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inönü Gafenkoyu Kabul Etti 

1 C6mburreiıimis ismet İa&ali Rumea Hariciye Nuırile lMraber 

!Türk - Fransız 
Müzakereleri 
Son Safhada 

Barem kanunu Mecliste 
Müzakere Edildi 

· Suat Davaz Fransa tr ,. l • B ·ı M l D 
rlclfe nazırı ile lhtllAftı lBQn l en emur ara erece 

İnönü Gafenko ile baıhılıal ederlerken 

Dost Nazır Y alovadan 
Atinaya Gitti 

Rumen Hariciye 
" Yeni Sabah ,, a 

Nazırının 
Beyanatı 

Ramea laariciye aaurı sazetecilere ... yaaatta haluaurken 

trenle muvasalat etmiştir. Rumen 
nazırının refakatinde Bayan Gafen· 

(Sonu S ün<'.li sayfamızda) 

Nevyork Sergisindeki 
Tarihi Eserlerimiz 
Geri Getiriliyor 

Nevyorkta açılan beynelmilel 1 
sergiye gönderilen tarihi eserlerin 

1 
başında bulunan Müzeler Umum 1 
Müdürü Aziz Ogan haziranın so- 1 

nunda Nevyorktan dönecektir. Türk 
pavyonunda teşhir edilen eski ta -
rihi eserleri de beraber getirecek -

• (Şonp S üoı-jj u.v.fQ.QU.ida\ 

m•••lelerl hall•ttl c:e k ı T · • r ar ı verilmesi istenildi 

Pariı bOyük elçimiz b:ıy 
Saad Davaı 

Paris, ti (A.A.) - Hariciye Nazı
rı Bonnet ile Suad Davaz, dün San

(Sonu S üncü sayfamızda) 

AdJiyede Bir 
Kadın iki Kişiyi 
Bıçakla Yaraladı 

Dün saat 13 de İstanbul Adliye 
koridorlarında bir hadise olmuş ve 

(Sonu S ttncü sayfamızda) 

Dün sabahki Scmplon ekspresile 
İngiltercden bir askeri heyet şclıri· 
ınizc gelmiştir. Tuğgeneral Lund'un 
riyaseti altında bulunan misafirler, 
Sirkeci istasyonundn Albay Cemal 
ile mihmandarları tarafından karşı
lanmışlardır. 

Heyet azaları öğleden evvel Vali
yi ve İstanbul Komutanını mııkam1 
lnrında ziyaret etınişll'I' ve bu ziya
retle}" Vali ve İstanbul Koınuatm 
tarafından inde edilmiştir. Ö~leden 
sonra şehrin görülecek yl'rlerini ge
zen misafirler akşam trenile Anka-
'"~v.ıı obarekel etmişlerdir • 1 

---c:::ı:::> ..,c::ao ____ _ 

Ankara, l4 (A.A.) - B. M. Meclisi 
bugün Refet Canıtez'ın başkanl~gın-ı 
da toplanarak Ankara Şehri lmar 
Müdürlüğünün teşkilat ve vazffc. 
!erine dair kanunun 9 uncu madde· 
sinin tefsirine ait mazbatayı knbul 
etmiş ve bazı eşhasın ölüm cezala
rına çarptırılması hakkındaki maz
bataları da ~asdik ederek devlet me-

murları aylıklarının tevhit ve tea· 
dühinc daır kanunun müzakeresinq 
devam eylemiştir. 

Kanunun ilk maddesi iizerhıde sö..: 
alan hatipler, Devlet memı.;riyetle
rine ait dereceler ve bu derecelere 

20 Lira ile 8 Nüfus Geçindiren 
Liradan 

Edilir? 
Aile Babası Bu 20 

Nasıl Mahrum 

18 Gardiyan Açıkta Kaldılar. Bunların Aç 
Kalan Aileleri Ne Olacak? 

..................... __ 
Bir okuyucumuzdan ftL mektubu 

aldık: · 
İstanbul umumi hapishanesi, mah

puslar başka hapishanelere sevke
dilrnek suretile tahliye olunmuştur. 

Gardiyanlardan bir kısmı tevkifha
neye ve Üsküdar hapishanesine me
mur edilmiş ve geri kalan cl8> gar-

diyan kadronun fazlalığı üzerine 
vazifelerini terkctmck mecburiye· 
tinde kalmışlardır. 
İstanbulun imarı, güzelleştirilme· 

si için hapishanenin yıkılması za· 
ruri görülürken, bu binanın yıkıl· 
masilc vazifesiz ve ekmeksiz kalan 

f~nnu ':t fü• it .,.yfadıt) 

................................................................ ,,,,,,,, ........... . 

HIC:R SABAH 

Dost Rumen Hariciye Nazırı, yi
ne dost Yunanistan Başvekili Ge -
ııcral cMetnksas• la görüşmek üze
re Jr4emleketimizden ayrılırken, 

kendisini geçirnıeğ e gclen 'l'ürk 
devlet adamlarınn ve gazetecilerine 
bir vecize ile veda elti ve hullsaten 
demek istedi ki: 

- Balkan itilfı.fı bir küldür. Biz 
iki devlet menafümi7J rnevzuballs 
edcrkrn her dördümüzün rnenfaıtti
ni bnhis mevzuu etmiş olduk. 

Bugün, Yunan Başvekili, Rumen 
Hariciye Nazırile iki memleketi a
lftkadar eden meselell!ri görüşür 
ken Yunanistan ve Rumanya men· 
,,.AAtlDrile beraber Türkiye ·ve Yu-

goslavya menaCii de derpfı edili.var 
demektir. 

Balkan itilafını ziCa dOştüğünü 
tahııyyül edenlere güzid• Ru~n 

diplomatının beş on kelimeye sıfan 
bu \•ecizesi cidden müsklt bir ce • 
vaptır. 

