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ONiKIADAMIZ Mühendis Mektebinde Tay· 
. Türkiyenin Kara Suları lç_in· yare mühendisi Y etİşecek Onikiada· 

dedir Ve ita/yanların Bütün Feryatlarına · • - •• • 
Rağmen Ana Vatana Avdet Edeceklerdir Demıryolu Erzuruma Cumhurıyet 
--=---v_A_z_AN_· H-u-··s_E_v_ıN oAHıo YALçıN Bayramından Daha Evvel Varacak 

On 'k.a.ra sularımızın içinde bulunan 
tıa ıkıada hnkkında Türk noktai 
ın ~rı.n1 izah eden makaleler İtalya 
~tbuntında hiddet ve infial ile, 
la tkiyeye karşı tecavüzlerle karşı
be ?ldı. Bunları pek tabii bulmakla 
g l'aber, Türklerin bu emellerini 
,~P .. ve hayali acldederek istihfaf 
~ge çalışan bazı İtalyan gazete
le • min etmek isteriz ki, mese· 
Cid h!ç garip ve hayali değil, gayet 
~ dı, tabiidir ve ameli bir mahi-
e;ı haizdir. 

d Llalyan gazeteleri Türklerin al-
l11ları ~ 

11 nıutccavizane ve harpcuya-
'r' e vauyeti ötedenbcri İngilizlerle 
le~nsızların alttan alta körükledik· 
c~ne ve artık işin meydana vura
d· kadar şiddet kesb!'tmesine atfe· 
~o:ıar ve Onikiadada yaptıkları 
li kkırnatı böyle bir tecavüz ihtima
~ llrşısında müdafaa maksadila 

öst~rmek istiyorlar. 
·· cavizane ve harpcıiyanı 

v ~ş değiliz. Birdenbi. 
~u:k y . edip adalarım1z1 
l'u rt k ip etmiyo. 
~ ı. Yaı · ımızın içi• 
tı 80kulm ş ve mütear. 

11~ bir hükumet udiyetini U; 

~rn yız. Buna an yoktur. 
« 8.lnacnalcyh Türklerin Onikia. 

a..,.ı d~ - . b h ti usun'neleri ve istemeleri a 
~~e İ•nlyanlann bir müşeVVik ve 
liı arr·k aramalarına ve kabahati 

11~~1~ vev ·"Fransaya atfetmeleri
~ ıc m1ina VP sebep yoktur. Bu it
i> bir muharrik ve müşevvik varsa 
ilt~a binat İtnl~adır. İtalyanları On 
t ladaya getirenler İngilizlerlt 
~ ransızlnr değildirler. İtalyanlann 
8<ı~a sularımıza ne gibi emellerle 
d ·U~duklnrını her.k~ bilir ve bun 
laa kını-en in tere-Çlcliiy~c şüphesi o 
le~az. Bu vaziyı::t karşısında Türk 
Rarı tahrik ve teşvik için kimseniı 
~ \'ret sarf etmesine • hPcet yoktur. 

0.~llkü Onikladayı sahillerimizden · 
Gtbel Rodosan limaaından bir maazara 

~Otij 1 
t Yoruz ve orada fırsat bckliyen !tmelidir~er. Çünkü biz o nokta üze- İtalya yalnız Versaille muahedena
Qtr d .. 
ll uşman oturduğunu biliyoruz. ~inde bir hak dava etnıck için eski mesinde mi haksızlıklar vukua gel-
1 °~le bir vazi ·et karşısında Türk- defterleri karıştırmağa başlarsak diğini zannediyorlar? Versailles 
lı~tin kendilerini r ahat ve masun İtalyanlar gibi eski Roma impara- muahedenamesi değişirse, Ouchy, 
ğ lSsetrncierine imkan var mıdır? E- torluğuna kadar çıkmak zahmetini muahedenamesi neden değişmesin? 
h~.~rklerdeki bu ı-mniyetsizlik ihtiyar etmiyeceğiz. Muahedename- Rauı.,ia <Abid YALÇIN 
k 1 Itrılyanlorın işine gPlmiyorsa lerin t ashihini istiyen Almanya ile (S<mu S üncii sayfamızd:- i 
t~i~nani~~ri ~~ndenta- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ (lldd.. • • 
611 

\Js etmiş alan bu meseleyi bir 
d evvel tesviye etmeli. yani bura-
cl an Çekılip gitmelidirler. Mcsele
ti~ başI:a devletlerin trşvik ve t ah
haıt· bulunduğu iddiasına kalkmak 
tet lkaten pek ciddi re mühim su-
111 le nıevcut olan 12 Ada meselesi-
~ h.allini temin etmez. 

1 Ağustosta 
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3 Yeni Esere Başlıyoruz: 
·~.~ w. .......... VNVNı.AlıAVJN~J.•JN.VN.VtN./NAl.A>N.IN,,/ıı,JW 

ı · - Vahidettin 
YAZAN: M· SIFIR 

Son Oemanh padlfahının il' Utarek• 
Jlevrlnd• çevlrdlll fevkalld• ma
rakh entrlk•l•rın lçyUzU 

•• 81 

q ?lıkiııda çoktanberi İtalyanın 
~.;a~i altında bulunduğu ve Türki
ft\ ~n emniyetini tehdit edici bir 
l'ea 1Yet arzettiği halde bunu şimdi
etrrı ka~ar açık surette mevzuubahs 
beb~Yıp bugün ortaya atmanın se
lli ;ne gelince: Bu vesileyi de bize 
()nı er ile Mussolini vermişlerdir. 
htt llr kendi memleketleri için ha
ltrı ehemmiyeti haiz telakki ettik-
?tıeıe davaıan mevcut muahedena- Ak 

1
. · -0. p · 

!t'ıünre, uzlaşmalara. usul ve tea- 2 - mamın c, armag .. ı 
aı;-tk ere hiç ehemmiyet vermeden 
Ve h açık ileri sürdüler. İtalya akıl 811 88 811 
Ca .. ayale gelmiyecek barbar hır te- Her ••tırınd• b•fka bir heyec•n 
tu~2:le Arnavutluğun istiklaline bulacağınız bUyUk bir mllll zabıta 

l) astte bulundu. romanı. 
tııı emek oluyor ki bevnelmilel mü- K•tll lns•n mı, yokea meçhul bl~ 
İ!ıı~eh~ı~:r bildiğimiz °Şekil ve tarz- mahlOk m u? MUthl• bir f•cla ve 
tl:'y bütun bütün başka türlü bir ce- ••r•r perdesi yanınd• en kuvvetli ~ -
\>aıa~ alınıştır. İtalyan halkı nvaz a- •fk macar•l•rı 
tıuı; <lfhıp Korsikayı Nice'i ve Tu-

lteti~ 1: : rdken Türklerin sırf memle- 3 - Sultan Aziz Nasıl Pehlivan 
~ctrı u afaas ı bakımından be-

~d eha1 Türk elinde bulunması ica- Oldu? Ve Kimlerle Güre,,ti? 
?tıaıen Onikfodayı istemiye kalk- Y 
)an arından tabii ne olabilir? !tal- Sami Karayelln bUyUk bJr lezzeUe t•klp edllen 
'-'e n~atbuatı buna değil, Trabtus tefrlkaeının en entareean kıemı 

ngati~ btemedl~mi~ ha~t ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Nafıa Vekilinin "Yeni Sabah,, a Beyanatı 
Samsun - Karadeniz havalisinde 

tetkik seyahatinde bulunan Nafıa 

Vekili General Ali Fuat Cebesoy, bu 
sene bütçesine göre Vekaletçe yapı
lacak olan demiryolu, yol, köprüler 
ve su işlerile sair hususlar hakkında 
gazetemiz muharrir.lerinden birine 
şu beyanatta bulunmuştur: 

c- Bu sene, Nafıa Vekaletince 
deruhte edilen ne kadar taahhüt 
varsa, onlara devam edilecektir. 
Bunların esasları §Unlardır: 

İnşasına başlamış olduğumuz şl· 
mendifcr hatlarının tnmamlanmaı;, 

yani, Erzurum - Sarıkamış hattını• 

genişletilmesi için etüdlere başlana, 
cak ve bu husus bitirilmiş olacaktır. 

Erzuruma, Cümhuriyet bayramın
dan evvel varacak olan şimendifeı 
hattının açılma merasimi Cümhuri
yet bayramında yapılacaktır. 

Memleketimizin garp ve cenubun
da başlanan ve tamamlanması ya
kınlaşmış olan su işlerimize devam 

Bir Mısır Askeri 
Heyeti Geliyor 
Bilmukabele Mısıra da bir 

TUrk askeri heyeti 
gidecek 

Kahire, 26 - Resmi bir memba· 
dan öğrenildiğine göre. Mısır hüku
meti, gelecek ay içerisinde 15 yük

(Sonu a üncü sayfamızda) 

lstanbulda CZinet 
Eşyasının 
Piyasası ----Allln bllezlk mod••ı glln 

geçUkçe kıymetten 
au,uyor 

Dün bir muharririmiz piya:ıad ıi 

akislerini, altın, gümüş, elmas. ıı.r
lanta, zümrüt, inci ve gürnü-1 takmı

larının piyasalarını tetkik etmi~t!r. 

Altın bileziklere damga vurmak 
mecburi değildir. Darphane idar e

(Sonu '1 lacl sayfada) 

Londra, 26 (A.A.) - Bir kısım 
müzakereleri İngiliz • Sovyet görüş

(Sonu S üncli sayfamızda) 

BiR TAVZiH 
Muhterem gazetenizin 439 sayı ve 

23/7 /939 günlü nüshasının birinci 
sahifesinde münderiç cAyarı noksan 
olan bilezikler piyasaya nasıl sürül
müş? Darphanede bu işle aıakadar 
~ .(Sonu '1 ncl sayfamızda) 

Nafıa Vekili Geaeral Ali 
Fuat Cebcıoy 

edeceğiz. 

Anadolu ortasındalci su işlerimize 

de vüs'at vereceğiz. Anavatana ka
vuşan Hataydaki Amik ovasına aıl 
su işlerine de çok yakında ve sürat
-le başlanacaktır. 

Bu seneden itibaren, ana yolları· 

mızın inşasına da evvelki seneler 
de olduğundan ziyade bir ehemmi 
yet verilecektir: 

Birçok miihim köprüler yaptığ · 
mız mallımunuzdur. Eassen, bu u ·• 
vi köprülerin, her sene, adetleri111 
arttırmak ehemmiyet ,·erdiğım1z 

noktalardan biridir. 
Yapı ve imar işleri de arıu edilen 

inkişafı almıştır. 

Mühendis mekteplerimize çok 
hcmmiyet venn!'ktcyiz. Bu sene 
Yüksek Mühendis Mektebinin teşki
ı-rıt ve programına ilaveler yapıla
caktır. 

Bu suretle, Yüksf k Mühendis 
Mektebinde tayyare mühendisi ye
tiştirmek imkan dahiline girecek
tir-> 

Yer.li Mallar Sergisi 
Merasimle Açtldı· 

Vali Liitfi Kırd r dün ıergiyi &çarkce (Yazısı 3 d o ) 
'VV'YVV' ~~~~'"V 

fttalyanlar 12 _dayı 1 

Nasıl Gasbettiler ? 
Bu Hazin Hadisenin Tarihini Yazıyoruz 

-U! 
Amma iki adacığın arasında 

bir taş vardır. Ol iki adacığın önü-

ne uğramıynlar. Burunlar canibıne 
ugrayalar. Mezkur bucak Lindoı 

(Sonu 7 nci say!amızda) 

111 • ..,,,... • ..,.., ••• ıs.if•il•••a., . ............ ...,..._ ......... , ,..,iii•••••••••··· 

HER SABAH 

Kıyamet Zaman Kopar? 
Meksikalı bir heyetşinas kıyame

tin kopmak üzere olduğunu haber 
veriyor. 

ls1amlık, kayıptan verilen haber
lere inanmaz ve bizim itikadımızca 
kıyametin ne zaman kopacağını an
cak Tanrı bilir. Binaenaleyh Meksi
kalı heyctşinasın bu iddiasına omuz 1 

silkip geçeriz. 
Maamafih belki de Meksikalı ilmi 

heyet mütehassısının kasdettiği kı
yamet, bir harbin doğuracağı umu
mi hcrcümerçtir ve bu takdirde ise 
Meksikalı bilgiç'in kötü ve bedbina-

1 
ne kehanetfuruşluklarına hak ver
mek icabeder. Zira son sistem tayya
reler, en yeni ve öldürücU ga?Jer, 
namlularına iri bir pehlivanın ferah 

ferah sığabileceği dev cüsseli toplar 
birkaç sergüzctçinin mecnunluk. 
lan yüzünden faaliyete geçecek o 
lurlarsa ihtiyar dünyamızın belkı 

kıyametten de beter bir akibetle 
karşılaşacağına inanmak zarurcti!c 
karşılaşırız. Şu kadar var ki bu zora
ki kıy<l'metin feci likibctlerini hiç 
şüphesiz bizler kadar karşımızdaki
ler de hesap ediyorlardır ve bundan 
dolayıdır ki, biz bu ikinci kıyametm 
de kopmak üzere olduğuna hfılıi ih. 
timal veremiyoruz. 

İnsanlık aklı selimini böyle kıya 
metler kopartacak kadar kaybetmi~ 
olamaz. 
A. CEllALEDDIN BARAÇOGLQ 
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Birdenbire lntiza_msız, Fakat 
~ ,L Şiddetli Bir Ateş Başladı 

Ondan sonra, karşılıklı başla- ı 
dık düşünmeğe. Zavallının bütün ha 
yatını hastahanelerde hastalar ıığa
lığı, iaşe zabitliği ile geçirdiği için 

· askerlikle hiç de alakası yoktu. Kar
şılaşmamız muhtemel olan tehlike
leri anladıkça kıvranıyor, diyeceği
ni şaşırıyordu. Bu vaziyette çıktık 
yola. Eldeki efradile dört yanımızda 
emniyet tertibatı almış ve cenubu 
şarki istikametine adeta koşmağa 
başlamıştık. Nereye gidiyorduk? .. 
İşte orası meçhuldü. Saatte bir, o
nar d kika mola • vererek tam altı 
saat böylece koştuk. Fakat, altıncı 
moladan sonra, ilerlemek şöyle dur
sun, hareket bile mümkün olama
mıştı .. Çünkü. 

Hayvanlar yürümemek için ayak 
diriyor, biraz zorlayınca da olduğu 

· yere yığılıveriyordu. Bu hale karşı 
. ne yapıhıbilirdi ki? .. V.aziyet ve ha
reketimiz hayvanların kuvvet ve 
keyfiyetine tabi kalmıştı. Tabiatile, 
olduğumuz yerde kaldık. Etrafa nö
betçiler koyarak biz de istemiye is
temiye uykuya daldık. 

Nclc.ad11r uyuduğumu bilemiyo
rum. Kuvvetli bir elin, bayağı kopa
racak gibi, kollarımı sarsmasile u
yandım ve dojtruldum. Mülazim Ali 
Ağa başımın ucunda ve telfış içinde 
idi. Soluvarak: 

- Sarıldık b9şçavuş, dedi. Va11-
yet kötü. Sarıldık, kelimesi bana o 
an icin hiç de bir mana ifade etme
mişti. Düsman bizi saracağına, der
hal üzerimize çullanır ve tepelerdi. 
S:ırdı~nı hissettirmek, bize müd.a
ı1aa ve mukavemet icin vakit ve 
irııkan bahşetmek gibi hareketler 
dü :manın yapmıyacağı şeylerdi. 

Düşünerek lrnlktım ve sordum: 
- Sarıldığımızı neden anladın .a

ğam?. 
- Gözümle gördüm evladım. et

rafımızda mevzi al-anlan. Şimdi 
sen de göreceksin, Hele cık şu önü
müzdeki kuyunun üstüne de bir 
bak. 

- Neye ateş ctmivorlar ya? .. 
- Bilir mivim ben, etmiyorlar iş-

te. Havv.anlar bile ... 
Mülfızim Ali Ağanın sözü ağım

da kaldı. İntizamsız ve fak at şiddet
lice bir ateş bnşladı ve etrafımızı 
sardı. Ben, tüfek seslerinden vazive
ti derhal kavr.smıştım. Bizi ceviren
lerin düşman askeri olmadılhnı iyi
ce anlamıstım. Çünkü, patlıyan si
Uihlann sesleri manlihire bendemi
yordu. Bir kısmı mavzer, diiter 
bir kısmı da Rus kaoaklılarınm ses
lerini andırıyordu. Ben efr!>dın yat
tıkları yere varıncıya kadar manga
lanm etrafa yavılmı~ ve mütearrız
lara karşı mevzi alıp ateşe bile baş
lamıştı. 

Ben de bir yaşlıca ağacın gövdesi 
dibine uzandım. Ateş etmekten zi
yade va:ıdyeti tetkik edivor, baskın
cıların hüviyetlerini anlamağa uğ

raşıyordum. Bir kaç dakika sonra, 
iş anlnşılmış ve hatta gerimi1Je sağ 
yanımızdaki lerin ateşleri körletil
mişti. :aundan istifade ile salumuz
la cephemizde bulunanlar üzerine, 
bir süngü hücumile yüklendik. Ka
çanların ne mal oldukları çıkmıştı. 
meydana. Bunlar, bulanık suda ba
lık avlamak hevesine düşen civarın 
hırıstiyan köylüleri idi. Hiç süphe
aiz ki, maruz olduğumuz felaketten 
cür'et alarak, eldeki hayvanları e
dinmek sevdasına düşmüş serseri
lerdi. Nitekim, gösterdiğimiz küçilk 
~e fakat şedit mukavemet karşısın
ö.a dağılıp kaçmağa koyulmalan da 
bunu lsbat etmişti. Takibe lüzum bi
le görmedik. 

Birkaç saatlik istirahatı kAfi göre
rek hayvanları sarclık, yine yola ka
tıldık. Bir saat kndar sllren ııerf bir 
yürüyüşten sonra, kıtasından 'Byrıl
rnış iki Tekirdağlı nefere rastladık. 
Açlıktan ikisi de bitkin bir halde l
Oi. Hayvanlara bindirdik, yedirdik, 
lçirdik ve .akıllarını başlann-a getir
cik. Zavallıla\-, Prens Aziz Paşa 
fırknsındaıı olduklarını blllyor, fa.. 

kat alay ve tabur numaralarım pek 
belliyemedikleri için söyliyemiyor
lardı. İkisi de o kadar saf ve cahil 
görünüyorlardı 

Yürüyüşe biraz daha devam ettik
ten sonra, yolun kenarında bir ne
fer daha bulduk. 'Açlıktan, yorgun
luktan bitkin bir halde olan bu za
vallıyı da kurtardık. Birkaç lokma 
ekmek, hayvan üzerinde dinlenmek 
bu genç ve cahil yurt yavrusunun 
da aklını başına getirmiş, biraz son
rn da dilendirmişti. 

Silivrili ve isminin İzzet olduğunu 
söyliyen bu delikanlı ile yürüyüş 
sohbetine başlamıştık. 1stanbulda 
terlikçilik yap3rkcn silah altına ça· 
ğınlıp yedinci alayın ikinci taburu
nun beşinci bölüğüne verildiğinden 
başlıyarak, yol kenarında düşüp kal
dığı ana kadar olan macerasını hi
kaye ettikten ve hayatını kurtardı
ğımızdan dolayı teşekkürlerini bil
dirdikten sonra: 

- Ah başçavuş. dedi, ölümlük, 
dirimlik yüz yirmi altınım vardı ke
merimde, yolda aldılar üzerhnden. 
Pek yanıyorum buna. 
Hayatı kurtulduğu halde bu gen

cin para için yanıp dövünmesi tuha
fıma pittiği için: 

- Ülen, dedim, ölümden kurtul
dun işte. Şükretsene buna. Yoksa 
paran cnnından da mı kıymetli idi?. 

- Kıymeti icin de~il başcavuş, 
beni soyanlar böliik arkadaslnrım
dan iki gayri müslim neferdi. Onlar 
da benim gibi terlikçi idi. ÜG{imüz 
de birlikte bu tabura pelmiruk ... 

