüjit nezdinde teşebbüste hu
susluk metodlarile yakından alika- ğimden Türk ~hlivanlarile güreş- lunacaklan söylenmektedir. 
dar bulunan ve hayatının bir kıs • mek için İstanbula geldim. lyi güre- Su eporle" için p pel•n 
mını. başkalarını takip ve bir kıs- şen kazanacaktır. toplanll 
mını da takip edilmekle geçiren Polonyalı güreşçı de amatör ola- Dün Beden Terbiyesi Umum Mü-
cFransa tahtı namzedi• impara - rak olimpiyatlara iştirak. etmiş .bir- dürlü~' İstanbul Bölgesinde eski 
tor olduktan sonra bu müessesesini k ı b k b '""" 

ço ga e e .. azanmış . ır çompıy~~ . Dentzcilik Federasyonu Umumi ki· 
kendi şahsi telakkilerine göre teşkil olduğunu soylemektedır. Pazar gu. tibi Rıza Sueri, Bekir ve İstanbul 
etmek için uğraştı. nü bunlardan başka daha birçok S 

1 
A' ş ' Tezcan topla 

Darbei hükumetten itibaren, 'f 1 .. ki rd' uspor an Janı azı • 
çı ter gureşece e ır. narak yeni sene su sporlan progra-

111 üncü Napolyon 1804 de vücude KIU 1 imi rl d i l a.. 

1 

P • • • f•70r mmın. tatbiki etrafında görüşmeler-getirilmiş olan umumi zabıta neza-
B Beden Terbiyesi Umum Müdürlü- de bulunmuşlar, kararlar vermişler-retini yeniden ihdas etti. u nezaret 

Fouche'ün idaresinde büyük bir ğü dün klüplere bir tebliğ göndere- dir. 

kudret kazandı. Birkaç ay sonra bu l rek cemiyetler kanununa uyularak MRI' "'DbD "Orl"ÇU8Ti 1 flT. 
taşıdıkları mıntakavi isimlerin 13 UU Y A A A •• 

müessese kaldırılarak yerine c u . -n ... k 1 .. 1 n orlar 
temmuz aqamına kadar yeni isim- IUZ HIUSIH ı ırına nızır a ıy mumi Emniyet Müdürlüğü• ve bi-

lahara «Emniyeti Amme Müdürlü- lerle değiştirmelerini bildirmiştir. 
Bu kanuna göre, bulundukları ye

ğü> kaim oluyordu. Bu idarenin ba- rin ismini taşımıyan Altınordu, Hi-
şına eski zabıta teşkilatı sekreteri lat, Demirspor, Güneş klüplerinden 
M. Collet - Meygret getirildi. başka Galatasaray, Fenerbahçe, 

Bu teşkilat sayesnde zabıta idare- Beykoz, Beşiktaş, Süleymaniye, Ve
si Tuileris sarayının mülhakı hali- fa, tstanbulspor, Topkapı, Anadolu, 
ne girdi. Umumi Emniyet Müdür • Beylerbeyi, Anadoluhisar, Boğaziçi, 
lüğü ile daimi temasta bulunan bu Amavutköy, Ortaköy, Fener yılmaz, 
imparator, zabıtanın hakiki şefi ol- Galata Gençler, Kasımpaşa, Davut
du. De Maupas, Collet • Meygret paşa, Karagümrük isimlerini değiş. 
memur, Aleksandri. Rumini ve Kor- _ tireceklerdir. Galatasarayın cSan 
sikalıları icra adamlan idiler. 

Zabıta idaresi, Paris şehrine 1854 
de takriben 800,000 frank sar -
!ettiren dört yüz memurdan teşek

kül ediyordu. Ayrıca bazı hususi tah 
sisat, gizli memurlar ve muhbirler 
için de derpiş edilmişti. 111 üncü Na 
polyonun siyasi zabıta müdürünün 

raporları üzerine verdiği gizli tah
sisat yekunu on yedi milyon franga 

çıkıyordu. Bu tahsisat aşağıdaki hu
susat için kullanılıyordu: 

a - İmparator ile İmparatoriçe
nin geçtikleri yerlerde tezahürat 
yapılması; 

b - Nefyedilmiş 150 bin cümhu
riyetçinin intikamını almıya hazır 

Ama Kadını 
Çiğneyen Tren 

Lokomotif ıltmdı ezilu kıdın
cııızın YilcudO muhtelif parçalar 

iı'lndı t111ıındı 
Aydın (Hususi) - Aydında gel· 

melde olan it treni buraya 3 kilo
metre kala bir kadını parça parça 
etmiştir, vak'a hakkında edinniğim 
malumat şudur: 

İki gün evvel ilk defa yeniden bir 
heyeti idare intihap ederek Deniz· 
cilik sahasında f.aaliyete geçeceğini 

haber verdiğimiz Güneşliler 1 tem
muzda y.apılacak kürek yarışlarına 
·iştirak etmek üzere hazırlıklara ve 
çalışmalara başlamışlardır. 

Taksimdeki merkez binasını sat
mış oldukl.anndan şimdilik Denizci

lik şubesinde toplanmakta, işleri o
rada tedvir etmektedirler. 

jNiksar Sporculan 
Erbaada 

«Kendisini, Ukranyaya gitmeğe 

teşvik ettim, zira oradaki teşkili -
tun, kendisine yardım edebilirdi. bulunan Mazzius'un adamları üze· 1 
Sonra handan gelen Dunster kuv- rinde nezaret etmekle mükellef ca-

Aydının Meşrutiyet mahallesin
den Mestan kızı 40-45 yaşlannda 

Fatma adında imi bir kadıncağız 
yanındaki çocukla demiryolu üze
rindeler iken çocuk virajdan ani o

larak trenin Çıktığını görerek, imi· 
yı dışarı çıkarmıya zorlamıştır. F1'· 
kat kadın l:iunu anlayıncıya kadar 

tren yaklaşmış ve çocuk ta imayı 
bırakmıştır. Bu vaziyeti gören ma
kinist hemen fren yapmış, fakat 
rampa çıkmakta olmasına rajmen 
ancak kadını ikiye böldükten ve al· 
tında sürükliyerek parça parça et
tikten sonra treni durdurabilmiştir. 

suslara para vermek; vetlerinin işgal ettiği Bakuya git • 
mesini teklif ettim. Bununla bera- c - Cemiyetin her muhitindeki te
ber Reilly, raporunu Londraya en raat ve fiilleri gözetlemek, ve ihbar 

kısa bir zaman içerisinde gönder - etmek vazif esile mükellef şahısla -
mek gayesile Petrograd ve Baltık nn kadrolarını fazlalaştı.nnak. 

memleketlerinden geçen en tehli -
keli yolu intihap etti. Kendisine ye
ni hüviyet varakaları temin edil • 

Siyasi kabine, Pariste ve viliyet
lerde icraatta ·bulunuyor ve mınta

kalarındaki siyasi hareketler hak-
mek llzımgeldi. Ve iş de acele ol- kında malumat veren komiserler 
duiu için, Jtendiııdıie Bergmann na
mına olan ve hakikatte kendim 
Jçin kullandığım pasaportu verdim.> 

Reilly o zaman, biraz hayal, fa
kat vüs'at ve şümulü arkadaşını 

vecde getiren muazzam bir plin 
tasavvur etmişti. 

cO, Lenine ve Trotsky de dahil ol 
mak üzere, bütil.R Bolşevik İcra 

Komitesini, bizzat brıdi Letonyalı 

muhafızlan tarafından tevkif ettir-

meyi istiyordu. B• pllnın muvaffa-

üzerinde amir vaziyetinde bulunu
yordu. Her mtrkezi komiser, Dahi· 
tiye Nazırının emrile, nufuzu altın
da bulunan mıntakadaki, mü • 

tefekkir, nafiz veya tehlikeli a. 
damları bildirmek, bunların mufas
sal tercümei hallerini göndermekle 
mükellefti Hemen her tarafta ca -

ıuslar vardı. Gizli cemiyetlerde, or
duda, matbuatta, burjuva sınıfında 
olduğu kadar, Paris batakhnele • 
rinde de casuslara rastlanırdı. F.!n 

Vak'a mahallinde keşif yapılmış, 
kadının kafası bir yerden, gözü bir 
yerden, kolu ayrı ayrı yerlerden 
toplanarak çuvala doldurulmuştur! 
Makinistin fren yaptığı yerden dur
duğu yer arası 180 metre olarak tes-
bit edilmiştir. Hilmi Tükel 

süfli yerlerden ti Tuileris sarayının 
salonlarına kadar görünmiyen ve 
birbirinden ayrılmıyan zincirleme 
bir casus teşkilAtı var~ 

.. i. sarlı aporeu lıe•ülanmız 
Halken 6a1Dde 

Erbaa (Hususı) - Yanş ve güreş 
müsabakalarında bulunmak üzere 
Erbaa gençliğinin davetiyle Niksarlı 
ıporcu gençlerden otuz kişilik bir 
kafile şehrimize gelmiş, mera'Simle 
karşılanmıştır. Öğleden sonra her 
iki gençlik arasında spor teması ya
pılmış, futbolda 1 e karşı 4 le Erbaa
lı sporcular galip gelmişlerdir. Mü
s~bakadan sonra Halkevi bahçesin
de konuklarımız şerefine akşam ye
meği verilmiştir. 

Gece sinema binasında Niksar. 
gençliği tarafından (Şeriatçesi) ad· 
lı komedi muvaffakıyetle temsil 
edilmiftir. Kadı rolünde Mehmf!t 
-.CQ.Vnak. Menevi rolünde Nurettin 

Sultan Aziz Devri 
Başpehlivanları 

1
-Akkoyunlu Kazıkçı Karabekir

~ 7a - YAZAN: SAMI KARAVEL 

Silivri Güreş~ 
'' ·Bizim Burası lstanbııla Giden 
Pehlivanların Mehenk Tafıdır,, 

---:» ·----
Kahvede oturan Bekirin etrafını 
aldılar. Hoşbeşten sonra, soı·dular: 

- Pehlivan nereye böyle? .. 
- İstanbula ..• 
- Ne o, güreş mi yapacaksın? .• 
- Allah kısmet ederse. 
- E ... köyümüzü çiğnemed~n geç-

mezsiniz değil mi? 
- Ne gibi? 
- Bizim burası mehenk taşıdır ..• 

Her İstanbula geçen burada boyunu 
gösterir, meydandan dersini alır, öy
le gelir geçer ... de_di. 

Bekir; sanki hiç birfey bilmiyor 
muı gibi hareket ediyordu. Mukabe· 
le etti.: . · 

- Anlamadım, burada ne ya~ca-
Jız? . 

- Silivriyi hiç işitmediniz mi? 
- Yoo... • 
- Öyle ise; n~sıl pehlivanlık yap.. 

tınız? .. ve İstanbula nasıl gidebili· 
yorsunuz? .. Burası İstanbulun peh
livan kalesidir ... 

· - Güzel ağam, netice? .. 
- Burada bizim pehlivanlarla boy 

ölçüştükten sonra; İstanbula yol ve
ririz biz ... 

- Pekala ağam.. . Eğer, istediği
niz bu ise yaparız. Mademki, burası 
İstanbulun pehlivan ka~sidir, biz 
de deneriz kendimizi ... Dedi. 

SilivriJiler, Bekire hiç ehemmiyet 
vermemişlerdi. Onu süs ve caka 
pehlivanı sanmışlardı. E"=et J!Österi
şi vardı. EJli ayaklı, kelJe kulak ve
rinde idi. fakat; ismi cismi malum 
olmıyan bir adamdı. 

Hatta aP.alardan birisi ona sordu: 
- Pehlivan, kimlerle güreşin var? 
Bekir. kücük pehlivanlardan bah-

setti. Ağa bıyık altından gülmüştfü 
Nihayet; sabahısı Cami meydanında 
bir güre~ vapmıya karar verildi. 

O vakitki cami meydanı. Silivrili
lerin güreş meydanı idi. Büyük dü
ğün güreşlerini harman yerinde ya
parlardı. Böyle hususi güreşler için 
harman yerine çıkmazlardı. 

O gece; Bekirle Pınarhisarlı tüc
carlar odalannda gizlice epeyce ko
nuşarak gülmüşlerdi. Sabahısı kim
bilir ne olacaktı. 

Fakat; Pınarhisarlı tüccarlar bi
raz da işi alaydan uzak tutmak isti
yorlardı. Çünkü Silivride çok yaman 
ve biaman pehlivanlar vardı. 

Hatta; Kambur Mustafa diye bi
risi vardı ki, değme başpehlivanları 
Silivriden ağlıyarak tersyüz ederek 
metnleketlerine döndürmüştü. 

Kambur Mustafa, Piç Mustafa a
yarında zorlu ve haşin bir pehli
vandı. Hatta; Piç Mustafadan bile 
sırasına ve pehlivanına göre tehli
keli bir şahsiyetti. 

Pınarhisarlı tüccarlar, Bekirc, 
Kambur Mustafayı anlata anlata bi
tiremiyorlardı. 

