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Çekoslovakyada 
Feci Hadiseler 

Askeri Abluka Şiddet
lendirildi. Acık Pencerelere Alman 

ta Bir ta.rafta Führer soylüyor, öbür 
c~afta M. Daladier. Führer'in 1914 
t" an harbinde Almanyanın vaziye
~ne dair garip mütaleaları var. Al-

rn~nya o zaman harbe hazır değil- Kl d J J 
t ış! Almanya muayyen bir hedefe Q no aa 
~siııı olmak için harp etmiyormuş! 
1 u mukaddemeden sonra Hit -
: ~r. 0 zamanki devlet adamları -
~ Ve bilhassa sansölyeye bir hayli 
hUcurn d" 
Alın e ı~~r. Nutkun bu tarafını 
· .. an dahılı siyaseti için Führer'in 
luzurn .. .. 
teı· . gorrnuş olduğu bir manevra 
bu~~kı ed:rek sükut ile geçiştire -
19t•z. Do~usu, bugünkü insanları 

4 harbınden ziyade 1939 harbi 
ç0ok daha fazla al3kadar ediyor. 

nun · · 
gü ıçın Alman sansölyesinin bu-

l ~e taalluk eden düşünce ve emel
erıni t tk· 

k e ık etmeyi istiyoruz. Zaten 
end· · . 

bil ı~ı de .~ımd! harpten içtinap ka-
lnı, degıl mı? Meselesinin esaslı 

ehernrn· . 
ıyeıne işaret etmektedir. 

Evet b .. kü' h!i... • ugun çıkmaz sokağın 
• ~den beşeriyet nasıl sıyrılıp çı -

c;ı 

t 

Askerleri Kurşun Atıyorlar I 
Yüz Çekler Dövülüyor, 

Ceza Kesild.i 

i' 

İ nanılmıyacak Bir 
Kırtasiye Faciası 

H 

Uç Yeni Ve Miihim Tefrikamız: 

tarafından yakalaan bir Ruı cuun 

ı -BUyUk Casuslar ı 3-Seyyld Battal Gazi 
2 - Aşkın Doğuşu ile Ceddi Ferruhzad 
İç Sayfalarımızda 

' 

Türk - Fransız 
Anlaşması 

Franaız BUyUk Elçlal ha
r ic iye Veklllmlzle dUn 

mUhlm bir konuima 
yaptı 

Ankara 1!i (H~susi) - Fransız 
Büyük Elçisi Massigli bugün Hari
ciye vekili Şükrü Saracoğlunu ziya
ret ederek uzun J?ir görüşme yap
mıştır. Öğrenildiğine göre, Fransız 
Elçisi bu görüşme esnasında kat'i 
bir mahiyet almış ve ilanı bir gün 
meselesi haline gelmiş olan Türk -
Fransız anlaşması hakkında Harici
ye Vekilimizle fikir teatis"nde bu
lunmuştur. • 

(Sonu 3 üncü sayfamızda) 

Yağlı Güreş 
Milli Türk 
Sporu Değildir 
Y•z•n : M. S•ml Karay• I 

Otuz senedir yağ güreşinin milli 
spor olmadığını .müteaddit eserle
rimde ve yine müteaddit gazete ya
zılarımda yazdım durdum. 

Fakat; her nedense bu yazılarımı . 
okumıyan ve A vrupada neşrolunan 
eserlerden fikir almıyan bazı zeva
tin yağ güreşihin milli Türk sporu 
olduğunu iddia ve beyan etmekte 
olduklarını gördüm. 

Türk tarihini her öz Türk gibi bi
lenler çok ala okumuş ve tetebbü et
mişlerdir ki, yağ güresile 1'ürkiin 
kat'iyyen al ·ık ası yoktur. 

Türk güreşi kuru ve k.:>rakucak 
güreşi dedikleri gü:~,tir. Bugün bi
le ta, Mançu, Yakut, Sarki Tiirkis

(Sonu 7 nci sayfırnuıda) 

ABONI ŞAJtn.AIU HER YERDE ftrtd79 :&caeM 

900 Kr. Seneliti 2 '400 Kr • 
SOO Kr. 6 aylıiı t 2SO Kr. 
260 Kr. 3 ayhiı 650 Kr. 3 

90 Kr. 1 aylalı 350 Kr. 
KURUŞ P .. ta htlu•ı•• •'na••it •••· 

leketlar i,1. ZI, 14, 7 .I ,... • Ura 

Rumen 
Nazırı 

Hariciye 
Geldi 

' BilyO.k Merasimle karşılanan B. 
Gaf enko Akşam Anka raya Gitti 

Dost Nazır Abideye Çelenk Koydu 

g ~ 

8. Gafenko Taluimde deftui imzalayor 

Rumanya Hariciye Nazın B. Ga· 
fenco ve eşi, dün saat 14.45 te Daçia 
vapurile şehrimize gelmişlerdir. 

da bir kıt'a asker tarafından selim 
resmi ifa edilmiş ve bu arada Ru
men ve Türk milli mar§ları çalın· 

Muhterem misafirimiz, rıhtımda mıştır. 

Bükreş Büyük Elçimiz Hamdullah Müteakiben muhterem misafiri
Suphi Tanrıöver, Vali Lutfi Kırdar miz, otomobille Perapalas oteline 
ve eşi, İstanbul Komutanı General hareket etmiş ve bir müddet istira
Halis, Rumanyanın Ankara B~yük hat ettikten sonra saat 16 da Vila
Elçisi Bay Stoyka, İstanbul Konso- yete gelerek Vali ve Belediye Reisi 
losu Lukoviç ve konsolosluk erkani- Lıltfi Kırdar'ı makamında ziyaret 
le Rumen millf elbiselerini Iabis 1 "etmiştir. 
Rumen kolonisi tarafından karşılan- B. Gnfc.nko saat 17 de refakatinde 
mıştır. Rumen Büyük Elçisi ve Elçimiz 

Bn. Liltfi Kırdar tnrafından Bn. ı Hamdullah Suphi Tannöver o!du
Gafenko'ya mutena bir bükct tak- ğu halde Taksim Ciimhuriyet fibi,.. 
dim edilm 'ştir. desine giderek abideye bir çeleni& 

Rumen ~ariciye Nazırına rıhtım- (Sorıu 3 üncü sayfamı7.da) 

Harf l n kı lcibında 
Yeni Bir Tekcimül 
Karşılığı Olm1yan Arap Harfle

rine Mukabil Alfabede Yeni. 
Harfler kabul Ediliyor 

Maarif Vekaleti, a::;ırlord:ınberi ı 
ihmal · cdılcn kiitüphan lcrımizin 
tasnifi için faaliyete geçmiş bu~u -
nuyor. Öğrcndiğimi;ı:e göre M:ıarif 
Vekal<.>ti Neşriyat Müdürü F ik Re
şit bu işin halli için dört günd nb~ri 
İstanbulda bulunuyor. Ve Topk pı 
sarayı Müdürü Tahsin Öz, Üniver- · 
site kütüphanesi Müdürü Fehmi, 1 
Derleme Biirosu Şefi Sr'1iın Nü ~het-1 
ten müteşekkil bir komisyona ri -ı 
yaset etmektedir. İstanbul kütüp
hanelerinin şimdi elde bubnan 
fihristleri müellif, isim, istinsah, 
tercüme ve tahrir tarihleri itibari-

le ba:;ıtc1n başa Y•mlışlarla dolu ol -
duğu \ e bilhassa muste:;ıriklerin cl
Jerınc verilebilecek bir fihristin bu
lunmama ı Maarıf Vekaletini bu 
iyi i;;r sevkC'tmiştır. Vekalet bu işi 
eld,.,.ki clcmanlaı l.ı yapamıyacağnıı 
anladığı için hariçten iyi kitap tanı
yan mütehassıslara da müracaate 
karar verdiğini öğreniyoruz. Bir 
sene sonra kütüphanelerimizin il -
mi ve fenni bir fihristi bulwıacak -
tır. 

Kiitüphanele>rimizdC'1 f kitapların 
adları, hatta Türkçe eserlerin adlan 

(Sonu 3 iincii sarfamızda) 

················· ··················· ··········~· ···· •·····•····· ... ••••••••• 
H E R SABAH 

HATALI MUHA KEME 
----==> c::-..-

Fransızların nim resmi cLö T ~ n> ı 
farında, ~ş on gün evvel Hatay hPk 
kında askeri mütehassısının kale -1 
minden çıkmış bir makale vardı. 
Sayın Fransız generali bu makale
sinde Hataym derhal ve vakit ge • 
çirmeden Türklere, yani sahiplerine' 
teslimini ta\'siye ediyor, sulh cep
hesine iltıhak suretilc İngiliz -
Fransız menfaatlerine ettiğimiz bü
yük hizmetleri şayıp dtiküyor, fa -
kat ileride hudutta t:ıslıihnt istiye
rek Hal<?p \'esair mıntn.knlar üze -
rindE' mütideivRtta buhr1amamarnı2 
için l'Urkiye Cümhuriyeti hi\kftme
tinden kst'i teminat alınmasını ta-

lep ediyordu. 

Fransız askeri yazıcısının, H.ıııtay 
yın derhal sahiplerine tealJmini !a
temek su retile gösterdiği hakılnas
lıktan bütün Türk efkirt umumiye
si "tabii mütehassis olmurtur. An -
cak, sırf cYeni Sabah> ın şah.i bir 
fikir ve miitaleası olarak, şunu da 
derhsl i!Ave edelim ki, sayın Fran
sız Generalinin Hatay hakkındaki 
teklifi, bir malı meşru sahlblne ia
deyi tavsiyeden ba~ka bir şey değil. 
d~r. Yani. bu blr taviz delildir 
kı karşıhgında Türkiyeden birtakım 
taahhütler istensin. 
A. CEMALEDDJN SA.RA.ÇOGJ,CJ 
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Tehlikeden Kurtulmuştum. Fakat 
Sol Kolumdan Da Vurulmuştum 
Köyüm, gözü yaşlı anam hüzünlii J 

bir levha gibi, hayalimde belirmiş
ti. İçimi çekerek gözlerimi yummu§· 
tum. Paslı yatağanım ile ısırgan ve 
baldıranlarn saldırdığım zevkli gün
lerim, Domckc ve Velstin cenkleri
nin heyecanlı hayallcrile ruhumu 
beslediğim neşeli gecelerim bir sine
ma şeridi gibi gözümun önünden g~
çiyordu. Nemlenen kirpiklerim bi
ribirine yapışıyor, yol yol yanağım
dan akan yaşlar göğsüme damlıyor 
ve sanki yaralı yüreğimi yakıyordu. 
Menhus talih, bu tatlı hayal ile a
vunmaklığı bile çok görmüştü bana. 
Çolak Recebin sakar ve aeı sesi ku
lağımı del.er gibi vınlamıştı: 

- Ateş Ahmet, işte şimdi yandık. 
1 Yumuk gözlerim birdenbire açıl
mış, Çolak Recebe feryadı bastıran 
müthiş feUıketle karşılaşmıştı. C!
var köylülerle zaptiyelerden karı
şık bir avcı hattı halind~ sığındığı
mız kovuğa doğru, araziyi taraya
rak ilerliyorlardı. Aralannda reji 
kolbaşısı Çerkes Rıza Çavuş da var
dı. O anda, yalnız varlığımın, saa
aetimin yıkıldığını değil, hayatımm 
da sona ermek üzere olduğunu kav
ramıstım. Hemen martinime sarıl-

. mış, ilk kurşunu can düşmanım olan 
ı Rıza Çavuşa yollamıştım. Can kay
gılanna düşen, kurtuluş ümitleri 
kesilen arkadaşlar da gerçekten kı
yasıya bir ateşe başlamıştı. Bulun
duğumuz kovuğun ağzı, sanki bir 

, volkan olmuştu. Ateş fışkırıyor, bi-
7.e doğru uzanan yamaçlan silip sü
pürüyordu. Ateşimizin şiddeti taar
ruzcu1an sındırmış, oldukları yerde 
sindirmişti. Fırsattan istifade ile o 
sırada kovugumuzdnn dışarı fırla

mış, kendimizi daha iyi koruyacak, 
hayatımızı daha pahalıya satacak 
bir kayalığa sokulmuştuk. Cephane
mi7J idare ile harcıyor, mermileri 
korkutmaktan ziyade can yakmak 
için ve çok dikkatle abyorduk. 
· Akşam olmuş, ortalık iyice karar
mıştı. İçimize korku ile karışık bir 
gariplik çökmüştü. Yaşama ümitle
rimiz büsbütün sönmüştü. Çünkü, 
her taı;aftan sarılmış, çelik bir çem
ber içirı.e alınmıştık. Kurtuluş im
kan ve ihtimali kalmsımış, ahret ka
pıları ardına kadar açılmıştı. Arka
daşlarla artık ölmiye karar vermiş, 
öpüşerek biribirimizden helallık di
lemiştik. Ondan sonra, ne yaptığı~ 
mızı, ne ettiğimizi bilmiyorum. Yal
nız, bir aralık ateşten kızış:m marti
nimi elimden attığımı ve yatağanı
ma sarıldığımı hatırlıyorum. Nasıl 

()]du bilmem, kendimi ateş çemberi
nin dışında bulmuştum. Ovaya do~
ru koşuyor, koşu •ordum. İki yanım
dan vız~1dıyarak geçen kurşunlar, 
ısüratiıni büsbütün arttırıyordu. Se
lamete kavuştuğumu anlıyor, se
'Vinçle ve pek tatlı olan yaşama ümi
ifüe bacaklarımın bütün kuvvetini 
harcıyordum. Böylece ne kadar za
man koştuğumu da şimdi tavin ede
miyeceğfm aziz dinleyicilerim. 
Kurtulmuştum. Fakat, sol kolum

aan da vurulmuştum. Yenişehir ile 
İznik dağları arasında bir fundalı
ğın içinde bulunuyor, canımın acı
mndan avunup duruyordum. Yaramı 
yapabildiğim kadar sarmış, kuvvet 
'Ve kudreti tükenen, tirtir titriyen 
vücudiime yardım için elime bir ço
mak almış ve İznik yoluna dalmış
tım. Bir an evvel bu havalfden u
nklaşmak, ernnl;vet ve selametimi 
sağlamak için kendimi zorluyor, zor
luyordum. 

Tam on gtln, dağlarda, ormanlar
ia barınıp dolaştıktan sonra, şimdi 
'Orhangazi ~·dJ~mf z Pazar köyü cl
·varına vamıı~tını. Tutulmak korku
alle klSylere sokulsmadığım Için ta
bll a9 ta kalm~tım. Burada, talih 
biraz y11zilmı g{llmU§ ve beni bit
kin vı bezgin bir halde iken, karşı
laştırdıiJ ltfbu vt nufk hfr bev ile 
fiÖJ'ÜitUnnü tn. Bu tat, o ch;srda 
büydk bb' çlftlllin ıahfbf ve meşhur 
GJri lt Muahr. Nıım Paşı;rurı hafit-

}erinden idi. Bu şefkatli ve temiz 
kalpli zat halime acımış, beni çift
liğine almıştı. 

Bu beyden gördüğüm himaye ve 
şefkat sayesinde ve yirmi gün için
de yaram, iyileşmiş, eski kuvvet ve 
kudretim yerine gelmişti. Bana ger
çekten büyük bir iyilik ve hatta ve
linimetlik eden bu zata daha ziyade 
yük olmaktan çekinmiş ve bir gün 
müsaade diliyerek çiftlikten çekil
miştim. 

Bir hafta sonra İstanbulda ve pa
dişahın maiyetinde Hünkar çavuşu 
olan Söğütlü bir tanıdığımın evin
de idim. Yedi ay evvel benim gibi 
ayıngacılık yapan Söğütlü Hasan, 
tahin bir 10.tfuna uğramıştı. Abdül
hamidin tüfekçilerinden olan eniş
tesi Sadık Beyin şefaatile Hünkar 
çavuşluğuna kapağı atmıştı. Hasan, 
içtiği bir kahveciğin bile kadrini bi
l~n ve eski yarenlerini seven mert 
bir delikanlı idi. Müracaatimi geri 
çevirmemişti. Hiç çekinmeden, su
çumu ve hükumet tarafından aranıl
dığımı bildiği halde beni evine ka
bul etmişti. İki aydan fazla bir müd
det bana bakmıştı. Yedirmiş, içir
miş, hatta cep harçlığı bile vermiş
ti ve nihayet bir gün, gösterdiğim 
arzu ve heves iizerine gönüllü ola
rak askere yazdırmıştı. 
Beyoğlu itfaiyesinde idim. Yıllar

danberi özlediğim devlet kucağına, 
asker ocağına kavuştuğumdan ve 
hele aranmak, tutulmak tehlikesin
den kurtulduğumdan dolayı niha
yetsiz derecede memnundum. Bö
lükte geçen ilk haftam, gerçekten 
tatlı ''e unutulmaz hatıralar bırak
mıştı bende. Acemi olduğum ve bil
hassa misafir addedildiğim için nö
bet, angarya, talim, yar<'~ın gibi as
kerlik hizmet ve va7Jf elerinden 
müstesna tutulmuştum. Bütün haf
tanın devamı müddetince bir ağa 
gibi yatağıma kurulmuş, yalnız u
fak tef ek koğuş hizmetlerile meşgul 
olmuştum. 

Fakat, ikinci haftaya girince işin 
rengi değişmişti. Yalnız onbaşım 

değil, mangadaki eski neferler bile 
ciddileşmişti. Manga kıdemlisi A
raçlı İsham, beni bir kenara çekmiş 
önüne diz çöktürtmüştü ve: 

- Bursalı, hele biyel beni dinle 
bakalım. Koğuş misafirliği bitti ga
lik. Bugünden eskerliği öğrenmiye 
başlıyacaksm. Eskerlik itaat, itaat 
ta senin anlıyacağın baş eğmek de
mektir. Bu ocak böyle gurulmuştur. 
Senden bir saat kıdemli olan neferi 
bile saymak gerektir. 

Sözlerile başladığı birinci dersini 
vermişti. Dedim ya, cahillik ve toy
luk işte. Daha bu birinci ders ile ba
na yükletilen işler benim nevlimi 
döndürmüştii. Çünkü. acemi nefer 
ol~uğum için, yeni bir acemi gelin
ciye kadar mangamın bulaşık kara
vana ve kaşıkları ile onbaşımın ça
maşırlarını yıkamak -u..ifesi bana 
verilmişti. İş bu kadarcıkla kalıııaydı, 
haydi ne ise diyelim. Fakat, r..oğuş
ta hep dizüstü ve göğsü ilikli dur- ı 
mak, bütün kıdemlilere ayağa kalk
mak ve su verip karşılarında divan J 
durmak, onbaşı ile takım çavuşunun 
her yangından sonra baş taslarını, 
çizmelerini paklayıp parlatmak, ken 
diminki ne ise, fazla olarak bir de 
onbaşının silahını silip yağlamak, 

tanrının günü tavlada arpa ayıkla
yıp çalkamak vesaire gibi iç hizmet
leri, neye yalan söyllyeyim, hiç te 
hoşuma gitmemişti. Ben, askerliği, 
muzlka önde, silAh omuzda temiz ve 
intizamlı kıyafetle, hep bir ayak rap, 
rap, rap yürümekten ve koğuşta . 

tavlada dahfU hizmetlerle uğraşıp 
didinmekten ziyade, düşmnn ile bo
ğuşmak, eşkiya ve komite peşinde 
koşmak, vurup .ltırrnakla heyecan
lanmak için sevmiştim. Bunları bu
lamayınca da hayal sukutuna uğra
mıştım. Kaygılanmış, içli içli düşün. 
miye başlamıştım. • 

'Devamı var) 

YENISABAH' 

Bu Otclc~Jİ 
Kim Yaraladı? 

Davacı (Beni Vurdular) Diyor, ·Suçlu 
ise Kazaen Kendisini Vurduğunu 

Söylüyor 
Bir otel meselesinden dolayı E

min isminde bir otelciyi yaralayan 
Ahmet oğlu Ahmedin muhakemesi
ne dün 4 üncü Asliye Cezada baş
lanmıştır. 

Dünkü muhakemede davacı de
miştir ki: 
c- Bir gece Bandırma vapuru gel

di. Otelcilikle uğraştığım için müş
teri almak üzere Karaköye gitmiş
tim. Vapurdan benim bır mi.işterim 
çıktı. Ahmet ona başka bir otel tav
siye etti. Ben de kendisine: 

•- Bu adam benim müsterimdir. 
Benim otelde yatacaktır. Sen işine 
git!> dedim. 

Suçlu bu söziime kızaı, beni kar
nımdan ve üç yerimden yaraladı. 

Hastaneye kaldırıldım! .. > Suçlu da 
demiştir ki: 

- O gece Bandırma vapurundan 
bir yolcu çıktı. Emin; yanında arka
daşlan Şevket ve tuet olduğu hal
Ele li'enim üzerime hücum ettiler. E
min cebinden bir bıçak çıkardı. Be
nim de elimde bir makas vardı. Ya 
bu ma~asla \•eyahut kendi bıçağile 
kazaen yaralandt. Yoksa, ben \rur
madım! .. > 

Muhakeme, şahit celbi için ba~a 
bir güne falik olunmuştur. 

Bl!'!LEDIYED• ı 

,. 
Okuyucu lanmız 

.fillor ki ı 
Avcılığı himaye için yeni 
tedbırler alınmalıdır 
•Avcıların yegane hamisi olan 

Reisicümhurumuz ve değişmez 

Başkan İnönü'nün atıcılığa vatan
daşları alıştırmak ve teşvik etmek
için Na!ın Vekaleti ve İnhisarlara 

vermiş oldukları emir üzerine ge
rek av köpekle.:-inden ve gerekse 
av resmi üzerinden ücret ve barut 
malzemesinde yapılan ufak tenzilat 
biz a\·cıları memnun etmişti. 

«Maalesef Nafıanın bu göster
diği sühulete karşı Denizbank. ve 
Şirketi Hayriye köpeklerden ve 
hatta elimizdeki tüfeklerden bile 
ücret alıyorlar. 