-1stanbullu muydu bu ne!erler?. 
- Hnvır, ikisi de TC'kirdağlı idi. 
- Tekirdağlı mı?. İ~mi ne idi ü-

len bunların? .. 
- Birinin Agop, diğerinin de Ka

rakin. 
- Nerede ve nasıl soydular bun-

lar seni? .. 
- Beni buldu~nuz yere yarım 

saat kala, bir dere kenarında oturup 
dinleniyor ve dertleşiyorduk. Bir
den üzerime atılıp kemeri sökti.iler 
belimden. Sonra da kaçtılar işte. 
. Zavallı delikanlının sözlerini din

lerken, kendinden evvel yolda bul
duğumuz Tekirdağlılar aklıma gel
di. Alay ve taburlannı bilmedikleri
ni ve isimlerini de tereddütle söyle
meleri, bu çocuğun hikayesini din
lerken zihnimi bulandırdı ve içim
de bir merak uvandırdı. Neferi hay
vandan indirirken: 

- İzzet. dedim, ·yavaş yavaş kol
başına doğru ilerle. Hayvan üzerin
deki 'Tiefcrleri hele bir gözden geçir 
bakayım. 

Bir kaç dakika sonra, Agobu, Ka
rakini ve zavallı İzzetin yUz yirmi 
altınını da bulmuştuk. Meğer, .tz
zetten evvel bulup hayatlarını kur
tardı~ımız Tekirdalfülar, bu yüz 
karalılar imiş. rı:abii, paraları ve 
silahlarını ellerinden aldık, kolla
rını bağlayıp önümüze kattık. Hiç 
ummadığı halde liracıklanna ka
vuşan Silivrili büsbütün dirilmi~ 
şenlenmiştL. Yanımdan ayrılmıyor
du artık. O sırada, kafile birdenbi
re durdu ve kolbaşında bulunan 
Kastamonulu Süleyman onbaşı 
yanıma kostu. Yolun ikiye avnldı
ğını söyliyor, h't.ıngisini takibede
ceğimizi soruyordu. Ben de cebim
deki pusulayı , ~ıkarmuı istikamet 
tAylnlne çalışıyordum. Nefer İzzet, 
birden atıldı, ve: 

- Düşünme başçavus dedi. Sol 
taraftaki yola sapacağız. O y<>l doğ
rusu Babaeskiye gider. 

Hayret ve merakla sordum: 
- Ulen sen bu yollan biliyor 

musun? .. 
- Rem de karış karış başçavuş. 
Silivrili ile kolbaşına geçtik. De

likanlı dediği gibi, gerçekten yol
lan biliyor ve ustalıkla kılavuzluk 
ediyordu. Hayatını ve parasını kur
tardığımız bu delikanlı da bizi ve 
cephanelerimizi kurtarmış, Babaes
kfye ve oradan Lüleburgaaz seU
metle ulastırmıstı heDi.ıniz.1. 
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Tramvay Kapıları 
Durak Haricinde 
Kapalı Duracak 

Vafi va be?ediya reisi buna riayet 
etm:yen bir biletciyi bizzat 

cezalandırdı 
Tramvay kapılarının durak bari. 

cinde açık bırakılması birçok kaza

lara sebebiyet vermektedir. Kapı

ları açık gören halk, tramvaya her 

tesadüf ettiği yerde atlamakta ve 

inmekte, bu suretle bazan düşerek 

ve bazan da, arkadan gelen bir ve_ 

saiti nakliyeyi görmediği için onun 

tarafından çarpılarak yaralanmak. 

ta, hazan bu hadiseler, birçok vatan 

daşın ölümüne sebep olmaktadır. 

Tramvay kapılarının durak hari

cinde tamamen kapanması için es

ki şirket ve bugünkü Tramvay İda

resi tarafından birçok tebliğler ya_ 
pıldığı halde biletçi ve vatmanlar 

bu hale liıkayıt kalmaktadırlar. 

Vali ve Belediye Reisi LUtfi Kır

dar, dün bindiği bir tramvayda ka

pıların açık bıraloldığmı görerek 

vatman ve biletçiye bizzat ceza kes.. 

miştir. İdare, bu hallere mepdan 

verilmemesi için yeni bir tamim 

yapacaktır. 

Meb'usların 
1-lalkla Teması 
Devam Ediyor 
İstanbul Meb'usları dün Eminönü 

ve Fatihte öğleden sonra halkı da

vet ederek kendilerile uzun konuş

malar ve hasbihaller yapmışlardır. 

Bu konuşmalar neticesinde, halkın 
birçok dilekleri tesbit olunmuştur. 

Mcb'uslar, yorından itibaren Şi

leden başlıyarak lstanbula mülhak 
kazaları teftiş edeceklerdir. 

BJl!LDllYED• ı 

Beşiktaş fır111larının 

kontrolü 

Okuyuculanmız 

IDfor ki ı 
Vapur mu, İşkence 

aleti mi? 
Mnnnara havzasının en mühim 

deniz hattı Karabigadır. Çünkü bu 
hatta, Tekirdağ, Şarköy, Mürefte, 
Marmara ve Erdek gibi mühim is
keleler de bağlıdır. Bu saydığım 
altı iskel.e, İstanbul ile olan eşya 
nakliyat ve sey.ahatleıini haftanın 
iki gününde yapılan vapur seferle
rile temin etmektedirler. 

Bir senedenberi cSeyyar> vapu
ru Karabiga hattına çalışmakta

dır. Bu gemi bir sene tamirde kal
dığı halde maalesef halkın istira
hati için gemiye tek bir çivi bile 
kakılmamıştır. 

İş olarak güverte ambarındaki 
hava a1mağa mahsus manikalar tı
kanmıştır. Bu sene sıcakların pek 
fazla olması ve mevsim dolayısile 
!azla yolcu olmaSJndan vapur pek 
kalabalık olmaktadır. 

Güvertesi daha Karabigadap kal
karken tavuk kafesleri, kesilmiş et, 
meyva ve sebze ve saire eşya kap
laıile dolan vapurun burasında 

oturacak yer bulunmuyor. 
Güverte yolcularına mahsus an

bara gelince burası İstanbulun en 
sıcak hamamından daha sıcaktır. 

Burada sağlam bir adam beş daki
ka durdu mu ecel ter:i döker. 

Anbann lunbar deliklerinde de 
manikalar yoktur. İşte bu ecel tek
nesi sıcaktan bir defa kızdı mı ar
tık bu anbarın içindeki biz yolcu
lara Allah selamet versin. 

Geçen akşam halk havasızlıktan 
bunaldı, geminin makine üstü de
nen yere de kamara yolcuların~ 
ait diye güverte yolcularını oturt
mak istemiyorlar. Fakat canı bur
nundan gelen yolcular buraya ilti
ca etmeğe mecbur olduk. Bizi biraz 
sonra buradan tavuk kovar gibi 
uğrattılar. Kamarotlann .arasında 
geminin sıhhat memuru da vardı. 
O da: cAşağıya efendim rışağıya!> 
diye beni kolumdan itiyordu. Bi
zim bu .acıklı halimize sıhhat me
murunun çare bulması ve bir defa 
cık olsun anbar yolcul:ınnın vazi
yeti ve geminin temizliğini kontrol 
etmesi liizımdı. Maalesef biraz hak
kımızı müdnfaa etmek istedik, ha
karet ediyor diye süvarinin odası-

~eşiktaş mıntakasındaki bütün na da çağrıldık. Burada da süvari
fırınlar Belediye tarafından sıkı bir nin sert muarnelesile karşılandım. 
kontrol ve teftişe tabi tutulmuştur. Şimdi Dcnizyolları umum mü-

dürlüğünden menfaat ve sıhhati 
Bu teftiş neticesinde gayriSJhhi i. umumiye namına şunları rica edi-
mal edildikleri tahakkuk eden 213 yorum: 
ekmek müsadere olunmuş, ruhsat- Gemilerdeki sıhhat memurlan
sız olarak francala çıkaran ve te - nın va1Jfesi nedir? Bunların vazi
mizliğe riaye ettmiyen iki f ınn da fesi geminin temizliği ve halkın 

sıhhatlle nlakadar değil midir? 
cezalandırılmıştır. Öyle ise neden bunu yapmıyorlar? 
Emlnö11U Halkevlndakl Sadc:ce vapurda oturuyorlar. Bir 

ln~azt vapurun anbarında manika olma-
Eminönü Halkevi yanından inşa yınca ve burada bu sıcaklarda yüz

edilmekte olan jimnastik ve konfe- lerce insan bulunursa burada se-
yahat etmeğe imkan var mıdır? 

rans salonlarının inşaatı, tahsisa!!_n Bu taaffün ve tavuk kokuları insa-

bitmesi yüzünden bir müddetten - nın sıhhatini bozmaz mı? 
beri durdurulmuştu. Geminin bir çok noksanlarının 

Son günlerde istikraz ve Belediye 1 ikmali için geminin alakadar me-
murları ve sıhhat memurlan bir 1 

yardımı vasıtasile 90 bin lira temin r .. porla bildiremez mi? 
olunmuştur. İnşaata bugünlerde de- Bu sıcakta bunalan zavallı gü-

vam olunacaktır. vertc yolcuları üst güvertede biraz 
Kooperatifin gazoz hava alamazlar. Kemideki bu nok-

labrlk•aı sanların giderilmesi için yüksek 

İstanbul Belediyesi kooperatifi makamlcırın dikkat nazarlarını 
çekmenizi dilerim. 

Çemberlitaşta bir gazoz fabrikası Bigada f stikliil caddesi No. 43 de 
tesis etmiştir. Gazozlar, sıhhi vesa- emanetçi Ahmet Giinfater 

itle imal olunmaktadır. •--------------·--ı 
· Hal reamlnue t11cı lllt Başvekilin dünkü 

ziyaretleri 

Adalardaki 
Araba Miktarı 
Fazlalaştı --
Belediye bu senellk bu 

fazlalığa mUaaade edoc k 
İstanbul Belediyesi İktısad Mü • 

dürlüğü, adalardaki mevcut fayton
ların mikdarını çok fazla bulmuş 

ve fazlalığın, araba beygirlerinin 
geceleri yatırılacağı sıhhi ahırların 

azlığı yüzünden açıkta kalarak et
rafı kirlettiklerini nazarı itibara a
larak adalardaki araba mikdarını 
tahdit ederek 40 olarak tesbit et - , 
mişti. 

Halbuki İstanbulda bulunan bir_ 
çok arabacılar, Vilayet Baytar Mü-

dürlüğünden lazırngelen sıhhi mü
saadeyi alarak bu tahdide rağmen 
arabalarını adalara nakletmişler, 

bu suretle araba mikdarı 70 olmuş
tur. Yaz mevsiminin ortasında bu 

hali gören Belediye, yalnız bu sene

ye mahsus olmak üzere bu arabala
rın orada kalmasına müsaade ede
cektir. Diğer taraftan, adalardaki 

raba tarifelerinde Belediye tarafın
dan tetkikler neticesinde yüzde 15 
nisbetinde bir tenzilat yapılmıştır. 

Başvekil Dün 
Şehrimizdeki ve
killerle görüştü 

Şehrimizde bulunmakta olan Ha
riciye Vekili Şükrü Saracoğlu, İk. 
bsad Vekili Hüsnü Çakır, Ziraat 

Vekili Muhlis Erkmen, dün sabah 
Perapalas oteline giderek Başvekil 

Refik Saydamı ziyaret etmişler VfJ 
bir müddet görüşmüşlerdir. 

Haber aldığımıza göre Başvekil ve 
diğer Vekiller birkaç güne kadar 
Anknraya döneceklerdir. 

Hamal işleri --Hamalhk için müracaat 
edenler ar aınd• kura 

çekiliyor 
1stanbulda sırt hamallığının ilga

sile şehir dahilinde mevcut hamal. 
]arın mikdarı da Belediye tarafın -

1 

dan tahdit olunmuştu. Hamallığın 
serbest olduğu zamanlar İstanbul 

şehrinin hudutları dahilinde 6000 i 

mütecaviz hamal olduğu anlaşılmış 
ve o zaman tahdit ile bu mikdar 
1500 olarak tesbit olunmuştu. ı 

Bu kadroya dahil bulunan birçok 
hamalların, son günlerde hastalık 
veya sair sebeplerle işlerinden ay

nldıklan görülmüş ve son günlerde 
ayrılanların mikdarı 150 k.i§iye ba. 1 

li ğolmuştur. :J3unların yerine yeni 1 

hamal alınacjlktır. Fakat bu hamal 1 

alınma işinde birçok suiistimallere 
sebep olduğunu nazarı itibara alan 

Belediye, bir formül bulmuştur. Bu
lunan formül kur'a usulüdür. Mün-ı 
hallere. alınmak üzere müracaat e. 

den hamalJar qütün formaliteyi ik
mal ettikten sonra aralarında kur'a 
çekerek isabet edenler alınmakta
dır. 

Son günlerde 150 kişilik münhal.. 
lere tayin olunmak üzere müracaat 
edenlerin mikdarı 800 dür. Bunlar 
arasında kur'a -aekilccktir. 
V'VVV~Wv ~ 

GUM.RUKLERDE : 

Gümrük ve İnhisarlar 
Vekili şehrimize dönüyor 

Şehrimizden sonra İzmirde de Şimdiye kadar İstanbul halinde 

kavun ve karpuzdan ton başına ver_ 
gi alınmakta idi. Daha pratik bir 

usul olduğundan şimdiden sonra bu 
vergi kavun ve karpuzun işgal etti
ği metre murabbaına nazaran alı -
nacaktır. 

Şehrimizde bulunan Başvekil Gümrük ve İnhisarlara bağlı mües-

lstanbul Müftülüğü memurları 
terfi ettiier 

İstanbul Müftilik kadrosuna da
hil bulunan bütün memurlarla mus.. 

haflar ve dini eserler tetkik heyeti 

reisi ve azaları birer derece terfi 
et.mislerdir-

Doktor Refik Saydam dün Vilayet, seselerde tetkikatta bulunan Güm
Belediye ve Partiyi ziyaret ederek rük ve İnhisarlar Vekili Raif Kara. 
tetkikler yapmıştır. Başvekil, ayni deniz, bugün şehrimize dönecektir. 
zamanda İstanbul Kumandanı Ha.. Vekil, İstanbulda bir gün kaldıktan 
lis Bıyıktay'ı da ziyaret etmiştir. sonra Ankaraya dönecektir. 

--- GUmrUklGrde yeni 
Ziraat Veklll bugUn nakll tayinler 

gialyor İstanbul Gümrükler Başmüdür, 
Birkaç gündenberi şehrimizde bu- Muavini Rüştü; İzmir İdhalfıt Güm_ 

lunnn Ziraat Vekili Muhlis Erkmen rliğü Müdürlüğüne, İstanbul Güm
tctkiklerine dün de devnm etmiştir. rükler Müdür Muavinliğine de Kars 
Veh.-ilin, bu akşam Ankarnya dön - ~Gümrüğü Müdürü Feyzi tayin edil-
-.qtj muhtemeldir. · mışlerdir. 

· rr TEMMUZ _._ 
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Uzakşarktaki lngiliı 
Japon anlaşmasının 

akisleri 
Tien • Tsin hadisesinin Uza~· 

şarkta doğurduğu gerginlik 1ı ı, 
beynelmilel siyasetle alakalı birço~ 
devletlerin müsbet veya menfi cı· 

. ve 
betten nazarlarını celbetm~Ş .16 
hatta undan istüade etmeyı bı 

d .. iW 
bazı devlet zimamdarlarına u~ 
dürtmüştü. 

Filhakika Uzakşarkta İngiliz~~ 
pon ihtilafının °fiili bir sahada ın 

• _A~· 
şaf etmesi halinde, bu vaziyetın ..ı 

· t' d d k ··ı·ınelle rupa sıyase ın e e a su a 

olacağı şüpl).esizdi. Bilhassa j\]Jll~~ 
ya ile İtalyanın uzak diyarlarda 

bu yeni Jıôdiselerden, A vrupadıı; 
faaliyetlerini nrtır:mak huSUSU~ • 
istifadeyi fikirlerine yerleştirJll•ş 
lerdi. İngiltcrenin Uzakşarkta 111~ 

·,,ıll 
gul olması, mihver devletıerı 

A d d.. .. . . setlerinfll vrupa a usuncesız sıya 

doğurduğt• müşkülleri az da oıs' 
tahfif edecektL . • lıı-
Şüphesiz, Uzaksarktaki ihtiliıf dO

.gilizlerıin ve doıninyonlı:ı.rının -:e 
dt' 

layısile de Fransızların. bilhassa .... 
"hl"' niz ve hava kuvvetlerinden mu t 
i ·e. 

bir kısmını meşgul edecek mah ~ 
te olacaktı. Bunun icind.ir ki Alıtııııt-

1ııt. 
lar ve İtalyanlar uzun z.amarı . 

ııı· 
danberi Japonyayı İngiltere. al~~ı...r 
ne kıskırtmak siynsetine girışını~

eırıellt" 
ve son riınlere kadar da bu tdİ 

rine erişecek vaziyete geJmisle ~ 
Fakat bu devletler bir noitB 

düsünemivorlardı: O da tn~lt~ 
nin realist ve hadiselerin inkısa a • 
ve müstakcl seyrini evvelden .ı 
ren siyaseti idi. ~· 

Bugün Jnpon - Çin ihtilafı rııe 
• Jı9• 

zubahs olsun olmasın. ortada bır 1' 
• 11ııı 

kikat avrdır. Garp devletlcrl v 
şarkta artık eskisi gibi mümtaz J11:e 
ki elde edemiyecekler ve ıle~de 8Ll 
bu mevkileri kavbedeceklerdır. oJ• 

sebep en bir taraflı imtiyazlııt• ~ • 
lerini karşılıklı anlaşmalara bt ~ 

do~· 
kacaklar ve belki de doğrudan ·rı-

·1 e''i ı :ruva bu topraklardan çekı m 
trele• 

tac edecek vaziyetler husule ,. 

cektir. ·ır 

Bunun içindir ki, imparat~rl~~s
nun müdafaasını ve beyneJrrııle . ~· 
tikrnrın muhafazasını Avrupnd~rtll 
min etmenin esas olduftunıı Jl0 

)ll 

İngiliz siyaseti, Japonların Çırıdt' ıc 
fiili vaziyetlerini tanıyarak. t1~11: 
şarkta kendisini işgal edecek bir 

1 

tilaftan korunmuştur. ti 
Şimdi, realist İngiliz sivastl dı 

bazı siyasi zümreleri kızdırrtı~~ır 
endişeye düşürmemiş de de~~ . 
Mihver devletlerj ve czcürnle . ae. 
manya, matbuatı vasıtaisle hıd rrı" 
tini ve inkisan hayalini saklı't'~ı;te· 
maktndır". Berlinin dayanrnal< J. • 

t oeıı 
di~i muhtemel muvaffakıyc ... re 
teklerindcn biri şimdiki halde Y"' 

diismüş vaziyettedir. ~ 

Yalnız madalyonun diğer t edif· 
daha zh·ade dikkati celbetrnek1 c 

~ ·ııS ' 
Bu da, Amerikada, A vruo:ı si} 

1 
nıe 

tine tarafdar olmıyan kitleler ftfl 

rinde menfi tesir uyanması ve b tJtı-' 
raflık k~nununun idamcsi husıı:o, 
da ynptlan faaliyetlere kuvVet •' 

bit .f1CI 
mcsidir. Fakat bu da esaslı ııl 
tad:ın düşünüldüğü takdirde, ~ ;tı1 
· l't · h"ki....... otdı.t · sıyasette rca ı erun a u• inf!l' 

şiarı tefekkür edilecek olursa, e~ 

lizlerin bu sahada ittihaz edileCei• 

en müdebbir bir hareketi ihtiYşr -1' 
miş olduklarını meydnna çıltBrıt 1,, 
Amerikadaki bu kısmt mü1Ab8~, 
rı da hakikatle karşı karşıya ge 
rek tam manasını verdirir. 1t y 

Dr. Reşad S~ 

latanbul - lzmlr H•,,' 
aeferlerl st,ısP 

İstanbul • İzmir hava pO b9t 
ağustosun yedisinden itibarerı ... di& 

t11\.1 
lıyacak ve bu sefer kış~n Jttit'· 
lıav:ılarda daima icra edıJCCC .Jf' 

µoııv 
İstanbul - Atina, Paris, ıııttJ 

hatlaıında da yakında rnuntJl 
lo.ava postnları ba.şlıyacaktll'· 

\ 
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: ......................... 
lnglllz Sovyet Fransız 
Cörüşmelerl Neticeleniyor 

<Baş tarafı 1 inci sayfada) 
'nele . to rıne hasredilmiş ?lan kabine 
Pbntısmdan sonra lngiliz siyasi 

llıahfellerinden alman mali'ımata -gö
~~· ~~giltere, Fransa ve Sovyetler 
~lıgı arasında erkanıharbiye mi.l.
kı erelerinin açılması artık pek ya
'J ndır ve bu hususta bugün veya 
taarın Avam Kamarasınd:ı beyanat. 

bulunulması beklenmektedir. 
) Bu görüşmeler, bir taraftan Sov
ı:lerın endişelerini \'e diğer taraf
l' da İngilterenin küçük devletle
:: haklann3 riayet edilmesi husu
~dak~. arzusunu tatmin edecek si
)' ınuzakerelere müvazi olarak 
~tlabilecektir. Çünkü müzakere-
~ noktada crkanıharbiye gö-

rüşmelerinin derhal başlamasına im 
kan \'erecek derecede ilerlemiş bu
lunmaktadır. 

