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Cümhurreisimiz Bugün Hatay Yakında Ana· 
· Gafenk<;Jyu. Kabul ~deCek Vatana ·Kavuşuyor 
Dost Rumen Hariciye Nazırı Din Başvekil Dün Meclis Parti Grupu 

- ~adY.o~~ .Jili· · .. '11;tlt~~~~e -·~Bulundu lçtima_ın_da Bu Müjd~yi Verdi' , 

Yal ovaya Gid~n Gaf en koya Sara
coğlu Da Refakat Ediyor 

Hamdullah Suphl BUyUk Etçi Oldu 
Gafenko refakat ve mafyetlerindeki 
zevat bu akşam saat 19,SO da hususi 

(Sonu 8 üncü sayfammla) 

Türk-Fransız 
Müzakereleri 
Neticeleniyor 

Ankara, 13 (A. A.) - C. H. Parti· 
al Meclil grupu umumi heyeti bu. 
gün 13/6/939 saat 15 de R•eis vekili· 
Hasan Saka'nın Başkanlığında top-
landı. 

Başvekilimiz muhterem Doktor 
Refik Saydam, ilk sözü alarak kür· 
süye geldi. Hariciye Vekili Şükr\1 
Saracoğlunun, misafirimiz Ruman• 
ya Hariciye Naz.ın B. Greguvar Ga· 
fenko ve arkadaşlarlle beraber bu • 

(Sonu S üncü sayfamızda) A:ıavatana kaVUfllluı yaklaşın güzd Antakyadan bir ma z r:.ı 

Kömür Fiatlarında 
Tenzilat Yapı ltyor 

İktısad Vekaleti sömikok fiatla • 
rında esaslı surette tenzilat yapını· 
ya karar vermiştir. Şimdiye kadar 
yapılan tetkikler sonunda sömikok 
fiatlarının Zonguldaktaki teslim fi. 

İngiltereden Askeri 
Bir Heyet Geliyor.· 

• 
Bu Sabah lstanbula Varacak Olan 

atlarından ton başına 225 kuruş in-, LJ Ak A k G .d k 
d irilmesi ldararlaştınlmıştır. tstan- cıeyet şama . n araya l ece 
bul, lzmir, Ankara gibi bu kömür- -..----
terin fazla satıldığı şehirlerin bele
diyeleri bu fiat üzerine nakliye, 
yükleme ve boşaltma bedellerini de 
hesaplıyarak bir füıt tesbit edecek
lerdir. Belediyenin koyacağı bu 
narh haricinde hiç bir tarafta kömür 
satılmıyacaktır. Vekalet, bundan 1 
başka fiatları daha ucuzlatmak için 1 
tedbirler almaktadır. Vekaletin ver-
miş olduğu bu son karar sayesind~ 
şimdiye kadnr çeşitli ihtikarlara yol 
açan yolsuz kömür satışları tama-

Bu sabah İngiltereden şehrimize 
bir askeri heyet gelecektir. Başln
nnda Tuğgeneral Lund'un bulundu
ğu heyet, Sirkeci garında askeri me
rasımle karşılanacaktır. Merasimde 
Merkez Kumandam İsmail Cemal 
bulunacaktır. Heyet Sirkeci garın
dan doğruca Perapalas oteline gide
cek ve istirahat edecektir. Saat 11 

de heyet Vilayet ve İstanbul Kuman 
danlığını ziyaret edecektir. Bu ziya
retler iade olunacaktır. 
Öğle yemcğıni hususi olarak yi

yecek olan heyet, öğleden sonra 
şehrimizin şayanı temaşa yerlerini 
gezecek ve akşam Haydarpaşaya ge
çerek 19,10 trenile Ankaray.a hare
ket edecektir. 

Suikasta U ğrıyan. 
Tarihi Bir Şaheser 

HcR SABAH 

NEREDEYİZ? ----:a c---
Necip Fazıl Kısakürck arkadaşı

mız, Köprüden kalkan Kadıköy va
purlarında müvezzilerin avaz avaz 
ecnebi gazeteleri isimlerini bağır -
dıklarından şikayet ederek: 

- Kabahat kimde, satanda mı? 
Asla! Alanda nu? Oldukça! Yasak 
etmiyende mi? Yüzde yüz evet! .. 
diyor. 
Sayın yazıcıya bu satırları yazdır

mıya saik olan haklı öfke muhakkak 
ki, frenk gazetelerinin isimlerini 
sayıp dökmenin Türk milli gazete
ciliğinin maddi menfaatine vurdu
ğu darbe değıldir. Zaten bizler az 
gelirle çok şeyler başarmıya, hatta 
harikalar yaratmıya mahkum, mağ
dur bir sınıfız ve bu itibarla böyle 
milli meselelerde öz m~nfaatlıorimi-

sinin ismini de kendi yurdumuzda 
kendi gazetelerimizin isirtıieriııdcn 

fazla tekrar edilmesini, gazetecilik 
bakımından ziyade, bir Türk vatan· 

daşı gözile hoş görmememiz lAzım· 
gelir. 

İşin maddi \•e ticar( tarafına ğe
lince: Yerlisine rekabet etmesin 

diye bir çift çorap milli hudutları 

ağır resimler ödiyerek aşarken bir 
sürü ecnebi gazetesinin elini kolu

nu sallıya sallıya kayıtsız ve şartsız 
memlekete girmesine müsaade et· 
mek, hayret edilecek bir deryadil· 
liktir. 

Birkaç müfrit milliyetperver di
yar müstesna olmak üzere ecnebi 
gazeteler belki dünyanın her tara
fında satılır amma, o memleketin 
kendi gazetelerinin lstmlerini unut. 

turacak bir ıarar vt sırnqıklıkla 
değil... 

A. CEMALEDDlN SARAÇOGLQ. 
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Liselerin V c 
Yüksek Mektep
lerin Kampları 

Okuyucularımız 
![lar ki ı 

Yaralandığını 
Polisten 
Saklıyan Kadın 

• 14 Haziran 193' _. 
::±-

·µ _(> L.i"T .. İ K A 
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Yeni ispanyanın etr•"' 
fındaki diplomasi 

faaliyetleri 

Vangelos Ve Çetesi Efradı Bir 
Türlü Teslim Olmak İstemiyordu 

Şehrimiz Maarif Müdürlüğüne, 
bu seneki askeri kamplar için yeni 
bir emir gelmiştir. Bu emre göre, 
yüksek ehliyetnameye tabi olan Ü-' 
niversite ve diğer yüksek mektep
ler talebesi kamplarını Ankarn ve 
İstanbul talim taburlarında, tam 

25 kuruş mu, 50 kuruş mu Bir haftadan bari evinde 
Kıymetli gazetenizin okuyucula· yarah yatan Sab•hatl kim 

rındanım. Erzurum belediyemiz- ., 
den sorduğum bir suale aldığım ce- ~u~mu' • . 

b · t t · d d"ğ· . . . Sabahat 1smınde bır umumhanecı vap enı a mın e eme ı ı ıçın sı-

Seneierle süren kanlı bir n1ilc•' 
deleden sonra .siyaset alemine çıkall 
yeni İspanyanın vaıiyeti ve tıet 
hangi bir siyasi manzumeye vere' 
ceği yardım meselesi, bugün A.,.'(I)' 
pa muvazene.sile meşgul olan de"' 
]etler nezdinde derin bir alaka 11 ' 

yandırmaktadır. Bu hususta mübiJll 
bir faaliyet sarfeden grup, mihvet 
grupudur. Yani faşist İtalya j)e 
nasyonal sosyalist Almanyadır. :8~ 
iki devlet. İspanya dahili harbinde 
General Frankoyıı yapmış oldu!dııtl 
yardımdan istifade imkanlarını ~·· 
çırmamak, ve yeni İspanya) ı ttrl • 
lnrına almak istemektedirler. 

............. ' 
kadının, Şişlideki evinde yaralı ve zi taciz etmek mecburiyetini his-Diyebildi. Nuriyi, kolundan çe~e-ı 

rek yanıma çöktürdüm. Beş dakıka 
ya geç.mi§, ya da geçmemişti ki. 
mechul okular pusularımıztn ara
sına ve dere yatağının en dar nok-

• tasına girmiş bulunuyorlardı. He
men dudüğümÜ üfledim. Tiz ve hır
çın bu çığlık gibi ansızın etrafı çın
latan dü<lüğün sesi, dere içindeki
lerini durdurmuş, bizimkileri ayak
landırmısn. O anda, meçhul yolcu
lar ıki ba tan bağlanmış. iki yandan 
da c:arılmış bir halde ve derenin en 
dar ) erinde sılnşık ve kendilerini 
müdafaa edemiyecek bir vaziyette 
bulunu) orlardı. Sıpcr edindiğım 

kayan n kenarından haydudlan gö
.ruyor ve bütün hareketlerini farke· 
diyordum. Üçü atlı ye dördü de ya
Ja idi. Atlılar seri hareketlerle •e
re atlamı~lar, hepsi de tüfeklerine I 
sarılmışlardı. tEtrafı dinliyorlardı. 
Hiç şüphe yok ki, bir pusuya uğra
dıklarını anlamışlardı. Herhalde 
çarpışma kararın,ı da vermişlerdi. 
içinde kaldıkları dere yatağının ke
nar şivlerinc yaslanmışlardı. Tüfek
lerini uzatmışlar, bekleşiyorlardı. • Çok bekletmedim onları. Hel'l"en 
aradıkları sesi çıkarttırdım. Kuşa

dalı Nuriyi rumca bağırtttrdun: 
- Teslim ol Vangelos. D;>rt ya

nın .fta .sanlıdır. 
Ardından düdükle ikmci işareti

mi de verdim. İyice sarıldıklarını 
ve rr üdafaa imkiınsızlığıflı haydutl· 
:i.eıra anlatmak istedim. İşueiim te· 
sirirJ gösterdi. Pusuda yatan ne
ferlt>ı im tetikleri birden düşürdü
ler. Hep birden gümleyen. martin· 
Jer derenin içinde korkunç u~ul
tular yaptı, l1Bydudları b;.rbi ·ine 
katJ~ ve va7.iyetin kötülüğl!ni! onla
ra anlattı. Artık onlar da ~:.teşc b:;ş
famıslardı. Neferlerim, ev\·ckr ver· 
diğım tenbih üzerine, öhliirmek 
fçin kıyası atmıyor, yalnız haydud
ları kaçırmamağa dikkat ediyordu. 
Müsademeyi bu şekil ve vaziyette 
tam dört saat uzatt1m. Maksadım, 
kat'i neticeyi gündüz göz.ile almak, 
haydudları dilediğim gibi avlamak
tı. 

&!bah oluyor, gün yavaş yavaş 
ığanyordu. Bulunduğum noktad;ın 

haydudları ayna gibi gö'riiyor, Ü· 

midsi~lik içinde çırpındıklarını sey
rediyordum. Birer birer vurup ol
dukları yerde kıvırtmak pek müm
kündü. Fakat istemiyorum bunu. 
Kuşadalı Nuriyi tekrar bağırttım: 

- Kaptan uğraşma beyhude. 
Teslim ol. 

Vahşi herif bu teklifimizi gene 
'Bteşle kal'Ş'lladı. Hır!la, hışımla do
ya do ?a attı, mukabele bile etmi
yorduk. Çünkü kaçamıyacaklarını 

biliyor, nihayet teslim olacaklarını 
kuvvet]~ ümid ediyordum. Teslim 
olmak teklifini bir kaç defa daha 
tekrar ettirdim. Fakat, her teklifi
mi ayni şiddetli ateşlerle kar,şılıyor, 
Teslim olmağa yanaşmıyordu bir 
türlü koca haydud. Süngü hücumi
le oJdukları yerde bastırıp tutmak 
;ıklıma geliyordu. Fakat, ne de ol
•a bu hareket bizden bir kaç cana 
mal olacağını biliyor, nef erlerime 
kıyamıyor ve bu emri veremiyor
dum. 

Beklemekten ben de usanmış· 

tım. Yavaşça !kalkındım ve sürüne, 
e~ile, çevirdiğim çenber hattını do
laştım. Onbaşılara yapmak istedi
iim işi anlattıktan sonra yerime gel
dim. Sürüne sürüne ilerledim. Hıy
öudlara hemen elli metreye yakın 
bir mesafede bulduğum bir höyü
ğün gerisine yerleştim. Bulunduk
ları çukurluğun her yanını görü
yordum. Güzel bir nişan He hay
dudlardan en azılısmın dfz kapağı
Jn kırdım, ikinci kurşunumla da bi
rinin sağ bileğini iiçilncü ile de bir 
diğerinin sol dirseğini haklıyarak 

tüfeklerini elleriııden attırdım. Dör
Hilndi mermf :>-i atmnğrı hazırlanır
ken. geri kalan dört haydud da bu
lundukları çukurdan fırlamı!Uar, 
ııt~ş ederek ilze?fıne doğru ilerle-

meğe başlamışlardı. Kurşunum, 

bunlardan birinin daha ayağını kır- ebliyetnameyi haiz lise, öğretmen o 
mıştı. Fakat, diğerleri de he.men He- kulları ve san'at mektepleri talebe
men burnuma girecek kadar sokul- leri, bulundukları vilayetlerin gar
muşlardı bana. Hiç şüphe yok ki, nizon komutanlıklarından verilen 
iki sıçramadan sonra, tepeme çulla- esasa göre ve tesbit edilen yerde ya
nacaklardL Bulunduğum yerden pacakkm:lır. 
geriye çekilmek imkanı yoktu ve 
tehlike muhakkaktı. Acı acı öten Lise, Muallim ve San'at mektep-
düdüğümün sesi o anda onbaşıları leri kampları 3 temmuzda bailıya • 

cak ve 20 temmuzda bitecektir. yerinden fırlattı. Birden patlıyan 
dört silah, karşımdakileri yere ka- Kamplara liselerin müdürleri veya 

tt O 1 d d . ı · d '\"''rul müdür muavinleri ve doktorları pa ı. nar a ızerın en ..... -
mu Iar, inlemeğe koyulmuşlardı. mecburen iştirak edeceklerdir. 
İnliyorlardı amma, elleri de boş Kamp sonunda her lise 'Maarif Mü
durmuyordu kahbe enik1C1-inin. dürlüğüne kamp hakkında mufassal 
Canlan nı pahalıya satmak istiyor.. """b ..... ir,.,..ra...._po,...,..r,...,..v,..el',,,ec,..,.,e k,,,t,,,i.Ar . __ _...,..,...,..,...,.... 
.sağa, sola ateş ediyorlardı: 
Yanın saat sonra, hepsini de elle

rini bağlatmış, karşıma sıralatmış
tım. Sorduklarıma hiç biri cevap 
vermiyor ve hele Vangelosun kim 
olduğunu söylemiyorlardı. iherle
rinde bulduğumuz mektuplar da, 
bu ciheti aydınlatamadı. Yüreğimi 
bir şüphe kapladı. Kaptan Vange
losu ele geçiremediğimizi sandım, 

neye yalan söyliyeyim çok da tasa
landım. Şüpheyi gidermek, tered
düdü silmek lltzımdL Fakat, hepsi
nin de inadları kab-armış, ayızları 

kapanmıştı. Kızdırmışlardı beni ar
tık. Hiddetle yerimden fırladım. İç
lerinden en canlı ve kanlısını yere 

Vali Yalovaya gitti 
Vali ve Belediye Reisi Doktor 

Lutii Kırdar dün akşam Yalovaya 
gitmiştir. Vali ve Belediye Reisi Ru
men Haricjye Nazırı B. Gafenkoyu 
yalqvada istikbal edecektir. 

-----
Damga Matbaasında 

faaliyet 
Damga Matbaasının son gün1eı:de 

işi çok artmıştır. Hatay Cümhuriye
ti için de burada yeni pullar basıl
maktadır. 

yatırdım. Diz kapağında bulunan ve Matbaa her gün asgari her birisi 
kanları sızan yarasını bir bel bıça- dörder yüz pulu ihtiva eden 35 bin 
ğı pe kurcalamağa başladım. Herif, tabaka pul basmaktadır. Bu hesaba 
bu acı a dayanıyordu. Gözlerini u- göre matbaa günde 14 milyon, ayda 
muyor, dişlerini sıkıyor, inliyor, fa- 420 milyon pul basmaktadır. Matbal 
kat söylemiyordu. Haydudun, affe- puldan başka kıymetli t>vrak, kitap, 
dersinız gösterdiği bu eşek inadı cedvelli defterler, nüfus kağıtları da 

karşısında acı acı güldüm. Getirt- ~m~a""k""ta"""dır~. ~~~"'°""""""""""'""""""""'' 
tiğim bir tutam tuzu kurcaladığım mTISA'.r ışı.aı s 
yaranın üzerine ektirdim. Haydu- -
dun dilinin bağı çözülmüş, canı 

yanmış kancık bir ite dönmüştü. 

Canının acısından ulur gibi bağırı
yor, çarpmıyordu. Ötekiler de otur

Almanyanın ihraç ede
ceği makineler 

Evvelce verilen bir kararla Alman 
dukları yerde titriyor, .ecel ter1eri hükiimeti bazı zirai ve sımi maki
döküyorlardı. Nihayet, elile Vange
losu göstermiş. Ve: 

- İşte bu sakallı, demişti. Yalva
rırım sana, biraz ıu döktür yara
ma. 

Sakallıyı aldım ortaya, başladım 
sorguya: 

- Söyle bakalım kaptan Vange
los koyunlar nerede? .. 

İhtiyar denilecek kadar. orta yaş
lı ve çok da dik başlı olduğu çehre
sinden belli olan Vangelos "da biraz 
dayandı. Kaçamaklı sözlerle beni 
oy~la]l'lağa, aldatmağa savaştı. Fa
kat, yara deşmek, tuz ekmek faslı
na gelince dayanamadı. Vahşilik 

akan gözlerini, yu\•alarından fırla

tacak gibi açtı ve bağırdı: 
- Söyliyeceğim ağa, koyunlar 

w?oldn, dedi. Arkamızdan geliyor. 

nelerin memleket dışına çıkarılma
sını menetmiş ve bu yolda yapılacak 
ihracat için bir nizamname hazırlı
yarak bazı kayıtlar koymuştu. So'l 
zamanlarda Avrupadaki siyasi karı
şıkhkar nisbeten hafiflemis oldu· 
ğundan hükumet bu yolda daha mü
sait şartlarla ihracat yapmıya mü
saade etmiştir. 

Tiftik YB yapak satışları 
Yün, tiftik, kıl ve deri üzerine ı 

borsada gayet hara~tli muamele ol
maktadır. Son iki gün zarfında 120 
bin kilo Trakya malı yapak 150 bin 
kilo muhtelif mıntaka malı tiftik, 10 
bin kilo keçi kılı satılmısbr. İhra
catçılar çifti 140-145 kuruş üzerin· 
den oğlak derisi almaktadırlar. Ya
pak fiatl \arı 62-65, tiftik ~ilan da 
106-112 .kuruş arasında satılmakta-
dır. 

Sergi komitesi tophtnıh 

baygın bir vaziyette yattığı polise settim. Af diler şikayet sütununuz-
ihbar olunmuştur. da cevap beklerim. 

Bunun üzeriı\e Sabahatin evine 
(Mütekaitler m~aş almak için giden memurlar, filhakika kadını ! 

her altı ayda bir Belediyenin, be- yaralı bulmuşlar ve başucunda da 

1 
lediye bulunmıyan yerlerde heyeti yine umw;.nhaneci Gülizar ile Kıvır-
ihtiyaıi~enin tasdikinden geçmiş cık aMryamın nöbet beklemekte 
devletçe tabettirilmiş bir ilmühn- olduğunu görmüşlerdir. 
beri maliyeye ibraza mecburdur- Sabahat, merdivenden düşerek 
lar. Bu yoklama ilmühaberinin ar- yaralandığını söylemişse de yapılan 
kasında yazılı bulunan ihtarın dör- tahkikat neticesinde sabıkalı Piç 
düncü bendinde şöyle der: Düstu- Ali ile arkadaşı Kenanın bir hafta 
run dördüncü cildinin 605 ci sahi- evvel Yenikapıda Çakır Mehmedin 
fesinde münderiç nizamı veçhıle gazinosunda rakı içtikleri ve bila -
işbu ilmühaber için yirmi beş ku- hare otomobil ile Arnavutköyüne 
ruş ücret talep olunacak v,e bundan giderek orada blr gazinoda içtikten 
ziyade alanlar kanunen mes'ul tu- sonra dönerlerken Bayan Sabaha • 
tulacaktır.) Bununla beraber bu- tin Piç Ali tarafından yaralandığı 
nu tadil veya de&iştiren ne ibir ka- anlaşılmıştır. 
nun ve ne de bir kararnameye te- Piç Ali ile arkadaşı Kenan yaka-
sadüf etmediğim gibi maliyeden de lanmış ve Adliyeye teslim olunmuş. 
sorduğumda böyle bir mevzuatın }ardır. 
henüz çıkmamış bulunduğu söy- VVVVJVvvvv~""'""'"""'""'~""°'"~~ 

lendiğine göre, belediye nasıl olu- BELEDD'ED• ı 
yor da bunun hilafına 25 kuruş tas
dik harcı alması icap ederken mak
buz mukabilinde elli kuruş tahsil 
ediyor? Ben mütekait pederimin 
yoklama kağıdını tasdık ettirdiğim 
sırada bu cihetleri her ne kadar 
söyl~imse de belediye cevap ver
miyerek (belediye meclisinin ka
rarı var) diye red buyurdular. 