Bu iş çok tuhafımıza gidiyor. Ka
ra barut üzerindeki tenzilattan 
maalesef avcılar istifade etmiyor
lar. Avcı de.) ince yalnız kara ba
rutu demek değildir. Avcının bir 
fişek yapabilmesi için kovan, barut, 
tapa, saçma H'ızımdır. Yapılan ten
zilat umum üzerinde ve bihas
sa dumansız barut üzerinden ya -
pılmalıdır. Ve bütün avcılar bu 
müjdeyi dört gözle beklemekte, bu 
yeni himaye tedbirlerinin sür'atle 
alınmasını gözlemektedirler. 

Esas itibarile bu vazife Avcılar 
Cemiyetine ait ise de cemiyet bu 
gibi işlerle her nedense uğraşını -
yor~ İnhisar İdaresinden bckleni -
len avcılara karşı yardım, ancak bu 
şekilde olabilecektir.> 

Selimiye plajı inşaatı Üsküdar: İmrahor, Doğancılar 

Doğu Vapuru 
Yakında Geliyor 
SUr'al tecrUbelerlnd• 

t& mll elde edlldl 
Almanyanın Blom Voss tezgahla

nnda yapılmakta olan Doğu vapu· 
rul}.un inşaatı tamamlanmış \'e tec
rübeleri yapılmıya başlanmıştır 5300 
tonilatoluk ve Karadeniz tipinde o
lan bu vapurun sürat tecrübelerinde 
16 mil sürat elde etmiştir. Vapuru 
teslim almak için şehrimizden giden 
heyet Alınanyaya vnrmış olduğun
dan Doğu vapuru önümüzdeki ayın 
ilk haftnsında limanımıza gelmiş bu
lunacaktır. Bundan başka Etrüsk 
vapurunda yapılan tadilat projeleri 
iizcrine yeniden bir kauın ilave edi
len Tırh::ın vapuru da Doğu vapu
rundan bir iki ha1'\a sonra limanımı
za gelecek ve bunu Kadeş gemısi 
takip edecektir. 

90 Milyonluk 
Vesika Tasnif 
,Ediliyor 

İstanbulda Başvekalete bağlı ola
rak bir arşiv teşkil edilmişti. Maa
rif Vekaleti iki sene evvel de Maca
ristandan Fekete isminde bir müte
hassıs getirtmişti. Evvelce arşivdeki 
evrak senelere göre değil, mahiyet
lerine göre tasnif ediliyor ve hula
saları defterlere geçiriliyordu. Bu 
suretle tarihçiler. defterler üzerinde j 
kolayca tetkikat yapmak imkanJarı
nı buluyorlardı. Mütehassıs vesika
ları yalnız senelere göre tasnif et
meyi tavsiye ettiği için iki seneden-

d d
• caddesi 83 No. da Şefik Avlar 

cvam e ıyor ....,. 
Halkın istifa?e~i iç~. inşa ·edi~- Aris Bahriyelileri 1 

mekte olan Selımıye PlaJında faah-

beri €vrakın mahiyeti ve cinsi göze· 
tilmeden senelere göre ayrılıyordu. 

İstanbul Hazinei evrakında sayısı j 
90 milyonu aşan evrak vardır. Bu; 
bugünkü ölçü ile ancak 70 senede 
tasnif edilebilecektir. Bu halde a
damakıllı bir Türk tarihi yazabil
mek için 70 sene beklemek Iazımgeli 
yordu. Bu mahzur naznrı itibara a
lındığı için Başvekalette mebus İs
mail Hak.in Uzunçarşılının riyase
tinde bir komisyon toplanmıs ve va
ziyeti tC'tkik etmiştir.Yeni kabul e
dilen esasa göre senelere ayrılan ve
sikaların dPrhal fişleri de yapılacak 
ve bu suretle tarihçiler tetkiklC'rine 
devam edebileceklerdir. Tonkapı sa
rayındaki 250 bin vesika da bu şe
kilde tasnif edilmişse de vesika ade
dinin az olması yi.izünden bu bir e
sas olarak knbul edilmemiştir. 

yete devam olunmaktadır. PJfıjda · Şerefine 
Belediye soyunma barakaları da 
yapmıya karar vermiştir. Bu bara- Ziyafet 
kalardan soyunmıya tahsis olunan
ları üç tane olacak, fakat burada so
yunanlar t>lbiselerini hazırlanan ve 
yine barakalar içerisinde olan port
mantolara asacaklardır. Bu suretle 
bir barakada asgari 200 kişinin so
yunup elbisesini emin bir yerde bu
lundurması temin olunacaktır. 

suı meaeıeaı 
Siit meselesi üzerinde tetkikler 

yapan mütehassıs komisyon raporu
nu hazırlamıştır. Salı günü hazırla-

nan rapor Vali ve Belediye Reisine 
verilecek ve ayni ?.amanda Vali ko
misyon azasını da kabul ederek on
lardan rapor hakkında mufassal ma-

lfımat istiyecektir. Vali ve Belediye 
Reisi raporu tetkikten sonra tasvip 

ettiği takdirde raporun tatbikatına 
geçilecektir. ı 

Komisyon azaları, yarın veya ö

bür gün Vali ve Belediye reisi B. 

Lutfi Kırdarın reisliğinde toplana
caklardır. 

Dlln Modada muhl•f•m 
bir ziyafet v rlldl 

İstnnbul Belediyesi, Aris mektep 
gemisile limanımıza gelen Yunan 
deniz talebesine dün akşam saat 18 
de Modadaki Deniz Klübünde bir 
ziy~f et vermiştir. Ziyafette Beledi
ye reisini temsilen Vali muavini 
Muzaffer Akalın bulunmuştur. 

Dost Yunan bahriyelileri yarın 

Köstenceye hareket edeceklerdir. 

Beladlyeuln getlreceıı 
olobUaler 

İstanbul Belediyesi, şehir müna
kalatı için sipariş etmiye karar ver
diği otobüsler hakkındaki şartname
yi hazırlamıştır. Şartname riyasete 

verilmiştir. Hazırlanan şartnameye 
göre otobüsler 28 kişilik olacak, ka
roscrileri tamamile modern ve aero
dinamik tarzda inşa olunacaktır. Di
zel motörlerile müteharrik olacak o
lan bu otobüsler beyaz renge boya
nacaklardır. 

YENİ MEMBA SUYU. 
,;' 

--
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Membaı Kağıthane köyü cfvann
da bulunan «ÇağlıyanJ> suyunun a
çılma töreni dün saat 14 de Kağıt
hane köyüni.in Hürriyettepesindeki 
su doldurma yerinde icra edilmiş -
tir. 

Bu münasebetle tertip edilen tö
rene, başta Vali Muavini Muzaffer 

1 

Beyoğlu Kaymııksmı Ahmet, Bele-

• 

diye Sular Müdürü Yusuf Ziya, Şe

hir Meclisi azasından Ekrtm Tur • 
Ahmet Halit, Taksim Nahıye Mü -

dürü K€mal olmak üzere kalabalık 
bir davetli kitlesı ile sureti mnhsu

sada çağırılan İstanbul g.ızeteleri 

mümessilleri ve kövJuler iştirak et
mi~ltrdır. 

Başvekalet tasnif işinin çabuk i
lerlemesi için memurların sayısım 
artırmı •a karar vermi<.;tir. 

Profl sör İsmail Hakk1 Uzunçarşı
lının yeni tavsiye ettiği tasnif usulü 
bi7.im arşivimizin bünyesine çok uy
gun düşmüştür. 

vvvv...~""'""""A;'>oJ'VVV'V'V'V'V'~~~-~-., 

Vali Y a1ovaya gitti 
Vali ve Belediye reisi Doktor Lut

fi Kırdar dün akşam Reisicümhur 
İsmet İnönüne mülaki olmak üzere 
Yalovaya gitmiştir. 

Mualllmlerln gezinti 1 
l stanbııl Öğretmenleri Yardım 

Cemiyet"nden: 
11 haziran 1939 tarihinde yapıla

cak deniz gezintisi havanın ademi 
müsaadesinden dolayı 18 haziran 
1939 pazar güniine tehir edilmiştir. 

Yan2'ın 
Küçükpazarda Develi yokuşun

da Yusufun €Vinde kiracı İbrahimin 
odası~dan yangın çıkmıştır. Yangın 
mezkur oda t9mamen yandıktan 
sonra söndürülmüştür. 

TAKVİM 
l\iiifh Uh 4W»ih Wi#W9"AA/ 

11 Haziran 1939 Pazar 

Hlcrlı22 Reblllihir USI 
R•alı29MAY1 S USS 

Ruzı bızır: 37 

-
D•t• •aatl : 4,28 

Otı. ı 12,13 - lcı •• u 1 

Akıaaı 19,40 - Yat.ı: 
. f ..... ı2,08 

16,14 
21,43 , ______ , 

M. Gafenkonun Türkiye 
. ziyareti 

Dost Rumanyanın Ha:idye Nazı!1 
M. Gafönco, son aylarm ortaya Jto)' 
duğu buhranlı devirler arasında 
ikinci defadır ki Türkiyeyi ziyarete 
geliyor. 

A vrupada ti.ıreyen yeni bir siya.si 
zihniyetin, diğer tabirle istilayı ga· 
y~ telakki eden bir politikanın ı.ar· 
şısında, sırf tedafüi maksatl:ırla kıl' 
rulan sulh cephesinde uhdelerine 
düşen sulh vazifesini, sözlerjne ,·e 
fiillerine itimad edilir şekilde ifa)"' 
azmetmiş' olan her iki Balkanlı de\'' 
let bu sefer yeniden, son hfıdisele! 
karşısındaki mütekabil vaziyetıeri· 
ni büJük bir '!çıklık ile gözden gı.:-
çireceklcrdir. 

M. Gafenco'nun 'l;'ürkiycyi ikinci 
ziyaretinde, ilk ziyaret sırasınd3~ 
beynelmilel siyasi gerginlik o rnııt· 
hiş vehametini kaybetmiştir. Sulltıl 
tutan, mılletlerin istiklal ve bay~ı· 
yetlerinin muhafazası uğrunda Jtatl' 
larını dökmeğe hazır devletıerııı 
kat'i hattı hareketlerini tebarüz et· 
tirdiklerinden \ e birl~ştiklerinden· 
beri vaziyette, şimdılik, mahsus bit 
salah müşahede edılınektedir. fa· 
kat esas gaye bu salahın istikbale 
de teveccüh olunmasını temin et· 
mektir. 

İşte Türkiye ile Rumanya bu is• 
tikamette, ellerinde me\·cut bütiltı 
imkan ve vasıtalarla yürümek kil· 
rarındadırlar. 

Bu sebepten M. Gafenco'nun '.fiıt' 
kiyeye gelmeden biraz ev\·el Ayall 
ve Meb'usaıı Meclislerinde iı·ad et· 
miş olduğu nutuk dikkate şayan bit 
mahiyet arzetmektedir. Ruman)9 

Hariciye Nazırı, Rumen milletinill 
herhangi bir istila siyasetine kar,ı 
boyun eğmiyeceği ve icap ederse 
milli hudutları ve istiklalini sHaJıl3 
müdafaaya karar verdıklerini bıı • 
tün cih::ına ilan ve bu arada kendi' 
!erin€ her türlü yardımlarda bull.l' 
nacak İngiltere ile Fransa ile ol· il 
dostane münasebetlerini kaydedı • 
yor. 

Bu umumi mahiyetteki sözlerd 11 

anlaşılan mühım hır nokta, sıılll 
cephesine giren devletlerin yekd1 

• 

ğerine karşı büyük bir itimad bc:ı' 
ledikleri ve sulhü tehdit edece~ 
herhangi bir C€bir hareketi karşı • 
sın da yekdiğcrinin uhdele}ine dıl' 
şecek vazife ve mükellefiyetlcr1ı 
bir tarafa sıvışmaksızın, ciddi)eı 
ve vakurane bir tavırla, mes'uliyet· 
lerini müdrik bir surette ifa ede· 
ceklerini gösteriyor. Herhangi cid" 
di bir vaziyet karşısında mühim bit 
muvaffakıyet ve tahaffuz vasıtası• 
nefse hakimiyet ile birlikte beraber 
çalışacak olanlarda itimadın ve ,.e
rilen sözde sebat edileceğinin JJlı.ıt· 
lak olduğunu bilmekten mütevel~it 
bir kuvvei maneviye yüksekliğiniP 
mevcudiyeti olabilir. 

Rumen Hariciye Nazırı, bej anııtJ 
sırasında Balkan milletlerinin. sttl• 
hün muhafazası zıınnın'daki faali' 
yetlerini ve onların nıcnfaatlcritl1~ 
mevcut nizamlarla bir tezad teş1'1 

etmediğini de tebarüz ettırm"ştif· 

Bu sebepten dolayıdır ki, Runıe 1 

Harıcive Nazırı M. Ga!enco, Tür!>•' 
yeye ğelirkeıı, hukiımctinin ve hE;' 
km be,·nelmilel siv::ısct sah&sınd Jel 
umumi fikirlerini herl~se açık cW 
rak g0stermiştir. Bu tclukkiler, ı ı.ıl· 
hün .muhafazası zımnında ka!i de· 
recede kuvvot ve realiteye teu bttlC 

etmek husuiurıdaki gayret ve i :raıı; 
tı göstermek itit-arile şayanı &ld<'1 
bir keyfiyet olarak kendini gostet· 
mektir. Bunun neticesinde, son oW 
rak söylenecek söz, bu yeni ziyarC" 
tin, A vrupanın cenubu şarldsinde• 
ve Balkanlarda sulh halinin devaıtl' 
lı suretinin vücudünü temin içi.J1 
beşeri \"e milli noktudan tem:;ısl:ıtıfl 
bir nümunesini göstermekte oldl.l' 
iunu tebarüz ettirmektir. 

Dr. Re.,ad SAG.!b 

Parka cevrllıtcek 
mez•rhk 

Kabe.taş 1.&kelesl karşısında bulıJ' 
- fl' nan ınetruk mez.arlığm a4eçls..'ltl1 

larak park halbıe 1.trağı kararlııştJ' 
rılınııtır. Dün Belediye Re!f; JJlll9

' .,, 
vfni I...OtfJ Aksov ve heyeti tenn1 .. 

mOdflrl', oray• • ilduü meznrllf 
görmüf!erdlı\ 



......... • 

• iki Nutuk lnanılmıyacak Bir 
anzigde Hücum Kıt- < ......... 

1 
.... •yfatıla> Kırt·ası·ye Faciası cfranch.ise• den eaer yok. Çünkü be- ;e& 

şeriyet içinde Qstiinlük ve apğılık 
tamını ilin edenler kendileri ol -
dukları halde bunu bllfkaların11 at
fetmeleri biraz çiııkin bir hareket
tir. 

alarmın Geçit Resmi 
Göbbela de --- Danziğe Gidecek ............ -
Dta.t!ic, 10 (A. A.) - Alman hü

tu.rn kıt'alarının şefi Victoc Lutı.ıe, 
eski Çarp meydanında şarki Pr~ -
)llba l.Ooo kifilik hücum ktt'aı'ari
le I>ıuıtzig hücum kıt'alarırun geçit 
-.....ll<ie haıır bulunmuşur. 

Geçit, birinci Alman kolordusu -

._ Cwnanclanını temsil eden Ge -
lleraı Wodrich ile topçu Generali 

-.on 'Kuchler de hazır bulunmuşlar
dır. 

~azı şefi Forster, bir hitabe irad 
ed rek, Fuhrer'e sadık olanların 

mücadele için yeni bir kuvvet ve 
yeni bir cesaret vermek üzere ~er 
geldiklerine DanLzi&lilcrill mes'ut 
olduğunu kaydetmiştir. Dantzig, 
sinesindeki 400.000 Almanın vatana 
iltihak etmek istediklerinden şüphe 
et~mektedir. Bu istek de bir gün 
yerine gelecektir . 

Lutze, Berline dönmüştür. 
Ayan Meclisi Reisi Arthur Grei

ser, bugün birkaç hafta mezuniyet
le gidecektir. 

Göbbels'in ayuı 17 ·sinde Dant -
zige gelmesi bekl(>nmekte~.._ 

Cekoslovakyada 1 

Feci Hidiseler 
(llaştarafı l lacl sayfada) 

lralk korku içinde katillerin bu
'lutunası için konulan müddetin bit
nıes· · 

llli beklemektedir. 
--~~ların bir kısmı henüz açıl· 
~· Sokaklar, hemen tenha ı 
~ bir vaziyettedir. Halk esas 

~~tı11de beldiyt:n ıki askerin ya
:"'• duran ve muazzam bir çiçek 
~etile işaretlenen hadise mahal
dlr. YakIB§maktan içtinap etmekte-

b. l.skerl.er, civardan geçenleri pp
ç· larını çıkannıya icbar ettikleri i
~n ufak tefek bazı hadiseler 
--,...:nn etnııştir. 

tak lt.onuıan memnuiyete rağmen a
~.. bırakılmış otan pençerelere ge-

Dıükerreren ateş edilmistir. 
Ieladno mm.takasının Al~ -fefi 

Neussel şehre tamim edilen beş yüz 
bin kuronluk cezan ın yüzde sekse
ninin yahudiler ta.rafından, geri ka
lan yüzde yirmisinin de Beneş ta
raftarlarınca tediye edilmesine ka
rar vermiştir. 

Menssel, halkın vakayiln vehame
tini müdrik bulunmadığını il.ive et
miştir. Bu cümleden olarak şehrin 
dış mahallelerinden bazı işçiler Çek 
şarkıları söylediklerini kaydetmiş

tir. Neussel, bu sebeple bütün resto
ranların kapatılmasull emir ve is
pirtolu içkilerin satılmasını yasak 
etmiştir. 

tek Dahiliye Natın katillerin bu .. 
lunmasına yardım edecek olanların 
elli bin kuronluk munzam bir mü
kafat vadetmiştir. Mükafat mıktan 
bu suretle 150 bin kurana çıkmıştır. 

Şimdi, eaasa gelelim: Garp dev • 
Jetleri acaba hakikaten Almanları 
çember içine alarak onların ücaret
lerini mahveylemek, nüfuz ve kud
retlerini ortadan kaldırmak maksa
dını takip ediyorlar mı? 

İngiltere Başvekili Mr. Chamber
lain defalarla ilin etti: Bütün bu 
itilafları yapmaktan maksadımız 

Almanyayı sıkmak, boğmak ve bir 
harp çıkarmak değil, harp çıkması
na mani olmaktır, dedi. Filhakika, 
fiiliyat He görüldü ki Almanya, mu
kavemetten aciz bulduğu memle
ketlere saldırıp bir gece içinde on
ları dünyadan kaldmyor. Bu :ıteşi 

durdurmak için karşısında bir kuv
--.t vücude getirmekten ve Alman
yayı makul surette duşünmeğe muz
tar bırakmaktan başka bir çare 
yoktur. Bugün mütecaviz Almanya 
ve ltaly~dır. Başka de\•letler dünya-1 
nın sükun ,.e sulhünü muhafaza 
çarelerinden başka bır şey istemi -
yodar. 

Bütün dünya efkarı uınumiyesine 
Fransa Başvekili M. Daladier şu 

sözlerle pek doğru surette tercüman 
olmuştur: 

Tahakküm e-mellerine kalkmak 
sur~tile Avrupayı felakete sürükle
mek istiyen devletlere mani olmak 
için birleşmek bir çember siyaseti 
addedilebilir mi? Bu itham. propa
ganda maksadile ileri sürülmüş. boş 

bir sözdür. Biz hep bir arada, elbir· 
iijile çalışmak taraftarıyız ki bu 
çember içine almanın tamamen abi 

denıekir. Fakat ne zaman böyle bir
leşmeye doğru bir le§ebbüste bu -
hındulıcsa bir tahakküm hareketi 
ile karşılqtık. Ne vakit anlaşmak 
teklifinde hlllunc:luba reel cevabı 
aldık. Bunu reddedenler biıim baş
ka devletlerle mesai teşriki hakkın-

'b dalrl teşebbüslerimize de mini ol -
~•men Hariciye llondra poıtaha· mıya aklkıyorlar. Onların reddet· 

""•zırı Geldi nelerinde :::,:;. ~ .. ı:..= 
(Battanfı 1 bici sayfada) b b l l J. rma bundan daha açık bir delil olur 

~ve defteri mahsusu imza- Om Q aTpat Qcıf mu? ....,_ Oolılt YALÇDI 
~bi~· .. " . . .. . Londra, 10 (A. A.) - Bugün mtıh-laıı ____ .._ ______ _ 

Seli onun~e bır polıs mufrezest telif posta bürolarında paketler içi- T- k F 
~resmini i~a et~i~tir. .. . ne saklanmış bombalar infilak et- ur - ransız 

bert terem mısafinmız muteaki- miştir. Scotland - Yarci'ın gizli po- ı · 
bfr ~Utnanya konsoloshanesinde !isleri bu suikastlerin faili olan fr- an aşması 

lrlüddet ist" h t t · t 
18.38 de . ı~a a ~ m~ ve su landalı ~işçi~n karargahını (Ba.,taratı ı tacı sayfada) 
IQ Şırketi Hayrıyenın 73 nu- keşfetmek uzere araştırmalar yapıl-llrab vapu ·ı H d 
l'eft rı e ay arpa~aya ~eçe- ınası için emir almışlardır. 
lo l ebt>rese bağlanan hususı va- Hiç bir yerde nüfusça zayiat ol -
~ A~karaya hareket etmiştir. mamıştır. 
~ lerıni Vali Muavini, İstanbul --- ---
~lanı, Emniyet Direktörü ve 
-..., iı Rtunen Konsorosluk erkanı 

ı.: leınıştır. 
tGk azır~, .Rumanyanın Ankara Bü
cl~ ~ B. Stoyka, elçimiz Ham
Jaer: Suphi, maiyetleri ~rkinı ve 
8-ıe lbe~lerinde ğelmiş olan Rumen 
~ri refakat etmektedir. 
~ nazırın Ankara temasla
~ 80nra Yalovaya giderek Re
~ hur İsmet İnönü tarafından 

edilınw mWıtemelclir. 

Anatol Fransın 
Kütüphanesi 
Satıldı 

Paris, 10 (A. A.) - Muhanir A • 
natole France'ın meşhur kütüpha
nesinin 146 kiaptan ibaııet olan bir 
kısmı, müzayede ile 266.000 franga 
satılmıştır. 

....... "'-:;.,:ra .... ,. Harf inkilibında 
~dra, 10 (A. A.) - General Ga- y • 

8
. 