Röyter Ajansının diplomatik mu
harriri, yakında üç hükumet mcrke
zi nde erkanıharbiyc müzakereleri
ne başlanacağını haber veren, bu
nunla beraber siyasi anlaşmanın 

bazı noktalarının henüz halle muh
taç olduğunu bildiren birer dekla· 
rasyonun yapılacağı fikrindedir. 

Londra, 26 (A.A.) - Chernberlain 
bugün Avam Kamarasında yaptığı . 
beyanattaı gelecek hafta başında 
Sovyet müzak('rel€rinin terakkisi 
halinde beyanatta bulunacak \?azi· 
yette olacağını ümid eylediğini bil
dirmiştir. 

Onikl adamız 
(Battarafı t imci .. ,, ....... ,. 

Bu iŞin sonu nereye varacağım 
bilmeyiz. Her halde burasını Alman 
ve İtalyan diktatörlükleri düşiln· 
mek mecburiyetindedirler. Çünkü 
ortaya öyle bir şuriş ve fesat tohu
mu attılar ve onu körüklemek için 
o kadar gayret sarfettiler ki kendi 
ektikleri prensiplerin· şimdi umma
dıkları mahsullerini görünce ne 
hayret etmelidirler ne hidet. 

İşte biz meseleyi böyle pratik ve 
realist bir bakımdan müta1ea edi· 
yoruz. Bugünkü Avrupa siyasetine 
devamlı bir temel temin etmek için 
sulh müzakerelerine ba!jlandığı za. 
man Türkiyenin müdafaa edeceği 
davanın ne olduğunu şimdiden an
latıyoruz. İtalyanlar Onikiadamızı 

istedikleri kadar tahkim etsinler, 
bu tahkimatları ister şimdi duyduk
ları korku karşısında tevil ettikleri 
gibi müdafaa için yapsınlar, ister, 
bizim pekala bildiğimiz veçhile, A
nadoluya muhtemel bir tecavüz 
kasdine hazırlasınlar, bütün bunlar 
bizim noktai nazarımızı katiyen de
ğiştiremezler. Onildada TUrkiyenin 
kara sulan içindedir ve İtalyanlann 
bütün feryadlanna rağmen anava
tana avdet edeceklerdir. 

Jnıle,tıl OlbW y ALÇIN 

l Yerli Mallar Sergisi 
Merasimle Açıldı 

Bu Seneki Sergi Her Bakımdan 
~uvaff alı Olmuş Bir Eserdlr 

Bir Mısır Askeri 
Heyeti Geliyor 

--------
c ~~l inci yerli mallar sergisi dün 
~ras· ain· ımıe açıldı. Galatasaray lise. 
aeı:n .te~iz bina ve ba~esinde her 
b· ekı ile kıyas kabul etmiyecek 
~r iekilde mükemmelen hazırlanan 
~in açılış merasiminde Parti 
buı l Sekreteri Fikri Tuzer, İstan· 
~ Parti Müfettişi Tevfik Fik • 
t6ı. Sılay, şehrimizde bulunan bü
İli &aylavlar, Vali ve Belediye Re. 
~ l>r. Lfıtfi Kırdar, İstanbul Ko _ 
biı-Ulanı General Hnlis ve kalabalık 
~.davetli kitlesi hazır bulunmuş. 

eclü~l~ merasimine evvelce de ilanı 
'-tı diğı veçhile saat tam beşte İs. 
~~ Belediye armoni 'kolunun 
~ ıı İstiklal marşile başlandı. 
c Unu ı_nüteakıp. memleketin sanayi 
~~ıni halkımıza tanıtmak için 1 
8 bir fedakarlıktan çekinmiyen 
t'anayi Birliğinden alakadar bir za
ı: kısa bir açış nutkunu müteakıp 1 

fi ~uı Vali ve Belediye Reisi Luu-I 
~ dar, hazırlanan kürsüye gele. 
liy sergi · bahçesinin yarısından 

lııt ade bir kısmını doldurnn halka 
\> aben mühim bir nutuk söyledi! 
e ezeü 

1 ~ mle dedi ki: 
i 8Y:nı~r, ba~lar; .. 
~ıncı Ycrlı Mallar sergısıni hu. 

, e\'\t U~a açıyoruz. Bundan on sene 
1 ~~el Yıne bu binada ilk Yerli Mal. 

!1'1 Sergisi açıldlğı zaman henüz ye. 
\O(la kn~lan sanayiimiz ancak birkaç 

1 

16 
da ıfade edilmişti. Halbuki bU

,_ 11

1 
sanayi sahasında on senelik i. 

'(!t ey· . 
~· ışunizi tam bir surette ifade 
tiy ilmek için bugünkü binayı ih. 
"aca kafi görmüyoruz. Göğsümü. 
~bartan bu güzel netice, Millt 
btt- ?, Cümhurreisimiz İsmet İnö. 
\>e 

11~ sanayie verdiği ehemmiyetin 
"h Yuksek yaratıcı kabiliyeti ile bu 
~ tdı da vücude getirmiş olduğu 
~d etıfy~t manzarasının müsbet ve 
ti\a d! bır şekilde tecellisidir. Fab. 
\t, !•ı:ırnız günden güne çoğalmak. 
'ıhsalttımız çeşitlenmekte ve 
lıu ktadır. Eser büyüktür. Ve bu 
~ ~alkımıza daha geniş, daha 
ltQ bir .. fi~ir verebilmek için İs. 
he. "1da büyuk, muntazam ve ihti
~ \ly'gun bir sergi binasının Iü
~ .. u şiddetle hissetmekteyiz. 
~'llgijn ziyaretinize açılmakta olan 

ti. İstanbul Milli Sa · B' 1i w • -- nayı ır gı. 
~l yıldan beri her sene gittikçe' 

R\iıe bir gayretle vücude 1(etirdiği 
fltı..l bir eserdir. Maarif Vekilliği 
"elet ~ay lisesi binasını her se _ 
'1 iibı sergiye tahsis IUtfunda bu
llıan akla beraber bu sene ayni 1..a. 
~ ~a burada bir de kitap sergisi 
~getirilmiştir. Demek ki Tür
~ ltl sanayi ve irfan sahalarında
~ es'ut inkişafmı yanyana g6r _ 

'1 ~tını elde etmiş oluyoruz. 
~ediye köşesi vardır. İstanbul 
~ "n l'l'lilstalıtbel şeklini tanzime 

bir ~na matuf ha~ketlerinin 
bunda plln., maket ve.. 

saire hakkında muhterem halkımı
za arı.ediyoruz. Bu seneki sergimi. 
zin maddi ve bilhassa manevi kıy. 
metini, mevkiini artıran diğer bir 
zenginliğ.i de Türkiye Cümhuriyeti 
viliyetleri arasında hakiki mevkiini 
alan şanlı Hatay vilayetimizin ser
gide kıymetli mamulat ve masnua. 
tile kendisini temsil etmektedir. 
Bu mes'ut iltihakın henüz haftası 
içinde bulunduğumuz halde İstan • 
bul Yerli Mallar Sergisine mamula
tmı yetiştirecek kadar alaka, sür•at 
ve enerji gösteren yeni viliyetimir
zin değerli Valisi Şükrü Sökmensil. 
er'e huzurunuzda teşekkür etmeyi 
bir borç bilirim. 

Bayanlar, Baylar; 
İsmet İnönünün rehberliğile değer 

li Başvekilimiz Dr. Refik Sayda.. 
mın ve hükumetmizin sarsılmak 

bilmez azmi ve himmetile memle
ketimiz yalnız sanayi sahaS1nda d~
ğil, her hususta ve yakın vakitte 
çok büyük inkişaf ve terakki merha 
lelerine \•asıl olacaktır. Sanayi ve 
ticaret erbabının bu defa da göster. 
dikleri şevk ve gayret hakkınd;;ki 
takdir hislerimi de arzetmeyi vazi. 
fe bilirim.,. 

Bundan .$onra Vali Lutfi Kırdar 
«Mübarek olsun• temennisile kor _ 
da~tliler büyük bir zevk ve de -
delayı keserek sergiyi açtı. Bütiin 

ğerli dekorlarla süslenmiş olan pa
\•iyonları gezdiler. Bu paviyonlarda 
bilhassa Sümer. Etibank, ve yarın. 
ki İstanbul paviyonları her türlü 
takdir.in fevkinde bir mükemmeli. 
yette hazırlanmıştır. Bilhassa Maa. 

rif Vekaletinin açtığı neşriyat pa. 
viyonu başlıbaşına bir eser teşkil 
ediyordu. Sergi gezildikten soma 
mektebin arka bahçesinde hazırla.. 

nan büfede davetliler izaz edildi ve 
kendilerine bazı paviyonların ma • 

mu.latından hediyeler ~ilerek haL 
kın ziyaretine açıldı. 

lngiliz Japon müzake
releri neticeleniyor 
Tokyo 27 (A. A. )- cDomeh 
İngiliz ve Japon murahhas heyeL 

leri saat 10,40 da toplanmış, 13,20 de 
dağılmış ve 16 da tekrar toplanmış
tır. 

Müzakere münhasıran Tiye.nçiıı 

fngiliz bölgesinde barışın idamesi 
meselesi hakkında komite tarafın. 

dan verilen rapor hakkında cereyan 
eylemiştir. 

Müşahitler, murahhas heyetleri • 
n.in bugün olmazsa yarın sabah bir 
anlaşmıya varacakları kanaatinde -
dirler. Tokyod Tiyençini alakadar 

eden hususi meseleler hakkında an. 
laşma hasıl olunca, bu anla!jmayı 

tatbik için Tiyençinde diğer bir ln. 
giliz - Japon konferansı toplanacak. 
tır. . 

(8aftarafı 1 inci sayfada) 

sek rütbeli zabitten mürekkep bir 
Ml&lI' askeri heyetini Türkiyeye 
göodermiye karar vermiştir. Seya
hat programı, Boğazlardaki istih· 
kamları ziyareti ihtiva edecektir. 

Bu ziyareti, bilhassa Mısır ordu
sunun büyük manevralarında bu· 
lunmak ve garp tahkimatını ziyaret 
için Mısıra gidecek bir Türk askert 
heyetinin seyahati takip edecektir. 

Ha tayın 
Kurtuluşu 

Hatay kadınlan çar
şaflarını atıyorlar 

İskenderun, 27 (A.A.) - AnadOlu 
Ajansının hususi muhabiri bildiri· 

yor: 
B. M. Meclisi, Parti ve vilayetler 

murahhasları, Şemsettin Günalta~·'· 
ın riyasetinde dün saat 15/5 te Ha
riciye'den Reyhaniye kazasına hare· 
ket ettiler. Heyete vali Şükrü Sök
mensüer, jandarma alay kumandanı 
Kemal, Emniyet Müdürü İbrahim 
Akıncı, Kutlama Komitesi Başkanı 
İnayet Mürseloğlu refakat ediyordu. 

Reyhaniyeye gelirken yolda Yeni
şehir gölüne uğranılmış ve bir müd
det istirshat edildikten sonra bura
dan hareket edilmiştir. 
Şehre 5 kilometre kala yol boyuna 

dizilmiş olan yüzlerce sü\·ari elle· 
rinde bayraklar ve cirit sopaları ol-

duğu halde heyeti karşıladılar. Bu 
süvari kafilesi içinde temiz kıyafet
leri ve güzel atlarile atlı spor teşki
l.atı bilhassa göze çarpıyordu. 
· Bu sırada peçeli, çarşaflı bir kadın 

kafilesi heyetin önüne çıkb. İçlerin
den İsmet Neşet isminde peçeli bir 
kız, yalnız biz esaretten değil, asır
lardanberi bize mahpus hayatı ya
şatan bu kara \'e karanlık kisveden 
de kurtardınız, deyip peçesini ve 

çarşafını yerlere atmıştır. Onu taki
ben 30 kadar kadın. ayni hareketi 
tekrarlıyarak çarşaf ve peçelerini 

indirmişlerdir. Bu manzara halk \?e 
heyet tarafından şiddetle alkışlan
mışhr. Heyet, buradan Ankaraya 
hareket etmek üzere hareket etmiş
tir. 

Antakya, 26 (A.A.) - Anadolu 
Ajansının husuSi muhabiri bildiri· 
yor: 

Büyük Millet Meclisi, Cümhuriyct 
Halk Partisi ve \•iJayet1er mürah
hasları bu sabah saat 8,30 da Şem

settin Günaltayın başkanlığında An
takyadan har~keUe İskcnderuna 
geldiler '\'e coşkun tezahüratla kar
şılandılar. 

10 da heyet ayni. içten gelen coş
kun \·e samimi heyecanla uğurlandı. 
Heyete Toprakkaleye kadar I;atay 
1ı İnayet Mürseloğlu refakat ediyor
(iu. İskenderun bu vesile ile de bü
yük ve sevincli bir gün naha yaşa
mış oldu. 

-- --- - -----

Zamana Göre: 

Medeni 
~aarif Şiirasınd3 
Dünkü Toplantı 

Yaz•n : Dolller Ee... Kemal HeklmoOlu 1 
cKing Halb ismindeki İngiliz sa beyhude yere koıup dururken 

muharrir s:rf kendi düşüncesinin müsbet bir anlaşma kazanamıyor-

Ankara, 26 (A. A) - Mur.f şı:ı. 
rası umumi heyeti 26/7 /939 çarşam. 
ba günü saat lQ da Maarif Vekilliği 
Müsteşarı İhsan Sungu'nun riya~e
tinde toplanmıştır. 

cLlse ve orta okullar. öğretmnn 

okul!arı, meslek ve teknik okullsr~ 
inzibat talimatnamesi• nın müıoke· 
resihe devam ederek kab'Jl c~n1lŞ • 

tir. 

mabsulü ol.arak Alman halkına gön· lar 1 
derdiği elli bin mektupla en ciddi Bir taraftan kültürü ve muhake
bir sulh teşebbüsü icad etmenin §e- mesi kuvvetli bir adam Londradan 
refini kazanmıştır. Diplomatlann Berline uz:man yolu keşfetmiş ,.e 
siyasi mü:i~·irlerinden~ mülakatla- ve bu yol üzerinde sulh fikirlerinin 
rından konferanslarından çok daha en parlak huzmelerini Alman evle
mühim olan bu usül ortaya sürlilcn rinin ana kucaklarına kadar soka· 
fikri behembal zafere doğru götüre- bilmenin yol• nu bulmuştur. İste 
cektir. Esasen bir psikolog olan mu- medeni cesaret buna derler. Hakiki 
harrir Alman kavminin ruhi haleti- sulh taraftarı bir insan bu parlak 
ni pek iyi bildiğinden bu teşebbü- cjcstc i ile bugünün en şerefli kah
sün ölçüsünü de pek geniş tutmuş- ramanıdır. Zaten muharrir bu sıfa· 
tur. Doktor Göbelsin artık kulakla- ta liyakat kazanmak için ze\ ahiri de 
ra usanç veren nutuklarını Al- ıhmal etmemiştir. (İngiltere hıızine
manya dahilindeki vatandaşları sinin bu iş için bana para teklif ede
resmi bir tebliğin (Garp ceğini zannetmem. Böyle bir teklif 
cephesinde sükün var) nev'inden vaki olsa da reddederim. Zira te- ı 
tekrarlamalardan ibaret olduğunu şebbüsümün semere vermesi için 
çoktan anlamıştır. Esasen okur ya- bitaraf bir şahıs olmaklığım şarttır) 
zar bir millet olan Alman kavmi ha- diyor. 
riçten gelen bu işarete layık oldu- Pek tabii. Devlet hazinesinden 
ğu ehemmiyeti derhal vermiştir. para almağa ne lüzum var. Büyük 

Muharrir diyor ki: (Mektupları· Britanya adalarının kırk milyon sa
ma durmadan cevap aldım. Bu ce· kini arasmdan bu teşebbüsü yaşa

vapla-nn hepsi henüz açılmış değil- tacak ve maddi masrafları karşıla
dir. Fakat şimdiye kadar edindiğim yacak yüzlerce hayır cemiyeti var. 
kanaata göre bunların yüzde yetmiş 
beşi Nammin noktai nazarlannı i
zah eden yazıla-rdan müteşekkil ise, 
mütebakisi yaptığım teşebbüsü 

memnuniyetle kaışılayan cesaret 

Bunlardan bir tanesi bu işi üzerine 
alır. Berlin pastahanesi de geceli 

gündüzlü gelen ve gelecek olan 
mektuplan Doktor Göbelsin .nutuk-

verici sözleri ihtiva etmektedir.) lnrına rağmen dağıtır dunır. Buna 
demek ki ilk hamlede yüzde yirmi mukabil Londra bizzat Berlin halkı 
beş bir muvafakıyet kazanılmıştır. ile sulh müzakeresine girmiştir. 
Bu parlak neticeyi bizzat Adolf 
Hitler bile (Mein Kampf) kitabile 
Münihte meydana çıktıktan beş. al
tı sene sonra ancak kazanabilmişti. 
Eski bir tabirle kita-bi olan Cermen 
ırkı bütün müktesebatını yazılı ve 
matbu eserlerden iktisap etmeği a
det edinmiştir. Zaten Hitler:in mu
vaffakıyet sırrı her şeyden evvel 
kitabından ' doğmuştur. Yazı ve 
mütemadi nutuklarla milletin oku
mak ve dinlemek itiyadı beslenmiş 
\•e bu suretle hazırlanan müsait bir 
muhit içinde umumi efkar tedricen 
kazanılmıştı. 

Şimdi İngiliz muhaniri bu takti
ği daha meharetle ve mükemmel 
bir medeni cesaretle Nazi diyarın
da tatbika koyuldu. Hiç şüphe edil
mesin ki: Cevap verenlerin yüzde 
yirmi beşi uyanmış, silkinmiş ve 

Nasyonal Sosyalist emniyet terti· 
batı bu muhaberata mani olamıya-

caktır. İyi düşünülmüş insani fikir
ler güneş ziyası gibidir. Dünyanın 

bir tarafında parlayınca bütün hail· 
lere rağmen her tarafa intişar eder. 

Büyük harpten sonra: Mareşal 

Hindenburg (Alman ordulannı 

mağHib ed('n düşman kuvvetleri de· 
ğil propaganda kudretidir) demişti. 

Bu bir hakikattır. Siperlerin içine 
kadar yayılan milyonlarca matbu e
ser mavzerle el bombası arasında o-
kumağı unutmıyan Alman askerini 
yüz geri etmeğe sebep oldu. 