Balkan itilafı mevcuttur, ayakta
dır ve zindedir. Hatta o '!tııdar yjn

dedir ki bu ltl1lfı tefldl eden dört 

devletin ullhlyettl\r ağ12ları şu 

cümleyi tekrar ftd~bUirl~r: «Birimi-
zin menfaati, d6rd0.milıüıı rneııfaa
tidir. birimizin dııtrdl dördl\müzün 

derdidir.• 
A. CEMALEDI>lN SARAÇOGf.,l! 
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Şişli Bir 
Bulvar Yapılıyor 

r ·----...... ~---------,, 

Okuyuculanmız . 
.Q!ıor f ı 

Meğer Bü iin Geceyi Eşkiya İle 
Yan Yana Geçirmişiz 

Osmanbeylc Şişli araMndaki ge
niş tramvay caddesinde Belediye ta- • 
rafından yapılması kararlaştınlan 

bulvar ve refüjle beraber yaya akl
dırım ctretuar» lnrın dn yeniden ve 
mükemmel bır şekilde yapılması i-

çin Vali Kırdar cadde üzerindeki 

Ac ip bJr ser gi 
Biga Hnlkevinde resim, biçki \ e 

dikiş sergisi açıldı. Sergiye hergün 
yüzlerce ziyaretçi girip çıkıyor. 

Bu m yanda sergiyi bir iki defa zi
yaret edenler de var. Ziyaretçilerin 
sergiye birkaç defa gitmeleri bir 
rağbet sayılmaz mı? Bunu Halke
vinin idare memuru hoş görmemiş, 
bir d fa girenleri ikinci defa içeri 
sokmuyor. Sergiyi seyredip güzel
liğini gördükten sonra bir iki arka
daş teşvik edilerek ikinci bir ziya
ret yapılamaz mı? Ben de ilk defa 
gideyim, dedim. Kapıda idare me
muru: 

Hem de g.:zx-gündüı. Bu hususta, ı 
, Kuşadahnın kılavuzluğu kadar da, 
talıhin gô ter iği yarlığa borçlu 
idik. Çünkü, Nuri, biı.i eşkiyanın 

Dovistn'dan gönderilen erzakı tes
lım aldıkları yere kndar götürmüş
tü. Vnkit akşamdı. Buna rağmen 

l hemen icap eacn tertibatı almış. 
o sahayı sım~ıkı sarmıştık. Ancak, 
arazi çok sarp oldugu ve karanlık 
ta öa tığı için taarruzu ert~i saba
ha teliir ile bulunduğumuz yerde 
Eabahlamağı daha muvııfık bulmuş
tum. 

Erte 1 b h, şafak atnrken hare
kete ge m tik. Fakat, biraz sonra, 
~ anıld ğ mızı his.,etmiş ve oracıkta 
abaha k dar heyecan içinde bekle
~ ı~imiz.e hem sinirlenmiş ve hem de 
gülmuştük. Çünkü, sarıp beklediği
miz sahada e kiya değil, eşkiyanın 
izini bile görememiştik. Onbaşılar 
ve Kuşadalı Nuri ile bir kenara çe
kilmiştik. Araştırılması icap eden 
yerler hakkında görüşüyor, ve etra
fı tetkik ediyorduk. O esnada, bu
lunduğumuz yerden tahminen iki 
yuz metre kadar ilerimizde bulunan 
yi.ıksekçe hır sırtta, silahlı bir kaç 
ki inin g z.indıklerini ve ellerini 
ka ]arı hizasına kaldırarak, biraz 
sağımızdan geç n ve bulundukları 

yere doğru uzanan, patikayı gözle
dikleri ansızın gözüme çarpıvermiş
ti. Eşkiyanın saklandığı, yataklan
dığı yeri talihın ıi 0ıtfu ile ve biraz da 
kendi t<'dbirsizlikleri yüzünden, ko· 
!ayca bulmu tuk. Meğer, tesadiif 
b "zi. o g<'ce ·! cc;kiya ile adeta yan
•ana denılecek kadnr vakın bir va-

Atı t+ ımız ni VC' tehlikeli bir 
gec b kınınd n bi1j koruyan ta
l h mınn 1 dua ederken, geceki 
emn"Ht tcrtıb tımıza memur etti
~ım Şükri.ı onba 1\1 da bu dikkat-
izl inden dola ı biraz hırpalamıs

hm Biraz sonra. e kivnnın bulun
rlujiu !'arta sarmıştık. Fakat ilerle
mE>kte cok rnuskülat cekivor, ser
best yürtn emiyor, ve haydutları 
kuskulandırmaklan çe:'k~ıyorduk. 
GCiz.le ancak iki yüz metre kndar 
tahmin ettiğımfz bu mesafeyi ancak 
Od buruk saatte kestirmiştik. Fa
kat, bac;tan a ağı hepimiz de, yor
gunluktan b"tmi ve hele kendimi
Ei gösterm mek için çok heyecan 
c;ekmi!itik. 

Dört vanlarını cevirdiğimiz. s1m
gıkı cenberledi~imiz halde, eşkiya 
!şin fnrkına bile varamamı~tı. Efra
~ım, hareket ve vürüvüşlerini gizle
mekte o derece dikkat ve meharet 
göstermişJqrdi. 

Biraz nefeslenmiş, dinlenmiştik. 
Yapacağımız hareketi, hatta ric'at 
e tmek ihtimalini bile hııtırlıyarak, 
güzelce ölçüp biçmiştik ve nihayet 
te taarruz karannı \•ermiştik. Hay
iiudlar, öbek öbek yemeğe oturmuş
lar ve hiç şüphesiz biraz çene çal
mağa da koyulmuşlardı. Fakat, tu
haf değıl mi? .. Haydudlar, etrafa 
gözcü koyma a, bulundukları saha
yı emniyet altınn almağa hiç te lü
~um görmemişlerdi. Bu tedbirsiz
Uk bize biraz daha sokulmak cesa

r~tini vermikti. Beş dakika sonra, 
lıdeta tepelerinde denilecek kadar 
yakınların ve çok tesirli bir ateş 
yapacak hfikim noktalarda bulunu
yorduk. 

Ad lim v çhil dudüğümü öttfir-1 

müş, ilk kurşunu da attırmıştım. 
Meğer, bunlarda hiç de yürek yok
muş. İçlerinden ancak yedi tanesi 
sll~ha sarılmıştı. Diğerleri aşırmış 

ve yerlorinde put gibi donup kal
mışlardı. Efradımın isabetli endaht
lan bir kaç dakika içinde, silaha sa
:rıJmak cüretinde bulunanları ebe
diven susturmuş, diğerlerini de ql 
kaldırtıp, avaz avaz, teslim diye ba-
ğırtmıştı. . 