~ clUn akşam Parise hareket et- e Dl O' 
~ General istasyonda Gort, T k" .. 

1 ~... ve daha bazı fngiliz askeri e am U 
"4' lraf dan • 1 ın ugur anmıştır. (Battuafı 1 iDci sayfaıM) 

l{ ICnılları ~~yorb bile arapça yıwlmıflır. Hepsi arap . 
~-·areket Ettt~er harflerile yazılan bu eserlerin isim-
~~ ~O (A. A.) - İngiliz lertni herhaııst bir benzeyif{en kili' 
' :.- KraliÇMinl hUıU bulunan tarmak için mütehassıs heyet yeni 
~ 46 da Nevyorka hareket et • Tnrk harflerine bul illftler yapıl-

• masını kararlaftırmış ve Maacif Ve-
--~ ••••ntla kiıeti de bunların tesbiti için Dil 
s.~ 10 (A. A.) - Hamidiye Kurumuna müracaat etmiftir. 
S &eDlili dün aaat 11 ele lima- Dil Kurumu, arap harfieri ara -
ti)~ lelınq, ölleden IOnra mutad sında bulunan üç noktalı S, sad, dat, 
~ yapılmıştır. Akpm Ku- tı, a, zal, ze, ~m. cayın, he ve nok
~ ta~!9 IÜbaylar terefine Bele - talı h için tür~ karşıliklar tesbit 
llt. --'lllllciGlnr zTyafet verilmiş- ft kabul edecektir. Esasen litiııce 
9'.... yazan bütün milletler ilim kitapla

·~ J•pon~•,. ltlr 1 ruıda arapların bu gibi harfleri için 
a.,_ ~ leelo Verdi hususi şekiller kabul etmi§lerdir. 
~1. 10 (A. A.) - İngiliz n - ttniversite de bu lüzumu ileri sür -
.~~ 'l'inkıer'in ölümü dolayısile miiftür. Kurum, yakında kabul etü
~ ~ükılmeti, Japon makam- ği bu harfleri 1lan edecek ve yeni 
' ll..._ ~itin ikinci bir (ll'OWltD no· kütüphane fihristleri de bu yeni "V\"di ...__ı" .. :-.. -.. -9.... harflerle yazılacaktır. 

İngiliz • Souyet temaslan 

Lonıira, 10 (A.A.) - İngiliz ga
zetelerı, Sovyetlec Birliğine teklif 
edilecek formül tesbit edilmış halde 
olmadığından Strag'm anc~k pazar
tesi günü Moskovaya hareket ede
bileceğini yazıyorlar. 

Taymis guetesine göre, halen İn· 
giliz ve Fransız hükümetleri, Bal· 
tık devletleri meselesinde ,ŞU iki 
n.oktai naun tetktlc etmektedirler: 

Birinci şekil: Paktı imza edecek 
olan ~ devlet. aralarından biri ge
rek doğrudan doğruya, gerekse bil
vaıta btr taamıu maruz bldığı 

takdirde biribirlerine karşılıklı ola
rak yardım edeceklerini beyan ede
ceklerdir. Buna Leh formülü ismi 
verilmektedir. 

İkinci fekll, bu devletler Şimal 
Dolu A\l'rapası devletlerinin bita
raflığını biuat ria~ edecekleri gi· 
bi, bafkalanrıa da riayet ettirmeyi 
t aahhüt edeceklerini beyan edecek· 
terdir. 

Madrid Kraliyet 
Tiyatrosu 
Berhava Oldu 

Madrit; 10 (A. A.) - Madrit Kra
liyet tiyatrosuna clepo edilmiş olan 
el bom.baları ile patalyıcı m~ddele-

rin dün aqam saat !0,15 irifiLik et
mesi neticesinde 3 asker ve yoldan 
geçen 10 kişi YJralanİnıştır. 

Tiyatro binası tamamile harap 
OlmU§tur. Çıkan yangın, civar bina
lara da sirayet etmiş ise de iki saat 
içinde söndürülmil§tür. 

İnfllAk, bir kaza neticesinde vu
kua ~elmiftir. 

cYeni Sabah• m 5 sonkinunj da cevap verilmedi. Bunlardan m•ı
tarihli nüshasındaki .. Okuyucular da Arzuhal Encümeninde çalışan 
diyor ti. sütununda biı şehit yav- mebuslanmız: 
rularının eönderdiğimiı mektubu Genf'ral Ihsan Sökmen (Giresun), 
ve birinci sahifede cHer Sabah• sü- Adnan Menderes (Aydın), Meliha 
tunlarında ise bize ait olan asil duy- Ulaş (Samsun) a da mektuplar yu
gulannızı adalet Türkiycsine du~- dık. Bir yardım delil, cevap biie a
mak üzere neşrettiğıntz cKırtasıye- lamadık ve t•krar olarak: 
cilik cilvelerinden• ·başlığı altında Ahmet Sungur (Yozgat), Ziya 
olan bu yazınızı ve mektubumuzu Arkand (Yozgat), Selim Korkmaz 
okuyarak bir yıldanberi yalnız ar· (Yozgat) lara da mektuplar yazdık. 
zuhal Encümeninde bekliyen evra- Yine cev:ıp bi!e chmadık Ve an
kımızı (Kırtasiyeci! ğin binbir çık- ladık ki Arruhal Eocümeninden bu 
mazından biz kurtaramadık) yine bir yıldır bekliycn evrakımızı biz 
Yeni Sahahın yardımlarını ricaya çıkaramıyacağız. Bir kere de Niğde 
mecbur kaldık. Mebusu Cavit Arala yazdık, ondan 
Babamın şehit!iğı. mahalle şaha- da bir netice alamadık. Biz bu VP.· 

detnamesi. polis tahkikatı. C. H. tan evladı ve halis Türkü ... Bah ...,, .. 
Partisi Matbatssı, mahkeme i- bu vatan ·ç·n öldu ve bizi Türk rnil
lamı ve millt mUcadelede Yozgatta ietinin onsuz şefk t ve merhameti
bulunan bir Komu•anın !l'a7.batasile 

1 
ne terketti. 

sübut buldu. Bütün bu mazbatalara, Büvuk babalanmaz, 
ilamlara rağmen babamızın kanı pa- Bi7ı bu seCaletten kurtarmak için 
hasına hak ka:r.andığıınız bir ma şt bu d .. rdim·z Yeni Sabahm birine· 
(17) yıldanberi alamıyoruz. Yüzler- s<ıt:H' ~·ndf' ,. baş sütunlarında her 
ce defa Ankaraya gıdE'n ve 07) yıl- ikı b bamı m da adat t Türkivesinc 
dır muamele gören evrak mızı kır- ilan etmen zi, M ili Şefe duvurma
tasiyeciliğin binhir c;ıkmazından nızı, ayrıca nrdınflarınızı ellerinizi 
kurtarmak için Büyük Mıllct Mec- öperek dileriz. 
lisi Arzuhal Encümenine bir dilekçe İşte yine karakış gelivor, act!, a-. 
He müracaat ettik. Evrakımızın Mil- çız. 
it Müdafaadan celp ve tetkikile 
hakkımızın çabuk \fel"ilmesini dile-

Yo-gat t•ilayetinin Eskipa
zar ma1ıaUesi şehit Nuri 

ailesi Sariye ve çocuklan dik (Haziran 9.'8\. 
Muhterem babalarımız. 
Biz Arzuhal ~rümeninP dilekçe

mizi 938 yılı hsziranmda gönderdik. 
Fakat 939 yıla haziran avı P,eldi. Hi· 
ti cevap alamıyoruz. Meclis geçen 
yıl evrakımızı tetkik etmeden yaz 
tatilini yaptı. işte bu yı1 da yaz ta
tili yaklaştı. Hakkımın hlli. alamı
yoruz. Ve böyle giderse alamıyaca
ıız. Mektep sıralarında aç çalışan. 
bir kalem parası bulamıvan bizlet 
açlıktan öleceğiz! 

Ailesi: Sarive Yeniay. 
Kızı: Hunisc Ycniav. 
Kızı : Feth: ·e Yeniay. 
Oğlu· Ragıp Yeniav. 

Evrakımızın tarih ve numarası: 
Milli Müd faadan Arzuhal Encüme
nine 23/6/938 tarih \•e 18255/18225 
numara ile Ritti. 

Arzuhal Encümeni Reisliğine 'ka
vıt tarihi l 1/5/Q:J8 ve dosya numa
rası: 2627 <(ir ... 

••• ı 

1 Çünkü biz şimdiye kadar hane
mizde bulunan eşyalan satmak su
retile idare ettik. Şimdi ise cammız
dan başka satacak bir şeyimiz kal
madı. 

Yukar1'·a ko\·duğumuz mektupta j 
vnivet o kadar açık bir şekilde gö- · 
rülü:vor '\-f, buna tek b;r satır lla\'e 
etnıevi lürumsuz buluvontz. Bu 
işin nasıl olup da lu kad;ır müddet Biı bu acıklı halimizi Milli Şefi

miz İsmet İnönünün başvekilli za
ıunında cbı ya.tik. Mıın Şef W1ıe he 
men ( 40) ijra gönderdi. İşimize de 
bakacakta. Fakat ertesi gün ifittilt 
ki, İnönü Baş\'ekillikten istifa etmiş 
güneşimiz böylece doğmadan battı. 
Şurası acıklıdır ki, bir yıl zarfında 
Arzuhal Encümeni riyasetine müte
addit dilekçeler gönderdik. Bunlara 

sürüncemede kalabildiğine insşn 

Manamıyor. Bu mubarek şehidin, 

bize mukaddes bir vedia olarak bı
raktığı çocuklarile meşgul olmak 

ve bu işi bir an evvel bitirmek en 1 
büyük vicdan ve cemiyet borcumuz 

olmahdır. Al:l.'cadarların ehemmi -
yetle nazarı dikkatini celbederiz. 

Ve Karadenizin Şirin 
Zengin Kazalarından 

Biri: Bu/ancık 
Bulancık (Hususi) - Bulancık. 

Gtresun villyetıne bağlı ve 16 kilo
rnetre mesafede 3500 nüfuslu zen
gin ve zümrüd gibi yemyeşil fındık 
bahçelerile çevnlmiş çok şirin ve 
çok sevimli Karadeniz kıyısında bir 
beldedir. 

Giresun - Bulancak arasında mun
tazam otobüs · seferlerile münakale 
temin.-edllmekte ve ııyrıca da her 
gün deniz vasıtası da vardır. 

Burada fakir denilecek hemen 
hemen kimae yok gibidir. Mesela 
her ailenin en az senede 1500 kilo 
fındık ve ihtiyacı kadar da mısır 
ve sebzesi oluyor. Hırlkı çok munis, 
sevgili tabiatlı cana yakın sporcu 
ve sporu severdir. Gençler birliği 
isminde gençlilf sinesine toplıyan 
temlZ bahçesi.le halkın oturabilece
li medeni ve içtima! hususlara ce
vap verebilecelr bir kltlp vardır. 

Gençleri muntaam çabfmakt• ve 
bu sene bölgenin birincilik maçla
nnda iyi derece alnuflardır. 

Belediye, dar bütçasile procram
h surette az zamanda bir çok işler 
başarmıştır. Sıhhi mezbaha, Kara~ 
denizin sert fırtınalanna karşı mil
tehammil denize 100 metre uzanan 

beton iskele, örnek denilecek kadar 
temiz ve güzel umumi helalar, ka
sabanın haritası ve yollaı,nı yaP: 
tırmıcıtır. Şimdi bclcdiveı,in en ıyi 

başarmak istediği işlerden biri de 
elektriktir. Bütçeı:inden her sene 
bir miktar para ayırmak prtiyle bu 

iş için 18 bin lira biriktirmi..~ ve bir 
miktar da Belediyeler Bankasından 
istikraz yaparak bu medeni ihtiya
cı bu yıl yapacaktı.r. Belediye. 

reisi Ömer Üstündağ gençlik sever 
sporcu ruhlu, gençliğe her sahada 

azami yardımlarını göstermektedir. 

Gresıtnda Fındık 
Mahaulü Bu Yıl 
Çalı Bereketli 

Giresun (Husust) - Giresunun 
yeglne ihraç maddf'si olan fındık 

geçen sene pek az olmuştu. Bu yıl 
fındık rekoltesi ge~n seneye nisbe
ten dört misli fazla v- diğer senele
re nisbeten de daha verimli ve 3 mil 
yon 500 ,000 kilo olduğu aWtadar
lar tarafından tahmin edilmektedir. 
Fınd·ğın toplanıp pazara gelme

sine iki ay olduğu halde şimdiden 
piyasada sallh eseri göıiilmekte ve 
köylü ve şehirli halkın yüzü gül. 
mektedir. 

Son günlerde Fındık büyüklüğün
de 10 dakika devam eden dolu yağ
dı. Dolunun fındığa % 5 itibarile 
zarar verdiği öğrenilmiştir. 
Fındık mahsulümüzün !.ilah edi

lerek daha fenni bir tarzda yetişti
rilmesı için 1 Haziranda baş)amak 
üzere Fındık i t tarafından 

fındık ışv l ... •ı s açılmış-
tır. 

intihar Eden 
Genç Kızla:-
Ve Taze Dullar 

Hlkim soruyor : 

- Niçin sarhoıtun! 

Genç kız cevap veriyor, 

- tçmeğe mecburdl., 
ben bar artistiyım!. 

le 
Gece yar.ısından sonra sok3Jcta 

fatla sarhoş bir halde yakalandıC:ı 
ıçin hakimin o'li.ıne sevkedilen kı&
cağızın verdiğı yukarıdaki ce\ ap 
ne kadar hazindir? 

Siz, gece yarısından sonra yata -
ğın~ı.<!a rahat uyurken Beyoğ.unda 
bar denen yerlerde facialar cere -
yan eder. Kimsesiz ve hamisiz kız
lar, taze dullar orada müşteri de -
nilen korkun,. mahIUkların arzu ·ve 
~' eslenne hızmet ederler. 

Mu ttri, gôzune kestirdiği kıza 

içkı ısmarlar. Ve o zavallı kız, müş
terinin ve patronun ke) iflerine hiz
met etmek üzere o içkiyi içmcğe 

mecburdur. Müşteriler değiştikçe 

boşalan şişelerin sayıları da artı:.r. 

Ve zavallı kız, yahut A2' dul, saba
ha karşı bardan çıkarken nahif 
bünyesinin asla tahammül edemi • 
yeceği kadar çok içkiyi rnidesine 
indirmiş bulunur. Ve bu her gece 
tevali eder. 

Ondandır ki bir sene bir barda 
çalıjan kadını gelecek aene orada 
bulamazsınız. Bu fazla dekolte el -

biseli ve fazla boyalı kadınların a
rasında bir sene evvel götdüjü.niiz 
bir çehreyi ararken o. sapsarı bir 
yüzle perişan bir yatakta belki ha
yatının son aünlerini yaşamakadır. 

Kanun buna mini olmak sallhi .. 
telini haiz değildir. Bar sahibi göj
sünü gere gf!re talimata yüsde yü• 

riayet ettiğini haklı olarak iddia 

edebilir. İçeride çalışan kızlar rept 
oldukları için istediklerini yapmak
ta aıuhtardırJar. Binaenaleyh ala -

ca.kları sefil bir yüzde uğrunda kan
larını zehirleyinceye kadar içebilir
ler. Ve buna hiç kimse karışamaz. 

Fakat cemiyet kanunları bizi na
sıl intihara teşebbüs eden bir kim
seyi 'kurtarmıya mecbur ediyorsa, 

bu zavallı kadınlan da ayni şekil -
de bir intihar demek olan bu hare

ketlerinden kurtarmak borcumuı 

ve vazüemizdir. Bu \'azifemizi yap-
malıyız. 

MUAAD SERTO ... LU 

Gönr.nde Bir 
Kız Kaçırma 
Vak'aaı 

Gönen (Hususi> - Gönenin Pi .. 

levne mahallesinden arabacı Tah -
sin çavuşun km Saimeyi, ayni ma .. 
halleden kunduracı Veysel kaçır • 
mıştır. Vak'ayı haber alan janclar • 

ma, Veyseli aramaya bqlım1pa ela 

htaüz bir netice elde edileDıemif • 
tir. Saime 1339 cloiumludur. 

GmıeR.de hcıDıılar 

Gönende bir hattadanberi hava• 

lar yağışlı ve fırtınalı geçmektedir. 
Yağan yağmurlardan ve esen kuv • 
vetli rüzgarlardan asma filizleri kı· 
rılmaktadır. 

Gönmde bir muht4n mahkemeye 

verdiler 

Gönene bağlı (Hacı Velioba) ~ 

muhtarı İsmail Nevşehirlinin, k6Y. 
paruını zimmetine geçirclili haber 

aluunıt ve makamca yapılan tahki
katta suçu sabit ıörüldüiiindeu 

kendisinden köy mühürleri alma .. 
rak mahkemeye verilmiftir. 
İsmail Ne~li bakkmcia takt· 

bat yapılacaktır. 
GöMn c~ ~vquyor 

Gönende iki ay evvel bqlıyan e. 
Jektri.k fabrikası inpatı bitmek ü .. 

mredir. Kasabanın muayyen yerle
rinde demir direkler dikilmiştır. 
Gönen, çok yakıııcta izlediti elektri· 
~e kavuşacaktır. 
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BAŞLANOIÇ 

1914 • 1918 Cihan harbi casuslu-
' ğun cnamus ve haysiyeti ihlAl eden 
' şerefsiz bir meslek olduğunu> sure

ti katiyede tekzip etmiştir. Çünkü 
bu harp esnasında birçok c büyük 
casuslar> ve cgizli harp kahraman
ları> tanıdık ki bunlar memleketle- ! 
rinin en büyük ni§anlarile taltif 
edildiler. Bundan da anlıyabiliriz 
ki casusluk artık utanılacak rezil 
'oir m \;lek olmaktan çıkmıştır. 

1 

Casusluk nedir? Ve ilk casusu 
d . t' ? tarih ne .zaman kay ctmış ır. 

Casusluk mensup olduğu memle
ket namına komşu memleketin giz
li tuttuğu esrarı elde etmek demek
tir. Casusluğun başlangıcı ise insan
lığın menşeine kadar çıkar. Her de
virde ve dünyanın her ülkesinde 
casusluk daima vardı. Hatta Tev
ratta bile casustan bahis vardır. Me
sela Yusuf peygamber kıssasında 
Tevratta şu satırlara tesadüf ede
riz: 

Jlazrcti Yusuf kardeşlerini tanı
dı. Onlara dedi ki: 

- Siz casussunuz. Sizler burala- , 
ra memleketin zayıf tarafforını tet
kik etmek için gelmiş olacaksınız!ı 

Gene kitabı mukaddeste şöyle bir 
iıyet vardır: 

cMusa peygamber Kenan diyarı
na istihbarat memurları göndermiş
ti.> 

Demek oluyor ki Yusuf ve Musa 
peygamJ>erlerin yaşadıkları devir
lerde bile casuslar ve istihbarat me
murları mevcuddu. Bu böyle olun
ca da dünyanın bertarafında, her an 
casuslarla karşılaşmamıza hiç şaş

mamalıyız. 

Casusluğun tarihçesini bu mukacl- : 
neme ile kısa keselim de bu kor
kunç ve korkulu mesleğin meşhur 
simalannı tetkik edelim. Hayatla
nnı memleketlerine vakfet mis olan 

; bu fedakar isimsiz kahramanların 

'faaliyetlerini takibe baslıyalım. Biz 
' bunu yaparken tarih ve milliyet sı
~ rasına riayet edecek değiliz. Mese-
1 ıa Cihan harbinde mühim roller 
oynıyan cLavrens. i, Çarlık Rusya
sının meşhur casusu ke~iş cGa
pone>, onu da Alman casusluğunun 
haliki cStciber> takip edecektir. 

Mühendis Szek 
. İngilizlerin cSkoçmen> gazetesJ 
1925 yılı ikinciteşrininin 21 inci gü
nü intişar eden nüshasında Lord 
cBalfur> tarafından cEdimburg, 
üniversitesinde verilmiş olan bir 
konferansın hulasasından bahsedi
yordu. Lord cBalfur, bu konferan
sında harbin mukadderatını ellerin
'de tutmuş olan bir casustan bahset
miş ve: 

c- Tuhaf değil mi, demişti, cihan 
harbinin mukadderatına hükmet
miş ve İtllAf devletleri lehine ade
ta kader rolü oyruyarak bize büyük 
'hizmetler i.fa eylemtş ola~ bu casus 
en küçilk bir mükafat bile almış de
~ildlr.• 

Bu Oa8\ıs kimdi? Hele Lord cBal
fur> un d~Jği gibi zafer terazisini . 

Galatasaray tzmirde Afeşsporu 7-2 mağlı1p etti 1 ey arar ermıştJ 
1906 senesinde Kadıköy likindc 

futbolu yalnız ingilizlerle rumlar ay 
narlardı. Bunların arasında bulun
makta olan Türk gençliği Kadıköy 
tarafında bir spor klübü kurmak lü
ımmunu hissettiler ve kendi arala-. 

Bugün yapılacak 
futbol maçları 

Ne Yapıp Yapacak Kazıkçı Bekiri 
Feııcrbahçe stadında: 

• 
Sultan Azize Takdim Edecektı 

' rında başta Ziya olduğu halde Fe
nerbahçeye giderek oyun oynarlar· 
dı. İlk ekzersizlerini yaptıkları Fe

. nerbahçeden klübün ismini alarak 
Fenerbahçenin ilk temelini attılar. 

Fencrbahçenin 31 inci yı!dönü
mü münasebctile Fenerbahçe-Kur
tuluş atletleri arasında atletfam 
müsabakası, . Galatasaray - Fener· 
bahçe tekaütleri futbol maçı, Fe
nerbah~e - 1ngiliz .MiddI.ısex Wan
derers takımı arasında futbol ma
çı. Merasime saat 3 te bC?§lanacak. 

