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KURUf 

Berlln MülAkatm-Gafenko • Saracoğlu Barem Kanunu 
dan Sonra d .. ·· 1 B M '1111 l. · , -' Yazan:H6-1-Cüi~:~:: arasın a goruşme er e e ır1ec ısınae 

Yugoslavya hükfunet Naibi Prens 
Pauı He Hariciye Nazırı Markovi
çin Berline seyahatleri birçok ri -
\'ayetlerin ortaya çıkmasına sebep 
olnıuştu. Bunları ihtiyat kaydı ile 
karşılıyarak hakkında mütalea be
)'an etmiş olduğumuz için, şimdi bu 
~Yaretten sonra göze çarpan fiili 
hakikatlerden bahsetmek bir dü -
liistlük vazifesi teşkil ediyor. 

Ankarada Yapılan · Temaslar Birçok Hatipler Yeni 
Bükreşte Alaka ile Takip EdiliyorLiyihayı T~nkit Etiler 

Evveıa, anlaşılıyor ki, Hitlerin 
bu ınünasebetle bir nutuk irad ede
l'ek Türkiye ile olan ticari mukave
lenarneyi feshedeceğine ve Türkiye 
)'e açılmış bulunan 160 milyon 
lnarklık kredinin kesildiğini ilan 
9Yliy~ğine dair olan sözler sırf bir 
dedikodudan ibaretmiş. Ne Türk - ı I 
Alınan tioaret mukavelenamesinin -1 

leabi, ne kredinin geri alınması Tür j 
kireyi tutmuş olduğu sulh ve itilif 
liyasetinden vazgeçiremezdi. Fııkat 
'!Urkiye hiç bir cevlete ve bilhassa 
~nberi dostluk rabıtaları ile 
baih bulunduğu ve meziyetlerini 
Pek takdir ettiği Alman milletine 
karşı hiç bir düşman hissiyat bes -
lernediği ve Alman milletine karşı 
fıecavüz teşkil edecek hiç bir siyasi 

'be iştirak eyle mediği için ken-
y e Almanya tarafından 

dilmesini mu -
i. Almanya

y le gayri dos-
tane Dır :ısını biz ancak 
IU suretle iz ilirdik: Alman- ı 
ta, Türkıvenin ve müdafaa 
ltibarıle z

0

ayıf kalmasını istiyormuş 
IEr" tedafüi bır anlaşma yapması -0n
.. fena bır tesir hasıl etti. 

Rumen Nazırı Perşembe Günü Atinada Olacak 

Şimdi bütün bu ihtimallerin sırf 
~odudan ibaret olduğunun ta
hakkuk etmesi Alman si vasi meha- Ankara, 12 (A.A.) _ Muhterem ı riciye Vekili Şükrü Saracoğlu ile ı zetecneri olduğu halde, Gazi To?rbi· 
filinin makul surette düŞünmekten Misafirimiz Rumanya Hariciye Na-ı görüşmelerde bulunmuştur. Bayan] ye Enstitüsünü ziyaret etmiştir. Ru
\'e muhakeme yürütmekten ayrıl - zırı eksel&ns Gafenko bu "abah Ha- Gafenko ise, refakatinde Rumen ga- (Sonu 7 ncl sayfamızda) 
llladıklarını göstermek suretile bizi wwwwwvvvv"""""",.A/'o"""'~ .-"'A"""'"""'.AAAJ"o.AA.AA.AA.AA.~~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

hıeın.nun etmistir 
r.;....r.;...,1',A.;v...;.;...;.;..,.--..;..;.--..;..;.--..;..;.~~~UUGLlt.x.;Llü~~'JJJ...7'..JV.JVJVo.;...;..;v.~~~ıı. _ ı. x x -~ _ = -_ x "'!" .... T_ ... ..,-=..,.. ...,-;;...., ..... ,... ..,:...., .... ..,:.. ~ 

Sonra, Alm~ny~nm Yugoslavyayı y . t p 1 Bugün y eşilköy-
Salkan n isakından ayrılmıya zor -1 unanıs an ar amen • .. 
h~aca~ı hakkındak~ neşriyat .. bü~ük de Hava Numa-
bir alaka tevlit edıyordu. Türkıye- t R •• • v d Ett• 
ilin Yugoslavya ile istişarede bu - ' 0 eıı mın e e a 1 yişleri yapılacak 
lunmadan İngiltere ifo bir karşılıklı · 
lnüdafaa garantisi kararlaştırması 
Balkan misakını fesh için teknik Atina, 12 (A.A.) - Başvekil Me- c- Enternasyonal buhrandan Yu
bir sebep teşkil edeceği hakkındaki taksas, Amfissada söylediği bir nu- nanistan hem maddeten, hem de 
8Öz~r Alman matbuatında intişar tukta parlamentoculuğu kurtarmak manen sapasağlam çıkabildi ise bu
etliği için bunları tamamen dedi - için yaptığı bütün gayreilere rağ- nun sebebi Yunan milletinin disip
kodudan ib:ıre"t telükki etmeğ/ im- men bunun Yuna7ıistanda artık iflas linli olarak milli ideale bağlı bulun-
kan yoktu. etmiş olduğunu beyan eylemiş ve masıdır. 
.Bugüıı bu sözlerin de aslı çıkma- demiştir ki: (Sonu 7 nci sayfamızda) 

lbı~ b • . " • • .......................... -::::2 ................................................. 111 
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Memleket içinde bir turneye çıka 
rak evv~lki gün Ankaradan şeirimj 
ze gelen Türkkuşu tayyarecileri bu 
gün saat 14 de Yeşilköyde birtakım 
kltısik akrobas hareketleri ve filo 
uçuşları yapacaklardır. Hava Kuru
mu, bugünkü hava şenliklerine bü
tün İstanbulluları davet etmekte· 
dir. 

(Sonu S 'ttncti sayfamızda) ~or ki Prens Paul Berlinden Yugos- G 1 c • 1 T e 
..... ~a~ı~1 hareket serbestisini ve is- enera . emı anerın 
~ilını muhafaza €dcrek avdet et- ~A -' • D 
ltliftir. Çünkü Yugoslav dostları - T k . 1 c b aemr evamı 
lbıı ötedenberi lüzum ve faydasını en ıt ere eva 1 
Pek takdir ettikleri Balkan misakı- No~san Talebeye 
Ilı hiç bir zaman kendi ker.dilikle- • · 
tinden bozmak için bir sebep tasa.- ,, S · Bır Kol aylık 
~ ~~emez~r._ Bilakis bugür:ıru par Umum Madarl'iiğiJ b'iitçe- Ankara, 12 (A.A.) - Orta okul sı-
lbUfkul vaziyette Balkan dostlugu- • • • 
il~ kendileri hakkında temin etti~ amde hıç bır hatalı nokta yoktur ' 
'-l1izahereti pek güzel anlarlar. Bu- I 
tGn bunlara rağmen, Balkan misa
~ feshe teşebbüs etselerdi artık 
-rugoslavyayı tam surette müstakil 
cle...tetıer arasından çıkarmak zaru
l'ttt hasıl olacaktı. 
"1ınanlar mı Yugoslavyaya böy-

1' bir teklifte bulunmadılar, yoksa 
~U&oalavlar mı bu teklifleri redde
~k kadar metanet gösterdiler? 
.. ~asını bugün için kestirmeğe im
""'41l Yoktur. Her halde ortadaki ne
tlee ne suretle tahakkuk etmiş olur
~ ttlsun, Balkanların sulh ve.sükO.-
u namına memnuniyetle karşılan
~ak icap eder. Yugoslavyayı kay· 
etınek bizim için bilyük bir siyast 
~ a~keri ılf teşkil etmezdi. Fakat 

lbımiz için bir acı olurdu. 
ı:~aınafih, Balkan misakı mese -

nın henüz bazı dedikodulara 
~1dan verdiğini de «özden kaçır

Büıleyta OUlt YALÇIN Geaeral Cemli T anerin Clmharreilİ Y• '! •ı•ekilia yanında 
almmıı resmi (Yaa11 7 •'-İ sayfada) 

nav talimatnamesinin 12 nci, lise sı
nav talimatnamesinin 21 inci ve öğ
retmen okullan sınav talimatname. 
sinin 20 nci maddelerinin birinci 

(Soau S üncü sayfamızda) 
.......................................... 

ispanya da ltalya ile 
askeri ittifak yapıyor 

Londra, 12 (A.A.) - Hendaye'dan 
Times gazetesine bildirildiğine gö
re, İspanyol gazetelerinin kullan
makta oldukları lisana nazaran, is
panya, İtalya ile askeri bir ittifak 
aktedecektir. 

ı • Daily Telegraph ile diğer gazete
ler de ayni tahminde bulunmakta

' kiırlar. 

Kazanan Numaralar 
Dünkü tayyare piyango 

keşideainde kazıuaan aumaralar 
4 &neli sayfamızdıdır. 

Refik ince memur UcreUerlnl çok yUkaek 
buldu. Hikmet B•rur zeki memurlar• 

lkramlre verllmea\nl istedi 

----- -=----
Ankara, 12 (A.A.) - B. M. Mecli

si bugün Dr. Mazhar Germenin ba~
kanlıiında toplanarak bazı eşhasıı 

ait idam hükümlerinin tasdikine a
it mazbataları tasvip etmiştir~ 

Türkiye - İsviçrı ticaret ve kle
ring anlaşmaaile merbut~tının ve 

Südet Alınan menatıkı ile Türkiye 
arasındaki ticari mübadelat ve tedi 
yata ait Türkiye - Almanya anlaş
masının tasdiklerine ait kanun layi-

halarile Türkiye - İngiltere müzey
yel ticaret ve klering anlaşmalann-

(Sonu S üacü sayfamızda) 

istanbulda Bir Banknot 
IVIatbaası Kuruluyor 

Daha bcı milyorı liralık gümüı para bastınlacak 
Hatay yeni posta. pP1 1arı yaphr!)"Or 

Maliye Vekaleti ve Devlet Mer -
kez bankası Türkiyede bir banknot 
matbaası kurulmasını esas itibarile 
kabul ettiği için Merkez bankası 

Müdürlerinden Fethi ile Darphane • 
ve Damga matbaası Müdürü Fuade 

Avrupada bir tetkik seyahati yap -
tırmıştır. Heyet; Belgrat, Varşova, 
Atina, Berlin, Bükreş ve Londra 

(.SO... '1 ilci. •yfammda) 

Dahiliye Vekili Dün 
Şehir Plinı Üzerinde 
Uzun Tetkikler Yapb 
Planın Bellibaşlı Hususiyetleri 

Dahiliye yekiümizia dilakl tetkikleri 11rasrnda ahamq remni 

Dün sabah Yalovadan şehrimize 
gelen Dahiliye Vekili Faik Öztrak 
öğleden sonra Belediyeye gelerek .. -- ··-· 
HER SABAH 

CANLI 
Türkiye - İngiltere anlıışmasından 

sonra İtalyan ve Alman gaze~eleri, 
Türkiycnln, bu anlaşmayı yapmış 
olmakla Balkan itilafını zaytf dil -
şürdüğünü ileri sürmüşlerdi. Mih -
ver devletleri mutbuatına gfüe, bu 
anlaşma guya Bal'rnn itilafına t>ğır 

bir darbe indirıni~ti ve Balkan itilafı 
devletleri Türkiye - İngiltere ya -
kınlığından hiç de memnun kslma
mışlardı. 

Dost ve müttefik Rumanyanm 
sayın Hariciye Nanrı Bay Gaf en -

Vali ve Belediye reisi Doktor Lutfı 
Kırdarla istanbula ait meselel~r et

(Stmu 3 üncü sayfamızda) 

••• ........... . ......... 

TEKZİP 

ko'nun son Ankara seyahat! ve bu 
seyahat vesilesiJe güzide Rumen 
diplomatının beyanatı İtalyan ve 
Alman matbuatının bu meselede 
ne derece yanılmış olduklarının 

canlı bir delil ve tekzibidir. 
Balkan itiJfıfı daima kuvvetli, da

ima zinde ''c daima ayaktadır. Çün
kü bu yakınlık hissiyata değil, bir
birl~rine tevafuk ve tetabuk eden 
menfaatler birliği üzerine kurul
muştur. 

A. CEMALEDDlN SARAÇOGLD 

• 



• . 
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Nuri Çetenin 
Bu~unduğunu 

' - Bu herifin Baygıntepeye gide- 1 

q?ğı doğrudur.. dedi. Muhakkak o 1 
civarlarda yataklanacak, teşkiUitım 
ikmal etti· en sonra, o da, diğer çe-
teler ~ı bağlamıya, islfım köy-
lerıni b' ya, zenginleri dağa kal-
dırıp fid~ei necat almıya başlıya -
caktır. {lsayişi bozmak, hıristiyan-
1 .. rın sızıltı ve şikayetlerine zemin 
hazırla;rnak için her çareye başvu -
racakt . Bu herifi takipte, müm -
k-un ıdugu kadar pususun& diış -
rnemeğc ve onu kendi pusuna dü -
. urmeğe çalışacaksın. Faaliyet sa - • 
panda, Divost<l, Veznik Rumlarılc 1 
Karlıköy Bulgarlarına katiyen inan- İ 
ma. En ziyade Baygıntepe ile (Kalın j 
kova) köyü arasındaki arazide do
laş. Bu palikaryalar bir çok sebep
lerden dolayı o muhiti pek severler, 
bilirim. En son nasihatim de cKır· 
kora. köyünü arada bir yoklamağı 
unutmamandır. Hadi göreyim seni 
Ateş. Bu sefer şu herifi tepele e mi?. 

Yıgit binbaşımın elini öptüm. Ya· 
nından ayrıldım. Karanlık iyice ı 
basınca, .Devreşan:a köyü yolunu 
tuttum. Bu defo müfrezem. vasıta 
cihetinden daha zengindi. Otuz iki 
silahlı nefer ve dört onbaşıdan baş· 
ka, iyi rumca bilenlerden ayırıp 

kfrıylü kıvafrtine soktuğum üç nefer 
daha almıştım yanıma. Üç mekka: 
ri hayvanım, bol cephanem ve ica
bında kıyafet değiştirmek üzere üç 
kat da yedek köylü elbisem vardı. 

Bu defaki takip hareketinde, bin
başımın ekseriyetle yaptığı çeteci 
hilelerine, ben de başvuracak, ko
mitecileri aldatıp gafil avlamnğcı. 

u r acal.tım. Bu hususta, bilgilc
r'mden başka binbaş.mdan, bazı 

yeni şeyler daha öğrenmiştim. Ge
ce ynı-: nndan biraz sonra cDiyano
va:a sırtlarına vardım, uzun bir mo
la vc>rdim. Müfrezemi dinlendirir
ken, köylü kıvafctine soktuğum ne· 
ferlerden Edremidli Bürhan ile 
Kuşadah Nuriyi bir kenara çektim. 
Yapacakları vazifeleri, l}atıra gele
bilen her türlü ihtimalleri gözönün
de tutarak, icap eden tenbihleri ver
dim. Bürhan Veznik ve Nuri de Do
vista köyünü ve civarlarını yokla
dıktan ve eşkiya hakkında biraz ma
lumat topladıktan sonra, (Mokol
yan) da tarif ettiğim yere gelecek
lerdi. 

Ertesi gQnü öğle vakti (Kalınko

va) ile (Mokolyan) arasında inti
Jıab ettiğim güzel bir mevkii tut
tum. Burası 1200 rakımlı bir tepe
nin yüksekçe bir sırtı idi. Ve Mo
kolynn ile Kalınkova arasındaki 

yollan gözliyebilecek bir vaziyette 
bulunuyordu. İki köy arasındaki 
gizli patikalar da umumiyetle bu 
noktadan geçiyordu. fcap eden yer· 
!ere nöbetçilerimi koydum, talihin 
!utfunu beklemeğe koyuldum. 

Bu acı ve S1kıcı intizar tam bir 
hafta sürdü. İnsan yüzüne hep has
ret kaldık. Sıkıntıdan boğulacak bir 
hale geldik. Kaya diplerinde bekle
mekten, yol gözlemekten hepimize 
bir miskinlik çökmüş, uyuşuk kedi· 
Iere dönmüştük. Konuşacak laf kal
madığı için boş kalan neferlerint 
hep uyku ile vakit geçiriyorlardı. 
Nihayet, bu azaplı günler sona erdi, 
talih giiler yüzünü gösterdi. O gün, 
Kuşadalı Nuri bir Hızır gibi imda
öımıza yetişti. Sevinçle koşuyor, 

avazı çıktığı kadar, cMüjde isterim 
başçavuş• diye bağırıyor ve teHişlt 
telaşlı anlatıyordu: 

- Geciktim amma, her şeylerini 
öğrendim. Çete Baygıntepede baş
çavuş. Vangelos kaptan da cDovis
ta> köyünde ve Kocabaş 1stavrinin 
evinde. 

Nurinin getirdiği haberler, beni 
ae efradınmı da canlanaırdı. Hepi
miz kulak kesildik ve onu dinledik. 
Becerikli delikanlı vazif esinl ger
çekten iyi yapmıştı. Pek mühim 
malumat edinmişti. Vangelos knp· 
fanın birkac gün evvel, Zilhovadan 
Sereze giden bir koyun sürüsünü 

-t3-

Baygıntepede .. 
Oğrenmişti 

çevirdiğini ve sürü başında hqlunan 
sahibi ile dört Arnavud çobanı öl
dürdüğünü öğrenmiş ve çetenin 
kuvvetine ve hatta Vangelosun ta
savvur ve kararlarına vanncıya ka
dar haber almıştı. Artık söz sırası 
bana gelmişti. Sordum: 

- Vangelosun Baygıntepeye ge
çeceği muhakkak mı? .. 

- Elbette, hem de yarın akşam. 
Gideceği yolu bile biliyorum. 

- Nasıl ögrendin bu yolu ... Alda· 
tılmış olmıyasın sakın?.. 1 

- Hayır başçavuş aldatılmadım. 
Geciktiğimin sebebi de işte bu idi. 
Baygmtepedekilcre erzak götüren
leri gizlice izledim ve gidip geldik
leri yolu da böylece öğrendim. 

- Güzel. Fakat, Vangelosun mu· 
hakkak olnrak o yoldan gideceğini 
nasıl öğrendin? .. 

- Onu da, kaptanın bineceği 
hayvanın sahibi Demirci Yorgi ile 
erzak taşıyan çoban 1stavronun gö
rüşmelerini dinliyerek öğrendim 

başçavuş. Yorgi, hayvanının ezildi
ğini istemediği için, yolun vaziye· 
tini sormuştu. 

- Ya Mertokova'da yol bağlıya
caklarını nasıl anladın?. 

- Bunu mu?.. Çete ile beraber 
bu baskına gidecek olan nalband 
Dimitrinin arkadaşlarına yaptığı 

boş boğazlıktan. 

- Acaba doğru mu dersin? .. 
- O ciheti bilmem, ben işittikle-

rimi söylüyorum başçavu§. 
Ertc>si akşam, (Mokolyan) ile (Di

yanova) arasından Baygıntepeye 

giden dağ yolunu tuttum, icabında 
birbirinC' muavenet edebilecek şekil
de iki de pusu kurdum. Sevincim· 
dc>n bir yerde durup oturamıyor· 
dum. Vangelos kaptnnı, ağıma dü
şürüp dipdiri ele geçirmek için çır
pınıyordum. Vakit gece yansını geç
mişti. Kurtlar ve kuşlar inlerine. 
yuvalarına çekilmişti. Ortalı~a ger
çekten korkunç bir durgunluk ve 
sessizlik cökmüştü. Tepemizde uçu
şan baykuşların arasıra savurduk
ları şeametli naralar, kayalar üze
rinde hırçın akisler yapıyordu. 

Manzara •ı büsbütün mezar1aşhrı

yordu. Yürekleri daraltıyor, karar
tıyordu. 

Biz, bu vahşi sessizlik içinde bir 
ölü hareketsizliği ile patikaları göz· 
lüyor ve tıpkı tavşanlar gibi kulak
larımızı dikmiş etrafı dinliyorduk. 
Bir aralık, bite doğru uzanan ve 
gittikçe darlaşan deredeki çakılla

rın çıtırdadı~ını işitir gibi olduk. 
Bir kaç dakika sonra hayvaen nalla
rının ve insan ayaklarının çakıl UŞ· 
lan üzerinde çıkardığı çatırdıları 

ve biraz daha geçince de gelenlerin 
seslerini açıkça işitebildik. O anda
içimde bir şiiphe ve tereddüd uyan
mıştı. Acaba onlar mı? .. diyor, dü· 
şünüyor, imdad umar gibi etrafıma 
bakınıyordum. 

Tam l·u sırada, ilerde gözcülük 
yapan Kuşada1ı Nuri, soluk soluğa 
g<'ldi ve yanıma sokuldu. Heyeca
nından si5ı söyliyemiyor, birbiri ar
dına yutkunuyordu. Birden. asabi· 
yctten titriyen elile sıktığı omuzu
mu sarstı. Ve: 

- Onlar başçavuş. 
(Davamı var) 
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YENISABA1' 

Pastörize Süt 
için Rapor 
Hazırlandı 

'Bir Seyyar 
Satıcının Başına 
Gelenler 

İstanbul süt Dl€selesi etrafında 
tetkikler yapan mütehassıs komis-
yon, mufassal raporunu hazırlamak 312 doğumluyum. Harbi umu -
üzeredir. Dün komisyon, Vali ve minin başından sonuna kadar as
Belediye Reisi Doktor Liitfi Kırda- kerlik yaptım. İstiklfıl harbinde de 
ra, raporunun bır hulasasını ver - keza askerdim. Çok şükür Cenabı 
miştir. Hakka, bugün de sağ ve sıhhatte -

Bu rapora nazaran kurulacak teş- yim ve 12 evlat babası olmakla if
kilaın ana hatları tcsbit olun!lluş- tihar ederim. Yabancı topraklar -
tur. Burada nazarı itibara alınacalt dan ana vatana iltica ettiğim za -
nokta şudur: Şehirdeki süt vaziye- man 18 yaşında idim. Bugün 43 ya
ti nedir'? İstihsal olunan süt ne ka- şındayım. 
kardır? Şehre gelen süt mikdarı ne- ~ümhuriyet hültiımetimizin sa
dir? Kurulacak teşkilatın tesis ve · yesınde refah ve saadete kavuştuk. 

Fakat be b ·· 12 ı·t h'b' i letme masrnflan nedir? Biıtün bul n ugun ev a sa ı ı 
olmama - bi b' d noktalar, Valiye verilen kısa rapor- ragmen Ç ır yer en 
Yardı ·· .. 1 d - "b · da hulasa olunmuştur. m gormuş o ma ıgım gı ı 

Yine rapora nazaran mütehassıs me~tcpl~rde~ de bir kolaylık gös
komisyon, İstanbulda iki santral te- terılmedı. Bır baba, çocuklarının 

· tahsil .. · · · t El' d 1 sisini kararlaştırmıştır. Bu santral- .v. gormesın.ı ıs er. ım en. ge -
!ardan birisi Anadolu cihetinde, di- dıgı kadar evlatlarımın tahsıl v-c 
ğeri İstanbul cihetinde olacaktır. terbiyeleri! meşgul oluyorum. Ço

Bu iki santralın müteaddit top - cuklarımın en büyüğü 18 yaşında 
lanma yerleri olacaktır. 