Elli altı h~yduddnn dokuzunu ölü, 
<m fiçUnU ynrnh, tam otuz dör· 
dünü de dipdiri ele ge>çirmişti.k. 

binalann hiplerine müracaat e -
Doğrusunu söylemek icap eder<:e dcrek Belediye tarafından yapıla -
bu muvaffakıyetin kolayca kazanıl- cak 0 an tretuar bedellerinin Bele
masını, bizimkilerin cür'et, cesa· diye bütçesinde tahsisat olmama -
ret ve isabetli endahtlarmdan ziya-

sından dolayı kendileri tarafından de, karşımızdakilerin pek tabansız 
takımından olmalarına ve eşkiyalı- tesviJesi ve caddeye tecavüz _eden 
ğa henüz başlamış heveskiırlardan bina bahçelerile medhal merdıven
bulunrnnların .. a borçlu idik. Bu ka- . Jerjnin kaldırılmasını temin maksa
dar sene süren askerlik •c takipçi- dile dün Beyoğlu Halkevinde bina 
lik hayntımda bu derece ütek ve, sahiplerini bir toplantıya davet et
ürkek adamlar görmedim. Bu kah- mişti. 

pc ruhlu, kadın yaratılışlı herifle· Dünkü toplantıda Vali ve Bele -
rin harek tlerini, binbaşırna olduğu diye Reisi Lütfı Kırdarın Yalovada 
gibi hıkuye ettim, hareketimi bir bulunması s bebile toplantıya Be -

1 

muvaffakıyet gibi göstermekten yoğJu Kaymakamı Ahmet Kinak 
utnndım ve çekindim. Binbaş~! riyaset etmiştir. Toplantıda Beyoğ
beni dikkatle dinledikten sonra, hıç lu Halkevi Başkanı Ekrem Tur ve 
unutmam, gulerek: Beyoğlu kazası Şehir Meclisi azala-

- Bunda şaşılacak birşey yok ev- n bulunmuştur. 
1ad, demişti. Yedikleri bozdoğan 
armudu değil, Tiirk yumruğu. El- Kaymakam Ahmet Kınak vaziye-

- Sen bir defa girdin, bir daha 
göremezsin, girmediğine dair şahit 
getir_ dedi. 

Bu söz karşısında ne diyeceğimi 
şaşırdım. Haddı zatinde bu gibi 
işleri yalnızca idare memurlarının 
elın bırakmak doğru değildir. Bu 
gibi hallere ne zaman nihayet ve -
rilecek? .. 

Biga Hususi 1\.ftthascbede 
Hasan Çata1kaya bette korkarlar da titrerler de, ne ti hulasa etmiş ve bina sahiplerinin 

fikirlerini dinlemek istemiştir. Ne- r--------------~ 
ticede bütün bina sahipleri prensip Hapse Girmek sandındı ya? .. .•. .. 

O sıralarda Rumeli çok karışmış- itibarile kabul etmişlerdir. • • H J k 
tı. Hele Serez, Demirhisar, Nevre- Toplantıda bulunan heyeti fenni- IÇID IrSIZ 1 
kop, Menlik taraflarında güvenlik ye Müdürü, yapılacak tTetuarların Yapan Adam 
hiç kalmamı tJ. Perin Balkatıı, Ali metre murabbaının azami (5) liraya 
Butuş ve Bozdağı Bulgar çeteleri mal olacağını bildirmiş ve toplantı 

ile dolm\Şu. Kıresne boğazını tu- tatbikata geçilmek ve vaziyet Vali Dün bir dolma kalem hırsızı 
tan e"kiya, Cumaibala ile Selanik ve Belediye Reisine arwdflmek il- kendİS İn İ f8Ykf f efffi8Sİ İÇin ha-
arasındaki bağlılığı kesmiş, iki tara- zere dağılmıştır. kı'me ya ',vardı 
:fa kuş bile uçurmuyordu. Bulgaris- '""-'"""~,..;,..."-A."-A.~~,..,...,..,...---~ 

tandan gelen komiteciler ve yerli Ali isminde bir adnm Beyazıtta 
çeteciler, taraf taraf dolaşıyor, Bul- k Nihadın dükkanından bir dolma ha-
gar köylülerini zorla köylerinden Vali yarın gelece lem çalarken ynkalnnmış ve Sultan-
çıkorıyor ve dağlardaki çetelere ilti- Rumen Hariciye Nazırı Gefenko-, ahmet Birinci Sulh mahkemesine 
hak için zorluyorlardı. Türkler sizi yu şehir namına karşılamak ve te~- verilmiştir. 
ke!;ecekler diye, korkutuyorlardı. yi etmek üzere Yalovn.}a giden Va- Ali dün mahkemede cürmünü ta· 
Bu propaganda ve tehdidlere kulalç li ve Beledıye Rcisi Doktor Lutfi mamen itiraf ctmış ve: 
asmıyanlan da vuruver, öldürüyor- Kırdat' vnnn şehrimize gelecektir. c- Ben bu hırsızlığı hanishane e 
]ardı ve bu cinayetleri Turklerin vvvv gırm k i in yapbm. ç kü dıc:arıda 