Zavallı Bekir; sessiz ve sadasız 
meydandan çekildi. Kazan dibine 
gelerek elbiselerini bıraktığı adamı 
buldu. Zembilini alıp giyinmiye baş 
lıyacağı sırada Ali Bey güler yüzl~ 
Bekirin karşısına dikilmişti. 1 

casmlan kurıuna diziyorlar 

İtilAf devletleri lehine meylettire· 
rek onlara biiyük harbi kazandıran 
büyük fedakarlık ne olabilir? Bu 
nasıl bir hizmettir ki milyonlarca 
kişilik orduların temin edemediği 

zaferi nihaiyi kazandırmış olsun?> 
Vak'a şudur: 
Cihan harbi ilan .edildikcen sonra 

İtilaf devletlerinin ne kadar casusu 
varsa hepsi Almanların kullandık

ları gizli şıfreyi elde etmek için faa
liyete geçmişlerdi. Casuslardan bi
risi, Belçikadaki Alman işgal ku·ı

vetleri karargahı umumisinde bu 
gizli ~ifrelerin bir nüshasının bu
lunduğunu haber aldı. Karargahı 
Brüksel postanesi binasında bulu-
nuyordu. 1 

Bir sonbahar akşamı Brüksel tel
siz istasyonunda bir arıza çıktı ve 
bu flrızayı tamir için Aleksandr 
Szek adında Avusturyalı gE:'nÇ bir 
mühendis çağırıldı. Hiç şüphe yok 
ki A!man işgal kuvvetleri karargah 
kumandanlığı genç Avusturyalı 

mühendisin karargah binasına gir
mesine müsaade etmeden evvel hak
kında usulü veçhile tahkikat yaptı. 
Bu tahkikat hem Avusturyalı mü· 
hcndısin lehine netice verdi, hem 
de Szek'in bir telsiz alıcı cihazın~ 

ihtira etm(ş olduğu da bu inceleme 
neticesinde meydana çıktı. 

Ayusturyalı mühendis işini bitir
dikten sonra kendisinden ihtira et
tip.ı ahize ile düşmanların telsiz 
muhaberelerini alması rica edildi. 

Bu sure>tle muhteri keşfetmiş ol
duğu aleti resmi makamlar huzurun 
da tecrübe etmiş olacaktı. Avustur
yalı delikanlı buna da muvaffak ol
du ve bu suretle karargah kuman
danlığının emniyetini kazandı. O 
kadar ki bir müddet sonra Alman 
karargah kumandanı mühendis 
Szeke gizli şifreyi miftahile teslim 
etmekten çekinmedi. 

Almanlann gizli şifreleri aylarca 
sürmüş sebatkar bir çalışmanın 

mahsulü idi ve iki cildden mürek
kepti. Bu cildlerden birincisi kalın, 
hürmetli bir şeydi ve her harfın 
mukr'ili olan şifrelerle kelime ve 
cümle hulasalarına tekabül eden 
şifreleri ihtiva cfüyordu. Lakin da
ha küçük ve ince bir kitap olan ikin
ci cild elde bulunmadıkça birinci 
cildin bir ehemmiyet ve kıymeti kal
mıyordu. Çünkü şifre ve parolaların 
hangi gün değişeceğini bu ikinci 
cild gösteriyordu. Mesela eylfılün I 
sekizinde ctaburı manasına gelen 
ckaranfih kelimesi eylfılün doku
zuncu ğünü büsbütün başka bir ma
na ifade ediyordu. Binaenaleyh her 
iki cild de elde bulunmadıkça Al
manlann şifreli muhaberelerini her 
hangi bir şifre mütehassısının anla
masına imkan ve ihtimal tasavvur 
edilemezdi. 

Bir İngiliz casusu Avusturyalı 
mühendis Szek'in Alman kararga
hının şifre kalemine alındığını 
öğrendi ve kendisile münasebet te
sis etti. İngiliz casusu bu hususta 
zorluk çekmemişti. Çünkü Alek
sandr Szek aslen A\'llsturyalı ol
malda berabt'.r cLondra> civarında 
bir köyde doğmuotu. \Davamı var, 

Klübün binası yoktu. Esasen res-

men kltip teşkil etmek te o zaman 
çok müşküldü. Nihayet meşrutiye-

tin ilanından sonra cemiyetler ka

nununa uyularak klüp teşmil edil· 

di ve fÖ~~ bir idare heyeti intihap 
edildi: 

Reis Ziya, umumi kaptan Hasan, 

Taksim stadında: 
Süleymaniye Şi§!i - İstanbulspor 

Beyoğluspor saat 10 da. 
Beylerbeyi • Bozkurt saat 11.45. 
Banıtgücü salutsında: 

Vefa . Barutgücii ( A.) 17 de. Be
zazyan lisesi . Barutgiicü (B) 15. -

Fenerbabçenh• Geçen Sene 30 uncu Yıl Dönllmü Mün sebetile 
Yapılan Merasim ı 

umum1 katip Ayetullah, muhasebe-ı de de Beykozun hakimiyeti altında 
ci Hakkı Saffet, veznedar Necip. Bi· geçen maçı sıra ile Beykozlular Ni
lahare Hasan Kamil, Sa-it Saliıhat· no ve Maryo, Şahap, Kemal, Maryı, 
tin, mühendis Kemal de Fenerbah- Kemalin yaptığı yedi sayıya karşı 
çeve iltıl:ı<\k ettıler. Galibin, Tevfik penaliJ.dan Murtazanın ve şahsi bir 

1 
Hicarın, Hasan Kamilin, Nasuhi hücumla Hüseyinin yaptığı iki Ka
Baydarın evinde toplantılar yapıl- sımpaşa golüne karşı maçı 7-2 ka
mıya başlandı. N1hayet mülfl:..>nclis zanmışlardır. 

Kemal, şimdiki tenis kortunun kar- TOPKAPI, ARNAVUTKÖY _ 
şısında kendi evlerinin bahçesinde- HiLAL, KURTULUŞ 
ki bir odayı klübc Yerdi. Bu gençler Günün ikinci derecede ehemmi-
kendi evlerinden getirdikleri eş- yeti haiz maçı Topkapı A-rnavutköy 
yalarla binayı tefriş ettiler. Bir müd karışığı ile Hilal Kurtuluş ka
det sonra da klüp Dörtyol ağzındaki rışığı arasında cereyan etti. Re
binaya taşındı. Bu arada Galatasa-
ray klübündcn Doktor Hamit Hüs
nü ayrılarak Fenerbahçe klübünün 
idaresini eline aldı. Hamit Hüsnü
nün tavassutu ile o zaman Nafıa 

nazırı bulunan HulUsi Bey klüp ri

fik Osman Top'un idaresinde oyna· 
nan bu maçı Anastas, Mihal, Buga
nidis, Maruli, Halit, Ahmet. Sadet
tin, Yanko, Sokrati, Dimitro Mise-

(Sonu 7 nci sayfamızda) 

Ali Bey, eski Ali Bey değildi. Be
kire şu yolda iltifatta bulunuyordu: 

- Oğlum; zembilini ver, klhya 
çadıra götürsün. Haydi, sen de ça
dıra gel, orada temizlen!.. 

Bekir, hiç sesini çıkarmadı. Te
şekkür ederek çadıra gitti. 
Kavasoğlu; yorgun ve bitik bir 

halde temizleniyordu. Arnavutoğlu; 1 
gülerek Kavasoğlu ile şu yolda alay J 
ediyordu: ' 

- Ulan bu Bekir ne bela şeymiş 
be? .. İyi ki, cazgır yanılıp ta bu he
rifi bana vermemiş ... 

-Tehey! Susak ağızlı ... Bu Bekir 
kimmiş biliyor musun? 

- Yoo... Bilip te ne olacakmış 

·sanki?. 
- Ülen bu herifin ismi y<tlnız Be

kir değil! .. 
- Başka nesi var? 
- Hani bir Kazıkçı Kara Bekir 

varmış y::ı, işte; ta kendisi ... 
- Amma yaptın ha!.. 
- Vallahi ... 
- Nereden bilıyorsun? 
- Nereden biieceğim, yediğim 

kazıktan! .. 
- Sordun mu? • 
- En nihayet sordum ve söyledi. 

Canımı güç kurtardım ~u heriften 
be!.. 

- Vay canına! Demek bu meşhur 
Kazıkçı ha? .. 

- Evet... dedi. 
Tam bµ sırada da yanında Ali Bey 

ve kahya olduğu halde Bekir çadıra 
girmişti. 

Kavasoğlu Bekirin çadıra geldi
ğini görünce, kahkaahyı salıverdi 

ve: 
- Bekir; affedersin be? .. Seninle 

epeyce alay etmişlik. .. 
- Ziyanı yok Kavasoğlu ... _ 
- Peki, neye tanıtmadın kendini 

bize ... 
- Ne var ki; neyi tanıtacaktım? .. 
- Ne var ki olur mu?. Daha ne 

olacak. başıma bel~ oldun be, .. 
- Ziyanı yok Kavnsoğlu ... Pehli

vanlıktır bu ... 
Haremağaları, işi bir türlü kavrı-

yasetine getirildi ve kendh~e daha ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
büyük bir muhit yapan Fenerbahçe 
klübü yanan binanın bulunduğu •e
re taşındı ve ondan sonra yükselme 

1 
devirleri geçirerek bugünkü hali al-
dı. Fenerbahçelileri tebrik eder, 
başta atletizm olmak üzere sporun 
her şubesinde kendilerine muvaffa
kiyet dileriz. 

ATLET 

Bölge kupası maçları 
İstanbul bölgesi ve Beden Terbi

yesi Umum Müdürlüğünün koydu- 1 
ğu kupalar için yapılan ikinci kü· ı 
me ve karışık takım maçlarına dün 
Taksim stadında devam edilmiştir. 

1 
Yapılan 3 karşılaşmadan en ehem
yetlisi Beykoz - Kurtuluş muhteliti 

ile Galataspor - Kasımpaşa muhte
liti maçı Beykozun 7-2 galebesile ne 
ticelenmiş Topkapı - Arnavutköy 
Hilal - Kurtuluşu 8-2, Anadoluhisar 

1 
Kadıköysporu 2-0 mağltip etmiştir. 

BEYKOZ, KURTULUŞ - KASIM
PAŞA, GALATASPOR 

Hakem Halit Galibin idaresinde 
başlanan bu oyuna Kasımpaşalılar . , 
Ishak, Rüştü, Selim, Muzaffer, Müm 
taz, Cafer, Sait, Murtaza, Hüseyin, 
Nino, Miço. 

Beykozlular: Strato, Bahadır, Di
reko, Mustafa, Kemal, Manol, Mar
yo, Turhan, Tanaş, Şahap, Veno 
§eklinde çıktılar. 

' 
Birinci devrede de, ikinci devre-
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şehirleri araıında 20 günlük grup Hyaha tına iştirak 
ediniz. · 

BÜYÜK TENZILA TLAR!!! 
Turist N'. ev ki T. L. 134.03 

Bu flatlarda vapur, tren, otel, yemek ve oto
mobili• gUnde dörd r eaat gezinti maarafları 
dahlldlr. 

Gİ RİŞ VE ÇIKIŞ SOVİET VİZELERİ MECGANİDİR 
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,Şarki Karip Mümessilliği · 
, 

Albncı Vakıf Han 
GALATA · ISTA N UL 
TELEFON : 40UHS 

yamamışlardı. Oldukları yerden Be
kire diş bileyip duruyorlardı. 

Hatta; bir aralık haremağasının 

biri: 
- Ne o, ne o? .. Kazıkçı da ne o

luyormuş, kazıkçı ne demektir?. 
Diye söylenmişti. Ali Bey, Bekiı-6 

izaz ve ikram ediyor, gönlünü alrllı 
ya çalışıyordu. 

Ali Beyin bütün gayreti Eekiri ne 
yapıp yapıp yanında alıkoymak, 
Sultan Azize takdim etmekti. 

•• • * 
Çok ge~m~den, Kırkpınarda Beki· 

rin kim olduğu anlaşılmıştı. Onun 
yalnız ismini işitmiş olanlar çadır• 
koşup tekrar tekrar seyretmek isti· 
yorlardı. 

Bekir, çok para almıştı. Beraber 
kalmakla beraber baş güreşten his· 
sesine elli altın düşmüştü. Beyler ve 
ayanlar da elli altına kadar kendisi· 
ne bahşiş vermişlerdi. Çok parsa top 
lamıştı. 

Ali Bey de ganice para vermişti. 
On parasız olan Bekir, şöyle böyle 
yüz elli altın kadar sahibi olmuştu. 
Kırkpınar güreşleri bitmiş, herkes 

yerli yerine d::ığılmıya başlamıştı. 
Ali Bey; Bekiri yanında alıkoy· 

mak iı;in çok Çalıştı. Hatta bütün 
hayatını kendisine bağlamasını iste· 
di. Kendisini padişaha götüreceğin· 
den bahsetti. 

Bekir, Ali Beyin bu isteklerine şll 
yolda cevap vermişti: 

- Beyim; benim padLşah falan 
neme gerek ... Beni bırak memleke
time gideyim ... Şumnuda yapacak· 
larımı yapayım, sonra, dönüştE' size 
uğrarım... Kursağımda ekmeğıniz 
var ... Eğer, siz bakmamış olsaydınız 
ben, bu güreşi bu de ece yapamaı· 
dım ... 

Ali Bey, Bekirin kalmıyacağın1 

anl::ımıştı. Nihavct; geı;erkcn ciftli· 
ğine uğramak Ü7..('rc söz aldıktan 

sonra, Bekirden ayı:ıldı. 
• .. 

il bev Sult n A zizin 
huzurunda 

Sultan Aziz Ali Beyi severdi. çur.
kü Alı Bey pehlivan meraklısı ol· 
duğu gibi hint horozu döviişü ve kOÇ 

vuruşturma sporlarına da meraklı 
idi. 

Sultan Aziz de, hint horozu ve 
koç dö\·iistiirme sporlarına meraklı 
olduğu için Alı Bey gibi beyleri ve 
avanları sever ve tutardı. 
. Ali Beyin çiftliğinde müteaddit 

zorlu damızlık ve dövüş koçlar• 
vardı. 

Hele hint horozlarının envaı vard1 

Ali Bey, f stanbula geldikçe. Suıtall 
Azize en nadide horozlardan ve koç· 
lardan hediyeler getirirdi. 

Ali Bey; çok geçmeden İstanbul• 
gelmişti. Maksadı padişaha hediye 
götürmekten ziyade Kazıkçı Bekirf 
anlatmaktı. 

Haremağalnrı ve Kavasoğlu, Sul· 
tan Azize Kazıkçı Bekir hakkınd8 

tek bir kelime söylemedikleri gibİ 
böyle bir pehlivanla Kavasoğlunıı !'I 

güreş ettiğinden de bahsetmemişler· 
di. 

Ali Bey: ayırdığı koçlarını, horoz· 
larını alarak f stanbula gelmişti. sıı· 
raya girdiği zaman ilk karşılaştığı 
harem ağaları oldu. Harem ağaları 
Ali Beyden,. şu yolda ricada bulun· 
muşlardı: 

- Beyim: biz Kavasoğlunun 13e· 
kirle güreşini efendimi?e söyleme· 
dik, siz söyliyecek misiniz? 

- Evet; efendimizden saklarllıY11 

gelmez ... Hem ben Bekhi Kavasoğ· 
lu ile huzurda güreştirmek istiyo· 
rum. 

- Ya, bizi niçin söylemediniz di· 
ye tekdir ederse?. 

- Korkmayınız.. ben, bu ciheti 
tamir ederim .• dedi. 

,(Devamı var) 
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Hazin Bir Y ıldönümü' 
11 Haziran Atatürk'ün Trabzonu 
Son Ziyaretlerinin Y ıldönümüdür 

Çakırcalı Arkadaşlarile Kay. 

Trabzon (Hususi) - 11 Haziran 
Trabzonun kalbinde asırlarca mesut 
bir tarih olarak yaşıyacaktır. Bu 
gün Ebedi Şefi sinesinde idrak eden 
Trabzon kavu_ştuğu manevi hnz için
de başta içme suyu gibi birçok ihti
yaçlarının tamamlanmasında da 
kat'i işareti almış bulunuyordu. 

13 - Kazananlara mükafatlar. 
Ayni günün gecesi Atatürk köıe· 

sinde üçüncü umumi müfettiş Tah
sin Uzer tarafından bir gardanpar
ti verilecektir. 

makçının Yolunu Tuttu Gardenpartide umumi müfettişi

miz Büyük Ölünün hayatına ait ha
tıralarını anlatacaktır. - aa -

Mevzu bir ara döndü, dolaştı, yi
J'le Çakırcalı efeye intikal etti. Ça
kırcalıdan bah5€ başlanınca Hasan 
Çavuş yüksek sesle küfürler yağdır
nııya başladı. Ve o küfürleri savu -
rurken ev sahibi yine renkten ren
ge giriyor: 

- Ya bunları duyan Çakırcalı kı
t~~ YUkan çıkarsa? diye ecel teri 
doküyordu. 

liasan çavuş, ev sahibinin telaşı
nı sezdi: 

k - Ne o, ağa? Galiba Çakırcalıya 
arşı bir zafın var? 

'Y - Yok canım, ne münasebet? 
alnız müsaade edin de sizi yalnız 

~ırakayını. Siz rahatınıza bakın. 
'i~n ~~ aşağıya ineyim de yatayım. 
ıne u~rime üşüme geldi. 
- Pekala! Sen bilirsin. 
- Allah rahatlık versin! 
- Eyvallah! 
Ev sahibi odadan çıktı. Do~ ıca 

•şağıya gitti. Hasan çavuşla müıa
Zırn odada biraz konuştuktan sonra 

· lambayı söndürerek onlar da yat -
tılllr. Ve sabah namazına kadar ra
hat rahat uyudular. 

Çakırcalı ile Hacı Mustafa gece 
Yarısına kadar ayni vaziyette bekle
?i~er. Yukarıdakilerin uyuduklarına 
lYıce kanaat getirdikten sonra hiç 
ses çıkarmadan odadan çıktılar. 
Zey~k elbiselerinin üzerine ağa -
d~n aldıkları çoban gocuklarını ge
Çırdiler. Ve arka yollardan sessiz 
Sadasız köyden çıktılar. Bir saat I 
sonra evvelce verdiği talimatla ha
reket .. eden diğer zeybek ve kızanlar] 
da koyden çıkmışlar, ayni noktada 
birleşmişlerdi. Hacı Mustafa sor _ 
du: 

- Hemen Bozdağının yolunu tu -
tuyoruz, değil mi? 