Süt, bu toplama yerlerinde kont
rol edilecek, hususi teşkilat ve va
sıtalarla santrallara sevkolunarak 
pastörize edilecektir. 

Süt, kağıt şişelerle bayiler tara -
fından tevzi olunacaktır. 

Şehirde pastörize olmıyan süt 
kat'iyen satılmıyacaktır. İstihsal ve 
tevzi işinde Belediye kat'iyen mo
nopol usulü ihdas etmiyecektir. Be
lediye süt fabrikası tesis etmek için 
bir anonim şirket tesis edecek, bu 
şirkete aza olarak Belediye, müs -
tahsiller ve satıcılar iştirak edecek
lerdir. Bu üç grup, lazımgelen ser
mayeyi temin edemediği takdirde 
şirkete hariçten de sermayedarlar iş 
tirak edebileceklerdir. 

Komisyon, süt için henüz bir fıat 
tesbit etmemiştir. Fakat süt satışı
nın organizasyonunda istihdaf olu
nan gaye, iyi evsafı haiz, temiz ye 
mümlmn olduğu kadar ucuz süt te-

min etmektir. 

Kim Kimi 
Yaralamış? 

Davacı ve suçlu dı bir~irlerini 
yaralamadıklarını iddia edi}'Orlar 

Süleymaniyede, Dökmeciler caa
desi, 90 numarada oturan demirci 
Bürhanettin ile dökmeci Sadettinin 
muhakemelerine dün Asli°ye üçün
cü Cezada başlanmıştır. 

Muhakemede Bürhanettin demiş-
tir ki: 

- •Bir gün yolda Sadettine rast
geldim. Beni: ulan buraya gel. diye 
çağırdı. Sonra: cAnnem aleyhinde 
ötede beride dedikodu yapıyormuş-
sun. Annemin evini kapattıracak -
mışsın!• dedi. Ben de «Yalan!» de
dim. Bunun üzerine bana bir tokat 
attı. Kafa ile de gözümii yaraladı. 
Kendimi müdafaa için kollarına sa
rıldım. 

ve en küçüğü de 2 yaşındadır. Do-
kuzu erkek, üçü kızdır. Bugünkü 
kazancımla onların boğazlarına 

bile Iayıkı veçhile yeti~emiyorum. 
Halbuki ben evlfıtlarımin, çok sev
diğim vatan ve milletime 'faydalı 

olmp.larını istiyorum. Böyle 9Imak
la beraber, ddiğim gibi, ciğerpa

rem yavrularımın en basit ihtiyaç
lannı bile temin edemiyorum. 

Bundan beş sene evvel arkadaş
lardan birisi: cRahmi ne duruyor
sun? Hiikümet, çok çocuklu aile
lere yardım ~ecek» dedi. Ben de 
bir istida ile müracaat ettim. Ara
dan seneler geçtiği halde yardlma 
değil, bir cevaba bile nail olama -
dım. Bizzat Ankaraya gittim, der
dimi anlatmak istedim. Anlıyan ol
madı. Büyüklerimizin yanlarına 

giremedim. Müracaat ettiğim bazı 
zevat beni: cBize mi danıştm?.ı> 
cevabile karşıladılar. 

Gawtenizin okuyucusuyum. Çok 
çocuklu aılelere yardımdan, teksi
ri nüfustan bahsediyorsunuz. Hü
kumetimiz, Rumanya ve Bulgaris
tandan gelen ırkdaşlarımıza kolla
rını açar da memleketin içinde ye
tişen 12 yavruyu kanadının altma 
almaz olur mu? 

Adapazarı, İstiklal mahall si 
(9) sayılı evde A. Rahmi 

YENİ SABAH : Her zaman söy
ledik, söylüyoruz ve daima söyli -
yeceğiz: Türkiye Cümhuriyetinin 
istikbali ni.ifusunun çoğalmasında 

mündemiçtir. Nüfus da çok çocuk 
yetiştirmekle, çocuk ölümlerinin 
önüne geçmekle ve çok çocuklu a
ilelere yardımla artar. Yoksulluk 
ve hicran içinde çırpınan bir Türk 
yavrusuna el uzatmak, onun yur
da :faydalı bir uzuv olarak yetişme
sine çabalamak, vatana son sistem 
bir silah hediye etmekle müsavi -

dir. Memlekete dokuzu erkek ol
mak şartile bir düzine cvlB.t yetiş
tirmiş bir babanın, dünyanın her 
tarafında resmini çekerler ve. böy
le bir babaya yardım bir liıtuf de
ğil, bir yurd borcudur. Mercii ai -

O da bana sarıldı. Ondan sonra dinin <•hemmiyctle nazarı dikkatini 
arkadaşlar bizi ayırdı. Sadettin c - ·çekeriz. 
vine koştu. Evdn bir kama ile çık----•·------------". 

BEl.F..DIYEDE : 

ZaJaflı kirazcının bütün kazancını 
nasıl kapıp kaçmışlar ? 

Mehmet oğlu Ömer Evlenmez is
minde bir seyyar satıcının cüzda -
nını kaparak kaçmak suçile yakala
nan Şadinin muhakemesi dün uSlta 
nahmet birinci Sulh Cezada yapıl -
rnıştır. 

Evvela davacı, hadiseyi şu suret
le anlatmıştır: 

- «&n kiraz sattım, bir kahve
nin önünde duruyordum. Suçlu an
sızın geldi. Elbıscınin ön cebinde 
duran ve içinde bütün kazancım ve 
sermayemi teşkil eden 20 lira bu -
lunan çantamı aldı, kaçtı. Onu ko • 
valadım, tuttum. Fakat bu sırada 
suçlu, çantayı bir arkadaşına verdi. 
O kaçtı, parayı alanı yakalıyama -
dık! Parayı başkasına verdiğini gö
zümle gördüm. Cüzdanı bu adam 
aldı. Lakin öbürü kuş oldu uçtu.> 

Bu if:ıdeyc karşı suçlu: cMesele
nin aslı yoktu. İftiradır!» demiş -
tir. 

Bundan sonra ş~hitler dinlenmiş 
ve ilk şahit olan seyyar satıcı Hasan 
şunları söylemiştir: 

- cı:Ben, birkaç arkadaşla kahve
nin önünde oturuyordum. Davacı 

geldi. Bu suçlu, davacının ön cebin
de bulunan cüzdanını aşırdı ve kaç
mıya başladı. Bu suçlunun yanında 
siyah ceketli bir adam vardı. Bu a
dam parayı alınca kaçtı!» 
Dığer şahit Musa oğlu sevyar sa

tıcı İsmail de vak'ayı şu suretle an
latmıştır: 

- cTahtakaledc bir kahvenin ö -
nünde oturuyorduk. Davacı geldiği 
sırada suçlu, ön cebinden cüzdanını 
aşırıp kaçtı. Biz arkasından koştuk. 
Telefon sokağında yakaladık. Çan
tanın ne olduğu bilmiyorum. Fakat 
suçlunun yanında bir arkadaşı var
dı. Onu tutamadık!• 

Bunu takiben muhakeme, şahit 

celbi için başka hır güne bırakılmış
tır. 

Son Dalış 
Sevdljll kızın önünde de
nize athyan bir genç su
ların ara .. nı!a k•yboldu 

Çakmakçılarda Büyük Yeni han
da gömlekçilik yapan Mansur is-1 
minde bir genç evvelki gün Kumka
pıda eski dostu olan ve Fenerde Ay 
nalısokakta 38 numarada oturan E7 

leni ile bir sandal gezintisi yapmıya 
çıkmı~tır. 

İki genç, ~umkapıdan kiraladık -
lan bir sandal ile sahilden epeyce 
açılmışlardır. Bir aralık Mansur, 
sevgilisine: 

- cHaydi sen küreklerin başına 
geç de ben de biraz denize girerek 
yüzeyim• demiştir. 

Genç gömlekçi bunu takiben so -
yunmuş ve hemen denize atlamış -
tır. 

Fakat bu atlayış son olmuş; çün
kü, Mansur denize daldıktan sonra 
bir daha çıkmamıştır. 

Elcni derhal vaziyeti polise ha.her 
tı. Annesi Bedia da elinde iki taşla 
çıktı. Onları böyle görünce kendimi 
kurtarmak için Hüseyin Efendinin 
evine girdim, kapıyı kapadım. Sa -
dettin bıçakla kapıya geldi, kapıya 
sapladı. Kapıya dayandı. Beni öl -
dürmek istedi. Arkadaşı Stefo gel -
di, kamayı elinden aldı, kınına koy-ı 
du, kaçtı. Sonra dışarıya çıktım, 
Keyfiyeti haber vermek için kara
kola gittim. Ben onu yaralamadıml• 

Yol İmar planı vermiştir. Yapılan bütiin araştır • 

Belediye İrrıar Müdüru Hüsnü ,;e malpra rağmn zavallı gencin cese

Harita Şubesi Müdürü Galip bu ak- ""'d""i ""b""u ..... lu"'n"'a"'m"'a"'m"""ış"'t"'ır ...... ,...,..,_,...,..,_"'-A."'-A.~~A., 

Bundan sonra Sadettin de teyzesi 
A1iyenin, bir gün kendisine, Bür
hanettinin, evlerini kapatacağını 
söylediğini ve o gün yolda Bürha
nettine bunu sorduğu vakit,, birden
bire üzerine hücum ederek bir şey 
ile vurduğunu beyan etmiş ve de -
miştir ki: 

- cKaşımın üstünden yaralan -
dım. Doktor, bilahare, bana bıçakla 
vurulmuş olduğunu söyledi. Ben o
na hiç vurmadım!> 

Muhakeme, şahitlerin dinlenmsi 
için başka bir güne talik olunmuş-

tur. 

şam Ankaraya hareket edecekler -
dir. 

Bay Hüsnü ve Galip, istanbulun Tapu teşkilatı adliyeye 
hazırlanan yol ve imar programı bağlanıyor 
hakkında alakadar Vekaletlerle te-
mas edeceklerdir . 
Öğrendiğimize göre, birinci beş 

senelik yol programı hazırlanmış -
tır. 

Bu programa göre, senede 3 mil
yon liralık yol ihale olunarak beş 
senede 15 milyon liralık yol yapıl

mış olacaktır. Birinci beş ·senelik 
programa dahil bulunan yollar şun 
lardır: 

Eminönü - Unkapanı, Karnköy -
Azapkapı, Azapkapı - Tozkoparan, 

Unkapanı - Şehzadcbaşı, 'l'ak m - ' 
Karaköy, Yolcu salom.• - T{araköy, 
Beyazıt - Koska. 

Parti umumi kongresindeki dilek
ler arasında tapu teşkilatının Adli
ye Vekaletine bağlanması da vardı. 
Hükumet bu dileği ~rinde buldu
ğu için bir layiha hazırlamıya karar 
vermiştir. Layiha çıktıkan sonra, 
Sicil Muhafızlığı teşkilatı bulunan 
bütün Tapu Mi.idiriyelleri derhal 
Adliyeye bağlanacak, kadastrosu 
yapılmıyan yerlerde bu iş ikmal e
?ildikçe Adliyeye bağlanacaktır. 
Dahlılye Veklll gitti 

Bir müddettenberi Yalovada bulu
nan Dahiliye Vekili Fnik Öztrak, 
dtin ŞPhrimize gelmiş ve akşam tre
nıle Ankaraya han·k~t etmiştir. 

-r 13 Haziran 1939 

Ankarada söylenen 
iki nutuk 

Dost ve müttefik Ruınanyanın Ha· 
riciye Nazırı B. Gafenco·nun Anka· 
rayı ziyareti münasebctile verilen 
ziyafette. Haıiciyıe Vekilimiz B. 
Şükrü Saracoğlu ile B. Gafcnco ta
rafından söylenen nutuklar, sulhün 
idamesi yolunda girişilen faaliyette 
mühim bir rol deruhte etmiş bulu· 
nan iki devletin mii~ierek menfaat· 

lerini olduğu kadar, bağlı bulun • 
dukları Balkan antantı ve bey -
nelmilel siyasetteki dürüst istika -
meti tebarüz ettirmiş, beynelmılel 
camia karşısında tcreddü tsüz, açık 
bir tarzda, Avrupanın bu kısmmda 
husnüniyet kaidesinin hükümr, n 
olduğunu göstermiştir. 

Ankarada irad edilen bu iki nu • 
tuk, tamamile mes'ul devlet adam· 
larının ağzından çıkması itibarıle 
dıkkate şa) an bir mahiyet atzet -
mektedir. 

Bu nutukların umumi tetkiki, c· 
sasta muhim bir amilin mevcudiye· 
tine işaret etmektedir. Bu da, An
karada söylenen sözlerin siyasi bir 
nezaket icabı olarak beyan edileme
yip, bilakıs karşılıklı ve birbirine 
mümasil menfaatler ilcasilc ve ayni 
zamanda beynelmilel camianın fert 
leri olmak itibarile hukukun yük -
sek kaidelerinden ilham alarak sırf 
beşeri bir vazifenin ifası rnaksadiJe 
ortaya konduğunu tebarüz ke~·fiy e
tidir. 

Bu istikamette olarak Hariciye 
Vekilimizin nutku cSulh içinde vı.i· 
cude getirilen, sulh içinde inkişaf 
eden ve sulh getiren Balkan an~an· 
tının> en mükemmel bir sulh aleti 
vazifesini görmüş olduğunu ve ha· 
diselerin tenkubu her ne olursa 
olsun en mükemmel bir sulh aleti 
kalacağını işaret etmiştir. 

Hariciye Vekilimiz, aynca, tarıı 

bir vuzuhla, milli istiklallerinin 
kıymetini bilen Balkanlı devletle
rin, beşeriyetin iftihar edebileceği 
bir idealin etrafında birleşmiş bu· 
lunduklarını ve teşkil ettikleri itti· 
hadın bundan sonra da, eskisi gibi 
ayni mukaddes davaya bağlı bulu· 
nan herkesin en büyük nef'ine ola· 
rak mühim bir sulh unsuru kalaca
ğını da tebarüz ettirmiştir. 

Rumen Hariciye Nazırı B. Gafen· 
co da ayni hisleri ve fikirleri taşı· 
yan nutkunda Balkan antantının 

ehemmiyetini bir kere daha anlat· 

tıktan sonra her iki dost devletillt 
müşterek menfaatlerinin ve cogra· 
fi vaziyetlerinin, umumi harici si .. 
yasette yekdiğ€rine mi.işabih vazi • 
fcler tahmil ettiğini ·de işaret et· 
miştir. 

Filhakika Tiirkiye, yüksek otori· 
tesi ve sulh hizmetine tahsis ettiği 
askeri kuvveti ile Boğazlara hakim 
bulunduğu kadar, Rumanyada 
merkezi ve cenubu şarki Avrupası· 
nın mühim bir münakale ve ticaret 
kapısı olan Tuna nehrinin aşağı kıS· 
mma ve ağzına hakim olmaktadır· 

Bu hisler, herkesin hürmet cdece-
ği esasları sinesinde toplamaktadır· 
Her iki devlet ve dolayısile bütütl 
Balkan devletleri zaten bütün siya· 
setlerinde bu noktadan ayrılmam!Ş" 
lardır. Bu esaslar, komşu mi11et}et 
• arasında, bir sulh birliği ve kardeŞ 
işbirliğidir. 

Bu sebepten Balkan antantınıll 
siyaset alemindeki hcdC'finden hfq 
kimsenin endişeye düşmeğe hnklcJ 
olmadığı gibi, Avrupa muvazenesi· 
ne lüzumlu bulunan böyle bir birli·, 
ğin inhilali için çalışmak da o dere" 
ce sulhe karşı cephe alan bir hare· 
ket telakki edilebilir. 

Son zamanlarda bazı ecnebi mat· 
buatı Türk - İngiliz anlnşınasınıll 
Balkanlılar arasında sarsıntılar ,.n· 
cude getireceğinden bahsedn epe) 
yazılar neşrettiler ve hakikate uY 
mıyan tefsiratta da bulundular. 

Fakat bugünkü siyasetin re,1§1 

ve Ankaradaki fki nutkun. hakilc•d 
bütün açıklığı ile göstererek, Bal' 
kan antantının sağlamlılığını be • 
yan etmesi, yine A vrupanın bu Jeli' 
mındaki siyasi manzumelerin kU~~ 
tini ve tesanüdünü kaybetmediği11 

göstermektedir. Balkan antantı btl 
sebeple Balkanlarda faal bir sıya9'1 

nazımı ve bir muvazene Amili ol•• 
rak kalacaktır. 

Dr. Reıad SAGAY 
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Büyük Ve Mahir Türk Hattatlarının San'atlarındaki Sır 
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- 24-
Tarihte büyük Türk hattatla_rı 

y aralı Mülazim Hüsnü De Ödemiş 
Hastahanesinde Ölmüştü 

HUll•• 
Çakırcalı Meh • 

nıet, evvelce meş• 
htır bir şpki iken 
bilahara iatiman 
edefrı ve 1ıükt1me
tin emrile Hasan 
Çavuş isminde bi7' 

~aptiye çavuşu ta· 
rafından arkasın

dan vıırnlaTak öl
dürülen Çakırcalı 
Ahmet Efenin oğ. 
ludıır. Bir cinayet 
l/Üzünden İzmir ha 
Pishanesinde üç 
sene kaldıktan son 
ta tahliye o1unmU§ 
Ve derhal dağa çı· 
karak e§kiyalık 
Yapmıya b~lamıv. 
Birçok cinayetler 
irtikap eden Ça
kırcalı bilhassa Ar 
rıav-utlarla Çerkes· 
lere dii§mandır. 
Bir gün bir Yürük 
kızını kaçıran do
kuz Arnavudu a
teşte idri diri yak
m4tır. Bıı yüzden 

Çakırcalmın ( Kı•a boylusu) elde ettiiinm 
hakiki resmi 

Mabeyn de kend:sine diişmandır. 
Birçok maceralardan sonra Ça

kırcalı, babasını öldüren Hasan 
Çavtı§U pususuna dilşürüyor. Ge
rek kendisini ve gerek ta.kipte bu
lunan Mülılzim Hüsnüyü öldiirü· 
Yor. 

Ortada hiç kimse kalmamıştı. 

~lilaı.imin de vurulduğunu gören 
bir iki zaptiye atlarını kuvvetle 
lnahınuzlıyarak kaçmaktan ve bu 
Uğursuz yerden biran evvel uzak
laşmaktan başka çare bulamadılar. 
Çakırcalının arzusu da Hasan Ça

vuşun tüfeğini almaktı. Zira bu gü
müş kakma -işlemeli tüfek evvelce 
babasının idi. Ve Hasan Çavuş ba
hasını öldürdüğü vakit bu tüfeği on
dan almıştı. Çakırcalı da Hasan Ça
Vuştan .kanlı intikamını aldıktan 
sonra bu tüfeği tekrar geri almayı 
tasavvur ediyordu. 

.. Buna rağmen Çakırcalı kanlar 
ıçınde yatan Hasan Çavuşa yakla~
lrıağa cesaret edemedi. Ne olur ne 
01ınaz diye düşünüyor ve geri kaçan 
~Ptiyelerin geri dönmelerinden 
korkuyordu. Kızanlarına: 

- Haydi çocuklar! 
Rurnandasını verdi. Hep birden 

'Yağa kalktılar. Mezarlığın arka ta
taflarına gizledikleri atlarına atla
fıktarı gibi ortadan kayboldular. 

liasan Çavuş Çakırcalının kurşu
~ile heınen can vermişti. Fakat mü
lazirn Hüsnü ölmemişti. Hacı Mus
taf anın sadece kolunu delmek için 
~ttı~ı kurşun, atın ani olarak şah-
1 anrnası neticesinde kasığına sap
t Clnınış ve genç mülazimi ağır suret-
: Yaralamıştı. Çakırcalının çekilip 
&ıtrnesi üzerine tekrar vak'a ye
~.?e .dönen zaptiyeler ,mülazim Hüs
li uy~ inler bir vaziyette buldular. 
adıse köye aksettiğinden Kaymak

çfı köylüleri de toplanmışlar ve bu 
ec· l) 1 manzarayı seyre başlamışlardı. 
lae~hal bir araba getirdiler. Ve mü
it zırrı Hüsnünün vücudünü arabaya 
J 0Yduktan sonra kanlan tozlu yol
l a:ra daınlıya damlıya Ödemişe nak
ettııer. 

« liastanede yapılan ameliyat "ve 

ta büyük bir heyecan uyandırdı. 
Hüsnünün İzmir'de tanınmış ve se
vilmiş bir şahsiyet oluşu bu teessür 
ve heyecanı büsbütün artırıyordu. 
Ayni şekilde Hasan Çavuşun şaha
deti de ümitsizlik doğurmuştu. Zira 
Çakırcalı ile ondan başka başa çıka
cak adam güç bulunurdu. 
Yapılan bütün takiplerden. son

ra elde edilen bu acı netice ayni şe
kilde İstanbulda Saray civarında da 
büyük teessür ve hiddet uyandır

mıştı. Bu defa ışi büsbütün ciddi te
lakki etmek ve ona göre hareket et

mek lfizımdı. Hünkarın Arnavut ve 
Çerkes tüfekçileri adeta ayaklan
mıslardı. Bunlar aralarından bir he-

yef intihap ederek Abdülhamidin 
huzuruna göndermırlerdi. Tüfetçi
lerin talepleri şu idi: 

- Çakırcalı Hükumeti Seniyeye, 
hem de zatı şahanenin büyük iti
matlarına layık olan Arnavut ve 
Çerkeslere meydan okumakla biz-

zat zatı şahaneye karşı bir vaziyet 
almak küstahlığında bulunmuştur. 

Senelerdenberi mahallinde yapılan 
takibatın hiç bir semere vermemesi 

ancak takip kuvvetlerinin zaafına ve 
kudrctsizliğine delildir. Bu küstah 
ve cüretkar adamı istisal etmek için 
bir kısım Arnavut ve Çerkes tüfek- 1 
çi kollarına izin \•ermelerini zatı şa
haneden niyaz ederiz. 

Neticede bu izin koparıldı ve fs. 
tanbuldaki sarayın cakalı Arnavut 
ve Çerkes muhafızlarından bir kıs-

mı silahlanarak İzmire hareket etti. 
Bunlar, Makedonya dağlarındaki en 
yaman Arnavut komitecilerini <ie 
maaşla tutarak yanlarına aldılar. Bir 
kaç hafta sonra İzmir kordonunda 

sırmalı elbiseli, iri yarı tüfekçilerin 
dolaştıkları görüldil. Bunlar atıp tu
tuyorlar ve Çakırcalı denilen anamı 

birkaç giln zarfıncTa kıskıvrak bağ
layıp tstanbula götüreceklerini oa
ğıra bağıra söylüyorlardı. 