Soruyorum: 

cBelediye meclislerinin kararla
n Büyük Millet Meclisinden çıkan 
herhangi bir karar ve nizamname
yi bozabiliyor mu? Ve yahut nok
san görüp ikmale salahiyeti var 
mı? Bozuyorsa buna bir diyeceğim 
yoktur. Bozmuyorsv. ne diye basız 
ve usulsuz.yere 25 kuruş yerine bir 
misli olan elli kuruş tahsil edilmek 
suretilc fertlerin izrarı cihetine gi· 
diliyor. Acaba Erzurum belediye
miz Büyük Mıllct Meclisinin çıkar
dığı karar. kanun ve nizamnamele
ri bozacak vcıya noksan görüp ik
mal edecek kadar kudret ve mu
kaddes biır hakka malik midir? 
Malikse buna belediye meclisi <de
nileceğine Birinci Büyük Kurultay 
denilse daha m.ıvaf ık olmaz mı, 
buna ne dersiniz? cevabını beledi
ye meclisi mi versin, rüfailer mi?> 

Erzurnmda Muhfü Savcı 

YENİ SABAH - Herhalde rüfa
iler değil! 

Zehirli Çiçek 
Bir genç kız ••rıhk haa
lallDınd•n kurtulmak is

terken zehlrlenlff 
Emirganda Çeşme sokağında otu

ran Raif kızı Melek :isminde bir 
genç kız, sanlık hastalığına tutul -
muştur. 

Genç kıza, ihtiyar bir kadın tav
siyede buluna~ş.k kavun çiçeği kok
lamasını söylemiştır. Bunun üzeri
ne Ba) an Melek, dün bostanları do
la~lŞ ve topladığı kavun çiçekle
l"1ni saatlerce koklamıştır 

Lakin bu ara, bazı zehirli çioek -

Atatürk köprüsünden 
geçmiyecek 

tramny 

Evvelce yapılafı projeye nazaran 
Atatürk köprüsüne tramvay hattı 

döşenecek ve buradan tramvay ge
çirilecekti. Halbuki Prost projesine 
nazaran buradan tramvay hattı ge
çirilmekten vazgeçilmiştir. Müteah
hide taahhüdü veçhile tramvay hat
tı yaptırmak manasız olacağından 

vaıiyet Nafıa Vekaletine arzedilcırek 
müteahhid~ tramvaY. hattı yaptır

mak-tan vazgeçmek hususundaki 
fikri sorulmuştur. 

Belediye imar va harita 
şubesi mUdUrlerl gittiler 

BelediY.c İmar Müdürii Hüsnü ve 
Harita Şubesi Müdürü Galip dün 
öğle trenile Ankaraya gitmişlerdir. 
Hiisnü ve Galip cıvveke yazdığımız 
gibi imar programının ve imar pla
nının etrafında Ankarada temaslar 
y.apacaklardır. 

Temizlik iş'ariniı alacağı yeni 
YBSait gaclkacak 

İstanbul Belediyesi Temizlik iş
leri Müdürlüğünün yeniden alacağı 
10 arazoz ve 20 kamyonun münaka
sasına iştirak edecek olan firmalar, 
Belediyeye müracaat ederek dünya 
buhranı sebebile makinelerin ancak 
4-5 ay sonra temin olunabileceğini 
bildirmişlerdir. 

Belediye bu müracaati makul bu
larak kabul etmiştir. 

Belediye bu otuz makine için 110 
bin ilira sarf edecektir. 
Takalm bahçesi açllıyor 

22 haz.iranda Taksim Bahçesi acı1-
ması için müteahhide havale oluna
caktır. Bahçenin gece de çalışabil

mesi irin Belediye riyasetinden ay· 
rıca müsa-ade alınacaktır. 

Karaköyde yeni b'r he'a yapılacık 
Beledi ·c, Kar.akövde de modem 

bir hela yaptırmıva karar vermiştir. 
Heveti Fenniye Müdürlüğü helanın 
keşiflerini hazırlamaktadır. 

Yerli Mallar Sergi Komitesi eltin 
öeleden sonra Mili S:ınavi Birli~n
de bir toplantı vapmış ve bu toplan· 
tıva Belediye İktisat Müdürii Saf
fet te iştir.ak etmistir. Tonlantı ak· 
şam geç vakite kadar devam t-tmiş leri de toplıyarak kokladığmdan 
ve serginin açılması yakln~hğı için bir müddet sonra düşüp .bayılmış -
yapılacak hazırlıkar rtrafında gö- tır. 

sut hakkında verllan 
rapor 

Mütehassıs heyetin Vali ve Bele
diye Reisi Doktor Lütfi Kırdar'a 

verniği rapora nazaran kurulacak 
Süt Anonim şirketi 500 bin lira ser· 
rnayeli olacaktır. Bunun 200 bin li
:rasına Beledive.. diğer 300 bin lira
sına da süt mütehassısları ve satıcı
ları iştirak edeceklerdir. 

rüşmeler olmustıır Sövlendi~ine J!Ö- Genç kız hastahaneye ~·at1rılmış 
re bu seneki sergi di~er senelerle ve tedavi altına alınmıştır. 
kıvaıı: kabul eimivecek derecede da- ~--••••••••••tlllıı 
ha ~Ü7.Pl ve muhtesem olacaktır. 

ÇUrUk COl"IJPl•r TAKVİM ..... -........... ____ _, 

Yalnız bu büyük a!'zu karşısındl 
İspanyanın yeni şefinin tcreddiitlıJ 
hareketi müşahede edılmektedit· 
General Frankonun gayesi, kendi 
hudutları . içerisinde hukukuI111 

teyid ve inkişafını temin zımnındl 
yegane kuvvet olarak İspanyol kil"' 
lerıni tutmaktır. Bu gaye dolayısı" 
le, tamamile yeni İs_panya tabitlı 
zaruri olarak herhangi bk sebel' 
ve zaruret neticesi olursa olsun İt' 
panyol topraklarında yabancı ktJ1' 

vetlerin bulunmamasını icap etti.t' 
mektedir. 

Bunun içindir ki, ta çok zarnal' 
evvel Londradaki ademi müdahall 
komisyonunun karar atına aldıi'ı 
İtalyan ve Alman askerlerinin l~ 
panyadan çekilmesi keyfiyeti, b 
hazırda tamamlanmıştır. Yalnız bıl 
kuvvetler memleketlerine dönerıceıı 
harbin muvaffakıyetle intacı istik" 
metinde büyük rol oynıyan kül~~ 
yetli ve modern harp malzemesıtl 
İspanyada bırakmışlardır. 

Berlin ile Roma, İspanyanın ycııl 
istikliıl fik,ı·ini örselememek içifl 
kuvvetlerini çekmişlerdir. Fakat Gt 
neral Franko ile mütemadiyen terıı' 
sı emin ederek mihver siyasetirıill 
İspanyol siyasetile birleşmesini ,-o· 
cude getirmek yolunu aramaklB ' 
dırlar. Bu arada İtalya, İspanya)'' 
karşı büyük bir hissi tezahürat rıii' 
munesi göstermektedir. Keza Bef' 
linin de hattı hareketi bu yoldadJt· 
Yalnız şimdiki halde bu tt>zahür&t 
his sahasında kalmı~ gibi görüll' 
mekte, İtalyan ve İspanyol tesanii· 
dil cihana karşı ilan edilmekte, ve 
fakat Roma ile Madrit arasında ;ı,ıt 
anlaşma meselesine temastan çe' 
kinilmektedir. 

Yalnız hadisatın seyri, 1talyadl'. 
İspanyol mes'ul memurlarile, i~ 
memleket arasında bir hareket bit' 
liği tazammün eden hakikt bir ~l 
vücude getirilmek için çalışılma1'' 
ta olduğunu göstermektedir. Zatell 
İspanyada çarpışan 'İtalyan aske!' 
)erinin bütün siiah ve harp malıe
mesini oralarda bırakması, Rornı' 
nın, yanıbaşında dost ve müttef.i1' 
bir İspanya görmek arzusunu iŞi • 
ret etmektedir. 

Faşist hükümetin gayesi, Alman' 
İtalyan askeri ve siyasi ittifakına 1• 
panyayı da idhaldir. Ve bunu temill 
maksadile de mühim bir faali}et 
gfüülmektedir. Mihver siyaseti İS' 
panyayı aralarına almıya meydall 
verebilecek müsait havayı yarat ' 
mak azmindedir. Yalnız umumi vıı· 
ziyeti, İspanyanın, eğer mihver si· 
yasetine girmesi ihtimali varsa, btl 
ihtimalin henüz uzakça olduğuntl 
göstermektedir. Ta 1935 senesindefl 
beri bütün dostane tezahürat ve W 
birliğine rağmen, Berlin ile .Rorn8 

arasındaki sıkı münasebat anc111C 
son günlerde vukua gelebilmi~tit· 
Onun içindir ki herhangi bir mub· 
emel İtalyan - Alman ve ispaJJ' 
yol Hilafı şimdilik uzak bir ihtiın81 
halindedir. Yalnız mihver devlet ' 
leri bu yoldaki mesailerine dur.ın•· 
dan ve yorulmadan devam etmekte 
dirler. 

O gün akşam üzeri koyun sürüsü
nü ele geçirmiş, ertesi gün de sürü
nün sahibi (Zerhova) lı zavallı Ha
lil ağa ile çobanlarının cesedlerini 
(Dovista) ile (Zilli) arasında ve o, 
sırada bize iltihak eden Edremitli 
Bürhanın verdiği malumatla bir ça
lılık içinden çıkarmıştık. Başlann
dan kurşunla vurulan 7.avallıların 

göğüsleri bıçaklarla delik deşik edil
miş, kalbura çevrilmişti. Canavar
lar, Halil ağanın sürüsüni.i gasbet: 
tikten sonra, para ılçin sıkıştırmış

lar, göğsüne bıçak saplıyarak saat
lerce işkence yspmışlnrdı ve sçnun
da da, alnına sıktıkları kurşunla 

lSldürmüşlerdi. Çobanların da ayni 
işkence :altında hayatlarını söndür
müşlerdi. 

Beyoğlu Kaymakamlığı teftişleri 

sırasında birçok kusurlu kadın ço
raplarına tesadüf etmiştir. Bu hu
susta ne şekilde hareket etmek 18- ı 

zımgeleceğini Belediye İktisat Mü-

14 Haıiraa 19J9 Çarpmba 
Kurulacak iki pastörize fabrika- Dr. Repd SAGA ~ 

sından biri Havdarpaşada. diğeri ====================-~ 
Fatihte tesis olunacak ve bunların MOzelerde derahan• Biitün bu cinayetleri bülbül gibi 

ıakıyarak itiraf eden haydudlan, 
sürll ile beraber Sereze yolladım, 
milfrezemle, diğer haydudlann he
sabını da görmek üzere Baygıntepe- 1 

ye doğru yollandım. 

Kuşadalı Nurinin nld1ğı haberler 
hep dıc.)ru çıkıyordu. Haydudlan, 
Bsygıntepenin ger kten insanları 
bayıltacak kadar dik ve s.ırp bir ye
rinde, toJ:>lu olarak kıstırmıştık. 

(Davamı var) 

ı 
dürlüğüne sormuştur. İktisat Mü- ı 

cjürlüğü yerdiği cevapta kusurlu ço
:raplarm bandrollarında, kusurlu

dur, şeklinde bir kayıt olmadığı tak
dirde satanlar hakkında zabıt tutul
ması Iazımgeldiğini bildirmiştir, 
Dünden itibaren bu şekilde> halkı al· 
datmıya teşebbüs eden esnaf sıkı o
larak takip olunmaktadır. 

Hlcrl:2S Reltlllihir UJI 
1t .. 1ı 1 HAzlRAN lHS 

Ruzı luur: 40 

Det• a&&tl : 4,28 
Ôf"9 ı 12,14 - hdaıU r 
Akta•: 19.42 - Yaba ı 

laaak 12,08 

16,15 
21,45 ,, _______ , 

6 tane te\?Zİ mahalli olacaktır. Maarif Vekaleti Üniversitenin fa• 
- Sütün azami fiatı 15 kuruş olacak- rih ve Arkeoloji §Ubelerine devatı'l 
tır. •den talebenin eski eserleri yakıtı• 

Erenköy lisesi müdürü 
istifa etti 

Erer.köy Kız Liscısi Mü•lürü Ma
hir istifa ~tmiştir. Yerine eski İzmir" 
Kız Muallaim !fekt bi Müdiresi ve 
'tGÇCn devre kadın mebuslarından 

Sabiha Gökcül tayin olunmuştur. 

dan tatkik edebilmeleri için nıuze• 
lerde dershane mahiyetinde bir sa· 
lon yapmayı düşünmektedir. Tale~ 
muayyen derslerde bu salona gele
rek hocalnnnın eserler üzerinde ve
recekleri dersleri dmliyeceklerdit· 
Önümüzdeki tedirs srnesinde bU ll' 

sulün tatbik edileceği anlaşılmnkt• 
dır. · · 



Günü Gününe 
tngiliz -Sovyet- Fransız Yaşı!!!!~,~1 ~ .. yr.aaı 
Anlaşmasının Esası ~u.men v~ l\~acar müsademesinden 

Cümhurrelsimlz Bugün Gafen~~JU 
. Kabul Edecek 

.-.~--- ... 

ıçtınap edılmıı bulunuyor. 

P•rıs 13 (A 
- ------· _ Görülüyor ki Almanya tarafından 

~t ' .A.) - Gazeteleı· ı r n ' , 
g ın Moskovaya hareketi mü

a ~t lar ıyle tef ırlerde bulunuyor .. 

Pob~rs L 
sin b.' ondra'dan Le Jour gazete

e ıldıriyor: 

iddSıovly tler son dakikada yepyeni 
a arda b 1 rrti.ıst k u unmadıkları takdirde 1 

rrıu .. ~ bel Fransız. - İngiliz - Sovy<'b 
va ~deti 1 ha 1 ca şu noktaları ihti-

ecektir· 
ı_ . 

lngı)t SovyeUer Birliği, Fransa ve 
l~rı erenın bütunlük veya istikJal

ne ka te• rşı doğrudan doğruva bir 
.avuz v k . 

)'a,·d u uunda bu memleketlere 
)'et ırn etmevi taahhüt eder. Sov-

eı Bırl •· F · le h· 
1 

ıgı, -ransa ve Ingiltere i· 
ır ıkt l ... _ T e o arak, Belçika, Yunanis· 

"CUJ, Urk' 1 
d ıve ve Rumanvava da yar-
ınt etme . ~ 

2 vı taahhüt eder. 
-F t r 1 nsa ile ngiltere, So\•yet- ı 

~Qris Müz esinde 
r,':Ymetli Bir 

ab/o Çalındı 
Paris 13 (A 

sınd ' .A.) - Louvre müze· 
nı he, 1913 te Joconde'un çalmmast· 

atırlat had an sansasyonel bir sirkat 
ısesı olm t .. lem d uş ur. Hadıse, san'at 3-

et .... 1n . e buyuk bir heyecan tevlit 
··•ıştır. 

Curetıı bir hırs d" "wl 1 ra 1 ız un og eden son-
ga er lcr k . 

Ve] ıa in. apanmadan bıraz e\·-
Ieri . ıc asrın Fransız sanat eser-1 

nın en . . 
"") kıvmetlılerınden biıini 
~ rnıştır ç 1 ı 
rnınde · ~ man eser, cLakayd. js.

1 
bir tabAntoıne Watteau'nun meşhur 
25 !osudur. Tablonun uzunluğu 1 
tedı~n~me~re, genisliği 20 sııntimet
ol enn kı •meti 3 mılvon frank 

arak tahmin edilmektedir. 

s .k uı as~~ Uğrıyan Tarihi 
Bır Şaheser 

h (8afjtarafı 1 iad sayfada "I 
lvıeza l -

Pa r ıgın ve sebilin müşebbek 
lltı:la~lıkları, mescıdtn altı köşeli 
lışı arıye nadır bır örnek olan yapı-

' ?nedresen · .. 
rrıust ın sutun başlıkları 

esna sa ' k ' duğu . n at ıymetini haız ol -
ğı ve ıçın bu muesses • .-ıu kapadı
l'ıkt sel Yru seferi işkô.I ettiği halde. 

ııı rnam h 
~ ki ış, er mütehassıs \'e 

eser SC\ en k. 
kılın - ımse de bu:ıun yı-

ler Birliğinin topraklarına karşı 

doğrudan doğruya bir taarruz 
halinde bu memlekete yardım et· 

meyi ve doğrudan doğruya vaki ol· 
mamakla beraber Sovyetler Birli

ğinin istiklal ve bütüf!!üğünü tehli· 

keye di.:şürebill!Cek bir taarruz ha· 
linde de onunla teşriki mesai eyle -
meyi taahhüt .ederler. 

3 -- Üç devlet, Avrupa'da her tür
lü tas- '\lZ hareketini tenkil için is
tişarede bulunmayı taahhüt ederler. 

4 - Üç devl"t bir kere harbe gi· 
rince ayrı olarak barış müzakerele
rine girişmemeyi taahhüt eder. An-
!aşmanın mukaddimesinde muahe
denin tamamen tedafüi bir mahi-

~·ette ve Milletler Cemiyeti paktı· 

nın ülküsüne uygun bulunduğu tas
rih edilecektir. 

ihtimal vecilen taarruz tehlikeleri 
tahakkuk etmemiştir. Bunda İngil
terenin derhal faaliyete geçmesi ve 
Lehistana bir taarruz vukuunda 
ne türlü bir hattı hareket takip e -
deceğini ilan eylemesi çok büyük 
bir tesir yapmıştır gibi görünüyor. 

Hakikat böyle midir, değil midir? 
İhtimal ki Almanyanın Lchistana 
ve Rumanyaya bir tecavüz ve istilA 
emeli yoktu da biraz zaman geçince 
hakikatin böyle olduğu anlaşıldı. 

Fakat her halde, uzaktnn seyreden
lerin zihninde f ngilterenin mü~fa
ası ve kıpırdanması bir taarruzun 
önüne geçmiştir, bir harbe mani ol
muştur kanaati pek tabii olarak te
\•ellüd etmiştir. Eğer Alman politi
kasında hakikaten bir tecavüz ar -
zusu mevcut değil jdiyse İngiltere
ye bütün cihan nazarında sulhün 
muhafızı şerefini bedava kazan -
dırmış olması bir hata teşkil eder. 

Hatay yakında Bu, gürültülü ve· ölçüsüz lafların, 
ani, ve haksız tecavüzlerin tabii bir 

Anavatana cezasıdır. Büttin bu işlerde bizim 

K 
aklımızın ermediği nokta, Alman-

O l'UŞUyOr yanın dünya karşısına tehditkar bir 
(Ba tarafı ı luci sayfada ) çehre ile çıkmakta ne kazandığı 

lunduğundan bugünkü celseye işti· 
rak ederek maltimat arzedemiycccği 
ni ve ona vekaleten netayicini muh 
terem heyetin sabırsızlıkla bekledi· 
ğı Hataya ait Türk - Fransız müzake 
resinin vardığı neticeyi umumi he
yete bizzat arzedcceğinı bildirdi. 

Bu müzakerelerin tam bir anlaş- ı 

mn ile nihayet bulmuş telfıkki edi
leceğini ve pek yakın bir atide Ha
tayın ana vatana kit'i olarak iltiha
kını tes'id etmekle bahti) ar olaca
ğını müjdeledi. 