BELEDIYEDI! ı -ı 
\izcrlne atıyorl rdı. muztar ,.e ıkınltlı bir vaziyete düş-

Bu hadis !er dol. \ısıle, o zaman- Ekmek satış fiatları tum. H pishanc ı e çok r hattır. Ri· 
ki hükumet, Rumeli ki redif ta- ca edenm bC'ni t<>vkif ediniz!.> 
burlannı silah nltına çağımu~tı. Bu normalleşti Dıyerek hükime vaJvarmıştır. 
arada Anadolu'dan da birçok tabur- Fırıncıların bakkallara ve seyyar Hfıkım; Alinin arzusunu is'af ct-
lar getirtmis, Rumelinin mühim ekmek satıcılarına tcnzilütla ekmek mış ve kend"c::ini tcvkıf ederek 'I'ev
noktasına dağıtmtştı. Bulgar köy· vermediklerinden bunların da narh- kifhaneyc scvkelmiştir. 
lülerini, yapılan bu propagandala- tan fnzlaya ekmek satmıya mecbur 
rın tesirinden kurtarmak, Bulgaris
tana taşınmak. dağlara çıkmaktan olduklarını v yahut ta sntmaktan 
alıkoymak için de bir çok nasıha\ vazgeçtiklerjni yazmıştık. Belediye 
heyetleri teşkil ve köylere sevket- bu hususta icabeden tedbirleri al
mişti. Fakat, bütün bu alınan ted- mıştır. 
birler, yapılan nasihatler bir türlü Lutfi Aksoy dün yanında bulunan 
tesirini gösteremiyordu. Bulgar bazı zevatla birlikte Fatih, Eminönü 
köylüleri, biz.im nasihat heyetlerin- ve Beşiktaş kazalarında teftişler ya
den daha ziyade, Bulgar komiteci- parak vaziyeti tetkik etmiştir. Lulfi 
)erinin, Bulgar hocalarının sözleri- Aksoy bu teftişleri neticesinde alı
ne inanıyor ve teşviklerine kapılı- nan tedbirler neticesinde vaziyetin 
yorlardı. Yol yol Bulgaristana doğ- normal olduğunu söylemiştir. 
ru akıyorlar, dağlara kaçıyorlardı. Yeni llmanın yeri 

Bizim mmtakamızda, bu işleri 
Hükumet tarafından İstanbul liidare edenlerin başında meşhur 

manının Hnydarpaşada inşası karar
reislerden Gercikof bulunuyordu. 

Jaştmldıktan sonra kömür depoları· 
Bu adam dağa çıkan yerli Bulgar-

nın dn limanın yanında yapılmasıları, Bulgaristandan getirttiği, Rus 
tüfekleri ile sillihlandınyor, ba<:]g. nın kat'i bir zaruret olduğunu, Mü· 
rına geçirdiği birer komiteci ile ta- tehassıs Prostun bu fikri kabul et
raf taraf islam v rum köylerine tiğini yazmıştık. 
saldırıyordu. Çoktanberi izi ortadan Kömiir depolarının liman civann

kaybolan cfstoyan. kaptan da o sı- da ynpılmıyacağı tarzındaki neşri

rada gene meydana çıkmıştı. Çok yat üzerine salahiyettar bir zat bize 

Bir R··şve 
Davası 
Maznun polisler esnaftan para 
armadıkların ı idd;a e ~iyorlu 
Galatada bazı esnn[tan chaitalık:. 

namile rüşvet almaktan maznun po
ile Niyazi ve iki polis arkadaşının 
ile niyazi ve iki polis arkadaşının 

muhakemelerine dün Asliye Birinci 
Cezada bakılmıştır. 

Dünkü celsede maznunlar, hiç bir 
nam ve hiç bir suretle esnaftan 
rüşvet almadıklarını söylemişlerdir. 

Bundan sonra okunan tahkikat 
evrakından anlaşıldığına göre rüş
vet verdıkleri iddia olunan fırıncı
lardan bazılarının; muamelat def
terlerindeki s. rCedilcn paralann hi
zıısında cA. B.• harfleri görülmüş, 
ve bu haflerin cBelediye memurla
rına verıl n para• manasına delcilet 
etmesi çok muhtemel bulunmuştur. 

kuvvetli bir çete ile Bozdağmda şu mallımatı verdi: ı 
dolaştığı ve Karataş mandırasında c- Kömür depolarının liman ci-
yataklandığı haberi alınmıştı. varında olması kat'i bir zarurettir., 
Binbaşımız, evve!A gene bir Bul- Depoların Haydarpaşa civarında ol· 

gar olan muhbirin sözüne inanma- ması takarrür etmiştir. 
mıştı ve .. bu haberi (istoyan) kap- EmlnHnUnde ta llyet 

Maznunla11 bunun da yanlış tef
sir edilmiş olduğunu söylemişler ve 
btı hadlerin eksik ekmekler için ve
rilen Belediye ce:r.alar.ına nit olabi· 1 
leccğini söylemişlerd1r. 1 

Muhakeme, şahit celbi için başka 
tan tarafından kasden uçurulmuş 
bir balon sanmıştı. Fakat, o akşam, Eminönü meydanı istimlak saha-

sındaki Mehmet Kazım eczanesinin Demirhisard n Sercze gelen bir za-
bitin, bu havadisi tasdik etmesi, yıkılmasına başlanmıştır. 
binbaşıyı ihbara iundırdı ve ayak- EmlnönU meydanındaki 1 
!andırdı. Heı:nen o gece, Serezde bu- aaat 
lunan üçüncü bölüğümüile, takımı- Şirketi Hayriye tarafmdan Emin-
mı önüne kattı. Bozdağına yollan- önü meydanında tesis olunan saat 
mıştık. işlemiye başlamıştır. 

Bir nkşam, geç vakit Karataş Kooperatlldekl teftlfler 
mandırasının bulunduğu yere var- bitiyor 
dık. Binbaşı, sahayı şöyle bir gözden Belediye Kooperatifinde heveti u-
geçirdikten sonra: 

mumiyenin verdiği karar üzerine 
- Benim bildiğım1 İstovan de-

dikleri 0 şeytan herif, kabil degil teftişler >npan Belediye Mürakip 
bu mandırada kalmaz. Bu işte bir he>yeti me> aisini bit rmek üzeredir. 
yanlışlık var. Hazırlanan rapor bırkaç güne ka

(Devamı var) dar tam men bıtırılmiş ol caktır. 

bir güne talik olunmuştur. 1 
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Takas Davası 
Dün Neticelendi 
49 m znunun h epsi da 

beraat lltlllar 
49 maznunu bulunan Takas yol

suzluğu davası dün neticelenmiş -
tir. 
Bazı gümrük ve orman muhafaza 

memurları ile eski takas komisyo
nu azaları, Ticaret Odası eski azala
rı ve sabık katibi umumisi ve mü -
teaddit kereste tüccarlarının maz. -
nun oldukları bu davanın dün ve ·r 
rilen kararına göre ehli vukuf he -
yetinin hadise hakkında yaptığı de
rin tahkikat neticesinde hazinenin 
hiç bir suretle zarara uğramadığı 
tesbit edılmiştir. 

Bu se: \ •plC' maznunların hepsinin 
mucibi me~lıyet bir halleri görü
lememiş 'e beraetlerine karar ve -
riJmiştir. 