İzmirliler, Çakırcalıyı tanımıyan 
bu süslü tüfekçilerin geniş hayalle

rine için için gülilyorlardı. Çakır
calıyı yakalamak o kadar kolay mıy
dı? 

1 erıç Yaralıyı kurtarmak için girişi-
~tı b (Devamı var) 

<!ı Utün teşebbüsler neticesiz kal- ===============::ız 
l}ıi Zavallı mü!Uzim çok kan zayi et-
tı . ~Ve kurşun içini hurdeha~ etmiş
llef Unlann tesirile inliye inliye son 
lltı 'Rint verdi. Bu sureUe Çakırcalı 
ı:ana b1rden kıymış oldu. 

bit· UIAzim Hüsnü gibi genç bir za
~btn "e Hasan Çavuş gibi eşkiY.a ta
he l'lde büyük bir şb"hret ve tecrü
tıı~&hlbi Q&VUfUll Çakırcalının pJl· 

na düterek 6lmeler'i, her taraf· 

Vll.A l'ET.l'E ı 

Y alovahların müracaatı 
Yalovalılar, Milli Şef İsmet fnö

nü'ne, Yalovanın Bursaya bağlan-

mıyarak yine İstanbula bağlı bir 

kaza olarak bırakılmasını rica etmiş 

!erdir. ı3u rica üzerine alakadar ma. 
kamlar işi tetkik etmektedirler. 

Yapılması muhal ve hatta zor 
olan bir şeyi anlatmak isterken: 

- Pirinç üzerine dua yazmak, 
pirinç üzerine fatiha yazmak gibi.. 
deriz. Türkün ince zekası ve nefis 
sanatlerdeki yüksek kabiliyeti bir 
çok muhalleri mümkün kılmıştır. 

Türkün sanatkar eli yazıda, tezhib
de, minyatürde öyle harikalar ya
ratmıştır ki örümcek bile ipek tük
rüğile onun yaptığı şekilleri doku
yamaz. 

Türk sanatkarları pirinç taneleri
nin üstüne okunaklı bir surette ih
Jas, fatiha surelerini yazmışlardır. 
Topkapı sarayının hazine d~ire

sinin üçüncü salonunda Üzerlerine 
fatiha ve ihlfis sureleri yazılmış 

dört beş pirinç tanesi vardır. Bun
lardan birisini iki sene evvel vefat 
eden hezarfen sanatkarlarımızdan 

İnkıl~p müzesi müdürü Ziya bey 
yazmıştır. Hattat Ziya bev yazdığı 

' pirinçlerden birkaç tanesini de İnkı-
lap müzesine teberrü etmişti. Fakat 
bakımsızlıktan bunları böcekler ke
mirmiştir. Topk'apı sarayı müzesin
dekilcr gümüş ve kıymetli bir kutu
da hıfzedildikleri için güvelerin diş
lerinden kurtulmuşlardır. Bu pirinç
lerin üstlerinde hattatların imzaları 
ve tarih yoktur. Yalnız bunların 

1624 yılında ölen Amid'li = Diyar
bekir'li [l ] Seyyid Kasımı Gubari 
tarafından yazılarak zamanın padi
şahına takdim edilmiş olmaları kuv
vetli bir ihtimal halinde ileri sürü
lebilir. Gubari Sultanahmed cami.
inin yazılarını yazdığı için bu pi
rinçleri de 1617 yılından evvel Bi· 
rinci Ahmede sunmuş olması kabul 
edilebilir. [2] 
Şu hesaba göre Topkapı sarayı 

müzesindeki yazılı pirinçlerin ömür
lerini 315 yıla kadar çıkarmak müm
kün oluyor. Ziya bey merhumun pi
rinçleri iki sene bile yaşamadığına 
göre eski sanatkarların pirinçlel'e 
• çürümeden ve güve tahribine uğ
ramdan • uzun ömür verebilmek 
için onları şimdi bize meçhul olan 
bir tarzda hazırladıklarJ anlaşılmak
tadır. 

Pirinç üzerine yazıyı nasıl yaz:ır· 
lardı? .. 

İki sene evveline kadar bunu bi
len ve hatta yazan olduğu halde 
bugün için bir sır haline gelmiştir. 
Yazı üstadlanna müracaat ettim. 
Aldığım cevap beni tatmin etmedi. 
Güzel sanatler akademisi muallim
lerinden Tugrakeş İsmail Hakkı di
yor ki: 

- P irinç yzerine yazı yazmak 
• hattında o kadar güzelliğe riayet 
edilmediği için • gayet kolaydır. Pi
rinç bir pens ile tutulur ve ince ta
rama kalemile de yazılır. 

Asırlarca evvel demir tarama ka-

. , 

Meıhur fürk battatlarıudar 
Mehmet Emiain Edirnekapı· 

daki meıar taıı 

lemleri bulunmadığına göre Tuğra
ke~in sözlerinde; aradığımız cevabı 
bulamıyoruz. Eski Türk tezhibcile
rinin ve minyatürcülerinin çok in-

[l] Tarihi coğrafya bilmiyenler 
bunu yanlış olarak Amet gibi ya. 
zarlaT. 

[2] cTuhte-tül-hattatin:o. Sahife 
397 ve cHat ve hattatan>, Sahife 131. 

r YAZAN 

İbrahim Hakkı 
Konyalı 

ce çizgileri keklik kanatlarının uç· 
larında birer tane bulunan ince 
tüylerle çektiklerini biliyoruz. Fa• 
kat bunlarla yazı yazılabileceğini 

zannetmiyoruz. Ziya bey merhu
mun oğlu müzeler kimyageri Nu• 
reddin bey bu tüylerden iki tanesi· 
ni bana hediye ederken: 

- Babnm pirinç üzerine yazı ya
zarken g~e snatçilerinki gibi bir 
pertevsiz takar, pirinci elile tutaır 
ve kamıştan çok ince bir kalem 
kullanırdı, dedi. 

Pirinç üzerinde; karınca bile aya• 
ğile bu kadar kala·oalık çizemiyece 
ğine göre Türkün sanatkar elindf 
kalemin karınca ayaklanndan daha. 
ziyade inceldiğini kabul etmek lA· 
zımdır. 

Esasen Arap yazısına son ve eri .. 
şilmez tekamülü veren ve onu dün· 
yanın en nefis sanatleri arasına so
kanlar Türkler değil midir? Meselll 
Şeyh Hamdullahın kaleminden çı· 

kan yazılann; seyredenler üzerinde 
yarattığı bedii heyecan Fidyas'ın 

kazdığı bir heykelin, Andirea'nın ve 
Michel-Ange'i:n yaptıkları resimle· 
rin karJ!Sında duyulan heyecanlar
dan hiç te aşağı değildir. 

Heykel ve resimlerin tabiatte asıl
ları bulunduğu için muvaffakıyct

leri onlara benzeyişlerile ölçülür. 
Yazı maddi bir varlığın timsali ol
madığı için o; canını ve cazibesini 
ancak hattatın ruhundan alır. Bu 
bakımdan ya1.Jda muvaffak olmak 
resim ve heykelde kudret göster
mekten çok zordur. 

Tarihte hiç bir millet; yazısında 

Tür~lerin Arap harflerine verdikle
ri tekamülü gösterememi§tir. Eme· 
vilerin Şamında, Abbas oğullarının 
Bağdadında, Fatımilerin Kahiresin
de, Endiilüste Arap yazısı Osmanlı 
Türklerindeki seviyesini bulama· 
mıştı. 

Asırların; şöhretini el ve baş üs
tünde tuttuğu Yakutu Müstasimi
nin yazıları bile meselfı Güzel san'
atlar akademisi profesörlerinden 
reisülhattatin Kamil efendinin ya

zıları yanında ancak istidadh bir 
tilmiz meşki gibi kalır. 

Eski kitaplann cEsatizei sebai 
Rum> diye tanıtmıya çalıştıkları 

yedi Türk sanatkarı yakut mektebi
nin yükselticileri olmuşlardır. Bun
lar Buharalı bir-Türkün Amasyada 
doğan oğlu şeyh Hamdullah [3], 
oğlu Mustafa dede, Abdullah, Mu-

h iddin, Mevliina Cemal • bunların 
beşi de Amasyalıdır - Karahisarlı 

MevlAna Ahmed, Bursalı Şerbetçi
zade İbrahi}1ldir. [ 4] 

İşte bunlar tarihte Arap·yazısına 

[3] Hattatların kend~ne cKib
Ietül Küttab» lılkabını verdikleri 
Şeyh Hamdullah !kinci Beyazıd 
Amasyada beylerbeyi iken kendisi
ne hocalık etmi§ti:r. Bcyazıd hüküm
(iar olduktan sonra onu 1stanbula 
getirtmiştir. l stanbulda Beyazıd ve 
Davudpa§a camilerinin yazılarını 

Şeyh Hamdullah yazmı§tır. Şeyh 

Hamdullah ayni zamanda yüksek 
bir sporcu olduğu için Okmeydanı 
zaviyesine şey1ı tayin edilm~i. 

[4] cTuhfe-tül-Hattatin> sahibi? 
Mustafa Dede hakkında şöyTe bir 

' menkıbe kaydeder: cBir sipahi bir 
okka et get;lrm~ ve bir nüsha yaz
sın diye Şey1ı Mustafa Dedeye ver
mek istem~tir. Maksadı Yavuzun 
tazısını kendi tazısı . geçsin diye. 
Sonra tazı Yavuzun tazısını geçmiş. 
Merak etmişler, nilshayı açmışlar 

içinde §U yazılı imiş: 

Tama ettim etine, nüs1ıa yazdım 
itine. 

Tazı geçsin, geçmesin, kuyruğu 

sahibinin 
Sah.if e 186. 

lıakdip Ye tehir mflıeıinde bir ya11 köıe•i 

Arap yansıaa erııilmez bir te- ı 
kamili Terealerde~ Suyolcu 

Zade Muıtafa efendinin 
mezar taşı 

ölmez şöhret' kazandıran Türk sa
natkarlarıdır. 

Yazının Karahisaridir ağartan 
yüzünü 

Diyenler büyük bir hakikate ter
cümanlık etmişlerdir. Hakikaten 
Arap yazısının yüzünü ağartanlar 
Türk üstadlan olmuşlardır. 

* 
Hat tarihile meşgul olan eski 

fıliınler Arap yazısına esas olarak 
Makali [5] yazıyı kabul ediyorlar 
v·e Ma'kali yazılarda harflerin tama
men müsattah olduğunu, hiç bir mü
deeyer harf bulunmadığını ve bun
dan da harflerin hem müsattah ve 
hem müdevver olan kufi hattın doğ
duğunu söylüyorlar. Bu iki yazının 
imtizacından da cAklamisitte> şöh
retini taşıyan sülüs, Nesh, Muhak
kak, Reyhani, Tevki, rık'a gibi altı 
yazı doğmuştur. Taliki de bu nasni
f e ilave edenler vardır. Bu altı yazı 
Celi ve hafi adlarile ikişer kısma 
daha ayrılırlar. cHat ve hattatan~ 

sahibi Hasib bey merhum bu altı 
yazıdan sülüs ile yazı tallın edildi
ğini, tevkı' ile ferman ve menşurlar, 
nesll ile tefrik ve hadis kitapları, 

Reyhani ile mushaf ve dualar, nk'a 
ile mektuplar, muhakkak ile kaside 
ve şiirler yazıldığım, sonradan da 
bu yazılara talik, Gubari, Divani 
Siyakat ve Müselsel'in ilave edildi· 
ğini söyler. 

Sülüste harflerin altıda dördü 
müsattah, ikisi müdevverdir. Mu
hakkakda bir buçuğu müsattah, mü
tebakisi müdevver, tevkıde yarısı 

müsattah, yansı müdevver. rık'ada 
ekseri harfler muttasıldır. Bu yazı
lardan nesh usul itibarile sülüse, 
Reyhani de muhakkaka tabidir. 

Emrullah efendi czamanımızda; 

kitabetimizde muteber olan hututu 
mütenevvia> diye Kufi, Talik, Sü
lüs, Muhakkak, Nesih, Glıbar ve ya
hut Siyakat, Tevki, Divani, Celi, 
İcazet, Rıka, Reyhani, Şeceri gibi 
on bir tasnifli bir yazı şeceresi tes
bit ediyor. 

Fakat Emrullah efendi gibi cHat 

[5] .Mu1ıitıilnuıarif sahibi Emrul
lah efendi Mcikali yazıyı Fenike ya
zı.n gibi tefsir ediynr. Sa1ıif c 12 

ve Hattatan> liahibi Habib de İb
n-ün-Nedim'in yazılara büyük bir 
yer veren cElfihrisb ni görmedik
leri için tasniflerini çok noksan ve 
ço"k yanlış yapmlşlardır. İbn-ün-Ne
diın ilk Arap yazısından başlıyarak 
bunun geçirdiği bütün tekamül 
merhalelerini sırasile yazmış ve 
adlandırmıştır. Emevilerin ilk bü
yük hattatı Kutbe'dir. O ilk dört 
kalemin [6] mucidi sayılmaktadır. 
Sonra sırasile Dahhak, İshak ve İs
hakın şakirdleri cHututu asliyei 
mevzune> denilen yazıları yazmış
lardır. İlk dört kalem şunlardır: 

Kalemi celil, Büyük tomar yazısı, 
Kalemi nısfı sakil, Büyük sülüs ya
zısı. 

Bunlardan da şu 12 çeşid yazı çık
mıştır: 

Sicilat, Dibac, Semi, Eşriye, Bü
yük tomar, Harfac, Sülüseyn, Zen· 
bur, Müfettah, Harem, Müamerat, 
Uhua. 

Bu bir düzüne yazı on iki tali ya
zi daha doğurmuştur. Bunlann da 
ayrıca adları ve vasıfları vardır . 
Hat tekfımül yolunda yürürken or
taya Müdemmec, Mürassfı, Nessah, 
gibi yazılar da çıkmıştır. Büyük 
sanatkar Zürriyaseteyn fazıl yazıya 
kendi adile Riyasi diye anılan bit 
yazı ilave etti ve bundan da Mu
hakkak, Mensur, Veşy, Rıka, Müka.: 
tibe, Gubarihalbe, Nerkis ve Ak ya· 
zı gibi hatlar doğmuştur. [7) 

Bazıları mevzun ve asli yazıları 

37 ye kadar çıkarmışlardır. Habib 
bey bunları şöyle sıralar: 

Küfi, Tomar, Celil, Mecmu, Riya_
si, Sülüseyn, Nısıf Cevanihi, Müsel
sel, Gubari Hilye, Müamerat, Muh· 
des, Müdemmec, Mansur, Mukterin, 
Havaşi, İş'ar, Lü'lüi, Mesahif, Fez
zah-ün-Nesh, Gubar, Uhud, Mual
laö, Muhaffcf, Mürsel, Mebsut, Mü
kavver, Memzuc, Müfettah, Müam
mat, Müfellef, Teveman, Muccz, 
Muhalin, Divani, Siyakat, Kırma 
[ki şu son üç yazı sonradan artırıl
mıştır.] 

İlk Arap yazısını tekamül e~tirPn
ler arasında Bermekiler ve Buhd
ler gibi bir çok Türkler vardır. Bu· 
haralı meşhur sahih sahibi Mehme6 
bin İsmail yazıyı hem sağ ve hem 
sol elile gayet güzel yazardı. H. 250 
ölmüştür. 

Yazı tarihini ve Türklerin vücu
de getirdikleri sanat eserlerini böy
le bir makaleye değil on cilde bile 
sığdırmıya imkan yoktur. Bu satır. 

lar bu sanat şubesinden bir damh 
bile olamaz. Burada cGubnrl=toz. 
lu> yazı üzerinde biraz durmak is· 
terim. Bazıları pirinç üzerine yazı. 

(Sonu 7 nci sayfamızda) 

[6] Eski kitaplarda kalem yazı 
manasına kullanılmaktadır. 

[7] lbn-ün-Nedim bunu Gübari· 
1ıalbe, Habib bey Gubarihilye gib: 
yazıyorlar. Halbe ko§U atı. HilyE. 
kadm süsü manasınadır. Peygambe. 
rin evsafını zikreden eserlere de 
Hilye deniyorsa da yazıya bu adın 
koşu atlarının çıkardıklan toza btn· 
zetilerek verilmi§ olması daha doğ. 
rtıdur. Çünkü peyganıbtrden evvel 
de Hindistanda Gubari harfler "ar
dı. 
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- Hayır.. defter daha boş... Ya
~abildiğim şey, ancak gördüğün ser
levpa oldu ... Şimdi ben sö)Uyece
ğim, sen yazacaksın .. . Haydi .. kale- ! 
min nerede? dedi. 

Cebimden kalemimi çıkardım ... 
Gözlerine, dudaklarına bakıyordum. 
Bir an titredi.ğıni gördüm. Güzel 
gozleri bana; cDanlmıyacaksın de
ğıl mı? .. > der gıbi ürkek bakı~·ordu. 

- Mujgan .. dedım .. seni ne kadar 
revdiğımı bilırsin! 

Bütün arzularını kıran, ümitsiz 
bir hayat baharının öksüzlüğile içi
nı çekti. 

- Evet.. bunu inkar edemem .. 
D:>f, canım, niçin bana bunları sfü·lü 
yorı.un... Nejadım, beni affedecek
sin değil mi?. 

Her ş0vden emin olmasını dili
, min, kalbimin yettiği kadar söyle· 

dim. Bunun üzerine bana; size veril
~ mek üzere uzun bir hatıra yazdırdı. 

• 

Sacide nefes bile almaktan kor
karcasına Nejadı dinliyordu. Bu 
cümle üzerine heyecanla doğruldu. 
Merakla sordu: 

- Ne dediniz .• bana verilmek ü-
ıere mi? 

- Evet ..• 
Sustular ... 
Nejat ayağa kalkmıştı. Ağır adım

larla kütüphaneye doğru yürüdü. 
Sacıde hayretle bakıyordu. Binbir 
ihtimamla yerleştirdiği kitapları a
rasından siyah. knlın kaplı bir def
ter çıkardı. Sacideye uzattı ... Ku-
1aklarına kadar kızarmış, helecan
dan kendisini kaybetmiş gibiydi. Mı
rıldanırcasına: 

- Bunu okursunuz.. dedi ... 
Sacide, elleri titriye titriye defte· 

ri aldı. Ne söylıyeceğini, ne yapa
cağını bilmiyordu. Kısa bir düşün
ceden sonra birdenbire yerinden 
kalktı .. boğuk bir sesle: 

- Müsaadenizle .. dedi.. 
- Gidiyor musunuz?. 
- Hiç ummadığım bir zamanda 

hadiselerin bana bu kadar kı:-·metli 
bir def ter kazandırdığı şu dakikada 
heyecanımı yenemediğim için beni 
mazur görünüz. 

Bir an evvel evime dönmek. oda-
: ma kapanmak. bunları kana kana, 
'ağlıya ağlıva okumırk için yenilmez 
bir arzu duvuyorum. Müsaadeniz
le ... 

ı 

- Müsaade sizin ... Fakat .. bizi u
nutmayınız ... 

- Gorüşiıriiz .. bonsuvar ..• 
- Şerefle ... 
Sacide, bir ok gibi merdivenler-

~en indi... Sokağa fırladı .•. 

* İTiRAFLARIM 

S:ıhifeyi çevirdı.. okumıya başla

dı ... 
cSen beni belki unuttun bile Sa

cide ... Fakat işte bununla sana is· 
pat ediyorum ki, ben seni unutma
dım. Yaşayış nı yakından adım a
dım takip ettim. Bugün artık dü
§Ündüklerimi, bildiklerimi söyle· 

Şimdiye kadar çıkan 
kıeımlann hUll••• • 
Meıhur lran Şahı NU§iTevan, 

Uılıta geçtiği zaman, memleketiıı 
da1ıili iflerini ve har"Ö..ci siyasetini 
pek kanrık buldu; çünkü babası 
Kubad, Mozdek isminde peygam
berlik iddia eden bir kahinin; mal 
ve ayal iştirakim güden prensiple
rini kabul etmi§, halk iki tart/flı O• 

larak biribirine girmişti. 
N;hayet, ahlak ve namus taraf· 

tarları, hududun ötesindeki Türk 
1ıükü.mdarından isfündad ederek 
Türk beyi Tuğrul han kumanda
sında gelen kuvvetlerle Kubad'ı 
hapse attılar. Şimdi, karısı onu ha
pisten kurtarmıya çalışıyor. 

Kraliçe, kumandanla görüşmek 
bahanesile, sık sık zindana gidip 
gelmeğe başladı. Kumandan da sev
gilisinin sıklaşan ziyarJ?tlerini ca -
nına minnet bildi. Odasında şarap 
ve sevda keyfipe daldı. 

Zindan muhafızları, kumandania
rımn <Cem Ayinleri» rii yadırgama -
mlar. Onlar da, Kraliçenin gizlio• 
verdiği bah lerle içki eğlenceleri-

mclc zamanı geldi ... Yalnız her şey
den ev\•el bana darılmıyacağına, be
ni lanetle anmıyacağına söz ver ..• 

Hatırlarsın... Daha küçükten ar
kadaştık seninle... Sanki seneler 
geçmeseydi de biz yine biribirini 
candan seven iki kardeş kalsaydık 
ne olurdu? ... 

Fakat ne yazık ki, gün geçtikçe 
biz de biıyudi.ık .. irnde ,.e düşünce
lerimız daha c;ok kuvvetlendi ve 
kalplerimiz biribırine rivakarlık et
mive başladı. Neler yazıyorum değil 
mi? Fakat bak buna şimdi l.ak ve
receksin ... 

Hani sıcak hır gündü ... Mektebin 
yemyeşil bahcesinin bir köşesinde 
beni her zamankınden daha heye· 
canlı koşarak yakalamıştın... Ben 
yatıyordum .. senın gözlerin yaşlıy
dı. Merakla olduğum yerde doğrul
muştum .. nt oldun Sscide demiye 
vakit b rakmadan kucağıma kapa
naı ak ağlarken elindekı mektubu u
zatmıstın ... 

işte o mektup .. o günkü kadnr ha
tıramdn canlı ... Çunki..ı; scnın de Ne-ı 
dimi se\•diğini biliyordum. Yalnız 
ondan aşkına aşk görmediğini sana
rak iztırapsız, kıskanmadan yaşıyor
dum ... 