Umumi heyetin şid<letli ve sürek
li alkışları arasında kürsüden indi. 
Bu münasebetle söz alan Kocaeli, 
Meb'usu İbrahim Dıblan, Ebedi' 
Şefimizin yüksek hatırasını hür -,. 
metle andıktan sonra bu muvaffa_. 
kıyetlcrden dolayı onun yegane ha-, 
lefı muhterem Milli Şefimiz İnö
nü'ye ve bu işde büyük faali •et ve' 
garantileri görülen Climhuriyet• 
hükumetine \le Başvekilimize i\'e 
memleketin daimi koruyucusu mu-. 
azzez Türk ordusuna Ha~y namına 
minnet ve şükranlar ifaae eden ve , 
harRretle alkışlanan bir Jıutuk iradı 
etti. 

meselesidir. Almanyada hakikaten 
böyle bir maksat yoksa zorla ken
disini bütün cihana taarruz ve istila 
emeli besler bir devlet gibi tanıt -
ması diplomasisinin büyük bir ku
surudur. 

Her halde, İngilterenin Lehistan 
ile müzakereyi daha bitirmeden, 
anı bir tecavüzün önüne geçmek 
üzere muvakkat surette giriştiği ta
ahhüdün, sulhü muhafazada mües
sir bir Amil teşkil ettiğini kabul et
mek zaruretindeyiz. 

Bugün için, yakın istikbale biraz 
daha emniyetle bakmak imkanı ha
sıl olmuştur. Almanyanın hırsı ca -
hından mütevellit endişe böyle sü
kunet kesbeder gibi göründüğü sı
rada bir aralık birinci planda bulu
nan İtalyan, Fransız ihtılafı sanki 
fiilen ortadan kalkmış gibi bir hal 
aldı. İalyanlar emellerinden \'azgeç-l 
mediklerini ilan ediyorlar. Fransız· 
lar kendilerine müracaat vaki olur
sa mahdut bir çerçeve içinde müza
kereye hazır olduklarını söylüyor
lar. Fakat ne müzakere var, ne an
laşma var, ne de kavga var. 

Bize şimdilik bu kadar yetişir. 
Pldnı:mı a. ını tavsiye etmiştir. Şehir 

Sapan p t -:r:: Bundan sonra, ruzname'\re dahil san• ros ua bu übidenin .; 
lığın~t ıhtışamı karşısında hayran _ takrirlerden Satiye b'nasma ait o-

Yarının ne hazırlıyacağını bilme -
yiz. Günü gününe yaşamıya alış -
tık. 

l'rıuhıb~ızlı~ ememiştir. Meşhur Türk lan suale Münakalat ve Muhaberat HÜflfıyfn Oahlt y ALÇIN 
bu &.b'dı Fransız edibi Piyer Loti de Vekilimiz B. Ali Çetinkaya kürsüye ================ 
tıği ~n e~ın bilhas a gurupta arzet- gelerek cevap verdi. T" kk 
lcaınetg~~n manzaraya kapılarak l- Yeni teşkil edilmiş olan bu Vektı- .1 UT UŞUnUn 
tıatık bakını buıada seçmişti. Tu- lete evvelki Vekaletten müdevver 'D" k ii Go••sterı·şı· 
lblde . a ımdan da kıymeti olan bu Satiye işine ait dosyanın tetkikntı' Un 
ltı.uha~:a tek .ta ı bile oynatılmadan ikmal olunmuş ve bu meselede suç- Pazar günündenberi İstanbul şeh-
tt. edılm sı kararlaştırılmış- Jarı göriilcrler hakkında icap eden rinin misafiri olan Türkkuşu filosu 

adli takibatın icrası için tahkikat t ı l!u~iik . . . d dün stanbul halkına motörlı.i tay-
""-'· . hır teessur ''e teessu"fle evrakının Adliye Vekaletıne tev i .,.v4ıı~ yare, planör, akrobasi hareketleri 
h~ ,,oruı ki b .. cdilmi~ bulunduğunu pildirdi. 
~anı u muessese de son ve paraşüt atlayışlarile güzel bir 
lttı b' arda asli ve bedii şeklıni bo- Ruznamede bundan başka müza-

ır tad·ı • kere edilecek bir mevzu kalmadığın gösteri~ yapmışlardır. 

\ (Baftaran .ı.. dtCI r.;1~ tada) 1 
trenle İstanbula hareket etmişlerdir. 
Hariciye Vekilimiz Saracoğlu Şiık· 
rü de büyük misafırlerimize refakat 
eylemektedir. Rumen Hariciye Na
zırı istasyonda Hariciye VekAleti 
Umumt KAtlbl Numan Menemencl
oğlu ile Ankanı Mevki Kumandanı 
General Kemal Gökçe, Hariciye Ve
Uleti erkAnı, İn!il&z, Polonya ve Al
manya Büyük Elçilerile Balkan dev
letler-i elçiler ve elçilikler erkA.nı, 

Ankara Merkez kumandanı tarafın· 
dan uğurlanmışlardır. Trene binmek 
üzere istasyona gelişlerinde gar pe
ronunda Bay Gafenko başta muzika 
olduğu halde bir kıt'a asker tara
fından selamlanmış ve muzika Ru· 
men ve Türk milli marşlarını çal
mıştır. B. Gafenko ihtiram kıt'asını 
teftiş ettikten sonra askerleri, mer
haba asker, diye selamlamıs ve as
kerler kendisine sağol mukabele· 
sinde bulunmuşlardır. Gafenko, 
Mevki kumandanı General Kemal 
Gökçeye teşekkür ettikten sonra, 
kendisini uğurlamıya gelınis bulu
nan zevatla a~rı ayrı vedalnşmıştır. 

Bu esnada Bayan Ga!enko'va mü· 
teaddit büketler verilmiştir Tr.enin 
harekeli esnasında gelişlerinde ol
duğu gibi peronda toplanmış olan ı 
kalabalık bir halk kütlesi misafirlP· 
rimize içlen gelen dostluk tezahüra
tında bulunmuşlardır. Rumen hari· 
ciye nazırile birlikte gelmis bulu· 
nan Rumanvalı m<'SlC'ktaşlıırımız da 
av~i trenle. fstanbula harC'ket evle· 
~işlerdir ve şehrimizdf' bulunmaJ:t:ı 
olan yerli ve ecnebi matbuat mü
messilleri tarafından uğurlanmışlar
dır. 

Gafeııko radyoda 

illln kubbe ı a~ yapılmıştır. Mesci - dan gelecek hafta içtima C"dilmek 
~rrıek Yerme kalın bir duvar çe 

suretil h üzere celseye nihayet verildi. 
Ilı hır k e em mezarlık kapı- -~-1!!!"5~~~~ll!l!liil~~'-"'!'!'lllliiil'!!i!ll 
~ a ılnuş, hem de mescidin te- =ş;;ki 'Q;'dün ı 1..fakkında 

Ankara, 13 (A.A) - Rumen Ha
riciye Nazırı B. Gafenko. Münakalat 
Vekili Ali Çetinkaya ile b'rliktc bu-J 
gün saat 14.30 da Ankara Radyo 
merkezini ziyaret etmiştir. Bu mü
nasebetle Ankara Radvosu tarafın- 1 
dan B. Gaf Pnko şerefine 16.30 dil 
bas1ıyan hususi bir konser emisvo
nu yapılmış ve emisyonda Enesku 
müklfatını kazanmış olah Rumen 
bestekarlarından Sabin Drgey'nin 
bazı eserleri ve klasik Türk şarkıla
rından bazı bestelerle Tuna musiki
si edebiyatından secilmiş parçalar 
çalınmıştır. Bavan Gafenko ile Ru· 
men Hariciye Nazırının refakat ve 
maiyetlerinde bulunan 7,e\·at ve 
Rumen, Türk ve diğer ecnebi mat· 
buat mümessillerinin hazır bulun
dukları bu neşriyat sonunda B. Ga
fenJ 6 . Türk milletine hit bC'n bir 
beyanatta bulunmuştur. Rumen Ha
riciye Nazırile refikası ve misafir
lerimiz müteakiben radyo merkezi
nin salonlarında hazırlanmıs mükel· 
lef bir büfeden izaz edilmişler ve bu 
arada B. Gafenko matbuat mümes-1 

·sillerini diğer hususi bir salond:l ka 
bul ederek Ankaraya vaki ziyaret 
ihtisaslarını ifade· eylemi~ ve iki 
memleket haı:iciye nazırları arasın

da geçen görüşmelere ait maH'ımat 

vermiştir. Radyo istasyonundan ay· 
rılışları esnasında Bay ve Bayan Ga-

11 motörlü tayyare, 2 planörün fenko caddede toplanmış bulunan 
iştirakile yapılan düQkü gösteriler, kesif bir halk tarafından samimi te
günün sah ve mekteplerin imtihan-

zahüratl~ alkışlanmıştır. 

)'1nız b~e tenasübü bozulmu§tur. Uydurma Haber 
~ . kadarla kalınmamı~, rned
~ lli 0 nune ahşapan sakil bir kı-, (8aftarafı 1 iacl sayfada) 
lta~lbet;:. edi~miş ,.e birer pırlanta ı memlş ve me\rzuu bahis cuma günü, 
"- IGtu ı haız olan zarif sütunlar bilakis Suriye Nasyonalist Şefi Ab· 
t.~ n başlıkları tamamen kapa- durrahman Şehbender, Şarki Ürdün 
'l1ıt t ~· Bu kısım yapılırken tava- Emiri tarafından kabul edilerek E
'-rıtı u an direkler mermer sütun _ miri ~daletinden, bütün tebaanın 
,

11
:;alanndaki demirlere otur . 1 sadakatinden ve memleketteki sü-

~ -,~ur. 1 ktln ve asayişten dolayı tebrik ey· 

·~!~adarlar, bu demirlerin dam lemiştir. 
~~ili Çek~iyerek çökme~inden Bari Radyosunun bildirdiği isyan, 

!Ju fe_.endışeye düşmüşlerdir. ı olsa olsa Almanyadan yardımlar 
kendi '"~ı manzara karşısında kendi gördüğü tahmin edilen bazı Mısır 

_ ;:;ıze ıu suali sorabiliriz: gazetelerinin sütunlarında vukua 

~ ı:.1ı.~demki bu abideyi istediği - gelrn~tir. 
h -s•uı ac yi 1 Ayrıca şunu da kaydedelim kf, 

ltulli b a P eştirecek ve eski şahit olarak gfü:terilen Irak gazete· 
l~zacaktık. O halde niçin cl.ai Musulda İngiliz konsolosunun 
l ttın.~' kaldınlmasma müsaa- katlinden sonra derhal tayyare ile 
' l>erhiıi · Bu biraz llhna tu11uat- J\Imanyaya hareket eden ve hAlen 

]:).,_ •ndınnıyor mu" 
llal.::-_aaı aaJf kl' · orada Arapça neşriyat için Alman 
:_~bir §e 1 bozulmadan da Propaganda Nezaretinde istihdam 
~ kuııan:epo yapılabilirdi. Bura- edilmekte olduğu sanılan birisidir. 
!'lttı Ul oak müessese parasını W!!!!!!!l!!!ll!lll!!~~~--~--~ 
~ t.h~l&re sarfedea.ğinı kubbe- killer bozulmaz, hem de mescid ha
~ ltf:ü. &ye düten rneacicU de ta- rabiden kurtulmUf olurdu. Eski e

' ~l'ek medre1e ve mesoicM w:18ri konwa enoümeninin nızarı 
··-~ ~·sa!dı, hem aaıl ... !91tkk .... -•ti-n-i ~oruz. 

la meşgul olmasına rağmen hayli ~!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!~~!!!!!!!il!!! 
kalabalık bir seyirci k itlesi tarafın- ta olan propaganda seyahatinin 10 
dan allika ile takip ve sevinçle sey- gün süreceğini, Türkkuşuna rağbe

redilmiştir. tin. fazlalaştığını ve yetişen bayan
Türkkuiu direktörü Osman Nu

ri, Başöğretmen Sabiha Gökçen, fi
lo kumandanı Muammer Onis ida -
resinde pilot Necip Tulgar, Hüse -
yin Uçar, Hikmet Yay, Abdur.rah -
man Türkkuşu, İbrahim Göreli, Sa
ip Gökçe, ~inasi Kavlak, Mehmet 

Arpacı, Kemal Karapars, Naciye 
Toros, Edibe Sain, Muzaffer Sel, 
Sehavet Yılmazkurt, plinörcü Ce
mal Uygun, Talat Subaşı, makinist 

Rüştü, İhsandan müteşekkil Türk
kuşu gençleri, 9 tayyareden müte -
şekki! filo ile yaptıkları uçuşları fi
lo Kumandanı Muammer Onis'in 
yaptığı motör durdurarak uçuşu, 

Kemal Karapars ile Mehmet Arpa
cının motörlil tayyare ile yaptıkla
rı akrobasi hareketleri, Abdurrah -
man Türkkuşu ile Mehmet Esen'in 
paraşütle atlayı§lan çok takdir • • 
dihnit ve sık sık alk11Iannu~tır. 

S abiha CMk9~ınUı bir konU§ma 
'Bi_.r gaıeteal arkad~şa, yapılmak-

larla birlikte bir Avrupa turnesine 

çıkacağını söyliyen Sabiha Gökçeni 
bir tayyare altında istirahat eder -
ken buldum. 

Bu sahada büyük bir şöhrete ma
lik olan kıymetli tayyarecimize, ga-

yesinin ne olduğunu \'e yarın için l 
ne düşündüğünü sordum. 1 

Bayan Gökçen: «İlerlemek iste -
rirn.. dedi. Şimdiki halde hocalık -

tan büyük zevk duyuyorum. Mual
lim olarak çalışmak beni her şey -

den çok memnun ediyor .. « dedi. 
Ona ikinci sualim şu oldu: 

- Bayan arkadaşlar ile yapacağı
nız Avrupa turnesine ne zaman çı
kacaksınız? 

- Bizim genç kızların hepsi ha -
zırdır. Müsait zaman ve müsait ze
min bekliyoruz .. dedi. 

Türkkuşu .filosu bugün 7 de Bur
n ya hareket edecek ve saat 14 de 
orada bir gösteri uçuşu yapacaktır. 

Gllfenkouun hltabeal 
Ankara, 13 (A.A.) - Dost ve müt

tefik Rumanya Hariciye Nazırı Ek
selans B. Gafenko, bugün Ankara 
radyosunda Türk milletine aşağıda
ki hitabede bulunmuştur: 

c- Türk dinleyicilerime; 
Rumen milletinin samimi selamı· 

nı bildirmekle bahtiyarım. Beni din
liyen herkese ve Ankaradaki ikame· 
timi ne derece sevdiğimi söylemek 
isterim. Ben şimdiye kadar yalnız, 
bütün komşu milletlerin sıkı bir su· 
rette merbut bulunduğu muhteşem 
bir mazinin parlak hatıralarını ta· 
şıyan Boğaziçinin incısi tstanbulu 
tanıyordum. 

Şimdi Anadolu yaylasının \•akur 
dekoru içinde cür'etkar bir ga ·retin, 
ateşli bir azmin, yeniden doğmuş 

büyük bir kU\·vetin yaşıvan sembo
lü olan yeni hükumet merkezini 
keşfettim. Sizlere, Kemal Atatürk 
gibi büyük bir inkılapçının hatıra· 
sına karşı duyduğunuz teabbütkfır 
hürmeti ne kadar iyi anladığımı ve 
bu hürmete ne derece iştirak evle
diğimi söylemek isterim. Turkün 
milli kurtuluşu, modern tarihin en 
ziyade ders \'e ibret alınacak fasil
larından birisi olarak kal aktır. Bu 
kurtuluş, yeni nesillere şuurlu bir 
vatanseverliğin ,.e milli sere{ asil 
hi sinin ku\'\·etini öğretecektir. 

Aranızda gördüğüm kardesçe 
hüsnü kabulden dolayı sizlere derin 1 

surette medyunu şükranım. Bu 
hü nü kabulü, sivasi yaklaşma ese· 
rlmizi üzerine ibtina ettirdı~imiz te
mcllE'rfo ne derece d rin ve s:ığlnm 
oldu v unu bana ispat elmistir. Dev
letlerimizi biribirinc b:ı 1 van rabı
talar, ancak, milletleı imizi biribiri· 
ne bağlıv.:ın bu dere<'e <' mlı dostlu· 
ğu lt mhir evlemektedir. 
Beş asırd n fazla bir zam~n b'ıi 

biribirimize \·aklaştırmış olan ma· 
zimizden, cesaretimize kar ı hurmet. I 
ahlakımızın dürüstlüğü b hs ndP 
karşılıklı bir itimat ve avni şere'r 
\'e namus telakkisi almış ve muh&· 
faza etmiş bulunuvoruz. 

Bu hisler, uzlaşma 2ihni,·eti ile 
dolu, fakat her turhi znaftım da arı 
bir tarzda, sulh sivc;setimizi müştP· 
rek suretle idame b::ıhsinde bize y r
dım etmektedir. Milletler aras nd~ 
bir 'ttihat ve i birlı~ı ul tı hn B 1 
kan Antantı eserine ve avni zam n
da hüsnünivet sahibi bütün millet· 
ler .arasında vaklac:ma büvük eseri
ne. yani umumi sulh esE.'ri"'e hikrn"t 
ve cesare'le çaltsaca"ız. 
Yarın Yalovad::ı.ki ikamPt"'ıh ann· 

da Reis cümhur İsmet İnC\ni.ı + ra
fından kabul edilmek viıkc;<>k rpf 

ne nail olacağım. Bu kabulün buvtlk 
kıvmC'tini tamamile takdır edh">· 
rum. Kendilerinin nezdinde. bu de
rece otorite ılc devtım etmek'e ol· 
duklnrı eserin büvükliı~ü .k~rc:ısın 
da hfüün RumC'n millP mirı '1!.lrm t 
ve havranı k hislerine tercem n olD· 
caiYım. 

Rumen milletinin sadık do tu 
Türk milletinin san. şeref \'e ref hı 
için en hararetli temennilerimi bil· 
diririm.> 

Hariciye Vekilimizin beyanatı 

Bükreş, 13 (A.A.) - Türkı\·e Ha· ı 
ricive Vekili B. Şükrü Saracoğlu, I 
Rador Ajansının Ankaraya gonder· 
diği hususi muhabirine aşağıdaki 

bevanatta bulunmuştur: 1 
cCümhuriyet hükiımetinin ,.e 

Türk milletinin dost ve müttefik 
Rumanyanın muhterem Hariciye 
Nazırı tarafından yapılan ziyaret -
ten duyduğu derin memnunh·etini. 
Rumen milletine ibliığ içln Rador 1 
Ajansının bana verdiği bu fırsattan 

1 
dolayı bahtiyarım. Balkan Antant 
ruhu dahilinde fikir iştirakimizi bir I 
kere daha teyide ve iki memleketin 

yüksek menfaatinin ayni olduğunu 1 
bir kere daha müşahede ve tesbite 
imkan vermiş olan bu ziyaretin, bs.
rış hizmetindeki teşriki mesaimiz·n 
devamı için mes'ut neticelere velllt 
olacağına kani bulunuyorum.:. 

Hamdullah Suphi büyük elçi 
oldu 

Ankara, 13 (A.A.) - Rumanya
daki Türkiye orta elçiliğı Buyük El

çiliğe çıkarılmış ve Orta Elçimız 
Hamdullah Suphi Tanrıover büyük 
elçi unvanilı Bukreş'dt ipka edil· 
mlşti;::. 

........ 

Veremle 
Mücadel~ 
Böyle Olmaz 

Önümde, Istanbul Verem Müca· 
edlesı Cemıyetınden gbnderilen bir 
mektup var. Mektupta aynen şöyle 
deniyor: 

cEyüp dispanserimizc müracaat c· 
den 1ıastalardan fa'l..-ir ve beslenmi
ye muhtaç olan vercmlilcr·n hayır 
serenlerin 1ıimayesinc verilmesi gi
bi Cemiyetimiz taraf mdaıı memle. 
ketimizde tatbikine b~lanılan yenf 
bir yardım usulünün ragbcte maz
har olacağı pek kısa bir zaman için
de on fakir veremlinin himaye edıl
mi§ olmasından anlaşılıyor. 