~ekir, mutad olan sükunetini· mu
hafaza ediyor... Arada sırada da 
kahkahayı basıyordu. 

l3ekir, şu suretle 'Söyleniyordu: 
Ulan, bu Rumeli ne tuhaf yer 

uc:.. Her tarafı bir babayiğit peh
livan diyarı... İstanbula bile geç
mek için pehlivanım dersen imtih'h
na çekiyorlar insanı? .. Bizim Ana
dolu baştan başa pehlivandır, am
ma, irisinden ufağına kadar.. . Fa
kat; doğrusu böyle kale kapısı bek· 
liyen idetJeri yoktur. Hoşuma gitti 
bu adet ... Ne güzel şey ... Her hangi 
bir pehlivan fstanbula baş olarak 
geçmişse muhakkak Silivriyi yene
rek gecmiştir. Binaenalevh; İstan-

Çağlayan, Feyzullah rolünde Abdul
lah dayı, kadın rollerinde Enver Ün 
lü, ve Ahmet Pınar bilhassa muvaf • 
fak olmuşlardır. Konuklarımız pa· 
zırretsi günü ilçemizden merasimle 
ve içten gelPn bir samimiyetle teş
yi edil~işlerdir. 

Basri Ahmet Vnaı 

bulda ona. ekmek ve meydan d. 
demektir. Eğer,., geçememiş ise ~. 
tanbula gitmekte, rezil olmakta Jllf 

mana var... Dön geri etmek c:ıa-. 
muvafıktır .... Güzel bir usul vesı': 
lam. Şu Kambur Mustafa beni yar-.; 
mağlup ederse artık İstanbula 
miye lüzum var mı? Ben dete~ 
edip Şumnunun yolunu tu~ 
Padişah, neye gelmediğimi ~ 
cevabım hazırdır: 

- Silivri yol vermedi .•• 
Silivri, hakikaten o devirde ~ 

van durağı idi. Nice pehlivanlar Si" 
livriye kadar her tarafı mağldp 
geldikleri halde burada mafhlp O' 
lup ağlıyarak tersyöz etmişlerdi 

Silivrililer, Kazıkçı Beldrin i
ni, cismini bilmiş olsalardı acaba blC 
düşünmeden ona İstanbul yollJJllJ .._ 
çarlar mıydı dermiz? 

Hayır; hiç bir vakit ... Kazıkçı il' 
kir kollannı sallıyarak namındaD lf' 
tifade edip İatanbul yolunu tutt" 
mazdı. 

Silivrililer muhakkak bna da 111' 
Ue"flivan bulup meydan yerinde tef" 
letirlerd1. 
Kazıkçının çok kere tipini tarif et' 

tiğim zaman onu fazlaca adaleli,~ 
gin ve iyi develope olmuş bir NlJÇ"'~ 
olarak göstermiştim. Evet; Kazıkf 
fevkalhad adaleli, sırım gibi bir ~ 
cude malikti. 
Kazıkçının elleri, ayaklan haddi' 

detı fazla büyüktü. Hel~, e'1 p~ 
ları hadden fazla kalın ve Uzundfl 
Sinirli, iri kemikli bir adamdı. 

Silivrililer, Kazıkçıyı ilk g6rilfl': 
rinde yabana atmamışlardı. ~ 
yürüyüşünü, oturuşunu, söz söy~~ 
şini, vücudünün çalımını ve bi~ 
ni çok beğenmişlerdi. Fazlaca ~ 
yüzlü olan Kazıkçının ~ 
korkwıçtu. 

Silivrililer, Kazıkçmın van~ 
gelen Pınarhisarlı tüecarlardan şalr
siyeti hakkında hiç- bir habet 81'! 
mamışlardı amma, göriinüşte :sel6' 
rin yabana atılamıyacak bir pebli' 
van olduğunu sezinlemişlerdi.· til 

Silivrinin o vakitler en baba)15J 
pehlivanı K• mbur Mustafa idi. -
pehlivan biraz öne doğru kamb; 
olduğundan ismi Kambur MustJI 
olarak anılıyordu. 

Mustafa; yüz on okkalık elli ayı>*: 
lı usta bir pehlivandı. önünde det 
me pehlivan barınamazdı. Bu ptJ1' 
livan Silivriden İstanbula gitmek ._ 
tiyen birçok.pehlivanları ağlatd' 

Silivrililer meydan yerine _to~ 
mışlardı. Düğün güreşi o.llD8Clll'" 
halde iki davul, iki zuma çalı~ 
Adeta, ortada bir başpehlfvaıı-
müsabakası varmış gibi vaziyet 1" 
tertip vardı. 

Kazıkçı, hiç te aklında olmıy!~.!! 
güreşi düşünmüyordu. Sanki: ~~ 
gibi bir kazada ne gibi bir peh)fv-
olabilirdi?.. . 
Kazıkçı meydana geldi. otdufl 

yerde soyundu. Yanında Pmarhi5'f' 
dan beraber geldiği tüccarlar varl! 
Kispetini ayağına geçirdi, kazaJl 1'I' 
şına doğru yürüdü. Sırtından g(;llt 
leğini çıkarmamıştı. Eteklerini tdl 
layıp burarak beline sokmuştu. 
Kazıkçı hasmının kim old~ 

bilmiyordu. Kazan başına geltl" 
zaman elli ayaklı dev gibi bir.~ 
livanın kemali itina ile yajlanaı.
gördü. 

Bekir, karşısında yağlanan ~ 
vanı hayretle süzdü. Nazan ciiJdr' 
celbetmiyecek gibi değildi. Çaıııoı"'. 
dan pehlivanım diye bağınyot'!~. 

Okkalı, adaleli, gövdeli bir ao--· 

dı. • _,.,,, 
Kazan dibine kadar dü~ 

Kazıkçıyı düşünce almıştı. _ _
1111 

zorlu idi. Ne de olsa erbap ~ 
biribirlerini bir göril§te anlarJPU"') 

tDevamı vat 
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Berlinde Alman 
Müzesi 
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Berlin, (Hususi) - Pergame mü
zesinin §imal cenahında yer alınış 
olan Alman müzesi, dünyanın en e
hemmiyetli ve en zengin muzelerin
den birisidir. Orta devir iptidasın
dan 16 ncı ve 18 inci asırlara kadar. 
olan Alman üstatlarının tablo ve hey 
kellerini ihtiva eylediği gibi on 
beşinci ve on altıncı asırlara ait 
Holandalı ressamların tablolarını 

da camidir. Bu müzede bulunan e
serler arasında alemiümul bir şöh
rete sahip olanlar da vardır. Zemin 
katında heykeltraşhğa dair eserler 
teşhir edilmiştir. Alman heykel -
traşlığının aznmet ve ehemmiyeti 
hakkında iyi bir fikir verebHecek o
lanlar, şaheserler arasından intihap 
~dilmiitir. 3 numaralı salona girdi
ğiniz zaman, dokuzuncu ve on dör
düncü asırlara ait fildişi üzerine iş
lenmiş kıymetli eserlere rastgelirsi
niz. Dördüncü ve beşinci salonlar 
Roman ve gotik plastiklerle temsil 
edilmiştir. Bunlar arasında da Gr~ 
ningue'in minberi (1313) St Pat
rocle de Soest'in altın yladızlı ema
natı mukaddese mahfazası, vesaire 
nazarı dikkati celbetmektedir. Sağ-

İngiliz Ordusunun tekamülü 
-32-

O gün Akşama Kadar ı:~mam 27 
Arnavut Ve 3 Çerkes Oldürüldü 

----=~:> c:::ıı----

Çakırc:ı.lı bütün kızanlarile bera
ber dışarı çıktı. Şimdi müthiş bir in
san avı başlamıştı. İlk önce Doryanlı 
Çiftliğinin Arnavut k5hyalarından 
işe başlandı. Ondan sonra sıra ile 
diğer çiftliklere ve köylere uğranı
larak Arnavut ve Çerkes kime tesa-

• düf edilirse öldürüldü. O gün Dere
başı köyünden Bndemyeye kadar 27 
Arnavut ve 3 Çerkese tesadüf edil
di ve hepsi de öldürüldü. 

Bu müthiş katliam etrafa çok ça
buk yayıldı. Çak1rcalının Poslu 
Mehmet Efe ile birleşerek etrafa ö
lüm yaydığı havadisi bir yıldırım 
bızile duyuldu. Bittabi kulaktan ku
lağa giden rakamlar mübalagalan
dırılıyor ve halk üzerinde dehşefü 
tlir tesir uyandırıyordu. 

O akşam Soğancıoğlu çiftliğinde 
kaldılar. Bu yeni misafirler çiftlik 
halkını ürkütmüştü. Fakat hiç belli 
etmediler. On kişiden mürekkep ve 
hepsi birlbirinden yırtıcı adamlar
dan ibaret olan bu çetenin bütün 
sakinleri temizlemesi işten bile de
lildi. 

Gündüzlü katliam sırasında Hacı 
Mustafa uzaktan uzağa mütemadi
yen Posluoğlunu kollamıştı. Bir bi
çimine getirip onu vurmayı ve işe 
bir kaza süsü vermeyi kararlaştır
:rnış, fakat bir türlü istediği tesadüf 
Vukubulmamıştı. Posluoğlu da her 
halde onun bu maksadını sezmiş ol
duğundan, bir türlü gafil avlanmı
Yord u. İki kızanı biri daha yakın
dan, öbürü ise daha uzaktan ~te
~adiyen kendisini kolluyorlar, bir 
kahpeliğe kurban gitmesine meydan 
vermiyorlardı. • 
Hacı Mustafayı çileden çıkaran 

birşey de Çakırcalı Mehmedin Pos
luya verdiği ehemmiyet ve göster
diği yakınlıktı. Çakırcalı Posluya ~
ınlr vermiyor, kendisile adeta istişa
rede bulunuyordu. Böyle birşey zey
beklik tarihinde ne görülmüş, ne de 
işitilmişti. Poslu Mehmet Efe ne 
bundan dolayı Çakırcalının kızanla
rına tepeden bakıyor, her hareketi. 
her jesti ile onlara kendılerinden 
Üstün olduğunu sanki belli etmek is
tiyordu. 

: Hacı Mustafa, kendisine en yakın 
addettiği Çoban Mehmedi bir köşe
Ye çekti: 

- Çoban! dedi, görüyon mu kah
J>enin ettiklerini? Kendini ammı.ı 
gatıyor! 

Doğrusu Çoban Mehmet te Poslu
nun kendilerine iltihakından ve bir 
ne~ amir olmasından hiç de mem
nun olmamıştı. Bu itibarla Hacı 
~ustafa'nın sözleri onda derhal bir 
lnnkes buldu:" 

- Kendini ne sanıyor acap! Bu 
f§e aklım bir türlü ermedi gitti. Bi
~m efe ne diye ona bu kadar yüz 
"eriyor. . 

- Ben de anlamadım. Bana da 
birşey bahsetmedi. 

- Ben her halde bir hiledir, efe, 
Poslu Mehmedi bir yerde bastırıp 
letnizliyecek sanıyordum. Demek 
sana böyle birşey söylemedi. 

-Yoo! 
- O halde ne o1acak? 
- Bu kahpenin oğlunu efe iyi ta-

111tnaz. Korkanın bir yolunu bulup 
0 efeye kasdetmesin! 

- Yapar mı dersin? 
-Yapar, neye yapmasın! 
lıacı Mustafa kendi aklile Çoban 

lfehmedi kendi tarafına çekmek is
t' 1Yordu. Bu suretle onda da endişe 
~.Yandı_rmayı ve aklına koyduğu ka
ıt işini kolaylıkla başarmayı kuru

}'ordu. Bu sBzleri umduğu tesiri 
~~P~ış, Çoban Mehmet kötü kötü 
üşunmiye başlamıştı: 
- Ne yapsak? diye sordu. 

1 - Artık bilmem gayri. Bunu ön
erncliyiz. 

- Efeye bir söylesek? 
lt - Olmaz. Efe bi1irsin kendi işine 
1t arıianlara kızar. Bili, Posluyu kıs· 
anıyoruz oonın J 

- Başka ne yapabiliriz ki? 
Hacı Mustafa cevap vermedi. O

nun bu manalı stikUtu en açık bir 
cevaptı. Çoban Mehmet başını kal
dırarak Hacının çirkin suratına u
zun uzadıya baktı. Sonra martininin 
kayışile oynamıya başladı .. 
Hacı Mustafa, Çoban Mehmetli ta

mamile kendi iradesi altına aldığı
nı anlamıştı. Şimdi ikisi bir oldular 
mı, her işi başarabilirlerdi. Yavaş 

yavaş konuşmıya başladı: 
- Bu işi önlemek lazım. Sabaha 

kadar ya biz, ya o diri çıkmamalı! 
Çoban cevap yerine ağır bir küfür 

savurdu. 
Halbuki Hacı Mustafa daha da i. 

leriye gitmiş, daha büyük işler de 
düşünmüştü. Eğer Çakırcalı Poslu 
Mehmedi koruyacak olursa, hattl O· 

nu bile öldürmeyi göze almıştı. Ço· 
banla ikisi bir olduktan sonra çeteyi 
pekala idare edebilirlerdi. Fakat bu 
düşünce ve kararından kendisi bile 
korktuğundan kimseye sezdirme- ~ 
mişti. Hacı Mustafa nişancılığına I 
emindi. O, şimdiye kadarki çarpı~ \I 
malarında yama kadar yerini gör, J 
düğü hasmını haklamış, boş yere 
tek kurşun atmamıştı. 