Kararda, hazinenin zarara uğra
dığı iddıa edıldıığ takdirde ayrıca 
bu zararın aranabılcccği de tasrih 
olunmu tur. 

HAARtFrE: 

Yapılacak yeni okullar 
Yapılacak 11 yeni mektebin Ma

arif Müdürlüğü tarafından yerleri 
tesbit olunmuş ve beş tanesi hakkın
da Vali \'C Belediye Reisi ve İmar 
müdürlüğü orasında tam bir anlaş
ma olmuştur. 

Yeniden asri ilk mektepler yapı
lacak olan bu beş yer şudur: Kaska. 
Ak&aray. Yusufpa~, Vefa, Ayazpa
şa mezarhgı. 

Diğer altı mektebin yeri de tes
hil olunmuştur. Fakat bunların vali 
ve Belediye Reisi taraf ındnn yerleri 
görülmediğinden simdilik tamamen 
kat'i değildir. 
~ 

OENtzı.mDE : 

Denizyoırarı ve Liman'ar Umnm 
Müdürlük'erınde yeni tayinler 
Bır temmuzdan itıbaren faaliyete 

geç c k olan Limanlar ve Denizyol
ları Umum Mudürluklcrinin yeni 
teskıllit ve kadroları etrafındaki son 
hazırlıklar da nihayetlenmiş oldu
ğundan .Miınııkaliit Vekalctmdcn 
yeni dırektifler alan Limanlar U
mum Mücluni R ufi Manvasi ve 
Denızyolları Umum Müdürü İbra 
him Kemal Bnybura dun şehrimize 
gelmişler ve ak!;nmn kadar Deniz· 
bankta mcışgul olmuşlardır. Haber 
aldığımıza göre yeni umum müdür· 
lüklerin kadrolarına şunlar tayin e
dilmislerdir: 

Denizbank İst. şubesinden Fuat 
Muhtar \'e Muammer Kurtal Deniz
yolları Yüksek Mürakabe heyetine, 
Suphi Akkurd Denizyolları Muamc
lfıt ve Muhaberat Müdürlüğünt;. Fe
rit Kocninan Tercüme Müdürlü~ü
nc. Liman İşletmesi Muhnberat Sef
liğine R~fik, Kontrol Mi.idürlüğüne 
Emin Ali Sarınan, Liman İ~lctme
sinin Trabzon Şubesi Müdürlüğüne 
de Kemal tayin edilmişlerdir. 

Savarona yah lst n.,ul 
limanına t scll edll " I 
Mer'i deniz kanunlarına nazaran 

hariçten sntın alınarak Türkiye li
manlarına getirilen bütün meraki
bin memlcketimiz,in her hangi bir 
limanına kaydedilnı.esi icabNmekte
dir. Geçen seneler wrfında limanı
mıza gelen Savnronn yatının bu ni· 
zamname ahkamına tevfikan tescil 
muamelesi İstanbul limanında görü' 
miistür. Yatın tescil muamelesi 4000 
liralık bir •ektin tutmuş olup bu na
ra İş Bankası tarafından tesviye e
dilmiştir. 

Feci Bir Ölünı 
~ rıdD 

Beyoğlunda Abanoz sokagt e 
9 num ralı evde Şake evvelki geC 

ıı: 
saat dörde doğru acı çığlıklar ıco~ . 
rarak evin dördüncü kat pencer"r 
sinden sokağa düşmüş ve beyni pa 

Ekmek narhında esas buğday çalanarak ölmüştür. .
11

de 
fjaflafl Olabj'jr mi? Aksarayda Kemalpaşa caddeSl ı.ıı· 

oturan bu genç ve güzel kızıll ıt 
Son günlerde piyasada mevzıi bir zaen düşerek öldüğü anlaşıın11şt ~e 

buğd:ıy buhranı başgöterdiği ve bu Maamafih genç kızın bu e \ ·C sıı· 
yüzden Ciatlarda tebeddülat oldu • suretle getirildiği ve kazanın ne

1 
ıı• 

ğundan bahsedılmektedir. Alakadar retle vukua geldiği de tahkik o ll 
]ar arasında yaptığımız tahkikata maktadır. / 
nazaran bu rivayetlerin esassız ol - ! ~1'\dC 
duğu nlaşılmıştır. Son bir a~rdan - Bunda nbaşka, un rnevaridatı !S ... sil 
beri buğday fiatlarında hiç bir te - 50 - 60 ton üzerinden rnuntaz::~ ~ 
hcddül olmamış ve Ofis de her gün devam etmektedir. Yalnız sl Jc ' 
piynsnvn mal çıkarmıştır. Yalnız darlar. Belediyenin, koyduğıt 1~1~· 
sert nevid<'ki buğd v1ar Cazl::ı ihraç mek narhımn un Uzerindetı 0 t1 • 
edildı • .tnd n bu nevilerm stokları sını yanlış görr.ıekte ve tmğd•~s· 
azalmıştır. Ofıs, yeni ene mahsulü zerınden tutulacak esmM uh• s"' 
idrak edılinceye kadar elinde ihti- tekııı bir şekilde Y!lrOYf'!Qt' !ıd 
yat buğd Y da bulund• "mlkt dır. lem0kten·rıer. 
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. .. . . . .......... ~~ : : 
ım1 anya Slovakya

yı hak Mı Ediyor? 

MHH Bir Bayram lnön·ü Gaf en 

' Lond :~ ra, 14 (AA.) - B. Strang'm 
sko\•a'va a;,:türd"ğü t k1·n ·· terind • .::.~ u e ı er u-

1 r· Londra ve Paris hükumetle-
ının la 

l:ayd,.d mamu mutabık olduğunu 
" h n ıTımes~ gazetesi Slovak-_. a Öd' ' 
&ıdakı ıselcrı~e alfıkadar olarak aşa-

haberı \'ermektedir: 
.Ahnnn 

lık S 
1 

yrı, ~ngin madenlere ma-
lan 1 ezya m ntakalarına hakim o-

\•e . 
nupt ;Ynı uı.mand biraz daha ce-
tak ~ olonvanın endüstriyel mın
Şın a 

1 
rını kontrolu altında tutan 

d 
1
' hududu üzerinde asker tahşi-
ı vaprnnktadır. 