- Hayır! 
Efelik kanununa göre zeybek ve 

kı:ı:an!ar efeye hic bir şey sormıya 
Ve rnütalea resdetmeğe mezun değil 
lerdir. Sadece efe ne derse onu nok
tası noktasına yerine getirmekle 
llı""k u elleftirler. Biraz sonra Çakır-
caıı Mehmet efe yavaş bir dille kı
~~~larına pla.Qını anlattı. Hepsi ken 
ısıni büyük bir sükünet ve dikkat

le dinliyorlardı. Efe kat'i kararını 
Verıniş, pusuyu kurup çavuc:la çar-
pı ' Şacaktı. Hasan çavuşla c,ırpışma-
llın ne kadar mühim bir iş olduğu
~~ kendisi de hildiğinden o da hafü 1 

•
1
r heyecan içinde bulunuyordu. Se 

~inde hafif bir titreklik seziliyor -
'llU : 

. - Kızanlar, dedi.. şimdiye kadar 
•ıı· ~nle birçok çarpışmalarda bera -
b bulunduk. Allah bizi korudu. 
11ep · • l sıni savuşturduk. Fakat bu de-
t~ki çarpışmamız hepsinden mühim 
acaktır. Çünkü karşlmızda Hasan 

'a\ruş var. Hasan çavuş, içlerinde 
( ahpece öldürdüğü benim babam 
; dahil olmak üzere birçok namlı 
l eleri altetmiş bir zaptiye çavuşu-
tır D"' l4 · uşmanımızı iyice tanımamız 

il zıın. Hem çok cesurdur. Hem de 
Jan kuşu gözünden vuracak kadar 
ld~·incıdır. Sonra yanında bulunan 
ta~~A~ırw. Rüstem de çok cesur bir 
i· ıttır. BütUn bunlardan başka eş
d;a takibinde pişmiş, birçok müsa
fa 7elerde hazır bulunmuş, yüıden 
r>: a seçme zaptiye neferi var. E_~er 
it surnuzu iyi kurmaz ve ilk dal.ii -
f.rada Öldürücü şekilde ateş edip 
·~a~~n çavuşu temizlemezsek, belki 

ız Postu veririz. 

t~Ç~kırcalı bir müddet sustu. Sonra 
llıd~n söylemeğe başladı: 

11;;- liasan çavuşu bana bırakacak
li ız. Onunla hesabımı ben görece
tıi:· Siz, her zaman olduğu gibi be
ltl" sestrni işitmeden :yerlerinizden 

,..ırdan. 
''\ı ••ııyacaksınız! Ben, Hasan 
dtıt~§u ilk kurşunla y-ere ser -
Rtıtı. n sonra hepiniz bulundu • 
ila~z Yerlerden meydana çıkacak 

ını doğrultmak istiyen zap-

tiyeyi devireceksiniz! Yalnız Müla
zım Rüstemi vurmanızı istemiyo -
rum. Ben bu adam hakkında malfı
mat topladım. Uzun •Hasan ağanın 
oğl• imiş. Çok'1ıert ve cesur bir de
likanlı imiş. Ne de olsa bu kadar 
mert ve yakışıklı bir adamı öldür -
mek yazıktır. Bize hiç bir fenalığı 
dokunmadı. Osmanlı onu bizi taki
be memur ettiyse kendisinin ne ka
bahati var? Asker demek emir kulu 
demektir. Haydi §imdi bakalım iş 

başına! 

Birkaç dakika sonra hepsi bera -
berlerinde getirdikleri atlara bindi
ler. P arlak ve güzel bir ay vardı. 
Efe: 

- Kaymakçıya doğru gideceğiz! 

Emrini verdi. Atlar hemen bir is -
tikamete düzeldiler. Ve tırıs bir 
koşu ile karanlığın içinde kayboldu
lar. 

11 Haziran 1937 yüce başbuğ 
Atatürk'ün şehrimize son teşrüleri 

tarihidir. Trabzonun hayatında asır
larca yaşıyacak olan bu mes'ut gün 
1939 haziranında da büyük mera
simle asker ve halk tarafından kut
lulanacaktır. Alayca yapılacak me
rasim ve eğlenceler saat on dörtte 
başlamış olacaktır. 

Alayın kutlulama programı şu

dur: 
1 - Bayrak çek ilmesi ve istiklal 

marşı, 

2 - Alay komutanı tarafından 

söylev, 
3 - Törende bulunan en büyük 

rütbeli komutan tarafından söylev , 
4 - Merasim geçit töreni, 
5 - Harbiye marşı (Subaylar ta-

rafından) , 

6 - Yedek subay marşı, 

7 - Sporcuların geçit resmi, 
8 - Serbest idman ve beda» ".ı;ı-Hasan çavuşla Mülazım Rüstem, 

köyün müezzini sabah namazı için 
salat getirirken uyandılar. Çabucak 
giyinip abdest aldılar. Ağa da erken 
erken kalktığından - daha doğrusu 
hiç yatmamış olduğundan - o da _ 
onlarla beraber sabah namazını kıl-

k
. . ,1 

re etı, ~ 

9 - Koşular, 

10 - Atlamaln, 
11 - Yarışlar, 

_12 - _Milli oyunlar, 

O gün Atatürk alayı teftiş ve tak· 
dir buyurmuşlardı. Bu büyük gün
den sonra Onun çok sevdiği ve gü
vendiği yurt bekçilerinin yüzlerin
de okunan meserreti bir hafta son
ra daha yakından daha derin ve hep 
bir arada göreceğiz. 

.. 
ıı Haziran 'l;a.bzonun kalbinde t 

ası rlarca mes'ut bir tarih olarak ya
şıyacaktır. 

Memleketin Kurtarıcısı, Kurucu
su, Yapıcısı, İnkılapçısı Atatürk! 
Trabzon gibi bütün bir vatan par
çası, Trabzonlular gibi ~ ye~i mil
yon Türk gösterdiğin yoldan büyük 
bir imanla yürüyorlar. 

Ve bütün bunların ardından adı
na ve eserine hürmetle baş eğen 
İnsanlık ve tarih duruyor. 

-11 Haziran gibi- kendi bayrağı
nın gölgesinde, vatanının müstakil 
hudutları içinde hürriyet ve istikla· 
linin havasını teneffüs eden bu mil
let için her gül'l bir büyük bayram 
olacaktır. 

Mükerrem Fuat Günçel 

dı. Nöbetçi zaptiye neferi bütün ne
ferleri birer birer yattıkları evlere 
giderek uyandırdı. 
Ağa, ateşi yaktır.111ış ve süt kay -

natmıştı. Çavuşla mülazım sütü 
içerlerken ağaya teşekkür ettiler. 
Bu sırada çavuşla mülazımın atları 
hazırlanmış, evin önüne getirilmiş -
ti. Çavuş silahlarını takınırken ev 
sahibine yeniden sordu: 

Sivasın Koyluhisar 
Kazasını Ziyaret 

- Kuzum ağa, sizin köyde Çakır
calı için nerededir deniyor? 
Çakncalı gitmiş olduğu için ev 

sahibi rahat ve müstetihti: 
- Vallahi çavuş, o buralara hiç 

uğramadığı için bir şey bilmiyoruz .. 
dedi. 

Hasan çavuş devam etti: 
- Çakırcalı dağda değil. Her ta

rafı dolaştım. Ne Karıncalı dağda, 
ne Bozdağda var. Ne de başka yer
lerde. Sonra, vukuatı da kesildi. İş
te beni en fazla ümide düşüren şey 
de budur. Efe, her halde kalabalık 
biı· köyde veya kasabada gizlenmiş 
olmalıdır, diyorum. Sonra b~m bir 
şey duydum. Çakırcalı Kaymakçıda 
imiş diye bize biri ihbar etti. Kay
makçı buraya yakındır. Eğer orada 
ise her halde sizin duymanız lazım
dır. Orada olmasına benim de akhm 
eriyor. Sen bir şey duymadın mı? 

- Yok çavuş, duymadım! 

- Pekala öyle ise .. eğer orada ol-
sa her halde duyman Iazımgelrdi. 
Seni ~n namuslu bir ağa olarak bi
lirim. Sözüne inanıyorum. Haydi 
öyleyse Allahaısmarladık! 

- Güle güle! Allah selAmet ver-
sin! 

- Eyvallah! 

Çavuşla Mülazım, ev sahibine ve
da ettiler. Kapının önüne bütün 
zaptiyeler birikmişti. Bir kısmı ya
ya, bir kısmı atlı olan süvarilere Ha 
san çavuş şu talimatı verdi: 

- Artık dikkat etmek sırası gel
di. Her adımda kendimizi Çakoırca
lının pususunda hissetmemiz lazım
dır. İki kısma ayrılın, köyden ayrı 
ayrı yollardan çıkacağız. Dışarıda 

birleşiriz. 

Öyle yaptılar. Bir kısım askerle
rin başına çavuş, bir kısım lskerle
rin başına da MüYbım Rüstem geç
ti. Köyden M.disesiz olarak çıktı -
Iar. Güneş doğmuş, fevkallde bir 
gün başlamıştı. Hasan çavuş, mü -
IAzımla biraz konuştuktan sonra şu 
emri verdi: 

- Doğru Kaymakçıya gideceğiz! 

Atlılar öne geçtiler ve tırıs bir 
yürüyüşle Kaymakçının yolunu tut
tular. Yalnız piyadeleri de göze al
dıkları için arasıra mola veriyorlar, 
bu suretle toplu olarak hareket e -
diyorlardı. 

(Davamı var) 

Koylu hisar Orta A nadolunun En 
Güzle[ Köşeler inden Biridir 

Koyluhiaarın Umumt Garünftşü 

Sivas (Hususi) - Sivasa bağlı 

güzel ve şirin kazalardan bırisi de 
çam kokulu yemyeşil Koyluhisar'
dır. Kazanın tarihi vaziyetini esaslı 
olarak anlatacak kuvvetli bir me· 
haz yoksa da rivayetlere göre Ko
lonya şehri namı ile maruf 100 bin 
nüfuslu bir şehir harabesinin ha
len kasaba merkezi olan Kozluhi· 
sar ve eski ismi Müşay olan kasaba

nın bir kilometre şarkındaki hara
beleri ile ve o harabelerden çıkan 

çok büyük küpler de mevcud oldu
ğundan vaktile bağcılığı ile de meş

hur bir şehir olduğu söylenmekte
dir. Kasabaya Koyluhisar isminin 
verilmesi kasabanın kurulduğu tat
lı meyilli yamaçın bir kolu halini 
andırması ihtimalinin de mevcud 
olduğu söyleniyor. Tarihi devirler
de Kilkit kavminin oturduğu bir 
mıntaka olduğu ve bu mıntakadan 
geçen Kelkit çayına da bu kavme 
izafeten bu ismin verildiği ileri sü
rülüyor. 

Kasaba Karadeniz silsilesinin Iğ
dır şuabatı eteğinden başlıyarak 

Kelkit ırmağının her iki tarafına 
aütün köyleri ile yayılmış ve ırma

ğın uzunluğu takriben kasaba hu
dudundan 51 kilometre geçmekte
dir. Kasabaya bağlı 76 köyü teşki-

llt itibarile 46 muhtarlık halinde 
blrleştirilmiştir. Umumi nüfusu 
28!576 dır. Mesahası 2 bin kilometre 
murabbaıdır. Arazi çok arızalı ve 

cesim ormanlarla örtülü, arazının 
3/2 sı fundalık vi ormanlaık teş~l 
eder. 3/1 nisbetinde mezru arazi 
olup hububattan arpa, buğday yega
ne mahsulüdür. Koyluhisarın her ta 
rafı cesim ormanlar arasında uza
nır ve bu suretle burası orta Ana· 
dolunun en güzel .köşelerinden biri
sidir denebilır .. 

Bayındırlık: 

Kasabayı dört taraftan civar ka
sabalara bağlıyan şoselerin uzunlu
ğu 115 kilometredir. Bu yollar üze
rinde yeniden ve beton olarak yap
tırılması takarrür eden aşağı ve 
yukarı kale namı ile anılan Kelkit 
ırmağındaki köprüler çok harab bir 
vaziyettedir. Kasabayı diğer civar
daki kasabalara bağlıyan yollar ol
dukça muntazam ve Üzerlerinde her 
yılın mükellef amelesi ile yapılmış 
muhtelif eb'adda köprüler de var
dır. Kasaba merkezinde yeni bir 
hükı'.lmet konağı inşa ettirilmekte 
ve bu inşaat kasabanın halihazır 

durumu üzerinde büyük bir tesir 
yapacağından Adeta yeniden bir ka
saba kurulacak derecede mülıim bir 
iş üzerinde alakadarlar tarafından 
uğraşılmaktadır. 

Kültür işlel'i: 
Kasaba merkezinde beş sınıflı ol· 

mak üzere bir ilk mektep vardır. 

Naplı nahiye merkezinde. Yukarı 

Kale, Allar, Bağcı köylerinde olmak 
üzere üç sınıflı dört okul daha mev· 

n . ~·· 

- Atatürk'ün Trabzoau ziyaretlerini ebedileştiren reaim 

Diyarbakırda iktı
sadi Kalkınma 

Ticaret Ve 
Bii:yD/ı 

Ziraat Sahalarında 
İnkisaflar Oldu 

Diyarbakır (Hususi muhabirimiz
den) - Vilayetimizin umumi iktı-

sad durumu Fevzipaşa - Diyarbakır 

şimendifer hattının inşasından son· 

ra sür'atle terakki ve inkişaf eyle .. 

miştir. Bu hattın ikmalinden evvel 

sönük ve hareketsiz olan ziraat ve 
ticaret i~lerinde bariz bir canlılık 

müşahede olunmaktadır. 

Yalnız buğday istihsalatında yüz. 
de 40 fazlalık ve ihracatında yüzde 

90 bir tezayüt kaydedilmiştir. Gö -

rülen rağbet ve sevkiyat için lüzum

lu vasıtaların vücudü do1ayısile is
tihsal ve ihraç nisbetleri devamlı 

surette artmaktadır. 

Pirinç rekoltesi beş bin tona ba • 
liğ olmakta ise de tren tarifelerin· 

deki yüksekI!k dolayısile fazla ih - · 

racat yapılamıyor. İktısad Vekale -

tinin bu hususa ehemmiyet verme
si bekleniyor. Diyarbakır ziraat müdürü 

Halil Yardımcı Sanayi işlerinde de ayni terakki 
""'" müşahede olunmaktadır. Fabrika 

ve dokuma tezgahlarının sayısı git

tikçe artıyor. Diyarbakır ipekli ma

mulatı ci\'ar vilayetlerde mütezayit 

bir rağbete mazhar oluyor. 

Şehrimiz, bilumum şark vilayet

lerinin yegane transit merkezidir. 

Sekiz vilayet, ihracat ve idhalatını 

bu tarikle yapar. Bu itibarla da ti

cari hareketleri mütemadi faaliyet 
halindedir. 

Erdekte Kiraz 
Bayramı 

Erdek (Hususi) ~ Her sene ol

duğu gibi kasabamızın meşhur cKi
raz seyranı» bu yıl da haziranın 

4 üncü günü, sahil boyunca devam 

eden ve Ebedi Şefimiz Atatürk ta

rafından son seyahatlerinde çok 

cuddur. Tahsil için müsaid olmıyan j 
ancak binasızlıktır. 

Köy işleri: 
Köylerde umumiyetle liöy kanq; 

nu tatbik edilmektedir. Kalkınma 

işlerinden oimak üzere her köyde 
faaliyet ilerlemektedir. Bilhassa 
sağlık işlerine ait olan kısımlar hü
kumet tarafından sıkı bir müraka
be edilmekt~ ve işler eltemmiyetle 
tatbik edilmektedir. 

Meyvacılık: 

J{asaba merkezinde ve köylerinde 
her türlü meyva hemen hemen ye
tiştirilmektedir. Bakım iptidai bir 
şekilde olduğu için istihsalattan 
beklendiği gibi istifade edilmemek
tedir. Bununla· beraber diğer civar 
kazalar meyva ihtiyaçlarını bu ka
zadan temin €derler. Bağcılığın ve 
meyvacılığın inkişafı için hükı'.lmet 
tarafından Iazımgelen hususlarda 
meşgul olunmaktadır. Bilhassa ka
sabanın armudlan çok nefis ve her 
tarafta tanılır \ e aranır bir mahi
yettedir. Sisarta nahiyesinin yağ ve 
balları da çok meşhurdur. Koyluhi
sar,n asayiş vaziyetine gelince: A
razinin anzalı olmasından evvelce 
birçok asayişsizlik vak'a1arınıı. ras-

begenilcn gelin gıbi süslü ve kırmı
zı kiraz, kayısı, zerdali ağaçlarının 

donattığı geniş saha dahilinde co_ş-

kun bir neş'e içinde yapıldı. Bayra· 

ma vilayet ve civar kazalarla köy-

lerden binlerce halk iştirak etmi~ 

ve adeta bir aile topluluğu halinde 
çok güzel bir gün yaşanmıştır. 

00 00 00 

Dinarda fakir çocuklara 
· yardım 

Dinar (Hususi) - Afyona bağlı 

Dinar kazasıııın Çocuk Esirgeme 

Kurumu şubesi kaymakam sayın 

bay Adil Baysal ve Çocuk Esirgeme 

kurumunun idare heyeti ve sayın 

halkın yüksek alakaları ile her sene 

olduğu gibi bu sene de vilayet mer

kezine azami yardımdan başka yet

miş beş çocuğa yemek verilmiş ve 
elbise yapılmıştır. 

lanırken bugün cümhuriyet jandar
ma teşkilatının normal çalışmalan 
ile köylerde bulunan karakoll~rla 
herşeyi gözden geçirmesi ve her 
hangi bir vak'a zuhurunda suçlula
rın meydana çıkarılıp adliyeye tes
lim edilmesi hususunda büyük fay

dalar temin edilmiş ve jandarma 
köylünün ve halkın büyük bir sev~ 

gisini her sahada karşılamaktadır. 

Genç ve çalışkan jandarma ko
mutanı başta olmak üzere ilerliyen 

büyük bir çalışma görülmektedir. 
Koyluhisarın güzel yerlerinden bi
risi de 10 kilometre mesafede bulu

nan Eğrilimen yaylasıdır. Buranın 
her tarafı yeşil çam ağaçlarile çev
relenmiştir. Hele t<ıuları içilemiye

cek kadar çok soğuk ve lezizdir. Ha· 
vası çok güzeldir. Burası kasaba VE 

çevresinin yaylattdır. Belediye ta· 
rafından buraya yazlık için oturmc, 
binaları yaptırılmıştır. Burası tabiai 
güzelliği ile orta Anadolunun ihti
yacını karşılamak üzere mükemmel 
bir ssnıı.tor~·om için çok müsait bil' 
yer oldu.tuna iflret @tmek lbım
dır. 

NEŞ'ET NAZİF 
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Ym• ı Ha .. tne1111 Nuri 

Sacide o saoah biraz yorgunca 
bl.lmuftı. Oturduğu kanapenin için· 
'de uzun uzun gerindi ... 

Hıydarpapdan kalkın bir vapur 
nhtımın yosunlu tqlarındı çatlak 
dalgacıklar· bırakarak geçti ... 

Sacidenin bu öksüz canın.!fa, ru
huna derin bir teselli veren mini· 
mini köpeğinden başka hiç kimsesi 
yoktu. Birdenbıre bançe kapısının 
çıngırağı acı acı inledi ... Dar, ağaç
lıklı yola doğru fırlayan köpeğinin 
arkasından koştu. Her zamankı ı ibi 
kalbi yme çarptı. Kirpikleri güzel 
gözlerinin üstünde bir pervane gibi 
titredi. 

- Posta ... 
Kapıyı açtı... Aralıktan uzatılan 

zarfı aldı_ rengi uçtu.. elleri titri· 
yordu 

Kal n yapraklı taflanların dalları· 
na yaslandı". Der n derin nefes alır
ken dudakl rı titriyordu. Birdenbire 
giılılmsedi: 

- Oh, Müjgindan ... 
Diye mınldandı ... Koşa koşa rıh· 

tıma indi. Tekrar bnapesine otur· 
du. Zarfı yırttı. Büyük bfr tellşla 
birkaç defa g6zden geçirdL Sonra 
bulanık yıflarla zehir kadar acı bir 
mahrumiyet çöken gözlerini denizin 
hafif çırpıntılarına dikti ... 

.M'üjg4ndan Stleideye 
Sacidecilim ... Bu mektubu aldı· 

im zaman kimbllir ne kadar hayret 
edeceksin ... Ah ne olurdu. Şu anda 
bir kuf olabilseydim de küçücük fi· 
rin odanın çiçekli pençeresinden 
hayretlerini, heyecanlannı yüziln· 
den oku11ydım. Kimbilir delil mi 
Sacideciiim, bana ne kadar llnet 
ediyorsun ... Öyle ya .. bu kadar şey
den aonra beni hAll sevemezsin ya ... 
Yuılc ki, Sacidecijim biribirimlzt 

anlamadan ebediyen aynlacaiız ... 
Yavrucuğum ... Sen beni ayrıldı· 

lımız lllndenberi dertsiz, düfilnce
liz yafıym mm'ut bir ftl"hk saııı

yorsun ... Hayır .. bana inan ki hayır, 
yavrucuğum ... 

Uzun zamandır bolucu bir muhit
te herşeyden nasipsiz yaşıyorum. 

GOtmiyıen kalbimin en küçük bir 
ferahhlını kıskanan acı baykuş ses· 
!erinden bafka beni tesalli eden 
yok... Ruhumun botluklarında ni
hayetsiz ürperişlerle tutuşan Qcıla· 
rımı sana yalvarıyorum, sana çok 
yalvarıyorum ki, yine o kaç sene ev· 
velki gıbi dinlemek için hemen gel... 
Gazlerınden öperim .. canım Sacide. 
eiğim ... 

cMü;gcinıt 

Günet ufka dokunmuftu ••. Çam· 
ların mor golıeleri bir yaldız panl
tısı1e tutuşan denizin üstüne düfÜ• 
yordu Sacide, loş hatırasında tüten 
çok eski bir mazinin kırık dökükle
rile tutuflıll kalbini boğmamak is· 
tiyordu ... 

Gözlerini kapadı.. düşündü... O.. 
mek onun da yapyıfı kendisinin· 

ı 
kine yakındı öyle mi?.. Hayır.. bu 
imk.inım . diye mırıldandı... Terecf. 

llA'LAft81Ç 
Romanımızın kahramanı Seyyid 

Battal Gazinin mlceralan, bin sene
yi geçen bir zamandanberi, islim 
clünJasının hatıra ve hlfızasında ya
pyan ve mevzuunun canlılığından 
hlc; biqey kaybetmiyen bir dastan
m. 

Bu dlstan, ilk evvel, ilk hicri asır· 
ela, mlllilmanlar aruında emsalsiz 
1dr Uhramanhk menkıbesi mafıiye
tinde alJalan aıı. dol .. mq.. aonra 
ea1d Arap, acmı ft Tllrk tarihlerin· 
.S. yer almlf.. daha IODftlan da ki· 
tap halinde ballhmf, halkın en aev· 
at1i bir hiklyeei olmUftlır. 