Zaman ilerledikçe Poslu Mehmet . 
Efenin Çakırcalıya olan itimadı 
kuvvetleniyordu. Bilhassa Hacı 

Mustafanın, Çoban Mehmedin ve 
diğer kızanların yüzlerinde gördü-ı 
ğü ademi memnuniyet çizgileri, O· 

nun bu itimadını büsbütü? kuvvet-
1 lendiriyordu. Kendi kendıne: . 

für genç kı:ı portresi - Her halde Çakırcalının bana 
bir kahpelik etmiye niyeti yok. Ol
saydı ada~larının da haberi olur, 
bana böyle düşman gibi bakmazlar. 
dı, diye düşünüyordu. Böyle düşür.
mekte de haklı idi. Çakırcalının ona 
itimadı olduktan sonra bir yolunu 
bulup kendisini temizlemesi ve çe
tesinin başına geçmesi çok kolay rı

lacaktı. Bir ara kızanlarını yanına 

çağırdı ve kendilC'rine şu talimatı 

verdi: 

daki altıncı salona girildiği zam(ln 
cNotre Dame de Freves• havariyu
nunun statüleri gözünüze çarpar. 
Yedinci ve dokuzuncu salonlarda 
ise, Filman Riemenschneider, Haus 
Leinberger, Gregor Erhard, Adolf 
Daucher ve Adrian de Vries (16 -

17 nci asır) ın şaheserleri teşhir e -
dilmiştir. 

__. İşler yolunda gidiyor. Çakırca
lının fena bir niyeti yok. Yalnız Ha
cı Mustafa bizden pek memnun de
ğil, kendimizi ondan korumalıyız. 
Aman tetik olun! 

O akşam çiftlikte efelerin şerefi
ne parlak bir ziyafet verildi. Kuzu
lar çevrildi, kazanlarla helvalar pi
şirildi. Çi ftlık adamları, zeybekleri 
ağırlamak i~in ellerinden ne gelirse 
yapıyorlardı. Çakırcalı, bir cemile 
olmak üzere kızan )arının içki içme
lerine de müsaade etmişti. B<lylelik
le Poslu MehmC'din ·aralarına katıl
masını adeta tes'it : ediyorlardı. 

Herkes gülüp eğleniyor, efe şar
kıları söylüyor ve kızanlar birer bi
rer kalkıp zeybek oyunu oynuyor
lardı. Çelik gibi dizler yere vurduk
ça camlar şıngırdıyor, arasıra coşup 
belden çıkarılan, boşaltılan karadağ 
tabancaları tavanları delik deşik edi 
yordu. 

Yalnız Çakırcalı içmiyor, kız:anla
rının eğlenmesini memnun bir ta
vırla seyrediyordu. Çakırcalının sa
ğında Poslu Mehmet, solunda Hacı 
Mustafa yer almıştı. Çakırcalı, Pos
lu Mehmet Efeyi sağına oturtmakla 
ona daha fazla paye verdiğini etra
fındakilere hissettirmişti. Bu hare· 
ktoti bilhassa Hacı Mustafa üzerinde 
çok biiyük bir tesir yapmıştı. Artık 
etrafı kıpkızıl gören Hacı Mustafa 
binlik rakı şişesine sarılmış, lıkır lı
kır içiyordu. 
Çakırcalı birdenbire bunun farkı

na ~ardı. Hacı Mustafaya döndü. O 
sırada Hacının yüzünün ifade ettiği 
mana, gayri ihtiyari Çakırcalıyı ür
ktittü. Bunun sebebini de gayet iyi 
anlıyordu. Sert sert bakıştılar. Hacı 
Mustafa ilk defa olarak gözlerini ye· 
re indirmiyordu. Neden sonra Ça
Jı:ırcalı yumuşak bir sesle fısladı: 

- O kadar içme! i~imiz var! -.;.., 
(Davamı var) 

Üst katta Alman tabloları kolek
siyonu bulunuyor. On beşinci asrın 
büyük üstadlarından olan Konrad 
Witz ve Hans Multscher'in eserleri 
pek ziyade alaka uyandırıcıdırlar. 
Maamafih koleksiyonun en ehem

miyetli kısmını, Dürer devrine ait 
olan eserleı teşkil ediyor ki D,ü -
rer'in yedi kıymetli tabloları bunlar 
arasında parlak bir yı1dız gibi par
lıyor. Bu tablolar içinde bilhassa 
Hieronymus Holzschuher tablosu 

. zikredilmeğe layıktır. Ayni zaman
da cHolbein> in beş portresi görü
lüyor ki, tacir Gisze'ninkisi en e • 

• 
yemmiyetlilerjndendir. Bundan ma-
ada Albrech Altdorfer'in kıymetli 

yedi tabloları, Tranach ve mektebi
nin eserlerinden mürekkep ehem
miyetli bir koleksiyon, Baldung 
Grien eserleri cidden takdire şayes
tedir. On yedinci asır Tlsheimer ve 
Johann Liss ve 18 inci asırda Thodo-
wieki, Fischbein, Rohde, Pesne, 
Graff vesaire taraflarından temsil 
edilmiştir. 

Müzenin cenup kısmına tesadüf 
eden 30/38 numaralı salonları on 
beşinci ve on altıncı asra ait Holan
dalı üstadlarınm koleksiyonlarına 

tahsis edilmiştir, ki bu koleksiyon
lar, halis kıymetleri ve heyeti umu
miyeleri itibarile, muhakka~, dün
yanın en birincileridir. Salon Jan 
Von Eyck'in cKifüede bakir kız> ve 
cKaranfilli adam> tablolarile başlı
yor. Roger Von der Weyden'in tab
loları bütün bir salonu işgal ediyor. 
cHugo Von der Goes• in cMog im
paratorlarının perestişi> namını ta
şıyan tablosu bu müzenin en fevka
lade tablolarrndan birisidir. 

cAlman müzesi> ancak 1930 sene
sinde açılmış bir müze olmasına 

rağmen, payıtahtın en eski müze • 
leri kadar tanmmıs bir müzedir. 

B. Z. 

Umumi Harbıiı Sonlarında İngiltere 5 Milyon 
Kif iyi Silah Altında Bulunduruyordu 

Büyük Britanya, kendi vatanında 
büyük bir muvaffakıyet kazandı ve 
sulhün muhafazası zımnında akdet
tiği anlaşmalardan tahassul eden 
taahhütlerin ifası yolunda geniş a
dımlar attığını gösterdi. Avam Ka· 
marasının, daha sulh zamanında 
242 rey ekseriyetle mecburi. asker· 
lik hizmetini kabul etmesi İngiliz ta 
rihinde mühi.m bir nokta olarak ka• 
lacaktır. 

Hakikat halde bu mecburi biz • 
met İngilterede evvelden de tatbik ·:&•it~'i 
edilmişti. Fakat bu tatbik keyfiyeti i 
harp zamanında vukua gelmişti. ,...,.:.gıı•l'm 

1912 senesine doğru Avrupa üze• 
rine yüklenen tehdit fırtınaları kaı 
şısında Lord Roberts'in reisi oldu-
iu cNational Service Leogue:ı.1 :o 

mecburi hizmet le.h~nde ·, faaliy~te !..ft~ 
geçmi§, fakat İngılız an anelerıne ~ 
çarptığı gibi efkarı umumiyede öy- ; ; r 
le bir muhalefete maruz kalmıştı ~ • 
ki, o zamanki hükumet herhangi ._ ' .a. 

bir harekette bulunmayı muvafık 

· ıörmemiıti. 
Bu suretle Britanya erkanıhar • 

biyesi, 1914 ağustosunda 100.000 ki-
. ti üzerine dağılmış ve beş fırkayı 
nefsinde toplıyan iki kolorduyu Av
rupa kıt'asına yollıyabilmişti. il inci 
Giyom'un istihfaf ettiği bu küçük 
ordu, sür'atle tezayüt etti. 1915 son
baharında mevcut kuvvet 35 fırka
ya çıkmış ve 1916 ilkbaharında; 

cKitchener'in yeni ordusu> 70 fır

kaya çıkacaktı. 
Bu kadar kuvvetin elde edilmesi 

için mecburi askerlik hizmeti ken
dini gösterdi. Bununla beraber, İn
gilizlerin cebri tedbirlere karşı 

duyduğu menfi hislerden dolayı 

hükumet buna merhale merhale va
sıl oldu: 1916 kAnunusanisiııde, bu 
hizmeti evvela bekarlar ve çocuk -
suz erkekler ve nihayet evlilP.r için 
vazetti. Bunun tatbiki İngiltereye 
1.200.000 pSker verdi. Harbin nihaye 
tinde İngiltere, dominyonlar mevıu
bahs edilmeden, kara ordusunda, 
mecmu olarak 5 milyona yakın as
ker bulunduruyordu. 

Merkezi imparatorlukların mağ-
1Cıbiyet1nden sonra, Büyük Britan
ya an'anelerini bu kadar alteden 
yeni müesseselerin tecrübesini u -
zaltmak arzusunu göstermedi. Bu -
nun üzerine fazla faaliyet istem -
yen bir devir açılır. Bu da ta 1936 ya 
kadar devam eder. Bu devir çok ga
rip vecizelerin ortaya atıldığı bir 
devirdir: cBir daha harp olamaz>, 
cHarbi kaldırmak için, orduları kal
dırmak katidir> ila ... 

İngiltere ordusu harpten evvelki 
vaziyeti alır ve esas itibarile: bir 
muntazam ordu, ve ihtiyatı ve bir 
de kara ordusundan terekküp eder. 

Muntazam ordu, 12 sene süren; 
gönüllü suretile alınan ve nazari 
olarak 200 bin kişi raddesinde bir 
kuvvettir. Bir gönüllü, 12 senelik 
müddet zarfında, 6 veya 7 senesinde 
faal hizmet, mütebakisini de ihtiyat 
kısmında geçirir. Bu 200 bin kişi -
den, 10 bini anavatanda, 100 bini de 
hariçte müstemlekelerde kullanı -
lır, hakikatte, gönüllü suretile gi
renlerin azlığından bu kuvvetler 
1936 senesine kadar otuz bine yakın 
bir noksan verioyrdu. 

Kara ordusu prensip itibarile 
Britanya adalarının muhafazası için 
kullanılacak bir nevi milli muhafız 
teşkilatıdır. İstisnai hallerde deniz 
aşırı mıntakalarda da hizmet göre
bilir. Bunlar da 200 bin raddesinde
dir. Kara ordusunda talim için ve -
rilmiş muntazam ordu kadrosundan 
bir kısmı müstesna, bu iki askeri 
kuvvet arasında hiç bir temas ol -
madığı gibi adeta birbirlerinin mev 
cudiyetinden bile haberdar değil -
}erdir. 

1936 da Almanya, Versay muahe
desinin 44 üncü maddesini birden
bire ihlal ederek Ren mıntakasım 
işgal eyledi. Bu hadise, İngiltere -1 

laıillz orclanaclan bir kısı• 

nin gözlerini açtı. İngilizler, üçün-ı 
cü Reich emellerini görünce, şimdi
ye kadar münhasıran deniz ve hava 
kuvvetlerine sarfedilen faaliyetler
den bir mikdannıo da orduya veril-
mesi zaruretini hissettiler. 

Hükumet bunun üzerine, 5 sene 
üzerine yapılan cordusunun yeni -
den silahlanması• na müteallık bir 
kanun teklif eder ve kabul ettirir. 
Bu kanun, hem malzemenin yenileş 
mesine ve hem de askeri kuvvetle
rin tezayüdüne müteallıktir. , 

Malzemeye taalluk eden kısımda 
yapılan tadilat muhtelif silah kuv
vetlerine daha fazla bir hareket kabi 
Jiyeti vermek noktasına dayanmak 
tadır: -Piyade her ne kadar harp tü
fek ve ağır makinei tüfeklerini mu-

. hafaza ediyorsa da, mukabilinde 
topçu tamamile motörlü oluyor, sü
vari fırkaları motörlü olarak ortaya 
çıkıyor. 

Askeri ku\•vetlere gelince, vazi -
yet deği\imemiş ve muntazam ordu
nun noksanı ancak 10 bin adama jn-
dirilmiştir. 

Almanya, bu sıralarda sulhan 
yaptığı istila hareketin~ devam et -
mektedir: Anşlus, Südet meselesi, 
nihayet Münih meseJesi. Bu defa, 
İngiliz efkarı umumiyesi Avrupayı 
tehdit eden tehlikeyi tamamile an-

ay müddetle mecburi askerlik hiz
metine tabi olacaklar ve bu müdde
tin nihayetinde ya kara ordusunda 
3 senelik bir hizmet taahhüdü ve
ya muntazam ordusunun ihtiyatına 
girmek arzusunu gösterebilir. 

Bunun neticesinde, kanun tam 
tatbik kabiliyetini ihraz edince, 
muntazam ordu, aşağı yukarı sulh 
devre.sinde bir milyona yakın bir as 
ker kuvvetine malik olacaktır. 