23 mart t c Al arihli mu:.ıhcdc mucibin· 
y 'z 'K rn 1 va, Küçük Karpntlar, Be
~rp tlar Jnvornık dağları 

kesilın (Jln tnnıfı ı inci snyfndn) 1 
Çıkart ekte olan muhtelif ,-crgilerin 

ılarak geri kalan kısmının c--
bı~ lllaaş olar k ve bu suretle mc
<n" : san btr maaş verilmesini iste
re~ ~di_r. Bu mutalealan ileri sü
bı.r ntıpler, bu esa~ar dairesinde 
l\in kil bulunarak tesbit edilmesi 
rtltne~~d.en.ın Encümene geri ve· 

Sinı ı tıy n bir de takrir ''er
rdlr. 

ik ~utçe Encumeni İkinci Reisi Fa
t~l •Y&al ve Malıyc Vekili Fuat Ağ-

ı, \'erdlkl · h ı-eceı n ır.a ntta maaş ve de-
le rın tnyminde esas olan cihet-ı 
la rt tıah eyfomişlcr ve memur maaş 
iti rından ahnıın vergilerin kesilerek 

Uteb k' k l tesb· . 1 1 ım nnnın maas olarak 
ık ıtı yolund ki mutalealara kar.şı
bln olar k t.n bu hususun bugünkü 
kL lÇe mef'huınu içinde tatbikına im
t n olmıyaca ı gibj.. ameli bir fayda 
d rnın e ll'm<>kten de uzak bulun-
uğunu iıah e ·lemişlerdir. 
8u rac .. . 

llıü ~u uzerınde geçen uzun 
na:ktışnlardan sonra tnkrir oku
td 

1 
':ddedılmış ve madde tasvip 

1 lllişttr. 
!aliye Vnk 1· k'· . dlJı R :'ti ... ı ı . ursuden ayrılma· 

lerı e k 1nce>nın butçe müzakere-
sıra ınd 1 . k ~ . 

t.iliııe . ıu umetın vergi ten-
iıh gıdecegı hakkında kanaatini' 
ıııd aı·. eyiedlği halde bugün vergiler 

ırılernıy k • 
\'e b ece lır, aenıiş olmasına 
1 h... u ozı rındeki tezada işaret C'-'· .. ,ı tır .; 

~efık i 
hıı•ı nce, Malıyc Vckihnin iz:ı-

n n b lat1t1 ır realıst olar k kendısini 
ta~ :: NmecJ ıni beyan etmiş, buh
Cttaı e muvazene vergilerinin ihdası 
Yon 

1 
rındıl devlet büt~si 185 mil

lttiJ~.~~~\ ıken bugiın bu miktarın 261 
raı:h... ıraya balığ olduğunu buna 
. ti"•en m··k ' d n t u elleften alınan vergi-
ler y enzııut yapılmak için teşebbüs-

• apılmadığını SÖ'-·lcdi 
·' ll1et "' · lrnkarı b Çorum - Vergi kalkabilir. 

~alı:ıır ulunursa azalacak ve kalka
b!t iti· Şu halde memura vergisiz 
't~rıd anş tuUın ayin edecek olursak 

on . ' farkı un lehınde hasıl olacak biıı 
01.. nıaaşınn · 

Lllt' zammetmek müşkül 

Ii.ı.ınt.a 
~•r!a8ı. 2 !Ergen (Ankara) - Ar
h. .41rın nı·· ·<ı: d... utalealannın ne ameli 
11 "flza·h . , 

u l'Üıc'l rı iç bır kıymeti yoktur, 
lı!l ı ll1üt en Devletin fazla masraf et
lull\ }'arıalensı da yersizdir. Ne ma
da llteın n çetin bir mevzu karşısın
~da8 d~rla.rn Yeni mükellefiyetler 
alll l'a mıyecek, ve yine ne ma

ııtıtla d ruı mevcut vergilerden ten
h lkıncıo~ru adım atılmıyacak? 

. . ' "'-

sırtlannda "Sevkulceyş yolları ve is
tihkamlar yapmak hakkını muhafa· 

za etmiştir. Bu muahede mucibince 
Alman kıt'aları istihkamları i11: gal 

edebileceklerdi. Fakat son zaman
lnrda Slo\•aklar Almanyadan gelen 

kWaların çokluğu karşısında endişe

ler duymaktadır. Diğer taraftan ge-

len yolcular, Slovak - Alman ger• 
ginlığinin Almnn • Çek gerginliğin-

den daha az olmadığını bildiriyor• 
lar. 

Daily Herald ise, Slo\•akyanın ya
kmda askeri surette i gal t!dileceği 

'c hımaye idaresine ılhak olunacağı 
habc>rini verm ktedir. 

• 
1 

uymak ızhra n nı teba ruz ettirmiş

tir. Bu muıuısel>cllc demi~tir ki: 
- Batem esaslarını mahfuz tut

mak suretile kaymakamlara daha 
refahlı bir hay t temini ıçin tedbir
ler alacağız ve karşınıza öylece ge
leccğız. 

Rcep Peker, bırinci \'e ikinci 
maddelere bağlı cetveller arasında 
tatbik bakımından hissettiği tearuzu 
ifade elmiş ve mesel" lisan bilen 
yüksek tahsilli bir gencin idare mes
leğine girmek için nahiye müdürlü-

ğıine tayin edilcmıycceğini, bu mev
kide kendisine hakkı olan maaşın 

verilemiyeccğini, halbuki nahive 
müdürlüğünde bu güzide gencin öğ1 
reneceği çok isler bulunduğunu söy
lemiş ve encümenin bu bakımdan 

tatbik kabiliyeti olan bir formül 

( tarafı 1 inoi sayfııda~ 

gelen ve seneler geçtikçe samimili
ği, ciddiyeti ve kuvvetı meydana 
çıkan bu inkıl p hareketi ak-ılane, 

ihtiyatlı, harici siya.set ile mütera
fık olunca. işte gördüğümiız neti -
celeri verdi. Buyük Atatt.irk'e İsmet 
İnönü'nün halef olması Türkiye 
için mu\•affakıyet yolu üzerinde 
durmadan ve madan yürümenin 
ve gittikçe daha yuk lmenin bir ga
rantisini vücude getirdi. 
Türkıyenın Boğ zl n k pamasına, 

rne~·cut muahedenameyi tadil et -
mek suretile, r zı olan devletler, 
Hatay'ın Türkıye'ye ilhakına mu -
vafakat eden F'ransa, bunu Türki-
ye t rafından gosterilmi bir cebir 

1 
ve tazyik neticcsınde yapmadılar. 