Çünkü sen, benim nedimi sen
den belki dııha çok büvük bir 
heyecanla sevdiğimi bilmiyordun ... 
İşte o gün en hisli yerimden insaf
sızca vurulmuştum... Kıskançlık .. 
Ah .. bu ateş beni günlerce yaktı .. 
sana hiç birşey duyurmadım. Nedi
min ~evgisi kalbimde bir düğüm gi
bi kaldı ... O günden sonra seneler 
geçirdik beı·aber ... Yalnız kısknnc
lık beni hasta yapmıştı... Demek 
Nedim ikimizi de aldatıyordu. Bin 
bir kuruntu ile her gün bu acı vak
ayı tazellyordum... İçimde her şe-

'"van eden bir kin alevleniyordu. 
Sacıcıeciğim .. bugün bile ruhumun 

boşluklarında nihayetsiz titreme· 
lerle uçan Nedimin güzel gözlerini 
ikimiz de bir günde görmüştük de
,..1 '? 
6ı mı.. 

Ben onu ilk gördüğüm zaman i· 
çimden birşeyln eksildiğini hisset
miştim ve bu eksilen şeyin ben hala 
ne olduğunu bilmiyorum bugün. 
Yalnız anlamıştım ki, kalbimde ar
tık dayanamıyacağım bir acı başla

mıştı. Hastaydım Sacide... Hem o 
kadar hastaydım ki, hazan bahçede 
kol kola dolaşırken boğazımı bir hı~· 
kırık tıkar, beni boğmıya çalışırdı. 
Bu kahredici iztıraplarla hekin:ısiz, 

ilaçsız pençeleştim, durdum. 

Nedim belki beni düşünmüyor bi
le ... Bir gün ne olursa olsun onu ça· 
ğınnak, aşkımı haykırmak ihtiyacı

nı duydum .. ümitsizdim. fakat ... 

ÇünkU senin Nedimle olan alakan 
benimkınden çok daha ileri idi. Bu 
tarzda bir inkisarm ne kadar feci o

lacağını sen tasavvur edemezsin ... 

Bu çılgınca bir kar.ardı. Vazgeçtim .. 
<Sonu yarın) 

ne daldılar. 

Mozdekçiler, bir gece zindanı 

bastılar. Kraliçenin koynunda ser -
mest bir halde yatan kumandanı ve 
bol bol içtikleri şarapla sızmış olan 
muhafızları kılıçtan geçirdiler. Zin
dancıları da tepelediler. cKubad:ıt ı 

kaçırıp götürdüler. 

Sabah oldu~ zaman, hadiseden, 
Mozdekçilerden başka kimsenin ha
beri yoktu. Onlar da, cKubad:ıt ı ka· 
çınr kaçırmaz faaliyete geçtiler. 
Bütün gece taraftarlarile haberleş
tiler Ye şafak sökerken harekete 
geçtiler. 

Bir kafile şehirdt: nümayiş yapar
ken, di~er bir kafile sarayı bastıj 

muhafızların bir kısmını öldürdü. 
cTuğruh, Şah cCamasp.o la beraber 
tevkif edilenler meyanında idi. cı:Ku 
bad», kendisini kurtaran mozdekçi
lerin ümitlerinin hilafında hareket 
ederek kardeşi cCamasp» ı affettik· 
ten başka, onu Ermenistan ile Ma
verayi Kafkas eyaletlerinin idaresi-

ne memur etti. Asılzadelerin de im
tiyazlarını tanıdı. Ümiıleri boşa çı
kan Mozdekçiler, Şah cKubadı. m 
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Çorlu Orta Okulunun Çayı 

Çorlu, (Hususi) - Tatil münase- ka kopararak çullanırlar ... 
betile orta okullular mektep salo- Ağaç üstünde bir hayli boğuştuk
nunda bir çay vermişlerdir. Çaydan tan sonra yılanı ağaçtan çOzerek ye
sonra taleb~1in verdiği konser din- re atmağa muvaffak olurlar. Hırs
lenerek toplantıya nihayet verilmiş- lnrı artan taraflar daha c;iddetli ol
tir. Fotoğraf çayda bulunan mektep mak üzere mücadeleye yerde de 
müdürü Hasan Temuçin, muallim başlarlar. Bu boğuşmayn daha ziya
ve talebeleri göstermektedir. de seyirci kalamıyan köylüler elle-

Çorluda ÖIÇ-U v tarUların rindeki çapalarla yılanı öldürerek 
muayanealne bta~landı leylekleri bu tehlikeli hayvanın { 
Çorlu (Hususi) - Tekirdağ grup darbelerinden kurtarırlar ... 

merkezi ayar memuru Şakir 1'aner Çorluda M ktep Sergl~erl 
Çorluya gelmış. ölçü ve tartıların Çorlu (Hususi) _ Kazamızın or-
93~ se~elik muayenelerini belediye ta okul, Ci.imhuriyet üçüncü okul 
daıre:!ncle muayeneye başlamıştır. \'e Şücaaddin ilk okullarında bir 

Gocmenlere pulluk hafta devam etmek üzere mektep 
tevzii sergileri halkın ziyaretine açılmış· 

Çorlu, (Hususi) - Kaza merkezı 
ve kövlerine ·erleştirilen göçmen 
vatandaşlara bir müddettenberi is· 
kan dairesi fen memurları tarafın
dan arazi tevzi edilmekte idi. Top
rakla alnka lan an bu yurttaşlarımıza 
şimdi de pulluk ve çift hayvanı \•e

rilmektedir. 

Çorlunun Beledi· e biit
çesi tesbit edildi 

Çorlu (Hususi) - Çorlu belediye 
meclisi haziranın ilk haftasında yap
tığı toplantısında 939 biltçesini 
(59039) lira olarak te bit etmiştir. 
Bu paradan idare ve hesap işlerine 
(8508), sıhhat işlerine (6288), fen 
işlerine (3238). tanzifat, tenvirat 
3850 masarifi mütenevvia (15346). 
imar ve tezyin (9626) ve elektril; 
işlerine de 12460 lira ayırmıştır. 

Yılan -Leylek Muharebesi 
Çorlu (Hususi) - Pazardan isti

fade ederek Çorlu köylerınde bir 
gezinti yaptım. Bu arada Misinli kö
yüne de uğradım ve şu vakayı öğ· 
rendim: Zaman zaman tarlasına ya
k n bir sazlıktan tiksinti veren bır 
ses duyan aksaknllı ihtiyar bir köylü 
gene bir sabah bostanını ı;apalamak 
üzere ırgadlarile beraber tarlasına 
geldiği zaman ayni sinirlendirici 
sesi daha yakından duynrlar. Etra
fı dikkatle araştırırlarken tarla ke· 
narındaki söğüd ağacının bir dalına 
sarılmış ve kafasını havaya dikerek 
acı acı bağıran bu hayvanın kor
kunç bir yılan olduğunu dehşetle 

görürler ... Hayvanı öldürmek için 
tedbir ararken a •ni ağacın başkrı 

dallaı·ında yuvası ve yavruları bu
lunan leylekler bu çirkin, çirkin 
bağıran yılana gürültülü bir lakla-

bu dönekliğinden müteessir olmak
la beraber, onun, <Mozdek" ile ta -
raftarlarını kanaatlerinde serbest 
bırakacağı hakkında \'erdiği temi -
natla iktifaya mecbur kaldılar. 

Kubad, uğradığı felaketten müte
nebbih olmuş, aklı başına gt'lmişti. 
Tahta geçince, akıllıca harekete ka

rar verdi. Bir taraftan, asılzadelPri, 
zenginler!, münevverleri tatmin et
ti. Diğer taraftan, bir Mdise çıkar
madan ve kimsenin malına, aile
sine, dini ve içtimai akidesine te
cavüz etmeden istedikleri gibi yaşa
maları hususunda Mozdekçilere mü 
saatle etti ve bu müsaade ve müsa
mahasında samimi olduğunu da, 
kendisini kurtaranların başında bu
lunan ve zindana getirdiği atla ken
disini kaçıran Seoses ismindeki ada
mı, memleketi istediği gibi idare et
mek salAhiyetile iş başına getirmek-

tır. Bu sergilerde göz nuru ile ciddi 
bir emeğin birl<'şmesinden meyda
na gelmiş kıymetli el işleri de gö· 
rülmektedlr. 

Azmi Selô.t 

Derikte bu yll z.ıytln 
mahaulU ç ok herekeOI 

Derik (Yeni Sabah) - Kaza mı
zın belli başlı ihraç maddelerinden 
olan zeytin mahsulü bu yıl çok be
reketlidir. Şark vilayetlerinde bü
yük bir rağbete mazhar olan zeytin
yağlarımızın 939 rekoltesinin 250 bin 
kilo olacağı umulmaktadır. Sabun 
istihsali\tı da bu nisbette artacaktır. 

Küçük bir ceviz büyüklüğünde 

mahsul veren zeytin ağaçlanmızm 
tezyidine çalışılmaktadır. 

"' ' -. BAKER mağazahrının sat-
, ığı kostüm ve p:udcstilcr, 

emsalsiz bir biçimdedir. 
SA~LAM 

ŞIK 
ucuz 

Hali hazırda piyasamızın en 
z!ngin çeşitleri, her )erden 
ucuz fiat ve müsait ıutlarh 
sattlmakt,-dır. 

....................................... . 
• t. 

Dr. Hafız Cemal 
Lokman Hekim 

Dahiliye Mütehassısı 
Divanyolu 104 

Muayene saatleri pazar hariç 
her giln 2,5 - 5 salı ve cumartesi 
sabahları 9 -11 hakiki fık~ra 

kabul olunur. T. 22398 
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Kubad, halk unı;urları arasında 

böyle bir idare muvazenesi vücude 
getirdikten sonra, iki tarafın da 
şüphesinden azade kalmak için hu
susi hayatına çekildi; memleket i -
daresine seyirci kaldı. 
Şah Kubad, kinine, intikam his

lerine yalnız bir noktada mağlup 1 

oldu: Türkistandan gelen kuvvetin 
başında payıtahta giren ve kendisi
ni tahttan indirenlere yardım eden, 
sonra da kardeşi cCamasp» a saray 1 

kumandanlığı eden «Tuğrul» u affet 
medi. 

Tuğl'ul'u, ailesilc \•e maiyetinde 
bulundurduğu yirmi beş Türkle i -
dama mahkum etti. 

Başvczir cSeoses•, Türk Hiıkanı- ı 

nı güe<?ndirmemek için «Tuğrulı> 

ile ailesinin ve adamlarının memle
ketlerine iadelerini teklif etli\ se de 
dinletemedi. 1 

le ispat ettıi. 1 Şa~ Kubad, felaketinin bütün in- j 

-·-
DUnktl ve evvelki gUn kU 

kısmın hUllaası 

Feridun Bey, karısının ölümü ii.
zerine 1stanbulu terkederek bir ec
nebi nıemleketinde otumıayı ten
sip etmiş bir lıariciye memurudur. 

S de babasından kalan çift
liğine yerleşmiş ve orada i§'ni ı 
tari1ıi tetkikata hasretmiştir. Fakat 
bu işi yalnız başına başaramıyaca
ğmı aıılıyarak lstanbııldaki bir ar
kadaşından bir yardımcı istcmi§tir. 
Bu işe Selrnı iıımmde bir genç ta-

1 lip olmuştur. 
1 

İndiği köyde büyük valizini bırak -
tıktan \'t:' hunu g~ndermesini han
cıya SÖ\ !edikten sonra. küçük çan
tasını elinde tutarak yaya yürüme
yi tercıh etti. Bir saat sonra, güzel 
ağaçların gölgelediği küçük bir köy 
evinin önünde oturmuş dınleni~ or
du. KöyHi kendisine yumurta ve 
yağ getirmiş, Selim de açık havada 
mükemmel ve sade bir yemek ye
mişti. 

Şimdi, giıneşın ılık ziyaları altın-· 
da durmuş, derin bir düşünceye dal
mıştı. Mayısın ilk günleri idi. A -
ğaçlar yeşile bürünmeğe başlamış

lardı. Bu mevsim, toprağın uzun 
uykusundan kurtulduğu o tatlı ve 
esaslı zamanı idi. Toprak uyanırken 
etrafa bakıyor, mahmur gözleri a -
rasında güneşi hayal meyal farke
diyordu. Güneş kendisine, uyurken 
rüyasında gördüğü sevg1li bir ha -
yal gibi geliyordu. Şimdi toprak 
çılgınca bir sevince dalmış. sinesin
de kaynıyan hayat, çiçeklerin bil
yiiyen saplarında, gençleşmiş ihti
yar ağaçların asırdide gövdelerin -
de fışkırıyordu. Bu ilkbaharın ha -
yat usaresi Selimin de kalbinden fış 
kırmıya başlamıştı. Ilık ve çiçek 
kokularile dolu hafif bir rüzg~r ya
nındaki büyük meşe ağacının dalla
rı arasında bir nefes gibi süzüldü, 
ve bi~ kuş ötmeğe başladı. 

Selim kendinden geçmiş gibi idi. 
Kuş cıvıltıları, rüzgarın dallar ara
sından süzülürken çıkardığı sesleri 
sanki kendisinin idi. Hayaliıta da
lınca, kalb, kilınatın büyük orkest -
rasını bir aksisada gibi tekrar eder, 
o, tıpkı deniz kenarında rastlanan 
\'e kulaga getirilince, sonsuz Okya
nusların en muazzam ve müphem 
mırıltısının işitildiğini hissi duyu -
lan deniz kenarlarındaki kabukla
ra benziyordu. 

Fakat Selımin daldığı hayal bir
denbire başka bir seyir aldı. Otur
duğu sıradan, güneş ziyası altında 

tozdan bembeyaz duran yolu görü
yordu. Yeşil tepeler arasından kay
bolan ve tekrar ortaya çıkan tozlu 
yol sanki kendisine: «Beni takip et, 
seninle uzak diyarlara gidelim. Ge
ce, gündüz, her ikimi• de ayni şekil
de yürüyerek dağları, ormanları ge
çelim. Her sabah önümüzde yeni 
ufuklar belirecek, gel! Seni bekliyo 
rum, ben scrüzAd seyyahların sadık 

tikamını Tuğrul Handan almak is -
tiyordu. Bunun için de idam mera
siminin şahane olmasını arzu e~ti. . .. 

Bir gece. &8l'ayının taht sslonun
da, memleketin ileri gelenlerine, ci
var devletleri temsil eden kimselere 
mükellef bir ıiyafet \'erd i. Bu ziya
fette, Tuğrul Han ile karısını, üç 
oğlu ile kızını. elleri bağlı olar:ık 

bir kenara dizdirdi. 
Bunlar, yemek yenilir, şaraplar i

çilirken .. sonra sazlar çalınıp rakka 
seler oynarken, orada, boyunlarını 

bükmüş durdulal'. &lli elmemeğe 
çalıştıkları ıztıraplarını içlerinde 
boğdular. 

Gece yarısına doğru, billur a\•ize
lerden aknn ziyn şelaleleri içindeki 
muhteşem salonda mestane kahka
halar çınlarken, kumandanlardan 
birinin sesi dalgalandı: 

- Nln hazret; Şehinşah! Yirmi 
beş Türk saray meydanında id!lm 
edildi~ Taraçada beş sehpa hazırlan 
dı. Emir bekliyorum. 

Salonda, bir anda bütün kahka -
halilr durdu. Herkes bulanık gözle-

Nakleden ı ORHAN S. 

dostuyum . 
. Ben hayatı bir sergüzeşt olara~ 

telakki eden kuV\'ctli ,.e cür'etkiıC 
kalblerin iliıhi sahibi) im. Fakat SC"' 
lim fazla tahayyi.ıliıta dalacak h-iın· 
sclcrden değildı. Sılkindi. 
Kendisıne ıkramda bulunan \"e p:ı 

ra da almıvııcağını bildiği köylü,e 
teşekkür ve sigara ıkram etmek ıçırı 
içeri girdiğinde adamcağızı, yan gı 
J:an iç rısinde bulunan bir çocuğl.l 
temizleı·kcn buldu. Kö) lı.i, ağlı) an 
çocuğun yanağını sil ı kcn bir n· 
dan da söyleniyordu. Tam bu ara· 
lık köyH.iııün kımsı da geldi. Vnıı· 
yeti görünce: 

- Ahmet, ne oldu? dı)e sordu. 
. - Ne olacak? Hikmet Bey demırı· 
den, at:ıc beraber. değirmen yolun· 
da gidi~ ormus. Biz.im çocuk da kO· 
yunları otlatmıya gö ururken ) ol· 
do rastlamışlıır, at ürkmüş, Hikmet 
&y de cbudala, atım, miskın ko)'urı 
larının çıkardığı bu tozları yutm k 
için yar"tı1mamış. Kenara çekil ,.e 
hnyvanlarını da şu çahlıkların aıa· 
sına koy. Yolu serbest bırak.» 

Bizimki de boş durmamış ve: cis· 
terseniz siz yolu serbest bırakın, or· 
mandan geçince yol iki adım ötede-~ 

Bunun üzerine hiddetlenen Hik· 
met Bey, gülmcğe başlıyıın Ahn1ı:· 
din suralına elindeki kırbaçla vu • 
rarak bu hale getirmiş. 
Bakalım, şu küstah beyefendi o· 

lacak, bir gelse de ben ona göstere
ceğimi biliyorum. Vallahi bir ağa· 
ca bağlayıp üzerinde belki on tarıe 
kalın sopa kır.acağım. 

Karısı korkak bir ta\·ırla: 
- Ne söylediğine dikkat et.. di

ye cevap verdi. Küçüğe dokunursaıı 
halimiz sonra fena olur. Onlarl9 
pek uğraşmıya gelmez! 

Selim: 
- Bu Hikmet Bey de kim'? diY6 

sordu. 
Karısının sözlerinden kuşkulanaı:t 

köylü söylendi: 
- Hikmet Bey kim ise bize ne~ 

Tanımazsın onu! 
Genç adam cevap \"ermedi. Se9 

çıkarmadan uzaklaştı. Yolda rast • 
geldiği diğer bir köylüden, çiftliğe 
ne kadar vakitte varacığını sordLl· 
Daha bir saat kadar yürüyeceğini 
anlayınca adımlaı·ını yavaşlattı. Ya· 
rı yolda, ağaçlar arasında rastladığı 
ve buz gibi berrak bir suyun aktığı 
bir çeşmenin yalağının kenarına 
ilişerek dinlendi. Her halde, çiftliğe 
varmadan bu son istirahat idi. Zirll 
güneşin batması yaklaşıyordu. çeş· 
menin yalağında, akan suyun çıka!• 
dığı şırıltı tesirile yeniden hayalat~ 
dalarken, yan tnrafta uuınan Jceçı 
yolundan gelen bir beygir kişne· 
mesile silkindi. Gözlerini kaldırınc9 
be~az renkli büyük bir ata binmi~· 
omuzlarına kadar düşen açık kes· 
tane saçların ı n Ç<!rçevelediği zı:ıyıf 
ve solgun yüzlü on altı yaşında ka· 
dar tahmin ettiği genç bir çocuğun 
kendisine doğru geldiğini gördii· 

(Devamı \'ar) 

rini şaha çevirdi. Kubad, mahıntıı 

bakışlarında, birdenbire yana\ bit 
kin alevilc Tuğrula baktıktan soll • 

ra: 
- Cellat nered,., 

Dedi. 
- Tuaçada. 

Bu anda, başvezir Seoses, Şah• 
yaklaştı: 

- Büyük şehinşah! Senden bi' 
lutuf dilemeğe geldim .. dedi. 

Şah, başveziriniıı Tugrul Han il• 
ailesinin affını istiyeccğini t:ıhrnit' 
ederek kaşlarını çatarak gazup bit 
ses1e: 

- Sen mi? 

Dedi. 

- E\•et haşmetlim! Hazin bir di· 
lek .. Tuğrul Han, darağaçları kurol· 
duğunu işitince pek müteessir ol· 
muş. Asılzadeleı-in darağaçlar1rı• 
asılarak idam edilmelerinin fıııl~ 
bir hakaret olduğunu söyledi. şe -
hinşahm bu haknreti reva ~örrne -
mesini, bn~larının kesilmesi sureti· 
le idam edilmelerini rtca ediyor· 

(Dav&mı var) 
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: , Beflin Mülakatın- Dah.~liyC:. Vek~limi~in 
. V dan Sonra · · Dunku T etkıklerı u 1 u sa 1 Ek o n om 1 e (llqtanfı 1 lııcl .. ~) l 1 Sultanahmet Meydanı denize ha-

t l. (Biriaci aayfadaa deT&m kı"m ve fstanbulun en gu"zel manza-A K mamalıdır. Berlinden ngi ız ıaze- t r tt Umun Un Y l rafında görüşmeler ya.pmış 1 ralı hır semtı· olduğundan ve burası r ırma Ur telerine yazıldığına göre, ugos av- Ö k 
be Bundan sonra Faik ztra yanın- Bı"zans mı·marı"sinin bir şaheseri o-y a hükumeti, Almanyaya karşı s_- ı ld r. hal 

b da Vali ve Belediye reis o U5U - lan Avasofya camiini ve Osmanlı U A K • lediği merbutiyet ve hürmete ır de Belediye Heyeti Fenniye müdür- "' l . d n m U m 1 On g r e S 1 1 k ·· Tü" k"ye ı"le ln mı·marı"sinin en büvük eser enn e nişane o ma uzere, r ı • d Şehircilik 
k ,. lüğüne gitmiş ve ora a . bı·r·ısı· olan Sultanahmet camiini ih-giltere arasında akdedilecek at ı • t t b 1 

1 

Ankara, 12 (A. A.) - Uulusal e
konomi ae vrtırma kurumunun be
linci kongres· 12 hazi an 1939 pa -
ıat'esi gi.ınü saat 10 da Ankara Ser
gı evınde, kurumun genel merke -
tindetoplan nuştır. 

Kongre Başkanl.ğ na seçilen Bı
hkes r ME'b'uc;u G ncral Kazım Öz
alp'ın ri) a t nde ruzname~ e göre. 
ge ı.mr.d n , ,·el Ebci fof'1miz Ata
tilrk'tin hatıra ını azizt:ıı hir ca~i
ka ayakta dun:lmuş \ c 1937 - 38 
Yıllan çalışma \ e hesap raporları 
Okunarak tasdik \C 1940 - 41 büt -
9eleıi kabul cdıhnişt·r. 

Cemiyetler kanununa göre, tadil 
edilen cemhetin nizamname pro -
jesı muzakere edilmi ve ufak bazı 

1 
tadilatla kabul edılmisir. 

Cemh:e veni niz"'mnamesine al -
dıit bi; ~a~ddei mah .. us ile «C;im
huriye Halk P:r 'isi prensipleri» ni 
tahakkuk ettirrr:\ yi bir gaye olarak 
kllbul etmiştir. 