Şimdi İngilizlerin silah. talim ve 
iskan meseleleri vardır k, bunun i
çin de büyük bir faaliyet sarfedil -
mektedir. Yalnız M. N. Chamberlain 

ile M. Hore Belisha'nın beyanatına 
göre İngiliz ordusu, ihtilaf vukuun
da birkaç haftadan birkaç ay arası-

na uzanan devre esnasında otuz fır
kaya yakın bir kuvvet çıkarabilecek 
tir. 

İngilizler, bu neticeye göre 1914 

senesindekinden dah..ı. iyi bir vazi
yettedirler. Şimdi 44 milyon nüfu-

sa malik bir devlet ~lan fngilterenin 

yaptığı şüphesiz şayanı dikkat gay
retin kafi olup olmadığı sorulabilir. 

Bu sual, lngilterede siyasi simalar 
tarafından da soruluyor. Birçok mu
hafazakarlar, ve nihayet muhale! et 

liberalleri namına M. Archibald 
Sinclair daha büyük bir faaliyet 

lamıştır. sarfetmek lazımgeldiği kanaatini 
Bu suretle 1938 eylıilünden iti - izhar etmektedirler. 

baren harp malzemesi imalatı te - fiiiliii!Wi ______ ıil!i!li!iiii!!m'!"i ___ _ 

zayut eder ve askeri kuvvetler ka- Yüksek Ticaret ve lktısat Mık· 
ra ordusunda fazlalaşır. Bu ordu -
nun böylece kuvveti 200 binden 240 tebinden mezun olan talebeler 
bine çıkar. Gönüllü toplanması o Yüksek Ticaret ve İktisat Mekte-
derece fazlalaŞ1r ki askeri kuvvet binden bu yıl 135 talebe mezun ol-
300 bini aşar. Muntazam ordu, kuv- maktadır. Bu talebenin 35 i maliye
vetini hissedilir derecede fazlalaştır de, 35 i bankacılıkta, mütebakisi de 
mamıştır. 

Fakat Alman devlet reisi, Münih 
Hilafına rağmen, Çekoslovakyayı 

parçalar ve Bohemya ile Moravya
yı Alman himayesine vazeder. O 
vakit İngilizler prestijlerinin felce 
uğradığını görürler. Almanları ar
tık vakit geçirmeksizin cDrang 
Nach üsten> yayılmalarını durdur
mak ve bunun için de, kuvvetle ha
kimiyet fikrine karşı sağlam bir 
cephe teşkil etmek lazımdır. 

Bu noktadan bazı devletlerle taar 
ruza uğradıkları takdirde verilen 
garantiler, ve memleketi müessir 
surette müdafaa zarureti Büyük 
Britanyanın askeri sistemini daha 
derin surette tadili lüzumunu his -
settiriyordu. Mecburi askerlik hiz -
meti kendisini zaruri gösteriyordu. 
Fakat bu sefer sulh zamanında ke
sif bir propaganda sayesınde, efka
rı umumiyenin çok büyük bir kısmı 
bunu kabul etti, ve hükumet tara -
:fından yapılan kanun projesini par
lamento büyük bir ekseriyetle tas -
dik etti. 

Bu kanuna göre 20-21 yaşında o
lan bütün gençler, cmilis• olarak 6 

konsolosluk tahsil etmişlerdir. Ta· 
lebeler her yıl olduğu gibi mektep-

ten xnezun olurken bu yıl da bir ha
tıra olmak üzere bir broşür hazırll\; 
mışlardır. Bu broşürde Büyük Ön-

der Atatürk'ün, Milli Şef İsmet 1n
önünün, Başvekil Refik Saydamın 

ve Maarif Vekili Hasan Ali Yücelin 

portreleri bulunmaktadır. Broşür, 

bundan başka bütün profesörlerin 
resimlerile mesleki yazıları ihtiva 
etmektedir. -·-Profesör Seyfettin Asal 

Avrupa ya ·gitti 
Kıymetli san'atkarlarımızdan pro 

fcsör Seyfettin Asal Berlin, Viyana, 
Budapeşte ve Hollanda radyoları • 
nın daveti üzerine müteaddit kon
serler vermek üzere Avrupaya git

miştir. Profesör, idare edeceği or -

kestralarda kendi bestelediği eser
leri çaldıracak ve ayrıca keman 
konserleri verecektir .. 

San'atklrımı& muvaffaka-etler 
dileriz. 
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- Nasıl.:.ın Leman .. geçmiş olsun-ı 
dedim. Fakat sen buralarda? .• 

Yıllarca evvelki coşkun ve asabi 
heyecanlarını tıkıyan öksürükleri 
neş'elerine siyah bir tül geriyonlu. 

- Teşekkür ederim Kemal.. fakat 
8ell de buralarda ha .. dedi. 

- Evet.. bilmem nedense insan 
sevdiklerinden hiç ayrılmak istemi
yar. Kocanız bugün gelmiyecekler . ., 
mı ..• 

Gözlerini önüne eğdL hafifçe: 
- Hayır .. Kemal_ dedi .. ar!ık bel

ki ele hiç gelmiyecek .• hem. 
Sustu. Ajlamak istiyordu. 
- Yoo .. -Leman_ dedim .. ben seni 

ağı.tmat için gelmedim. 
- Şapyorum, hayretten Çlldıra

cajlm aen burada.. benim :yfdlllD
cla IDISln! 

- inanmıyor musun? Bak elin 
awcmnun içiacle_ 

Olmdum. Göderimin ICine ı.u. 
7or, tanki: cBeni buradan turtan 
der gibi yalvan1ordu. 

- Ah.. ne iyi ettin ele plfln fa
kat ha,m.. burada ~ .... 
kim IÖy)edi! 

- İçimdeki hisler .. 
Derin derin içini çekti: 
- Hamdiden mektup alıyor m11-

aun ? .. 
- Bir ay kadar evvel almqtım. 
- Nuılmlf?-
- ..... . 
- Yazmıyor mu? 
- Hayır. Hayatından hiç bahlet-

miyor. 
-Benden?,. 
- Bütün mektup seni ve hatıra-

larını dolduruyor. 

- Ah_ Kemal. içimi yakan hisle
rimi sana fimdi anlatacak bir kud
rette olsam banan inanmıyacak ''e 
bili mı yalan söylüyorsun_ diye -
eebin.. fakat._ 

- Uzülme Leman.. bilirsin ki 
böyle teYleri aklımdan bile geçir • 
mem .. 

- Fakat onu çok seviyorum.. ne 
yazık ki vakit geçti.. biliyorum, ar
tık burada bakımsızlıktan, kimse -
slzHJcten öleceğim .. fakat aşkım ya
ııyacak .. 

- Sen Ankaraya nasıJ geldin? 
- Hayabmın nerfti muamma ve 

hatıra tleli ki Kemal.. belki ifitmi1-
~·· 1haan. hislerimi çalarak 
1aeni nihayet~ sonra e
Yme dönmek, Hamdime dönmek ih
tiJacı beni onlardan daha çok uzak-
1ıaftırdı. lstanbulda ötekinbı beriki
nin yakasına yapışarak gündelik 
etmek paramı, en kıymeUi weyleri
mi satarak çıbrdıjım daitfkalardan 
80m'a bugün burada kapatılmış ol
mak daha büyük bir cür•et midir? 
Hamdiyi, annemi dinlemedim. Çfin 

kü hislerim delirmişti. Engin bir 
baflakta çırpına çırpma yoruldum .. 
diftiba Bu iki zayıf. bnat beni da
ha fazla uçurabilir Çydi? Zaman 

zaman vicdanımın azabını cıuymıya 
bafladım.. fakat artık iş işten geç -
mişti. Örümön bana ne kadar yak
laştığım ctuyuycmım. 

- CaftWll Lem• niçin beyle 9Öy• 
lüyorsun? Sana bunları sordum 
mu? 
- Eftty haklısın.. nazarlarında kil 

çüJen bir kalbin yalancı sözleri seni _ ... __ ~· ., --,or .-o.~ mı . 
- Hayır .. ejft bôyle bir teY dii-

pimeydim, teni buhnak, sana tek
.._ Hamdiniıı RVgilerini ,etirmeft 
ihtiyacım duymazdmı. 

- Hamdi beni bili <>eviyor mu? 
- Tahmininden fazla ... 
- Ola.. ma'udum.. Allahım. Fa -

kat JiinahJanm ! _ 
- -Senia Wtiin pnablann, aebep 

a' Jann -m.uıda alır bir yük 
ol8calmr Leman._ • 

" . - S.. ylllwwwaun ıt.emal .. Ham-
.,. meiıup yazdıjın · zaman; iDii 

~ bile seni aevdijini, • 
~ öktiiif,init liyled, diye yu.. 

- Yalnncie İBtanbula &icieceğim.. 
- s.i mi liylüyonun? 
- '?'a.a_ 
- O hal* Hamdiyi görürsün.. 
- Yatnır ben değil .. sen de fgöre-

cell5in._ 
Acı acı güldü: 
- Ben ele-mi? 
- Niçin bu kadar ümibizsiıı ca-

1Ulll .• Vallahi hiç bir ,eyin yok.. bu
Oin lwnd:ine biraz cesam, metanet 
ftl'Jen. eskisinden biç farkın kal -
mıyacak... Ben seni de götürmek i
çin ll!ldim. 

- Çok. teşekkür ederim.. fakat bı
rak sevgimiz, gönüllerimizde. yaşı
yac muhayyel bir sevgi olsun. Çün
kü onunla yüzyüze geldiğim zaman 
ifimdeki günahlarım yüzümde si -
yaı. birer leke gibi dalgalanacak.. o 
zaman. o; benden uzaklaşacak .• 

- Hayır.. hayır.. bak yine beni 
dinlemiyorsun.. yarından tezi yok .. 
muhakkak beraber istanbula döne
ceğiz .•. 

Hiç beklenmediği bir anda talibi
JJin belki en tatlı cilvelerilc kucak
laşan onun hasta kalbi belki pmdi 
biraa teselli bulur gibi olmuştu. Göz 
leri canlanmıya başladı. Anide ka
rarını verdi: 

- Peki Kemal. 
- Şimdilik bana mfulaede et Le-

man.. ben gideyim, eşyalanmı top
ayayım. Biletlerimizi hazırlıyayım. 
Sen hiç merak et~. her l'!Yi gü
.ıı. temin edecejim. 

Hiç korkmadan renUb parmak
ı.ı.... dudaklarımı dolmndmdunL. 
tlıtli pbi idim.. hayatımda hiç. bir 
şeyde bu kadar muvaffak old+mu 
bütniyordum. Kop kOfll eve gelcltm. 
Efyaıhlnmı topladım. O geceyi zor
la bir oteıde a-çirdim. Er:tfii günü 
ilk i"1n biletlerimizi hazırlamak ol
.._ Tren alqam üeeri lcalktıjı için 
çok nkit vardı. ôiJ,eye kadar işle-

Şehir Selefküs hanedanmı tetkü takya, Romalılann eline geçti. Ro-1 
eden altı hükümdar um .. unda DD- malılar, bu şehrin güzelliğine ve P.· 

Jik inkipflanı mazhar oWu. ıae,- hemmiyetine hürmeten ona muhtat" 
ki&ia tabii manzarua pek lAüfti. bir idare verdiler; dahili işlttine ka
&ftalindea .Aab nehri geçiyordu npıadılaır. 
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Çanakkale Okulların
da Açılan Sergiler 

............. liir .... 

Çanakkale (lf ususa1 - Geçen yıl· ~iJen- 91'11l hakiınct. blr di;>
Iarda ofdUfu 11"bi bu yıl da ders bl- Jomat ,uJt iallaftlr bulunuyor Ve" bu 
timi son.unda ilimizdeki orta ve ilk izahatları dinleyenler arasında ben 
okullar taleöeleri birer sergi açmış- de bulunuyordum. 
Iardlr. Küçük yıwrulanmızın bu izahat. 

Geçen yıla nazaran bu yıl öjret- larındaa ., .. i• kabardl ve leVİıl
menlerimizin gösterdikleri yüksek cimden ... .._ ,..ı. cllld1,L 
gayret ve ötrenicilerin çalışmaları MiDimint ellliıi1e- yaptık:lan ~. 
üzerindeki itinalı tesirleri sayesin- cojraf.Jaye Mt umumi haritalar ve 
de daha fevkalide ve göze, çarpacak Çanaklr-W ~ zaferini hatırla-
tekilde ~ i tamim etmişlerdir tan 11 mst 111!1 tlıblosu gayet itt-

Orta ve 18 ~ İstikW, Cümhu~ nalı bir surettıe- yapılmış ve sergiyl 
. . • gezenler tarafından takdir olunmuş 

nyet. olmllanndaki aergileri gezdim. ! ve bu talebelerlmlzf yetiştiren öi
Hepsmde de ayn ayrı inceJikJer ve f retm ı ti! kldi edilm. ti . 
göz kamaştıncı güzellikler mevcutl +.~_s~ ... .!.. bi~ -ı~şk rlr. _ 
old •- -*ö.....tn UeruR 3 --· rer '.r"""u oru 
u~u ,..... ::U~ JUCuları olac:K olan bu genç öğre-
Yarmın büyükleri olacak oları Jdcileri yet:ifti.ı'en ve yurdun mücfe.. 

bugünün küçükleri sergiye gelen faaın ve- kültürü için yorulmak bil
ziyaretçileri ka.pıdan karşılıyarak menden var kuvvetile çalışan öğret. 
aldıkları köklü terbiye ve damarla-' menlerimizi memleket namına teb
rındaki adi kan ve neş'e saçan te- rtır etmell- kendime mukaddes bir 
bessümlerile ser.giyi gezdirerek zl- borc sayanm. Kadfr Aytaç 

rimi bitirdim. Öğleden sonra yine I 
her zamanki isticalimle hastahaneye 
Jr.oş,tum. 