Türkiyenin hakkını görerek Ye bu 
hakkı istemektek ciddiyet \'e Hida
lın meftunu olarak' muvafakat etti· 
ler. Bugiın H tay ülkesi, Türkiye
yc ıltıhak edıyorsa Türkiye Hatay 
içın anavatan olduğundan dolayı -
dır. Fransızlar sıya i bir pazarlık 
neticesinde başk bır memlekete 
aıt olan topr klan bızc satmış de -ı 
ğildirler. Turk Cümhuriyeti için 
böyle bir hşverı · k bu) etmek kat
i ven imkansız bır harekettir. Biz 
bir topr ğı benimsersek o toprak 
ancak Türk \'atamndan şımdiye ka
dar ayn kalmış bir pa\'ça olabilir. 
Komsularımızdan biç b irinin mi~ 
arazisi üzerinde gözümüz yoktur 
Eski Osmanlı imp:ı.ratorluğunu ih
y etmek huly sınd da değiliz. O
nun ıçin, Hafay'ın anavatana ilti -

·hak etmesi Suriye ile aramızda yeni 
yeni ıhtiliıfl r mukaddeme teşkil 

edecek bir teca,·üz ''e istila hare -
keti değil, bilakis Suriye ile hakiki 
bir dost ve kardes şeklinde yaşama

mızı temin edecek bir yakınlaşma 
ve uzlaşma harekelidir. Halay, Tür
kiy ye iltihak etmekle Yakınşarlc 

sulh ve süktinu \'e T\\rkiye ile bü
yük garp demoknsil\•ri arasındaki 
dostane müna betlerin t.cmelleri 
bk k:ıt dah s:ığlaınlnşıvor. 

H üseyin Cahit YALÇIN 

bulmasını temenni etmiştir. ============== 

Recep Pckcr'in tekiıfi üzerine i: Adl ı"yode 8'r Kadın ı·kı" 
kinci madcl tndil tekliflerinin na- 1 U • 

::~ ı!:t~:;~ :11;:1ması için Encümen~ Ki şiy i Bıcakla Yaraladı 
' Üçünci.ı ın:.ıddenın muzakeresi sı- ( R tarafı l mci yfada) 

rasında müstakil gruptan Fuat Sir- bir kadın, dığer bir kadın ile erke
men, projenin dil bilen \•atandaşlarn\ ği bıçakla yar lamıştır. 
buyük bir kıymet atfederek onlarını Kundur boyacısı Ali, bundan 
orta, lise veya yüksek mektep me·• bir müddet evvel Ayşe isminde bir 
zunları olduklarına hakmıyarak bir genç kızı severek onunla evlenmek 
derece yukarı bir farkla tayinlerinin istemiştir. Fakat Ay e buna razı ol
çok yerinde bir hareket olduğunu, madığından Ali başka bir kadınla 
ancak bunlar içerisinde yüksek tah· e\•lenmiştir. Lakin Ali, Ayşenin, 
sil yapıp ta ıhtisas yapan ve bu su- kendisini reddetmesıne kızarak on
retle dil bilenler için bır kaydın dan intıkam alacağını her yerde 
mevcut oldugunu, bu gibilerin va7 söylemiştir. 1 
ziyetile dığer dil bilmi)'en memurla Geçenlerde bir gece, Çırçırda bir 
rın arnsında bir farkın me\•cut olma eğlence aleminde Aliyi sarhoş gö -
sı liıı.ımgeldığinı söyledi ve maddede ren bir kadın, hemen Ayşeye gide
yapılmasını istedi i t.adil8.tı göste-ı rek: •Alı seni bu gece bıçakla \rura
rcn bir takrir \'ereli. cak!ıı demıştır. Ayşe de hemen key-

Medis, cuma günii saat 12 de top· fiyeti polise ve m hkemcye bHdir
lanarnk müzakerelere devam ede- miştir. Dürı de Ayşe ile kocası, diğer 
cektir. 

Türkkuşu Filosu 
Bursa da 

fstanul, 14 (A.A.) - Dün İstan
buldn binlerce halkın iştirakile ha
va gösterileri. yapan Tüı:'.kkuşu filo
su bu abah Y şilköyden Yalova yo
lile Bursaya uçmuştur. 
Yeşilköyden 8.50 de hnreket eden 

filo büyük bir intizamla uçarak 55 
dakika sonra Bursa halkının coşkun 
tezahüratı arasında yere inmişti r. 

Bugün öğleden sonra saat 14 dq 
Bursa halkı için uçuş \'e paraşüt at
lavışları yapılacak ve filo yarın sa
bah İzmire uçacaktır. 

bir Ali ve Aİı Güllü 3 üncü Sulh 
cezada muhakeme edilmek üzere 
Adliyeye gelmi lcrdir. 

Bunlann davaları gorülerek şahit 
celbi ıçin muhakeme 27 hazirana 
talik edildikt.en sonra muhakeme -
nin bulunduğu lt kat koridorunda 
ayırılırl rken Ayşe., Alinin beraet 
ettiğini zannederek: 

- c'Muh keme senin cewnı ver -
m ed i! Dur ben vereyim!• diyerek 
kocası Aliden aldığı bir bıçakla A
linin (.iı.erine atılmış ve onu muh
telif yerlerinden yaralamıştır. 

Genç kadın, bundan sonra, koca
sını kurtarmak istiyen Güllünün ü
ıerine de atılarak onu da muhtelif 
yerlerinden yara1amışllr. 

d 1~oıt hn:addenln müzakeresinde 
l ~e Zikr P~er söz almış ve bu mad-
14en b edilen cetvelde gözlerine 

--·· .. ·-·-·-····---......... __ \'ak'ayı görenler hemen bağırış -
mışlar \•e Adliye polisi B. Necati 
ile mübaşirler yetişerek bıçaklı ka
dını yakalamışlar, yaralıları da te
davi altına aldırmışlardır. 