Ayda on lira gibi zenginlerimiz t•e 
hayır sevenlerimiz için bir kıymeti 
olmıyan, fakat fakir bir t:eremli için 
pek büytik değeri bulunan iaşe pa
?'asmnı bir yurddaşı, b ,. aileyi kur· 
tarmak mümkün olabileceğini sayın 
zenginlerimizin nazarı dikkatine 
koymayı yurt borcu addetmekte· 
yiz .• 

Verem illetinin memleketimiz ve 
bilhassa İstanbul için ne kadar bu
yük bir musibet olduğu mallımdur. 
Her sene beş allı defa bu hususta 
salahivetli kalemlerin inanılacak is
tatistiklere dayanarak neşrettikleri 

yazılar onünde her \'atandasın bü
vük bir teessür hissetmemesi gavri 
kabıldir. Muhakkak olan nokUı su
dur ki, derdin büyüklüğüne nisbetle 
yapılmakta olan mücadele çok ZS\' f 
ve çok nıikaf ıdir. İstanbulda bµ işi 
üzeıine almış olan cVcrem ~foca
dele h cemiveti bu işi hakkıle ba· 
şarabılmekten çok uzakta bulun· 
maktadır. Bana, bir sanatoryomd:t 
yatacak vatak bulmak için fak r bır 
,·eremlınin on. On bir ay sıra bekle
mek mecburiyetinde olduğunu söy
ledikleri ,·akit çok derin bir ıztırnp 
duydum Zıra bir \·eremlh l sana· 
torvomda yatırabilmek iç!n on av 
bekletmek, denizin dıbinde boğul

makta olan bir ·adamı kurtarmak i· 
çin yarım saat beklemekten farksı:ı 
bir ı tir. Yarım saat sonra denizin 
dib ndeki adamın nas 1 \·alnızca ce
sedi çıkarılabilirse, on bir ay sonra 
da o veremlinin ... 
Canım, bövle hazin \'e feci haki

katlerı de mıYe ve yazmıva ne hi· 
ıum Yar. Hakık t su ki, Verem Mü
c ,d.,lesi Cem ·veti t tan bulun acil 
yardıma muhtaç binlerce fakir ''e
reml'den sade<'e onuna ayd on li
r ... temin cdebılmi"se hiç bir-,<'v vap
rnamıc; demckt'r. Bu iş. çok daha ge
niş. cok daha şümullü bir derttir. 
Ye har den gclmc>si muhtC'mel bit} 
tanrruıa karşı ordumuzu nasıl km~
\'etlendim·orsak, memleketi için i
çin ke.ı;niren bu musibete k r~ı da 
avni sekıldc hareket etmeliviz. 

B ı m<'\ ua vakında teı...~ar temas 
edeceğim. $imdilik bu kadar! 

MURAD SERTOCLU 
••• 

Bir izah 
Bundan birknç ay ev\ el bu sütun. 

da yazdığım bir yazıda o zaman 
matbuata yeni akseden İmpcks ha· 
dises1ni mevzubahs etmiştim. Dah3 
ziy~de afaki olan ve rüşvet denileı: 
sef ıl hadisenin mahiyetini tahlil e
den bu yazıdan, bilahare hiç b~ 
sun'u taksirleri olmadığı tebeyyü~ 
eden Kemal ve Şakir Seden birader
lerin müteessir olduklarını öğren

dim. Bunca senedir namuSkarane 
faaliyetlerile bilhassa Türk filmci
liğine büyük hizmetleri dokunan 
Seden kardeşlerin böyle bir töhmıot 
altında kalmaları bittabi beni de 
müteessir etti. Burada o yazının hiÇ 
bır \•eçhile Seden kardeşlere raci 
olmadığını kaydetmeyi lüzumlu. bu
luyorum. İstemiyerek incittiğim Se· 
den kardeşlerden af dilerim. - M. S. 

Yeni Adliye Vekaleti 
Müsteşarı 

Ankara 13 (Hususi) - Münhaı 
bulunan Adliye Vekaleti müsteş r
lığ.na Temyiz Mahkemesi Dördun
ciı Dairesi azasından Selim Nafiz 
Akyollu tayin olunmuştur. Yeni 
Adlıye musteşarı muhtelif yerlerde 
hakimliklerde, adliye müfettişlikle. 
rinde ve Tefti§ Heyeti Rei51iğinde 
bulunmuı kıymetli bir ıd.liftcimit
dlr. 
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Lodi Bir · lıviçre Pasaportile 
İ~ilterede Dolaııyordu 

Almanlar methur casus Hana Lodiain ı.mini yeai 
bir muhriplerine Yermiflerclir. 

HUIAea 
Ciha•ı Harbi ilan edildikten son

ra bütün itilaf devletlerinin casus
ları Almanlann kullandıkları gizli 
ş•fre1Ji elde etmek içı'n faaliyete 
ı eçmi§lerdi. 

Szek ismindeki bu At•usturyalı 

mühendis lngitizlerin tP-şvikile ve 
ı•cidlcrile şifrenin b1r kopyesini çe
kerek onlara teslim etmişti 

lng ı :dere bu kadar büyük iyilik 
yapm~ olan mühendis Szek orta
dan yok oimuş ve b'r daha ondan 
hiç bir hrıber almamlımıstır. 

Büyük Harpte 1ngilizler tarafın
dan kurş na dizilen A hıınn caıtusu 
flans Lodi'n"n :nac:Prası da çok es-ı 
rarengizdir. Nisbeten accm; bir ca
sus olan Lodi Almanya tarafından 
1914 tc lngiltereye bir pasaportla 
sevkolunmuştur. Fakat o daha yol
da iken büyük bir tedbirsizlikle 
bir arkadaşına yana yakıla: 

- Şu Almanlar da ne kaba he -
rifler! diye söylendi. Almnnyadan 
geçerken pasaportumu müsadere 
ettiler ve bunu yeniden alıncıya ka-

1 
dar akla karayı seçtim. Belki de 
pasaportumun bir kopyesini almış
lardır. 
İngilizler Lodı'yi, müşkülat çıkar

madan memleketlerine soktular, fa
k at hükumet merkezine gelişınden 
itibaren de, mütemadi surette takip 
edildi. Zavallı kendisini tam bir era
niyette sanıyor ve her attığı adımın 
bilindiğini ve otelde, yanındaki oda
da bir zabıta memurunun bulundu
ğunu, ve kendi odasının boş old~u 
zamanlarda kağıdlarının 'karıştınl
dıjını hatırından bile geçirmiyor
du. 

Buna rağmen fevkalade bir tesa
düf eseri olarak bir gün, kendisini 
takip edenleri aldatarak Manches
ter'e hareket etmeğe muvaffak ol
du. Fakat bu da maharetinden do
layı değildi. Bu şehirde, kendisin
den çpk daha malUmat alan diğer 
bir Alman ajanını görmeğe gidiyor
du. Bu adam, Lodi'yi görür görmez: 

- Allahım; buraya nasıl gelebil
diniz! diye bağırdı. Polisin sizi ta
kip ettiğini öğrenince mahvolduğu
nuzu dilşünmüştük. 

Manchester'de, Lodi sahte bir 
İsviçre pasaportu aldı ve sekiz gün 
sonra Londraya döndü. 

O vakit, 9alışmağa koyuldu. 
Her gün, kendisine gösterilen İs

veçlinin ticarethanesine, öğrenebil
dikleri hakkındaki raporu gönderi
yordu. Şüphesiz, bunlar haricen 
Adi iş mektupları idi. Fakat satırlar 
aruında, gizli mürekkep ile husust 
yazılar yazılıyordu. 

Londrada, Lodi, sahte İnglis'in 
Scotland Yard tarafından arandığı
nı ve yakalanması için nakdi mükA
fat ilin edildilf.ni bildiğinden müm
Jdln mertebe silik bir hayat lfiril
yordu. 
Y.ımz 'bu tekildeld yaşayış epey

ce masraflı olduğuntfan gün Un bi. 

rinde beş parası kalmadığını gördü. 
Ve o vakit, hayatına mal .olacak 

ikinci gafını yaptı. 
Stokholm'daki ticarethaneye aşa

ğıdaki telgrafı çekti: 
cParasızım. Tütün almak için mü

him paraya ihtiyacım var. Yakında 
Hür.'ler üzerine kat'i muzafferiyet 
elde edeceğimi7.i llmid ederim.> 

Zavallı Lodi bu vatanperverane 
satırın sansürden daha kolaylıkla 

geçeceğinı tlmid etmişti. Halbuki 
aksi oldu. 

K'>ntrol memuru telgrafa uzun 
uzun baktı. İçerisinde üç tezad var
dı. Pratık İngiliz: cParasız olduğu
nu söyllyen bir adam neden lüzum
suz sat l'lar yazıyor? diye düşündü. 
İsveç'de fiatler daha düşük olduğu 
halde ve ordunun fazla ihtiyacı kar
şısında bizzat burada elde etmek 
için güçlük çektiğimiz tütün almak 
ıçın bu adam ne diye bura
hıra gelmiş? Ve nihayet, bitaraf bir 
memleket ticarethanesine bu me
alde vatanpcrversne satırların gön
derilmesinin ne lüzumu var?> 

İntelligenee service telefon edili
yor ve yirmi dört saat zarfında İn
giliz 7.abıtası herşeyi öğreniyor ve 
İsvirreli ve sahte !ngilis'i teşhis edi
yordu. Miifcttisler, Lodi'yi yakala
mak için evine geldiler, fakat bir 
kere daha, hissinden kuvvet bula
rak, casus, firarı münasip görmüş, 
Londrav: terketmişti. Fakat çok za
man hariçte kalmadı, tekrar gara 
geldiğir.de İntelligence service a
damları tarafından tarımdı, yalnız 

derhal tevkif edilmedi; onun vası
tasil,., daha miihim bir av üzerine 
el konmak isteniyordu. 

Bununla beraber bir gün. evine 
giderken yabancı bir adam, Lodi'yi 
kollarından tutarak: 

- Gizli servis, beni takip ediniz, 
dedi. · 

Ve bir kaç gün sonra, Hans Lodi, 
Londra kalesinde, bir müfrezenin 
kurşunları altında yere düşüyordu. 

• . . 
LAWRENCE 

İntelligence Service'in en meşhur 
ajanlarından biri olan Thomas Ed
ward Lawrence, beş çocuklu bir 
ailenin ikinci evladı idi. Babası İr
landalı, anası İskoçyalı idi. 

Ailenin serveti mütevazı olduğu 
için bidayette Lawrence oldukça 
vasat bir tahsil ve terbiye gördü ve 
çok sonradan Oxford üniversitesine 
girebildi. Yalnız burada da az kal
dı. Gençlik senelerinde, arkeolojik 
tetkiklere hararetle bağlanarak, 
ckiltüphane faresi> denilen kimse
ler gibi çalıştı. Arkadaşlarının ak
ıine olarak spordan nefret ediyor, 

buna mukabil yalnız başına uzun 
gezmelerden hoşlanıyordu. Bunun
la beraber fazla çalışkan bir talebe 
fibi de göriinmüyordu. Zira ders 
programlarının ıekllni beğenmiye

rek dersleri kendi fikrine göre ta
kip ediyordu. 

'(Devamı ftl') 
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J Modern Sergüzeşt 
' Arayıcıları 

Sultan Aziz Devri 
Başpehlivanları 

Heyecan Hissetmek için Hayatlatını Binbir • 
Tehlikeye Atmaktan Çekinmiyen Adamlar 

1
-Akkoyunlu Kazıkçı Karabekir-

Eskic!en Leonard de Vinci ve dinde yaşıyan ve yerlilerin, kendile- • 
- •• - YAZAN: SAMI KARAVEL. 

.Jules Verne'in tahayyül ettiği ma- rine saadet getiren bu nevi sihirl::/ı B k • • 
kinenin bugünküj hale gelmesi ser- gibi telakki ettikleri bir beyazın e ırı 
güzeşt dediğimiz şeye ilmi bir vasıf mevcudiyeti musırrane dolaşmıys. 
sürerken ayni zamanda altın ara - başladı. Bu haberleri ortaya yayan 

Kıstırmışlardıf 
mak hırsının, yabancı diyarlad1n kimseler, bunları, yere kabataslak 
mukavemet edilemez cazibesile mü- tayyare resmi yapan ve bu beyazırı 

H 

Uc Pehlivan Bir • cadele ettiği o eski vahşi ve )>üyük semadan düştüğünü söyliyen yerli
aergüzeştin kaybolmasını da mucip lerden işittiklerini de ilave ediyor- mek • 

/cin Plan 
olmuştur. lardı. Pazarlara gelip tebu haber -

Bununla beraber sergüzeşt, dah ı leri veren yerlilerin işa.ret ettikleri 
az romanesk, fakat daha açık vn mahalle gitmek için Fransız ve Hol
hatti daha facia ile dolu bir hald<> landa Güyan'Jarı hududundan iti
mevcuttur. baren tam otuz sekiz giln pirog de-

Yüzlerce heyeti seferiycnin kayıp nilen sandallarla seyahat etmek la
ve mahvolduğu gayrimünkeşef di - zımdı. Bunu müteakıp ta hemen 
yarlar, yollarını kaybeden kervan - geçilemiyecek derecede azgın şela

ların parçalanmış cesctlerile süslü leler vardı. Rcdfern'i aramıya giden 
yamaçlarından geçerek Himalay:ı heyetler, ümit.siz, muvaffakıyetsiz 

silsilelerine tırmanan heyetler, buz dönüyorlardı. Şimdi, hükümet, cid
dıı.ğlannda yaşıyan bitip tükenmi - di arayıcılara yardıma hazır oldu -
yen gece altmda her iki kutbun buz ğunu ilan etmektedir. tyi niyPtli ve 
lan üzerinde ilmi tetebbularla uğra- cesur kimseler de, bu sergilzeşte gi
şan heyetler, işte bütün bunlar, her rişnıeğe ve hatta muarızam masraf
insanm ta içerisinde "sakladığı sergü ları bile ödemeğe hazırdırlar. Fakat 
:r.eet hislerini ne güzel ifade eder. ormanlar, hastahklan ve tehlikeleri 

Modern sergüzeşt... i1e bu arayıcıları beklemektedir. Ve 
Şimdi yeniden 1925 de Brezilya- bazı menfi haberlere rağmen yani, 

nın blkir onnanlanna girerek bir tayyarecinin bu ina kadar yerli bir 
daha dönmiyen Fawcett heyetinin kabile yanında yaşıyamıyacağmı. bu 
aranması için bir heyeti !Jeferi~·!.? beyaz adamın başka birisi olacağını 
tertip edileceğinden bahşedilme~te- ve hatta, sukut neticesinde Rf'dfern 
dit'. ölmüş olabileceği hakkındaki id -

Yükeek ağaçların tepelerine tır - dialara rağmen, bu yoldaki riva -
manan sarmaşıkların yeşil perdesi yetler devam edip gitmektedir. 
arkasında, Londra coğrafya cemi - SergUzeşt ... 
yetinin Matto Gresso'da Maya me - Bugün arz üzerinde daha beş 
deniyetinrlen artakalan iki şehrin milyon kilometre murabbalık meç -
bozulmamış bakiyelerini aramıya hul kalmış, keşfedilmemiş toprak 
memur ettiği birkaç adam, bu işi ii- vardır; .. 
zerine almıştı. üç tane arkeoloji heyeti csrarl:ı 

Brezilya hUkiımeti tarafında.ı dolu Hoggar'da Antinea'nın Krallı-
kendisir.e verilen silahlı muhafız ğını aramaktadırlar; elli asırl:k bir 
kuvveti istemiyerek heyet reisi Ko
lonel Fawcett, oğlu John ve bir dr 
Amerikalı arziyatçı ile birlikt·.! 
Fransadan on yedi defa daha büyük 
bir kıt'anın içerisine girmiştir. &n 
mektuplarındau biri §öyle diyor.ili: 
cHaftalar1a, hatta aylarla bizden 
bir haber atamazsanız, sakın erıdi -
şeye dilşmeyiniz .. > 

Bir sene .ı1onra bir Frmısız mü -
hendisi, San Rafoel Fawcett'e, nPh
rin sahillerhdc, hafızasını kaybJt
mlş bir haldP. rastgelmiş olduğunu 
iddia etti. Bir müddet sonra da ka
uçuk arayıcıları bir Hindli kabilesine 
reis olan beyaz bir adamdan bahse· 
diyorlardı. Bundan da bir sene sonra 
Fawcett'i aramıya giden bir heyeti 
seferiye, tehlikeli bir mıntakad!l. 

yerlilerin bir pususunda heyet iza
lannın öldUğU haberile geliyordu. 

Nihayet İsviçreli bir avcı, iş mü -
nasebetile görUştilğU bir Hintli re
isin yanında saç ve sakalı bembeyRZ 
yaşlı bir Avrupalıya rastladığını ve 
bu adamın, mevzubahs heyeti sefe
riyenin reisi olduğunu ve yalnız 
kendinin sağ kaldığını ve şimdi de 
Hintlilerin elinde esir olduğunu söy 
lediğini nakletmişti. 

Bu hikaye tngilterede büyük akis
ler uyandırdı ve birçok kimseler b;ı 
kadar talihsizlik önünde heyecan 
duvdu. Halbuki Brezilyada buna oJ 

kadar ehemmiyet verilmedi. 
Ve o zamandanberi heyeti seferı

yeler Matto Grosso istikametine 
muntazamen gidip o milthiş orman
lann mahpusunu kurtarmak Umidi
le çırpınmaktadır. 

terkten sonra ikinci ehramı in -
şa ettiren Firavun Kefren'in diorit 
taşocakları buluıımuştur... Sergü -
zest! .. Daima ve hala sergilzeşt! .. 

··········~··••••••••••• •M•••• •••••••••••e 

Değirmencilerin 
Dünkü 
Toplantısı ---Sert Buğday bulunamadığındaa 
elıı•ek cetnisinio tebdih 

iıteniyor 
fsÜınbul değirmencileri dün Be

ledıye İktısad Müdürlüğünde bir 
toplantı yapmışlardır. Toplantıya 
Belediye İktısad Müdürü, Toprak 
Mahsulleri Ofisi İstanbul ıubesi 
Müdürü de ittrak etmiftir. 

..Bu .. topl~ntıda değirmenciler bu -ı 
gunku bugday tedariki şeraiti al -
tında Belediyenin tesbit P-ttiği for-1 
mille uygun ekmek ima~ine irnkAn ı 
olmadığını ileri sürmuşlerdir. Çün
kü Toprak Mahsulleri Ofisi, değir
mencilere yalnız yumuşak buğday 1 

vermektedir. Halbuki Belediyenin 
ekmek formülüne nazaran bugün 
İstanbulda ekmek yüzde 30 sert, 
yüzde 70 yumuıak buğdaydan imal 
olunmaktadır. Bu vaziyette fırıncı-1 
lar sert buğday bulamamakta ve 
bulsalar bile çok müşkül&t çekmek
tedirler. Dünkü toplantıda bu hu -
susta müzakereler yapılmış ve bir 
hal çaresi düşünülmüştür. Bu hu -
susta yeni bir formül hazırlanacak
tır. 

Deniz bayram ı hazırlıkla rı 

• 
Mesele ellı lira değildi. Asıl iş 

Bekiri mağlüp etmekti. Mustafanın 
taraftarları seviniyorlardı. Çünkü; 
Bekiri kıstırmışlardı. Eşsiz ve arka· 
daşsız yakalamışlardı. Mağllıp ol-ı 
ması yüzde yüzdü. 
Doğrusunu söylemek lfızımgelirse 

Bekir taraftarı olan Şumnu beyleri 
de bu vaziyet karşısında heyecana 
düşmemiş değillerdi. 

Bu vaziyet karşısında soğukkanlı
lığını muhafaza eden tek bir adam 
vardı. O da Kazıkçı Bekirdi. Bir çar
dak altına serilen hasınn üstüne 
uzanmış sessiz ve sakin kendi tara!· 
tarı olan ihtiyar ağaları dinliyordu. 
Ağalar konuşuyorlardı: 

- Husmen ağa be! .. Çivgara getir
di bu ahretlikler bizi be! .. 

- Te hey!.. Hepten tutsağa düş-
tük be!.. • 

-Baka be! .. Bekir de Husmen 
aganın öküzü gibi söylemez durur 
be! .. 

- Söyle kızan be! .. 
Bekiri, söyletmeğe çalışıyorlardı. 