Yine ayni koridor .. yine ayni ka
pı. . . yine ayni yatak. fakat boş. .. 
Kan beynime fırladı.. deli libi hem
firenin beyu göjüslüğüne yapış -
tım: 

-Lemaone~? 

- ....... . 
- Leman ner&P ~uk söyleyin? 
- ....... . 
- Bendi!n IOIU'a> biri gelip çıkar-

dı mı yolcM.. bir yere mi &itti? 
- Hayır_ 

- Ya.? .. 
- Bey.efendi... °' kadar miitee91ir 

olmayıımr.. buhraolannım teskin e
dini1. zavalluıın clWdlü hali sizde 
ümitler Yaflltlyor :ma idi? 

- Leman öldü mü? 

- Onu çok lruırtarmak istedik.. 
fakat .. 

- Öldü .. öldü ha... Ha,ır. Yalan 
aöy lüyorsunuz.. onun kalbinde ya
şattıjı atk onu. öldüremez. 

yen cRumye .. isminde bir ~ in· 
psmda kullandı. 

• 

Kendimi kaybetmiftim.. gözleri -
mi açtığını zaman başımda bir ağır
l1k, ıözlerimin &aünde gitmiyen be
yaz bir hayal vardı. 

İnledim.. artık her şey bitmişti. 
İstanbula dönüyorum.. fakat yal

nız.. ah yarabbi. ben Hamdiye bu 
faciayı nasıl anlatacağım.. 

Of Hamdi. senin dertlerini yükle-
. nen dertsiz kalbim bugün çok 11ev
diğin bir genç kadına mezar taşı ol
du ha!.: Fakat beni affet.. işte sana 
kavuşuyorum. Yine mes'utsuıı ki o
nun dudaklanndan dökülürken top 

ladıjım iki demet 8'il var: 
- a:Seni .seviyorum• .. 
Bak Hamdi; bu ne büyük bir söz. 

Lemanın sevgisini, kalbini sana ge
tiriyorum.. diye .kendi kendime in
Ilyordum. 

O günden sonra hayattan, sevgi
den, her şeyden nefret ettim .. artık: 

- a:Sevmek yanmaktır• diyenlere 
ben de: 

- Doğru.. fakat çok acıklı bir fel
sefe.. diyorum... 

-IO-

icad, ettirdiji. etcwıa. OJUDUna. bayı· 
hyordu. 

* 

Cenubunu, güzel bir dağ çerçeveli- Jfıriiltiyanlılrtan IOl!l'll; An~, 
yoriu. Diler iki tarafındaki ovada, lnristiyanlar nannnd9 da büyiik 
limon, portatal vesair meyva ajaç- lıir itibae: llumdı; çünkü buraeı, 

larile dolu büyüt bir zevkle süslen- hvnn,unnn .a.ero.. an tni8 et
mff meyva bahçeleri nrdı. Nehrin tilt 'Wr patriJrlill malramının merkıe-
.. tanlı ......_.m, ....mn ..u-ı..ıer a .. lti.-_ rühani meclbin ı..n-.. NUşir.ev.an, bu. aaralanta. isyan • 

~-.. ~·· ·-··a· ,,.,,"".... --~ ~-.-- den büyük ~ıwuı yakalattı. Yalnız 
511 seneılinde Ermeniatanı a.yak

Jandt ve hudut eyaletleri valliıtnt 

-IO-
Ve birdenbıre sesini değiştirerek: ı 
- Y•lan söylüyorum, diye devam 

etti. hakikatte, bu odadan bir kuzu 
gtbi yumuşak çıktım ve buraya tek
rar girmemek için istenilen ve nef
ret ettiğim bütün bayağı hareket
leri yapacağım. Diğerleri gibi ben 
de alçak tabiatliyim ve bütün insan
lardan nefret ettiğimi sö,·lerken "' . 
bunların arasında kendimin de bu-
lunduğunu düşünmüyor değilim. 

Bunu söyledikten sonra atını e 
derece şiddetle mahmuzladı ki, mağ

rur hayvan bu ani şiddet kıırşısınci 
şah landı. Hikmetin sert ve tehditkar 
sesi atı derhal teskin etti. Bir mürl 
det daha sessiz yürümevi mütl'ak·· 
hayvanını tekrar mahmuzladı V" 

Mehmt!t ile beraber Selime Allah" 
ııımarladık demeden ilerideki ağ<ı 

cın arasından kayboldu. 
Selim, şair ruhlu olarak doğması· 

na rağmen hayat onu bir intizam v..? 

disiplin adamı yapmıştı. Yaşayışın· 
dan sergüze,t ve fanteziyi atmış, 

kendisine bir hayat nizamı kurmu~. 
hemen bir saat gibi sıhhatle her işini 
görmüş, her şeyi vak.it ve zamanile 
yapmak, bir tabiat hükmüne 
girmişti. Yaşamasın•n intizamı şah

sında görülüyordu; bütün hareket 
ve etvarı doğru idi, yürüyüşü, otu· 
ruşu, konuşuşu, senelerce askeri bir 
disiplin altında yaşamış ve ~·aşmda.ı 
evvef faal servisten uzaktaşmı!? bir 
zabitinki gibi idi. Bu sahada Selim 
için şüphe edilmiyecek birşey vars:ı 
o da, ruhun bozulmıyan sükunetinin 
en büyük bir hasl~ olduğu idi. Elin
den geldiği kadar inttbalannı ve 
hislerini zapta muvaffak olabilmek 
imkanını kazanmıştı. Birçok kimse· 
lere merbutiyeti tazammun eden 
fakirlik. kendisini, hiç koşlanmadığı 
birçok adamlarla rab!tada bulun· 
mıya mecbur etmiş, karakterleri so
ğukkanlılıkla. tetkik etmek' ve bütün 
karsılaşmalarda, bizzat kendisinde 
hilrimiyeti muhafaza edebilmek im
ldnını kazanmıştı. 

Bu se~n. şimdi içinde bulun
duğu vaııivet lııeııdisini Şatırtmıyor. 

cte,l;ldi. Hikmet ih! konuşurken bir 
endişe. şimdiye kadK bilmediği gj.z
li bir his duymuştu. Bu gencin ateş
li seciyesi, hareketlerindeki şiddet, 
södetindeki ifrat, biribirini teakup 
eden ve mütemadiyen değişen intı
baian, tabii ve taü.ı sesi. çehresinin 
asalet ve kibar hiJ ile tahkir edici 
tavrı ırraaındaki tezat Selimi çok 
düf.ÖDdÜriiyoMu.. Hikmet hakkında 
beslediği fikirler. bileğinde kımuzı 
lekeyi pdüğiindenberi mn -
hamete inkılip etmifti. Fakat 
sempatinin yanında bulunmıyan 

merhamet, zor.aiti kabul edilen bir 
hist-en başka birşey değildir. Selim 
de, takdir etmiye her hangj bir se
bep bulamadığı bu çocuğa karşı ali
ka duymaktan, kendi kendisini mur 
aheze ediyordu. Hakikatte, o kad3r 
akıllı ve muhakemeli Selim, şimdi 

flll'ak ölde:. Bu hezimet netice9lnda 1 
Suriye ve .~takye. tekrar Bizan• 
W... ~ Tomrul, öidül(i zaman 
yetmfş üq yaşında idi. ~ oğlu 1 
,.C" - ..... .,. • nt .. - ..ı,.ı,,..,.. v .. cı"'lrl°' .,..,1lt1r 1 

nuyonhı. Nü§irevan, saray ıumn 

..... ................... _,1 """'·-···-·--·· ")""' ... ··~ .............. ___ ,; 
oldu. Y~e, zaten saray hizmetin· 
de bulunan •JPDU geçirdi. . 

Saygun, MlF°enna sekiz 9e'l'Ut 

saray nazrdıit ett'l. N'Üfirevan, Bi ... 
&.o;..a.. mz ...Lvacvan bir saha +-a..;1 e- •allalli ola. va 
._....... a- .-p,,. ~ aözlerine milçektirel'2k ~abm ı.., 
.,..._ An~. illlanlann bu kadar 

Selefttilerin ikinci hiikümdan Ka.. himmetine mamhar olurllen dijl!rta- ğışladı ve Bizaaslılan. haraca baiJı-
öldüMü. cMorib imıindıe bir Bıizma zaoshlarla cere.yan eden sulh müza.. 
c:enenli; bunlacın üaerine giden ı. kereieri eaııasmda milldın ~78 inci 

Uniküı, cAsi• nehrinin teşkil eltili nftm t:abiiıtı1I zulmüne ulnJyordu. yarak onla.da sulh ak.detti. 
- bir ada üzerinde yeni bir şehir vti- Jılilfııtfan ene) 148 ve :n senelerinde Şah, sulh zamanında memWıetini" 

cude aetbdi ve bu tehri. beı köprü ~ g~len W biiyük zebele fl!hıi imarla, ilim. ve irfana kıymet ~ 
ile eski fil!lıft 1-IJedı, .,.,_ zedeledl. Faat milichn 115 meJde vakit ~yordu. Takı kim:a 

Bu hanedamıi altmel ve son hü· iller senellirlde zelzıele1er pddil!!tlen~ eli.ye. şöhl'et bulan sarayı ,aptırdı. 
kü.mdarı cEpifan> da. .mrm blr ta· !Mlir yatH- die~rdi. Jlf&lkın çeftı Ariatlmwı eserlerini tercüme ettir
rafınct.n diğer tarafına kadar uza- telef oldu. • senesinde ?elzeh! ile di. ve Romaclan kaçan lilo1Ufl8rı. vtf 
nan bir cadde yaptırdı. Bu caddenin ~aber btr yanar dağ iflrti vukua imparator cZenon> un mekteplerini 
iki tarafında, damı sütunlarla tuttu- l'!ldi. Binafarm çoğu 'harap, ahalini1' kapadılt muallimleri İrana kabul 
rulmuş, ilstü kaıpalı dehilzler inşa ~ yüz- elli bin ldfisl telef oldu. etti. 
.etlrdt. Acem şahı Nuşirevan, Antakyayı Ntlşirevan, bir taraftan tereüme 

Antakye phrinde beş yiiz bin nii· zaptettili zaman, şehir perişanlılı- ettirdiği eserleri tetkik edfyOr, bil
las nnh. Sin.yluı, ~m!'lan, bl- ' nm felfketfnden daha yeni silldni- hassa Hint lisanından tercüme edft: ~ı.t, .lrOfU m 'af.DM ve 5'1 yordu. Nılşin!'Vlll, şehrin bütün işe ~ len cXelile ve Demnl1' ismindeki 

dleri ve bar de cak .ii.\tıa,.,.. yanyan ahalisini esir etti. Kendi hakimane hikiyelerle dolu olan ese-
•ııım• kaleli. Yeıdı. payitll&tmın btr günlük meslfesine ri mütaleadan çok zevk alıyor .. diğer 

!fillttan evril 13 senesinde Aa- ~eli. Onlım, Antakyaya ben• taraftan da fat'ranç oyununa kaqı 

nn ordusunu. mağlüp etUı w til!'nll 
eden. ma.waif.akfyetleri. üzerine; a. 
zan•lllar, cMoria• i. tahta geçirdiler. 
cl'!JUşjrevarı.. ın.. fen• halde- cam •· 
kıldı. Ordusunun bqına l'!Çti•Tom
rul, bu sefer.de de phla beraberdi.. 
Şahın ordusu, Malatyada BizanslJ.. 

larla kaq.ı.laştı. Şiddetli bir muJıare. 
bede Acem orduau bozuldu ve hezi
met o kadar müthiş oldu ki, şahı 

müzeyyen ve kıymettar çadırile be
raber daima yanında bulundurdujU. 
cateşkede> sini düşmana terkederek 
kaçmıya mecbur oldu. Bindiği fil, 
onu, yüzerek Fırat nehrinden geçir· 
di; selamete çıkardı. cTomruı. a ge .. 

senesinde ölünce, yerine &ec;ıen aı
lu dördüncü. Jliimıib>. onu.. tek

rar saray nazırlıiında ipb etil. 
Saypn, ş.iı Hiirmiiz.'ün. zwn•nınr 

da, han devletiniıı. çok acıklı Wdir 
selerine şahit oldu. 
Şah Hürmüz, Bizaaıblara.. ~tinm 

harbi. açtı. Diyarbakır, Enudım, 

Malatya cihetlerinde ordulan. iBİr 
şan oldu. Mağ!Obiyetler tevali. etıti:. 
İran, dijer taraftan da, prp en.. 
tinden Arapların hücumuna, ~ 
tan da T'atar'lann tecavüzüne u~ 
ciı. 