Cepheden muntazam insan selleri 
halinde yurda dönen askerin cebin· 
de sulh incili; dımağında insaniyet 
hülyası vo.rdL 

Vilson'un prensiplerine Vilson-
hakikatın güler yüzünü görmeğe dan daha büyük bir samimiyetle 
başlamıştır. Bunda-n sonrası kolay· bağlanmışlardı. Silah kuvvetile ye-
dır. Fikir tohumlan geniş bir tetkik re serilemiyen hasmı mukabil ta· 
ve tahlil. tarlasına en yeni zırai U· raf fikir kuvvetile mağlub etmişti. 
sullerle saçılmış ve o munbit ve 
mııhstildar tarl"'8an ilk mahsül a- Bu defa da: Dahilin pı-opaganda 

organizasyonu ile gizlenen hakikat
lmmıştır. cKing Halla in şu mütala.- lcri Almanlar vine okumak itiyadı 
asına dikkat ediniz. sayesinde hariçten öğrenebilmek 

(Mektuplardan bir kısmını tahlil ı kabiliyetini gösteriyor gibidirler. 
etmekte mütereddit bulunuyorum. Buna muvaffak olurlarsa: 
Mesela içinde şöylelerine tesadiif Korkunç harp ilahının eline n\il-
ettim: Mektubunuz o kadar gülünç yonlarca annenin .Sulh \·e müsale-
ki: Bana bunlardan yine gönderme

İkinci celse, Maarif Vekili Bav 
Hasan Ali · Yücel'ln reisliğıııde top 
lanarak cBasma, yazı ve resimleri 
derleme talim:ı.tnamesi• ile «Orta 
crerecedcki okullarda tahriri vazife.. 
ler talimatnamcsiJ> ni ve cllk tcdri. 
sat miıfettılşeri talımatnamesinin 

yenilenmesi hakkındaki teklif• i 
müzakere ve kabul etmiştir. 

Şılra umumi heyeti yarın saat lt 
da toplanmak üzere celseye nihayet 
vermiştir. 

Öğleden sonra muhtelif komis • 
yonlar çalışmalanna devam etr.ıiş · 
!erdir. 

• 
ispanya Krallığa 

Dönüyör 
Paris, 27 (A.A.) - Excelsior'un 

Lizbon hususi muhabiri, gazetesine 
aşağıdaki haberi bildiriyor: 

General Franco, Jspanyarua krali
yetin yeniden tesisine taraftar gibi 
gözükmektedir. 

Bu akşam öğrenildiğine göre. Por
tekiz hududunda Estorial'da ikamet 
eden İspanyol kraliyetçi lideri Dük 
de Maura, bugün Lozan'a hareket 
etmiştir. Lozanda sabık kral 13 üncü 
Alfons ile gö~ür. Refikası \'e 
müteaddit mesai arkadaşilc birlikte 
seyahat etmekte olan Dük de Mau
ra, General Franko"nun sarih tali
matını ham.ildir. 

Dük de Maura, kraliyetin İspan
yada yeniden tesisinin şartlarını sa
bık kral ile müzakere eyliyecek ve 
bu görüşmeden sonra yeniden is. 
panyaya dönerek General Frankoya 
13 üncü Alf ons•un düşüncelerini bil
direcektir. 
Öğrendiğimize göre. 13 üncü Al· 

fons, İspanyol milleti bir plebisit ile 
kendisinin avdetine karar verir ise 
fspanyava hükümdar olarak döıım• 
yi kabul eyliyecektir. -·-

Rus-Japon harbi 
Tokyo, 26 (A.A.) - Kwantung or-

dusunun bir tebliği, 59 Sovyet - Moa 
gol tayyaresinin dün Mongolistan· 
Mançuri hududunda Japonlar tara
fından yere düşürülmüş olduğunu 

bildirmektedir. 
Ayni hudut üzerinde kain bulu. 

nan Balshyal'dan gelen bir telgraf, 
Japon bataryalannın bütün gün 
Khalha'nın garp sahilindeki Sovyet
Mongol mevzilerini bombardımaD 
etmiş ,.e fakat hasım bataryalarının 
mukabeel etmemiş olduklarını bil· meh istidasını imzalayıp vermiş o-