Bı>kir, nihayet kısac:a şunları söyle· 
mişti: 

- Allah, ne dilerse o, olur? .. 
- Görmez mi.sin Çivgara düştük 

be? .. 
- Ne yapalım? 
- Baka he!.. Hepten gaygusuz-

sun be?. 
- Olmuşa çare var mı? 
- Tc hev! .. Bırakıp gidelim be! .. 
- Hiç böyll" şey ohtt mu? .. Mey-

dan yeri bırakıp kaçılır mı? .• 
- Birden sancılanırsın... Hasta 

oldu dive güreştirmeyiı be? .. 
- Olmaz ağam! .. Ayıptır ... Erkek

liğe sı~ar mı bu iş? 
- Baka be!. Kabadayılığın onda 

dokuzu kaçmaktır Bekir be! .. 
- Affedersiniz ı:ıma, ben yapa

mam ... Bütün buraya gelen pehJi
vanlar birleşip bana karşı çivgar 
yapsalar ölünciye kadar güreşırım, 
meydan yerini bırakıp kaçamam, 
dedi. 

Ve kesip attı meseleyi... Ağaların 
söy!edikleri haklı idi. Bekirin mağ
ltlp olması yüzde doksan idi. Hatta, 
doksan dokuz... Çünkü; ortada i:iç 1 
pehlivanla gUreşecek demekti. 

Fakat; Bekirin Anadolu damarı, 1 
inadların inadı hiç ona meydan ter
kettirebılir miydi?.. Söylediği gibi 
isterse bütün cK~nrıaheh gilrPşirıe 

gelen pehlivanlar birleşmiş olabilir
lerdi. O. muktesit ahl!ki!e şu kllrar
da ve kanaatte idi: 

- ,\llah, ne dilerse o, olur? .• 
Küçük güreşler bitti. Başaltı gü

reşleri de oldu. Sıra baş giireşe gel
mişti. 

Cazgır ba~ırıyordu: 

- Başıı güreşecek pehlivımlar· 

meydana!.. 
Piç Mustafa başta olmak üzere, 

Çakır, Kündeci hemen ka7.an dibine 
gelmişlerdi. 1'ekir de çok sürmeden 
kazan dibine geldi. 

Davullar, zurnalar susmustu. Hat
tA; se};rcilerde bile çıt kalmamıştı. 

BugUn, on dört sene sonra l{olo
nel'in bizzat kansı araştırmaları f. 
dare edecektir. 

1927 ağustosundanberi, Brezilya. 
nın iç taraflarında, Amazon nehri 
mıntakasında kaybolan tayyareci 
Redfern aranmaktadır!. On bir bu· 
çuk sene endişe ve heyecan! .. Ve on 
bir buçuk senelik muvaffakıyetsiz
lik, neticesiz faaliyetler! .. 

Bir temmuzda yapılacak olan De- Herkes st>ııini ~ nefesini kesmiş ka
niz bayramı için hazırlıklar ilerle- ıan dibine bakıyordu. Bu havalinin 
mektedir. Alakadarlar bu seneki bUtün seyircileri kadın ve erkek 
bayramın daha muhteşem bir suret· pehlivanlıktan anladıkları için Be
te kutlula!lması için bir Boğazı geç- kirin .çıvgara. geldiğinin farkında 
me müsabakası tertip etm!Şleıt:llr. tdller. 

Redf ern, Nevyork ile Rio de Jıı
neiro'yu bir uçuşta kat için hareket 
etmişti; kendisi, son defa olarak 
Venezuella sahili Uzerinde görüldU. 

Muazzam yeşil bir deniı.z gibi olan, 
Amazon ormanlarının §ayanı hayret 
sıklıkları arasına mı dalmıştı? Bey
hude yere araştırmalardan sonra, 
tayyarecinin öldüğü kararı alındı 

ve ismi, kurbanları arasına yazıldı. 
Ve derhal, meçhul kalmıı bu mın 

takalarda Y,&PY.an Hintlilerin nez • 

Fakat bu müsabaka şimdiye kadar Yağlanmalar başladı. Bekir, yal
yapılanlardan çok daha çetin blr ıu- nız başına yağlanıyordu . Ötekiler 
rette tertip edilecektir. Çünkil ge· birbirine yardım ediyorlardı Yağ

çen seneler zarfında yapılan birçok lanmalar bitmişti. Cazgır eş tutup 
mUsabakalar daima Bebekle Arna- pehlivanları k:bleye çevirerek dua
vutköy arasında akıntının nisbeten ya başhyacaktı. 
az tesirli mıntakalarında yapılıyor· Birdenbire ortaya Şumnu ağala· 
du. Bir temmuz yarışı Ortaköy De- rından biri atıldı. Ellıili havaya kAl
niz Ticareti Mektebi ile Haydar- dırarak halka bir şeyler söylemeğt 
paşa arasında yapılacaktır. Bunun tflıam etti ve söze başladı: 
için Balkanlardan da yü7.Ucüler da- 1 - Ağalar, beyler ... Görüyorsunuz 
vet edilmlftir. Yarifla kazana11lara başa lki çift pehlivan vardır. Yani 
ıayet leyınatli hediyeler verilecek- dört kişi. .. Hepiniz pehlivan ollu 
til. · pehllvansınız... Bilivorsunuı ki, 

Olmuşlar Y P.n· 
Hazırlamışlar_dı 

Mustafa, Çakırın oğlu İbrahim, llil
seyin birbirile arkadaştırlar ... BUO" 

ların aralarında yapacakları gµret 
ciddi olama7_,, Ortada ~kir, yalnıl 
kahyor... İyi bir güreş seyretın~ 
isterseniz Çakır İbrahimle Kündeel 
Hüseyine başa konan elli altın rnll" 
kabilinde haklarını verelim gürer 
ten çıkaralım ... Güreşi Bekirle Mut' 
tafa yeke yek tutsunlar ... 

Der deme7., ortalıkta kızılca bit 
kıyamet koptu. Mustaf anın taraf• 
tarları çok olduğundan hatta .,Kat" 
nabat. lılar da Mustafayı tuttukll" 
nndan ahali hemen hep bir ağızdaO 
bağınşm1ya başladılar. Bajırıyot
lardı: 

- Olamaz! .. Olmaz! .. Burası met' 
· dan yeri! .. 

Güç bela halkı susturabildilet ... 
Şumnu ağası meydandan çekilrntr 
ti. Ortaya ihtiyar cazgır çıktı. Gili' 
sesile bağırdı: 

- Ey ahali .. görüyorsunuz ki, bU
rada bir çıvgar güreşi olmak ihtl -
mali vardır. Hiç olmazsa birbirini 
hasım olan Mustafa ile Bekiri i~ 
tutuşta birbirine eş verelim.. dedi-

Ahali yine bağrıştı. Ve kur'a çr 
kilmesinı ıstiyorlardı. Nihayet; tıcl 
taraf ağalan bır yere geldi. Ve kur'• 
çektiler. 

Bekire, Çakır. düştü. KündeciY' 
de Piç Mustafa eş olmuştu. Mtıı 
herkes yerli yerine oturmuştu. 

Kim kime düşerse düşsün, ,n:ibr 
yet Bekir ortada yalnızdı. Ve yirıl 
c;ivgar olacaktı. 

Lakin, bu kadar gürültü patırtı 
içinde ağzım açıp tek bir laf etrnl
yen bir kişi vardı. O da, Bekirdi. 

Bekir( ellerini göğsüne çaprazll" 
rnış, gürültüyü seyrediyordu. Fa -
kat, içinde fırtınalar ve kıyametlet 
kopuyordu. 

(Devamı var) 

Müzelerde 
Es:rlerin 

• 
Mu haf aza işi 

Müzeler Umum Müdürlüğü askeri 
müzenin karşısındaki sarayın estd 
fodla fırınlarının yerinde bir kiınY' 
Iaboratuarı yaptırmıştı. Bu lab·orr 
tuar şimdiye kadar Asan Atika Mil• 
zesinde bulunan Asurlulara ait tul' 
la tabletlerini elektrik fırınlarındl 
pişirmiştir. Müzelerimiz birer tartb 
sahifesini ihtiva eden bu yazılı tul' 
lalail bu kimya işi ile mahvolmak
tan kurtarm1ştır. A:rurlular bu tab
letleri hazırlarlarken hamurlannıll 
fçine tuz koydukları için bunlar Adi 
fırınlarda piı;irilirken çatlryorlardJ. 
Fenni fırınlar, bulnarı çatlatrnadaJa 
pişirme imkanını bulmuştur. MaA" 
rif VekAleti Kimyahanenin genişlr 
tflmesine ve kadrosuna bir asistan1' 
üç memur daha ilavesine karar ver 
miştlr. Ayrıca bir de kimyahane ya
pılacaktır. Müessese bunlardan soll" 

ra hem eski eserlere Arız olan bar 
talıkları tedavi ve izale edecek, herO 
de elclel! r.,ftNlerin madeni mahiyet
lerini tetkik edecektir. 

Kadıköy Haydarpat• 
hatb yeni larlfeler l yarın 

baf hJOt:' 
Kadıköyle Haydarpaşa arasınd• 

hazırlanan yeni tarife :yarından iti" 

haren tatbik edilecektir. Bu tarifi' 
ler trenlerin hareket ve gell§ .,at· 
!erine göre tanzim edilmif ve sefer• 
lerde bazı ilAve ve değifiklikler 1'' 
pılm&Jl.ır. Bilhassa cumarteai ve P'' 
aar ,Und izdilama mani olmak ıçtıı 
icabedan tedbırler alınDUfbr. 
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Tenkit: 
Bahar Hikayeleri 
Üzerind.e Bir 
Konuşma 

Çığır kitabevi, açtığı çığırda bir 
adım daha ilerliyerek bize Kenan 
Huhisi'nin Bahar Hikayeleri'ni ver-

Uçan Ordular 
Çakırcalının Anası Oğluna - di ve güzel yerli malı eserlere susı· 

yan gözlerimiz bu kitabın üzerinde 
de uzun uzun dinlendi. Bazı kır çi
çekleri vardır, bunlar baharda açar

Tayyarelerle Asker Nakletmenin 
Harp Tekniğindeki Yenilikleri Emdiği Siitü Helal Etti 

d Diğer taraf tan Çakırcalı tarafın- ( 
an §ehid edilen mülazim Hüsnü

~~n. ağabeysi yüzbaşı Rüstem de 
Ukurnete ınuracaat etmiş ve kar

~~Şinin intikamını almak için takip J1ne memur edilmesini istemişti. 
bu. talep de kabul edilmiş ve rüt
k esı binbaşılığa terfi ettirilerek Ça· 
ırcalının takibile tavzif edilmişti. 
ÇakırcaJı, Kaymakçı köyünün me

~~lı~~nda Hasan Çavuşla mülazim 
it usnuyü öldürdükten sonra kaçar
~n arkadaşlarından ayrıldı. Hacı 

Ustafaya: 

1 - Siz doğru Gökbel dağının" yo
~nu tutun! Ben sizi orada bulurum. 
ızanların bir kısmını da Yürük 1 

;:d~.rlarına yerleştirin. Kalabalık 
d 
0rtinıniyelim! Talimatını vcrdiğin

t·~ onlar doğruca Gökbel istikame.::1 tuttular. Çakırcah ise atının 
){·~ını Ayasuluğ köyüne çevil-dj. 
~Ye .. alelade bir köylü gibi girdi. 

ndısıni görüp hürmetle selamlı· 
~an abbablanna selamlarını arka-

t.aşça iade etti ve doğruca evine git-
ı. 

k
Annesi başında senelerdcnberi 

Çı armad w k h ıgı ara yazması olduğu 

k~lde oğlunu ayni ciddiyet, ayni sü-

la~~ ve ay~! ~.ahit. bakışlarla karşı
old · WEfe, buy.u~ bır hürmetle bağlı 
. ugu annesının elini öptü. Anne-I 

sı ona h .. 
t k ' er gelışınde sorduğu su:ıli 
e rarlardı: 

ı - Namusunu temizledin mi o!!-
urn? • 

di~akırcalı bu defa her zaman v<.>r- j 
di~ı cevaptan başKa bir cevap ver-

- Allahm inayetile temizledim 
atıacığım. 

Durgun bakışlı, catık kn<-h kadı
llın y .... 
l uzundc birdenbire mısıl mana-
dar belirdi, derin çizgiler nasıl bir-

kenlbire şeklini değiştirdi, sabit ba- ı 
ış ı .. l 

dı? goz erden nasıl ateşler fışkır-
d · b~u anlatılmaz. Boğuk sesi bir- ı 

en ıre .. ··ı .. 
tenı w çozu muş ve heyecanla tit-

ıege başlamıştı: 

tıı-:1a~emek nihayet yaptın. Baba
o uren v ca .. e ananın namusuna te-

ö Vtil z eder Hasan Çavusu öldlirdün 
Ye mi? • 
AnaŞJnın .. t d·-· 

h'ıuk . gos er ıgı bu heyecana 
~ dabıl Ç~kırcalı sükunetini boz.. ,a ı Ay . 
\1 : nı ses ve ayni eda ile cevap 
eraı: 

- Evet anacığım! 
-1 Berhurdar ol vavrum' 
ht" - . 

l'e hıyar kadın mavi damarları ver 
r elirrni · -Çak ş ınce sarı ellerile koca 

ları ırcalının başını tutarak dudak
laş~a Ya1claştırdı. Güneşten tunç-

s ış esmer alnını öptü. 
onra "k· · .ltetı 1 ısı de insiyaki bir hare-

)arı e kalktılar. Aptest alarak yan-
tıı, ~b~.a~aza durdular. Biri kocası
lıu uru babasını düsünerek ru-

na d.. • 
~ama order rekat namaz kıldılar. 
~a a Zdl an sonra Çakırcalı, duvar-

sı ı ola ·· k · batı n cuz esesınden mus-
Sesı Ş!rifi aldı. Alçak ve hazin bir 

e .ı:as· 
rıa k ın suresini başından sonu-
'lıren~dar. okudu. Anası, kendisini 
~edi n ılahiliğine kaptırmış, on 
iç n ~ene evvel öldürülen kocası 
t 0k.. aha dün ölmüş gibi göz yaşı 
il uyordu D"kü'l e b· · o en bu göz yaşları 
~h. ır ana, oğluna sütünü helal 

.rorau. 
l1asini b" • . 

!ı a ıtırdıkten sonra Çakırca-
tıasına d . 

\>a~1·r . ve a ettı. Kendisinde 
esın· 

ten k ı Yapmış ve ağır bir yük-
~e ru~rtul?1uş bir adam hafifliği 
di bira inşırahlığı duyuyordu. Şim
l&rdan n evvel bu tehlikeli rnıntaka
!&rınaa uzaklaşmak ve Gökbel dağ
~ırtıdı arkadaşlarına kavuşmak !A
lt lte ·tt·fe atını kimsenin bilmedi
ltıe~e b rme. yollardan dört nala sür-
~ aşladı. 

u had· 1 ~an ea· ıse er 1317 senesined cere-
hgdis 1

1Yordu. Çakırcalının bu son 
.a e er üz . b" nrn&vu erme ır çok Çerke:; ve 
l~rUc dun takiplerde bizzat bu· 
.-,~ üzere tzmire aeldiklerint 
~p DtıJr. Çakırcalının kendisini 

"e tenkil ebrıek fizere Öde· .. 

mişe gelen Arnavudlara oynadığı lar ve daha yaza çıkmadan solar
bir oyun vardır ki çok hoştur. Bu lar; bu bir baharlık ömrü olan kôr· 
güzel oyunu anlatmadan evvel Ça- pe fidancıklara biz bahar çiçekleri 
kırcabnın şahsiyeti hakkında bir deriz. Kenan HulUsi'nin Bahar Hi· 
kaç satır yazmak lazımdır. kayeleri adını taşıyan hik~yeleri, 

Efelerin ekserisi cahil insanlar hiç te bu bir mevsimlik çiçeklere 
olduğu halde Çakırcalı, tahsili kuv- benzemiyor; baharda açtı ama, ba· 
vetli, okuması yazması yerinde bir harda solmıyacak galiba. 
adamdı. Bunu kendisini büyüten Bahar HikayeleÇ elime geçtiği 
babalığı Hacı eşkiyanın ilmi sever zaman (elime geçtiği zaman diyo
ve kıymetini bilir bir adam olması- rum, çünkü İstanbul ve diğer bir 
na medyundur. Ayni zamanda bir iki büyük şehrimizden gayri yerler· 
psikoloğ olan efe, bir bakışta insa- de oturanlar için bu tabir en yerin· 
nın karakterini ve tabiatini anlar, de bir sözdür) evet, Bahar HikAye· 
ona göre hareket ederdi. leri elime geçtiği zaman bunu he-· 

Çakırcalının tahammül edemedi- men okumadım, kitap rafımdan iki 
ği ve merhametsiz olduğu tek bir eser daha çıkardım: Sabahattin 
şey vardı. Kendisine bir rakip ye· Ali'nin cSes, i ile Sait Faik'ın .Sar
tişmesine meydan vermek. Kızanla- nıç• ını. Bu üç kitabı, çıkışları sıra
rının arasında fazla zeki ve fazla siyle üstüste koydum ve ilk iki ese
cesur birisi gözüne batmağa başla- ri birer defa daha okuduktan sonra 
dığı zaman bir fırsatını bulur, mut- Kenan Hullısi'yi elime aldım. 
laka onu temizlerdi. Ayni şekilde Ömer Seyfettin, Refik Halit ve 
başka efr\.-.rden herhangi biri siv· Yakup Kadrilerden sonra bizde hi
rilmeğe başladı mı, türlü vasıtalar- kayecilik, üzerinde en fazla kalem 
la ona birleşmek için haberler yol· işletilen bir saha oldu. Ortamektet> 
lar, eğer bu vaidlere kanarak gele- ve lise talebelerinden, yüksek tahsil 
cek olursa gene ilk fırsatta kendisi· gençlerinden tutunuz da tapu mu-
ni öldürürdü. Çakıcının şeytana taş kayyidi yahut posta katibine kadar 
çıkaran zekası giriştiği mücadele· her hikaye - roman heveslisinin mu
lcrde kendisini daima galip çıkarır- hakkak bir iki hikayesi vardır. Fa
dı. kat bunlardan, zaman ve muhitin 

Harbi mesud bir neticeye götür· 
mek için her vasıtaya başvurulur. 

Ufak bir müfrezeye, hatta bir ferde, 
düşman gerilerinde- casusluk, sui
kasd, fikirleri tedhiş, panik ikaı 
gibi çok mühim vazifeler verilebil
miştir. Bu itibarla, paraşütün de 
maksada eriştiren bir alet oldqğunu 
kabul etmek zaruridir. 

Cephelerde havaya karşı da ku
rulan tevkif sistemleri, düşman ha
va kuvvetlerinin gerilere kayma~ 
na tam manasile engel teşkil ede
mez; geceler, yükseklerden uçuş ve 
hava kuvvetlerile karşı duramayış, 
düşman hava kuvvetlerinin birçok 
vakitler içerilere atılamlarma mk8n 
verebilir. Müteşebbis bir hava müf
rezesi, hattA kuvvetli bir defi ve 
tard tertibi karşısında, müdafaa 
cephesini yarmak kuvvetini haizdir. 

Çakırcalının daha evvel de söy1e- tenkitçi mantığı karşısına çıkmağa 
diğimiz gibi bir hususiyeti de na· cesaret edenler bahar ~içeklerinden 
mus mefhumuna karşı gösterdiği daha uzun ömürlü olamadılar; ve 
büyük saygı ve dindar oluşudur. Bu , bu imza bolluğu içinde şimdilik he· 
hususlar. senelerce köylüler ve Yü- men hemen yalnız i.iç isim haklı 
riikler nrosındn tutunmasına ve ken olarak tutundu. İlk ikisi tam bir 
dilerinden yardım görmesine en _şahsiyet, üçüncüsü de rıluş halinde- "" 
büvük saiklerden biri olmuştur. ki varlıklarını ortaya koydular ve 
Bir çok köylüler, Çakırcalının şah- kendilerini bize kabul ettirdiler. 
sında, kendilerinden vergi ve asker Kenan Hulfısi bunların üçüncüsü 
almaktan. başka bir şey düşünme- oldu. 
yen ve bir şey yapmıvan Osmanlı Bahar Hikayelerini dikkatle ~
hiikCımetine karşı bir hami, bir duktan sonra düşündüm: Her orta
destek vasfı görüyorlardı. Bu yüz- ya konan eser az çok bir iddianın 

den de kövlünün büyük himayesine habercisi olduğu halde, ismini ilk 
mazhar oluyordu. hikayesinden almıyan bu hikaye ki-

Bir SoYyet avcı tayyarea~ 'H Sovyet t~yyarecileri 

Sınırları geniş bir memlekette, 
cephelerde bile, havaya karşı delik
siz bir defi ve tard sistemi tesisi, 
esasen mümkün değildir. Yer he
deflerine karşı tesirini gösterirken 
tayyarenin alçaklardan uçması ba- ~ 

his mevzuudur. Paraşüt birlikleri 
yükseklerden uçar, mecbur kalma
dıkça inmezler ve muharebeye gi· 
rişmezler. Havada da müteşbbis ilk 
üstünlüğü kazanmıya çalışır. Sarp 
dağlar, büyük sular, bataklıklar, 

yolsuz ve sık ormanlar, meskfın yer
ler gibi engeller istisna edildiği hal
de, paraşütçüler bir çok araziye ine
bilirler. Bu vaziyet, paraşütçünün 

seçilen herhangi bir yere, istedi~ 
anda ve baskın şeklinde inmesine 
müsaiddir. Tayyare ise, daima mey
dan arar. Paraşütçü için güçlük, in
dikten sonra ve defi ve tard tertip
leri alındığına göre, inerken var
dır. Cephe uzaklarında, memleket 
içerilerinde her yerde defi ve tard 
tertipleri almak ta kolay değildir. 