Bu sıralarda, cE§kinyan• sdilielf 
lince: O, kaçamadı; ordugahı basan ' ahfadından bulunan, upuzım ve 
Bizanslılarla son nefese kadar caroı- kupkuru bulunduğu için kendisine 

........ , •• 1 .... iL 

korkunç hislerin esiri oluyordu. 
Hikmetin, mukadderatı üzerinde• ü
yük bir tesir icra edeceğini, haya
tını altüst edeceğici seziyor, gibiydi. 
Yolun üzerine yeni yapraklarının 
iri ve uzun dallarını uzatan 
büyük bir ceviz ağacının gölgesi 
altında oturuyo.rdu. Kitabını acarak 
okumıya çalıştı. Fakat açık tuttu~u 
kitap ile gözleri arasında Hikmetın 
hayali duruyordu. Taş gibi dimdik 
duran bu tasvir, kendisine hem 
mahzun ve hem müstehzi biT tavırla 
bakıyor ve tehditle dolu bir ses
le: cMuktedirscn, kalbimdekileri 
keşfet. burada s:ıadetin m~vruuba- • 
his!. diyordu. 

Bu sırada yolun üzerinde veni~n 
at nallarının çıkardığı sesleri işitti 

\•e Hikmet tekru karş19ına gelerek: 
- Katip bey. sizi uıvordum. di!dt 

ve gülmive koyularak: 
- Size birşey sövlemek istiy.onım, 

diye ili,•e etti BU-çok HneleNlrfl. 
beri it1t defa olarak birini IH"lY• tt 
arkasından koşuyorum; fakat lrabe
hat ~ende. size na.tk muamelede bd.
Junmadım. Sizden af dilemek için 
biraz yanınızda bulunacağım. 

- Bu kadar neza~ ~ni mahcup 
ediyor. Bu zahmete 'katlaa~n. 

Bana yapacağınız büyük iyilik. pll-ı 
sımla mümkün mertfıbe az mef1'81 
olmanızdır. 

- Siz de ayni hareketi bana nr.
Şt gösterecek misiniz? 

- Aramızdaki farkı bilmiyM rrm
sunuz'! Ben bir "böeeltten bqb bir
şey değilim. Beni pekili gö~ 

siniz. Halbuki, ben ... 
Hikmet sözünü kesti: - Muhaln!

meniz dOğru defil. Bakınız, yoldan 
geçen şu böc~e. Onu görüyonım, 
fakat. o beni görmüyor ... Kuzum şu 
tavnnızı değiştirin. Hakikf Jrank,. 

teainizi bırakmayın. Sizde hoşuma 
giden nokta, ruhunuzdaki temi2ıli11. 
Benim sözlerimi ~ hareketlerimi 
kimbilir ne kadar bavağı ve cüret
kirane bulursunur. 

- Bu hususta ~dişe etmeyill. 
Sölllmnizin t'Pvlit edeeeii net~ 
müfrit bir hisle ölçüyorsunuz. BUn• 
lan genç bir adamın sözleri olani 
telakki ediyorum; kendi ben~ 
rinizden nP diye nt!fn!'t ettiğinizi bil\. 
miyorum, fakat likrrdınızdHi ifrat 
ve şiddet gençliğinin v@ tecrü~ 
li~nizi göariyor. au y~ in.
muhakemelt!ri mut1ak, kat'!. 1'il 
mahiyet alır. intıbaların.ı bir liltelll 
halinde tanzim eder. Dim..,_ 9e 

haretitta çek t~wü yoktur. Her 
~rde. müsamahasızlık, ueiıiyet 

acemilerin işidir; ilk gençlik pemtıe 
~ll hulvalar mt!V!rimidfr, bann 
da, istisna. olarak siyah renifileri 
de vardır. Sizin hulyalarınıZ' Tiir• 
koyuca ••. 

Bu küçük naaibet, Hikmeti deriı1 
suı'ette- kamçıladı. B'aşmı teri ~ 
relr Selime- tahkfr e<Rreesine b*fı. 

(Devaınr var) 

.çöp. ünvanı verilen .Behram CO' 

bin> fUlr: Grdlliarı lrumandam idh 
~hram. Tatar ordulannı, öa1eind8 

yürüttükleri filleri '"' ayıı.n neft 
sürülmü§ oklarla kaçırtmak suretila 

bozdu; Türk cfiyarlaanı zaptetti. .. 
llne bfiyük pnirnetler geçti. 

Şah, llldıiı pııimetlerin pek. aa 
bir kısmını kendisine gönder.en Bah• 
rama kızdı. Ona;.~ ajJs, Jtalaaıet· 

Amir bir mektup giiadmdi. Bıı!liralllt 
1nı Jubıeti Yesile •m prS.,,.,, 
terlerinde istiklllini ilin etti ..,. 

Türklerden zapt1!ttili BeDı f!bıinl 
paytaht ittilJa% etti. 

Şah Hiirmüz, bahqiğit bir ~ 
kanlı olan ol}u cPervizıt i bir orcill 
ile Behramın üzedııe pdcr.di. ~ 
ram, nmharebeden zlylllle. ~ 

lakla işi: halletmek istMi. P~ 
babe' FndeııdıL. KendUtni hükiitr 
dar tanıyacajJm. ve namına ,-.. 
bastıacajuu ' bildirdi. Behramıll 
makudı, baba ile olul arasun açnıak 
bu vaziyetten kendisi i.stfbl! et
mekti. Perviz, gnçllk teeritbeslı11· 
11 ve ultanat hırsı ile Behram& ka' 
pılch. Onun tetltflerini kabul .ıtf 

<Devamı .,., 

• 
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Türk Alfabesinin 
Islahı Etrafında 

YElll8A8AB 

Konl•r•n• 
Tnrlı: Tlb Cemiyetinden: RADYO f 

ÇARŞAMBA 21/6/39 
12,30 Program. 12,35 Türk müzill 

IQf'at, 

Bu Tezi İlk Ortaya 
Naci Kaaım Ne 

Atan Bay 
Diyor 

Viyana Tıb Fakültesf Şirürji ho· 
cası Prof. Finsterer yarınki (22 ha· 
ziran) perşembe gilnil saat 6.30 ela 
Beyoğlunda Bursa sokağında Rigo
dias apartımanında Türk Tıp Cemi
yeti salonunda: 

Mide ve duodenum ülserlerinin 
tedavisi ve ihtilitları 

Mevzuu ile bir konferans verece
ğinden arzu eden meslektaşla.rm 

teşrlfieri rica olunur. 

• Pl 13,00 Memleket saat ayarı, 
ajans ve meteoroloji haberleri. 
13,15 • 14 Müzik (Karışık program 
Pl.) 19,00 Program, 19,05 Müzik 
(Melodiler. Pl.) 19,15 Ti.irk müziii 
(Fasıl heyeü) 20,00 Memleket saat 
ayarı, ajans ve meteoroloji haberle
ri. 20,15 Neşeli plWar • R. 20,20 
Türk müziği (müşterek ve solo te

1 ••••••••••• 

r 
(Bq tarafı 1 inci sa.yf ada) 

Babıllideki Maarif Kütüphanesinde 
li~tıe ilk evvel fU suali sorduk: 

- Alfabenin ıslahı meselesi, Net
liyat Kongresinde nasıl karşılandı? 

- Kongrede buna dair, bir maddt'! 
Yoktu. Ben, eseri evvelden hazırla· 
lnıftını. Encümenler faaliyete baş
layınca, tevzi ettlın. Temas ettfk:le -
rUn, büyük bir alaka gösterdiler. U
fak tefek itiraz edenler oldu; fakat 
bu itiraz esasa değil, teferrüata ait
ti. Mesel&: 

Ben, kef harfi için bir şekil tesbit 
etmiştim. Bazıları bu harf yerine 
(qu) harfini istivorlardı. Zaten, me
sele teferrüatta ·değildir, esasta dır. 1 

Nitekim; bunu, (Türk alfabesinin 
llJahı) !1da yazmışımdır. 

- Alfabenin ıslahına neden lü
ıunı gördünüz? 

- Türk dilini ifade ve ihataya ta
lllanıile muktedir olamadığı için. İ
zah edeyim: 

l - Türk dili, dünyanın büyük 
clillerinden biridir. uzun zamanlar. ı 
~rinde işlenmiştir. Gitgide genit
-.:oınektedir. 

Bu alfabe ile. dilimizi ~ae et
lbelt mümkün değildir. Bilirsiniz ki. 
1~•be yalnız çocuklann malı değil
dır Vikıa; acemi, okumıya alfabe i
~ baılar. Fakat; alfabe dilin temel 
~dır. 

Türk dilini, bu alfabe ile doğru 
Jazınıva imkan yoktur. Meseli: 

İnkılap, istiklal, iktisat kelimeleri 
tazıldığı gibi okunsa, hep yanlış o
•unur. 

Avrupa kültürünü alıyoruz, keli
meleri doğru yazmıva muktedir ol
hlalıvız. Avrupa dill~rini bilmiven
lerı mikron. mikroskop kelimC'lerini 
Vanlı okurlar. Çi'ınkü bu k(!1imeler 
d<> doJr_u Va7.1lamaz. l 
~ -: Ikinci mC'sele de tarih mese-

1~sıdır. Biz. beş yüz senC'Ye yakıl\ 
~~r za~n Avrupa ve Asyava hakim 
ır vazıyette bulunduk. Tarihimiz 

P@k mühimdir. 
Bi7.im bir de çok ehemmiyetli bir 

edebivatım1z vardır. 
- Eski ediplerimizin; Arap ve 
~~ edebiyatını taklit ettiklerini 
Söylerler. Bu hususta sizin fikriniz 

, bedir? 

. - Bence bu fikir, hiç te dojru de
~ildir. Çünkü dünyada herkes ve 
i fi' millet biribirini taklit ede'!". Ton, 
cat edilir, bunu başkalan da yapar. 
'l'r.n. telefon, elektrik, her şey, her 
"11 bir millet ötekisinden alır. Bi
~ .ediplerimiz de; İran ve Arap 
~ıyatın,!Hn istiane etmişlerdir. 
.~V:Upa medeniyetinin şarktan ve 
_--.un bir kısmının da bizden alın
~ı unutuyor muyuz? Japonlar 

son asırda Avrupayı taklit ettiler. 
AC"aba edebiyatta yalnız biz ~i A· 
~ ve Fars ediplerini taklit ettik. 

lar, bizi taklit etmediler mi? 
.:uzulfnin Hafız Şiraz.iyi taklit 
~ilini söyliy~ler vardır. B:zı par
L.1-r da olabilır. Herkes begendi~ 
aırıı.. • .., 

T""Yl alır. Fakat acaba Fuzulinin: 
f• cSeldm verdim, riifvd değildir 
1tle almadılar . ., 

•t~tlkt.e.ini Hafız. söyliyebilmis mi-
~' ır . l:G • •fızı bir tarafa bırakalım Bü-
' n İran edebiyatını tetkik ed~lim. 
,.: ince nükteyi bütün İran edebi-

:nda bulmak mümkün değildir. 
..__ ir çini parçasını veva vazo kın-
..rıı b • 
~lm~ !çin, to~ai.~ kazıyor, 
'de ıeçınyoruı:. Türkun büyük 

3 ~at~ı _nasıl ihm~ ~ebiliriz? 
~ Mıllı menfaatımızi de unut
"'1-d ın. Her dilin bir tek ~lfabesi 
tn. _ _!I'· Mesell: fngilterede de Ame
~-da f ngilfı:ce ayni harflerle o
..,~-;, •• alfabe birdir. Bizde de 

19 Olmuı lcabeder. il.;; Bu ikilikten ne kutediyorıu-

~ Bf1ininlı Jel, eski harfler, çok 
•ıtftik Bunun tftçlüfQnn gl5renler, 
~ olm.ıyan (münfasıl) harflerin 
~Ünü teklif ettiler. HattA bir a
~iinfasıl harfler, ordudt 

..._.._ bqladı. 

~~-Lfkuyada Türkler, lfin 
~ -;:-~ tarafından gittiler ve Li· 
~ lıarnertnJ kabul ettiler. 1'akat 

ları alfabe tam ve mnkemmel 

olmadı. 1928 de biz de Latin harfle-

::a::.uı ettik, 1ürk alfabesi h~· lstanbul HalkTiyatrosu 
- O zaman daha mükemmel bir Keaa• GiUer •e arA.adaflan 

alfabe yapılabilir miydi? Ba akta• Şen Aile 
- Hayır, o zaman bir inkılip za- halıçe1inde 

marn idi. Yapılan alfabe; o zamana 
göre çok mükemmeldi. Nitekim; pek Amca hay Mişel 
büyük faydaları da görüldü. Türk Otto ve Keti 8oro
harflerinin en büyük feyzi on, on ıe Okulta birlikte 
beş sene sonra görülecektir. 