«Cemiyet, Türk milletinin bir tek 
kurtuluş ve yükseliş yolu olan \'e 

lllilleti mütemadiyen itibar ve refah 
kil~ yükseltmekte bulunan ıAta -
lürk rejimine bağlı aklmıya ve ken
eli faallyet şubelerinde Cümhuriyet 1 
lralk Partisi prensiplerini tahakkuk 
ettirmeyi kendine esaslı bir gaye 

olarak kabul ve ilim eder.• 
Bundan sonra, yeni nizamnameye 

tevfikan 9 merkez idare heyeti aza
sı ile 4 vedek ve iki murakiyle, iki 
vedek ~urakibin intıhabına geçil
~i~ ve Balıkesir Meb'usu General 
Kazım öazlp. M .... rdın ~1eb'usu Rı
za Erten, İ~ banka::.ı U'mum l\Iüdürü 
Salahattın Çam Muş Meb'u u Şük
rü Ataman, Siınıerbank Umum Mü
düriı Nurullah Sıimer, Emlak ve 
E\ tam bankası Umum Müdürü Cev 
d;t Gület, Maarıf Muste~ar \'ekili 
İh an Sungu Kırklarc.i Meb'usu 
ve Çocuk Esirgeme Kurumu Baş· 
kanı Dr. uFa Umay, İzmir Meb'usu 
Rahm Köken, merkezi idare azalı
ğın intihap ed ım· lerdir. 

Kırklareli Meb'usu Dr. Fuat U -
mav'ın eklifi ile Milli Şere Kamu
a\· . Başkanlığına \'e Başbakana, 
Cumhuriye aHlk Partisi Genel Sek
reterlığine tazim tazim telgrafları
nın çekilmesine \'e kardeş kurum -
lara. kongrenin selamlarını ve mu
vaffakıyetler temennisinin bildiril
mesıni karar altına almıştır. 

Bundan sonra şubelerden gelen 
dilekler üzerine görüşülerek mer • 
kezi idare hvetince icabına bakıl -
mak üzere kongreye nihayet veril-
miştir. 

Strang Moskova Yolunda 
l11giliz Başuekili Dlin 

• 
Kamarasında izahat 

--- ..- ·----
Avam 

Verdi 

Müt~hassısı Prost tan san u un - - tı·va ettı·g~ı·nden bu ki büt.·ı.ik tarihi muahedenameye, Akdeniz anlaşma- d f ı · hat J 

mar planı hakkın a mu assa ıza de.,ı·rıe ı"nkıllp Türki:ıı.·esi arasında sından hariç olarak, Balkanlara , 
T.. almıştır. sembolı"k bı·r mukavese imkanı ver-dait bir kavıt konmaması için ur• f d ·ı · hata J 

J Prost tara m an ven en ıza mek , e bir muh tte üç bü) ük de\ ri kiye üzerinde tesir yapacak imiş. nazaran istanbulun imar plinı ha- b · k ı· 
1 k rı dir vaşatmak üzere bil) ı.ik ır ın ·ı ap Ancak böyle yapı ma sure 1 e zırlanırken esas nokta Taksim mey-

kl. Balkan misakı Balkan devletleri abidesi yapılacaktır. . . 
danı alınmıştır. hesl'H 1·,.·ın mu-t.nkabil emni\.·et aleti olarak Me) danın denıze naz r cep 

:. " Mütehassıs Pro t, şehir planını · y k k Ti ot devam edebılırmiş. b kapa\·an bugünkü u se car 
hazırlarken üç esası nazaı, iti ara mektebi yıkılacaktır \'e büyük res

Yugoslavyaya atfedilen bu tasav- almıştır. Bunlardan biri şehirdeki mi merasimlerın burada yar>ılması i-
vurun ciddi'-·etinden biz pek haklı haı·eket ve nakli\·atta kolaylık ve · d t · 

" çin geniş me) danlar vucu r ge rı-olarak şüphe edebiliriz. Balkan misa sürat temin etmektır. Diğeri şehrin 
kına dahı·1 olan dört de\'letten üçü, . kb 1 lecektir. 

güzelliği noktasından müsta e va- ı Beyazıt meydanı 
yani Ruman) a, Yunanistan ve Tür- ziveti ve üçüncü nokta da planın i Bevazıt mevdanından gecen tram
kiye İngiltere ile garanti anlaşması ş~hirdeki sıhhat ve iklım vaz·yetine ! yay hattı kaldırılacak ve Divanyolu 
yapmışlardır. Türkiyeyi Balkanlar uyuşudur. tarikile gelecek tram\·av hattı Kos
hakkında İngiltere ile anlaşmaktan Münakalat noktai nazarından İs- katlan geçerek Şehzadebaşına bağ
menetmek hiç bir ameli fayda te-ı tanbul cihetinin bel kemiğini Emin- lanacaktır .. Çok büvük tarihi kıv
nlin etmez. Hem niçin? Balkan dev- önü meydanı teskil etmektedir. E- meti olan Simkeş ham mevdana çı
letleri arasında yapılan misak, Bal- mLnönü meyda~ına bağlanan yol- karılacaktır. 
kanlıların kendi aralarından çıkabi- Iar arasında Eminönü mevdanından Gar, liman ı·e feribot 
lecek bir ihtilafa karşı müdafaasını Süleymaniye camiine g·decek vol, Yukarıda yazdıgım1z gibi gar Ye-
tazammün edıyor. Buna hariçten Devlet mahallesi olarak kurulacak nikapıda yapılacaktır. Buradan Hav
gelecek bir tecavüze karşı müd~~a- olan Sultanahmedi Eminönü me~·- darpaşaya bağlanacak feribot tesi
ayı da ilave etmek Balkanları bu - danına bağlıyan yol, bir de gene E- satile Avrupa hattı şarka bağlanmış 
tün bütün sükün ve emniyete ka - minönünden aynlan bir üçüncü yol olacaktır. Limanın H vdarpaşadr. 
vuşturmaz mı? Balkanlıların ve vardır. yapılmasına karar verilmesi üzerine 
bunlar arasında Yugoslavların ara- Bundan başka Eminönünden ve Kuru~smedeki kömür depolarının 
dıkları da bu değil midir? Balkan - deniz sahilini takiben Sara~burnuna da Hayd~rpasaya nakli kararlaştı
lıların kendi aralarında anlaşmaları kadar uzanan hır yoldan başka Sa- rılmıştır. Bunun hakkında etüdler~ 
Almanvanın menfaatine dokunmu - rayburnu meydanından gar haline baslanmak üzeredir. 
yor da· hariçten gelecek bir tecavü- getirilecek Yenikapıya kadar olan Planın umumi hatları hazırlanır
ze karşı anlaşmaları mı Almanyayı yol mevcuttur ki. bu yol büyük tu- ken sıhhat noktai nazarından gözö
kuşkulandırıyor? Niçin? ristik yol olacaktır. Bu yol. deniz nünde tutulan esaslar da bilhassa 

Bu suale zor cevap verilebilece - kenarını takip edecek ve yolla de- binaların pratik tarzda insası nazarı 
· Tü" ki niz arasında genif ve modern gazi- itibara alınmıştır. Bu tarzı inşada g- ini zannederiz.· Fikrimızce r -

nolar meydana getirilecektir. Yeni- binaların alt katlarının bir kısmı 
ye - İngiltere muahedcnab~~sin~ kapıdan, Atatürk köprüsüne inecek sütunlu olarak vapılmaktadır. 
Balkanlardan vukua gele ı ece olan Atatürk caddesi de İstanbul ci- Halk, bu suretle rüzgar. vağmur j 
bir tecavüz tehlikesine karıı ahkam hetlnı·n en ı"yi caddelerinden biri o- b 1 ğ k k r 

b" ve güneşten ura ara sı ınara u : 

1 

koymak tabii ve zaruri olduğu gi 
1 lacaktır. tulabileceklerdir. 

bunu teyid ve takviye için Balkan- Plcinc nazaran büyük ıelıir ıtadyo- Gene Eminönüne acılan üc cadde 
bl~r arasında da hariçten istila~a mu ve hipodrom \'e yalnız Atatürk bulvarı simal rüz-
tarşı bir askeri ittifak akdetmek li- Şehrin asıl büyük stadyomu ev- girlırına karşı acık kalacak. diğer 

Londra, 12 (A.A.) _ Öğleden son-1 göremiyorum.• :zımdır. velce kararla§tırıldığı gibi Yenibah. caddeler şimal rüzearlarına kap:ılı 
M •-- itti' ____ _._ 1"1--.... y.aT ~ .....ı ve sur dahi'._ ... _ vanaı.c.ktır olacaldardır. Evlet asla birlbirlerlni ta Avam Kamarasında suallere ce-ı Stra•g oal\.UVcıyc g ._,,._ - ~.. ._-e .... _ ,,-r- · 

•ıp veren Chamberlain demi§tir ki: Londra, ız (A.A.) - Sir William ==========:=:==:===j Fakat stadyomdan başka yapıla- kapatmıvacaklardır ,.e mümkün ol-
'- İng1liz _ Sov)·et müzakereleri Strang, tayyare ıle bu saba~n Ademi Devamı Noksan cak olan at koşu mahalli (Hipod- duğu halde arkıılarında oldukca ge-h 

.. ı.L "kl · 1 d d V ••:a .... ICova- ola hk rom) sur haricine alınacaktır. Yeni- niş m'kvasta bahrf"leri olacqkfardır. .....-ında 7 haziranda söyledı erı- mey anın an 1110• """ • Tal • ... Le~ Bir K y 
~ ilivıe edecek hiç bir şey yoktur. va hareket etmiştir. B. Strang, Var· U .T - bahçede ayni zamanda büyük bir Sehircilik mütehassısı Profesör 1 
raı.ı .. Stmıpı bugün M .. kovaya İovaya kadar tayyare il•, oradan ( .......... 1 ..... oayhda) Kültür park ta yapılacaktır. Yeni Prost blrkae •Ün• kad>r Ankarava 1 
hareket ettiğini söyliyebilirim. 