nizi rica ederim.) laçaklardır. dirmiştir. 
Zehl k~~bu cev~ı ş~~ hh··~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~· 

~~~ e:;~~~t\~uı!~~a~~;~~:::~ ı: Devlet halktan alacag"' ı 
ruya haberler almak arzusunda bu-
lundukları halde bu arzularını bu 

şekilde ifade etmiş olmaları pek 5 . ı ı · af f ettı• 
mümkündür.) hiç şüphe y~k ki: Bu mı yon ırayı 

Ayın on ü"ündenbeıi ecrimisille· ı 
rin affı hakkındaki yeni bir kanun 

meriyet mevkiine girmiş bulunuyor. 
Bu kanunla devlet vatandaşlardan 

alacağı olan beş milyon lira kadar 

bir parayı affediyor. Bu kanunla a
lakadar olan vatandaşların çoğu İs
tanbulludur. 

1 
ve mahkemelere intikal etmiş bf 
lunmakta idi. Bu ayın on üç~ 

itibaren bu dosyalar iptal edilml~ 
ve hıfız mahzenlmne kaldırmı~ 

• 
başlamıştır. Yine kanunun •Jllt 

tahlil tamamen doğrudur. Üç çocuk 
anası olan bir Alman kadını da ko
casının mümanaatına rağmen (Ben 
esasen harpten nefret ederim. Fa
kat Führerimizin sözünden döndü
ğüne nasıl inanabiliyorsunuz? Bil· 
miyorsunuz ki: onun himayesini is
tiyen bizzat Çeklerdir. diye cevap 

vermiş.) kanaatinde samimi olan bu 
kadıncağız aşağı yukan Alman ka· 
dınlığının bugün orada taşıdığı n"h
niyetin bir müşahhas misali sayıla
lir. Zaten İngiliz muharriri de bunu 
hesaplıyarak teşebbüsünü pek ma

hirane bir tanda ye doğrudan doğ· 
ruya mill~in orta tabakası üzerin· 
de tatbika girişmiştir. Şimdi bu ka
dın için hakikatı öğrenmek ufak bir 
tetkik meselesidir. Vatandaşların-

6/7/939 tarihinde Büyük Millet 
Meclisi tarafından kabul edilen 13/ 
7/939 tarihinde de Resmi Gazete ile 

maddesine göre ecrimisillerden t.f~ 
hakkuk ettirilenler de adli ve ida 
kararlarla kat'llC?imiş olsalar da 
Hazine hesabına bunlar terkin edi 

leceklerdir. Yalnız tahsil edilmiş °i · 
lan paralar geri verilmiyecektir. An-

dan aklı başında bir adama bu müş
külünü hallettirmek için şöyle bir 
sual sorsa.. sahiden Çekler bizi is
ted iler mi? dese . O adam koyu bir 
Nazi ajanı değil ise.. bittabi güle
cektir. İşte bütün hakikat bu tebes
sümle meydana ç.ıkmış sa\;ılır. 

Görüyoruz ki: Dünvanın şöhretli 
ve kudretli diolomn tları mü~kt're~ 
den. müzakereye mü.ş vercden, 
~üşavereye kouferanstan konfer3n· t 

neşredilerek meriyete geçen bu ka· 

nunun birinci maddesine göre Ha· 
zineye ait arazi, bağ ve bahçelerin 

1938 ,.e müsakkafatın 1934 yılları 
sonuna kadar halk tarafından fuzu
len işgal edilen yerlerin ecrimisil

leri devlet tarafından affedilmiştir. 
Artık Hazine bu hakkını aramıya-

caktır. 1stımbulda Hazineye, Millt 
Emlak Müdürlüğüne ait birçok ev, 
bağ, bahçe, bostan vesaire şimdiye 
kadar başkaları tarafından işgal e

dilmiş ve hiç birisi de kiralarını 
vermemiştir. 1stanbul Maliye Mu

h~ k('mat Müdürlüğünde ~u çeşit ( 
binlerce dosya muamele gormekte 

cak gayrimenkulün tamiri vesaire 
gibi o gayrimenkulden doğan bir ie. 

heple Hazineden alacak iddia ede1 
şagile karşı iddia edilen miktar ecri 

mislin mahsubunu istemiye hazine. 
nin hakkı mahfuzdur. 1 

Hulasa, bu kanuna göre şimdiye 
kadar Milli Emlike ait bağ, bahc.. 
bostan ve ev tutup ta şimdiye kada 

parasını vermiyenlerin borçlarD 
dt'vlet affetmektedir. 
İstanbul Milli Emlak M:üdürlü~ 

ve Muhakemat Müdürlüğü bir h" 

tadanberi bu gibi haklan ar.amı3 

ve dosya.lan \et!'ıl~ CL'tliye b~aın.m. 
tardır. 

. • 
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Doktor Leighton kızını ölüm f e
l<iketinden kurtarmak için · uğraşı
yor. Bu arada birçok tecrübelere giri 

•· şiyor. Muvaffak olmak için bu tec
rübeleri insanlar üzerinde tatbik 
hevesini yenemiyor ve teşrihi mara
zi mütehassısı bulunduğu hastane-

• de 50 - 60 hastanın canına kıyıyor. 
Bu hadisenin akisleri de tabii büyük 
oluyor ve dok:tor Lt?tg1ıton idama 
mahkum edi?iyor. İdamına takad
düm eden safoıalarda kendisinin 
evvela deli olduğu ileri sürüliiyor. 
Fen adanılan ve kendi arkadaşlan 
doktor Leighton'ntm gerçi akıllı 

olmadığını fakat ceza ehliyetine sa
hip bulunduğunu söylüyorlar. Dok
torun memlekette çok taraftarları 
vardır. Uzun seneler herkese iyilik 
etmiştir. Bunlar ,ve bazı tahrikıitçı 
gazeteler i§i gürültüye getiriyorıar, 
o tarihe kadar iyiliği, dürü.stlii.ğü ile 
tanınml§ b~r adamın, bu suçları iş
Jiyemiyeceği, eğer yapmt§sa mutla
ka delirdiğinden yaptığını söylüyor
Ja.r. Mitingler, gürültüler oluyor. 
Fakat" neticede adaletin hükmü in
faz ediliyor. Doktor Leighton son 
zamanlarda nedamet duyuyor ve 
ölüme çare bulmanın, beşeriyete 

hizmet değil, zarar ira.! edeceğine 

kanaat getiriyor. 
Ktzkardeşile eniştesini öldüren . 

kız 

Ve kim bilir doktor Leighton, 
kudret (!) seni af bile edecektir. 
Şimdi kalk, duanı yap... Çünkü 
hasretle beklediğin sükunet ve ra
hat zamanı gclmiŞ, çatmıştır. Artık 
vicdan azabmdan kurtulacaksın. 

Haydi gidelim. 
İdam hükmünü suçlu ke1ıdi ken -

disine tebliğ etmişti. Benim vazifem 
;çok rahatlaştı: 

- Haydi öyle ise çıkıp gidelim .. 
dedim. 
Şahadet parmağını kaldırdı: 

1 - Papaz yanıma gelsin! dedi. 
İhtiyar rahip kapının önünde 

bekliyordu. Onu hücrenin içine sok
tum, ben dıarı çıktım. On dakika 
sonra, ikisi beraber dışarı çıktılar. 

Bir polis refakatinde aağıya indik. 
Kapının önünde müddeiumumi ve 
mahkeme naibi ile karşılaştık. Eli
ne kelepçe vuracaklardı, ben mçni 
oldum. Arabaya bindik. Ve siya • 

' aetgfilı meydanına geldik. 
Doktor Leighton arabadan indi, 

sırtındaki dikenli ceketi çı1'ardı. 

Kürsünün basamağında diz çöktü, 
ıstavroz çıkardı, incilden bir şeyler 
okudu. Ve sonra metin adımlarla 
.basamakları çıktı, kürsünün üze • 
r indeki masaya çıkmasına ben yar
dım ettim. 
İpin altında sağına soluna baktı: 
- Çok mes'udum azizim Fred .. 

dedi .. hakkını hlal et. 
Benim kendisine yardım etmek

liğiıne müsaade etmedi, ilmiği ken
di elile boğazına geçirdi. Yüzünde
ki tebessüm kaybolmamıştı. 

- Çekin masayı altımdan! dedi. 
Ben, masaya bir tekme vurdum. 

Yüzündeki tebessüm, hırıltılı bir 
takallusa tebeddül etti. Biraz sar • 
sıldı. Doktor Leighton son ne! esini 
verm~ti. 

Çıit çıkmadan, gürültü olmadan, 
bu hadise sessizce cereyan etmişti. 
Halk, doktor Leighton'un idam e
Öildiğini ancak on gün sonra haber 
aldı. Olmuş bir §ey için fazla gü -
riiltü çıkarmak istemedi. Hapishane 
ne önünde uf ak bir nümayi~ oldu. 
Sokakta, mahkeme reisinin yüzüne 
bir kadın tilkürdü ve dava da böy. 
lelikle kapanıp gitti. 

Heketh ailesi, şerefile ve ağız ta
t!ile yaşıyor. Bu aile kan koca ve 
iki kız evladdan mürekkeptir. Aile
nin hali vakti iyidir. Mister Hes
keth fabrikatördür. Kazancı, nor
mal kazançların çok üzerindedir. 
Karısı, bir takım hayır cemiyetle
rinde mühim ve faal roller oynar, 
'kızlan ise, ne sıkı ve ne de ldübali 
bir terbiye ile bfiyütülmemişlerdir. 
Kü\ük daha güzeldir. Büyüğü daha 
ev kadınıdır. Büyüği~ün ismi Wen
C:ly, küçü~niln"Lauradır. Sene 1911. 

Küçük kız tahsilini bitirmiş evinde 
oturmaktadır. Serbest bir hayat ya
şıyor, altında otomobili ile geziyor. 
Arkadaşlarile tenis maçlanna işti

rak ediyor, mükemmel ata biniyor, 
denize giriyor. Velhasıl iyi bir 
sportmendir. 

Bu meziyetlerinden dolayı da ho
şa gidiyor. Bütün sosyetelerde Lau
ra ismi ağızlardan . düşmüyor, onun 
giyinişi, konuşuşu, taklid ediliyor. 
Laura, hırçın yaramaz, kendini sev
diren kızların ele b:ışısıdır. Wendy 
öyle değil, daha ziyade annesine 
yardım ediyor, annesile dolaşıyor, 
spordan, otomobilden, erkek arka· 
daştan hoşlanmaz görünüyor, ve 
hatta kız. kardeşinin, fazla sport
menliği onda aksülameller uyandır
dığı için, spor yapacağı varsa da 
yapmıyor. Flörtten nefret ediyor, 
hür yaşnmağı tercih ediyor. 

Bu şerait dahilinde Laura elbet 
daha çabuk bir talih buluyor. 

Bir gün tenis arkadaşlarından 

Howard Laurayı seviyor, hafif flört 
kısa bir zaman sonra aşka tebed
dül ediyor, genç çocuk, Laura'nın 
evindeki partilerde kıza karşı gös
terdiği alaka ile nazarı dikkati cel
bediyor ve nihayet bir gün de res
men istiyor. 

işte o zaman evin içinde bir kıya
met kopuyor. Wendy delikanlının 
maceraperestin biri olduğunu ileri 
sürerek kız kardeşinin onunla ev
lenmesine razı olmuyor. Anne Wen
dy'nin fikrine müzaheret ediyor. 
Halbuki, Mister Hesketh, Howard'ı 
ve onun babasını gayet iyi tanıyor, 
ve bu evlenme teklifini münasip bir 
surette karşılıyor. .. 

Anne nihayet babanın fikirlerine 
iştirak ediyor, fakat bir şartla; kızı 

1 
ile Howard kendi yanlarında, ken
di gözleri önünde oturacaklar ... Bu 
teklifi Howard ve ailesi bir zorluk
la kabul ediyorlar ve nihayet mu
tantan bir düğünle bu iki genç bir 
aile yuvası kuruyorlar. 

İşte bu tarihten itibaren Wendy
deki değişiklik artıyor. Esasen mer
dümgriz olan kız, büsbütün aksileşi
yor, kimsenin yanına çıkmıyor, bir 
baahne bularak Laura ile darılıyor, 
ve nihayet asabi buhranlar geçirdi
ğmaen şikayet ederek seyahate çık
mak istiyor. Babası onun bu arzu· 
sunu is'af ediyor. Evvela Nevyorka 
gönderiyor, kız orada bir ticaret 
müessesesinde bir iş bularak evine 
avdet etmek istemiyor. 

Bu vaziyet Mister Hesketh'i d4:· 
rin derin düşünmeğe sevkediyor. 
Kızındaki bu tebeddülün mahiyetini 
öğrenmeğe çalışıyor, kalkıp arka
sından Nevyorka gidiyor. ~ızını 

buluyor. Fakat ondan bu gizli derd
leri hakkında hiç bir cevap alamı
yor. Şunu da ilavt! etmek lazımdır 
ki, Wendy bu zamana kadar da iki 
talibi reddediyor. 

- Ben karar verdim, evlenmiye-
ceğim diyor. 

Wendy babasının ve sonra da 
annesinin bütün ısrarlarına rağmen 
eve girmek istemeyince, Laura kal
kıp ablasını görmeğe gidiyor, ayni 
rica ve tekliflerde bulunuyor, Wen
dv onu da reddediyor. 

w 1911 senesinde Nevyork, çılgın
lıkların en büyük ölçüde tatbik 
edildiği bir şehirdir. Hesketh'ler kız
larının bu şehrin gürültüsüne dala
rak, bozulacağından korkuyorlar. 
Nitekim korktukları başlarına geli
yor, Wendy bir gençle beraber ya
şamağa başlıyor. Ondan gayrimeşru 
bir çocuğu oluyor, ve tabii artık 
ondan ebediyen ayrılmak kararını 
da vermiş bulunuyor. 

(Davamı var) 

ÖLÜM 
Eczacı Kazım Can refikası ve ec

zacı Kimyager ismet Sümer'in ka
yın validesi Bayan Nefise Can müp
tela olduğu hastalıktan kurtulamı
yarak Cerrahpaşa hastanesinde ve
fat etmiştir. Cenazesi bugün mezkfır 
hastaneden kaldırılarak Beyazıt Ca
mii şerifinde na.mazı kılındıktan 
sonra Edirnekapı şehitliğine defne
dilecektir. 

Mevla rahmet eyliye. 

. 27- mn.ruz. ı--. 
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Sultan Aziz Devrı 
Başpehlivanları 
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-Akkoyunlu Kazıkçı Karabekir .. 

;_ to9 - YAZAN: SAMI KARAYEl-

Terti'! Heye~inden Daha Tekn~k Bekir İstanbul Yolunda 
Ve Bıtaraf Bır Program Beklerdık 

~ • 
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\Kazıkçı Epeyce Para T uttuğundatı 
Hicaza Gitmek İstiyordu 

fıld Fener atletlerinden bir ırup 

Gül kupası müsabakalarında his
sedilen büyük heyecanın İstanbul at 
ltizm şampiyonasında da gül kupa
sı galibi Fenerbahçe, Galatasaray 
ve Beşiktaş ekiplerinin çarpışmasile 
hissedileceği muhakkaktır -

İstanbul atletizm ajanlığı, mınta
kanı, atletizm istişare heyetinin de 
tetkik süzgecinden geçmiş programı 
gazetelerle ilan etti 

Atletizm sporu yakın bir alaka 
görmemiş ve binnetice üzerinde ef
karı umumiyece tetkiklerde pek az 
bulunulmuş olması dolayısile bu 
programın ilk akışta yerinde olup 
olmadığı anlaşılamıyacaktır. Fakat 
takımları teşkil edenlerin branşları 
şöyle bir hatırlanırsa bu müsaba • 

kaları, programın neşrinden evvel 
kazanacağı ümit edilenlerin ve ta.. 
kımın bariz surette randımanlarının 
azalacağı anlnşılıyor. 

Buna seb('p, bir klübün birkaç 
müsabakaya girecek olan atletleri
nin müsabakalarını bir gün zarfın

da yapmıya mecbur bırakılmaları
dır ki, teknik bilgilerinin kuvvetli 
olduğundan emin bulunduğumuz 

zevatın bu şekilde tesadüflere mey
dan vermemeleri lazımdı. 

Buna ufa'k bir misal olmak üzere 
50 metre, 200 metre ve 4X200, bay. 
rak yarışı gibi hiç klasik olmıyan 

ve şampiyonalarımızda yapılmamış 
olduğu gibi, hazırlanmakta olduğu
muz Balkan oyunları programında 
da bulunrnıyan müsabakalardır. 
Programın dizilişinde birbirine 

pek yakın bazı branşların yanyana 
konulması ile büyük bir isabetsiz
lik gösterilmiştir ki, bunun da yine 
bilhassa tek taraflı olması hiç de 
hoş görülmiyecek bir tertiptir. 1 

Mıntaka atletizm istişare heyetini 
teşkil edenler de, esasen bir tek bi
taraf müstesna, diğerleri ayni klübe 
mensup kimselerdir. Bunların sui
niyet sahibi kimseler olmadıkların
dan emin olmakla beraber, klüp 
sevgisinin bazan ~nsiyaki şekilde 

bu gibi tarafgirliklE:Te sebep olduğu 
çok defa görülmüştür. Bundan böy
le, olmaz ümidile atletizm federas.. 
yonu erkanının bu mesele üzerinde 
nazarı dikkatlerini relbetmeyi fay_ 
dadan hali bulmuyoruz. 

M. S. 
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Sporda . ·CiVanmertlik 
Sporcu ·gençlerin ruhunda asalet YI civanmarflikten eser 
olmazsa spor ya :nız adali kuvYBti arttıran ·insanı kunırn 
bir hayvan menzilısine i ndirın vasıtadan ibaret kalır. Asıl 
va asli gayesini kaybeder. 

Sultan Hamit devrinde gizli gizli, l 
fakat büyük fedakarlık ve imanla 
dünyaya gelen Türk sporu, bugün 
bütün Türkiyeye yayılmış, büyü _ 
müştür. İstibdat idaresinin zulüm 
ve tazyiki altında, uzun seneler ne
fes alamıyan ve binaenaleyh büyü
yemiyen bu çocuk, Türk milleti ile 
beraber hürriyete kavuşmuş, biraz 
serpilmiş, fakat meşrutiyet devirle
rinde üvey evlat muamelesi göre _ 

rek hamisiz, yardımsız aklmış, bitip 
tükenmek bilmez harp senelerinde 
Türk sporu da ıztırap çekmiş, kud
retten düşmüştür. 

Meşrutiyet idaresinde spora yar
dım fikirlcr.i, sporu hakiki surette 
himaye emelinden ziyade sporcu 
gençliği, sırf fırkacılık menfaati 
için elde etmek gibi sakim bir gaye-

yi hedef ittihaz etmişti. Sporun ne 
olduğunu bile bilmiyen katibi meS
uller, spor klüplerine siyaset sok. 
tular. Fakat bu siyaset, devlet işle
rine ait, bildiğimiz alelade siyaset 
değil, spor siyaseti oldu. 

Muvaffak olan delikanlıya bir 
karışlık kırmızı bez parçası, yahut 
da küçük bakır bir madalya ver -
mekten maksat, onun, hayatın muh-
telif sebepleri ve ihtiyaçları sevkile 
mütemadiyen maddileşen ruhuna 
manevi faziletler aşılamaktır. Kır- · 
mızı bayrağın, bakır madalyanın 

maddi kıymetsizliği, fakat manevi 
~erefi, sporcu gence feragat ve fe-

dakarlık faziletlerini görmek için-
dir. 

Birinci olmak, şeref kazanmak 
gibi karın doyurmıyan ve kese şi. 
şirmiyen; tamamen manevi, vicdani 
zevkler peşinde ter döken gence 
bütün bu zahmetleri niçin yaptırı. 
yoruz? Metin, asil ve mert olsun 
diye! .. 

Sporcu gençlerin ruhunda asalet 
ve civanmertlikten eser olmazsa 
spor, yalnız adali kuvveti artıran, 
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insanı, kuvvetli bir hayvan menzi. 
lesine indiren vasıtadan ibaret ka
lır. Asıl ve asil manasını kaybeder. 

Tgrk sporunu yükseltmeyi düşü
nenler, yalnız beden şampiyonları 
değil, vicdan şampiyonları da yetiş_ 
tirmeyi gaye ittihaz etmelidirler 
Birincilik kazanan, şampiyon cıan 

kudretli bir sporcu, ahlak ve fazilet 
d~künü ise, muva!fakıyetleri gu -
rurumuzu okşasa bile, ruhumuzu 
tatmin etmez. 

Gençliğe, sporun asıl ruhu ve şe
refiı her çareye başvurup birinci 
çıkmak ,şan almak, meşhur olmak 
ve caka satmak olmadığını anlat _ 
mak, onun manevi faziletlerinin te
miz civanmertliğinin zevkini tattır
mak !Azımdır. • 

Sporun bu içyüzüne ehemmiyet 
vermedikçe, meydana gelecek eser, 
dış cephesi ne kadar parlak olursa 
olsun, muht~em, fakat her vesile 
ile yıkılmıya huır, temelsiz bir sa-
raya benzer. " A. 

- Ondan iyi bir pehlivan dğildir 1 
amma, pehlivan oğlu pehlivandır. 

- Benim kazığımı kolaylıkla i 
söktü.. { 

- Ne diyorsun? ~ 
- Evet, hem de bir elde ... Bili -l 

yorsunuz. Kavasoğlu bu kazığın al
tında yatıp kalmıştı 

- Olabilir ... Evet, Molla iyi peh
livandır. Kavasoğlu ile de berabere 
kalmış güreşleri vardır. Demek ye
nemedin Mollayı ha? 

- ........ . 
- Bak ezan olunca Çatalcada bile 

ayırmışlar güreşi .. 
- Mollayı çok sevdim. Terbiyeli 

ve okumuş bir adam. Beni istanbu.. 
la davet etti. Üsküdarda Şemsipa
şada oturuyormuş. Niyetim, sonba
harda ona gitmek, hem onunla bir 
güreş yapmak ve hem de Keleş Ha
sanla, ve diğerlerile de tutuşmak 

istiyorum. 
- Güzel, dönerken bana uğra, 

beraber gidelim. 
- İnşallah ... 
Bekir, dört beş gün sonra, Delior. 

manad bulunan Akkoyunlu köyüne 
gelmişti. Üzüm zamanı olduğu için 
kendini besiye çekmişti Ayni za
manda çift ve çubuğu ile meşgul o
luyordu. 

Kazıkçı, epeyce para tuttuğundan 
ve yaşı da ilerlediğinden Hicaza git
meyi düşünüyordu. Niyeti, istan -
bula gittikten sonra, köyüne dön -
mcden Hicaza gidip hacı olmaktı. 

Kazıkçı, köy işlerini bitirdi. Çoluk 
çocuğunun kışlık zahiresini amba
rına attı. Ve İstanbul tarikile Hica
za gitmek üzere köyünden uzaklaş
tı. 

Bekir, İstanbula gelirken Ali Be
ye uğramıştı. Fakat Ali Beyi çiftli. 
ğinde bulamamıştı Çiftlikte iki gün 
kadar kaldı. Ve yola çıkmıya karar 
verdi. 

Kahya, Bekiri salıvermiyordu. E
dirneye giden Ali Beyi beklemesini 
söylüyordu Lakin Bekir, bekleme
di. Arele işi olduğundan bir an ev
vel hareket etmesi lazımgeldiğinde 
_ısrar ederek yola çıktı 
. Bekir, İstanbula gelir gelmez doğ
ruca Tophanedeki Sivaslı hemşeri
sine misafir oldu. Bir iki gün bura
.da kaldıktan sonra, bir sandala bi
nerek Molla Mehmedin Şemsipaşa 

medresesindeki odasına gitti. 
Molla; Kazıkçının gelişine çok se

vinmişti. Bekirin geldiğini duyan 
pehlivanlar ve meraklılar, Şemsipa
şa medresesinin avlusunu doldurup 
boşal tıoyr lardı. 

Pehlivanlar, yanlarında Bekir ol. 
duğu halde haftada iki gün Bağlar
başına gidiyorlar, idman yapıyor -
lardı. 

Bkir, üzüm besisinden sonra daha 
ziyade zağlanmıştı. İdmanlar büs -
bütün onu kudurtuyordu. 
Kazıkçının niyeti, Kavasoğlu ile, 

Arnavudoğlu ile birer kere daha gü_ 

reş tutarak güreşini ayırd etmekti. 
Sultan Aziz, Kazıkçının İstanbuL 

da oldugunu ve Şemsipaşada, Mol
la ile beraber oturduğunu haber al
mıştı. 

Padişah, muhalifleri arasına ka
rışan Bekire, daha ziyade hınç bağ_ 
lallll§tı. Demek, bu adamlar, kendi
sine karşı cephe alıyorlardı. 

Molla Mehmedin esasen ağzı dur
muyordu Kahvede, iurada burada 
söyleniyordu: 

- Eh!.. Biz de pehlivanız be!. 
Efendimiz istiyorsa pehlivanlarlle 
sıygaya çekebilir bizleri. 

- Sarayda yeyip içip yatmak peli 
livanhk mıdır? 

Kazıkçı, daha ağır söyleniyordu: 
- Huzurda güreşi anam da ya -

par. Şöyle bir çıksın dışarı Kava -
soğlu... . ' 

Pehlivanların orada burada 6f'"f'c 

}edikleri bu sözler Sultan Azi~ 
kulağına kadar gitmişti. Sultan 
ziz hırsından çıldırıY.ordu. 

Laf değil, bu pehlivanların rııef; 
dan okumaları, ayni zamanda rı 
kendisine idi. Bir gün Halil Paşa) 
huzuruna çagırdı ve şu iradede bıl
lundu: 

-- H~il; Kavasoğlu ile Arna\Tlld: 
oğluna irademi tebliğ et. Kaııl<Ç 
ile birer ğüreş yapmak için bazı!' 
!ansınlar ... Eğer, bu hedfi ınayda~ 
dan çıkaramazlarsa bir daha göztl' 

. me gözükmesinler. 
Sultan Azizin iradesi yerini b~~\ 

m~tu. Kavasoğlu ile Arnavud0~ 
idman üzerinde olmakla bera 
daha ziyade itina ile çalışmıya bııŞ' 
lamışlardı. 

Arnavudoğlu, Kavasoğlundan d8' 
ha ziyade hırçınlaşıyordtı Kastafll°'" 
nulunun kel kafası kızmış, Anado
lu ayranı kabarmıştı 

Kazıkçıyı ilk evvela Arnavudoi• 
lu tutmak istiyordu. Kavasoğlu, µ• 
navudoğlunun bu harekatına .rııerJl' 
nun oluyordu. 

··reşe 
Nihayet; başpehlivanların gu·ıdi· 

hazır oldukları Sultan Azize bl .• 

rildi. Padişah, yaverlerile, ŞeJ1l511C• 
paşa medresesinde bulunan J{aıı 
çıya şu iradeyi teb!iğ etti: ~ 

- Ihlamurda güreşmek üzere °' 
nümüzdeki cuma günü namazdaı' 
sonra bulununuz. 
Şaka değil, padişah iradesi idi 

Kazıkçı, Molla ile beraber ya':~ 
cevap verdiler: 

- Efendimizin iradeleri başıfll~ 
üzerine, lakin güreşi berabere bı · 
rakmak yok. 

Yaver, derhal mukabele etti: 

B be . b"l w. jc: de-- urası mm ı ecegırn " 
ğil... Efendimizin iradeleri bu.·· JI 

Yaver bırakıp gitti. Gü~Ierd;e 
pazardı. Bekirle Molla, birbırıerı 
konuşuyorlardı: 

" - Kiminle güreşeceğim acab• · 

- ~er halde Kavasoğlu ile.·· ııs. 
- lyi amma, ben ArnavudO• 

ile de güreşimi ayırd etmedim • 1~ 
- Olsun... Her halde Kavasol 

iledir ... Padişah isterse ben de /V' 
navudoğlu ile tutarım. 

- İstersen yarın Halil Pa§BY' 
kadar gidelim. 

• f! -- Olur ... Anlatırız meseley1, · 
fend.imize arzetsin... ~ • 
Sabahsı Molla ile Bekir, t)'sltıl ,. 

dardan bir sandala binerek pol~p 
bahçeye geçmişlerdi. Saraya gı 
Halil Paşa dairesine geldiler. 

JtB• 
Paşa; pehlivanları nezaketle ı.. 

bul eyledi. Hatırlarını sordu. IJB 
ta, Bekire iltifatta bulunarak: ·fi 

- Pehlivan, bu sene seni dahR 1
• 

buldum... İyi beslenmiş ve idrıı1111; 
lanmışsın! Bakalım cuma günü J1 

yapacaksınız? 9 

- Paşam, kiminle güreşeceği~: 
- Biz de bilmiyoruz oğlum·· · d· 

fendimiz, Kavasoğlu ile Arna\111 ıJ• 
oğlunun hazır olmalarını irade 1' 
yurmuşlardı 

- Anlamak mümkün değil Jlli? ıı 
- Neden bu kadar ince eliyorsıl p 

pehlivan? Kiminle olursa .oı.sun Jte 

bir değil mi? . ti • 
- Birisile de Molla tutmak ıs 

yor da... e 
- Ya .. . Öyle ise efendimize arı 

deyim .. dedi... bl" 
Paşa; pehlivanları dairesindeÇ 1' 

t
. o 

raktı Harem dairesine geç ı 
geçmeden huzura çıktı. . }ltı-

Sultan Aziz,· mutadı veçhıle • 
"Il 

rem dairesinde soyunmuş dökU , 
müş oturuyordu Halil Paşa huzıı 
runa çıkınca sordu: ., 

- Halil, yine ne var ba.kalı:Il · 
(.Devwııı vat) 
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SJtla ~ llcl811 

Anofeller Hanedanına 
Karsı Ac ı lan Sefer 

' Anofeller hanedanı, insaniyet se- MiLL A 

1 iKTISAT 
Çakırcalı 
Osman 

Düşünceli Bir Yüzle' 
Beyin Yanına Girdi 

neliklerinde ( c-annales> mukabili), 
bir meçhul teşkil etmez. Kuvvet, 
kudreti, kendisile mücadele etmek 
için dünyanın her tarafında muhte
lif teşkilat vücude getirilmesile de 
sabittir. Tabiatile, hay41t l;>ir düşma. 
na karşı, bütün cihan harbe girme
ğe kalkışmaz: Mısırv.ad bir nam ta· 
şıyan bu hanedan, besbelli iri, bir 
Edgar Wallace'in yahut diğer bir ro. 

Bir Harbe Hazırlanıı Veya Harp Sıraaıncl11 