Eski tarihler, cSeyyid Battal Oa· 
ıi• yı, Emeviler zamanında Y.8fA
Dllf bir kahraman gösteriyorlar:-fa
kat on\ltı hakkında vhih bir tafsilit 
vermiyorlar. Kimisi, onun Emevt 
.. allfelerden Abdülmelik zamanın· 
Ja. otuz fedai meyanında !stanbula 
~ akuı ettilfni ve Uiküdara ka· 

~ t~.f ıti JUl)'OI'. ICimili, Ba• 

= 
Stlleymm dnrinCle, ha-

kardep cM61elleme• nin ma
ı.t.nbaı muhasaruma ff-

düt içinde ayala kalktı .. mor hırka· 
sının •öililnü tlitliyerek yürüdü. İ· 
çeri girdi. Alır düfÜncelerle yukın 
çıktı. Balkonun kapılarını açtı. 

Ömründe ilk olarak allıyordu. 
Kalbinin içinde kınlen mukaddes 
birşey için.. dudaklan titriyordu. 
Dınç göğsü, asabi ihtiliçlarla kalkıp 
inerken: • 

- Ah .. Nedım .. dedi .. ben haya· 
ta her şeyı emin ol ki, hep s~nin için, 
çekiyorum. ı 
Başını balkonun t.ahtalarına yas-

ladı. Boğazına dolan kesık hıçkırık
larİa sarsıla sarsıia ağladı ... Nasıl 
yapsm.. uzun uzun düşündü. 

Sacidevlc MuJgin senelerce evvel 
iki arkadaştılar ... Daha o Zlmanlar 
ikisi de bir bırlerine Nedimden bah
sederler ona kar!}• duydukları icli 
hisleri saklıvamazlardı biribirle
rinden ... Ya MujgAn da kendısi gibi 
aşkından vazgeçmedise? .. 

Ne olursa olsun. büviık bir soğuk
kanlılıkla Müjginı görmiye. ondan 
Nedime ait küçücük bile olsa bir ha
ber almıya karar verdi. 

Hava kararmıştı. Dışarda tek tük 
manasız gürültülerden, uzaktan u· 
zağa ses veren vahşi köpek uluma
larından başka birşev duyulmuyor
du. İçeri girdi .. balkonun kapılannı 
kapadı. Karyolasının başucundaki 

küçiık komidine yaklaştı. İncecik 
parmağının ucile bir düğmeye do
kundu. Oda kıpkızıl bir ışık dalga· 
sile yıkandı. 

Oturmak, düşünmek istemiyordu. 
Ne düşünecekti zaten... İlk yakıcı 
sevgisine bir tutam kül ettili çılgın 
gençliğini damarlarında duyamıyor

du artık ... Acılar, biribirint ardı ar· 
kHı kesilmeden kovalamıştı. Genq 
kızlıjının rüyalannı oktıyan tatlı 

düşünceleri, hep tersine çıkmıttı. 

Günler yavaş yavaş geçtikçe kal
bmde çizgi çizgi ne derin izlet hı· 
raknuftı. Bu izler, bir ailn dışına da 
vurunca herşeyi anladı. 

Gözleri daha çok çukura batmış, 
kenırlannda hafif çizgiler belirmiş
ti. Bqı çatlırcanna ağrıyordu. Kol
larında, bacaldannda en küçük bir 
takat blle bulamıyordu. Yürüdüğü 
çetin yollarda parça parça saçtığı 

ömrüne derin derin iç çekti.. ince 
iniltilerle yatağa daldı. 

* - Müjgin hanımın evi burası de-
lil mi efendim? .. 

- Hangi Müjgan, hanımefendi? 
- Yarbay Alinin kızı ... 
Genç adam, birdenbire: 
- Vallahi hanımefendi.. dedi .. ben 

dört senedir burada oturuyorum .. a
radığınız Müjgan .. her halde .•. 

Daha fazla söyliyemedi. Gözleri 
ıslanmıştı ... Sonra büvük bir gayri· 
tabiilikle: 

- Evet .. dedi.. burası ... Ne isti-
10rsunuz? .. 

Sacide; hiç birşey anhyamadığı 
bu cümlelerden pprmış kalmlfb .•• 

f 0..anu nr) 

tirak etttijini ve Abbasilerden Ha· 
runürrqid zamanına kadar yaşadı· 
lını ve ona maceralannı anlattığını 
hiklye ediyor. 

Bu eski tarihlerin olduju gibi taf 
baamaaı kitapların münderecatı da 
cSeyyid Battal Gazi. nin kim oldu
funu, han8f zamanda yaşadıAını ve 
kahramanlık mlceralannın mantıki 
cereyanını ta'yin etmiyorlar. 

cKamuauli'lam• da, cSeyyid Bat
tal Gazi> hakkındı ıu küçük maltl· 
mat var,: 

cSeyyid Battal Gazi, metahiri kah 
ramananı iallmdan bir gazii nam· 
dar olup rivayete göre 121 hicri ta· 
rlhinde Rumlara k&rfl vaki olan ga. 
uda f8}ıit olm\lflur. Hüdavendicir 
Yillyetlnin Eakif8hir kazaanda va· 
ki Seyyid Gazi kaaabuında kabri 
qfolunarak mült1kü Selçukiyeden 
Alleddinin validesi tarafından tür
besi bina olunmuı ve Mlltini Osma· 
niye canibinden cami, tekke ve sa· 
lı' hayrat illve olunmuştur. Kasa· 
banın dahi imıl kadimi cNakolJt!• 1-
~- ~u atm ilmile S.)')'id Oul tll
ım,. olunm~.-•· 

..-:••• 

D~UDA ·vENI SABAH •• 
. 

Ye,ıı Kelkit 
Dotucla Üçüncü Umumi Müfettitlik mıntaka· 
aınıa hemea her tarafında kasma •• kuer 

sesleri gelmektedir 
Gümüşhaneye bajh güzel kasa· 

balardan birisi de yeıil Kelldt'dlr. 
Vilayet uzaklığı '12 kilometre m .. 
safede bulunmaktadır. Kelkit '18 yıl 
evvel kaza olmuştur. Cenubunda 
Spikür. Çimeııdağlan, şarkında Ot· 
lukbel yaylisı. (Fatihin Uzun Hasan 
ile yaptığı muharebe) burada cere
yan etmiştir. Şimalinde Köse dağla· 
rı, garbinde Çilvuz dağları ile çev• 
relenmiş bulunmaktadır. 

Yavuz'un Osmanlılar devrind~ 
büyük harplerine geçid vazifesini 
gören, Uzun Hasan ile Fatih'in mu
harebelerıne şahid olan Kelkit şark· 
tan garbc uzanan hafif bir meyil ile 
Kelkit ovası uzanıp gıder. 

Kelkit yedi sathı mail üzerine ve 
yedı membadan kuvvet alır. Sahası 
2070 Km. murabi>aıdır. Arazisi yüz 
bir ova üzerinedir. Nüfusu 40 bin, 
101 _tane de köyü vardır. Kasaba nü· ı 
fusu 2181 dir. Erzincan, Gümüşhane, 
Bayburt, Şiran arasında yer alır. 
İskelesi Trabzondur. 

KUltUr t••llyeU 
Kasabanın dokuz köyünde mek· 

tep vardır. Bu mekteplerin heyeti 
umumiyesi cümhuriyet devrinde ve 
Kültür Bakanlığının projelerine gö
re köy kanunundan istifade edile
rek köylü tarafından yapılan mek· 
teplerdir. Köylerdeki üç tanesi dört 
sınıflı, diğerleri üç sınıflıdır. Kasa· 
ba merkezinde 17 bin lira sarfile 
yapılan mektep bei ıınıfiıdır. Yıl· 
dan yıla talebe mevcudu artmakta 
ve halkın kültüre karşı alakası hız· 
lanmaktadır. 

K8Jlflerl 
Kazanın ekseri köylerinde köy 

kanunu tatbik edilmekte ve nümu
ne köyleri kurulmaktadır. Halka 
bilha- feanl sinatl öiretmek için 
köyleri ufak birer ziraat mektebi 
haline ıetlrmiye çalıtılmaktadır. 
Nilmune köylerindell elde edilecek 
verime lire ~ köylerde de bu 
U8Ul tatbik edilecektir. Kasaba ve 
'köyleri binll" ziraat ktifeli halinde
dir. Köyleri nahiyeye ve merkeze 
ballamak üzere telefon şebekesine 
de büyük bir ehemmiyet verilmek
tedir. 
Kasabanın 85 köyünün yollan 

muntazam ve hepsine otomobil gi
dip gelebilir bir vaziyettedir. Bu se· 
ne üç köy yolunda kayalar aplfrak 
yollar açılmış bulunmaktadır. Bu 
suretle köy ve kasaba ve şehir yol
lan birbirlerine kaVUflllUf olacaktır. 

B•Jındırllk 
Kelkit ve Gümüşhane yolu ikmal 

edilerek kasabaya yaz ve klf otomo
bil gidip aelmesi temin edilmiştir. 
Kelkit, Gümüşhane yolu üzerinde 
4 köprü, 8 menfez yapılmıştır. Yeni 
açılan Erzincan Kelkit yolu üze
rinde büyük köprüler ve menfezler 
yapılmıştır. Açılan Erzincan - Kel-

Kelkit ilk okulu 

kit yolu 45 kilometrC"dir. Köy kanu
nuna tevfikan çalıştırılan amele ile 
yolun ikmaline çalıtılmıştır. İdarei 
hususiyenin büyük bir ehemmiyeti 
ve halkın artan gayreti ve Nafıa 
Vekaletinin 300,000 liralık yardımı 

ile yol açılmış bulunmaktadır. Yeni 
yapılan Erzincan • Kelkit yolu işle
meye açılınca Erzincanın iskelesi 
olan Trabzon yolu bu kasabadan ge
çecek ve Erzincana ulaşan Doğu il· 
lerinin refah müjdecisi tren kış do
layısile ve kapanan yollar sebebile 
sıkıntı çeken halle daima bu yoldan 
Utifade edecektir. Şimdiki Erzin
can • Gümüşhane yolu kasabaya 
ujramıdan Spikür dağından geç-

. mektedlr. 2000 küsur rakımında o
lan bu dağ dört ay kapalı bulun
makta, ıeçid verdifi zamanlarda vi· 
rajlann dar olmasından bir çok oto
mobil vak'alarına yol açarak fell
ketler dofurmaktachr. Yem yol ise 
dereyi takiben beş kilometrelik bir 
dılt qarak Erzincana yu ve kış if
lemeye elveriflidir. 

Zirai vulret 
Kelkit umumiyet itibarile bir zi. 

raat yeridir. Halk ziraatle uirafır. 
Arpa, bulday ve patatesi fazla eker
ler. Şeker pancan tecrübeleri de 
çok iyi neticeler vermiştir. 

Çevreainde bataklık falan bulun
madılından ve havasmm tüzel, SU· 

lınnm içmeye elverişli bulqnma
sından sıhhi vaziyeti de çok normal
dir. 

Kasabada büyük bir imar faali· 
yeti hararetle göze çarpmaktadır. 

Kanalizasyon ikmal edilmek üzere
dir. Kaldınmlar yapılmak~ park
lar vücude getirilmektedir. Kasa
banın ihtiyacını kal'fllıyabilecek kü
çük çapta fenni ve sıhhi bir mezba
ha da yaptırılmıştır. Yeni yaptırılan 
kasab-. imar plinma göre kasabanın 
300 metre mesafede bulunan cKı
ran• mevküne çıkmuı kararlaştırıl-
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Bu kayd ve bunu te'yid eden riva- ı 
yetler, bizce, hakikate en uygun O· 

lanlardır. 

Biz, tarihi vikıalann seyrini ve 
rivayetl91'in dellletini ta'kip ederek 
cSeyytd Battal Gazı. nfn hicretin 
88 ncı ve milldm 858 neı senesinde 
dofdutunu .. tstanbulu m senesinde 
muhasara eden Muaviye ordusunun 
otuz kişilik bir ketif müfrezesi ara
sında Uılrildara ıelerek 18 yaşında 
kahramanlık maceralarına atıldıtuu 
bu suretle binbir sergüzeşt geçire
rek hicretin 128 ncı ve mUAdın 743 
üncti senesinde vefat ettflini tesbit 
ettik. 

* cSeyyid Battal Gazi., pek me-
raklı, pek heyecanlı bir tarih deY• 
reli içinde y•şadı. Bir taraftan Bi· 
Z8DI imparator hanedanından He
~ sttlllesinJ t8fld1 eden on 
bir hllllmdardan dokuunmı fzor.. 

- t -

yen ıülilesinin ilk hükümdarı Üçün
cü Leonun zamanlannın tarihi hl· 
diselerine karljtı. Diler taraftan JC. 
meviye hanedanının yarattıklan 

vak'alara i§tirak etti. :Ecdadı ile, Si
sani sülllesinden ıelen İran hüküm
darlarının ve isllm tarihinin mace
ralın içinde yapdı • 

Bu söylediklerimizden anlafılaca
lı üzere, romanımız, cSeyyid Battal 
Gazi. nin m&ceralan, arkasından, 
çok meraklı, çok cazibeli ve heye
canlı bir tarih safhasını ıürükliye
cektir. Okuyucularımız, eserimizde, 
doksan senelik Bizans &lemini sey· 
redecekleri gibi hemen bütün Eme
vi tarihi i1e Hatif~ Osmanın 
phadetf, Ali ile Muaviyenin muca· 
deleleri, Hasan ve Hüseynin pha
detleri, Yezit ve Mervan devirleri, 
İkinci Muaviye, Abdülmelik zama. 
nında Haccac tarafından Mekkenin 
tahribi ve Abdullah lbnizzübeyrin 

Hariciye memurlanndan Feridun 
bey, yazı başlangıcında, kendi· 
sinden on iki yaı küçük kansının 
ölümü hldiaesile ka11ılaştı. Bekle
rin bir acıya düftü. İçinde bulun· 
mediği bu lnl feliket karıısında de
duğu şiddetli ümidsizliği gidermek 
için yabancı diyarlara gitmeği ve 
avunmağı düşündü. Tam o aralık 
Uzak Şark memleketlerinden biri· 
ne tayini bu arzusunu yerine getir· 
di. Feridun Bey, eıemuriyetine gi· 
derken, yanında ikiz doğan iki ço· 
cuğunu, sadık uşağı Ahmedi ve bir 
de çocuklarına hoca vazifesini gö
ren ve daima beraberinde bulunmu1 
yaşlı bir maullimi götürdü. Bulun· 
duğu hükumet merkezinde, kala· 
balık, monden muhıte gireceği yer
de, münzevi bir hayat sürmeğe baş
ladı. Bu hayat ümid ettiği ruh in~ 
şirahını ve kalb huzurunu ortaya 
koyaamdı. Onun istediği mem· 
leketini terk değil, başka bir 
toprağa gidıp yerleşmek idi. Acısı 
arasında, etrafında gördüğü herşey 
kendisine basit ve yeknasak geli· 
yordu. 

Bir senedenberidir ki ömrü bu 
şekilde giderken. çocuklarından biri 
sari bir hastalık neticesined öldü. 
Kuv~tli tabiatin garip bir aksüla_, 
meli olarak bu devirde derin hüz
nü ortadan kalkarak yerine acı bir 
neş~. herşeyi istihkar eden bir his 
kaim oldu. 
Gençliğin~enberi istihzaya, alaya, 

kendi seviyesinde olmıyan şeylere 
istihkar ile bakmaja meyli vardı. 
Şimdi bu hisler daha inkişaf etmiş, 
aynca ıztırabı artık saklamaia ehem 
miyet vermediği münzevi bir hayat 
sürmek zevkini tattırmıştı. Sesi, ok
şayıcı şeklini kaybetmiş, sert ve kı· 
sık bir hal almıştı. Hareketleri de 
şiddetli, gülüşü istihkar edici bir 
vasıf gösteriyordu. 

dan kalıta büyük çiftliiine yer 1 
rek son günlerini sakin, Asude 
tekilde ve tetebbü ile uğraşarak '-" 
çirmeği tercih etti. 

Feridun Bey, okumak ile takv~ 
ye ettiği açık bir zeki ya mal· 
Tarihi araftırmalara ideta bir hııt 
şeklinde alaka gösterirdi; yalnız .,.. 
sahada da istediği şey, bilinen hald': 
katler haricindeki hadi&eleri arayı 
bulmaktı. Umumi fikirler gibi 
dına giden birşey yoktu. Hele bÜ 
tün mücerred faraziyelerle daim 
alay ediyor ve bunları ciddiye ~ 
kimseleri akılsız olmakla tavsif edl"' 
yordu. Umumiyetle bilgiçlik naır 
rında affedilemiyecek bir kusurdu. 
Neticede Feridun Bey, ancak had 
selere ehemmiyet veriyordu. Dün 
ya yüzünde bundan başka birşey ol 
madığı ve arzın, birbirlerine tezaıl 
teşkil eden vakıalar kolleksiyonll 
olduğu hakındaki kanaati, esaslı fi 
kirlerinden biri idi. 

Kendisi bu arada, tarihle adama
kıllı uğraşmış, bilhassa eski zaman .. 
Jar hadiseleri zihnini çelmiş, aşa 

Roma imparatorluğu hakkında baZI 
etüdler kaleme almıştı. Çifliğ ne 
ycr~şir yerleşmez, kütüphanesini 
tanzime kalkıtmıştı. İstanbuldaD 
eski kitaplarını getirtmek için eınır 
verirken, Avrupanın tariht eserler 
tab'ı ile tanınml§ birçok kitap evle· 
rinden de nadide eserler getirttL 
Çalışma odası adamakıllı dolduktan 
sonradır ki tetebbüe başladı ve bil• 
hassa eski Bizans tarihine merakla 
sarıldı ve bu merakı da, kendisine 
büyük Kostantinden tstanbuluıı 
zaptına kadar Bizans tarihini y~-
mak fikrini verdirdi. Zihni bu mu· 
azzam ite o derece yattı ki, derhal 
çalışmıya koyuldu. Fakat arqtırrna"' 
!arına &irdikçe bunun yalmt bapd 
yapılaca~ bir keyfiyet olmadılJl'll 

ve bir yardımcıya muhtaç bulundu
ğunu gördü. Bunun üzerine t~ 
buldaki eski dostlarından Doktot 
Kerime bir mektup yazarak ihtiyıılıcl 
olduğu yardımcıyı bulmasını riclı' 

etti: 
c'Uç seneye yakın bir zamandall"' 

beri hakiki bir baykuı yuvuında 
oturuyorum. Benimle beraber bU 

can ıtkıcı yerde bunalmadan iki, ® 
sene yqıyabilecek bir gece kuşu 11-
zun. Bakın iyi anlayın, istediği.ID 

bir kltip, fakat öyle bir katip Jıd. 

Etrafındakilere karıı çok sert mu
amele etmesine rai1'en, Feridun 
Bey fazla okumuş, yüksek malumat 
sahibi münevver bir adamdı. !Qlgın 
bir güne§in, canlı, cansız mahlUkla
n erittiği bir diyarda geçirdiii "üç 
buçuk senelik bir hayattan sonra 
yeni baştan memleketi, İstanbul, 
Boğaziçi gözünde tütmeje batladı 
ve günün birinde memuriyetinden 
istifa ile İstanbula döndü. Yalnız 
burada da rahat edemedi. Heqey· 
den bıkıyordu. Nihayet S... in iç 
taraflarında, uzun senelerdenberi 
ticaretle iştigal etmiş olan babasın· 

-!!!!!!!~:::Z:!!!!'!'"""'!'!!!!!!!!!!~"!!!!!'"!!!!!!!~"!!'!l!!!!!!!!!!l!!!!!!~:ss• hem fransızca ve hem de almanca 
mıştır. Orada yeniden bir belediye 
binası yaptırılmak üzeredir. Esasen 
mektep te buradadır .1l'çüncü umu· 
mf müfettiş Tahsin Uzerin yardım· 
lan ile Köse nahiyesinde bir hüku
met konağı yaptırılmaktadır. 
Doğu diyannın 1l'çüncü umumi 

mtifettişlik mıntıkasının hemen her 
tarafında keser ve kazma sesleri 
gelmektedir. Nahiyelerde ve köyler
de umran faaliyeti hayretle gl5ze 
çarpmaktadır. 

Nef,et Nafiz Dumanlıoğlu 

şehit edilmesi, Okbe bin Nafiğler .. 
Musa bin Nasiyrler .. TArik İbnizl· 
yad'lar tarafından Şimali A1rikanın 
ve İspanyanın zaptı ve bu kuman
danlann oralardaki mlceralan, Ku
teybe gibi meşhur kumandanlann 
lranı ve Türk illerini zaptetmeleri 
gibi eski tlrihin mühim vak'alarını 
göreceklerdir. 

Bu kadar mı? .. Hayır! 
·Seyyid Battal Gazi ile ecdadı, o

kuyucularımıza, İran tarihinden yüz 
elli senelik çok meraklı bir tarih saf 
hasını seyrettirdikten sonra kahra
manlık vak'alan arasında Bizans 
saraylarının entrikalarını, Eıneviye 

halifelerinin yaşayış hususiyetleri· 
ni, meseli Muaviyenln ahlakını, 

Yezidin sergüzeşt perestlijini, Mer
vanın halifeliği nasıl elde ettiğini 
ve kansı tarafından nasıl öldürül· 
düğünil, İkinci Muaviyenln ıztıra-
bını, Abdülmelildn dinsizlik ve s. 
fahatini ikinci VelidUı Kur'ana ok 
atmasını ve cariyelerile muaşakala· 
nnı da birer birer gösterecektir. 

Pek iyi anlqılıyor ki, biz, yarım 
yamalak ve karmakarışık manasız 

bilecek, yani lisanı kuvvetli olaca* 
ve ayni zamanda kuvvetli bir filolol 
ve eski Yunan tarihini iyi bilen bif 
phıs olacak. Bana bu kıymetli yaı-
dımcıyı bulabilirseniz, ken\.UO>ı

çiftlifin en güzel odasını ft aydt 
memnun olacağı bir para vereceğidL 
İıtediğtm, bu adımın bir budala ol• 
mamasıdır. Karakterine gelince bll' 
na pek aldırmam. Lazım olan benci 
tıtir .• 

(Devamı varJ 

bir cSeyyid Battal Gazi> yazan er 
kilerden ayrılıyoruz ve tarihin br 
kiki vak'alarmın yarattılı cSeyyil 
Battal Gazi• yi bütün tarihi hüvi
yetiyle meydana atıyoruz. 

* cSeyyid Battal Gazi> ~ 
bu romanımız, prk tarihinin en ~ 
h bir safhuıııın ve bu tarihi uı:lm'I'~' 
nın yarattıtı emaalaiz kahr•maı~ 
hikiyesidir. Uzun bir gayret ve 

katin mahsulü olan bu eserden pk1r.j 

yuculanmızın memnun kalaca 
nı ümit ediyoruz. 

BİRİNCi KISIM 

Seyyid Battal Goıl'nin ttdadı 

Acem plıı m11hur cNuşirevaıP 
tahta uçtill uman, memleketiıtflİ 
dahill idaresini de, harici siyaset 
de karışık buldu. 
Babası Kubad, peygamber di 
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Yağlı Güreş Milli Türk 
Sporu Değildir 

• (Baştarafı 1 inci sayfada~ 
tan, Garbi Türkistan, Kırgızist0n, 