Bu sebeple, ilk keşif iniş imkanları
nı temine yarar. Doğrudan doğruya 
cephe gerisine iniş ve cephedeki ha
reketlere ortak oluş hakkındaki mi\
taleaları da gittikçe kuvvet bulmak
tadır. Fakat bu teşebbüsü sevkül· 
ceyşi sahada bekliyebiliriz. 

Bir pusu kuracağı. yahud bir çif- tabı, pek te bir iddianın eseri değil~ 
liği basacağı zaman daha evvel dir. (Buradaki iddia kelimesi yan
uzun uzadıya düşünür, en akla gel- lış anlaşılmasın; bizce bu manada 
miyecek ihtimalleri gözönüne alır, eserin iddiası, sahibinin şahsiyetini 
ona göre hareket ederdi. Bu kadar haber vermesinden ibarettir.) Sa
müdebbirane hareket ettiği için her bahattin yahut Sait Faik imzasının 
defasında muvaffak olurdu. Bunca iddiaları açıktır: biri, hareket halin· 
miisadcmelere girdiği halde kendi- de olan muayyen bir tip vaM;ayı ken
sine birşey olmaması, hakkında di tenkitçi gözlüğünün görüşüyle 

cvücüduna kurşun işlemez• kanaa- anlatır; öteki, hazan da mevzusuz 
tini uyandırmıştı. Bir çok köylüler mevzularında, hadiseden ziyade te· 
buna ineı.nıyorlar ve Çakırcalı efeyi daileri peşinde koşar. Şu halde bu 
bir nevi cermiş• adam addediyor- iki imzanın iddiası var demektir. 
lardı. Kenan Hulfısi'nin hikayeleri fae bu 

Çakırcalı, bütün şöhretine ve hay- şahsiyet ifadelerinden biraz uzak 
dudluğuna rağmen yufka yürekli kaldığından, kitabını okuduktan 
bir adamdı. HattA kendisinin elila sonra, muharririn hikaye janrının 
koyun bile kesemediğini söylerler. içinde kendine ayırmış olduğu yolu 
Gene bir defasında daha dağa çık· kat'iyetle tanıyamıyoruz. Kenan 
madan evvel ko1una bir çivi batmış, cTarlaya çevrilen suıı. yahut cDört
bundan fevkalade bir tehaşi hisse· hanların kulaksızh nın muharriri 
derek baygınlıklar geçirmiş olduğu midir? Bizim Anadolu'dan Arabın 

iddia edilir. Fakat muhakkak olan çölüne atlıyan bu iki ayrı çeşit hi
bir şey varsa, o da bilhassa faaliyet kAyenin aynı kalemden çıkması, 

senelerinin sonlarına doğru kimse- hele aynı cilt içinde toplanması 

ye fenalık yapmamasıdır. Fidyeine- hatta insana biraz da garip gelmi
cat almak üzere kaçırdığı kimseler~ yor değil. Eğer genç hikayeci, bu 
de tam bir misafir muamelesi ya- kızgın çöl aşkı yerine bize pınarba
par, nerede olsalar, hangi dağın ba- ~ı yahut söğüt dibinin içli sevdala
şında gizlenmiş bulunsalar gene bü- rını anlatsaydı, bunlar daha çok bi
tün ihtiyaçlarını temin ederdi. zim ve bu hikayeler daha çok Ke

(Davamı var) 
.......................................... 

Cebine habersizce bıçak 
koymu,Iar 

Arabacılar kahyası Mehmedi bı
çakla yaralamaktan suçlu kahveci 
Hasanm muhakemesi dün Üçüncü 
Sulh Cezada yapılmıştır. 

Dünkü celsede davacı, suçlu ile a
ralarının bir kadın meselesinden a
çık olduğunu, bunun için kendisini 
vurmak istediğini söylemiştir. 

Hasan ise, Mehmede hücum etme
diğini, cebinde bulunan bıçağı ise 
Mehmedin arkadaşlannın kendisin· 
den habersiz cebine koymuş olacak· 
larını iddia etmiştir. 

Neticede mahkeme Hasan hak· 
kında beraat kararı verml§tir. 

nan Hulı1si'nin olurdu. 

İçerisinde, fabrikanın iki radyo
sundan birini Ali'nin odasına koy
durmamak şartiyle, cDörthanların 

kulaksızı> gibi cidden kuvvetli bir 
hikAyeyi taşıyan bu kitapta, cMil· 
yarder Makkinleyin halıla;;:" na 
yer verilmesi de bizce hiç doğru 

olmamış. Günlük bir gazeteye günü 
gününe yetiştirilen bir sıra hikaye
si kıymetinden pek te ilerde ol~ı
yan bu hikayeyi Bahar Hikayeleri 
arasında yadırgamamak mümkün 
olmuyor. Eğer Bahar Hikayeleri 
Peyami Safa'nın olsaydı. cMilyar
der Makkinleyin halıları> muhak
kak Server Bedi'in olurdu. 

Bütün bunlara rağmen Kenan 
HulCısi, bu ilk eserindeki mevzula
rıqın Anadolu'luğu, bu çeşit hika- : 

1 -

Tayyareler, daha Büyük Harpte, 
cephe gerilerini tehdid etmeğe baş
ladılar. Bu satırları tayyarelerin 
değil, paraşüt silahlarının rolüne 
tahsis edeceğiz. 

Paraşüt birlikleri istihdamı çok 
yeni bir meseledir. Sovyet Rusya
daki denemeler, tabiyecilerin ve 
teknik elemanların teminatı, istik
bal harplerinde bu yeni silahın öne
mini ileri sürmektedir . 

Büyük harbde bile bazı düşman 
tayyarelerin mukabil cephe gerile
rinde indiklerini biliyoruz. İspan
yada dönen maceralar ve Uzak Şark
daki savaşmalarda paraşüt birlik· 
}erinin bu vadide mühim işler gör
düklerini henüz öğrenmiş değiliz. 

Son Çekoslovakya işgalinde Prag 
civarında mühim indirme hareket
lerinin vukuu işitildi ve Arnavudlu
ğa inen İtalyan müfrezesinin ateş· 
lerle karşılandığı işae edildi. Mare-

şal cDebono> nun almancaya çevri
len hatıratında tayyarelerin yolsuz 
ve sarp bölgelerde İtalyan kuvvetle
rinin havadan beslendiğini okuyo-
ruz. Asri her müdafaa vasıtasından 
mahrum Habeşistanın bahtsız hal
kına karşı da paraşüt birliklerinin 
bir tesir yapamadıkları bir hakikat
tir. 

Son Rus manevralarının tanıttığı 
bu silahın askeri memleketlerde 
yer yer tecrübe sahaları bulduğu-

yeleri anlatıştaki samimiliği ve bil
hassa yerli tiplerinin ruhuna inişle
rile yarına geçecek hikayecilerimiı 
arasında kcndi11e bir mevki ayırmış 
bulunuyor. cEskimek bilmez ana 
yadigarı tabanlarından memnuni
yet duyanı. Dörthan1ıların Ali. Ka
vaklıkoz hanı ve Ahlamışlar köyü
nün muhtarı ne kadar tabii, ne ka
dar bizim. 

Sait Faik gibi ynlnız elit zümre· 
nin malı olmıyan Bahar Hikayele
ri sahibinden, sadece Anadolu hi
kayeleri muharriri olmasını diliye
cek ve kendisini büyük bir ümitle 
bekliyeceğiz. 

~s. Turgut 

YAZAN °' 
Emekli General 
Kemal Koçer 

nu Avrupa askeri edebiyatında gö-
rüyoruz. 

Bugün göz kamaştıran hakikat
ler, yakın bir mazide hayaldi. Bun
dan ötürü, şimdilik vereceği zarar 
ufak da olsa, bu yeni silahın tetkiki 
bizce de faydalıdır. 

E-vet, paraşüt bir harp vasıtasıdır 
ve paraşütçü teşebbüslerine karşı 

artık defi ve tard tedbirleı:i alınmak 
mecburidir. 

Tayyareler, mühim taşıma vası· 
taları haline de gelmişlerdir. Ame· 
rikalıların, daha on yıldanberi, ba
taryalarına hava yollarile mevzi de
ğiştirdiklerine şahidiz. Dün, batar
yadaki sürat hayvan ayağile ölçü
lüvordu. şimdi bataryaların uçtuğu
nu söyliyenlere h.ak vermek lazım 
geliyor. 

Yüzen tanklardan sonra uçan 
tanklar var. Paraşütle inen kuvvet
lerin yardımile birliklerin bile yere 
indirilmesi keyfiyeti artık hayret· 
1er uyandırmamaktadır. Bu birlik· 
lerin zayıf, yardımsız ve indikleri 
bölgelere yabancı bulunmaları va
zifelerini az, çok emniyetle ifa et· 
melerine bir engel teşkil edemez; 
harbde, kat'i neticeye ufak kuvvet-

cBiiriseb:t in düşüşünden sonra 
7 İngiliz subayı tarafından idare 
dilen bir hecinsüvar Arao çetesi, 
Tahhariye istikametinde çekilen 24. 
ti.iemnimizin arkasına atılmıs, Kudü
se götüren yolu kesmişti. Yerlilerin 
bozuk niyetlerine ve para kuvvetine 
dayanan bu cür'etli müfreze, çeki· 
len ordunun da kırık maneviyatını 
hesaba katıyordu! Fakat 24. tüme
nin cesur bir sübay tarafından ku· 
mar.da edilen bir bölüğü bu propa
ganda çetesini sabaha karşı bastır
dı, parasile beraber Tahhariyeye ge· 
tirdi. 

Sınırda vücude getirilen tahki
mattan gaye, yurdun siyasi, iktısadl 
ve bir kelime ile hayat.i menfaatle
rinin tamamen korunmasını temin
dir. Ordular, bu sed gerilerinde ha· 
zırlan1r ve bu sedde dayanarak o
peratif hareketlere geçer. 

Havadan indirme teşebbüslerine 

karşı da bu müdafaa manzumeleri
nin ilk ve mühim e~ellerini teşkil 
etmesi bir zarurettir. Bugün için bu 
sistemlerin derinliği 50 kilometreye 
kadar çıkmıştır. Majino hatlarının 

lerin de müdahaleleri kesin sonuç· hinterlanda doğru genişletilmesi 
ta tesiri h.aizdir. Alman muharıirle- düşünülüyor! Fakat hududları geni§ 
rinden Metzel motörlü bir birliğin memleketlerde hududlarda bile ha
hava yolile cephe gerilerine indiri- veya karşı müdafaanın oynak bulun 
lebileceğinden bu yolun işlek ve ması tabiidir. Vakıa, tahkimat ka
tehlikesiz oluşundan dem vuruyor! nı• korur, az· kuvvetle büyük işler 

Bu silahların, bir harbde denen- başarmıya imkan verir; fakat, ha
rnedikçe, icra kudretlerini tcsbit et- va teşebbüslerine karşı duran müs
mek mümkün değildir, diyenler bu- tahkem manzumelerin, yurdun de· 
lun~bilir; fakat. hangi yeni bir rinliklerine doğru, hattA hava kuv· 
harp vasıtası önceden harbde dene· vetlerinin tehdidine uğraması mı.ı)· 
nebilir? Hazer denemeleri de bir temel bölgelere de teşmil edilme. 
sılfıh veya vasıtanın muharebe ihti- dikçe, bu vasıta ile hava teşebbüs . 
yacına ne kertede vefa edeceği lerine cevap vermek te imklnsızdır. 
hakkında bir fıkir verebilir. Sovyet ' Bütün bir yurdun bu ihtiyaçlara gö. 
otoriteleri bu inanla çalışmakta ve re tallkimi ve teıllh.i ise, hele r.ayd 
icadlarına tatlı ilm.idler bajlamak· memle.ket)ıerce, bir hayaldir. ., .... , ............. ......_ ---, _ 
tadırlar. , • ~ ........ ) 



-·-Ymll ı HD••••n Nuri 

dilşündüm.. Nedim tıbbiyenin son 1 riizgirmın Jllıklanna ~ kesik 
seneteriDde idi. NHll olsa Dtulp çe- lbüriilderim ba W Gl\'8P ftdıo 
~ Bir 1ınlçQk 11tne ~ .U- yordu ••• 
Ji=ni sıktım ••• Kalpsiz, duygusuz ya. Saci,dem; ondan ~ Nedimi bir 
pmak ~e kadar Çekilmez fe1IDll.. daha llÖftDedilD w ~ • 
Hiç b1rte1den hıd alamıyordum. Çünkü fU malarda .. aGnJerlm
Böylece içimle bojufurken bekledi· deyim ... Belki pek yakmda hayata,ı 
iiln ve bildip met'um ikibet bir qta, ana. her ..,. her l9J9. P. 
pa pkama san1clı. Ölilm döfeiine terimi doJmadaa bpıy.,..._. Ha· 
ılüpiiftüm artık yabn çok feci inldsarlarmm pıerl-

llık bir m&Yl' lilnii lcil. •• Kaygım n1n &ıtlnde f,elirdJll bir zamanda! 
• lkrak cıvılblarla tue bir baban sana nahummı b6tiln saf1alile cltJo
a.amlıyordu kuf)ar... GÜHf oda- rum ti; 
&il peııçerelerini öperken, uyku- -Atk yalnız bir acıdır. Sen bu•· 
auz löderimde beliren yaşlarla ben cıyı y~ yalnız kendin için Y•· ı Tirebolu (HUIUll) - Muallim Bayan Seher Devili'nlıı altı ay evvel 
kalbtmi bıraz daha zehlrliyordum. şa ... Hem btqey amı ya.-..maJr JG- llÇtzlı dUdt ft blpı J1lrduna devam edea aenç kızlanımzm altı aylık 
Nej•h yanıma çaiırdım. Zavallı hiç tundan çevirmesin ... AtU inanma.. , ...-.Jerl llllbvl salonunda bir terlf a~Jmamna vestle oldu, Her gün 
birfe> btlmiyoıdu. Bafucwnda sa- &eftlllere aldanma... Çilnkil hepli llJaNt.çiler tftBmJa bakımflardır. Serginin açılmumda Maarif Memuru 
Nlılar. kadar benimle harap ola- yaluculırlar. llfildr KaralmJlukçu'aun bf1Jilk Jardımlan ı&ilJmUfttlr. 
JWclu. ıüır an 111at aWeri ~ Jfijfh Naci Llçm 

de. eDeı i daim* AÇlanmda idi. s,ew. bir an durdu.. clOf&nclll.. W • • • • 
.... d'*tor ÇJknnftı arbt. 

M ..a.-.aı- -'- •-- ne zavallı bir kızdı bu ••• l'abt bil-
- ej&\.. _.... • bu&ihı çu. - dili de u çelrmemlfl:I ki ... Seneler· 

JUL. Bu.a cWd.or ptiril' mi.mT. J len '- -.w.1 ... lm 
ft hemen ·"•ilmin lldresinl tuif ce evve ev--..,_~· 0 llf. 
ettim. Bu ~telim de clilerleri gibi Sema bcma i1ml1t- .m talm1f.. 
.,_._ 1erm.. ptirildl Bir saat son- Ba .ıaıet 1'dnden çoealdmnı da 
b. Nedimi kaı.pmda buldum. Ne b- bybebnlf... 1Qhayet IOkak1nda 
cjar 1evlnmiftiaı Sacide sana anla- tehvet satarak okmıek bile kaza.. 

D-11-: L.. L.- ferah ımfb. .. Şimdi hlJI le9dfll Nedimin 
temam. aaa.i - sevinç. uu iç - aşla içinde alev~ He Jb-
hla beni •)iama daha yaptacü bir .,.._ verınifU damarlanma. Sene- le ••• Birdenbire a1Jam17& bqlwh ••• 

Sonra ~ mınldudı: 
~ atlana imrimü ~ - Oof Nedim.. ntçm 1'u bıdar t. 
Jiim lfflÜi birini lraqundc. ta ya- tırap wrdJn l>iııe? Ben ... - '* 
ıaibllpmcla c&Oyordum. o da çok defa daha lfirmeclen, bir 1lbza ...... 
nıtereddit, ptk:ınclı... Reyeanla: 

- Ne oımuı lıfiJcAn.. dJyebilcli. rehlktr blJarmda nefesinin --. 
Ben kendimden ~ •• Tl blmı dUJIUCfan mı öteceiim? Yok 

,oderillin içine bakıyordum.. yok... sen benim olamanm ... Hal-
- Hastayım . Nedim •• diyebildim. bQkı,. lılflf&lnm 81'1ll mes'ut edecek 

O .._, -64.I klMlar temiz hlr ruhu ftfdı... Oı
lfÇU& uzun azun muayene en•··· 

Soon f.ıNelli etmek ister gibi yüziı- mek.. bu bllDa ıı,ıktl. •• 
•bakarak: Nedim .. Mı alnında .kıyamete lı:a-

- Hiç biqeyin yok .. ufak bir so- dar kapbn bir leke tapyacak ollli 
lak aJeuılıjL Tanlye)eriJni tulu· ruhi ftlitk1an çflrilmlf bir tatnnb 
118 raloncla biqeyln kalmaz. •• dedi. apmdaa ne 111 ettin de ...... 

.N4tjat JMUmUlda yoktu.. ben mm- MiJ11n AIL ha.. 1au ancak benim 
tuib-e lnliJordam... gı"bi &r fahfteye JAyıktı ... 

- ....... , .. ,.. ...... }'al- Daha fala IByltyemedl. .. Oraya 
aız hastayım . Mm o bdar bısta yıkıldı, kaldı ... 

Bütln fecutl eöderimden ıtez-L=========== 
-'fti aten . Befım &lftne eldi .. ...... 

8ea. etwelee bnlt madBlerfm. 
dım 1ttrin1 h.uırla,ap bir zarfın lçe-
dline 191'~·· Bit.in sl
alrierlm gıerlliyor, blbim kopM:alr 
tlbi vwılJOldu. Bi1y6k bir cesaret
te uzattım· 

- tştto batahlmı··· •Alt yadlcl-
dectim. 

" Hamidiye,. Orduda 

Gire un'un 
Kazası: 

Şirin Bir 
Tirebolu 

,,. ... . .. ..... Wr .... .. 

Tirebolu (HUsusl) - Giresun vlllyetinın şirin kazalarından biri de 
Tireboludur. Gireauna denizden 22 mil, bra yolu M kilometredir. Müna
kale kara yolu otobüs ve deniz yolu vapur w motirlerle temin edilmek
tedir. Burama btfbca fhnç maddell w aervet membaı fındıktır. Umu· 
mi harp ~ TJrebohı blyiik zararlar görmilş, uçte ikisi yanmq
br. Çabfkaıı halla az zamanda yanan binalarm yerlerine yeniletlni ya
parak kaubayı 16re1Jettlrmi§tlr· 

Halk.evi ve diğer ilç tpor klilbil, gençleri sinesine toplamq, kahve 
~Jertnden kurtanmpır. Klüplerlnde sevinç verecek derecede ve her 
sabada 91Jıpna eserleri Jörillmektedlr. 

Belediye, 11,500 lira pbi az bitçesile ltirçok hayırlı ifler yapmış, is
keleden ba§lıyarak babanın ana caddesini ve diğer yollannı parke taı 
ile tefrit etmiftir. Halk da bu caddelerin etrafma yaptırdılt binalarla 
anıca bir güııe111k uzıetmektedir. Kasabanın elektriie kavuşması gun 
meaelell oımupır. Belediye, projesUıf yaptırmaldadır. Aldı Zarfı açınca lk1erl b(lytl

.. ,...ıuctı onu teeeDl etmek ~ 
....... blhMdilfm hır hın nrdı. 