Milli İlctıaadın Bayalı Rola Vardır 

kın Ctkırcahnın kurşundan yana sı
ltoc lısı olmadığını anlıyan Çerkes 
tır a Mehmet, bir an kendisini kap 
L._ ıruş olduğu ümidi tamamile kay
~tti .. 

ra Bu sırada oldukça yakın noktala
ıt kadar ilerlemiş bulunan ve mev
~Utan müfrezeler Çakırcalının ü
Qı ne şiddetli bir ateş açtılar. Sus
ıe;ş olan mevzi de derhal mukabe
llb e haşladı. Her tarafta birden si-

ların daha hızlı ve çabuk patla
~~ başlaması h'ükumet kuvvet
~ şiddetli bir hücuma geçtik
"'"lllle delalet ediyordu. Koca Meh:;:n üzerinden kurşunlar alabil
'e, e uçuşuyordu. Bu şiddetli a
~atisi be~ on dakika kadar sür
w.__ - n sonra yine yavaşladı. Hü
~"lheıt k'llVVet1erinin bulundukları 
~en yükselen birkaç feryat ve i
~. karşı tarafın birkaç zayıat 
'~llni gösteriyordu. ,!:_ şiddetli ateş teatisi _.Jtında 
- .. Mehmet bulunduğu yere büs
._tG:ı büzülmüş, koca vücudunu 
..,.L.. hangi bir kurşuna hedef et
~n kurtarmak için ecel terleri 
~ Üştü. Ateş durunca Çakırcah-

Besi yine duyuldu: 
,;- Seni fazla merakta bırakmıya-
:~ koca ayı. Sana bir oyun oynıya
llbt da, hayatının sonuna kadar ayı 
'oyna. Buraya kadar yaklaşmak 
ha~ etini gösterdiğin için hayatının 
s•şlıyonım. Al! 

~ir tüfek sesini bir feryat takip 
ltırı' lCurşun Koca Mehmedin bir ko
\. ' saplanmış ve kemiğini kırmış-

tı, devam etti: 
bit- Bu kafi dejil, al öbürüne de bir 

1-e! 
._ lltinci kurşun da Çerkes Koca 
~edin ikinci koluna saplandı ve 
be Mehmet kendisini kaybederek 
hldı. 

~it akşama yaklaştığı halde hü
llJr t kuvvetlerinde asla bir geri
~ ve bezginlik hissedilmiyordu. 
~la ateş açan noktalar gitgide zi· 
llA~-:eıiyor ve ateş şiddetleniyordu. 
~tin işi çok ciddt tuttuğu 

~.\._ aktı. 
Jt_-.ıtcalı, bir ara çok bunaldı. 
~ 14uatafaya: 
~-Ben biraz geriye çekileyim, ço
~ vaziyetini yakından göre-
:St IOnra gelirim. Sen aman çok 
~ li ol! Dedikten sonra mevzi· 
~ llirünerek geri geri çekildi. 
leli. artık emniyet mıntakasında 
tl-ıı-lliik<imet kuvvetleri tarafından 
\~ kurşunlar buraya dokunmaz.. 
' ayağa kalktı. SaatlerdE-nberi 
- dan kurşun attığı halde yine 
~ ıinde görünüyordu. Yavaş ya
l. Osınan Beyin bulunduğu kovu
~ttı. Osman Bey, bembeyaz bir 
111 ~ bir köşeye büzülmüş, akibeti
L Jta. kliyordu. Efeyi görünce aya
' .lktı. Yoksa idam saati gelmiş
)Ottt di. Korkusundan birşey soramı-

)! u. 
fe rnutad nezaketini bozmadı: 

~ ..... l\ahatsız olma Osman Bey, o
~ dedi. Karşı karşıya oturdular. 
4- b l'Calı bembeyaz çevresile alnın
~riken terleri sildi. Bu sırada 
h ler yine büyük bir şiddetle 
~tltnııya başladılar. Osmanlı tazyi
b~ lrttınyordu. Efe hemen kulak 
~ı ve bu şiddetli atış devam 
S tnüddetçe gözünü bile kırp
' dinledi. Ateş yine yavaşla· 

...._ Oaınan Beye döndü: 

mancının hayalinden çıkmıştır. 
rine içinde hazır sigara bulunan bir Mevcudiyeti hakikattır ve bu kud
paketi Osman Beye uzattı. Kendisi reti aliyenin her sene dünya ticare
de bir sigara yaktı. 1 tine ve endüstrisine ir.as ettiği za· 

Osman Bey hafif bir sesle cevap rarlar hadsiz hesapsızdır. Bundan 
verdi: ı başka, senede üç buçuk milyon ada· 

- Mehmet Bu işi yapmaz. Hüku- mm ölümüne badi olmak cinayetile 
mete haber veren her halde başkası müttehemdir. 
olacak. Belki de köyden biri boşbo- ı Fakat bütün bunlar pek korkunç? 
ğazlık etti. Bu beladan kurtulalım, Anofeller hanedanı, peki, faaliyG
sana üç bin değil, beş bin altın vere- tini ne yolda icra ediyor? Ekseriyet. 
ceğim Efe! le karanlıkta. Ey, o gizli ku~reti ne-

Çakırcalı acı acı güldü: ye istinat ediyor? Gözle görünmez 
- Paraları saymakta biraz geç bir zehire ve Jnsanların cehaletine. 

kaldın Osman Bey! Ben vaziyeti hiç 
1 

Kendisinin sırn, son asırdan beri, 
iyi görmüyorum. Çok fena sarıldık. İngiliz Ross tarafından keffedilınif 
Karıncalıdağ, pis bir dağdır . Hele olmakla beraber henüz kudret ve •· 
bu gece bir yolunu bulup aradım ka- zametini yıkmağa muvaffak oluna· 
çamazsak, yarın gayri bize ölmekten mamıştır. Anofeller hanedanı hiçbir 
başka iş kalmaz. Kimbllir Osmanlı zaman dönmez, arkasını çevirmez. 
daha kaç alayını dağa gönderir. 1 Onun için siyasi hudutlar yoktur. 

Osman Bey yavaş yavaş başını 1 Zengin, fakir, amele, köylü, erkek 
kaldırdı: kadın, hıristiyan, müslüman, bnh· 

- Neden öyle düşünüyorsun Efe? f man buda salikleri, hasılı hiçbir 
Bu işten kurtulmak ta var. 1 kimse onun mazhan affı olamaz. 

- Kurtulmak mı? Evet, Allah bü- Bu · anofeller stvrisineklerdir. Bey· 
yüktür. Fakat çok güç. nelmilel sivrisinekler. Anofel ailesi· 

- Sana bir teklifte bulunacağım nin enfekte olmuş azasından biri 
Efe! Hayatım senin elindedir. Beni bir adamı ısırdı mı, arfık onun sıt. 
dilersen hemen öldürürsün. Fakat, 1 mav.a tutulm'Hı gecikmez. 
gel sen bana hayatımı bağışla, ben Mısırvari bir isim taşıyan bu siv· 
de hem Sf'nin, hem de bütün adam- risinekler ailesinin, insaniyetin en 8ir top fat.rlkumda -1 lıaliacle ppalaa toplar 
larının hayatını kurtanrım. büyük düşmanlanndan biri olduğu-

- Nasıl? · nun bir delili de her sene sıtmaya 
- Ateşi keser, Osmanlı ile müza- · tutulanların sayısının 800 milyona 

kereye girişiriz. Beni ileriye götü- baliğ olmasıdır. 
rürsünüz. Ben uzaktan kumandanla Bereket versin ki Cemiyeti Ak
konuşurum. fcabederse Nazım Pa- vam, bu müthiş haşarata karşı bü
şaya telgraf çektiririm. O zamana · tün cihanın açtığı harbı, anofeller 
kadar bekleriz. Bak görürsün, mut- hanedanının kudretini imha edebi· 
laka hayatını kurtarırsın. Jecek silahı aleme tanıtmak suretile 

- Çocuk musun Osman Bey. Ben destekliyor. 
Osmanlıyı bhmez miyim? Eski gün- Cemiyeti.Akvam Sıtma Komisyo-
1er geçti. Şimdi hükumet böyle şey- nu hastalığın hüküm sürdüğü mev
lere papuç bırakmıyor. Senin bura- simde prevantif olarak yevmiye 40 
da olduğunu biliyorlardı. Eğer sana santigram, musabiyet halinde de, 
ehemmiyet verselerdi evvela oğlun 5 ili. 7 gün müddetle, günde 1 ill 
gelir, parayı getirir, seni kurtarırdı. 1,30 gram kinin alınmasını tavsiye 
J andarma da ondan sonra gelirdi. · etmektedir. 

- Efe, beni serbest bırak gide- Bu suretle, sıtma sivrisineğinin f· 
yim, sana namusum üzerine yemin ras ettiği zarar t$dit edilmiş olu· 
ediyorum ki, bütün malımı, mülkü· ' yor. Hiç şüphe yok ki insaniyet, ha· 
mü satar, seni kurtarırım. -rik.avi bir ilaç tefltil eden kinine ~-

- Olmaz Osman Bey. Beyhude hip ohiıadılı takdirde, apofeller.ha· 
yalvanyorsun. Sen dat kanununa . nedanına karşı müdafaasız kalmağa 
hiyanet ettin. Canını kurtarman, mahkfundur. 
ancak jandarmanın ateşi kesip Ka· ------•.•-_. .... , • .;; ... _ .... _ 

nncalıdatı boşaıtma1arue kabildir. Be• '-plilı .r ab · 
Onu da söyliyeyim, vakit varken tö- ._ lJ r ~ • . 
be, istiğfar et! Abdest al, iki rik'at rilıalarl mızda 
namaz kıl. Güneş batar batmaz biz 

FRANSADA: ...--- IYAZA N:ı--.... 
Fransada milU iktısad enteresan 

veçheler arıeder. Fransa, dahili si- Emekli General 
yasetinin vakit vakit .aldığı çok çap· 
raşık şekillere rağmen, daima yurd Kemal Koçer 
emniyetini istihdaf eden iktısadi .._ ____________ .. 

bir siyaset takip etmiştir. Fransız l görürler. İktısad talebesi ve teknik 
idare makinesi, oynak ve uyanık elemanlar da bu vazifenin istilzam 
efkarı umumiyeyi milli hedefe tev
cih etmek kudretini gösterebilmiş- ettiği hususiyetlere alıştınlırlar. 
tir. Parlemantariun sistem daimi Fakat bu gençler mensup oldukları 
bir hükumet değişikliğine yol aç- sınıflarda da ayni zamanda askeri 
makla beraber, vatanperver Fran- mükellefiyetlerini yapmak mecbu

riyetindedirler. 
sa, buhranlı anlarda sarsılmaz bir 
birlik vücude getirmekle gü.çlükle- Orduyu ikilendiren sanayiirı. mil-
ri yenmesini bilmiştir. Bugünkü lileşt~ilmesi işi pürü~~~e cereyan 
· · li h"kh- t bu hakildıtin te- edemıyecek kadar guçtu; Fransız 
azım u wue , h"kh t' ö b · · k 1 

lli · · t · ed iradenin mü- u ume ı, nce, u ışın o ayca 
ce sını emın en b'k edil ~.. k 'd' A t ~ 
ahh b ,. t' lid' Fransız tari · tat ı ece5 u.e anı ı. ç ı5ı sa-l as ır ırnsa ır. • . . 

h . · h tetkik edenler bu . hada aşın menfaatler temın eden 
ını ve ru unu b' .. yi bat•.. lek t 

kararda müttehiddirler ve totali· ır .muessese • Wl mem e 
te 1 b 'l b it' ftan ıerl dur hesabına, kayıdlar altına almak, r er ı e unu ıra • . . . 
mamaktadırlar Liberal Fransa, mıllileştirmek, hürriyetın betili sa· 
1936 apstosunda çıkardılı bir ka· · yılan Frana,da kolay olamazdı. Ka
nunla memleket müdafauile ilgili nunun tatbiki ile ~oçkis ve Şnay· 
endüstrisini millileştirmek gibi bü· der • Krozo tlddetli protesto avaze. 
,.:\~ b' · asi c lidet eseri göster- Jeri yükselttiler: Şahsi tasarrufu 
3..... ır sıy . e Fr .. h . t k 

. t' Şimdi F nsa iktısadi sefer· ansız ana yasası, cum unye a-
:'r~ ist i ;;ğer bazı memleket. nunları kAfildi. Menfaati haleldar 
le~~ki~d:: ~ok daha kuvvetli ve olan firmalar, hüktim.ete karşı cepkaçmanın yolunu arıyacağız . . Elbet. r:9. ı • f 

te seni de beraMrimizde götürecek T aa ıye esash olarak ordunun en büyük heler tefkil etmiflerdi. 
Beş yıllık sanayileşme plinının kaynağını ve deMeğini tefkil et- Millileştirilen fabrikalann istim· değiliz. İşte. bak, eğer Arpaz köprü

tatbikatından olarak Sümer Bank, mektedir. İmparatorluk müdafaa llki zaruri idi, bunun için bu fabri· 
Türkiye Ziraat ve Türkiye İş Ban· kurumu cümhurreismin 'emrinde- kalara tazminat verilmeli idi. Maki
kalarının iştiri.kile kuruhn büyük dir ve bütün müdafaa teşekkülleri· neli tüfek ve tanklarile meşhur olan 
bez ve İplik fabrikasının inşa ve nin en büyük merciidir. Hoçkise 25 milyon ödenecekti. Fran
montaj işleri tamamile bitirilmiş ve tktısadi seferberlik tam manasi· sanın en mühim silah fabrikası mü
fabrikalar 1 temmuzda ç.alışmaya le askeri mahiyettedir. Bu sahada him bir tazminat istedi. 1937 de ufak 
başlamıştır. vazife alanlar subay ve yedek su- çaplı toplar yapan Havr şubesi ile 

sü olaydı, böyle sıkışmazdık . 

Çakırcalı ayağa kalktı ve Osman 
Beyin yüzüne bile bakmadan ko
vuktan dışarı çıktı. Osman Bey ol- · 
dueu verde put ıribi kaldı. 

Bulutlann göstermediği güneş 

batmış olacaktı. Uzaktan gök gürül
tüleri işitiliyor ve hava, gözle t akip 
edilir bir sür'atle kararıyordu. Tü
fek ateşleri sık olmamakla beraber 
yine sağdan soldan tek tük duyulu
yordu . 
. Efe bu aksam kendisini büsbütün\ 
başka hissediyordu. İçinde, mahiye
tini keşfedemediği birşey vardı. U
zun uzadıya göke, bulutlara, ağaç
lara ve yere bakıyordu. Dünya ken· 
disine büsbütün başka türlü görü
nüyordu: 

- Kızanlann yanına bir vanvere
yim, diye mırıldandı ve ileriye dol· 
ru sOzüldil. 

Şark vilayetlerinin ihtiyacını kar- bay sınıfını haizdirler ve bu memu- Harflör ve Hük millileştirildi ve 
şılamak maksadile kurulmuş olan riyetlerinin hususiyet ve ehemmi· bilahare buralara hükumet el koy
bu fabrika Bakırköy, Kayseri, Ereğ- yetlerine göre de yetiştirilmişler- du ve kanunun tayin ettiği tazmi
li ve Nazilli fabrikalanndan sonra dir, iktısad mekanizmasını, hazer- nat ödenmek icap etti . Bir hüküm, 
plAn mucibince tesisi ikmal edilen de, müdafaa ihtiyaçlarına göre iş- kat'i ihaleyi temin etmeli idi. 
beşinci pamuklu kombinasını teşkil letmek kudretini haizdirler. Sefer- Bir sanat memleketi de sayılan 
etmektedir. de bu idare doğrudan doğruya aske- Fransa, herşeyi müdafaa maksadı· 

Tamamen modern tarzda inşa e- rldir. Kurumda müstahdem kimse- na uydurmak için bütün imkanlara 
dilmiş ve en mütekamil makineler· ler, orduda haiz olduklan rütbenin başvuracaktır. Ancak İngiltere bu 
le teçhiz edilmiş olan bu yeni fahri· bir üstünde bulunabilirler. İktısad kayJdlara bağlanmadan hedefine 
ka 26,000 il ve 430 tezgi.ha maliktir. sahasında lüzumlu olan bilgiyi ver- yürümektedir ve dünyanın hiç bir 
Senede bir milyon kiloyu mütecaviz mek için hususi bir okul açılmıştır. memleketinin İngiltere gibi muvaf
pamuk istihlAk ederek dokuma ve Bu okulda mütehassıs subaylar hu- fak olamadığında şüphe yoktur. 
iplik iinalltında bulunacaktır. sust iktısad vazifeleri için tahsil tNGILTEREDE 

Bu yeni fabrikanın faaliyete geç- :s lngilterede bir aıı'ane halini alan 

ile Azami muvaffakıyet temin ef 
mektir. İngilterede, ufak m~mleket-

' lerde görülen çok çapraşık mali v, 
iktısadi takyidata iltifat edilemez. 

İngilterede bütün memleket mü
dafaası meselelerinin hal mercii, ill).· 
paratorluk müdafaa şurasıdır. Şu

ranın daimi bir katibi vardır ve 
başvekalet emrindedir. Müdafaayı 
alakadar eden mühim teferruat 
üzerinde İngiliz parlamento sistemi
ne göre çalışan bir çok komisyorılar 
bulunmaktadır ve tabiatile bu me-r 
sai iktısadi sahaya da dahildir. 
1927 de, bir imparatorluk yüksek 
müdafaa okulu tesis edilmiştj.r. Bu 
okulda kara, deniz ve hava subayı&. 
n yetiştirilir ve bili.hare muhte~ 
k~yonlara verilirler. Okulda ıdr, 
vil. memurlar da yetiştirilirler: O. 

. kul ild yılda bir değiştirilen dentı-. 
kara veya hava erklnmdan birinİll 
emrindedir. Okul, ili müdafaa v. 
zaifini öğretir, bu sayede terettiiı, 
eden vazifenin güçlüklerine ı•lelı!, 
çalmak imklnlan elde edilir. 

İngilterede dikkate çok ıayan Je-
1 

deJt tesisler, yannın ihtiyacının ne' 
kertede karşılanacatını göstermek· 
tedir. 3'7 ye kadar açılan fabrikala· 
rın mikdan 2688 idi. Bir kısıin fab
rika inşa halindedir · ve yeni fabri
kalar inşası da düşünülmektedir. 
Başvekil bir nutkunda: cCihan met-' 
ur bir hareket tarzı alıncıya kadar 
İngiltere teslihatında duraklamalar 
olmıyacaktır> demişti. 

Çamberlayn bir diğer hitabesin· 
de: cAltı ay önce kısır bir toprak 
gördüğünüz yerlerde şimdilik yarım 
düzüne tayyare fabrikası kurul· 
muştur. Buralarda bir işçi ord\1911 
faaliyettedir, hem vukuf ve ihtisas· 
la. Tayyarelerimiz en yeni ve en as
ridirler. İşçinin içtimai ve sıhhi va· 
ziyeti hiç bir memlekete müyesser 
olmıyacak derecede yüksektir> de
mişlerdi. Ecnebi firmalarla da iş or
taklığı yapılmak suretile 2M> fahri 
ka açılmıştır. Bu firmalar, gümrük 
resminden kurtulmak için İngiltere 
toprağında çalışmayı tercih etmek· 
tedirler . 

,•enı sanldık Osman Bey, dedi, 

~~un bize ısyıe bir oyun GY· =1=8=E=r=o=ı. n=c=i=y=a=ka=ı=.=.=dı= 
l8tJ n Bey hiç cevap vermeden 
"1 ~ni yere indirdi. Çakırcalı de-

meslle Sümer Bank eliyle işletilmek yi bulmak suretile memleket mev- ticaret serbestisi, memleket milda
te olan devlet fabrikalannın mec· ' cudunun % 58 ine çıkacaktır. faası için tedbir alınan son yıllarda 
mu il adedi 114.652 yi bulmuştur. Malatya !abnkasınm çalışmaya da hiç bir değişiklik arıetmeden, en 

Zabıta, evvelki a1qam Cinci ha • Memleketimizin 1938 senesi istatis- başlaması, mesafenin uzaklığı dola- mü.him rol oynamaktadır. İktısad 
nında lnt bir arqtırma yapmlf ve ' tiklerine nazaran umum il mevcu- yisile, ihtiyaçlannı tam bir surette çerçevesi içinde büyük tesirini gös
aizli olarak esrar ve eroin çeken 18 du 229,920 olduğuna göre devlet ve zamanında karşılamak imkanını teren ticaret. milletlerarası münase
kif.iyi IUÇ üzerinde yakalamqtır. fahri.kalan Tllrldye pamuklu en- bulamıyan şark vilAyetleri piyasası- betlerle de ilgilidir ve İngiliz siya-

Kömürden benzin çıkarmak hu· 
susuna da ehemmiyet verilmiştir. 
fngilterede elde edilen benzin, ihti
yacın yüıde befinl kapamaktadır! 
İngiliz düpnanlan bu boşluğa bü
yük ümidler bağlamaktadırlar. Fa
kat du,ünülmek icap eder ki İngil
tere bu hayat yollarını kapamamak 

etti: 
\fı. ~ İtirniz Allaha kaldı. Şu akşamı 
"1t ~lursak, mesele biraz hafiflfye

) lr ılgara sar, buyur! 
~•kat nerede? Osman Beyin tttri· 
11,.!~tınakları si1Sa saraeak kabl

-·~. çok uzaktı. Efe bunun n:ze-

Bunlar arasında Battal, Kefelo, düstrlsine çalışan il miktarının ya- nın pek memnun etmiş ve Cümhu- setinin bir cephesini de bu teşkil 
Zincirli na.mile Ali, Arap Zehra, rısına malik bulunmaktadır. riyet yıllarında hızla inkişaf etmiş eder. İngiliz milli iktısad teşkilatı, 
Saliha, Hacı ve Cahit isimlerinde Yapılmakta olan tevsi işlerinin olan Malatya şehriyle civarı ıçın imparatorluğun muhtelif kısım· 
maruf ıehir kaçakçılan bulunmak. ikmalinden sonra devlet fahri- yeni bir iktisadi ve içtimai inkişaf lcınnın ve muhtelif müdafaa kurum
tedll' · kalarma il mevcudu 132.652 kavndı olmak yoluna ı?irmiştir. larırı"':'l pürüzsüz ve elele çalışması 

.fçfn dalma harbi göze alabilecektir 
ve donanma bu emniyeti elde etti· 
rebilecektir. 1934 de kömürden ben· 
zin çıkarmak için bir kanun istu 

(So•u 1 bati aylada) 
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Ulubo.rluda Hatay 
Ve Lozan Günleri -··- - .• l$İ~ 

Ve bunun üzerine, geçen gun tei 
tiğiın ve babasını, atını satınıY.~ 
vik eden şek.ilde tekrar güldll· 

30 Ağu.stos: 
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~IJulda Ziynet ltalyanlar 12 
asının Piyasası Adayı Nasıl 

-. . <n..taratı 1 tııcı1 •yf•> Gasbettiler ? 
~ &ekiz aydanberi bul l<uyum-
'1tuı ınüracaati üzerine- 22 ayar 
ı-.. ~ileziklere damga vurmıya baş
~· Damgayı gören müşteriler 
ile _ıar~ bilezikleri tekrar muaye-

ettinnıye lüzum görmüyorlarmış. 
Na Son iki senedenberi Kapahçar
lltı altın bilezikten başka bir şey 

lrrıanıaya başlamıştır. Kapalı -
~da taın 25 bilezikçi dükkanı açıl 
~ Bunun sebeplerinden birisi 
- n son moda bir süs olması
~apahçarşıda Karamanlı so
~ 25-27 numarada cevahirci
ta ~Pan Bay Bonjor dün bu husus 

nıuharririmize demiştir ki: 
llhı "'"'":Altın bileziğin çok sürülmesi
ta bırçok sebepleri vardır. İlk saf
da 'lboda oluşu gelir. tkinci !Ulfta 
Olııı altın alış ve sntışının menedilmiş 

asıdır. Albn serbestçe alınıp sn:::ken para saklamak istivenler al 
lira alırlar ve saklarıı:rdı. Bu 

~t ıneraklılar piyasada altın bula
l'lnca serbestçe satılan altın bile

~eri toplamı)•n başladılar. Bunu11 l 
4fl Çarşıda bilezikçilik aldı, yür;i- ' 

Birdenbire 25 bilezikçi dükkanı 1 
::a:va çıktı. Şimdi devlet altın alış · 
lal la~ını serbest bırnkınca bilezik 
~ı düştü. Artık Sandal bedes· 
~ yığın yığın altın bilezik ız:eli

'lk · Ba gidişle yakında altın bile
a.~odadan dil~ktir. Altın bile
~ altın serbestken 25 gramdan 
;::-ken altın menedilince 60 - 70 
tı_ hk altından yapılmıya başlan
~ Bu da altın bileziğin süsten zi
~ Para biriktirmek için yapıldı-

rösteıir. 
EIJMAS FiYATLARI 

~'1ı &ene piyasamızda elmas fiat· 
llda geçen seneye nazaran yüzd~ 
~ .nisbetinde bir yülcseliş vardır. 
ıtı.a un sebebi de piyasrıya fazla el
~ ~rzedilmemesi ve buna mukabil 
~ liıtan yüzüklerine elmas konması 
~elrnaslı saatler ve platin üzerine 
~n elmaslı" çiçek iğnelerin moda 
ı_ almı, olmasıdır. remiz elmas
f: I' Çok aranmaktadır. Bir kırattan 
:!:!_a elmasların kıratı 120 ve 130 
~.-.Ya iki larattan fa.da olanların 
-.qq, 150 liTaya sablmaktadrr. 

(Baştarafı l lDcl •yfada) 

gemilerinin yatağıdır. iAmma klf 
günlednde huzur yeri değildir. Ol 
seb€pten ekser büyük gemiler Ro. 
dos önünde kışlar ve bir limancık 
dahi mezkiır Lindos kalesinin kıb
le lodoş tarafında vardır. Veli ol li-
manın ağzındadır. Rüzgarlı günuler 
de girilemez. Mesela iki kayanın or
tasından girerler. Girdikleri takdir. 
ce iki pare kadirgaya mütehammil 
yerdir ve badehu mezklll' kaleden 
Kineburnu kıble lodosu üzerine üç 
mildir. Mezkiır burunun üııerinde 

bir bürç var. Gözcülük ederler ve 
anın altı mil karşısında bir adacık 
vardır. Mezkfır adacığa (Dindere 
yolu) ı derler. Ve badehu mezklır 
Kine burnundan (Kavniso) lodosu 
üzerine otuz mildir. Mezkılr burna 
(Fenavide) derler. Bir yumru bu -
rundur. Bu zikrolan otuz milin a-
rası olan ,kenarların her neresin ka
zarlarsa tatlı nu çıkar. İmdi mezkur 
burnundan (Taka ve Kife) burnuna 
varınca yaz gününde yatak yoktur. 
Zira yaz Zrüzgarlarma açıktır. Kav_ 
ko Kine (Harkeye) mukabil olan bu 
rundur. Alameti, üzerinde bir bürç 
\"ardır. Ol bürçtan gözcülük eder
ler. Andan sonra (Harke) ile mez
kur adanın arasında birkaç küçük 
adacıklar vardır.> 

Bütün ArŞipel adaları gibi arzın 
tezelzülatı neticesinde zuhura gel -
miştir. Vakıa arazisi volkanik ol -
dulctan başka 1240 metrelik bir ir
tifada bulunan (Etavirosi) dağının 

(1) zirvesinde sönmüş bir yanar dağ 
menfezi vardır. Bu yanardağ ihti -
mal ki kurunu ula ortalarına kadar 
faaliyette idi. Bir Yunan estursi 
yanardağın faaliyeti üzerine istinad 
etmiştir. Oralarda adaya benzer hiç 
bir şeyin mevcut olmadığı zaman
larda, ateş müvekkilleri addedilen 
Nelikin biraderlerin hemşiresi de. 
niz mabudu ve müşteri (jüpiter) 
biraderi Posidon (Neptun) ile izdi
vaç etmiş ve bu izdivaçtan doğan 
kız Rodos (Roz = Gül) tesmiye edi
lerek Marmarisin açığında denizin 
altına gizlenmiş. Fakat güneş ma
budu Helyos bir aralık kızı görüp 
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SOLDAN SAGA: 
1 - Bir şehir, beyaz. 
2 - Vermek, vücudümüzün 

tarafı. 

3 - Ağaçlarda vardır. 

4 - Yol, şeffaf bir madde, 
spor. 

bir 

bir 

5 - Boğaziçinde bir yer, Arapça 
«SU». 

6 - İstek, evlerde vardır. 
7 - Güzellik. 
8 - Bir sinema artistinin ismi, 

genişlik. 

9- Bir uzuv, bir yemek. 
10 - Hiddet, alaturka musikide 

bir fasıl. 
YUKARIDAN AŞAGI: 
1 - Ele giyilir, ilave. 
2 - Müteazzım. 
3 - Kapılarda bulunur, tard. 
4 - Bir çalgı, bir İtalyan şehri. 
5 - Dikkatli, bir kazamız. 
6 - Kol. 
7 - Bir harfin okunuşu, Kur'an 

parçalan. 
8 - Sual edatı, işaret edatı. 
9 - Bir iskambil klğıdı, işçt. 

10 - Çöllerde bulunur, kayıt. 

Dlaktl Bulmaca•m• baUi 

s 

Askırllk Dıesl: , 

'Milli iKTiSAT 
1Baıtarafı 1 iacİ .. yfada) 

edilmiştir. Bir lord tiyasetindeki 
komisyon münhasıran bu işlerle 

uğraşmaktadır. 
Sanayie verilen bu veçhe, süphe

siz, iktısadi ve ticari hayatta eksilc
likler çıkarabilir. 1914 denberi ekil
miyen arazinin 801,000 hektar oldu
ğunu totaliterler iddia ediyor. Şe
ker istihsalatında yüzde 30 .kadar 
bir tenezzül VanJU§. 

Harp esnasında Britanyanın iaşe
sini temin etmek çok önemli ve me
iuliyetli bir iştir. Hazer zamanında 
bile insan iaşesinin ve hayvan ye
minin temini ciddi tedbirleri istil
zam eder. Büyiik harpte daimi su
rette adanın 14 günlük buğdavı de· 
mirbaş olarak bulunduruluyordu. 

İngiltere miihim miktarda ihtiyat 
erzak bulundurmak ve ziraate cok 
daha büyük ehemmiyet vermclc su
retile ihtiyacı Jrnrşılıyacaktır. Bir 
çok taraflardan bir yıllık buğday 

idhan fikri ileri sürülmüştür. Hil
kfımet talip olunca fiatin ~ok yük