Sadede gelelim: Jı/. 
Kafkasyada bir türkçe alfabe var- EBE Tiyatron T emıilleri 

dır. Mükemmel değildir. Bizde de Nureddin Gençdur 
bir alfabe mevcuttur. Bu da eksik- Ye arkadaıları 
tir. Yarın her hangi bir Türk diya- 20 Haziran Salı 
nnda da liitin harfleri kabul edilir. akşamı 

Bunlar, Türk şairi Fuzuli'yi veya Üsküdar Beyler
konuştukları dili, bizim alfabe ile 
yazıp okumıya muktedir olamayın- oğlu bahçe1hıde 
ca, bir alfabe yapmıya kalkışacak- iki süngü arasında 
lardır. -İ-:-st_a_n_b_u_l_K-ad_a_s-tr_o_H_a_k_im_li ___ ğin_d-en-: 

Unutmamalıyız ki, Türkiye, bütün Mercan yokuşunda 8 No. lu fırın· 
Türklerin irfan kaynağıdır. Yapaca- da Kosti ve Dimitri ve Despina ve 
ğımıı: alfabe, tamam ve eksiksiz o- Elenko \'e Aynalıçeşmede Manyo 
hırsa, bu alfabeyi bütün Ti.irkler be- ve Giryaki ve Ya.nni ve Kadinko
nimser, matbuatımızı okumıya nun mirasçıları evlatları Kosti ve 
muktedir olur ve okur. M arika ve Maroka ve Despinaya: 

Milli siyaset bakımından bu işin Hazine tarafından aleyhinize ika-
ne kadar mühim olduğunu söylemi- me edilip derdesti rüyet bulunan 
ye de hacet yoktur. tapu kaydı iptali davasının muha-

4 - Bir mesele de ahenk ve gü
zellik meselesidir. Evimizin. elbise- keme günü olan 14/ 6/ 939 günü için 

çıkarılan davetiyeye adreslerinizde 
mizin ve eşyamızın güzel olmasını bulunamadığından dolayı ilanen 
isteriz. Dilimiz, bu güzellikten ne-
den mahrum olsun? tebliğat icrasına karar verilmiş ol-

duğundan muhakemenin muallak 
Türk merkez dili (İstanbul dili) 

bulunduğu 5/7 /939 tarihinde Sulta
a henkli, güzel bir dildir. Kelimeler, 
ince ve zariftir. Fakat İstanbul çar- nahmette Tapu ve Kadastro bina -

sında Kadastro mahkemesinde saat 
şısına gidelim, evinde türkçe konuş-
mıyan bir vatandaş dükkancı ile gö- onda hazır bulunmanız \'C gelmedi-
rüselim: kelimelet1n basık ve yay- ğiniz takdirde muhakemenizin gı -

ganni). 
1 - Rauf Yekta • Eviç peşrevi. 

2 - Rauf Yekta - Eviç bestesi • 
Halkai zülfü siyahın. 3 - Selahat- ---------------------..:.:::=========
tin Pınar • Eviç prkı - Göz yaşları
nız. 4 - İsak Varonun -. Eviç şarkı • 
Kalbımde açılmış. 5 - Bimen Şenin 
- Segah şarkı • Sunda içsin yarelin· 
den aşıkın. 6 - Ahmet Rasimin 
• Seglh şarkı • Benim sen nemsin 
ey dilber. 7 - Eviç halk türküsü -
Şahane gözler şahane. 8 - E\'1ç halk 
türküsü - Elveda dost deli gönül. 
9 - Leminin - hicazkar şarkı - Pen
belikle imtizaç etmiş tenin. 10 -
Osman Nihadın - hicazkar şarkı • 
Ellere uzaktan bak. 

21,00 Konuşma, 21,15 Müzik (Ope· 
ra aryaları - Pl.) 21,45 Haftalık 
posta kutusu. 22,00 Müzik (Küçük 
Orkestra - şef: Nacip Aşkın). 

1 - Kutsch - Macar marşı, 2 -
Keler Bela - Ren nehri kıyılarında, 
3 - Fried Walter - Rüya - Keman 
solo ve orkestra için, 4 - Bela Voll
graf - Kalbim aşkla dolu (.ağır vals), 
5 - Schieder - Dinle ... Keman :r.e 
söylüyor· (Tango), 6 - Hans Tha
ler - Kukuk (Polka), T - Robert 
Stolz - Praterde ağaçlar tekrar çi
çek açıyor, 8 - Victor Aubert • Gö
bekliler resmi geçidi, 9 - l..eopold 
- Macar fan tezi si. 23,00 Son ajans 
haberleri, ziraat, esham tahvilat -
kambiyo - nukut borsası (fiyat). 
23,20 Müzik (Cazband - Pl.) 23,55 
- 24 Yarınki program. 

yaben icra kılınacağı tebliğ maka
mına kaim olmak üzere ilan olunur. 

(939 - 153) 

Orta Okulu bitiren gençlerden 
Gedikli Tayyareci alınacak, 

1 - Genel Kurmay Başkanlığının tensiplerile Türkkuşu Genel Di

rektörlüğünün emri altında bu yıl açılmakta olan (Hava gedikli hazır}a. 
ma yuvasına) orta okul mezun.lan alınacaktır. 

2 - Hava gedikli hazırlama ytıvasına girmek isteyenlerde aranacalr 
belli başlı şartlar aşağıda g{)sterilm~tir. 

A - Türk olmak, anası ve babası Türk ve Türk soyundan olmalı 
B - Bekar olmak ve yaşı en az 16, en çok 18 olmak 
C - Sağlık durumu uçuculuğa elverişli olmak. 

D - İyi hal sahibi bulunmak. 
E - Ana ve babasının yoksa, velisinin ri~ım gösteren vazıh adresli 

vesika göstermek. 

F - Hava Gedikli hazırlama yuvasını ve hava okullarını bitir.dikten 
sonra hava birliklerinde 12 yıl gedikli erbaş olarak vazife görmeyi 
taahhüt etmek. (Bu taahhüt gedikli hazırlama yuvasına geldikten ve hava 
sağlık heyetince yapılacak kat'i muayene iyi netice verdikten sonra 
masrafı Türkkuşunca ödenmek suretile yapılacaktır.) . 

3 - Gedikli olmadan evvel ve olduktan sonra alınacak aylık ve tay
yareci 7.amlarının miktarlarile diğer esas ve şartlar hakkında daha fazla 
malümat almalr istiyenler orta okul, lise ve kültür direktörlüklerine as-

' 
kerlik şubeleri başkanlıklanna, Türk Hava Kurumu ile Türkkuşu şube-
lerine gönderilen matbu broşürleri görebilirler. 

4 - Kayıt muamelesine 30 haziran'da son verılecektir. Uzımgelen 

şartlan haiz olduğu görülen gençler Temmuz ayı içinde Ankara'da Türk
kuşuna sevkedılecektir. 

5 - Hava Gedikli Hazırlama Yuvasına girmek isteyen orta okul me
zunları kaydedilmek üzere Türk Hava Kurumu Şubelerine, Ankara'da 
Türkkuşu Genel Direktörlüğüne müracaat etmelidir. c3845> 

van söylendiğini görürüz. • .,...~!!!l'!llıu..-~..-ıım!'li5i!!'lii!!!!lll!l!ol!!!li!!l!'!!!~-...... •..,. l!!ll!ll!'"ill!l'll!liiiljljilôi!!lii@!l!!!!'!l!!iii!!i!iiil!i!ll!!lll!;;m-.,;. 

k!~:1:;i:ta~~~b::;:e·y~:ı!~ğıR:f~E Deniz H~rp Okulu Ve Lisesi Komutanhğından: . Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü tıanıarı 
ba~k ~sık o w~ndMm a~mdan 1-~n~Ll~~bk~cisınili~v~~vemahlnekmmlarındalllü~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

k Mu\amme• kıymeti 
çı ar. cü sınıfına da haritacı yetişmek üzere okur kayıt ve kabulüne başlanmış-

4 üncü, 5 inci sınıf talebesinden Lira Kr. 
İ b 

~ 
stan u11u bir çocuğa gazeteyi vere- 217 60 St.itlüce'de Mahmutagwa mahallesını"n Filı·bos soka~ında 41-43-

2 - Mı.iracaat müddeti 10 ağustosta nihayete erecektir. ö 
lim. bu çocuk. anasından, babasın- 45 sayılı üç bap ahşap baraka. 
dan işitmediği ve manasını bilmedi· 3 - Şeraiti öğrenmek ve kayıt olmak için İstanbuldaki isteklilerin 
ği kelimeleri basık basık okur. doğruca okul kayıt ve kabul komisyonuna, İstanbuldan başka yerdeki is-

93
·
6° Kamerhatun mahalldesinin G&z sokağında 12 No' lı ahşa.il ba-

Görülüyor ki: alfabemizi her ba- teklilerin de bulu~dukları maballin Askerlik Şubesine müracaat etme- raka. 
kımdan ıslaha mecbur bir halde bu- leri. «4246• 107 50 Ortaköy'de eski Değirmen yeni Saatçi sokağında eski 15, yetJI 
lunuyoruz. 4 No. lı arsanın yan hissesi. · 

- Alfabe ile ne zamandanberi 
mewgul bulunuyorsunuz? Yukarıda yazılı gayri menkullerin mülkiyetleri peşin para ile on gü:ı 

- Meşrutiyetin ilanından sonra, lnhisarlar lJ. Müdürlüğünden : müddetle uzatılmıştır. 
Anadolunun b·azı mekteplerile Rum- İhalesi 30/6/939 günü saat H de komisyonda yapılacatmdan taliple 
~i~te~ni~im.~~~ ••C•i•~•-•••••~•.•k•~•••••••••••••••••·- ~~~·~~uk~~~~~A~~~~~~-~ 
zin ıslaha muhtaç olduğunu gördünı. Mulnm-

0
/o 1,S Eksiltme caatlan (ff38) • 

1910 da cYeni elifba> adile (savtt) .. a. Temiaat ı Şekli Saati 
(leSli) w;ul ile bir alfabe yazdım. L Kr. L Kr. 

~mti 

•• •• ........... Sokak No. a... Fakat ne de olsa. eski harflerle ilk 
tedris güçtü. Yeni harfler, kabul e
dildi, bu zorluk ortadan kalktı. Fa
kat, hadler tamam değildi. 
Vlkıa bu eksiklik ilk mektep 

çocuiunda pek hissedilmez. Fakat 
tedrisat yükseldikçe iş değişir. 

- Sizce bütun eski harflerin kar
ıılıkları konmalı mıdır? 

- Maarif Veklletinin buna karar 
verdiğini, siz yazmıştınız. 

- Bu işte de uğraşmış mıydınız? 
- Evet, arapça kelimelerin doğr.u 

okunması için. bir alfabe hazırla

mıştım. Bu alfabe ile kelimelerin 
doğru okunup okunmadığını anla
mak için de, birçok tecrübeler yap
tım. Üç dört sene çalıştıktan sonrı, 
imla işiı:ıi tesbit edebildim . 

İş, harflerin karşılığını bulmakla 
bitmiyor, en mühim mesele imlA 
meseleğdir. 

- Hazırladığtnız eserde muvaf
fak oldunuz mu? 

- Evet, basılan eser muvaffald
yetle neticelendi. Her hanfi bir A· 
r.ap ve farsça kitabı bile bu alfabe vtt 
imli ile dolru okumak mümkündilr. 

Suallerimiz bitmişti. Bay Nact 
lta11ma teşekkür edel'M lrlitüphı
nesinden ayrıldık. 

Maarif Müdürüniia 
aeyahati 

Maarif Müdürü Tevfik Kut Şile 
ve lleykoza giderek yapılacak ilk
melrt.ep binalarının yerlerini tefti§ 
eclecekttr. 

Maarif Müdürüne bir Nafıa mil
Jıendtsi de refakat decekttr • . 

---
30 m/m 4 kÖfe 

perçin çivisi 260 Kı. 351,00 26,32 Açık ek. 14 

Perçin çivisine 
göre bakır pul 60 • 114,00 8,55 Pazarlık 14,30 

31 m/m kızıl 
kontrplak 1000 adet 1270,00, 95.~ Açık ek. 15 
Vantilatör 8 > 320,00 24,- • > 15,30 

1 - Şartname ve nümuneleri mucibince yukanda cins vt. nııktan ya
zılı c4> kalem malzeme hizalarında gösterilen usullerle satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedeli, muvakkat teminatları, eksiltme şekli ve sa

atleri hizalannda gösterilmiştir. 

III - Eksiltme 28/Vl/939 çarşamba günü Kabataşta Levazım ve Mu
bayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız almabilceği 

gibi nümuneler de görülebilir. 

Galata 

• 
Beyoğlu 

Ortakö)' 

Kabataş 

Kasımpaşı 

Galata 

• 

Sultan Beyazit 

• 
Kamerbatun 

Eski Vapur iske-

lesi 

Ömer Avni 

Bedrettin 

Kemankeş 

• 

Mandıra 

» 

Tiree 

Meb'usara 

Havuz kapısı 

Necati Bey 

Topçular 

- -24 Ev . 
10/22 • 

10 ' 

Dükkan 

19 :t 

22 Kulüb, 
• 264 Dükkan 

48 Makliip dü1t. 

Yukarıth. -aZılı emlak 940 günü sonuna kadar kiraya verilmek :üze
re açık arttırmaya konmuştur. İsteklilerin l/7/9'J9 günü saat !4 de müra· 
caatlan. (~40) 

V - Vantilatör eksiltmesine girecekler fiyatsız tekliflerini tetkik için 

1 bir hafta evvel Tütün Fabrikalar Şubesine vermeleri llzımdır. İstanbul .. Belediyesi Uinları 1 
VI - İstekliler eksiltme için tayin olunan ıün ve saatlerde ~ 7,5 gü-

venme paralarile mezk\ır komisyona gelmelerL c411b 
Kat'ı Tahmin 

Haydarpqa Liseai Sabnalma Kurumundan : teminat '*leH 

Haydarpafa LiaMi pansiyonu yatılı talebesinin mayıs 1940 gayesine 149,23 9M,88 Şile - Ağva yolu üzerinde Göksu köprüsü şose in· 
kadar 118.000 muhtelif parça çama,ırlannın yıkattınlması kapalı zarf patı. 

usulile eksiltmiye konulmuıtur. 145,43 969,56 Cadde bostan iskelesi Plij yolu kenar kaldınmlan 

Eksiltme 7/Vll/939 cuma ıünü saat IS· de Beyojlu İıtiklll caddesi yaptır.lmuı 
92,07 613,80 Cadde bostan iskele ve plaj yolu katranlanmuı. 