Dağistan, Kazan, Don havalisinde 
~ulunan Kazaklar, Kmm, hatta ve 
.~tta Gagavuz diyarına kadar bü
~un Türk kavmi karakucak dedikleri 

uru güreşi yaparlar ... 
. Anadolu Türkü de yağ güreşi ne

dır bilmez. Ve böyle bir güreşi ne 
~aprnış ve ne de görmüş ve işitmiş
tır. 

'Yağ güreşi, Roma ve Yunan gü
r~şidir ... Bu güreşin sali.kleri son 
itinlere kadar Kostantiniyenin Hif 0drom dedikleri yerind'e Bizans 
ı:r1Paratorları huzurunda kispet gi
Yıp Yağlanıp gUreşirlerdi. 

Binaenaleyh; tarihin bu derece 
sı.~~atle ve kat'iyetle tebarüz ettir-
dıgı b' .. . h' 1.k l d ır gurcşı ıç a a amız o ma-
.1ı.ğı halde milli güreşimizdir diye 
~~n ve beyan etmek, yalnız bilgisiz
h Inlzi göstermez, ayni zamanda 

em bosuna Devlet bütçesinden fu
~Uli para sarfetmemizi ve hem 
: çok meedni ve hatta bu

gun Avrupanın ve Amerika
~ın Yaptığı serbest güreş cinsin-

cn olan V<' Anadolunun baştanbaşa 

dY~pt.gı karakucak güreşini de öl
Urü r. 

d 'l'lirkün milli güreşi. elyevm Ana
olunun bağrında yaşıyan karaku

C<ık güreşidir. Amerikalılar bu güre
Şe Receskeçken diyorlar. 

Rarakucak güreşinde, serbest gü
~e~şe nazaran yalnız cPon> noksan
dgı. Vardır. Diğer oyunları fevkala
edır. Ve cidden tetkike değer bir 

mevzudur. . 

::urklerin yapacağı ve para sarf ! 
l!dıp .. 

. vucutlandıracağı yegône güreş 
hlılJi güreşleri olan karakucak gü
reşidir. 

'Yoksa; Türkün milli sporları me
ranında Olmıvan VC' ÜÇ buçuk kişi 

d~rafından yapılan yağ güreşi değilır. 

Vağ güresini diriltmek istiyenler 
~ence ölü bir adama can vermek i~ 
ı:.cnlC'l'dt"n daha az farklı dii (.n-
ınuyorlar. 

.)~·ugün de, dün de yağ güreş~i 
harmanla bu civarın etrafı ve 

Ruınelinin Gümülcüne ve Serez 
~ıntakalarından başka hiç bir yer
e Yapmazlardı. 

;d Bilahare doksan üç muharebesin
.ben sonra Rumeliden muhaceret 
.aşlayınca, yağ güreşi Ege mıntaka

rııle M .. armara sahillerine yerleşen 

~oçrnenler arasında yaşamı~ ve bu-
aşmıştır. 

~ aynile böyledir. Ege, 

~ıri.liz ticaret mümessil-' 
· erı ıehrimize dönüyor 
: ta~eml.~~~timizden külliyetli mik
~ti da tutun ve kuru üzüm almak 
tJ Zere bir müddet evvel şehrimize g~ 1 
~~reıc. Egeye gitmiş olan İngiliz mü· ı 
\ essılleri bu hafta şehrimize döne-

ceklerdir. İngilizler İz.mirde yeni se-
l'le tüt" ·· .. .. -.._.. un ve uzum mahsulumüz için 
·•ıuh· . 
l'tı ım mıktarda angajmanlar yap-
ışlardır. 
1n ·r :1 t gı ızler, şehrimizde de bir nıüd-lt:t. kalarak Türk tiltün Limited Şir

tii ı \'e daha birkaç müessese ile gö-
Şhlelerdc bulunacaklardır. -·-.\'lrk•Hhayrlyenln yanı · 

plljı 

l'ı!irketi Hayriyenin Anadoluhisa
R da Yaptırmakta olduğu plajın in
~aatı t a nmamlanmış olduğundan bu 
Yın 15 . d . \1 ın c merasımle açılacaktır. 

'ttı eni Plajda iki yüzü mütecaviz ka

d :ra ve 50 kadar da yataklı hususi 
aıreı . er yapılmıştır. 
Şırket· H · · % ı ayrıye, ayın 15 mden i-

flcrar~n Köprüden gidip gelme plfıj 
b·ı etı de dahil olmak üzere korr.ple 

ı etı 
dığ er hazırlamaktadır. Haber al-
'-t 

1

1tnıza göre, bu biletler 35 kuruşa 
1 acaktır. 

mıntakasından yukarı qıkarsanız 

yağ güreşine rastgelernezsiniz. 
Ne İzmir ve havaYısi efesi ye ne 1 

de Balıkesirden yukarı Emed \"l:! el- 1 

varı zeybeği yağ güreşi nedir bil
mez. 
Yağ güreşinin bugünkü içtima! 

hayatımız içinde bir iki kaynak nok
tası vardır. 

Birisi, Manyac: ovası... Burasını 

eski pehli "anlardan Kündcci Kamil 
ve Mahmut tutar... İkincisi, Akhi
sarda Rifat'tır. Bu da Balıkesir, Ma
nisa ve havalisini terbiye eder. Bun
ların hareketleri de mahduttur. 

Hatta, bu havalinin dağlarına çı
karsanız, Türk Yürükleri yağ güre· 
şini bilmezler ... 

Kara Alinin köyü, Manyasa ve 
Bandırmaya çok yakm olduğu halde ı 
dağlı ve Yürük olduklanndan yağ 
güreşinden ziyade karakucak güreşi j 
bilirler... 

1 Şarki Trakyada da bir iki kol var
dır. Tekirdağ ve Babae!;ki gibi. .. 

Hal böyle iken hem tariht ve hem 
de koca bir cemiyeti çiğniyerck ya~ 
güreşini milli sporumuzdur, di:-·e i
lan ve beyan etmek hatalann azimi
dir. 

Ben, Türk \'C Kastaınonulu oldu
ğum halde böyle tir güreşten ha
berdar değilim. Benim kövüm Kar
gı kazasının Köprübaşı köyüdür. Bu 
havalide ynğ güreşi nedir, bilmez
ler, hatta işitmemişlerdir. Gülerler 
bu güreşe ... 

Bizim yapacağımız karakucak gü
reşini reforme etmektir. Bi rpon ila
vcsile serbest güreşe inkılBp ettir
mektir. 

Bu satırları nazarı olarak yazmı
yorum. Ben de senelerce yağ güreşi 
yapmış bir adamım ... Greko-Rumen 
ve serbest güreş yapmışım ... Atmı
yorum, herkes bilir ... Bugün de el- 1 

hamdülillah giireşcbilirim. Yani an
larım bu iş~n ... 

Artık, spor tenkidi yapmanuya 
karar vermistim. Faknt. görüyorum 
ki. sükCıtum iyi olmuyor ... 

Şimdilik bu kadar ... Bundan son-
ra, dah:ısı olacak. • 
Yağ güresinin Türk gürcii o1du

ğ~~u .iddia edenlerden: ynğ güre
şının ıhtıdası tarihinin iş'arını bek
lemek aJiıkariarları tenviı: edeceği i
çin bu işle ilgili olanların ve ken
dinde beyanı mütaleaya salahivet 
görenlerin fikirlerini açıkça bildir
meleri Ti.irk sporculuğuna yeni bir 
veçhe verilmek istenilen su sırada 
mucibi istifade olacağını tebarüz et
tirmek isterim. VesselAm .. 

M. _!aml Karaye1 

·y· unan veliahdı 

dönüyor 
Rumanya Kralının tahta çıkışı _ 

nın yıldönümü münasebetile lima
nımızdan transit olarak geçerek 
Rumanyaya giden dost Yunanistan 
Veliahdi Prens Pol ve maiyetindeki 
~evat salı günü Yunanistana gitmek 
uzere limanımıza geleceklerdir. Ru
men vapurları şehrimizde dört sa
at~en ziyade kalacağı için Veliah _ 
din bu müddetten istifade ederek 
şehri gezmesi muhtemeldir. 

-·-
Ta11mll ve tahliye amele. 

.. •inin vaziyeti tetkik 
edUecek 

Bir temmuzdan itibaren faaliyete j 
geçecek olan Limanlar Umum Mü
dürlüğü ilk olarak lim:ındaki tahmil 
ve tahliye amelesinin vaziyetlerini 
düzeltecektir. Halen limanda çalı-
şan ameleler üç postaya ayrılmıslar
dır. Ecnebi vapurlar, Türk şilc'pler 

ve yolcu vapurlarının yükleme ve 
boşaltma amelesi, bu ame.J~lerin 
kazançları arasında büyük farklar 
olduğu için bunlar arasında bir mu
vazene temin edilmesi ve fazla ame
le alınmaması için icap eden tedbir
ler alınacaktır. 

~." • Pol Yugoalavyaya Marlen Dltrlh Amerikan 

13 döndU tlbllyetlne geçti 
l>au~1?rat, lO (A. A) - Naib Prens Los Angeles, 10 (A. A )- Dün 
.\.ıın ıle Prenses Olga, saat 9,35 de Angeles federal mahkemesi buzu
"• . anyadan Belgrada dönmü§ler runda yapılan kısa bir muameleyi 

ı tas d ~ha . Yon a Başvekil, Nazırlar ve müteakıp sinema artisti Marleııe 
lallıla hırçok kimseler tarafından ae- Dietrich Amerikan tibilYetini ikti-

nnıışlardır. sap ~t111iştif. 

- -- . - -- - --- - - - -
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BiR HAFTALIK RADYO PROGRAMI 
SPOR: 

Fener 31 
Yaşında 

PAZAR 11/6/939 23,20 Müzik (Cazbnnd • PL}, 23,65 

12.30 Program, 12.35 'i'ürk müziği • 24 Yarınki program. 

SALI 13/6/39 (Klasik program), küme ses ve saz 
heyeti, idare eden: Mesut Cemil, 13 
Memleket saat ayarı, ajans ve mete- 12,30 Program, 12,35 Türk müziği, 
oroloji haberleri, 13.15 Müzik (Kü- l - Hicazkar peşrevi, 2 - Zekai 
çük orkestra-Şef: Necip Aşkın): dedenin - HicazkAr ağır semaisi -

l - Louis Ancel - Karmensita-İs- Gül§ende hezar. 3 - Rakımın - hi
panyol entermezzosu, 2 _ Willy cazkar şarkm - Bekledim ta fecre 
Richarts • İlk baharda bir çift aşık kadar, 4 - Çorlulunun - hicazkar 
(Uvertür), 3 _ Pennati Mal"°":uıi • ıarkısı - Ben sana gönül vereli. 5 -
Endülüs çiçekleri (Ispanyol dansı), • Sazla halk türküsü - Şu dağlan 
4 - Frederik Hippmann - Ormanda d~!meli. 6 - - Sazla halle türküsü -
bir cüce duruyor - Halk şarkısı üze- Bulbül taşta ne ııezer. 
rine variyasyonlar, 5 _ Willy Ri-

1 
13,00 Meml.~ket saat ~yarı, ajans 

chartz _ Küçük bale süiti, 6 _ Hain- v~ meteoroloJı haberlen. 13,15 Mü
rich Mannfred _ Karmensita (Sere· zık (Karışık program - Pl.), 13,45 -
nad), 7 _ Hans Mainzer • Viyana 14 Kon~şma (Kadın saati - Ev hay~
polkası, a _ Gretchaninow _ Ninni, tına daır), 1~,00 Program, 19,05 ~u-
9 _ Walter Noack _Köy hikayeleri, 2ik (Melodıler • ~l.}, 19,15 Türk 
14.15-14.30 Müzik (Dans müziği·Pl,). m.~zıgı .. (~~rışık prog~am) 19,40 
18.30 Program, 18.35 Milıik (Şen 0 _ :ror~ muzı~~ (Aşı}! edebıyat saz şa
da müziği _ İbrahim Özgür ve ateş ırlerınden o:nekler), 20,00 M~mle-
böcekleri) 19 Çocuk saati 19.25 saat ayarı, aJans ve meteoroloJı ha-ı 
Türk müziği (Fasıl heyeti), 2o Mem- berleri'.. 20,1?. ~~şelil" ~laklar - R. 
l<'ket saat ayarı, ajans ve meteorolo- 20,20 Turk muzığı (K asık program) 

ji haberleri, 20.10 Neşeli plaklar-R., Ankara Radyosu Küme heyeti. 
20.15 Türk müziği (?vlüştcrek ve so- İdare eden: Mesut Cemil 
lo taganni): 1 - Bayatiaraban peşrevi, 2 -

1 - Mahur peşrevi, 2 - Eyyubi Sadulhıh ağanın - Bayatiaraban bi
Mehmet Beyın - mahur bestesi - Ey rinci beste - Nevcivanım, 3 - Sn
gözü ahu, 3 - Ltltif ağanın - Mahur dullah ağanın - bayatiaraban ikinci 
şarkısı - 'l'elif edebilsem feleği, 4 - beste - Bülbülü dil ay gülü rana, 
Keman taksimi, 5 - Refik Fersanın 4 - Sadullah ağanın - bayatiaraban 
mahur şarki - Bir ne~e yarat hasta ağır semai - Rakseyleyecck. '5 -
~önül, 6 -·Rahmi beyin mahur şar- Ney taksimi, 6•- III. Selim - mu-ı 
kısı - O gülün geçti güzellik çağı, hayyer şarkı :- Ey goncai nazik terin. 
7 -- Rahmi beyin mahur şarkısı - 7 - Varda Kosta Ahmet · muhay-._ 
Servü nazı seyret çıkmış oyuna, 8 - yer sünbüle şarkı - Ey nihali işve, 
Dedenin mahur şarkısı - Gönül adlı 8 - Leminin - bayatiaraban şarkı -
biilhüliim var, 9 - Hslk türküsü - Bakasız hiisnün güvenme anına, 
Alıverin bağlamamı. 10 - Halk tür- 9 - Rahmi beyin - bayatiaraban 
küsü - İki karpuz bir koltuğa sığ- şarkı - Bana seyranı cemalindir. 
maz, l O - Saz semaisi. 

21 Müzik (Riyaseti Cümhur Ban- 21,00 Konuşma. 21,15 Müzik (Rad-
dosu - Şe!: İhsan Künçer). yo orkestrası - Şef: Practorius). 

l - B. Leopold-Marş, 2 - E. Re- ı _ Fr. Schubert - 7 inci senfoni 
cves • Alaska - Aşk şarkısı, 3 - E. Do majör. a) Andante - Allegro, 
Schmitt - Divertimanto, 4 - E. Gu- ma nan troppo, b) Andante con 
iraud - İran dansı, 5 - F. Liszt - moto, c) Scherzo - Triko, ç) Allergro 
Tassa (Lamf'nto e trionfo) Senfonik vivace. ' 
parça. 22,15 Müzikli konuşma (Halil Be-

21.50 Anadolu ajansı (Spor servi- di Yönetken tarafmclan - Schubert 
si), 22 l\Hizik (Şan resi~li Bayan H.), 22,30 Müzik (Neşeli müzik-Pl.), 
Olga Somogyi tarafından): 23,00 Son ajans h::ıbcrleri, ziraat, es-

1 - Chopln - Melodi. 2 - 18 inci ham tahvilat, kambiyo - nukut bor
asır çoban şarkısı, 3 - Strauss • Ma- sası (fiat}, 23,20 Müzik (Cazband' 
vi Tuna, 4 - Mascagni - .cavalle- - Pl.), 23,55 - 24 Yarınki program. 
ria' operasından santuzzanın aryası, 

5 - Rossini - «Sevilya- berberi> o
perasından Rosine'in aryası. 6 - Ma 
car halk şarkıları, 22.25 Müzik (C/!· 
band-PI.) 22.45-23 Son ajans haber
leri ve yarınki program. 

PAZARTESİ 12/6/939 

12,30 Program, 12,35 Türk müziği 
pl. 13,00 Memleket saat ayan, ajans 
ve meteoroloji haberleri. 13,15 - 14 
Müzik (Karışık program - Pi.) 19,00 
Program, 19,05 Müzik (Bir Uvertür 
Pl.), 19.15 Türk müziği ·(Fasıl heye
ti), 20,00 Memleket saat ayarı, ajans 
ve meteoroloji haberleri. 20,15 Ne
~li plaklar - R., 20,20 Türk müziği 
(Kadın küme okuyucuları). 

1 Kürdilihicazkar peşrevi. 2 -
Arif beyin • Kürdilihicazkar şarkı
sı - Kanlar döküyor. 3 - Arif beyin 
- KürdilJ.hicazkfır şarkısı - Sende 
acap uşşaka eziyet mi çoğaldı, 4 -
Arif beyin.- Kürdilihicazkar şarkı
sı - Gurup etti gi.ineş. 5 - - Kemen
çe taksimi. 6 - Divan - Ok gibi~ 
hublar beni yaydan yabana attılar. 
7 - Rifat beyin • kürdilihicazkar 
şarkı - Bu şeb recaya dil oldu. 8 -
Rahmi beyin - kürdilihicazkar şar
kı - Mahmuru sevkim ruhum pür 
ahsen. 9 - kürdilihicazkar saz se
maisi. 

21 ,00 Konuşma (Doktorun saati), 
21,15 - Müzik (Büyiik bir virtüo
zun plakları), 21,45 - Musiki ko

nuşması (Milli musikilere dair 14 
konuşma - Halil · Bedi Yönetgen) 
22,00 Müzik (Küçük orkestra - Şef: 

Necip Aşkın). 

l - Gustav Lindner - Bagatelle 
(Fantezi(, 2 - Beethoven - Menuet 
(Sol major), 3 - J. Brahms - Ma
car dansları No. 5-6. 4 - Tschi
kowsky - Giiftesiz farkı. 5-.J.Straus 
- Ritter pasman (Komik operasının 
balesi> 6 - Rio Gebhardt - Noktür-._ 
no (Ninni), 7 - Clemens Schmals-
tich - Kupidon ve 5 kısımlık aşk hi
kayesi. a) Yakl&şma, b) Aşk valsi, 
c) Başbaşa, d) Gezinti, e) Kavaga
cılık ve barışma, 23,00 Son ajans 
haberleri, ziraat, esham tahvilat, 
kambiyo - nukut borsası <Fi:ıt), 

ÇARŞAMBA 14/6/39 

12,30 Program, 12,~5 Türk müziği 
- Pl., 13,00 Memleket saat ayarı, 

ajans ve mctererolcıji haberleri. 
13,15 - 14 l\tüzik (Karışık program 
- PJ.), 19,00 Program, 19,05 Müzik 
(Soli - Pl.), 19,15 Türk müziği (Fa
sıl heyeti), 20,00 Memleket saat aya
rı, ajans ve meteoroloji haberleri. 
20,15 Neşeli plaklar - R .. 20,20 Türk 
muziği (mifşterek ve solo taganni~i) 

1 - Hicaz peşrevi. 2 - Sadullah 
ağanın - hicaz yürük semaisi - Nide
yim sahnı çemen, 3 - Şevki beyin 
- hicaz şarkı - Bilmiyorum bana 
noldu, 4 - Lcminin - hicaz şarkı -
sorulmasın bana yesim, 5 - Tek 
sazla halk türküsü - Ay doğdu bat
madı mı, 6 - Tek sazla halk türkü
sü - Yıldız türküsü, 7 - Keman tak
simi, 8 - Uşşak şarkı - yad ile geçdi 
zamanım, 9 - Bimen Şen · Uş"ak 
şarkı - Bahar erdi, 10 - Refik F'er
san - Uş~ak §arkı - Ktz büründe şa- j 
lına. ı 

21,00 Konuşma, 21,15 Müzik ( ope
retler - Pi.), 21,45 Haftalık posta 
kutusu, 22,00 Miizik (Küçük orkes
tra - Şef: Necip Aşkın). 

1 - Hanns Löhr - memleketten 
memlekete (muhtelif memleketle
rin melodilrri üzerine rapsodi) 2 -
Alois Pachcmegg - Viyananın cazi
besi, 3 - B. Kutsch - İspanyol kap
risi, 4 - Walter Borchert. Bir gece 
nin hikayesi, 5 - Hermann Dostal
Marş, 6 - Ziehr~r - Viyanalı küçük 
kız. 

23,00 S ajans haberleri. ziraat, 
esham tahvilat, kambiyo - nukut 
borsası (Fiat), 23,20 Müzik (Caz
band - Pi.) 23,55 - 24 Yarınki prog-
ram. 

PERŞEMBE 15/6/39 

12,30 Program, 12 35 Türk muziği. 

1 - Hicaz peşrevi, 2 - Latif ağa 
- hicaz şarkı - Niçin şeb ta seher, 
3 - Mustafa Nafiz - hicaz şarkı -
Göysiinde a~lmış, 4 - Ahmet Ra
sim - hicaz ı:;arkı - Can hasla gönül, 
5 - Artaki - kürdilıhicazkar şarkı -
Artık ne siyah gözlrrinin, 6 - Ar-

taki - kürdilihicazkar şarkı - Güller 
açmış bülbül olmuş. 

(Başta1 afı 4 cü sayfada.) 
13,00 Memleket saat ayarı, ajans 

ve meteoroloji haberleri, 13,15 - 14 
Müzik (karışık program Pl.}, 19,00 raziden müteşekkil Topkapı Arna· 
Program, 19,05 Milzik (Kabare Pl.), vutköy kar.şığ'. Hilal Kurtuluşlula-
19,15 Türk mil7ili (Fasıl heyeti), rın yaptıklan 2 gole Sadettin, Sok-
20,00 Memleket saat ayan, ajans ve rati, Dimitıi ayağile 3 sayı yaparak 
meteoroloji haberleri. 20,15 Ne§eli maçı 3-2 kazanmışlardır. 
plaklar - R. 20,20 '!ürk muziği. ANADOLUHlSARI - KADIKÖY 

ı - Hüzzam pt~revi, 2 - Sadi Günün yegane bölge kupası maçı 
• segah şarkı - Ruhumda ölen, 8 - . Anadoluhisan ile Kadıköy Spor .a
Zeki Arif • segah şarkı - Mızrabı bı- rasında cereyan etti. Kara Mehmet, 
rak, 4 - Neyzen ltıza efendi - suzi- Hüseyin, Alaettin, Necati, Salahat
nak şarkı - Çaldırıp çalgıyı, 5 - tin, Faruk, Osman, Angeli, Fuat, 
Mustafa Nafiz - suzinak şarkı - Son Necdet, Halimden müteşekkil Ana
bahar goncası, 6 - Kemençe taksi· doluhisarlılar Fuat ve Angelinin va
mi, 7 - Halk türküsü - Eminem sıtasile yaptıkları 2 sayı ile maçı 2-0 
hoplada gel, 8 - Halk türküsü • kazanmışlardır. 
Develer katar katar, 9 - Halle tür- ATLET 
kü~ü-Esmerim kıyma bana, 10 -
Halk türküsü - Bir kaçı birleşerek. 

21,00 Konuşma (Ziraat saati), 
21.15 Müzik (Neşeli p1aklar - l\.) 
21,30 Müzikli i konuşma (Ce\:ad ı 
J:-.fomduh tarafından - Opera ve te
kamülü (son) plaklarla misaller, 
22,00 Müzik (Küçük orkestra - Şef: 
Necip Aşkın). 

l - Lcopold - Kafkns melodilerin
den (potpuri), 2 - Ganglberger -
Efsaneler ormanında, 3 - Leopold 
- Nil nehri kenarlarında, 4 - Hans 
Schncidcr - Tirol dağlarının halk 
şarkı ve danslarından - Potpuri, 
5 - Willi Lautenschlag€r Primave
ra - Arjantin serenadı, 6 - Micheli 
• İspanyol serenadı, 7 - J. Strauss 
- Bu nağmeler seni S3rsın ey dün
ya- Vals, 8 - Chopin - Noktürn. 
23,00 Son ajans haberleri, ziraat, 
esham tahvilat, kambiyo - nukut 
borsası (fiyat), 23,20 Müzik (Caz· 
band - Pi.), 23,55 - 24 Yarınki prog-
ram. 

CUMA 16/6/39 

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

ajans ve meteoroloji haberleri. 13,15 
- 14 ;vfüzik (Karışık program - Pl.), 
19,00 Program, 19,05 Müzik (Uver
tür - ~l.), 19,15 Türk müziği (İnce 
saz heyeti), 20,?.0 Memleket saat 
ayarı, ajanı:; ve metecroloji haberle