selmesi de muhtemeldi. F akat fn
gilterede 'hükumet müdahalesi gibi 
halkın terbiyesi de vatani bir vazi
fenin başantmasını temine klfidir. 
Dominyonlar icin Britanya adası bir 
mahreçtir, dahilde bu ihtiy.açlan 
karşılayıcı tedbirler almak, domin
yonlarda sızıltılar tevlid edebilir, 
divcnler de v.ardır. lngilterenin bu 
güçlükleri nasıl atlatacağını düsü
nen yabancı mütecessisler de yok 
değildir. İngiltel'e Büyük harl>den 
aldığı derslerle iaşe maddeleri gibi 
ham maddelerini de tedarik edebi
lir. 

,' .c.;...~, < ~ ... , • 
İstanbul Atletizm 
Birincilikleri( 

- . 
üç kıtlpri lzırindı yapıraca&. 
müsabakalara bu hafta baş·anıyor 

Atletlerimizin uzun zamandır ha· 
zırlandıkları İstanbul atletizm bi • 
rinciliklerine bu haf ta Fenerbahçe 
stadında başlanacak, müsabakalara 
gelecek hafta cumartesi ve pazar 
günleri de devam edilecektir. 

Birinci, ~üncü, dördüncü kate
gorjler arasında yapılacak koşu, at. 

ma ve atlamaların ilk gün yapılaca~ 

olanları şunlardır: Saat 10 da 3 va 

f üncü kategori - 50, 100, 200, 40I 

seçmeleri. 

Saat 14 de 3 ve 4 üncü kategori .. 

lerin bütün finalleri, birinci kate

gori 100 metre seçme ve finali, ci. 

rit, 1500, 400 mania, sırık, 10.~. 

4X200 finalleri. 

15 ağustos cumartesi günü sacıt 

16 da 200 - 400, 200 mania, 4X lcıf 

final, 3 adım, gülle atma. 

16 ağustos pazar saat 13 de 61 

200, 400, 110, 800, 5.000, 4X 400, Yu 
nan diski, disk, yüksek ve uzun at 
lama finalled. 

Kayıt müddeti 28 temmuz cup 

gününe kadardır. ' 

Serbest Güreş 
Seçmeleri 

Güreş ajanlığı tarafından ter1' 
edilen İstanbul serbest güre§ seçm) 
müsabakaları pazar günü Vezneci

lerdeki SüJeymaniye spor klüb& 
salonunda yapılacaktır. 
Güreşçiler muhitinde büyük ali. 

ka ile beklenen bu müsabakalaı 
hakeınlijine antrenör Salın ve eski 
güreşçilerden Vefik, Yusuf Aslan, 
Ahmet, Reşat seçilmişlerdir. Bu gü. 
reş için sikletlerde iki kilo toleraıı& 
kabul edilmiş olup tartılar saat 12 -
13 arasında yapılacak ve tam 14 de 
müsabakalara başlanacktır. 

Blelldet MUeabakaeı 
1 - Türkiye bisiklet birincilikleri 

-28 ve 30/7/1939 tarihler.inde yapı· 

lacaktır. PIRLANTA FIY ATLARI 
lı.._~ırlanta)·a gelince tek taşlı fiç 
~.-attan fazla pırlantalar fevkalad~ 
la ibet görmektedir. Bu çeşit pır · 
L tıtaıar pek azdır. Beyaz pırlanta

8şık olarak dalkaları açmış, onu================ === 

İngiliz mali menbalan bütün bu 
masrafları karşılıyabilir.. Ticari ve 
mali .siy.ıset, ievkalade vaziyetler
de de, intizamsızlıkların önüne [!.e
çebilir. İngiltere, 1914, de. 20,000,000 
tonluk ticaret sefinesine sahipti. 
Bugün 17.5 milyon mevcuddur. Bir 
yandan Alman denizalb botları ba
tınyordu. Ötede sevkiyat kafnesi 
isini b3F1yordu. On gemide birinin 
yükile batması telafisi kabil olmı
yan zararlar doğurmuvordu~ Bri
tanyanın huzuru icin her fedakir
lığa katlanan çocukları vardı. Al
manyada ticaret filosunun tonajı 

1ngilteredekinin dörtte biri kadar

dı. Fakat bu filonun açık denizler
de iş görmesi imkanı bulunamayın
ca, çok geçmeden, Almanyada açlık 
başlamıştı .. 'fopralc buılatına ehem-ı 
miyet verilmiyen, yahut nüfusu taş
kın memleketlerde şehirlerde kesa-

fet başlar, içtimat hayatta sıkıntılar 
başgösterir. Bunun misallerini Al
manya ve İtalyada görürüz. Masnu
atına pazar bulamıyan milletler için 
bu sıkıntı tahammülün üstüne çı
kar. Bu milletler için harp, fe!Aket
ler doğurabilir. İngilterede de kısır 
toprakların verimini arttırmak için 
tedbirler alınmıştır. Çiçek bahçele
rine patates ekmekle vesika muh
teviyatını temin etmek imkanı yok
tur. Bir kışla mutfağını tetkik eder
ken erin istihkakını soran arkada
ıa İngiliz kumandan: cBizde er do
yuncıya kadar yer> demişti. Çikola
tasından da bağışlamıyanlardan yıl· 
larca süren bir harbdc feragat bek
liyen1er ald.:ındılar. Metin cephele
ri yıkık maneviyat sarstığına şahid 
oldu~. İnhilal günlerini Avrupada 
ben de yaşadım. Taşkınlıklar karşı

sında günlerce otelden dışarı çık
mak imkanları bulamadığımızı ha
tırlıyorum. Hayat yollan tehdid edi
len milletler iktısadi siyasetlerine 
basiretli olmak mecburiyetindedir
ler. Cihan kaynaklarını ellerinde bu
lunduranlann devamlı bir harbden 
büyük korkulan yoktur. İngiltere
de daha fevkalade hazırlıklar baş
ladığı sırada Sir Tomas, chalkın ia
şe maddeleri için esaslı tedbirler 
almayı şimdiden düşünüyoruz> de
mişti. Harpten korkulduğu günler
de yeraltı anbarlarına mühim mik
tarda gıda maddeleri idhar edildi
ği anlqıldı. İngiltere Süveyş veya 
Kap yolundan sevkiyatın taciz edi
lebileceğini daima gözde bulundu
ruyor. Hatta Britanyanın yanı kı
yılanna da ihracın güçlüğ\1 düşü
nülerek daha hpzerden hazırlıkla
ra genni veriliyor. Amerika ile ik
tısadi münasebetlerin genişletilme
si, Amerika yardımının her manasi
le temini İngiliz siyasetinin ana hat
larındandır. İrlandadan ve Holan
dadan hayvan alınmaktadır. Üç yıl 
önce Holandads bulunduğum sıra
da iktısadcılardan bir zat, buhran 
dolayısile 200,000 inek kesmeye 
mecbur kalındığını sövlüyordu. Ar
tık çiçei!ine de iyi mahrecler bula
mıyan Holandanın Almanyaya sü
remediği sebzesini yer yer yaktığı
nı görüyorduk. Almanyanın Holan· 
daya borçlu olduğu 800 milyon gol· 
den buna mecbur ettiğini de söyle
yenler vardı. 

2 - Bir kilometrelik siir'at kO§U· 

su 28/7/1939 cuma günü saat tam 
7,,30 da Küçükçekmece gölü kena.. 

rındaki düzlükte yapılacaktır. lllill' b· '- ıç yoktur. Hafif renk pırlanta-
~ l'tra kıratı 400 liradan fazladır. 3 

~ S kırat arasındakilerin ve daha 
~nklilerin kıratı 600, 700 liraya 
~r maşteri buluyor. 1ki hafta 
\it IDilzayede yerinde sekiz kırat
'-tııbir pırlantanın kıratı 670 lira.ya 

ınıştır. 

" \Taktiyle Emniyet cıandığı piya
a:..a. fazlaca pırlanta arzediyormuş. 
)e dıkta sablacak taşlar azaldığı 
t'1 -.,içten de memleketimize taş 
'ediği için pırlanta fiyatları yük 

•ştir. 

iNCi FIY ATLARI 

denizin üstüne çıkarr.ıış ve müna. 
sebatı aşıkanede bulunmıya başla -
llll§· Mabud ile mabud zadenin mü. 
nasebetlerinden de (Belyatlar) na
mile maruf olan yedi birader doğ
muştur. 

En eski Rodos meskukatında gö. 
rülen güneş ve gül şekilleri bu es.., 
turenin remzi adayı himaye eden· 
ilahın timsalidir (2). Kezalik yedi 
Helyat biraderlerin en büyüğü, (A
baya, Dedel, Koridal) şehirlerini ve 
bunun üç oğlu da (Lindos, La,lisos, 
Kamiros) kasabalarını tesis ettik -
leri (3) hikayesine göre Yunanlıla. 

, rın Rodos üzerinde bulunan en bil-
yük mamureleri kendi medeniyetle_ 
rine mal eylemek istedikleri anla-
şılır. 11mı var) 

(!)Mehmet Ziver: Rodos Tarihi. 
s. 2 

ıı.._ lata.nbulda iri taneli inci yok d~ 
~k kadar az olduğu halde fiya~ 
~ bir düşüklük yoktur. Y alm-ı 
4oı denilen ve ceviz halinde Ana-
~~ }töylülerine satılan inci fiyat- (2) Ensiklopedia Britanika. 
"9 ~ilşüktür. Çünkü köylil artık (3) Fon Hammers Devleti Osma-

~ lçın top inci alamamaktadır. U- =n=iy=e=t=a=n="h=i,::c::i=lt:::-3~,=S=.~1=-92=-===== 
ı.,: incinin miskali beş u radan baş- Bir Ta v:ıih 
~· Büyük incilerin fiyatı 50 Ji. 
.. ,. kadar ~lonalctadır. 

Z'fJMRÜT FiYATLARI 
,.:1ınntt bugün ve her zaman diln 
~ en kıymetli taşı olduğu halde 
' n İstanbul piyasasında temiz 
lı... -rtıt hiç yoktur. Eğer bulunsa 
~ 800 - 800 liradan fazla satı -
~ır. Eskiden Sibiryadan, Hint-

~ ~tın 2 
'-! \'e Avrupadan lsta.'lbula zümrüt 
\ı IJorflu. Şimdi döviz münasebe· 
~ e temiz zümrüt gelmiyor. Piya
~l düşenler de hararetle müşteri 
~1!or. Şimdi zflmrflt piyasası A· 
"""111ta ve Parise intikal etmiştir. 

GÜMÜŞ FIY ATI 
~kiden gftm~le fincan zarfları 
s;;:ı. Şimdi likör ve yemiş ta
~ , vazolar, çiçeklfkler yapılı
~ Şimdi gthnOş mamulitmı!l 
~~ 8,6 kuruşla 6 ~ aramnda 
~ır. 

ANTiKA EŞYA 
hk~ahların memleket imize para 
~eleri yüzünden 1stanbulda 
~~ık ölmüştür. Vaktiyle Kas
l.a ~da 40, 50 antikacı bulundu
~de bugün lürkaç df1kklna in-

• l 

bir memur yakalandı> başlıklı yazı
da ileri sürülen hususat berveçhiati 
tavzih olunur: 

1 - Bahsolunan hadise son gün
lerde değil, bundan dört buçuk ay 
mukaddem cereyan etmiş ve keyfi
yet zamanında haber alınarak fail 
cürmümeşhut halinde yakalanmış
tır. fcabeden idari tahkikat yapıla
rak Adliyeye teslim olunan allka
darlar hakkındaki adlt tahkikat da 
hitam bulmuş ve ahiren duruşmala
nna başlanılmıştır. 

2 - HAdisede adı geçen şahıs me
mur olmayıp damgalanmak üzere 
getirilen bileziklerden nfimune al· 
makta istihdam edilen işçidir. Meh
met ismindeki bu işçi yalnız başına 
mezkilr fiile teşebbüs eylemif ve i
daremiz mensuplarından başkaca 

biç bir kimsenin alakası görülme
miştir. 

3 - Cürmümeşhud gilnü hAdisede 
al3kadar olduğu anlaşılan kuyum
cunun dükkanında arama yapılarak 
bu şekilde damgalanm~ olan bile
zik lere vaz'ıyed olunmuş ve bu su
retle bunların satışa çıkanlınasmm 
önüne ge>Cilmiştir. 

1. - Piyasada bir cok dun ayaı;J.ı 

Ankara Borsasının 
26 T uuaaz 939 Fiatları 

Açı1ıt 

•eKap•••t 

1 Sterlin S.93 
100Dolır 126.657 
100Fraak 3.355 
100 Liret 6.66 

nevre 100 lniç. f. 28.575 
materdam 100Florin 67. 705 

100 Mat k 50.815 
100 Belra ?1.52 
100 !Jrahmi 1.082 
100 Lt •• 1.56 
100 Ç~. Kr. 4.325 
100 Pezeta 14.035 

arfOY• 100 Zloti 23.842 
clapeıte 100 Pe•go 24.452 

Blikref 100Ley 0.905 
delırad 100 Diau 2.892S 
Yokohama 100 Yea 34.62 
Stokholm 100 ineç. f. 30.56 

oakon 100 R.bfe 23.90 

Esham 11 T ıhfilit 

İktısat cihazı düzensiz olan mem
leketlerin stratejik muvaffakiyetle
ri semere veremiyeceğinde cihan 
müttefiktir. 

3 - 156 kilometrelik mukavemet 

yarışı 30/7 /1939 pazar sabahı saat 

tam 6,30 da Topkapı stadının önün.. 

den başlayıp ayni yerde bitirilmek 

üzere Silivri kasabasının ilerisine 

Fransız Askeri kadar gidip gelme sureıne aafa1i 
yol üzerinde yapılacaktır. l_R_A_O_Y_O_-ı 

Heyeti Bugün 4 - Müsabakalara tam ilan olu-

12,30 - Program, 12,35 - Türk s h ı ı G I' nan saatlerde başlanacağından ko-
PERŞEMBE ?l f7 /'J9 

müzi~. e rımıze 8 ıyor şucuların muayyen saatte hazırlan.. 
1 - Suzinak peşrev~ 2 - Musta- Ankara. 26 (A. A.) _Bir müddt:L mış oldukları halde depar yerinde 

fa Na-fiz - suzinak şarkı· Sensiz bu tnberi jhrimizde bulunmakta olan hazır bulunmaları lazımdır. Abi 
sabah, 3 - Neyzen Rıza ef. • Suzi- Orgneral Hustiger'in reisliiindeki takdirde hiç bir hak iddia edilemez. 
nak şarkı - Çaldınp çalgıyı, 4 - Le- Fransız askeri heyeti mihmandar - 5 - İstanbulda bulunan muhtelif 

mi - suzinak şarln • Yeter hicranlı larile birlikte bu akşam eksprese bölgelere mensup takımlardan birer 
sözler, 5 - Mustafa Nafiz - suzinak .. ;;,1 h " la •~-nb la h b~ı USUl1 vagn UUt u are. mümessilin 27/7/19'J9 perşembe ..n. 
şarkı - Ümitsiz bir sevişle, 6 - Halk a .. 
.. k'' . a...- b ket etmilşerdir. nü alr ......... saat 17,30 da Cagwalogwlun-

tur usu - Esmerim .... , ... a ana. ~ 
13,00 - Memleket saat ayarı, a- Heyet, istasyonda Orgeneral A - da klin C. H P inasındaki bölge 

jans ve meteoroloji haberleri. 13,15 sım Gündüz, Milli Müdafaa Vekaleti merkezinde behemehal ispatı vd • 

14 ••··zik (k ... 1r Pll Müsteşarı Korgeneral Nazmi Tolo, 
- •ı.U a·n~- program • ,. cut edip mütemmim ve son talimatı 

19,00 - Program. 19,05 - Müzik Genel Kurmaydan Korgeneral Sa- almalan llzımdır. 
(Weber • Valsa davet), 19,15 - bit Noyan, Ankara Mevki Kuman. =============:::1 
Türk müziği (Fasıl heyeti), 20,00 - danı Tümgeneral Mustafa Kemal 
Memleket saat ayan, ajam ve m~ Gökçe, Merkez Kumandanı Albay 
teoroloji hahn'leri. 20,15 - KOllUf- Demir Ali Emniyet Direktörü Ştna.. 
ma (Ziraat saati), ?.0,;30- Türk mü- il Tur-, Genel Kurmaydan 
ziği. e-

lstanbul HalkTiyatrosu 
Keau Glller n arkad•flan 

l - U§§ak peşrevi, 2 - Şevki bey kurmay Albay Şefik Cakm•k, Kur. 
- uşşak şarkı - Gülzara nazar kıl· may Binbaşı Hii9eyin Ataman, Kur. 
dım, 3 - Tanburl Faize - UfŞAk şat"- may Yüzbafl İrfan Alptekin tara -

-~~'"!!!!!!'-~-----~--- kı - Niçin 11alendeshı, 4 - Tanbur dm uiurlanrmt. muzika Framız -
bilezikler bulunduğu hakkmdald id- taksimi, 5 - Şemsettin Ziya - uşşak Türk ma11lannı çalmlf, bir a.ted 
dia gayri varittir. İdaremize d~ şarkı. Şıı salkım söl6dün altı dal- kı~a ~resmini ifa eylemfltlr. 
!anmak üzere getirilen bilezikler ma, 8-- Hatk 'tftrldiS6 - EIA gözle- Tren hareket ederken garı doldu
büyük bir dikkat ve ihtimamla tah- rine kurban old~ '1- Del1a1 nm kmbahk bir halk Jdtıe.i misa.. 
lil edilmekte olduğundan Devlet zade - şehnaz şarkı - Etmedin bir :firlerimizi hararetle a•Jnpmıştır. 
damguını tapyan bileziklerin dft- llıhza Dıya, 8 - Şemsettin Ziya - l!!!!!!!!li!!!!!!!!~~~-~:c:~==!!!!!!""ea~~~!!'I 

lstaabul TramYay airketi 
1938 °/0 S ilrnmiyeli 
Si••ı-Enanm il 
SiYU- rmrum ın .. 

pik ayarlı olmasına imkhı yoktur. §ehnaz ıarkı - Hem aldandım hem 
Bu iddia damgasız olarak satılan bi- aldattım, 9 - Rahmi bey - fehnu 
!ezikler için varit olabileceğinden prkı ·Ey dilberi işvebaz, lO - Şeh-

Paul Lincke-Olimpiyatlarda (marş) 
5 - Reinhold Becker • llkbahar 

Bu ·kp• Altmtepe 
aile ltalac-' llemif 
ÇeleW Tarihi kome- tliiiiiii 
eli 3 perde mltel 
otto ketti •aryetem 
pal. Ham olmlta Wrlikte 

EGE TiYATROSU 

naz saz semaisi. 
halkımızın T. C. işaretini ve ayar 21 ,10 _ Konuşma. 21,25 _ Neşeli 
rakamını ihtiva eden ve her birinin plaklar _ R. 21,30 _ Müzik (Wag
dört tarafına vurulan Devlet dam"- nerin 8&1erinden • Pi.), 22,00 -
gası bulunmıyan bilezikleri müba- Müzik (Küçük orkestra - Şef; Necip 
yaa etmemeleri kendi menfaatlan Aşkın) . 
icabıdır. 1 - Lurnbve • Şampanya (galop), 

DarpharMt N Damga Ma~baaıı 2 - Siede-Nahira (Entmmezzo), 
lrf üdüri.i - 8 - J. Strauss • Artist hayatı. 4 -

Temsilleri 
('Melodi), 6 - Robert Stolz ·Viya- Narl G•cchlr n a
nada ilkbahar, '1 - Franz Lehar - bdaflan 'i:I temmas 
Çigan afkt, 8 - Emst Amo Naun. p_....lle akp•ı 
dorf - Arzu (Vals) . ıc:araıtmrnk -'<i 

23,00 - Son ajans haberleri, zi- '~n ,, yeni Koral 
raat esham-tahvilat kaınblyo-nu- Sinemumda Cellad 
kut 

1

borsası (fiyat), ~,20 - Müzik Kara Mustafa tarihi piy~ 
(Cazband - Pl), 23,m; • 24 - Yarın- 4 perde 
ki progr~ .. llurad Şamil .V aryetetii 
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TO K TİCARET .BANKASI A. 

l~ERKEZi : ANKARA SAÇ EKSiRi 

Her Nevi Banka Miıamelcitı KOMOJEN 
Her. ay faizleri ödenen : 

KUPONLU VADELİ MEVDUAT 
ŞU BELE R :l 

Saçları besler, köklerini kuv
Yetl~ndirir, dökülmesini önler, 

kepekler. oi giderir. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

ANKARA: Ada pazara 
Bandırma Buna 

Gemlik 
lzmit 

Bartın Safranbolu :ISTANBUn 
BoyoOlu - lstanbul 

==========================--========:==::::====~ 'leİefon 2.:H6 ... Bolu Eakitehlr Tekirdat 
~,. 

Türkiyenin her tarafında muhabirl~ri vardır. 
TELGRAF ADRESi 

Telefon : • 24477-8 

Liseler Alım S tım Kof!iisyonu BaşkanlığındaJ1: 
Nevi Miktarı Muhammen fia tı İlk tetıtio•tı 

Umum .. Müdürlük: TÜRKBANK - Şubeler : Tf CARE r Ton Lira Kuru7 Lir• f(r •• 

Kriple maden Kö. 2·İo----l5- 00 ) 28B OO 

Basın Birliği Aza Kaydr 1 ~------
Başhyor '-----,---- TÜRKiYE 

Basın Birliği lstanbul mıntakası 
idare heyeti reisliğinden : 
Basın Birliği İstanbul mıntakası 

laare heyetinin teşekkül e_di p 15 Tem 
muzdan itibaren faaliyete başladığı, 
merkez idare heyetince 11 Temmuz 
1939 tarihli gazetelerle ilan edilmiş
ti. 
Mıntaka idare heyeti, İstanbul 

Basın Kurumu binasında çalışmakta 
ve İstanbul odası vazifesini de ken
disi görmektedir. 

Kızılay Cemiyeti 
Umumi Merkezinden·: r 

• 
Gaz Maske Fabrikamız için dikiş makinelerinin tamirinde 

vukuf sahibi bir makioiıte ihtiyaç vardır. Aynı zamanda 
yuı makinelerinin tamirini de yap•bilenler ıayanı tercihtir. 
Makinist, ihtisası derecesi anlaşılmak iizere Uç ay tecrü~e 
milddetile angaje edilecek oadan sonra asli mütehassıs ola· 
cakbr. Taliplerin hizmet ve kifayet vcsikalarile Yeni Postane 
civarında Kuılay hanında, Kızılay Depoıu Direktörlüğüne 

müracaatları. 

Mıntaka idare heyeti tarafından, 
kanununun B fıkrası mucibince, Bir ! 

-liği teşkil eden azadan İstanbul vi- . 
lfiyeti dahilinde bulunanlar 1 Ağu• ~~~~~-~~~~----~-~~~~-~!~-~~--~ 
ıos 1939 dan itibaren nihayet bir ay j 
i~~inde merkezimize müracaata da

,vet olunurlar. 
. Birliğe aza yazılması mecburi o
lanlar şunlardır: 

. 1 - Bir gazete veya mecmuanın 
sahibi olan, 

2-Bir gazete veya mC'cmuanın 

veya ajansın yazı, haber, resim, fo
toğraf, tashih işini ücretle (Veya te
lif hakkı alarak) devamlı ve munta-
zam surette yapan, 

' 

M. M. V. Hava M:üsteşarlığından: 
Eskişehir hava· okulları için nazari teknoloji, ınihanik, hendese ve sı-

nai resim, ienni ikmal ve muhasebe, ameli tayyare ve motör, ameli maki

ne riyaziye ve mukavemeti ecsam muallimleri alınacaktır. 

Talip olup kabul edılenlere yeni barem kanunu esaslarına göre ücret 

verilecektir. 

Muallim şartlarını haiz olanların evrakı müsbitelerile M. M. V. Hava 

Miısteşarlığına mürac3atlan. c3323t c5579> 

ıı_ c:,sız Şifa ve Sıhhat Kaynaklan 

ARMUTLU KAPLICALARI 
Bunlar kendileri gelerek veya bi

risini göndererek hazırlanan lCayıt 
varakaJanndan birini dolduracaklar 
ve üçer tane 4X6 eb'adında fotoğraf-
la birlikt~ idare heyeti katibine im- Romatizma, Siyatik, Babrek, Nikriı, Nefes Darbit, Akciğer 
za mukabilinde teslim edeceklerdir. Karaciğer, füczama, Felç, Nevraateni Te nir sinir, Hu\m 

Gazete ve mecmua sahipleri ayni cihazı ve kadın hastalaklarım iyi ettiii tetkik Ye tecrübe 
zamanda, çıkarll'akta oldukları ga- ile sabittir. 
zete ve mecmualara aid hükumet- Otelde 8irinci •ınıf odalarda ikamet (Banyo dahil) 180 kr. 
ten alınmıs bevamıame ilmühaberi- » ikinci » ,. » ( » » ) 135 » 
nin, aslı iade olunmak üzere, aslı ile Yeni paYiyooluda müıtakil kiralık boş odalar daha ucuzdur. 
bir kopyasını yahut musaddak bir Mud:ınya poıtaları her aah, perıtmbe, cıımarteıi. pazar gün. 
suretini ve çıkardıkları gazete ve leri gidiş Ye dönüşte uğrar 
mecmu~arın müracaatleri gününde ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
çıkmış olan son nüshasından ıki sa· 
yısını tevdi edeeeklerd:.:. 
Azalık için mlJracaatleri mecburi 

olanlardan muharrir, muhbir, mu
habirlerle ressam ve fotoğrafçılar 

da Matbuat kanununun 21 incı mad
'desi mucibince tas1maları lazım ge
len hüviyet varakalarını veya bun
lann suretlerini tevdi edeceklerdir. 

Birliğe yazılmaları ihtiyarlarına 

bırakılmış olanlar da vardır: 

1 - Meslekten çekilmiş gazeteci
let (ve mecmuacıh:-), 

2 - Bır gazete veya mecmua ve
ya ajanstaki yazı işi, ücrete veya te 
lif hakkır.d. bağlı olmıyan veya böy
le bir işi, devamlı olarak üzerine al
mıyan muharrirler. 

Teknik Okulu Satınalma Komisyonu Başkanlığından : 

Cinai Miktarı 
Tahmin 
Bedeli lık t<miııat 

Lir.- Lira Kr. 
. 

Elektrik fanusu 12 kalem 2353 176 47 

Epidiyaskop 1 Adet 750 56 25 

Yukarıda yazılı e~ya iki ayrı şartnamede ihalesi yapılmak üzere 

7.8.939 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 14,30 ve 15 de Gümüşsuyun

da . Yüksek Mühendis Mektebi Muhasebeiinde toplanacak olan komisyonu

muzda açık eksiltmeye konulmuşlardır. İsteklilerin eksiltme günü ilk te
minatlarını yatırmış olarak ve 2490 sayılı kanunla: şartnamede yazılı bel· 

gelerile birlikte mezkfu gün ve saatte Yüksek Mühendis Mektebine gel

meleri ve teminat yatırmak ve şartnameleri görmek üzere eksiltmeden 

bir gün evveline kadar Yıldızda bulunan okulumuza gelmeleri. (5464) 

3 - İstanbulda, yabancı bir ga- El k •k T • t y ·ı • 
11:ete veya mecmuanın muhabiri olan e trı esısa 1 enı enmesı 

\ 
turk veya ecnebiler. Maarif Matbaası Müdürlüğünden : 

4 - İs~anbulda çıkan ecnebi ga- NeT'i Tahmini keıif Muvakkat 
zete ve mecmualarında, gerek üc-
retle v':' Ja telif hakkı mukabilinde bedeli temi na ta 

ı devamlı ve muntazam olarak, gerek Elektrik tesisatı yenilenmesi. 4397 lira 12 K. 329 lira 78 K. 
Ccret veya telif hakkına bağlı veya Matbaamızın yenilenecek olan elektrik tesisatı açık eksiltmesi 7.8.1939 
aevamlı olmıyarak çalışanlar. pazartesi günü saat 15 de Cağaloğlunda Cümhuriyet Matbaası karşısında 

. Bunlardan müracaat edenlerin de Yüksek Mektepler Muhasebeciliği dairesinde yapılacaktır. 
, •dları merkez idare heyetine bildi· Bu açık eksiltmeye ait şartname, keşif ve diğer evrakı görmek iste· 
rllecektir. yenlerin Maarif Matbaası Müdürlüğüne müracaatları. (5445) 

: Aza yntlmafilm~burl cla~a~ ~ ~~~~~!!!!!!!~!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!~~~~!!!!!!~!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!~~ 
ıan edilen bu müddet içinde mün- memnuiyeL hilafına hareketle çalı-ı cek, tekerrüründe de ceza iki kat a-
caat etmemiş bulunurlarsa bunlGr if.A ve çalıştıranlar hakkında 25 li- lınacaktır. 
IMIJlekte ~lı.şma!ctan menolunacak, raY• kadar para cezası hülanedile- ~asın mensUı;>larına ıarzederiz. 

Fenni 
SUnnetçl 

NURi EŞSİZ 
Aksaray ı Polis 
merkezi karşısın-
da Tel: 20937 

Tüvenan 60 11 50 ) ____.., 
----------- . yı· 

İstanbul Erkrk lise ve Üsküdar Birınci Ort:ı okulunun 1939 m .. Jı 
lına ait nevi, miktar \'e ılk temınatı yukarıda yazılı Maden köıniıricril'l'11 

• ll 
2/VIII/939 çarşamba günü saat H,30 da Beyoğlu İstiklal caddesi 349 

11 

'h::ıte~ suretile ı marad& Liseler Alım putım Komisyonuııdı:ı açık eksiltme 

yapılacaktır. 
. z~ 
isteklilerin Yeni vıl tıc:ı n·t od (lSı vc>sikıısı \'e ilk tcnıinııt makbtl • ~ e' 

ticarethane namına hareket edenlerin noterlikten tasdikli \ ekiılctnıı 01 

lerile birlikte belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. 
Şartnameyi görmek ,.e Liseler Muh3scbeciliği veznesine yi1tırılııc3~ 

teminat tezkcreı;ini J 1mak için Gn la tasa ray Lisesıne muracaatları 
c5209t 

Harp Okulu Komutanlığından: 
G 

. Harp okuluna 15 temmuz 939 günii nihayet bulan kavit ve kabul fllll' 
aıp aranıyor · · . ,ff 

amelesi cey!Ul 9;~9 , nihayetine kadar uzatılmıştır. Askerlik subelerırıe 
Büyük oğlum Seyidi Halil oğlu A.nkıarada bulunanların harp okuluna müracaatları ilan olunur. 

Yahya büyük harpte Çanakkale cl?9. c555lt 
alay 25, tabur 2, bölük 4 de iken ve _--7 

==========~=:::;========::::::;===============~ 
~~~~k~~ms~~Hdil*~m••••~•••••••••~••••~a-~~-~, 
lu İsmail Zühtü, İstanbul 15 inci 
kolordu 19 uncu fırkada iken kay_ 
boldular. Şimdiye kadar hayat ve 