1 

Moskovava da trenle gidecektir. fıkralarının aşajıdaki şekilde deli~ Bahçe tam bir spor ve ,eençlik sitesi gidecek ve ptan etr~fınd"I rıl8kadar-ı 
İtçi mebus Dalton, Sovyetlerle Sir Wflliam, Londrı'dan han!tet tirildiji Maarif Vekilliğinden teblıl halini alacaktır. lorla temaslarda bulunacaktır. 
~~~~~hl ~~n~~~~l~~ B. ~a~ ~~~ =============~=============== 
ft\ernlekette huzursuzluk uyandırdı- berlaip ve Hariciye Na:zırı Lord Ha- Bir ders yılı içinde talebenin de- B Kanunu 
luıı \re hükumetin acal»l hakikaten lifaks ile görüşmüştür. vamsızlığı, devam müddetinin üçte arem 
llSylediği gibi hareket etvıek mi, Lord Halifaks. bilAhare Sovyet birinden fazla olursa o talebe sın.ıfta 
, Oksa Münib si-yasetine dönmek Ü- Büyük Elçisi B. Maiskiyi kabul ede- bırakılır. Ancak yatakta teda\•iyı ve B. M. Mecıı·sı·nde 
Zere Vakit mi kazanmak istediği su- rek B. Strang'ın Moskova'ya götür- ya ameliyatı icabettirmiş bulu~.an a 
'1inin varıt olduğunu söylemesi ü- du~ formülün esas hatlanm kendi- bir hastalıktan dolayı devam mud-
~e Chemberlain demiştir ki: sine bildirmiştir. 

1 
be 

d detini doldurmıyan ta e : ,_ Daltonun telmihleri hakareti B. Strang'ın Mosko\·a'da ne ka ar 
•·- ~ B .. k a - Hal ve hareket notu kırılma--.qrnmun eder. Mevzuubahis teah- -kalacağt belli değildir. u muza e-
biiıii Büyük Britanya hüklımetine reler de kaydedilecek terakkilere, mış olmak, 
l tfetrnek için ortada hiç bir sebep ı bağhdır. b - Ders yılı içinde aldığı notlar 

kat'i olarak sınıf geçebilece~i kana· 
atini vermiş bulunmak. 

(llqtarafı 1 lacl uyfada) 

da bazı tashih ve ilaveler h:tkkında-ı 
ki kanun layihalarının ik~nci r:1ü~a
kereleri yapılmış ve tasvıp edılmış
t ir. 

len bu paranın bütçemizin yüzde 
kırkım bulduğunu, halbuki .komşu 
memleketlerde· yiızde 25 ı geçme - ı 
diğinı ve 120 mıly'on lira gıbi bir 
parayı 42.000 memura vermekle her 
memurun vasati 200 lıra aldığını ve 
bu paranın bizim gibi bir memelket 

....... 
Tuıuadıı l~ıak 
lstiyıı Bir ltalyan 

casusu 
Tunus, 12 (A. A.) - Resto del 

Carlino gazetesinde çalışmakta o -
lan İtalyan gazetecisi Ciuci, 15 ikin
cikanun 1935 den~ri mahpus bu -
lunduğu hapishaneden kaçmış ise 
de Tunus varoşlarından birinde tC'k
rar ele geçirılmiştir. 

Ciuci, memnu mm takada fotoğ -
raifler almakta olduğu e.mada Me
dcuine'de tevkif edilmiş idi. Muma
ilc) h, klişeleri bır ağacın gövdesi
ne saklamı) a teşebbüs etmiş idi 

Cıucı, a\•ukatı ile gorüşürken ha
pishane içındeki gidıp gelmelerden 
müte\ dlit kargaşalıktan istifade e
derek kaçmıya mt .... ffak olmuştur. 

Yapılan araştırmalard:ın sonr.a 
tekrar ele g<' ır.ilmi olan Siucı, I
talyan mektebi müdürüne ait olan 
Giugli villasına ltica etmiş idi. 
Öğrenildiğine eore mumaileyhin 

firarı ıçin hazırlıklar yapılmış ve 
İtalvaya g decek bir tayyarede ken 
dısi ıçin bir ~er tutulmuş idL 

Çin mllHye tperverlerlnln 
bir muvaffmklretl 

Hongkong, 12 (A. A.) - «Ölüm -
den 'ılm:ız• teşkilatına mensup 
Çin a~krlerinden bır grup, Man -
yang tüün fabrikası anrepolarına 

ateş vermeğe muvaffak olmuştur. 
Japonlar, bu antrepoları, harp mal
zemesi ~posu haline ifrağ etmşi -
lerdi. Bu yangınla, bu depoda mev
cut 600.000 üniforma, birkaç milyon 
mermi yüzlerce zehirli gaz maske
si, bir~ok top, makineli tüfek ve si
lah \'e 500 de tayyare yedek aksa
mı mahvolmuştur. Hasarat, 20 mil
yon ven'dir. 

lnıİnerenln An•v.,Ullk 
elçlllll 

Londra. 12 (A. A.) - B. Buttler, 
Avam Kamarasında beyanatta bu 
lunrak İtalyan hükumetinin, Arna
vutluk Hariciye Nezaretini feshet
meğe karar verdiğini ve bu Behey • 
ten dolayı Arnavutluktaki yabancı 
memleket mümessillrinin diplom .. 
tik vazife görmekte devam edemi -
yecejini 'büdinnif * İqiltereııin 
Arnavutluktaki mümessilinin Elçi 
unvanını muhafaza etmiyeceğini, 

fakat başkonsolos sıfatile orada ka
lacağını ilave etmiştir. " 

Bmllk dewlellwlnln 
k•r•rl•rı 

K:iunas, 12 (A. A.) - Litvanya 
Baş,·ekilinin mümessili B. Bizaus -
kas, Baltık dvletleri kongresinde bu 
dvletlerin harp vukuu halinde tam 
bir bitaraflık muhafaza etmek ar -
ıusundı olduklarını ve isiklillerine 
karşı yapılacak her teşebbüsün si -
lilh kuv.. et ile tardedileceğini be • 
van etmiştir. 
• Kongre, Baltık devletlerini teh~l· 
k halinde istıklallerini nıüdafaa ı
çin bir blok vücude getirmek üzere 
hazırlıklarda bulunmıya davet eden 
bir karar sureti kabul etmiştir. 

-·-Habel istanda 
Bir /ayan 
Harelttti 

jLehistana iltica 
Eden Bir Alman 
Zabiti 

c - Hastalığı tasdikli doktor ra
porile tevsik edilmiş olmak. 

Ruznamede o!up ikinci müzakere
leri yapılacak matldeler arasında 
bulunan İstanbul Tramvay ve Tii. 
nel şirketlerinin imtiyaz ve tesisa
tının İstanbul Belediyesine de\•rin~ 
ait kanun liyihaaı da tasvip edildik
ten sonra devlet memurlarının ay
lıklarının -tevhit ve teadüliine aft 
kanunun bazı maddelerinin değişti
rilmesini ve mahıus bir kanunla 
devletten bir hak temin eden veya 
seı:._mayeiinin yarısından fulası dev 
lete ait olan banka ve müessese me
murlarının maaş ve ücretleri ,.e 
h izmete giriş ve terfi usulJeri hak
kındaki kanun layihalarının müza
keresine geçilmiştir. 

için çok fazla olduğunu, bu nisbe - Bir tr•• 8ullcaetc181 bir 

ltonıa, 12 (A. A.) - Öğrenildiğine Varşova, 12 (A.A.) ,_İş cephesine 
~ 28 mayısta Habeşistanda Gad· mensup bir Alman asteğmeni Polon
'-' ınıntakuında bir çeteye karşı ya toprağın8aki Chojnice hudut is-. 
llı'lrert bir hareket icra edilmiştir. tasyonw\(ia Almanya-dolu Prusya 

8- çete, dört İtalyan zabitini esir transit treninden inmiı ve artık Al
~ idi. Bir müfreze, çetenin ta- manyaya \,.; ·nmek iltemedilini, zira 
-.Un etınıı olduğu Belesa'ya git- hayat şartlarının tahammfll edilmez 

d _ Hastal1ğına ,.e bir yukarı sı
nıfı takip edebileceğine okul direk

törlüğünce kanaat getirilmiş bulun· 
mak şartUe okul direktörlüğünün 
teklifi üzerine Maarif vekilliğinin 

müsaadesile devam müddetini dol-

duran talebe libi muamele görür. 
Bütün meslek! tahlil m~esele. 

rinde de bu karar hükümlerine gö. 
re hareket olunur. ~· Birçok tayyareler, müfreze- hale geldiğini ~ildirmiştir. 

~ e"Wı hareket etmişler ve Ha- Asteğmen, lş cephesini.n .azası a- Buaün Yefilköı·de Hava ~. lere mitnlyöz ateşi açmışlar - rasında hoınutsuzluğun gıttıkçe art- •• e • , • 
tığını illve etmiş ve Leh makam- Numayıı.erı Yapılacak ftayanıar, dört esiri kurtarmıya lanndan Almanyayı iade edilme- (Battuafı 1 inci -.yfeda) 

'ıll\'affak olmuşlardır. mesini rica etmiştir. Şenlikler~ TürkkUfU başöğret -
- • • Bir Slovak tayyare~•i kaçtı meni Bayan Sabiha Gökçen ile di-

........ ,.... lutdınler• Varşeva, 12 (A.A.) - Bir Slovak ğer öğretmenler de iıtirak edecek-
-.Cburl hlzmal tayyareci, bir tayyare ile kaçmış ve lerdir. 

, 8erlin, 12 (A. A.) - İf Nazır Mu- Katowice'de karaya inmi~. Türkkuşu filolu, meydanlann ça-

~ ~ktor Syrup Magdeburgda Lehiıtw:la •Mbbil tedbirler murlu olmasından dolayı Edirneyi 
~ Almavya tasarruf sandık-j Varşova. 12 (A.A.) - Garp Pol~n- zfyare etmiyecektir. 

federasyonunun bir toplantı - ya Birliji, Lodz civarında Parbıa- Filo çarşamba günü Yalova yolu 
;::: bUdlriJdiilne göre, pek muh-. nice_ fab~ikalarında, bu ~var fab~- ile Buruya geçecektir. Çarşamba 
"- l Olarak W,u sene çıkarılacak katorlerm. Alman ~mele~e yol 'e- günü öğleden sonra saat 14 de Bur
..__lraıuınıa, 2'5 yqına kadar her rerek yerme Polomı alı amele olma- d Bursaltlar için uçuşlar yapı -
~--Ah.ıan kızına bir sene mecbu- Jarını temin için hareket edece1. ıu- s

1
a ak, t 

'"' aca ır. ıı.A- • t mükellefiyeti tahmil olu- beler JrunnU§tur. 
~tır. -

.... llaJ.; Pl'ftllp itiltarile, bilahare bunu umumileıtirecektir. Hükumet 
'Wll' '- Ş EL EL EL AE Berlin, 12 (A.A.) - Bu sabah bir~ , IÖnnek anJllSunda bulunan rgo m,n urooug,ıov 

..._ için bu hizmet mecburi- bu suretle lfÇi yoklujwuı tahfif .ar- kadın olmak üzere idam mahkumu 
~. Yem çıkam kanun, zusundachr. üç caninin bqlan kesilmiştir. 

.. rffnd• ld•ml•r 

Btitçe Encümeni reisi sanisi Faik 
Baysal Meclisin tasvibine arzedilen 
bu kanunun üzerinde izahat vererek 
bunların ihzar ve tanziminde hakim 
olan fikri ve istihdaf edilmekte olan 
maksadı izah eylemlftir. 

Birçok hatipler bu mevzular üze
rinde bazı noksanlara ipret eyle
mişlr ve temennilerde bulunmut
lardır. 

Refik İnce (Manisa) - Barem de 
recelerinde terfi müddetlerinde ya
pılan yeniliklere işaret etti. Bu 1.iyf
hanın öyle vadettiği teminat ara -
sında bir münasebet bulamadığını, 
baremin, memurlar arasında teva
zünü temin etmesi lazımgelirken bu 
m~zua hemen hiç yaklqmadıjını 

söylfverek bunların arasında en mü 
htm bir meselenin de mmudara veri 

tin 75 liradan fazla olmasının kat - lbUr• ber•b aldı 
iyen doğru olmıyacağını ve maale- Budapeşte, 12 (A.A.) - Almanya 
sef yeni haremde buna karşı hiç bir da kain Gutebors, Avusturyada ki· 
tedbir alınmıyarak bütçeye )eniden in Saintpelden ve Budapeşte - Vi-
2, 5milyon Ura gibi bir ~ ük yükletil- vana hattı üzerinde bulunan B.ta
diğini ilave etti. torbagi'da yapılan ve 1931 ae~in· 
R~fik İnce, bundan sonra terfi de 33 kifinin ölümüne aebebıyet 

derecelerine temas ederek bu işde vermi~ olan pmendifer ınıikutleri· 
de linm olan hasSlsiyetin gösteril- nin amili olup müebbd hapee ma"4 
mediğini bildirdi. terfi ve terfihler- kum Sylvestre Matutka, ıimendifft 
de çalışkanlılın, kablllyetin esas o- kazalarının önüne ~ b ir ihti· 
lacağına işaret ederek iltimasa mey raın ihtira beratları ofisine \escilinl 
dan vermemek suıettle devlet me- ruhsatını elde etmijtir. 
kanizmasının ~nca k işliyebilecejini '!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!l!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!B!!I 
söyledi \"e bu hususta verilecek sö - yardım etmenin her vakit menu • 
zün tutulmasının mmurlara, itimat· bahs olduju halde yalnız söylenip 
la mesailerine devam imkanı vere- geçildiğini, bu işin sureti kat'iy~ 
cejini beyan ederek ilive etti: bir karara bailanınaıı llzımpldi-

- Ne herhanıi bir banka müdü- ğini illve etti. Ve kürsüden ayni: 
rünün birdenbire 300 lira vererek madan bütçe encümen.ini, _proıelen 

. terfi ettirdiği bir memur görmek is- geri alarak teklif edi1mlf bulunan 
tiyoruz, ne de devlet kapılarında illve ve tadilleri ya~ ondan 
ekmek parası bekliyen memurlar sonra müzakereye dnm olunmasını 
görmek istiyoruz. teklif etti .. 

Hikmet Bayur (Manisa) - Kapi· Tekrar kGrıilye gelen Faik Bayill 
talist İngilterede ve Komünist Rus- hatiplerin temas ettikleri nokta • 
yada zeka ve kabiliyetin eus tutul- lar hakkında encümen namına ce • 
duğunu iÖyliyerek bütün devlet tat vaplar verc:U. Bundan sonra bgka 
kilitında zeki ve Iıal memurlara söz istiyen olmadıjından maddeı.. 
mükafat verme uauUinün tonulmı. rin müzakeresıne ı•çtlmeline karat 
smı, devlet icraatının btl ıu.reUe da- verildi. Vakit gedktiih den çar • 
ha mütevazin iş göreceğini tebarüs ıamba günü topianmak bere celi
ettirdi. Çocuk uhlbi memurlara dı ye nihayet wrfldl. 

.. 
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ondrada Yakalanan Alman Casusu 
Hans Lodi'ııin Maceraları 

Çıkan ~ısmın hUli•••• 
Cihan harbi ilan edildikten son

ra bütün itil<if devletler!nin casus· 
lan Almanların kullandıkları gizı; 
şifreyi elde etmek için f aaliyctc 
geçmi§lerdi. Bu şifre icat ettiği bir 
alıcı ahize vasıtasile Almanlan1\ 
emniyetini kazanmış olan Avttstur 
yalı bir mühendise emniyet ediJ .. 
m5şti. Bunu haber alan bir ingifü 
casusu kendisile münasebet peyda 
etmiye muvaffak olmuştur. 

Szek ismindeki bu Avıısturyah 
mühendis lngilizlerin tcşvikile VE 

vô.dlerilc şifrenin bir kopyesini çe
kerek onlara teslim etmişti. Bu su· 
retle Almanların birçok gizli şifre
ierini lngiliz1er tamamen okıım1lŞI 

·-

Zar ve 'bu Almanyada büyük bir . ___ ...__,,,.. 
hayret uyandırmıştı. Fakat lngi
Vılere bu kadar büyük iyilik ya
pan bu Aı•ııstııryalı mühendis ne 
olmuştıı? 

Delikanlı Hollandaya ayak bas
mıya muvaffak olduktan sonra ken
disi hiçbir iz ve nişane bırakmaa·an 
ortadan kaybolm.uştu. Sanki yer 

açılmış, yerin dibine geçmişti. Ana· 
sının, babasının kendisinden bir ha
ber alabilmek için sarfettikleri gay
ret 'semeresiz kaldı. Entcllicens ser
vise vaki olan müracaatler netice
siz kalıyordu. Mühendisin zavallı 
babası zamanın büyüklerinden olan 
İngiliz amirali .. Halh e bile bir 
mektupla müracaat etmişti. İngiliz 
amirali ancak aylardan sonra 1921 
yılı mavısının üçüncü günü talihsiz 
babaya bir cevap verdi. Amiral ce
~?bında: .. Size muavenet edemedi- 1 
gımden dolayı mütees~irim. Zaten 
oğlunuzu tanımıyorum ve kendisin· 
den bahsedildiğini hiç işitmiş deği
lim.> diyordu. 

İki ihtimal hatıra gelmektedir: 
Szek ya Alman casusları tarafından 
ortadan kaldırılmıştır, yahut da 
Entc>llicens servis bu kadar mühim 
esrarı elde etmis b"r kimsenin çok 
miihim bir tehlike te'jkil edebilece
ğini gözönünde bulundurarak za
vallı mühendisin ebediyen ağzını 
kapatmayı muvafıkı maslahat gör
müştür. 

Her ne olursa olsun bu hususta 
derin incelemeler yapmış olan mu
harrir Robert Boukart Avusturyalı 
mühendisin kardeşinden bir mektup 1 
aldı. Bu mektubu hiç bir satır ilave 
sine lüzum görmeden aynen ikti -
bas ediyoruz: 

«Miiteaddit defalar Amiral Ser 
•Rejinald Hail:. e müracaat ettim
se de kendileri C()Vap vermek tenez
zülünde bulunmadılar. Burada 
(Fransada) elde eylediğim maltı _ 
mata göre kardeşim hala berhayat 
imiş. Bu öyle acayip bir sır ki, şim
di bütün gayretimle bu sırrı çöz -

. meğe çalışacağım11 

Lord c-Balfun un hakkı vardı. İ
tilaf devletlerine en büyük hizmeti 
ifa etmiş olan casus Szek, hizmeti
n in mükafatını görmüş değildir. 

İşte binbir casus macerası ara -
sında l~yıkile anlaşılamıyacak olan 
bir tanesi daha ... 

CENTLMEN CASUS: HANS LODİ 

Bu Alman ajanınınü ölüme mahku 
miyeti, büyük harpte İngiliz ordu
sunun resmi bir tebliğine mevzu 
teşkil eden yegane casustur. Bri -
tanya ordusu başkumandanlığı bu 
suretle kahraman bir kimse gibi öl
mesini bilen bir casusun hatırasını 
takdir etmek istiyordu. 

Zaten Hans Lodi, bir İngiliz za -
bitinin öleceği tarzda, yani asıla -
cak yerde kurşuna dizildi, ve bun
dan da Lodi ailesine gönderdiği 
son mektubunda, çok sevindiğini 
bildiriyordu. 
İnsanların ruhunu tahlil eden ga

rip bir vesika nümunesi olması iti
barile bu mektubun bir tercümesi
n i a§ağıya naklediyoruz: 

Lol\dra kulesi, li teşrinisani 1914. 
Sevgilile.rim, 

Allaha kfillı daima imanım var 
t 

C suılar ban n tak:nı ı l. öz 
rinin altında 'feıika kaç rmar 

ve o, mukadderatımı tayin etti. Za
ten şikayet etmeğe hakkım yok. Zi
ra hayatın hakiki güzelliklerini tat
tım, ve o, bütün tehlikeli anlarım
da bana yardım etti. Son saat yak
laşıyor \'e bir miiddet sonra, ben -
den evvel, vatan için ölen diğer ar
kada§larımın girdikleri yola gire -
ceğim. İmparator ve Almanya için 
cesaretle ölmeğe karar verdim. Şüp 
hesiz, muharebe meydanında öl -
mek, bu suretle yabancı bir mem
lekette sessiz, sadasız kaybolmak -
tan çok daha güzeldir. Fakat vatan 
için çalışmış olmaklığım, ölümü ba
na hafif gösteriyor. 

Allaha ısmarladık~ sevgililerim. 
Size o kadar bağlı olan Hans'ı ba - 1 
zan hatırlayınız. Yarın, Londra ku-1 
lesinde kurşuna dizileceğim. Casus 

1 
olarak değil, fakat bi::- zabit gibi öl

mek benim için büyük bir kalb fe
rahlığı mahiyetindedir. Hakimler 
bana karşı çok iyi davrandılar. 

Allaha ısmarladık! 
Hans 

Hans'ın vaziyeti Parlamentoda 
bile pir mcb'us tarafından mevzu
bahs edildi, ve kendisinin hakiki 
bir asker gibi öldüğü beyan edildi. 

* Büyük harbin ilanından çok az 
zaman sonradır ki Hans Lodi İngil
tereyc gönderildi. Filhakika ingH
terenin büyük kavgaya girmesinden 
sonra, İngılteredc çalışan bütün Al
man casusları üzerinde sahih ma -
lfımat sahibi olan İntelligence Ser
vice bunları kısa bir muhakemeden 
sonra hepsini idam ettirmişti. Bu 
suretle en mühim bir zamanda, Al
manya, İngilterede hiç bir malumat 
almak için müracaat edecek bir 
membaa malik değildi. 

Nachrichten Büro buna derhal 
bir çare aradı, ve iyi hazırlanma -
mış ve tecrübesiz birçok gönüllii 
casusları İngiltereye yolladı. 

Bunların arasında Hans Lodi de 
vardı. Bu adamın cesareti eksik de
ğil ise de, gayet safcasına hareket 
ediyordu. 

Hareketi sırasında - harpten ev
vel uzak seferler kaptanı idi ve İn
gilizceyi mükemmel biliyordu. A -
mirlerinden İnglis namında bir A
merikalının pasaportunu almıştı. 

Pasaport hakiki idi, yalnız fotoğraf 
değiştirilmişti. 

Hans'a, elde edeceği malumatı, 

Stokholm'de muayyen bir adrese 
göndermesi tenbih edilmişti. 

İngiltereye geldiği vakit Lodi ilk 
gafını yaptı. FHhakika pasaportu 
için bazı şüphelerde bulunuyor ve 
o zamanlar A vrupada seyahatte bu
lunan hakiki İnglis'in Londraya 
gelmesile, kendisi için büyük teh -
likeler başgöstereceğini düşünüyor
du. Her halde, ileride bir ispat Vl\
sıtası olur ümidile, Londralı mute
ber bir tacir olduğunu sandığı ve 
hakikatte Oslo'dan Londraya gelen 
yolcuları vapurda nezaretle milkel
lef İntellfgence Service ajanların -
dan buluna;µ :vol arkadaşına yana 
yakılaı 

(Davamı var) 

,, .. 
13 Hazıran 1939 

Tayyare ~iyangosu r Sultan Aziz Devri 
Dünk ü Çekilişte Kazanan 
Numaraları Dercediyoruz 

Piyangonun bahtiyar talihlileri 
dün tamamen belli olmuştur. 

Bu seferki keşidenin en büyük 
ikramiyesini kazanan 26178 nu
maralı biletin beşte bir parçası 

Cağaloğlunda Başmabeyinci sokak, 
12 numarada oturan B. Rcsuldedir. 

Sultapahmet tramvay tavakkuf 
mahallindeki tütüncü dükkanında 
çıraklık eden B. Resul, evvelce bü
yük bir dükkan işletirken, sonra 
çıraklığa başlamıştır. Mumaileyh 
ziyan ederek vaziyeti bozulmuş ve 
geçenleıde Nimet gişesinden bir bi
let alarak piyangodan talihini .den:-

1 meyi kararlaş.tırmış ve mezkur bı
leti almıştır. Resulun bir miiddct 1 
kendisine yüz çeviren bahtı bu sc- ı 

fer bütün şa'şaası ile dönmüş; bile
ti beşte bir olduğundan dün Bayan 
Nimetten tam 9 bin lira almıştır. 

Bu biletin diğer parçaları Eskişe
hir, Edremit ve İzmirde satılmı..ştır. 

15000 lira isabet eden 17836 nu -
maralı biletin en bahtiyar hamili de 
Cihangir Kuloğlu sokak 3 numara
da otİ.ıran B. Seyfidir. Bu talihli zat 
Nimet gişesinden 10 bilet aJmıştır. 

Onda bir, beşte bir ve nısıf olmak 
üzere alınan bu on biletin nısıf ola
nına 15000 lira isabet etmiştir. Ya
ni B. Seyfi, bileti nısıf olduğundan 
tam 7500 Jira alacaktır. Fakat kcn-

25627 25445 34595 6959 4106 325 
23178 35428 23638 3813 3694 19648 

50 lira kazananlar 
4099 38227 1392 27404 20426 23326 

12922 11905 34046 19431 14444 1948 
39617 22122 5490 27020 25909 23849 
20059 19972 13091 19939 11212 32236 
39538 11138 11484 2165 5529 4256 
9606 8805 15978 25088 7773 37059 

29413 1272 37048 1690 11234 34356 
7850 1060 10209 23237 7967 18892 

1 

23086 19928 4 7;n ı 2103 17799 34952 
11926 15847 17646 36971 6487 3569 
19518 16407 7888 4434 23446 35209 1 
34159 37896 7289 17323 16501 31642! 
21538 14602 14278 11052 22166 14879 
4425 17630 9159 3821 22908 19075 

11958 7690 :i6592 19109 27036 12289 
33907 27716 8129 16889 6789 14879 

4425 12289 33907 27716 8129 16889 
6789 13027 2639 5010 15639 32844 

34305 8962 29390 676 38778 1541 
21243 16042 6414 17442 19260 32846 
28830 18307 26956 11383 37515 17795 
29923 4689 4229 12451 18163 31563 
15921 16227 6117 18119 37116 35388 
35133 4124 23621 4313 35206 15250 
15904 13899 4721 10858 24363 39381 
7219 27071 4195 32967 31942 12092 

22892 10492 24427 583 11352 35996 
9441 9114 4386 16799 24127 18996 

14672 32060 35788 10749 17023 12058 
37701 19174 7794 17828 21688 2346~ 
39429 36787 37612 18384 25940 27208 

disi zengin 1-ir zat olduğundan ka - 20140 30126 17764 18297 34223 36624 
zandığı bu servet karşısında hiç he- 39773 31269 6381 8966 31208 
yecan duymamış ve Bayan Nimete 30 lira kazananlar 
«Ben yann paraları ahrım!ıı diye- 1188 30035 15779 15649 14993 38440 
rek ikramiyesini de hemen almıya 29253 9048 38590 15653 10219 26345 
teşebbüs etmemiştir. 37065 5612 36830 23535 5793 38672 

Bu biletin diğer bir parçası da 7505 12103 36409 31012 6978 16713 
Kuşadasında Bursalı kah\rcci B. 17559 4577 13059 18619 23400 1532 
Ahmettedir. 11005 23826 3037 3666 32852 37731 

12 bin lira da Heybelide Börekçi 24169 15642 60108 33311 15157 1639 
Bahri sokak 1 numarada B. Rahm· 36515 29032 37380 9570 75687 8587 
ile Ankaraya ve İsparta ile Çanak ?.0320 23870 32026 5330 18497 69 
kafoye isabet etmiştir. ' 31859 15153 31231 18152 37485 22689 

10 bin lira kazananlar da İsanbu. 
telgraf tevzi başmemuru B. Ahmet 
ile Unkapanı camii müezzini B. Nu
rettin ve sigortacı B. Mahmuttur. 
Bu biletin diğer dört parçası da An
kara, Çorlu, İzmit ve Tirede satıl -
mıştır . 

Yeni tertip Tayyare piyangosu
nun 2 nci keşidesine dün sabah As· 
ri sinemada devam olunmuştur. 

Dünkü keşidede kazanan numarala
rı karilerimiz aşağıda bulacaklar
dır. 

45000· 
Lira kazanan nııma~a 

26178 
Bu numaranın son iki rakamı ile 

nihayet bulan biletler 20 lira yani 
10/1 hesabile 2 lira amorti kazan
mışlardır. 

12000 
Lira kazanan numara 

20689 
10000 

Lira kazanan numara 

27103 

1000 
Lira kazananlar 

36916 
500 lira kazananlar 

10811 -2022 19199 23601 3347 18372 
22590 4213 423 26948 1983 35022 
29254 

200 lira k(l2ananlar 

24482 37174 21247 14770 15060 12774 
13566 33629 5949 38312 29550 30535 
16039 8350 39223 38856 35995 37274 
13394 20670 37557 26212 31993 21287 
32009 23268 15515 24241 9335 2816 

100 lira kazananlar 
14158 35961 14998 54 8738 2792 
24699 10753 18251 20378 8088 5292 
27447 24474 20458 36775 9646 21004 
3643 33667 32633 4758 5171 34214 

86187 7755 4122 6826 19559 36458 
34865 7644 12773 2705 23455 15075 

889 4148 7922 22382 32758 12376 
4170 31698 18348 33109 23508 1397 
4110 7712 11172 26135 25471 39812 

35673 37444 33744 11721 23667 6438 
8969 29916 6981 32353 38236 25959 

22985 19750 3331 11944 409 24462 
31176 6027 21728 816 35831 1103 
31087 38601 39882 39334 7169 1419 
29959 30804 20373 26464 10732 21023 
37285 33079 32908 20306 25757 15345 

6471 22824 8751 4708 26028 14272 
39867 18862 17333 6254 22354 15825 
21253 844 2733 6315 27310 17974 
5216 27824 14731 17157 38039 23159 

28110 17161 39304 26997 34085 3748 
22331 26968 33906 4280 671 12202 
4593 12583 39644 24591 23307 31163 

32131 137 28270 11539 129 33329 
1049 2984 8102 31106 9648 29295 

37815 38075 29373 1759 33273 24893 
19769 19699 17176 4490 19622 9890 
7404 32494 17179 24655 38784 27930 

18386 28934 20658 11549 13939 5814 
33745 34555 13420 24692 12760 20070 
14270 12604 39056 32265 17382 7033 
5059 19681 21401 34478 35902 1389 

32655 5346 22992 21064 37697 19944 
23000 23484 82 24309 28042 21315 
24289 24333 4445 11374 14082 5017 
2707 31339 21250 34498 28747 25048 
1877 39511 10946 21658 45993 34009 

39394 169i9 32949 34609 26422 18582 
8356 29070 17644 8204 11028 1067~ 

16006 19259 32396 37556 819 25155 
27447 24412 5316 9564 29331 4663 
20510 66 34691 25329 1689 36154 
10048 7860 19999 28170 17981 25173 
1568~ 18198 21288 22591 25845 3271 
35498 10441 

20000 li ra llk BUyük 
Mükafat 

En son çekilen ve kırk kisi arasın
da taksim edilen 20000 liralık mükô.
f atı bu numaralar kazanmışlardır: 
25126 24799 30546 21318 31593 37981 
1551 5056 115oa 20652 32052 34273 

635 23401 39517 28160 28009 28632 
27947 10668 17519 2805 37855 28778 
11567 31337 1174 22427 71~ 1168 
10428 21620 16636 30745 28917 24488 
25498 29370 35608 27011 

10000 liralık 
mükafat 
3636Ö 
"' ... 

Başpehlivanları 

1
-Akkoyunlu Kazıkçı 

- as - YAZAN : SAMI KARAVE L 
~~~--------------------~~------~ 

Karabekir-

Be kirin Yeni Güreşi 
Karabekirin. Karşısına Çıkarılan 
Piç Mustafa Yaman Pehlivandı 

_...,..,......_ __ 
ü~te de başına bir· feliıket 

gelebilirdi. Hiç hükumet adama ih· 
san ve hediye eder mıydi ? .. O, dai· 
ma alır, ezer ve soyup soğana "çevi
rirdi. 

Bckır, Kırkpınardan Şumnuyn 

döndüğü zaman alnının terile mey
dan yerinde kazandığı birçok para
ya sahip idi. Esasen, evvelce karısı 
ve çocuğu vefat ettiği cihetle Sivasa 
dönmüşfü. Fakat, Şumnuda karısı 

tarafından birçok akrabaları vardı. 
gider gitmez eski yuvasını tekrar 
kurmak ~e Şumnuda yerleşmek Ü· 

zere tertibat aldı. Allah ona Kırk
pınarda da boka bir dünyalık ver
mişti. O zamana göre iki yüz elli al
tın çok para idi. Tarla aldı. Koyun 
ve inek aldı. Bir iki ay geçmeden 
eski karısının yakınlarından ve yi· 
ne o aileye mensup bir kızla evlen
di. Artık Deliormana tamamile yer
leşmişti. 

• .. 
Bekiriıı .. Karnabah ta Piç Mustafa 

ile iddialı giireşleri 

Bekirin, Kırkpınarda Kavasoğlu· 

na karşı gösterdiği yüksek kabiliyet 
Osmanlı İmparatorluğunu teşkil e
den insanlar içinde nam ve şöhreti
ni tazelemiş ve yaymıştı. Hatta, vak· 
tin padişahına ve ricaline kadar is
mi yadedilcn bir başpehlivan ha
line gelmişti. 

Bekirle boy ölçüşmek istiyen baş 
pehlivan namzetleri veya başpehli
vanlar, kispeti kapınca Şumnu yo
lunu tutuyordu. Bekir, adeta me 
henk taşı olmuştu. Onunla güreş yap 1 

mak hem bir şeref ve hem de bir 
geçit noktası idi. 

Piç l\lustafa, Deliormanın sayılı 

fırtınalarından biri idi. Sultan Azi
zin ilk devirlerinde nam alan bu 
pehlivan, daha çok gençti. )lenüz 1 

yirmi beş yaşında var, yok idi. 
Piç Mustafanın Kavasoğlu ve Ar

navutoğlu gibi pehlivanlarla güreşi 
yoktu. Fakat; Kündeci Hüseyin a
yarında olan pehlivanlarla yaptı~1 

çarpıc;malarda hasımlarını daima 
hntalamıştı. 

Piç Mustafanın Serezli muhacir· 
lerden olduğunu söyliyenler vardı. 
Kendisinin aslen Çingene olduğunu 
ve Deliormana gelerek yerleştiğini 
söylerlerdi. 

Piç Mustafa, Sultan Mecit devri
nin son günlerinde şöhret. almıya 

başlamıştır. İyi bir başaltı pehliva
nı idi: Sultan Aziz devri bidayetle
rinde de başa güreşiyordu. 

Bekirin, Kavasoğlu gibi bir pehli
vanla berabere kalışı Piç Mustafayı 
harekete getirmişti. Maksadı Bekir
le boy ölçüşüp gradosunu nnlamak · 
tı. Mustafanın birçok taraftarları 

vardı. Hatta, Deliormanın zengin a
ğaları onu mükemmelen bakıp bes· 
liyorlardı. 

Mustafa yüz on okkalık bir peh
livandı. Kara, tunç gibi bir adamd1. 
Adaleli. yanmış ve çalak bir vücude 
malikti. Güreş tekniği fevkalade i
di. Zamanın en usta ve çabuk pehli· 
vanlarından biri idi. Hulasa; tehl!· 
keli bir müsaraa idi. Bir sene sonra, 
Kırkpınar güreşlerinde onu~la ko
lay kolay boy ölçüşmek mümkün o
lamıvacaktı. Deliormanı inatçı ve 
meraklı ağaları Mustafayı bunun i
çin hazırlıyorlardı. 