Karlman kartıımda Liseler Alım Sahm Komisyonu binuı içinde &opla- 1~,05 960,32 Topkapı Küçükçekmece aafalt yolunun bozuk kı· 
naoak komiayonda yapılacaktır. sımlan tamirab. . •• . . ..•• • ..... 

Tahmin bedeli (6176) lira ve ilk teminat (936) liradır. Yukarıda tahmin bedelleri ve kıt'J teminat miktarlan yazılı yolların 
İateklller §Arlnameyi okulda görebilirler. • inşa ve tamirleri pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. İhale 28/6/939 pa-

Ekliltmeye prmet istiyenlerin prtnamesinde yazılı vesaik, ilk temi- zarteai günü saat 14 te Daimi Enclimende yapılacaktır. Şartnameler Za-
nat makbuz veya banka mektubu ile brrlikte teklif mektuplarını eksiltme bıt ve Muamelit Müdürlüğü kaleminde '6rüleblllr. Taliplerin muhammen 
aaaünden en son bir saat evveline kadar makbu~ mukabilinde komisyon bedelin % nisbetinde kat'i teminat makbuz ve ıa mektubu ve Nafıa 
başkanlığına vermeleri. Müdürlüğünd~ buna ben.zer en az 500 liralık if yaptıklanna dair aıa. 

Zarfların kanunt şekilde kapatılmış olnjisı ve posta ile gönd~ilecek cakları ehliyet vesikaları ile ihale günü muayyen saatte Dainıt Encümen 
teklif mektuplannın zamanında gelmiş olmalan lizımdır. {~) de bulunmaları. 14466) 
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DiKKAT: - - - - -·---- . 

-- -
BiRiNCi KAN, KUVVET, iŞTIHA ŞURUBUDUR 

F03~'ARSOL'u, bütün kuvvet şuruplarıadan ayıran başhca hassa: Devamlı bir surette Kan, Kuvvet ve iştah temin etmesi ve ilk kullananlarda 
... _____ bile tesirini derhal göstermesidir. Her Eczanede buluaur. 

!JIKKA T 

Grlpln kutul•rının Uzerlne realmde gördUIUnUz 
t•kllde kab•rtma pull•r ilave edllmlfllr. 

Her ye;ode ısrarla pullu kutul•rı isteyiniz 
ve ulsuz kutuları şidd tle rcdc!e~iniz. -

z 
... Aıııı.. - ...... 

Toptan ve perakende satıı )er. : lıtanbuJ Sultaıilı•mam 
Hamdi BF-y ieçidi No. 48 - 56 Tel: 21?.95 

f 

! Bostancıda Sahilde atıltk Arsa 
Bostancıda Çatalçeıme karıısında deniz kenarında önü kumluk arsa 

satılıktır. Bostancı'nın en güzel bir mevkiinde, koya uazır, tramvay du

rağı yakınında, duvarları ve rıhtımı ve kayıkhanesi yapılmış bir halde 

bulunan arsanın 21 metre cephesi ve takriben bir dönüm murabbaı me

sahası vardır. İsteklilerin her gün sabahlan (10) dan (12) ye kadar 

c Yeni Sabah> idare memurluğuna müracaatlan. 

fAnka-:::1a-1ı 
. ·AKB !t 

Kltıipe•İ - Kiatcılık Türkçe it 
ve yabancı dil gazete, mec- ft 
mua kitap aiparişlerini en U 1 

doğru yapan bir yerdir. ~ 
ft rrika ve ideal yazı makiıı~leri ~ 
~ sabı yeridir Telefon: 3377 ~ 1 

~~~~~~~"'ı 

Hazımsızlık,· ŞiŞkinlik, bulanh, gaz, ı• N K ı BAZ Sanlık, saf- MI DE ekşilik ve yan~ . 
ıancı,mide bozukluğu, barsak ataleti ra karaciğer malarında ve' 
bütün MiDE, BARSAK bozukluklannda kullanınız. HOROZ markasına dikkat. Son dereçe teksif 
edilllliş bir tuz olup yerini tutamıyan mümasil müstahzarlardan daha çabuk, daha kolay, daha kat'i bir 
tesir icra eder. Yalnız toptan satış yeri: Mazon ve Boton ecza deposu. Y enipostane arkası lo. 31 lstanbul 

Zührevi ve cilt hastalıklan 

Dr~ Hayri Öme~ 
Öğleden sonra Beyoğlu 4ğaca~ü 
karşısında No. 33 Telefon 41358 

aleminde bir hadise ... 
SUT MAKiNELERi 
1939 lllOdıllari ıılmiıtir 

DıtnyaDın e11 aatlaam •• .-a acuıı 

MELE 
SOT MAKiNELERi dir. 

Pulaamas, lekele .... • •• HzW• 
JllaZ, Yedek aDa'81 daima meY• 

cuttur. Miele makinelerimize 
mahsut buaual yatımız ıelmit
br. Fiatı 'diier yatlardan 

daha ucuzdm. Aaado!uda acea
ta. arumaktaclar. 

türkiye umum deposu Jak Dekalo ve Şsı. İstanbul Tahtakatı No. 61 
TAŞRA SA l'JŞ YERLERi ı 

Ankara acentemiz: Yusuf Eaendemir •• otulları 
Adana ,, Ömer Bqeimez 
Kon,. ,. Mehmet, ŞUkrii. Necati KAfıkçı 
Ceyhan ,. Said Akman 
Gaziantıb Mutafotha M. Şakir Öqeker 

Erzurum ., N•t'et Solakotl• 
P.olatlı ,. Slle~an Uz .. aecl 
.Eakiplair ,. Alaayah AWanala•a• Şeref 
Trabzon ,, Polatlıa..U kardeıler 
Trabzoa ,, l<unamala•at etla Hafıı Salila 
Bolu Melamet Ylader .. 
Sivaı ,, .Mustafa Gkll KBçiik 
Riu ,, Mma GGYeli •• Şeriki 
Bafra ,. Saim Çelebi 
Kastamonu ,. Mustafa Lütfi t\uhoğlu 

P. P. T. Levazım Müdürlüğünden: 
ı - Taahhüdün ademi ifasında~ dolayı c50.000• adet 2 No. lu Fincan 

açık eksiltmeye çıkarılınıftır. 

2 - Muhammen bedel cl2500• muvakkat teminat c937.5> lira olup ek· 

siltmesi 31 temmuz 939 pazartesi günü saat 11 de Ankarada P. P. T. U
mum Müdürlük binasındaki Satın Alma :Komisyonunda yapılacaktır. 

8 - İstekliler, muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu ve ka

nunt vesaikle berabtll' o gün ve saat tı mezkCr komisyona müraoaat ede· 

ceklerdir. 

4 - Şartnameler Ankarada P. P. T. Ayniyat Vube Müd\i.rlülünden 

par..- ...O~ (18U>' 

Maarif Vekaletinden : 
1 - Orta okullarda Türkçe, Tarih - Coğrafya, Riyaziye, Tabiiye, 

Fransızca, Almanca ve lngtlizce Muallim muavini olmak istiyenler için 
bu sene imtihan açılacaktır. 

2 - İmtihanlar bir eylUl cuma günü İstanbul Oniversiteainde başlıya
caktır. 

3 - Bu imtihana dahil olacakların: . 
A - Türk vatandaşı olmaları, 
B - Yaşlarının 20 den eksile ve 45 den f!lzla olmama~,, 
C - Hüsnühal erbabından oldukları, her hangi bir surette mahkumi

yetleri olmadığı hakkında bulundukları vilayet veya kaza idare heyetin· 
den alınmış bir mazbata ibraz E:tme.leri ,Halen memur ve muallim olan-

lar bu kayıttan müstesna olup mensup oldukları Daire Amirin İD vereceği 
vesilca kafidir.> 

D - Her türlü hastalıktan ve muallimlik etmiye mani vücut arızala· 

rından salim olduklarını ispat eder tasdikli liekim raporu ibraz etmeleri, 
E - En az lise veya 4 veya 5 veya 8 sınıflı öğretmen okulu mezunu 

veya bunların' muadili tahsil görmüş olmaları, 

Muallim mektebinden mezun olanların en az iki ders senesi muallim

lik etmiş bulunmaları lazımdır. 

4 - Namzetler imtihanda muvaffak oldukları takdirde kanuni şartlar 

dahilinde her hangi bir orta tedrisat muallim muavinliğine tayin edile· 
ceklerdir. 

SAÇ ~SiRi . 

KOM OJEN 
. 

Saçlın bealer, k61deriai ka~
Yetlendirir, dakllmesiai i11ler, 

kepekleriai ıiderir. 

INGILIZ KANZUI<' . 

ECZANESi 

B•JOllu - leblnbut 

5-Y~arı~~şartlarıha~o~n namreU&bk ~tida ile V~a~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
müracaat edeceklerdır. Bu istidaya ıu vesilcalar bağlanacaktır. 

A - Nüfus tezkeresinin aslı ve ya tasdikli sureti, 

B - Tahsil derecelerine ait şahadetname veya vesikalarının asıl ve
yahut suretleri, 

C - Hüsnühal mazbatası, 

D - Bulunduklan yerleriR Maarif İdaresinden nümunesine göre a-
lınmış tasdikli sıhhat raporu. 

ı: - Maarif İdaresinden tasdikli ve fotoğraflı fiş, 
1' - Altı adet 4 x 6,5 büyüklüğünde kartonsuz fotoğraflan. 
Bu vesikaların en son 15/8/1939 tarihine kadar Vekalete gönderilmft 

«>lması lazımdır. Bu tarihten sonra vekalete müracaat etmiş olanlar imti· 
hana alınmıyacaktır. (2200) (4090) 

rö~~-u;;~~·-c;;·aı··ı ı 
Lokman Hekim 1 

Dahiliye Mütehassısı İ 
1 Divanyolu 104 1 

Yatak, ,.emek Ye çallflDA 

oclalariyle ...ıon takımları nl

hasıl her neYi mobilyalar; 

BAK ER (eski HAYDEN) 

maiazalarında tethir edilmek· 

te •• her yerden ucuz f iat Ye 

mü.ait f&rllarla aatdmaktadır. 

Muayene saatleri pazar hariç 1 
her ıün J,5 - 5 salı ve cumartesi f 
sabahları 9 - 11 hakiki f ık ara 1 
kabul olunur. T. 22398 : ·--·-·-····· · ..................... : ·-----------· 

lstanbul Asliye Altıncı Hukuk 
Mahkemesinden: 

Mllddei: Ayşe Çavuş oğlu. 
Müddeialeyh: İsmail oğlu Kadir, 

Kasımpaşa Değirmen arkası 16 sa· 

yılı evde iken ikametgahı meçhul.. 

Müddei : Ayşf( tarafından müddei

aleyh Kadir aleyhine açılan boşan

ma davası için müddeialeyhin 19/6/ 

939 pazartesi günü saat (11) de 

mahkememizde hazır bulunması lü· 
zumu ilanen tebliğ edilmesi üz<\dne 

mumaileyhin o gün gelmemesi ve· 

ya bir vekil göndermemesine mebni 
hakkında gıyap kararı ittihaz olun

muş ve imla kılman bu karara ait 

bir nüshsı da mahkeme aivanhane· 
sine asılmış ve keyfiyetin on beş gün 
müddetle ilAnı için tahkikatın 5/10/ 

939 perşembe günü saat 13,30 da bı

rakılmış olduğu tebliğ yerine 889 
mek üzere ilAn olunur. 

!LAN 

Yumurta İhracatı Ltd. Şirketini" 
feshi ve tasfiyesine karar veriJınesi 
üzerine mezkCır şirkette alacaklı O" 

!anların Tahtakal~e Prewayan• 

hanında 41 No. da tasfiye memurtJ· 

na müracaatla alacaklarını kaydet 

meleri lüzumu Yeni Sabah gazete

sinin 27 /10/1938, ve 16/6/1939 ta• 
•)>i 

rihli nüshalarile ilin olunduğu gı 

bu kere dahi üçüncü defa oıartl' 
mer.kftr şirkette alacaklı olanları:\ 
bir sene zarfında müracaat ve at•· 

~aklarını ispat etmeleri illn olunur· 

Tasfiye memuru Jas. Bernrubi. 

- ..... ·-------····-·-Sahibi: A. Cemaleddln ~jld 

Nepiyai mtldtlrtlı Macid ~ 
BÜaldılı yerı Matbul Ebömi11 

.............. •••••••••• ........ •••es& 
.,. 