mematlarından haber alamadığım
dan kendilerinin ne tarafa gittikle
rini bilen ve gören varsa insaniyet 
namına aşağıdaki adresime bildir
melerini r.ica ederim. 

Çanakkale vilayeti Ayvacık 
Kazasının Küçükkuyu nahiye
~i Adatepe köyünde ölü Seyi
tli Halil karısı Ayşe Evgin 

Üsküdar Sulh İkinci Hukuk H8-
kimliğinden: 

Ankarada, Yenişehirde Necatibey 

caddesinde 23 numaralı hanede 
Nazmiye: 

Hazine vekili tarafından sizinle 

diğer M. aleyhler aleyhine ikame 

edilen alacak davasından dolayı \ 
ikametgahınızın meçhul bulunması ı 

sebebile ilanen yapılan tebliğatta 

muayyen günde davetiye kanuni -

yere icabet etmediğinizden sizin 

hakkınızda gıyap kararı verilmiş 

ve müddei hazine vekili tarafından 
3 kıta teftiş raporunu ibraz eyle _ 

miş olduğundan bahsile tarihi ilan. 

dan 20 gün müddetle gıyap kararı

nın tebliğine karar verilmesi üz~ri

ne mahkeme 20/9/939 çarşamba gü_ 

nü saat 10 a talikine karar verilmiş 

olmakla tarihi ilandan itibaren 

müddeti mezbure zarfında itiraz et

mediğiniz surette bir daha mahke

Bostancıda Sahilde Satılık Arsa 
Bostancıda Çatalçeşme kaqııında deni.ı kenar:nda önü kumluk ats• 

satılıktır. Bostancı'nın en güzel bir mevkiinde, koya nazır, tramvay dtJ· 

rağı yakınında, duvarları ve rıhtımı Ye kayıkhanesi yapılm!Ş bir haliie 

bulunan arsanın 21 metre ceph~i ve takriben bir dönüm murabbaı nıe· 

nlıası vardır. İsteklilerin her gün 5abahlan (10) dan (12) ye kadar 

cYeni Sabah• idare memurluğuna müracaatları. 

........................................ ~..-:: 

Üsküdar Kız Enstitüsü direktörlüğünden : 
1 - Üsküdar Kız Enstitüsü için g:ızhanc malı 45 ton kok kömürü •· 

çık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen fiyatı beher tou 18 lira 50 kurıı~tan 8:i2 5 liradır· . . • ~ , ~tı"' 
3 - Temınat akçesı 62 lıra 44 kuruştur. İhaleden iki saat evvel yil 

sek Okullar Muhasipliği veznesine y3lırılucaktır. 
ııJ>İ yanındı 4 - Eksiltme Cağaloğlunda eski Dµyunuumumiye binası 

Yüksek Okullar Sağışmanlığmda 31/VII/939 t1Jrihine rastlıyan pazarte51 

günü saat 14 de yapılacaktır. 
5 - İsteklilerin adı ger,en gün ·Je saatte müteahhit ve mahrukatçı 01 

duklarına dair ticaret odası vesikası \'C muv&kk .. t teminat makbuzıarı!e 
komisyona müracaatları. 

6 - Tartı mektepte olacakttr Vt! larlıd an sonra k:abul edilecekti!· 

Daktilo Aranıvor , ' TAKViM 
"''''''.,. ••••••••••••• • tAAl/lıl Zeytinburnu demir eşya fabri

kasında çalışmak üzere Türkçe, 
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