ri. 2015 Ne~eli plaklar - R. 20,20 
Türk miiziği. 

fi !il llB 

Galatasaray: 7 - Ateşspor :2 
İzmir, 10 (Hususi) - İstanbulun 

Galatasaray takımı ile şampiyonu
muz Ateşspor arasındaki milli kü
me maçı bugün 3000 den fazla bir 
seyirci kütlesi önünde Alsancak 
stadyomunda oynanmış birinci ve i
kinci devrede de hakim oynıyan Ga
latasarnylılnr Jl'laçı 7-2 kazanmışlar 
ve halk üzerinde çok iyi tesir bırak
mışlardır. 

Giineşli Reşadın 
Cenaze 
Merasimi 

Ölümünü teessürle haber verdıgı
miz Güneş klübü azasından futbol
cü İzmirli Reşadın cenazesi dün 
Edirneden gelen ağabeysi Nazmi 
ile yüzlerce sporcu ve kendisini se
ven arkadaşlarının iştirakile Gura
ba hastahanesinden kaldırılarak 

Edirnekapıdaki Şehitliğe defnedil -
miştir. Cenaze merasimi gayet ka -
labalık olmuş ve kendisini sevenler 
ve spor klüpleri ta"1fından müte • 

• addit çelenkler gönderilmiştir. 
Hiç ümit edilmedik bir zamanda 

kaybettiğimiz kıymetli sporcumu -
zun kederdidc ailesine ve arkadaş
larına taziyetlerimizi sunarız. 

Sergi komitesi toplanıyor 
Galatasarayda açılacak oln yerli 

Mallar Sergısi hazırlıkları günden 
güne ilerlemektedir. Şimdiye kadar 
sergiye iştirak edecek olan firmala
rın dedi 150 yi bulmuştur. Sergi 
komitesi yarın Milli San._;:i Birli· 
ğinde bir toplantı yaparak bazı ka· 
rarlar alacaktır. 

i -- Şevki bey - Usşak şarkı - Gül
zare nazar kıl, 2 - Tanburi Faize 
- Uşşak şark1 Niçin naJendesin, 3 -
Şemc;ettin Ziya - U~ak sarkı - Şu 
salkım söğüdün altı daima, -i -
Ussak tlirki.i - Söyleyin güneşP, 5 -
Şehnaz pcşrev1, 6 - Nazım - şehnaz 
ağır semai - Didem yüzüne nazır, 

7 - Dellal zndc - şehnaz şarkı - Et
medin bir lahza ihya, 8 - Santur 
taksimi, 9 - Şemsettin Ziya - şeh- =,==============:::l 
naz şarkı - Herr. aldandım hem ;ıl- stanbul HalkT,·uaf rosu 
dattım, 10 - Rahmi - iehnaz şarkı - ' 
Ey dilberi işvebaz. Keaan Güler Ye aı adaşlan 

21.00 Konuşma, 21,15 Müzik (rad- Bugüa gcndüz 
yo orkestr:ısı - Şef: Hasan Ferid Al- İaıirab Bahçeaiade 
nar). 

1 - M. Glinka - Ruslan ve Judmil- Paris Paçanacılan 
la uverti.irü, 2 - Claude Debussy
L'ıtpres-midi d'un f aune, 3 - A. 
Borodin - Asya çöllerindP., 4 - N. 
Rimsky - Korsakow. Cappriccia es
pangnol, 22.15 Konuşma, 22,30 Mü
zik (Şen sarkılar, Kabare ve sairP. 
• Pi.), 2.~.00 Son ajans haberleri, zi
raat. esham tahvilat, kambiyo - nu
kut borsası (fiyat), 23 20 Müzik 
(Ca7.band • Pl.), 23,55 - 24 Yarınki 
program. 

CUMARTESt 17/6/39 

13,30 Program, 13,35 Türk müziği. 
l - Şetarabnn peşrevi, 2 - Dede 

ef - şetarnban şarkı - Göziimden 
gönlümden gitmiyor, 3 - Sadettin 
Kaynak -şetaraban şarkı - Gecemiz 
kap kara, 4 - Artnki - kürdiEhicaz
kfır şarkı - Neşe ile geçen ömrümü, 
5 - Muhayyer türkü - Batan gün 
kana benziyor, 6 - Bedrive Hoşgör 
- muhayyer türkü - Güneş doğdu 

damlara. 
14,00 Memleket saat ayan, ajans 

ve meteoroloji haberleri, 14,10-15,30 
Müzik (Karışık program - Pl.) 18,30 
Program, 18,35 Mü1Jk (Melodiler 
Pl.), 18,45 Müzik (Küçük orkestra -
Şef: Necip Aşkın). 

l - Humphrıes - Pierronun vedaı 
(Hazin serenad), 2 - Amadei - f n
vano (Serenad), 3 - Mosıkoweski 

- İspanyol dansı, 4 - Ralph Be
natzky - Grizinge b~r daha gitmeli
yim (Vals), 5 - Paul Lincke - Kap
ri (Seren ad). 

19.15 Türk müziği (Fasıl heyeti), 

Dr.ımı 

11 

Ankara Tiyatrosu 
San'atkarları 

Bu gece: Karagllmriik Zafet 
sinemasında, yarın gece: Ye· 
dikule Pınar ıiaemasında i»ü-

yilk mlisame.re. lllüzyoaiıt 
Emin Atab;y birlikte .. 

20,00 Memleket saat ayarı, ajans ve 
meteoroloji haberleri. 20,10 Neşeli 
pl3klal' - R., 20,15 Türk müziği (saz
la peşrev ve saz semaileri), 20,30 
Türk müziği. 

1 - Salahattin Pınar - hicaz şar
kı • Hasta kalbimde açılmış, 2 -
Suphi Ziya - hicaz divan - Dün ge
ce yesile, 3 - İshak Varan - hüsey
ni sarkı - Baygın suların, 4 - Sa
dettin Kaynak ı hüseyni türkü • 
göresin mi geldi, 5 - Hüseyni tür
kü - Meşeli meşeli. 

20,50 Konuşma (Dış politika ha
diseleri}, 21,05 'l'emsil, 22,00 Hafta
lık posta kutusu (Ecnebi dillerde), 
22,30 Müzik (D•ns mÜiı:iği - Pl.), 
23,00 Son ajans haberleri. ziraat, 
esham tah\riJAt, kambiyo • nukut 
borsası (fiyat), 23,20 Müzik (Caz
band - Pl ), 23,55 - 24 Yannki prog. 
ram. ......... ~ ...................... ·-········ 
Sahibi: A. Ot'ınaleddln Sa.ra~ğlu 

Ne riynt müdürü: 1\lacld CE'rlN 
Basıldıi(ı l er: :&lnt bnai Ef,Uzziya 



Bostane1da Sahilde Satıllk Arsa l 
Bostancıda Çatalçeşme karşısında deniz kenarında önü kumluk arsn 

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

rağı yakınında, duvarları ve rıhtımı ve kayıkhanesi yapılntlŞ bir halde 

bulunan arsanın 21 metre cephesi ve takriben bir dönüm murabbaı me· 

sahası vardır. İsteklılerin her gün sabahlan .(lO) QJı,p. .. (12) ye kadar 

c Yeni Sabah> idare memurluğuna müracaatlan, 

İnhisarlar lJ. Müdürlüğünden : 
I - Osram, Tungsram, Filips ve Luma markalarından olmak üzere 

~1'1.SABAH 11 Haziran 1931J 

DENİZ BANK 
• 

İstanbulda Yalı köşkii sokağında Eminönünde Topkapı tramvayla

rının durduğu yerde kain Bankamız emlakinden Ayniye Hanında ay· 

rı ayn kiraya verilmekte olan depolardan 6 numaranın kira müddeti 

14 haziranda 1 ve 2 numaralıların da 30 haziranda tamam oldcaktır. 

Bwıların hepsini veyahut her hangi birini kiralamak ıstcyen:erin 12 

haziran 1939 pazartesi günü saat 14 de her birisi için 5Lt lira ılk temı· 

nat akçesi ile Bankamızın Yapı ve Binalar Seı vısine müracaatları. 
• (4109) ... 
Maarif V ekalctinden : 

mevcut hstesi mucibince muhtelif vatlık (7590) aaet ampul yeniden pa· ..... KURTULUŞ ,-·· 1 - Orta okullarda Türkçe, Tarih - Coğrafya, Riyaziye, Tabiiye, 
zarlıkla satın almacaktır. •ı , , -

II - Muhammen bedeli 1400 muvakkat teminatı 105 liradır. 
ill - Pazarlık 14 'VI/939 çarşamba günü saat 15 de Kabataşta le· 

vazım ve rnübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

lV - List,eler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen günde %7,5 güvenme pa· 
ralarile mezkur komisyona gelmeleri. (3790) 

SATIŞ iLANI 
fstanbul Dördüncü icra Memurluğundan : 
Ahmet Nazif tarafından Vakıf Paralar İdaresinden 23651 ikraz No. 

sile borç alınan paraya mukabil nısıf hissesi birinci derecede ipotek ı:ös

terilmış olup borcun ödenmemesinden dolayı işbu ipotekli nısıf hissenin 

satılmasına karar verilen ve tamamına ehlivukuf tarafınadn (28323) lira 

kıymet takdir edilmiş olan kayden G::ılatada Yenicami mahallesinin Kil· 

rekçiler sokağında eski 13, 15, 17, 19 y.eni 13, 15, 17, 19, 19/1 No. lı sağ ta
rafı Yaldız hanı, arka tarafı Fenneneciler caddesi, sol tarafı Bursa hani, 
cephesi Kürekçiler caddesi ile çevrili tahtında gediksiz eski 13, 17, 19 No. 

lı üç bap mat,:'aza ile yine gediksiz altıda iki hissesi tevsili ve altıda bir

hissesi tevsisiz kal'a ve gedikten mün-kalep mahallerin yekdiğerine mak· 

lup 13,17, 19 No. lı üç bap mağaza ile 15 No. lı Demirhan namile maruf bir 

bap kagir hanın evsaf ve mesahası aşağıda yazılıdır: 

Zemin kat: Sokak cephesinde arkalarında odaları bulunan 13, 17, 19 

No. lı üç dükkan ile (ikisinin han avlusuna ayrıca kapılan vardır) hanın 

içinde çimento döşeli üstü camekan aydınlığı koridor ve taşlık üzerinde 

iki camekan dükkan, iki ardiye ve bir merdiven altıdır. Birinci kata çı· 

karken merdiven üstünde bir dolap ve bir oda mevcuttur. 
Birinci kat: Bir koridor üzerinde ikisi camekan bölmeli 10 odadır. 

İkinci kat: .Bir koridor üzerinde 12 oda bir heliı ve bir merdiven altı

dır. 

Üçüncü kat: Bir koridor üzerinde dört oda ve koridorlara ışık veren 

camekan aydınlık mahalli ile zemini çimento bir tarasadan ibarettir. 
Umumi evsafı: Binanın birinci ve üst kat tavanı tonoz ve kôgir ortn 

kat potrel, merdıvenler ahşap, pencereler demir parmaklıklı ve kepenk

li, kapılar demir ve bina heyeti umumiyesile tam kagirdir. İçinde terkos 

ve elektrik tesisatı mevcuttur. 

Mcsahası: Tamamı 313,5 metre murabbaı olup 1,5 metre murabbaı 

aydınlık mahalli geri kalanı binadır. 

Yukarıda hudud, e\•saf ve mesahası yazılı gayri menkulün nısıf his-

sesi açık artırmaya konmuştur. . 

1 - İşbu gayrı menl-ulün aı1ırma şartnamesi 19/6/939 tarihinden 

itibaren 934/1465 No. ile İstanbul d0rdüncü icra dairesinin muayyen 

numarasında herkesın görebilmesi için açıktır. İlanda yazılı olanlardan 

fazlıı m lumat almak istevcnlcr işbu şartnameye ve 934/1465 dosya No. 
sile memuriyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Artırmaya iştırak için yukarıda yazılı kıvmetin % 7,5 nisbetin" 

de pey veya milli bir bankanın tem inat mektubu tevdi edilecektir. ( Mad· 
de 124). 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer .alakadarların ve irtıfak hakkı 
sahiplerinin gayri menkul üzerindl"'ki hnklannı hu"usile faiz ve masrafa 

dair olan iddialarını işbu ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde evra· 

kı mü5bitclerile birlikte memuriyetimize bildirmeleri icap eder .. Aksi hal

de haklnrı tapu sicili ile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından 
hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artırmaya iştirak edenler artırma şartnamesini 
ıkumuş ve lüzumlu malUmat alm141 ve bunları tamamen kabul etmiş ad 
ve itibar olunurlar. 

5 - Gayri menkul 17 /7 /939 tarihinde pazartesi günü saat 13 den 15 e 

kadar İstanbul dördüncü icra memurluğunda üç defa bağırıldıktan son· 
ra en çok artırana ihale edilir. Ancak artırma bedeli muhammen kıyme· 

tin % 75 şini bulmaz veya satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer 

alacaklılar bulunup da bedel bunlar·~· bu gayri menkul ile temin edilmiş 

alacaklarının mecmuundan fazla ya çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü 

baki kalmak üzere artırma 15 gün daha temdit edilerek 1/8/939 tari

hinde Salı günü saat 13 den 15 şe kadar İstanbul dördüncü icra memur

luğu odasında artırma bedeli satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer 
alacaklıların bu gayri menkul ile temin edilmiş alacakları mecmuundan 

fazlaya çıkmak şarlile en -sok artırana ihale edilir. Böyle blr bedel elde 

edilmezse ihale yapılmaz ve satış ta lehi düşer. 

6 - G~·ri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen, 
mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı f esholuparak kendisinden 

e\•vel en yüksek teklüde bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle alma
ğa razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen on beş giln müd 

i!eUe artırmaya çıkarılıp en çok nrtırana ihale edilir. İki ihale arasındaki 
fark ve geçen günler jçin % 5 den hesap olunacak 1aiz ve diğer zararlar 

ayrıca hUkme hacet kalmaksızın memuriyotimizce alıcıdan tahsil olunur. 

(Madde 133) 

7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferag harcını 

yirmi senelik vakıf taviz. bedelini ve ihale karar pullarını vermeye mec

burdur. Müterakim vergiler, tenvirat ve tanzüat ve dellaliye resminden 

mütevellit belediye rüsumu ve müterakim vakıf icaresi alıcıya aid olma

yıp artırma bedeliaden tenzil olunur. İşbu gayri menkul yukarıda göste· 

rilen tarihde İstanbul dördüncü icra memurluğu odasında işbu ilan ve 

gösterilen artırma şartnamesi dairesinde satılacağı ilan olunur. (4172)) 

Doktorlar, Bankacılar, Kitibler, Mektebliler, Mühen
disler velhasıl bütlln mürekkebli kalemle -yazı yazan· 
lar, mürekkebin ceblerine akmasından, kuruma
sından, Ye ucun bozulmasından kurtaranyegaue 

TIKU DOLMA KALEMi 
Avrupada hsdik olunduğu gi- Açık bıra-
Li bütüa Türk iyede de in:ire!.ikebli kıldıiı halde 
kalemle yazı yazmak mec· her ne şekilde 
buriyetinde olan halin durursa dursun mü-
hakikaten bu eziyet- rekkcb akmaz ve 
ten kurtarmıştır. kurumaz. TIKU en 
TIKU ucu aşın· sağlam ve en kullanışlı 
mu:, bol mü- kalemdir. 
rekkep aJır, Siyah - Yeşil - Mavi ve Kırmızı 
kuvvetli renkleri Yardır. Her büyük kırtasiye-
baaılırsa cide bulabilirsiniz. Israrla T 1 K U 
3-4 kop- markasını iıteyiniz. 
ya çıka· M•rkaya dikkat : Kırmızı halka üzerine 
rılabiJir. T 1 K U yazdmıt olmıalıdır. 
Dikkat ı Acentamız bulunmadığı memleketlerden L adet 
sipariş •denlerin, evvelden 3 lira göndermeleri mercud7: 

1 

1 
Deposu : Havuzlu han No. 1, İstanbul 

Saat • Mücevherat ve RADYO Ticaretban.si 

Rikardo Levi halefi FİLİPPO LEVI ... 
t= 

Üskudar Sulh Birinci Hukuk Ha
kimliğinden: 

Üsküdarda Selmanağa mahalle· 

sinde Mahkeme arkası sokağında 13 

No. da Saniye. 

nızın meçhul bulunduğu ı ıübaşir 

tarafından verilen şerhten ve zabı

taca 1apılan tahkikattan anlaşılmış 

olduğundan 15 gün müddetle ilanen 

tebligat 'ifasına ve muhakemenin 

Fransızca, Almanca ve İngilizce Muallim muavini olmak istiyenler içıı,ı. 

bu sene imtihan açılacaktır. 

2 - İmtihanlar bir eylıil cuma günü İstanbul Üniversitesinde başlıya· 

caktır. 

3 - Bu imtihana dahil olacaklarin. 

A - Türk vatandaşı olmaları, 
' B - Yaşlarının 20 den eksik ve 45 den fazla olma.masi, 

C - Hüsnühal erbabından oldukları, her hangi bir surette nıa!'ıkümi·· 
yetleri olmadığı hakkında bulundukları vilayet veya kaza idare heyetin· 
den alınmış bir mazbata ibraz f:tme,leri <Halen memur ve muallim olan· 

lar bu kayıttan müstesna olup mensup oldukları Daire Amirin in vereceği 
vesika kafidir.• 

D - Her türlü hastalıktan ve muallimlik etmiye mani vücut arızala· 
rından salim olduklarını is!)at eder tasdikli hekim raporu ibraz etmeleri 

E - En az lise veya 4 veya 5 veya 6 sınıflı öğretmen okulu mezunu 

veya bunları'\1 111uadili tahsil görmüş olmaları, 
Muallim mektebinden mezun olanların en az iki ders senesi muallim· 

lik etmiş bulunmaları lazımdır. 
4 - Namzetler imtihanda muvaffak oldukları takdirde kanuni şartlat 

dahilinde her hangi bir orta tedrisat muallim muavinliğine tayin edile· 

ceklerdir. 
5 - Yukarıdaki şartları haiz olan namzetler bir istida ile Vekfılcte 

müracaat edeccklerdır. Bu istidaya şu vesikalar bağlanacaktır. 
A - Nüfus tezkeresinin aslı veya tasdikli sureti, 
B - Tahsil derecelerine ait şahadetname veya vesikalarının asıl ve· 

yahut suretleri, 
C - Hüsnühai mazbat&sı, 
D - Bulundukları yerlerin Maa'rif İdaresinden nümunesine göre a· 

lınmış tasdikli sıhhat raporu, 
E - Maarif İdaresinden tasdikli ve fotoğraflı fiş, 
F - Altı adet 4 >< 6,5 bü)rüklüğünde kartonsuz foto~afları. 
Bu vesikaların en son 15/8/1939 tarihine kadar Vekiılete gönderilmiş 

olması lazımdır. Bu tarihten sonra vekalete müracaat etmiş olanlar faıti· 
hana alınmıyacaktır. (2200) (4090) 

Ayni adreste Rifat. 29/6/939pazartesi günü saat (11) ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ 

Cevat vasisi Hatice vekili Karni bire tali.kına karar verilmiş olmak- •••••mi•••••••-
Zührevi ve cilt hastalıkları 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1.. 

Dr.· Hafız Cemal -tarafından aleyhinize ~~ame olunan . la yevm ve vakti mezkurda Üskü-

ipoteğin fekki hakkındaki davasının dat• Sulh mahkemesine gelmeniz Iü. Dr 1 Hayri Ömer 
cari muhakemesinde ikametgahınıza zumu davetiye makamına kaim ol· Öğleden sonra Beyoğlu AğacamU 
gönderilen davetiyede ikametgahı- mak üzere ilanen tebliğ olunur. kaı-§ısında No. 33 Telefon 41358 

Lokman 11 ekim 

Dahiliye Mütehassısı 
Divanyolu 104 

Muayene saatleri pazar hariç 
" her gün 2,5 - 5 salı ve cumartesi : 

sabahları 9 - 11 hakiki f ık.ara ! 
" kabul olunur. T. 22398 : 

••••aAY••••••••••••a•aaaa•••••••••E•••···· 

( SATILIK KOTRA 
Yedi metre boyunda olup ıki 

metr • genişliğindedır. Dümen, yel· 
ken, salma, direk ve çarmıklar t<J.· 
mamdır. Tekne yeni aynı zamancl:ı 
kamaralıdır. Fıah (100) lıradıı-. 

Görmek istiyenlerın Kadıköy Şif:ı 
gazinocu Yervanta müracaatları. 

Üsküdar Hukuk Hakimliğinden: 
Şahende vekili avukat Karni Na· 

zım· Dilman tarafından Kabataşttı 
Setüstü Valide camii karşısında .t 
No. da mukim LUtfi Elbarudi aley· 
hine açılan boşanma ve vclfıyet ve 
yoksulluk nafakası davasının icr~ 
kılınan tahkikat ve muhakemesi so· 
nunda mahkemece farafeynin bO• 
şanmalarına ve çocuğun hakkı ~,.eli· 
yetinin anasına tevdiine ve çocuk i· 
çin hissel iştirak nafakası olarak rıY' 
da beş ve müddeiye için bir sene 
müddetle devam etmek üzere aydıı 
10 lira yoksulluk nafakası ki ccmaıı 
ayda 15 lira nafakaya karar \'erilrni~ 
ve müddealeyhin ikametgahı meç· 
hul olup bu baptaki ilam sureti "'e 
ilanname mahkeme divanhanesirıe 

. asıldığı gibi keyfiyet tebliğ makıt· 
mına kaim olmak Uzere ayrıca g:ı· 

zete ile de ilan olunur. 

Pariıin en son model 
kadın f&pkaları Beyotlunda 

BAK ER 
Maiazalarının yeni 

Kadın Şapkaları 
Dairesinde teıhir edilmek

tedir. Geliniz; intihıp 
ediniz. 