Bekir; Şumnuya geldikten sonra: 
kendisine çok iyi bakmıya başlamış
tı. Muntazaman idmanlarını yapı

yor, iyi yiyiyor ve içiyordu Ne Sı
vastan çıktığı gibi idi ve ne de 
Kırkpınarda Kavasoğlu ile çarpıştığı 
gibi. .. Boşalan ilikleri iyice dolmuş .. 
kafası rahatlamış .. asabı ve adale· 
leri gerilmişti. 

Bekirin idmanları bir beH'i idi. O
nunla idman yapan en azılı ve usta 
pehlivanlar karsısında on boc: fh1<i-

ka bile duramıyorlardı. Hızlı, dar• 
beli, acı bir hal alınıştı. 

Velhasıl, Bekirin Deliormanda eli· 
ni tutacak pehlivan yoktu. Yiyor, i· 
çiyor, idman yapıyor, yatıyordu. 
Pıç Mustafayı tutan ağalar Bekire 

haber yollamışlardı. Ondan gürPŞ 
istiyorlardı. Piç Mustrxfa da kıvamı· 
nı bulmuştu. Tam idman ve besı Ü· 
zerinde idi. 
Mustafanın güreş istediğini du· 

yan Bekir taraftarları güreşi kabul 
etmişlerdi. Bekir, haber getiren el· 
çilere sükurıetıe: 

- Allah kısmet ettiyse güreşiriz ..• 
Diye kısaca cevap vermişti. Mus

tafanın taraftarları çok ümitli idi. 
Piçin bir biçimine getirerek Bekiri 
yeneceğine kani idiler. 

Hele; daha hala acısı yiheğinde 

sak1ı duran Kündeci Hüseyin Mus· 
tafaya idman veriyor ve Bekiri ne 
suretle mağlUp edebileceğini talim 
ediyordu . 

Mustafa taraftarlarının en çok 
korktukları Bekirin kazığı idi. Ona 
da çare bulmuşlardı. Mustafaya 
kasnağı dar bir kisbet yaptırmışlar• 
dı. Sözde Bekir, bu dar belli ve sıkı 
kisbetten kolunu içeri sokamıya· 

caktı. Herşeyi inceden inceye dil· 
şünmiişlerdi. 

Nihayet; güreş günü geldi çattı. 
İki tarafın ağaları güreşin «Karna· 
hah da yapılmasına karar vermiş· 
lerdi. 

cKarnabah da ağalardan biri kl· 
zını evlendiriyordu. Büyük düğün 
vardı, bütün pehlivanlar oraya top· 
lanmıştı. 

Şumnulular, pehlivanlarını başta 

Bekir olmak iizere çiçeklerle süsle
dikleri öküz arabalarına yerleştir· 

mi!; oldukları halde cKarnabah ıı. 

gelmişlerdi. 

Piç Mustafanın taraftarları ve 
ağaları da davul zurna .. Karna• 
bat. a gelqıişlerdi. Birçok pehlivan· 
Jar toplanmıştı. 

Fakat; en ziyade merak ve heye· 
can uyandn\an şahsiyetler Bekirlc, 
Piç Mustafa idi. Piç Mustafn taraf· 
tarları Bckiri •Çivgara> getirmek 
iqin tertibat almışlardı. (11 
Başa dört güreşçi vardı. Bekit 

Piç Mustafa, Kündeci Hüseyin, Çıı 
kırın oğlu Kanbur İbrahim ... 

Mustafa, Kündeci Hüseyin, Çakı· 
rın oğlu Kanbur İbrahim birleş

mişlerdi. Bekir, yalnızdı. Bu üç azı· 
1ı ve usta pehlivanın elinden başı 
kurtarmak kolay değildi. 

Maksatları şu idi: Bekirle Künde 
ci Hüseyini tutturmak. Çakırla dı 
Piç Mustafayı... Kündeci Hüseyin 
müdafaa güreşi yaparak çabuk mağ 
lfıp olmamağa çalışacak ve bu su· 

retle Bekiri saatlerce boğuşturara~ 
yoracaktı. Yıani mağlubiyetini uzat• 
mağa ve hasmını yorgun düşürmcğe 
çalışacaktJ, 

Çakırla, Piç Mustafa tutuşacaktı. 
Birbirlerini yormadan yarım sant 
kadar güreştikten sonra, Çakır MuS
tafaya yenilecekti. 

Bu suretle; Mustafa yorulmadrıf 
bir köşeye çekilerek Kazıkçı Katli 
Bekiri bekliyecekti ve nihayettt 
yorgun Bekirle karşılaşarak hesabı· 
nı görecekti. 

İşte; tam manasile bir .ÇivgnP 
hazırlamışlardı. Hakikaten; .J{ıır· 

nabah güreşi Bekir için tehlikeli 
ve haynti bir güreşti. 

Başa; elli altın lira vardı. Kaztı11 

meydanının ortasına dikilen dire!C• 

te kılaptan işlemeli çevreye bağirıtt· 
mış asılı duruyordu. 

(Devamı var) 

[1] Çivgar; alaturka güre§te htf 
hangi bir pehlivana karşı biır1GD~ 
pehlivanın gizlice eş tutarak, 'JIO,.v· 
rak maölfıp etme planına derz~. 



'Y S R f I A • A 

G ·c .1 T • T•rlh ••• ldld•rl = 

eneral emı anerın Tarihte BÖyük 
Tenkitlere Cevabı Türk Hattatları 

'' Spor Umum Müdürlüğii. Bütçe
ainde Hiçbir Hatalı Nokta Yoktur,, ------

Dün CÜmhuriyet Halk Partisinde 
l>enizcilık Federasyonu Başkan ve
kıli Abdurrahman Yüzbası Sıtkı, 
Şaıi Tezcandan ~üteşekkil Deniz· 
cılik, Burhan Felek, Adil Giray, fr. 
fan, Şinasi'den müteşekkil Atletizm 
Teknik heyeti, tş Bankasında (Ah-1 
illet Fetkeri, Vehbi, Seyfi Cenap, 
Sadullah) t :m mütcsekk.l Güreş 
Teknık heyetleri federasyonları ha
ıırladıkları senelik faalivet prog
rarnlnrını tetkık için toplanmışlar
dır. 

A r <.'a Vali ı,utfi Kırdar, Tümge;er l Cemil Taner, Burhan Felek. 
eled.iye müdürleri ve mimarlar 

toplanarak Dolmabahçe stadyomu 
ın ketini tetkik etmişler, Prost ve İ
~y~ .~marının iştirakilc perşem-

günu tekrar toplantı yapmıya ka
rar Vererek dağılmışlardır. 
),f:u~ a~ada Beden Terbiyesi Umum 

duru sayın General Cemil Ta-
ller ııı-..r i 1 · · U M-d·· lük -"':' ş erımız ve mum u ur-
h~çın gazelelerde çıkan yazılar 
tu nda şu beyanatta bulunmuş

r: 

Ben fırka kumandanıyım. Asker
likte ne alıyorsam, burada da onu 
alıyorum. ·Bir sivil gelmiş olsaydı 

600 lira alacaktı. Velevki öyle olsay
dı bizim gibi Başvekalete bağlı mü
dürlükler 600 lira alıyor. Bu çok el.e
ğil de Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğü alınca neden mevzubahs ol· 
sun? 
Şahsen daha iyı çalışabılmek için 

asker maaşımla vazife görmek iste
dim. Lak'' dah~ evvel Heyeti Veki
leye kabul ettircmemiştim. Sonra 
Encümende kadroda gösterilen mu
amelede askeri rütbe ile kullanılan
lar askeri rütbelerinin maaşını alır, 

kavdını koydurdum. 
Umum Müdürlük Genel Sekreter

liğ:nin maaşı 500 liradır. Başında 

bulunan Bay Cemal Miralaydır. Mi
ralay maaşı 190 liradır. Ben fırka 
kumandanıyım. Fırka kumandam 
maaşı alırım. Böyle hallere meydan 
vermemek için bu kaydı şahsım için 
koydurdum. · 
Maaşın beşte dördil masrafa, 

beşte biri spora !!_idiyor. Bu çok yan
lıştır. Valiler mıntakalarına spor iş

•- Bir iki arkadaş evvela bütçe- terini idare edecek, öğretecek müt~: 
Ye takıldılar, Akşam gazetesi Dik· hassıslar istiyor. Biz bunları yetifkatıe ·· 
•tti t sutununda bu işi mevzubahs tiriyoruz. Yet~tiıreceğiz. Trenlerle 

1 • stanbula geldiğim zaman te- sporcuları oradan oraya taşıyoruz. 
~fonla bulduk. Vala Nurettini ben Masarif olmuyor da öğreticilere sar-

ursada fırka kumandanı ikeR ta· fedilen masraf oluyor. Bugün 20 bin nırırn y 1 · an ışlık olduğunu söyliyc- lira kurs masarifi var. 
?ek af diledi. 

işe başladığımda belli başlı bir 
te B~. de~a Son Postada bütçenin beş- program yoktu. Evvela fahri olarak 
. dordu maaşa gidiyor, diye t. K. çalışan arkadaşlardan 6 aylık bir 
ırnzaiı bir yazı çıktı. Bu arkadaşla- program istedim. Kanunucvvelden 
Jııı hütç . -
hab ~nın nasıl çıktığından daha · buğünc kadar bu programı kamilen 
B~rlen yok. tatbik ettik. Tatbik etmediğimiz yal-

!ltü utçe. ~lennde. Maliye Vekaleti nız kurs işi Jcaldı. Onu da tetkik et-

k _messılı de dahıl olduğu halde 10 tim. Bu ay açacağım. 
lşılik 1st· ar H r t · 

1 . e eve ı araf~ndan e- Geçen sefer Ankarada açılan kurs 
~· Or:ıdan Maliye Vekaleti Ü2e· daha ziyade bir futbol antrenörü 
--:-e durur. Oradan Biitce Encüme- kursu idi. 
nırıe "d 
r g "r. Her mebus birer sual 50• &n şimdi villyetlerde valilere 

(Bqtarafı 1 inci aa7fa .. ) 

lan yazılara • ince ve küçük oldulu 
için - Gubarl diyorlar ve yazının in· 
celiğile ve küçüklüği~ toz arasın• 
da bir münasebet bulmak istiyorlar. 
Bu anlayışa göre Türk ve filim 
eserleri müzesinde bulunan n Be· 
y azıd ve ll. Selimin harp aömlekle
ri üzerlerindeki ince yazılar Guba· 
ridir. Topkapı sarayı müzesinde bu 
,eşid gömleklerden bir çok vardır. 
Kütüphanesinde asılı duran bm 
levha da çok ince yazılarla yazıl· 
mıştır. Şehir ve İnkılap müzesinde 
de hurda yazıların bir araya gettril
mesile yani yazı ile yazılmış kıy
metli levhalar vardır. Topkapı sa• 
rayında bulunan ~ir meşk risalesin• 
den ve Muhitilmaarif'den öğrendt· 
ğimize göre Gubari yazı bambaşka
dır. Bununla beraber bizde Müsta
kimzadedenberi küçük yazılara Gu
barin yazı denmiye başlanmıştır. 

Türk hattatları içinde İkinci Beya
zıdın oğİu Orhanın hocası Akşehir
li Abdürrahman, Diyarbekirli Seyid 
Kasım, 1137 de ölen Cincizade Ab
dürrahman, Ceylinlı ve Yezdli iki 
hattat da Gubari mahlasını almış

lardır. Bunlar ihtisas kazandıkları 

yazıların hurdalarını yazdıkları için 
bu mahlası aldıklarını söylüyorlar. 
Halbuki Gubart yazılar bambaşka

dır. İlk 2amanlarda Hindfstanda 
tahta üzerine tor: ve un serpilerek 
rakam ve yazı yazarlardı. Bunlara 
da Gubarl rakam veya yazı derler
dı. Bugfin Garblılarm kullandıkları 
rakamlar Araplar vasıtasile Avru- . 
paya geçen Gubari rakamlardır. 

Onları daha evvel Araplar ve Türk
ler de kullanmışlardı. (81 

Arap yazısının teklmülü, seyri 
ve çeşidleri hakkında en fazla ma
lumat veren Kalkaşendidir. Arap 
harflerinin 19 şekilde yazıldığını 

izah eden yüksek tarihçi Subh-ül
Aşa adlı on bir cildlik muazzam 
arapça eserinin 4 üncü cildinin 226 
büyük sahifesini Arap harflerine ve 
yazılarına tahsis etmiştir. Gubart 
yazının en ziyade güvercin muhabe
relerinde kulLmıldığını anlatırken 

. der iri: 

. --
-~---- -

Gafenko - Saracogv lu Demiryolunu 
Basan Seller 

Arasında Görüşmeler Yüzünden 
• 

Bı Gafenko Aak•ra pnnda kartdayıcalar araıında ... 
(Baftarafı 1 incl sayfada) Büyük Elçisi ve Bayan Stoyka bu 

men gazetecileri, ayrıca, Usta oku- akşam Ankarapalasta Rumanya Ha· 
lunu da gezmişlerdir. riciye Nazırı ve Bayan Gafenko şe
Başvekil Doktor Refik Saydam, refine büyük bir ziyafet vermişler

An-iidolu klnbünde Rıunanya Hari- dir. 

ciye Nazırı ve Bayan Gafenko şe· Ziyafeti parlak bir kabul resmi 
reflerine bir öğle ziyafeti vermiştir. takip etmiştir. 

Dan Avrupa treni 
11•c; ••idi 

Çorlu ile Çerkesköy ·arasında de-
miryolunun bir kısmını seller bas
tığından dün sabah 6,40 da gelmesi 
fcap eden Avrupa treni, teahhurla, 
ıaat 8 de gelnıiştir. 

Yunanistan Parlamento 
Rejimini Veda Etti 

(Baştarafı 1 IDel sayfada} 

İfte bunun içindir ki, bir daha ge
riye dönmiyeceğiz. Şimdilik re3imiJ1 
teklmül edeceğine şüphe yoktur. 
Fakat bu tekimül bizzat rejimin 
kendi tohumunu taşıyacak ve bizzat 
kendi prensip ve kaidelerinden mül
hem olacaktır. Çünkü bu rejim di· 
namiktir ve kuvveti bütün. milletin 
kuvvetidir., 

Bebek bahçes · ~ ' .... 
bir kavga 

Kumkapıda oturan Artin oğlu 

Kevork ile ark:ıdaşı Dıkraıl oğlu 
Gerbis ve Arapcamiinde ouran Av
ram oğlu Yeşua, evvelki gün Bebek 
bahçesinde tabaklar ve iskemleler 
ile birbirinin başına vurarak havga 
etmişlerdir. 

Her biri hafif surette yaralanan 
üç kavgacı tedavi altına alınmışlar
dır. 

Bu ziyafette, Hariciye Vekili ve Ba- Rumanya gazetelerinde hcırare.tli 
yan Saracoğlu, Adliye Vekili Fethi · yazılar Ankara Tiyatrosu 
Okyar, Münakalat Vekili Ali B'"k 12 (AA) - B""t"" R • 8 Y-..l kul P • 

ı v kil" H"" ·· u reş, · · u un u u gece: cui e ınar il• 
Çetinkaya, ktısa1t t" ef 

1 
usnut manya matbuatı, Hariciye Nazın aema11nda aaa'atkir Zeki Al· 

Çakır Sıhhat ve ç ıma muavene . . . 
• • . .. Gafenko'nun Ankara zıyaretının e- pan, Karakaı ve ialGzyor.iıt 

vekili doktor Hulusı Alat~, Gum- h . . .. 1 ah · ek A ba L! ı·L b a.ı_ 
ı . 1 V k"l" Ra"f K emmıyetıne sutun art sıs etm - Emin ta y mr ıate üyua rük ve nhısar ar e ı ı ı ara-

deniz, Ticaret Vekili Cezmi Erçin ve tedir. Gazeteler bu ziyaret ha~ında ::•::ü::aa:=m:;:e:;:r:;e:;.=:;::::::::::=::::::==:=:;= 
refikası, Devlet Şurası reisi İsmail uzun tafsilat vermekte ve pazar ak- -; 
Hakkı ve refikası, Meclis Grup reis şamı Ankarada verilen ziyafette Sa

racoğlu ile Gafenko arasında teati vekillerinden Hasan Saka, Hariciye 
edilen nutku tam metin olarak neş

Encümeni mazbata muharriri Mu- retmektedirler. 
zaffer, Rumanyanın Ankara Büyük 
Elçisi B. Stoyka ve Bayan Stoyka, 
Roma ve Bükreş Büyük Elçilerimiz 
Hüseyin Ragıp Baydur, Hamdullah 
Suphi Tanrıöver, Hariciye Vekaleti 
Umumi katip muavini Nebil Batı, 
Hariciye Vekaleti Müsteşarı Agah 
Akseı. Protokol clalr@9f reisi Fuat 
Keçeci, Ankara Mevki Kumandanı 

Gerek İstanbulda, gerek Ankara
da Gafenkoya yapılan heyecanlı ka: 
bulün boıulmaz Türk - Rumen dost
luğunun yeni bir delilini teşkil ey-

RADYO 
SALI 13/6/39 

~r, cevap veririz. Muttali olurlarsa teknik müşavir olacak sporun her 
d Yeti Utnumiyeye gider. Burada- kısmını bir mütehaSSJsın bildiğitıi 

cKabaran ve kalkan toz dalgası-
. General Kemal Gökçe, Muhafız a-nın arkasındaki eşyayı göstermedi~i 

Jediğini yazan gazeteler, hususi mu
habirlerinin verdikleri haberlerde 
Türldyenln bWct\met merkezinde ce
~yan eden müzakerelerin ehemmi
yetini tebarüz ettiriyorlar. 

12,30 Program, 12,35 Türk müziği, 
l - Hicazkar peşrevi, 2 - Zekai 

dedenin • Hicazkar ağır semaisi • 
Gülşende hezar. 3 - Rakımın - hi
cazkar şarkısı • Bekledim ta fecre 
kadar, 4 - Çorlulunun • hicazkar 
şarkısı - Ben sana gönül verelL 5 -
- Sazla halk türkfisü • Şu dağlan 

delmeli. 6 - • Sazla halk türküsü -
Bülbül taşta ne gezer. 

13,00 Memleket saat ayan, ajans 
ve meteoroloji haberleri. 13,15 Mü
zik (Karışık program - Pl.), 13,45 -
l4 Konuşma (Kadın saati - Ev haya
tına dair), 19,00 Program, 19,05 Mü
zik (Melodiler . Pl.), 19,15 Türk 
müziği (Karıtık program) 19,48 
Türk müziği (Aşık edebiyat saz şa· 
irlerinden örnekler), 20,00 Memle
saat ayarı, ajans ve meteoroloji ha
berleri. 20,15 Neşeli plaklar - R. 
20,20 Türk müziği (Klasik program) 

d~ Ya Çıkar yaçıkmaz. Umum •Mü- kafi derecede bilir unsur yetiştir-
Urlüğü b"" k . t" . n utçesi iki üç elden geç· me ıs ıyorum. 

Gaf enko A~naya gidiyor layı kumandanı İsmail Hakkı Tekçe 
gibi inceliğinden ve gözle zor görü- ve refikas1, Hariciye Hususi Kalem Atina, 12 (A.A.) - Rumanya Ha-
lecek kadar küçük yazıldığından Dı"rektöru"" Abdullah Zekı" hazır bu- · · N G f k b 

~:· es~slı tetkik edilmiş, çıkmış bir Bu kursu, daha iyi elemanları top.. 
Çedır. lu olarak İstanbulda bulAbileceğim 

rıcıye azırı a en o perşem e güdolayı bu yazıya Gubar = Toz yazı- lunmucılardır. 
sı denmiştir. Bu yazı çok küçük .. nü Atinaya gelecek ve dört gün Yu-

dü B~Yle dokunaklı fıkralar yazarken jçin burada ve disiplin, yemek, iç-
kıtadaki kuş kiğıdlarına ve başka Ru7.ltanya sefaretinde resmi kabul nan hükumetinin misafiri olarak ka-

şeykre yaulı~ Muhabere güvercin- ~=A=n=k=a=r=~~l=2=(=A~·=A=J~~=R=u=m~an=y=a~=l=ac=~~t=rr=·~~~~~~~~~~ Ştinınelid" B mek, vesaitte ucuzluk için Kulelide 1-ı ır. ence tetkik etmeden 
t-_ Şekilde yazı yaz.nlar, yaşı küçük kuruyorum. 
--e Yaşı b .. ··.ı. Günde bir saat nazari, mütebaki
bulisi uyuge saygısızlık ediyor, si ameli olmak üzere bir program 
.,.,1_._ a~ ise bilgisi çok olana saygı-
--.ut edıyor. yaptırdım. Bu birinci kurs tecrübe 

iten de böyl b" . . mahiyetinde olacak, ileride daha te-.__ lı:: e ırını sporcular ara-
.... ,. ab l kimül ettireceğiz. 

terinin kanadlarına bağlanan mek· 
tublarda da yazı kullanıbr. Bu ya
zıya .kanat yazısh da denir. Bu hat 
rıka ve nesih yazılarından azmış 

bir çeşiddir ... [Sahife 132 ve 142) 
lbrahim Hakkı Konyalı 

ı...._.. u e .. tnı_iyorurn. Sportmenlik 
-vur ki. bü Kafi derecede talep olmazsa yap-
'-n iyi yukse küçüğü sevecek, mıyacafız, 20 kişi bulursak başlıya- e!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!B 
•~ Ye doğru götürmiye çalışacak- c""'ız dı"yemedı" Askerf usul üzere 

[B] Asan bakiye. Cild 2 Sahife 51 

"ll' J'\...~ı cağız. Kursıan çıkanların istikbali 05 • • 

~.~. beraberce arkadaşça _•' iyi olacaktır. harekete karar verdim. Disiplin di-
•wr vanı da görmeden yopıyordu, biz de ~~ ~.fazla maaş verildiğin· Bugün teşkilatı vazife görenler, okuyoruz. Seri olması ~in kestirme 

""'Ulled 1i hariçten alıyoruz, amma enstitümüz karar veriyoruz. Amma arada bir· ""'- ı Yor. 4 ecnebi antrenör k 
·"il". 23 vT açıldı tan sonra enstitüden çıkan kaç haksızlık olacakmış. Bu esas ü-
tk-. -. 

1 
ayette beden terbiyesi e- genrler yerine gelip oturacaktır. Bu-

:"""'lleıı ~ zerine hareket edeceğiz. 
L...... 