- Artık 6dlme dedbn .. Mlll ot .. 

Tirebolunun bilhassa suyu çok güzeldir. Bu su yu -1ylannda buz al
Jeaüf)erdir. Ölleden ıoma saat b& soluk olmaktadır. 
dörUıe Ord• sporcuları ile •Hamidt-

Onlu (HUIWll) - Her aerıeki libl 
ltu senede talebe almak için Hami
dtye okul ...... 'I çarpmba güntl 
mt dokuzu pçe Ordu limanına 

geldi. • Gemiden bir heyet gelerek 
viliyet konalmı ziyaret etmifleıdlr. 
Mu.kabiline valimi& resmi bJafeö
le eemi1l ladet ziyaret etmif ve p
refine 21 pare top atılarak •IAm· 
lannufbr. Öğle yemelini de gemide 

IJlec..eltm ... 
Boara tendlml tutamtdun.. atla· 

lltJa bqladıa •• Hafif bir le9, Mtıj
tlB. Mf1Slin diye yatvanrcuma tu-
1U:l•ı 11ıicla 86nerka benim &om 

....,, .. .,.. iM uı- ,....... 
Wtldutı ...._ Nrlc bmcm

r.t.rw. .,.,.._. ~ KtaW 
......,. .. ,.,.... .cornaap. 
~· r.ıraı KtaW\tt ıc.. .... ,....,... .......... ,.. 
.. ,..,.. ..... , Ntic ..... ... ..... ""'"" ... .....,..,.. 

r ....... _,.,._,_x.. 
... TtrJı: ........ "..,..... 

............. Jtwnıafgia ., ............... ,.. ... 
.. n.. ................ .. ......................... ................... 
........... 1ra1lal---... 
- ...... - ...... itin .. 

Jlrhdn çldllmellne de ... , ? .. lif. 
tlforlar. 

- Buna da peki. .. Fakat bir hn
ptllla IM)"dan verirlerse seni ... 
111 tutarım. 

~ apomalan arumda yapilaa. 
maçta misafirlerin sıfıra iki~ sekiz perşembe glnil ubabtan Gi· valimiz yeni vazifeii o1m Kıqehlr 
yetJerUe neticelamiftir. Aqanı remn tarafına yol abmftır. valiliğine gıtmek üzere vapura ıra.. 
Halbvinde ml1afirlerln terdae Bununla beraber cuma gfbıtl btl· dar yol edilmiflerdir. 
bir dpaı Jl!IMll verilmiftir. Gemi J6k bir halk lditlesl arasmda sayın tnuıa Bozlaıt't 

- Ya!.. Öyle mi? ı 
Şah JCubad, kqlarmı çattı. Biran 

d&fllntlr lfbl oldu. Sonra: 
- Bana da cpekl!ı. dlYeeetiJD; 

Çünkil 10D talebindeki ehemmlyett 
anladım. Zaran 7ok.. Blltiln ailesi-
ahı haJatı ile n..untn devamım 
&lesin. Bu aUeden biri yapna, 
İrm'da, Turan• aau g6rdftçe ln
&gum, habrlar. Jlena bir teklif 
llelU .. Muvafakat ediyorum. Yal1ıı1 
bir prtla! 

- !fasıl hqmetllm? 
- Bu allan. cBlerlerinin bfala· 

nm kendi eliyle kellCek. cTulr'ub 
UD blyük otla banu J'lpatM, ten
dtdll azad ettikten bqb .lmbnmm 
blt6n servetini de iade ederim. 

tahJa bapezlrlnfn arumda cere
Jlll eden mtlkl1eme, alııdan alı• 
bltlhı davetınere flJ!Jdı. Şahın 
tek1Ulndeld fecaat, en nrlıot o'.brll· 
J8rm bfle beylnlertnt gerdi. Herkes, 
..- &lzJertJe müt6ınJara hm. 
,ardu. 
Bqveılr, dotruca rt'btrul- un 

Bntbıe ıtHL Onda, yalın kıhç. duran 
muJıafız18n mahkbdann ellerini 
çhmelerinl emnttt w kendlll ... 
Tiık beyiaha mm. JakJattı; oau 
'-IJarmı ~! .. •11•. 

Tam pJfnlik tllmdl 1R11amn 

kız, cSeoM&. in bu neıabtine, bu 
kibar IMkıu.na bir t.b..o=h ıım
l&:abele eW. Befveclr, 1mm &he1 Jil· 
zGne, nepıl1 &klerinlll merbametll 
bak111adle bakıyordu. Kız, tam bir 
Till'k tüzeli idi. Beyd yfizfinü ku
caklayan saçtan, badem afbl ı&de
rl parlak birer liJq aleYe benziyor
lardı. Uıun avırctk klrplklci ara
sında bayılan bM•fları. baş dönclt1-
recelt kadar bOyGllG4T. Esıner ren
pıtn taUıbJından. endantlnın zara. 
fetfnden inaanı aermest eden bir 
elzlbe )'ilbeUJordu. 

Kız. çözlllen .ı1erlnl kımıldatuk· 
tan IOftl'a, dudaklaruula tırp.ren I 
mabwn tebealınlle aordu: 

-Şah, babamın IOl1\IDC1l ricall
nı da kabul etti delil mi? 

Bapezlr, bu ahenkdar ıenç kız 

.. ÖDinde iıgAnl çekmekten kendint 
alamadı. Soma, muztuılp hialerle 
dolu olan göderlftt mabktm1arm 
tımrınde ıeııdlrdl. 

Tutruı han. orta ~la, tlbu 

-·-
v6cadlü ellilik bir ed'"Mlt Ojlllla.. 
nmn en b61'iil elan caaqh ,. 
mi iç J8f1arurıda bk .Wtbnlt 1clL 
HaUncte. inceliktell zlpcle nkur 
bir ...ıet vardı. Oenft ommlln, 
d4lrml yOzl. kara lilderinla .... 
kin babflan ile ve clurufundÖ:l p. 
ııırla pnç bir ulmu andanJerde Or 
t1w11, yirmi :vapncla idi. O, __.. 
J.ilil4, ecllllle kız ~ beml· 
yGld1l. En JdiçQk1eri ile. ilkiz ,... 
pnda, sevimli bir yanaeuktu. 

Seolel, bu aJAkalı bakqtan IODI'& 

kaa cevap verdi ve phıa Deri alr
dqü prtı liyledl. 

Geaç im, phm teklifini tptınee, 
bir defa lmldtld; fakat pbacal&: 
kendini topladı. Sonra. birkaf adam 
atarak babuuwı &aande dl& ç6ktl 
ve annesine !pttlrmemeye çahfbls 
bir ...ıe: 

- Baba! Şah IGll tıllrliflnl bir prt
la kabul ediyor. 

Dedi. , 

-Mepıt:. 

Feridurı &JI, Unııwın cllimü -
ZeriM l•W. ıerJcedeNJc bir IQe 

nebi ~ ot~1. ten• 
rip etmif bir hariclle 1MMtll'Uiu". 

S... de bobamıdan Jcalcan çiftli-
6fne rerlepıif ve orada iffni tari
AI teı1dkata huretmiftir. Kendıri
ne tcımhl tetkiklerde 11cndmı etmek 
üzere Selim ilminde bir genç yar· 
cbmcı alm&ftı'I'. Bay Selim çiftli~e 
giderken flOldc& bir çepne bqındb 
istirahat ediyor. O esnada at iite· 
rinde 16 ya.şında bir genç çocuğun 
Jcemf~ yaJdCl§tı~mı göriLyor. 

rekett~n ıaşsran Ye canı sıkılan 
Hm. ileri atıldı. Fakat atla 8Ü 

bir an içiode olanca slir'aWe 

Genç çocuk ldiçük bovlu, fak'at I !aşmış, toz dumanlan lll"asıncla 
muntazam vücutlu ve çevik tavırlı bolmuştu. 
idi. Yilzilnde1d muntazam ve asil Selim fellefesinin tesirile bu 
çizgiler Selimde, sempatiden zi - adan oldukça fena bir ntiba 
yade bir hayret hissı uyandırdı, bu di. Yolda yürüdülü mildde1ÇP. çil 
güzel delikanlı, yüzünde gençliğin cuğwı hiddetten bembeyaz o 
herhangi bir ipretı görunmediği gl ve takalltls etmif ymüıuı görü; 
bi, ifadesi de sert ve kederli idi. d1l. Kendi kendine: cBu ıumıem 

Genç sGvarl, doğrudan dojruya ı.zı. timıtsWik ve l8l1lik, hMecat 
üzerine geliyordu. f;e§llleye adama· h ye gmurlu bir roba malik ol 
kıllı yaklapnca lmirane bir sesle: tıtunu pteriY•. ı.at 

- Atım susadı, kenara çekilin, iyi hareketime kufı dS1ıelGI 
IU içecek .. dedi. fena tavır, a:ııiı ft baJaİl 

Seliın, yerinden kımıldamadı. katb aeıi ıfolruSlllt at19 
Yalnız: leniyordu. Ve t:.irden almna 

- Kilçilk dostum. bıı imirane rak: 
aözlerl kime IÖylUyorsunuzT de -
metle iktifa etü. - Fakat Hikmet Bey, galiba 

- Kimseden muqeret dersi a • 2iJn tar hçi ~ndinın çoc:up 
lacak deilfun, haydi, çabucak kal- cak. Tamam.. Kerim lN1ldan 
km, fazla bekliyemem. bahset~. Eftt, tsmi de H 
DeltkınJı bwıları söylerkea elin- fdi. Tamam. Btr bu ekaflrtl 

deki kırbacı da havada sallıyordu. Sellrnin içi, sanki bil" luskacın 
Köylünün anlattıjı vak'ayı hatırlı· sirile sıkihyordu. Şahsiyet:nı ve 
yan Selim: zetinefsini pmdi böyle terbi e 

- Hikmet sv, kırbacınız me bir memif bir çocuia karp muha: 
&ün fena bir 0)'\111 oy11ı1yacak .. tiedl. etmetemecbur olacaktı. 

Cif•UAI ... ::.-:ı- ...... y~ vakit Karp11ndekt başım kalclararatt· waua uıu.uc ~ 
- tamimi nereden ijrendiniz? oldukça kararmııtı. Yanında ve 

diye ayni tavırla sordu. tmada Pdii'1 yiibek binaill 
- hariniz ~ methur ~ aanki ajırbkı.lle kendimı ~ 

ruau. Biraz ffVel bu ismi, küçik bir sibi icU. He tarafa ,ı 11 a ef 4 

çobanın yüzünde görünür bir fekil- drmele çabprJııen biıbç iri 
de yamnpınıır:.. olanca kuwetlerile havıı,vak 

Bu pnç çacnık haldbtıen itik • rine hücum ettiler. Eter bu 
met klL Hiddetinden ksardı w matar tızerine elhnte bir ._le 
kırbacını tehditkar bir tavırla raber uzun boylu bit' ı.ıpk 
kaldıNı; fakat Seli1nt elindeki so-' çıkmasaydı, muhakkak bu 
payı saUıyarak kırbacı, belki on hayvanlar Selimi paramparça 
bet adım ilerl,e fırlattı. lerdi. Geuç adam ismini IÖ7 
Nazarlarmı aenee ~il uman upt, Undisinl takip etmelim 
yapblı bu Jmetetten canı Slkı\dı. 
Zira karpndaklnln y\lr.(l lfirile • etti. Geniş bir yoldan l"Çll"~ 
cek bir hıl aJımttı Solpnluğu b6s- keıı Jd yan ut* .,._ ..._ 
bOtlln Uimtft y(izündekl btıtiin a • da, yan1anada lurhyla.'at 
dalelm takallOs etmiş. vQeudü dilll köpek1tft tekme atmaya ... ....,..w~·· 11 

cltk olmıqtu. luyordıı. Selim, önündeki adaml 
Blindeld eldivenlerden blrinl aJe.. kip ediyoıdu. Btr llilJJıt llDlft 

lble Çlkararlk Selimin suratına çiik ve c1u bir merdl!remlen 
atmak istedi. hkat titdyen elleri nk, Oç kat JQbnda bir odmm 
buna mlnl oldu. Bunun üzeri1le • ~ llpk, amit 'ft 
g6zlerbıdeıı 18f gehnele bqladı. ofa w- ttb* ~ temiz 
Genç sO.varl, ıtnun boymnıa doirU leilr70la Wunan ôti;a nllsl 
eifleret lasık bir aesle: idrak: (Dılv8mı 'ftl') 

lt&a. bapemta aiiJledikleriai tek
rar ettik*- 8Gılll'&: 

- Babai .aaqi. ,.. verıeceiia 
emirleri ifa .... içtll ,... .. 
tir! Bia. 1eviae •vine .... ela w. 
lalum. ~.,.kalktı. 

TuirUl1m .......... ~ 
meRDi hayra JDl'll11lf. ... .... 
lerinl •fıNıecellat ........ lalral 
le9inmifti. PMat Jmmıa liıderim 
kulak Yerlnee. bll'deabin ....... 

rak dllftl'a dayandı. ~. -
brdepmn malum bakıfmdan, ana. 
llDID bar'--nbn ifkillmıM W 

&lknmlf bir ..ı... ali" knnılchnda. 
Başvezlr, clellbnlımn bu hareke

tinden endiplendl. Onu tutmalan 
için mubafıdafa tpıet amı,. bl· 
kıfb: flkat 'fulnal, atıma• hi9 '* 
.......... ,ma~ 
temin edince. dellbnhyı ........ 
maktan~ 

Tulral han. aıödainl ......... 
Oiltma gevtrcll: 

-Olkçlt 
J)fye ••lendi. 
DeUbnlı, h~ anlad~ ... 

nllelı ıeJf ~ .matn 
btr ffaretle 'btfl1U sal1l4L Soma, 
kuru ve k~ 1laq1ar1a --. 
babama. ~ine tliktillin 



reve torium 

Haydarp ş Li esi Satın l a Kurumundan: 
Haydarpaşa Us pansiyonu için satın alınm k üıer azami 1800 ton 

tüvenan maden kömürü H/VI/939 tarihind n itibaren on be gtin müd
detle ve kapalı zarf uıulile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksıltme 29/VI/939 perşembe günü saat US do Beyoğlu İatfklAl cad

desi Karlman karşısında Liseler Alım Satlm Komisyonu binası içinde 
toplnnacak ole.n komisyonda yapılacaktır. 

Tahmin lbcdell beher tonu 11 lii".a 50 kuruş hesabil mecmuu (20700) 
ve ilk teminat 1553 liradır. 

İstekliler şartnameyi her gün m sai saııtlcrl içinde mektepte görebi
lirler. Eksiltmeye giımek lstiycnlerln ca'ii e Ticaret Odası vesikası ilk 

teminat makbuz veya banka mektuplarile birl e klif mektuplarını ek

siltme saatinden en on bir saat evveline kndnr buz mukabilinde ko
misyon Başkanlığına vermeleri. 

Zarlların kanuni şekilde kapatılmış olınası ve posta ile gönderilecek 

teklif mektuplarının zamanında gelmiş olmaları ıazımdır. (4222) 

Sana orium Direktörlüğünden : 

e Prcv.a oryQm ansıyon T hmia Tut arı ilk 
<idenin için için olnan F. temınat 

Eksiltm~ in ya
pılacağı 

cinsi Kilo Adet Kilo Adet karnı Ur Krş. Lir K. 
~~~~~.:.._~~~~~~~~~~~~--. 
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Çünkü ASPİRiN senefeı \leııoert 

her türlü soğukalgınlıklarına ve ağ· 

n1ara karşı tesiri şaşmaz bir ilaç 

ınlduğunu isbat etmiştir •. 
.. 

AS 1 R 1 in tesirinden emin olmak için 

lütfen EfJ markasın~ .c:!ikkat ediniz. ' 

Üsküdar lcr Memurluğundan : 
Ahmet Tevfiğe borçlu Süleyma n oglu Mustafn Kümilın m. hcuz Kar 

tal M ltepcd mezarlık civan mevkiinde 41213 N. Iu şnrkan muknddema 
Papa Anam, el:>evm miıCrez 3 N. lı m hal, garben y i küşat olunan 
t rik, un len Ali H ydar endi b n \ h i, cenubcn m dde:m 
Miltiyadi, elaycvm müfrez 5 N. lu g} nmenkul ile mahdut ve Uımam.na 
(383) lira kıymet takdir edilmiş olan arsa. 

2 - Yi tal tepede Soğanlık c dd ınd 1044/12 ". Iı &rKnll 'ol, 
gnrbcn v şımnlen Sotirl ve cenubcn Hiristo tarJnsı ile mahdut ve ta· 
nmmına (150) Hnı in 'lllct takdir edilen 1838 metre murobbru tarlanın 
tamamı. 

3 - Yine Maltepcde Cevizler mc kiınrie J838/6 } ıh ş knn Kartallı 
Fandi t rlnsı, şirnal<'n İskala ve İyoni \'C Su le) manağa bııglıirı, ga.rben 
Hacı Foti ba~ı. cC'nubc>n CC'vizlcr 1Jvası ile m hdut ve tamamına (250) 
lira kıynwt t. kdır l"dılen 3676 metre muı bbaı tarl nın 2280 ayılı ka· 
nun hükümlenne le' fı ~n satılnrak p::ırıı n c;e ritme ine km-ar veril
:rnı ir. 

12/3 savılı gayrimenkulün vaziyeti hozmısı· Cephe ı Dikenli telPe 
tahdit dılmi '' sol .hudutlarmCia delıkh t 1 nu•vcuttur 1044/12 sa-

:'1 z nm kulun vazi i hanra sı: Tarl olup halen 'rı mezru bir 
haldedir. 

l 6 sa •ılı g yrim nkulfin va~ıyetı lı zıra : H 1 n t.arlıa olun 
mC'7.rudur 

l 1 bu gayrhnen'kullerin tanzim olunan rtnnm i 26-6 39 tarıhin-
d n itibaren 939/1139 N. ile Üsküdar lcra Dairesinin munvyen N. sındı.ı 
herke in gön.!bılmcsi 1çin ocıktır. ilfında yazılı olanlardnn f 'ııa molfımat 
almak isteyenlerin sartnamı::ve ve 939/Hiın do ya . sile memurivetimrze 
mü c at etmclidir.ler. • 

dnş bugün knzamıza gelerek lbcledı- Tuz mektik re \·e hususi muh scbe işlerini ince· Sofra tuzu 
ı 

l 
f,;5 61~ 

6,5 

2 - Gayrimenkuller 26-7-39 tarihinde çarsnmba günü saat 14 te Üs
küdnr 1hsan1y ŞerUb y so'knk 5 N. lu ndliy binasında 'O küdar İcrn Me 
murluğu odasında üç d fa bsğınldıktnn sonra en çok arttırann ihale edi-

'G~/31 15.30 le tir. Anc k rtn bedeli muhammen kı) tin q 75 ini bulmaz 
~ 

rnektedir. Kuru ;f uly (Dlrma
v ya satış isüyenlerin Q}ac ınıı rüçhanı olan d' er alncıklılnr bulunup 
ta bedel bunların bu gayrimenkul ile t min dilmiş alcakların mccmuun
dan Cazl:ıya ç.ıkm zsn en c;ok artıranın t ahhüdü b ki kalmak iizer;e ar-· 
'brma on b gün dnha temdit edilir. 10-8- 39 tarlhind cuma günü saat 
14 d :Usküdar 1hsaniye Ş rifbe Çeşmesi sokn nda icra n"lemurluğu oda
sında yapı calc arttlrmada bedeli tış :i • in al c nno :rüÇhanı olan 
di.. r l klılınn bu ayrimenkuller il t min edilmiş al lan mec
muund n ! zJaya çıkm~k şortile en çok artıran! nı ihale edılir. Bö) le 
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Çınar Dibi l"\ile 

Baliçeaiade 

Denw Dengine 
f V~dvil 3. P. Pro- . 
taor Mişcl 7 ki ilik Revfi heyeti 

JI 
EGE Tiyatrosu Temıilleri 

Nur tti G 
16 

'l. cnç Ye ark d §ları 
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, bir bedel elde edilmezse ihale yapıl'maz '-'C ~ntıs talnbJ düşer. 
3 - B deli peşind5r. Artırmaya iştirak için yukarıda yn~ılı kn·metin 

% 7 buçuk pey akçesi nisbctinde velya milli bir b nkanın teminat mC'ktu
bu tevdi edilecektir. ' 

4 - Ga rrimenkulün kendisine i'halc olunan kim e derhal Vl'\"a veri· 
len mühlet içinde parayı vermt-zse ihale ka n fo holunıırak kendil rin
den e l en - ek tekMt bulıınan ki~\ arzelmfş oldu u bedel ile 
almıya razı olursa (on ) olmazsa veya bulunm 15 gun müddeti Bl'-

' tırmaya çıkarılıp en çok artırana ihale edilir İki ihale artmı d ki fark 
geçen günler için C'f 5 den hesap olunarak faız ve diğı:>r m raflar aynca 
mahkemeye hacet ·nlmokst:r.ın memuriyet"mıtt'<' tah ıl o1unur. 

Vişne 

K ~~sı 

Karpuz (T kird ğ) 
Kavun (Topatan) 
Kavun (Kırk ! ... 
:füııdüm rlk 

Türb rik 
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l ,5 -
5 - fpo k ahibl 1 caklılarla di r arkadarlann v irtifak hakkı 

s:ıhiplerinin gnyri mc-nkuller Ü7.erindeki hsklarımn hu usiJ<' f lr. ve ma 
t"af dahil olen iddialannı gavrimenkuller üzerindeki haklarını ilan 'Uri

/6/~ 16.15 hinden Jtibaııen rirmi gün .içinde evrakı mü bit rile b"rlikt memuriyc
timize bildirm lerl icııbed r. Aksi halde hakl, n tapu sicili ril<' sabit olma
dıkça satış bcde1inln paylaşılmasından haı i~ kalırlar 

ruu 
Üzüm ( 
U:ıüm ( 
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400 

500 
00 

600 
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!O 40 
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l - Kuı·umumuz ,,.e pan ı an rn39 malt 1.ılına ait yiyecek, .. akacak ve sair lhti}•açları hazırlanan §art-
nameler:i mucibince iltmeye konu1mu tur. 

2 - Eksiltme yukanda gösteri n gün v s atlerd İ tanbuld ~alo lunda Yu'ksek Me tep1 r Muhasibi 
Mesullüğil binasmdn toplanacak Satın alma Koml yonunda ya.pılQcaktır. 

8 - Kap 1ı znrf usulile yapıltıcak 'Jtrneler "çin ist lilerin teklif mektup1annı 2490 sayılı kanun hüküm. 
leri dai.ııcsiııde istenilen vesikalarla birlikte muayyen aatten bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon 
Reisliğine vermelerJ. 

4 - İstekliler, 1939 yılına ait Ticaret od vesikası ve yine 1939 'Ôlmadığı takdird 1938 yılına aıt Ruh-
sat Unvan tezkerelerile eksiltmesinegireceld ri k dır ( naz) ber hangi bir resmt müesse de i§ yııphklarına 
vo bu miles eseyJ memnun ettiklerine dair birer bon rvls ibraz edeceklerdir. 

5 - 13u erzak \ esaireyi vermek :i enlerin yuk nda g5st rtl n saatten bir at e'< ·ele kad r muvakkat 
teıninatlanm Yük ektcpler uh sipliğine yatırmaları ve nameleri görmek 1 t Y.enl rin d her gün 
m e D.lrektarlfiğfine ba§ vurmnlan. " "" 

6 - Aheı artımı bedeli hnrlcind olarak ahal ftrarı pullannı forağ 
harcı ve 20 senf'lik vakıf tavizat bedelini vermi ·<:> mecburdur G3vrimen
kullerin n~f~ind~n do~n müterakim vergiler tanına veo t<'n•·ir t ve del
~ li rüsumu • V "kı icaresi borçluya ni :tir. 

'i - G"" til~ gilnde artırmava iştink d ter artınnı rtnaın • 
nı umu , lürumlu nuılilmatı ulmı ve bunJan m n kabul etmiş 

ad ,.e itibar olunur. Yukarıda gösterilen ga ·rimenkuU r işbu :ilan v 
gösterllen artırma şartnamesi aairesinde satılnc ğ'ı ilfm olunur. (18567> 

1 tanbul Asli Altıncı Hukuk nen tebli edilmesi 'Dı:erln muma4 
:il hin o n lm i \' '.O biı 

vekil dahi undermc.mesine binaen 
Dav olunan: Esterya, 'Balatta hakkında gıyap kararı ittihaz olun

Aynn caddesinde Kasım Gilnani muş ve imlA kılınan bu ika ait 
mahallesi Çilin ·r okak No. 12. ihbarnamenin bir nUshası da di _ 

mahkemesinden: 
Davacı: İzak Şimon. 

Da\ cı: fzak Şimo:n tarafından vnnhaneye a ılmış ve keyfiyetin 
davalı Estcry C) hine a~an bo- on beş gun i llflnı l'1Jı talıki. 

pnmn dav i~ dıwalının 13/6/ katın 4./7/ 39 salı günil 14 üne 
gsg lı günü saat 14 d mahkeme- bırakı oldu'" 
mizdc hazU' bulunması lüzumu illi- mek üzere ilin olu.nur. 



-.. ,... .... 

Bostancıda Sahilde Satıllk Arsa l 
Bostancıda Çatalçeşme karşısında deniz kenarında önü kumluk arsa 

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

rağı yakınında, duvarlan ve rıhtımı ve kay.tkhanesi yapılmış bir halde 

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

sahas~ vardır. isteklilerin her gün sabahlan (10) dan (12) ye kadar 

c Yeni Sabah• idare memurluğuna müracaatlan. 

İstanbul Defterdarlığından : 
Keşif bedeli muhammen! 

Defterdarlık binasl dahilinde bir sa· Lira Kş. 

lonun pencere ve kapılarının tamiri 1631 94 

Yukar.ıda yazılJ tamirat hizasındaki k~u bedeli muhammeni üzerin· 
«en açık eksjltme suretile 26/6/939 tarihine müsadif pazartesi günü saat 

14 de ih;lle olunacaktır. Taliplerin % 7,5 pey akçelerile mezkO.r gün ve 
ıatte Defterdarlık Milli EmlAk Müdürlüiündeki komisyona müracaatları 

(4073) 

inhisarlar lJ. Müdürlüğünden : 
I - Şartnamesi mucibince Çamaltı tuzlası için satın alınacak 160.000 

Kg. ağır dizel yağına 25/V /939 tarihinde talip zuhur etmediğinden pazar

Jkla yeniden eksiltmeye konmuştur. 
• 

II - Muhammen bedeli 11200 lira, muvakkat teminatı 840 liradır. 

III - P.azarlık 2!J/VI/939 perşembe günü saat 16 da Kabataşta Le

r.ızım ve Mubayaat şubesindeki Alım Komisyonunda y.apılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 

V - İstekmer pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gil
venm-e paralarlle mezkur komisyona gelmeleri ( 4202). 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü llinlan 

Stnıti Mahallesi Sokak No. Cinıi . .. 
~asımpaşı Gazi Hasan paşa Kayık iskelesi 2 Kulübe 

• 8edrettin , , 9 Dükkan 

• Camiikebir • • 19 Bahçeli dük. 

Ortaköy ~avit aı:a Neşetağa 5 Ev 

Beyoğlu Kalyoncukuluğu .Akkiraz 16 Ap. 6 cı daire 

f'eriköy Pangaltı Fransız mezar-
lığı karşısı 109 Dükkan 

Yukarıı:. f'lzılı emliik 31/5/940 günü sonuna kadar kiraya verilmek 
Qzere açık arttırmaya konulmuştur. İsteklilerin 23/6/939 günü saat 14 de 

müracaatlan (4228) 

VAZiFEYE DAVET 
lstanbul -Vakıflar Başmüdürlüğünden: 

Yıllnrdanberi tevliyet vazifesine alika göstcrmiyen ve adresti idare

mizce bilincmiyen (TEVFİK BEY KERİMESİ REFİA HANIM) Vakfının 
\ 

'mütevellisi Fatma İfakat'ın ilan tarihinden 15 gün zarfında idaremize 
mülhak Vakıflar Şefliğine müracaatla Vakfına alt muameleyi takip ve 

hayır şartlnrını ifa etmesi aksi takdirde. hakkında kanunt maumele yapı· 
lacağı illin olunur. (4235} 

Emlak ve Eytam Bankasından : 
icra Dosya No. Nevi Gayrimenkulü.D mahalli HeaapNo. 

938/69 Yalı Kuzguncuk Paşa limanı 

caddesi eski 120, yeni 
149, 151 numaralı B.17 

Bankamıza ipotekli olup O'skü~ar İcra Memurluğunca yukarıda nu

mar..ası yazılı dosya ile 22/6/939 perşembe günü açık arttlrma ile satıla

:ak olan gayrimenkulü alanlar arzu ederlerse Banka bu gaydmeı>kul mu· 

kabilJnde. mevzuatı dahilinde para ikraz edebilir. c314~t 

I'&NıaA•AB 14 Buiran 1939 ~ 
4L-

Piti av 
Mcrcime1' 
Bezelya 
Yulaf 

• 

Pirinç niıastaaı· 

Kornflör 

( Mısır hülasası 

Bakla 
Fasulyf 
Nohut 
Arpa ve $&(r 

hububat unları 

DENIZBANK 
Kadıköy- Haydarpaşa Tarifesi 
16 haziran 939 perşembe gününden itibaren yeni tarife tatbik olu· 

nacaktır. Tarifelu iskelelere ~sılmıştır. (4215) 

Saç.farı be•ler, k6Jderiıd kaY• 
etiendirirç döldUmesiai öaler, 

kepelderial giderir. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

Beroaıu - latanbul 

Bu mükemmel ve eşsız müstahzerat tabi', 
Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Saraç el işi ve makine kalfası ile makine ile 
ihtiyacımızın hakiki karşılığıdır diker erkek ve kadın terzi aranıyor : 

Tarihi tesisi: 1915 M. NURi ÇAPA üeıiktaş l - Tophanede 2 No. lu dikim evi için saraç el i§i ve makine kal• 

fası ve ayrıca makine ile elbise diker erkek ve kadın terzi alınacaktır. 

93!~r: İcra memurluğundan: No. 50 y AŞ} N D A 
2 - Yaı ve askerlik nazan dikkate alınmıyacaktır. 

Masrafla faiz hariç hazineye 856 
lira 81 kuruş borçlu Biganın De • 
metoka nahiyesinden Yusuf karıst 
Kadriye veresesi Emin, Macide,! 
Meliha, Mustafa Kızılerin borçla -
rından dolayı paraya çevrilmesine 
karar verilen tapunun teşrinievvel 
340 tarih ve 65 numarasında kayıtlı 
canibi yemini Hasan hanesi vf! yesa
rı Pakize ve arkast Dcrmencioğlu 

Hüseyin ve yol ile çevrili Demeto
kanın Sığıryolu mevkiinde maamüş 
temilcit bir bap hane: 

Muhammen kıymeti: 1700 bin ye
di yüz lira. 
Mesahası: 4000 ar§ın. 
Evsafı: 25 metre uzunluk ve 16 

metre ~nişliğinde bir arsa üzerine 
yapılmış ahşap iki kattan ibaret bir 
ev zemin katmda iki ahır ve kapı -
dan girildikte zemini toprak bir bod 
rum, ikinci katta geniş bir sofa 
ve içerisinde bir balkon ve snlonun 
ctrafmdn beş .oda ve bir hala mev
cut olup bu odalarda cam ve çerçe
ve gibi şeyler olmadığı gibi h rap 
ve kabili iskan bir halde değildir. 
Hanenin sağ kısmında 32 metre u
zunluk ve 19 metre genişliğinde bir 
bahçe olup bu bahçede bir dut ve 
1 vişne olmak üzere iki ağaç ve iki 
de fide ve bir de kuyu mevcuttur . 

Mevkii: Çarşı mcvkiindedir . 
Satış. açık artırma suretile yapı

lacağından ve artırma bedeli de 
peşin olduğundan artlrmaya iştirak 
edeceklerin muhammen kıymetin 
yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey 
akçası vermeleri veya milli bir ban
kadan teminat mektubu getirmeleri 
icap eder. Gayrimnkule ait müte -
rakim vergiler borçlulara ait olup 
satı§ bedelinden tenzil olunur. 

Birinci artırma 17 /7 /939 pazartesi 
günü saat ondan 11 e kadar Biga• 
Tura dairesinde icra edilecek Ye bi~ 
rinci artırmada muhammen kıyme -
tin yüzde 7~ ini bulduğu takdirde 

1 

üstte bırakılacak, aksi halde en son 
artıranın taahhüdü baki kalmak şar 
tile artırma 15 gün temdit edilecek
tir. 

İkinci artırma 1/8/939 tarihine 
rastlıyan salı günü saat 10 dan 11 e 
kadar yine ayni İcra dairesinde ya
pılacak ikinci artırma Sonunda gay
rimenkul en fazla arlıranin üstün· 
de bırakılacaktır. 2004 numaralı İc· 
ra ve İflns kanununun 126 nci mad
desin~ tevfikan hakları tapu sicilile 
sabit olmıyan ipotekli alacaklılarla 
diğer nllikndaranın ve irtifak hakkı 
sahiplerinin bu haklarını, faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını ilan 
tarihinden itibaren 20 gün zarfında 
evrakı müsbitelerile birlikte daire
mize bildirmeleri lazımdır. Aksi 
halde haklan tapu sicilile sabit ol -
'1'lıyan alacaklıların ~t!§ bedelinin 

OLMAMA RA'iMEN 3 - Ücret haftalık verilmek üzere taliplerin hüsnühal ve tifo aşı ki 

OL U ğıdlarile birlikte hemen dikim evi müdürlüğüne müracaatları. c4000~ 

IJIR CiLDDEN. Devlet Demiryolları llanlan 
Yolcu katarlarmda izdihamı önlemek ve yolculuğun daha müsa\l 

şartlar altında yapılmasını temin etmek maksadile 15/6/939 tarihinden 
itibaren Ankara - Haydş.rpaşa • Ankara arasında i~Ieyen l ve 2 No. llJ 
Anadolu ekspres katarlarile 3 ve 4 No. lu sür'at katarlanndaki birinci. ,re 
ikinci sınıf arabalarda mevcut yer adedi nisbetinde bilet satılması rntı· 

karrerdir. 
Bu katarlarla seyahat etmek istiyen yolcular beher bit"ncl sınıf yer 

için 25 kuruş ve beher ikinci sınıf yer için 20 Kr. tediye etmek şartile: 
A - Ankara • Haydarpaşa arasında ve mütekabilen her gün seyrii

sefer eden 1 ve 2 No. lu Anadolu sür'at katan: 
B - Pazar, Salı, Çarşamba ve Cuma günleri Ankaradan hareket cdcı\ 

3 No. lu sür'at katarı: 
cBütün dostlarım; bu derece genç C - Pazar, Salı •.. ~erşembe ve Cumartesi günleri Haydarpaşadan ııs· 

görünmek i~in neler yaptığımı so- 1 reket ~den 4 No. lu sur at katnrı; . . . ~ . 
ruyorlar. Takriben üç ay evvel 5o n- İçın Ankara ve Haydarpaşa mebde garları ıle Polatlı, Eskışehır, Kıı 
ci senci devriyemi tebrik için misa- raköy, Bilecfk, Arifiye ve İzmit mutavassıt istasyonlardan y.er lmDonıl 
firlerim gelmişti. Tenim esmer ve temin edeceklerdir. 

e 
sert idi. Gelenlerden birçok kadın· Yer Kuponlarının satış mahalleri ve zamanla'I'\ 
Iarın, cildin unsuru olan Tokalon 1 - Ankara Garı; '"J 
Kreminin istimalile memnuniyet A - 3 No. lu katar için katarın hareket saatinden 24 saat evvel ve 1 
bahş . semereler elde ettiklerini öğ· No. lu Anadolu katarı için, katarın hareket edeceği günün saat 8 inde~ 
rendim. Benim mütereddit olmama itibaren; 
rağmen tecrübe etmiye karar ver· 2 - Haydarpaşa Garı; 
dim. Her akşam muntazaman yat- A - 4 No. lu sürat katan ile 2 No. lu Anadolu sür'at katan için har~ 
mazdan evvel Pembe renkteki To- ket saatinden 24 saat evvel; , 
kalon kremini ve sabahları da pud· 3 - Polatlı İstasyonu; 
ralanmndan evvel beyaz renkteki Bu katarların Ankara ve Eskişehirden hareketlerinden so~ • 
Tokalon Kremini kullanmıya oaşla· 4 ·-Eskişehir Garı; 
dım. Birkaç gün sonra, cildimin yu· Polatlı ve Karaköyden hareketlerinden sonra; 
muşayıp t.azeleştiğini ve bir hafta 5 - Karaköy İstasyonu; 
nihayetinde daha genç göründüğü- Eskişehir ve Bilecikten hareketlerinden sonra: 
mü hissettim. Bugün, Uç ay oluyor, 6 - Bilecik İstasyonu; 
o derece cazip ve şayanı hayret bir .. Eskişehir ve Arüiyeden hareketlerinden sonra; 
semere elde ettim ki, bütün dostla- 7 - Arifiye İstasyonu; 
nm ancak 38 yaşında olduğumu Bilecik ve fzmitten hareketlerinden sonra; 
söylüyorlar.> 8 - İzmit istasyonu; 

Cild unsuru olan pembe renkte- Haydarpaşa ve Arifiyeden hareketlerinden sonraı \ . 
ki Tokalon kreminde Viyana Üni- Yer kuponları satacaklar, 
versitesi Profesörlerinden Doktor Mutavas'iıt istasyonlar kendi emirlerinde kalacak serbest yer nlsbetlfl' 
Stejskal idaresinde genç hayvanla~ de yer kupon~ tılab· ~e tir-. 
rın ciltlerinden istihsnl ve cBioceı. Yolcularrn '8.] ikl~vı yer kuponlarını gidecekleri mahallere ve kofl• 
tabir edilen ve tıpkı insan cildinin· <!oktQrler tıu:•.afından toplanıncıya adar muhafaza etmeleri lbımdır. 
kilerine müşabih genç ve sıhhatli, '1 ve 2 o. lu Anadolu sürat katarlarındaki bUtün birinci ve ikinci sı· 
zengin ve kıymetli cevherler hülA- ruf yerlerin evvelden kapatılması zaruridir. Yer kuponu almamış olan yol· 
sası vardır. Beyaz renkteki (Yağsız) cular bu katarlarla seyahat edemezler. 
Tokalon kreminde ise taze krema 3 ve 4 No. lu katarlarda ver kuponu alamıyan yolcular bu katarlardl· 
ve saf zeytinyağı vcsair besleyici bulunan serbest nrabaya binebilirler, yer kuponu almaksızın No.' lu yer· 
unsurlar vardır ... Muntazaman her leri işgal eden yolcular i gal ettikleri yerleri terketmiye mecburdurlar. 
iki kremi kullanınız. Açık, yumu - Bu mevzu hakkında Ankara ve Haydarpaşa garlarının İstihbarat 
şak, düzgün bir clld temin etmiş Bürolarında daha mufassal maHimat alınabilir. 
olacaksınız. Faydalı semeresi ga • Umumt istirahatin ve herkesçe matlup intiuımın temini için saym hal• 
rantidir. Aksi halde paranız iade o- kımızın istasyon ve katar memurlarının tavsiyelerine uymalsnnı ve tııh• 
lunacaktır. sis edilip kuponları verilen yerlerden başka yerlere oturmamalarını ·ve 

paylaşmasından heriç kalacakları 

ve daha fazla izahat almak istiyen
lerin Biga İcra dairesine müracaatın· 
939/15 sayılı dosyada mevcut tak -

her hangi bir hoşnutsuzluk vukuunda, dileklerini istasyon ve katar nıe· 
murları yanında 'bulunan şikayet defterlerine yazmalarını ehemmiyetle 
rica ederim. c4023• 

Umumi Müdür -
* diri loymet zabıt varakaisle 12/6/ 15/ 6/ 939 tarihinden itibaren katarlarımızın hareket tarifeleri deıti· 

939 tarihinden itibaren asılı bulun· şecektir. Tafsilat icin iı;ta~yonlara müracaat edilmesi rica olunur. c418'7• 
dur~a~k aç~ Hb~a priname- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
sini görüp anlıyncakları ilan olu - Sahibi: Ahmet CemaleJdin SARAÇOOLU 
pu,r.. Wearjj:at mlidiirU: Macit _9ET1N Basıldığa yerı Matbaai Ebilzz!ıa .. 