1 
var. Antrenör ve eğitmen- gün bunlar olmadığı 4çin hayattaki 

""ll:tl Ocr ts Sayın tümgeneralin yeni sene ça-llt h.ı e iz ve maassız çalıştırabi- tecrübesile v. etişmiş gençlerden is- h 1 kl 
-qYUn' • lışmaları. yapılan azır ı ar. pro-

Ôtıeır· . · tif ade edivoruz. 63 vil!yet var ve fesyonellik hakkındaki izahlarını ya-
~ Bı ı_darede çalışanlar amatör· her viliyete Beden terbiyesi kadro- rın vereceğiz. 
t&r Olrn u ıdare başındakiler de ama- tarı ya'pılacak olursa kurslardan ve !iP. ııe • 

'bata ~lıdır deniyor. Bu olamaz. A- enstitüden çıkacaklar orafarı işgal BEDEN TERBİYESİ UMUM 
Ll r ıdarecUer, klüplerin başında edeceklerdir. 
·~ ıı..._ MÜDttRUN'UN TETKİKLERİ 
L --nlarctır. Orlları SdarP. dden- Enstitü açmak için 2 milyon lirıı 
,.... devı Beden Tereiyesi Umum Müdürü L ~ etin memurlarıdır. Nasıl as- tahsisat lazımdı. Olmayınca zaman İ 
~ va Tümgenearl Cemil Taner dün stan· ~ ıifesini yapan bir vatandaş kaybetmemek için altışar aylık bul bölgesindeki toplantidan sonra 
~asına mukabil b!rşey istiye- kurslarla işe devamı münasip bul- Galatasaray klübünü, mektepteki 
~t. lporcu da istiyeme7.. Asken duk. spor müzesini gezerek tetkiklerde 
'~n zabitin maaş aldığı gibi Hakem otoritesini temin için ver- bulunmuştur. 
...... ~.it~, gücünü bırakıp spor f. diğim cezalara hükmn karakuşi df- M 11 • 

~i Yapanların da maaş al- yorlar. Ben bunu durup dururken Hollanda takımı Yugoslavlan 
~ 1-bltdir. çıkarmadım. Maçlar devam ederken ilendi 

'
~ <>nnan teşkilAtı kuruyor, bana bir ceza kağıdı getirdiler. Bak- Amsterdam, 12 (A.A.) - Futbol: 

lira tım, 8 a~ ~vvel işlenmi• bir suç Bu· Hollanda bı"ze karşı 4 sayı ı·ıe Yu ~ h veriyor. Beden Terbi- ;, .. • -
"'~"- ,. na futbolcu itiraz etmiş. disiplin he. plavyayı yenmi§tir. ·-u ~üdürlüğünün vazifesi 

yetine girmiş. Heyet 3 ay toplanma- R z la it ı la ı· a 
th_ ' rı fizik ve moral kabiliyetini umanya ı r a yaa rcı -
~ ~bııektir. mış, sonra tasdik etmiş. Ankarada yenildi 

\.ı..~. Yüksek Disiplin Divanına gelmif, Bfikreş, 12 (A.A.) _ 45.000 kişilik 
.~ vazifesi, yurttaflJl kafa kAfıtlar burada da kalmış. O da tu- bir seyirci kütlesi muvacehesinde 
I ~l yükseltmek. Bunun için dik etmiş. 8 ay çocuk her maçta hı· İtalyan futbol takımı sıfıra karşı 
~ llıll ınuvazenei umumiyeden, kem 'karşısına çıkmış mütemadiyen bir sayı ile Rulllilnya takımını mağ-S'0n ınuvazenei hususiyeden dilini çıkarmış. Bu fekilde hakem o- löp etmiıtir. 
~rn'an 20 milyon ücret çok toritesi kalmaz. Hakem adalet yapa Gol, birinci haftaymda yapılmış 
~ or da fizik ve moral kabi.. mıyor. Kararların seri verilmesi li- ve beraberliği temin için Rumanya

.llt. Hbeltınek için verilen 240 zımdır .. Benim ceza için bir kanaa· lılann sarfetmşf oldukları bütün 
eıc>k llÖrülüyor. tim yok. Sorduklarım..da ~öyle yapa- gayretler boşa gitnıiştfr. 

İstanbulda Bir Banknot 
Matb~ası Kuruluyor 

(119ttarafı 1 lael •JfaM) 
darphanelerini. banknot ve pul mat 
baalarını tetkik etmiş, hazırlaqığı 
raporunu Maliye Vekaletine ve 
Merkez bankasına vermiştir. 

Bugün Avrupadaki darphane, 
banknot ve pul matbaalarının en 
mütekamili Belgrattadır. 

Modern teçh~t ile yeni faaliyete 
geçen bu müessese birinci derece -
dedir. Vuşovada da yeni bir bank
not matbaası kurulmuştur. Fakat 
darphanesi çok eeridedir. Bertin 
Devlet matbaasında 287 makine ça
lışmaktadır. Darphanesi, Türk Darp 
hanesinin dunundadır. 

Rumenler de yeni bir darphane 
yapmışlardır. Yunanistan da bir 
mütehassıs heyete 6,5 ay Avrupa 
merkezlerinde tetkikat yaptırmış 

ve modern bir darphane ve damga 
matbaası kurmıya karar vermiştir. 
Bulgaristanda henüz darphane ve 
matbaa yoktur. Fakat hükumet, 
yapma karan almıştır. 

Londra darphanesinde 87 makine 
vaı'dır. Bizim Darphanemizde Lon-.. 
dra darphanesi ayannda 25 makine 
bulunmaktadır. Türk Darphanesi 
Belgrat Darphanesinden sonra ikin
ci derecededir. Vetamamen İngiliz 
tekniğine uygundur. 

Türk Darphanesinde basılan yeni 
paralar Avrupa aDrphaneleri tara
fından büyük bir aıpta ile beğenil-

miştir. Bilhassa dantelli kuruşları -
mız çok takdir kazanmıştır. 

Merkez bankası, Ban\mot matba
ası için bir milyon lira harcıyacak-

tır. Bundan sonra kağıt paralarımız, 
kıymeli kağıtlar ve pullarımız yeni 
matbaada basılacaktır. Paraların, 
pulların ve kıymetli evrakın resim
leri de Türk san'atkirlarına yaptı
rılmak suretile resim himaye edil
miş olacaktır. 

Daha b .. milyoa lirahk ıümüş 
para '-asılacak 

Darphanede yeni gümüş ve bronz 
paralanmızın basılmasına faaliyet
le devam edilmektedir. Hükıimet, 
evvelce 20 milyon liralık gümüş pa
ra basılmasına karar vermiş ve bu 
para da basılmıştı. Bir~ liralık ki
ğıt paralar da tedavülden kaldırıl -1 
makta olduğu için hükumet beş mil 1 

yon liralık .daha gümüş paranın ba- 1 
sılması için yeniden saJAhiyet ver . 1 
miştir. Şimdi yeni salahiyete göre, 
beş milyon liralık daha güınüı para 
basılmıya başlanmıştır. Bu paralar 
buıldıktan sonra piyasada 25 mil
yon liralık gümüş paramız buluna
caktır. Bunlardan on iki milyonu 

tek liralık, mütebakili de elli ve I 
yirmi bet kUl"Ufluktur. Eskiden te-
davülde yedi milyon liralık nikel 
para vardı. Yeni basılan 10, 5 ve bir 

kuruşlukların mikdarı da bu yektl
nu bulacaktır. 

Yeni bronz on paralıkların da ka
lıpları hazırlanmıştır. Yakında ba -
sılmasına bqlanacaktır. 

w•t.r için pul b•••hror 
Hatay hükfuneti şimdiye kadar 

sürsajlı ana vatan Türkiye pulları 
kullanıyordu. Şimdi ) eni posta pul- 1 

Ankara Radyosu Kiline heyeti. 
İdare eden: Mesut Cemil 

1 - Bayatiaraban peşrevi, 2 -
Sadullah ajanın . Bayatiaraban bi• 
rinci beste - Nevcivanım, 3 - Sa
dullah ajanın • bayatiaraban ikinci 
beste - Billbülü dil ay gülü rına, 
4 - Sadullah ağanın - bayatiaraban 
ağır semai - Rakseyleyecek. 5 -
Ney. taksimi, 6 - ın. Selim - mu· 
hayyer sarkı - Ey goncai nazik terin. 
7 - Varda Kosta Ah~t . muhay
yer sünbüle şarkı • Ey nihali işve, 
8 - Leminin - bayatiaraban şarkı • 
Bakasız hüsnün güvenme amna, 
9 - Rahmi beyin • bayatiaraban 
şarkı . Dana seyranı cemalindir. 
10 - Saz semaisi. · 

21,00 Konuşma, 21,15 Müzik (Rad
yo orkestrası . Şef: Praetorius). 

1 - Fr. Schubert - 7 inci senfonJ 
Do majör. a) Andante - Allegro, 
ma non troppo, b) Andante con 
moto, c) ~herzo -Triko, ç) Allergro 
vivace. 

22,15 Müzikli konuşma (Halil Be
di Yönetken tarafından • Schubert 
H.). 22.30 Müzik (Neşeli müzik-Pi.), 
23,00 Son ajans haberleri, 7.iraat, es
ham tah\'illt, kambiyo - nukut bol'o 
sası (fiat), 23,20 Mfizik (Casltand 
- Pl.), 23,55. 24 Yarınki prosram. 

tarı baıtırmıya karar vrmlştir. Dam 

ga matbaamızda buılacak olan Ha
tay pullan bef çefitUr. Birisinin Ds
tilnde Hatay harituı, ikincisinde 
baıbap iki Hitit aslanı, üçüncüsün- . 

de ,Uzel bir dekor içinde Hatay 
mim hayratı, dördüncüsünde An· 

takyanın tariht kalesi, beçincisinde 
de Hatay Cümhurreisi Bay Tayfu
run resimleri bulunacaktır. 
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Sa,.far 1 

BAYANLAR: 

ı yerde 

Traş bıçakları en sert 
sakalı bile yener ve 

cildi yumuşahr. 
traş bıçaklarını 

ısrarla isteyiniz. 

T.. uşu Genel Di-
rektörlüğünden : 

C BRÖVELILERE 
Bu yıl motörlü kampa getirilecek Pllınör pilotlarından vaziyetleri der

h al çalışmıya müsait olanlar haziranın ilk haftasından itibaren talimlere 

başlattlac ğmdan bu gibi arkadaşlann Ankarada Türkkuşu Genel Direk· 
törlüğüne, taşr~da Hava Kurumu veya Türkkuşu şubelerine ;cele müra· 
caatları rica olunur. (3976). 

Orta Okulu bitiren gençlerden 
Gedikli Tayyareci alınacak 

ı - Genel Kurmay Başkanlığının tensiplerlle Türkkuşu Genel Di· 

rektörlüğunun emri altında bu yıl açılmakta olan (Havn gedikli hazırla· 

ma yuvl\sına) orta okul mezunlan alınacaktır. 

2 - Hava gedikli hazırlama yuvasına girmek isteyenlerde aranacak 

belli başlı şarthr aşağıda gösterilmiştir. 

A - Ti.ırk olmak, anası ve babası Türk ve Türk soyundan olmak. 

B -Bekar olmak ve yaşı en az 16, en çok 18 olmak, 

C - Sağlık durumu uçuculuğa elverişli olmak. 
D - İyi hül sahibi bulunmak. 

E - Ana ve babnsının yoksa, v~lisinin rizasını gös~ren vazıh aaresn 

vesıka göstermek. 

F - Hava Gedikli hazırlama yuvasını ve hava okullarını bitirdikten 

sonra hava birliklerinde 12 yıl gedikli erbaş olarak vazife görmeyi 
caahhüt etmek. (Bu taahhüt gedikli hazırlama yuvasına geldikten ve hava 
sağlık hey"tince yapılacak kat'i muayene iyi' netice verdikten sonr.aı 

masrafı Türkkuşuııca ödenmek suretile yapılacaktır.) 

3 - Gedıkli olmadan evvel ve olduktan sonra alınacak aylık ve tay

yareci zamlarının miktarlarile diğer esas ve şartlar hakkında daha fazla 

mallı.mat alm3lr ıstiyenler orta okul, lise ve kültür direktörlüklerine, as

kerlik şubeleri başkanlıklarına, Türk Hava Kurumu ile Türkkuşu şube· 
terine gönderılen matbu broşürleri görebilirler. 

4 - Knyıt muamelesine 30 haziran'da son verilecektir. Lazımgelen 
şartlan h::ılz olduğu gbrülen gençler Temmuz ayı içinde Ank:ara'da Türk· 
kuşuna sevkedılccektir. 

5 - Hava Gedikli Hazırlama Yuvasına girmek isteyen orta okul me

zunlnrı kaydedilmek üzere Türk Hava Kurumu Şubelerine, Ankara'da 
'l'ürkkuşu Genel Direktörlüğüne müracaat etmelidir. c3845, 

lstanbul Sıhhi Müesseseler arthrma ve 
eksiltme Komisyonundan: 

Leyli Tıp.Talebe Yurdu talebeleri için diktirilecek olan 549 adet palto 
imaliyesi işi açık eksiltmeye konulmuştur. 

I - Eksiltme 14/6/939 çarşamba günü saat 15 de Cağaloğlunda Sıh· 
bat ve içtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komisyonda yapı· 
lacnktır. 

2 - Muhamıncn fiat bir palto dikimi 900 kuruştll.t' 

3 - Muvakkat teminat 370 lira 58 kuruştur. 

f - İstekliler şartname ve nümuneyi her gün Fuatpaşa türbesi kar
ıısında Leyli Tıp Talebe Yurdu Merkezinde görülebilir. 

D - İstekliler 1939 yılı Ticaret Odası vesikasile 2490 sayılı kanu~da 
ıazılı vesikaları ve en az 500 paltoyu iyi diktiğine dair vesika ve dükkan 

snhibi Tüccar terzi sınıfından bulunduğuna dair ünvan tezkeresi ile bir
likte bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka mektubu ile 
birlikte belli güıı ve saatte Komisyona gelmeleri . c3792. 

YENi NEŞRİYAT: -
BAKTERİYOLOJİK 

H A RP 

Dr. K:em 1 Ôzsan 
İdrar yoll ra bast lıldan müte 
has.!usı Tünelba~ı - Bursapazar 
üstll - Uhanyan apt. No. 380 
Fakirlere cum rtesi paraıız. 

Telefon : 41235 
Doktor Saad.ı Nazım 

Müstakbel bir harpte müracaat e· 
ailecek silahlar arasma gireceği mu- lı!!•ı ır.::1ı;nım:ı:.!:=:K!Sllm!imll•ZJm:!ı:i 

ZAYİ - Nüfus tezkerem ile As
hakkak gönincn Bakteriyolojik si- keri vesikamı zayi ettim. Yenilerini 
ltıhın ne feci roller oynıyabileceğini çıkaracağımdan eskilerinin hükmü 
ve korunmn çarelerini anlatan bu Er yoktur. 

seri karilerim.ize hararetle tıav""ivı Rizeli Hüseyin oğlu 328 doğumlu 
ederiz. Ali Eren 

TENISAllAH 

T.ER 
Kadın zarafetinin en 
büyük düşmanıdır. 

DANSTA, 
SPORDA, 

GEZMEDE 

Ter sizi ••vdlkl rlnlzln 
yanından uza~I s;tırm•

ya mecbur eder. 

SUDORONO 
PE TEV 
koltuk attı terleme 
sine mani olur. Teri 

P E R T E V kesmez, sadece 
mecr sını değiştirir, elbiselerinizi, iç ça
m şırlarınızı çürümeRten, vücudünüzü 
ter kokusundan korur. 

f 3 Ha.ziran 1939 

E İZ 
Kadıköy- Haydarpaşa Tarifesi 
15 haziran 939 perşembe güniindQ'l7 itibaren y~ni im ifc tatbik olu-

nacaktır. Tarifeler iskelelere asılmıştır. (4215) 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 
Cinsi Mikdarı M ham- 0/o 1,5 Eksiltme 

men B. Temin b Şekli Saati 
L. Kr. L. Kr. 

Kamyon 2 Adet 3tonluk 4800.- 360.- Açık ek. 14 

Kamyon 1 adet 6 tonluk 4000.- 300.- :t > 14,30 

Satış kamyonu 1 adet 2 tonluk 3100.-· 232.- :t • 15 

I - . 21/IV /939 tarihinde talip zuhur etmediğindez:ı ceman 4 adet kanı· 

yon yeQiden açık eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedelleri, mu~akkat teminatları, eksiltme şekil ve 
saatleri hizalarında gösterilmiştir. 

III -- Eksiltme 29/VI/939 perşembe günü Knbataşta Levazım ve rnu· 
bayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnnmeler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabilece· 
ği gibi kapalı satış kamyonu planda görülebilir. 

V - istekliler tayin edilen gün ve s:ıatlerde % 7,5 güvenme parala· 
rile birlikte mczkür komsiyona gelmeleri (4176). 

Nafıa Vekaletinden: 
27/6/939 salı günü saat 10 da Ankarada Nnfıa Vekaleti binası içinde 

Malzeme Müdürlüğü odasında toplanan Malzeme Eksiltme Komisyonun· 

da cem'an 2072 muhammen bedelli IIaydarpaşada teslim şartile 20 arnele 

6 mühendis, 4 hala ve 4 banyo çndırının ııçık eksiltme usu1ıle eksntnıe~1 

yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferrü atı bedelsiz olarak Malzeme Müdıi'' 

lüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 155,40 liradı~ 

İsteklilerin muvakkat teminat ve şartnamesinde yazılı vesikalarla bit"' 

Bostancıda Sahilde sah ilk Arsa l _likte-ayn-i gün-saat-10 d-a kom-isyo-nda-hazır-bulu-nma-ları ı_.~~;-~ır .• __ 4191t 

Bostancıda Çatalçeşme karşısında deniz kenarında önü kumluk arsa 

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

rağı yakınında, duvarları ve rıhtımı ve knyıkhanesi yapılmış bir halde 

bulunan arsanın 21 metre cephesi ve takriben bir dönüm murabbaı me
sahası vardır. İsteklilerin her gün sabahları (10) dan (12) ye kadar 
cYeni Sabah, idare memurluğuna müracaatlan. 

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

Fransızca, Almanca ve lngilızce Muallim muavini olmak istiyenler içiı:ı 
bu sene imtihan açılacaktır. 

2 - İmtihanlar bir eylıil cuma günü İstanbul Üniversitesinde başlıya-
caktır. 

3 - Bu imtihana dahil olacakların: ' 

A - Türk vatandaşı olmaları, 

B - Yaşlarının 20 den eksik ve 45 den fazla olmaması, 
C - Hüsnühal erbabından olduklan, her hnngi bir surette ·~ahkQmi

yetleri olmadığı hakkında bulundukları vilayet veya kaza idare heyetin· 
den alınmış bir mazbat'a ibraz etme,leri cHalen men:ıur ve muallim olan· 

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

D - Her türlü hastalıktan•ve muallimlik etmiye mani vilcut ftrızala
rındnn salim olduklarmı ispat eder tasdikli hekim raporu ibraz etmeleri, 

E - En az lise veya 4 veya 5 veya 6 sınıflı öğretmen okulu mezunu 
veya bunların muadili tahsil görmü~ olmaları, 

Muallim mektebinden mezun olanların en az iki ders senesi muallim
.Jik etmiş bulunmaları lazımdır. 

4 - Namzetler imtihanda muvaffak oldukları takdirde kanuni şartlar 

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

5 - Yukarıdaki şartları haiz olan namzetler bir istida ile Vekalete 
müracaat edeceklerdır. Bu istidaya şu vesikalar bağlanacaktır. 

A - Nüfus tezkeresinin aslı veya tasdikli sureti, 

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

C - Hüsnühal mazbatr.cıı, 

D - Bulundukları yerlerin Maarif İdaresinden nümunesine göre a· 
Iınmı§ tasdikli sıhhnt raporu, 

E - Maarif İdaresinden tasdikli ve fotoğraflı fiş, 
F - Altı adet 4 X 6,5 büyüklüğünde kartonsuz fotoğraflan. 
Bu vesikaların en son 15/8/1939 tarihine kadnr Vekalete gönderilmiş 

olması l&zımdır. Bu tarihten sonra vekfılete müracaat etmiş olanlar imti· 
hana alınmıyacaktır. (2200) (4090) 

Devlet Demiryolları llanlan 
Muhammen bedeli 8703 lira 60 kuruş olan muhtelif eb·atta bakır çcı:· 

me boru, çelik saç, yuvarlak bakır ve 
0

pirinç çubuk, bakır, pirinç \·e çiıılt0 
levhalor külçe çinko \'e alüminyiim, muhtelif cins ve eb'attn demir, çcl.l!C 

bakır, pirinç tel, galvanize kablo, sinek, kalbur, pirinç kafes tcllerı \1 

bağdadilik kafes teli gibi madeni malzeme 10/7 /939 pazartesi giinü s:ı:ı' 
11 on birde Haydarpaşada gar binası dahilındeki komisyon tarafından ıc:ı· 
palı zarf usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 652 lira 77 kuruşluk muvakkat temin9t 

kanunun tayin ettiği vesikalarla tekEflerini muhtevi zarflarını ayni gıı" 
saat (10) ona kadnr komisyon reisliğine vermeleri lllzımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olıırnk dağıtılmaktadır 

(42181) 

1f kY 
15/6/939 tarihinden itibaren kntarlarımızın hareket tarifeleri dC!> 

ıecektir. Tafsilat için istasyonlara müracaat edilmesi rica olunur. ,418'İ' 

M. M. V. Sa. Al. Ko. Rs. den : 
istanbuldaki askeri Hesap ve Muamele Memuru okuluna yedek sO' 

baylardan talebe kabulüne başlanmıştır. Girmek isteyenlerin Askerlik şıı• 
belerine müracaatları. cl5> c421h 

lstanbul Asliye 6 net Hukuk Ma1t-ı 
kcmesinden: 

.Müddei: Zahide Tuzun. 
Müdfleialeyh: Burhanettin. Üskü· 

dar Toyğar Zenciler Mahallesi ve 
sokak No. l. · 

Müddei Zahide tarafından müd
deialeyh Bürhanettin aleyhine açı· 

lnn boşanma davasına ait arzuhal 
sureti davnlıya tebliğ edilmek üzere 

, ,~sı 
karar nrzuhalle davetiye varil" 

ti' 
divanhaneye asılmış olmakla ı1l ı· 
maileyh \=\ürhancttin yukarıda yııı V 
lı müddet zarfında davaya ce\'311 
vererek tahkikat için tayin kılı11~c· 
18/7/39 salı giinü sant 10 da rnııb~. 
memizde hazır bulunması vcyıı t.1 

nuni bir vekil göndermesi ıüıtl~.ı 
tebliğ yerine geçmek üzere ilaP 0 

nur. 
yazılı adresine gönderilmiş ise de !fl•m!!!l!~B!l!!!Si!!IE2~!E!l!-~ıl 
mumaileyhin mezkür adresini terk-
le semti meçhule gittiğinin beyanile 
iade kılınması üzerine H. U. M. K. 
nun 141, 142, 143 ve 183 üncü mad
d<:>lerine tevfikan iade kılınan bu ar
zuhale tahkikat gününü gösterir 
davetiye varakasının mahkeme di· 
vn~hanesine asılmasına ve 939/48 
No. da kayıtlı işbu davaya müddei· 
aleyhin 15 gün içinde cevap verme
sine karar verilmiş ve bermucibi 