:tt\1-iıe,.... azı sakatlıklara işaret eyle-
ıt .,ıır. 

oı addenı 
d aı:ı t kil n rnevzuu bareme dahil 

l 
liıtltjı at kadrolarının ne suretle 

lrt L ~e~jn• " , 
d "'lltıuno. 8 ı gosteren bır cetve-
ıı \t ilat bağlı bulunduğuna dair-

lı>h~uı ~lnrın nıiltalcaları müna-
~· vn} 'l' 1a 1 lttırso , 11 ıye ve Sıhhiye vekil-

l 11nı alaıt; e gel rek kendi teşkilAt-
~a c v actar eden mütalcalar hak
~ ~lllye P \'ermfşlerdir. 
~ttllar1 !ekilJ bu cetvelin kay-

irad a l ef mutazarnr et-
e etmış. Fak t bu esasa 

Türk-Fransız Müzake
re! eri son safhada 

(Ba§tarafı l iAci sayfada ) 

cak davasının başlıca ihtilaflı me
selelerini görü mü lerdir. 

Tnm bir itilAf a varılmasını mü
te.akip iki ayrı vesika imza edilecek
tir. Bunlardan bid, Ankarnda Hari
ciye vekili ŞükrU Saracoğlu ile 
Fransanın Ankara Sefilri arasında 
İskendenın Sancnğı hakkında bir i
tilaf, diğeıi Paı·iste Bonnet ile Suat 
Davaz arasında Şarki Akdenizde 
müşterek bir mntekal>ll yardım be· 
yannamesidlr ... 

Ayşe, hadiseden sonra hemen Sul 
tanahmet birinci Sulh Ceza mahke
mesine \•edlmiştir. 

Suçlu kadın, muhakemede cür -
mil nü itıraf etmiş ve evvelce ken -

disini çok seven Alinin kendisine 
birka(t gece evvel taarruz etmek is
U!diğini, fakat yUz bulamayınca onu 

öldürmeyi .tasarladığmı söylemiş ve 
Gene kadın, bugünkil hadise csna

rak t e süre dü§tüğünü W.\•e et • 
mlştiıı 

Kabul Et 
( Bastarafı J inci yfada ) ı 

ko, Hariciye Vckılımiı Şükrü Sa

racoğlu ve refikaları, Rumanyanın 

A nkara Büyük Elçisi, Bükres Büyük 
Elçimiz Hamdullah Suphi Tanrıöver · 
ve ı·efikası, mihmandarı, Hariciye 
Vekaleti Protokol eflerinden Fik· 
ret, Rumanya Matbuat Umum Mü
dürü Drag~. yedi Rumen gazetecisi 
ve diğer alakadar zevat ''ardı. 

Aziz misafırimiz \•e yanındakiler 
istasyonda Vali namına t tanbul Po
lis Müdüni Sadrettin Aka, Kartal 
kaymakamı, Pendik Belediye Reisi 
tarafından karşılandılar. Bir polis 
miifrezcmiz dost Rumen nazırına ih ı 
Uram resmini ifa etmek üzere ista;;-1 
yond yer almıs bulunuyordu. Ru
manya Harıcıye Nazırı istasyon 
me.} danını dolduran k .. lab3lık halk 
kütlesınln coşkun tez kurallan ara· 
sında ,·azond n ındı \'C polis müire
ZC'mızı teff etti Buradan hep bır
likte ya\ a ol rak P<'ndik \•ap r is
kelesine gıdıldi Yolda caddenın her 
iki tarafını doldur n Pendikliler, 
dost mcmleketm kıymetli Haricı ·e 
~azınna samimi ve sempatik teza.
hürlerdc bulunu ·orlardı. Ekselans 
Gafenko hnlkı, apkasını sallıyarak 1 
sel&mlıyordu. 

P endik iskclC'sine daha ev\'cl va· 
naşmış duran e Ülev. \'apuru Rumen 
Hariciye Nazırını \'<' refakatindeki 
zevatı Y.alo\•aya göturmi ·e tahsis e-
dılmişti. Tam snett sekiz buçukta 
misafirimiz ve refakatindeki ZC\•at. 
Ülev vapuruna gcçtıler ,.e vapuF ha 
reket ederek saat ona yirmi kala 
Yalova iskelesine yanaştı. Azi7 mi-1 
safirimizi Yalovııdn İstanbul valisi 
ve Belediye Reisi Lutfi Kırdar ve 
refikası, Yalova kaymakamı karşıla
dılar. İskele Türk ve Rumen bay 
raklarile donatılmıştı. 

Rumanya Hariciye Nazırı, Vali ve 
Belediye Reisimize teşekkür ettik
ten sonra iskele meydanında selam 
resmini ifa eden polis kıt'amız.ı tef
tiş etmiş ve kendisine tahsis edilen 
otomobille doğruca kaplıcalardaki 

Otel Termale gitmishr. 

zakcrclerin netıcesint Ankarada 
ne redılcn tebliğlerden anlamış bu• Junuyorsunuz. 

Atinaya mu\'asalat ettiğim z::ımaıı 
bu müzakerelerin netic !erini bizzat 
Mebksasa söylı~'eccğim ve bu mü
zakerelerin onun da no ·tai ııaı.arma 
te\•afuk ede r•gınden emin bulunu
yorum. Bu suretle bır kere daha sa
bit olpu ki. iki dost arasında \'erilen 
karar Balkan ittihadına dahil bulu
nıın dört milletin de nerıne hadim-
dır. Atinava hu usi muhabbetim, 
\' rdır. Dııima veni Atin için bir 
sempati \'<' kadim Atina i~n de pe· 
resti.ş duyarım. Ankar:ıda yapbğı

mız müzakereler Balkan İtil:'.ıfı etrıı- 1 
fındaki tes nüdün yeniden teı idine 
\'es le olmu tur-. 

lesı dem "z ıb h oldu mu dive sor1 

mu . bu u le Rumaı ' n n güzide 
dip! matı u c><"vabı vC'rm· lir: 

- Bız münhasıran B:ılkan İtila
fını aJDkad r eden mt'vzular etra
fında !!Örü üık ve görüşmelerimiz 
bu itff f Ç('!'ÇeVeSin i aşmıs değildir. 

Do de •lel Hariciv<> Nazırını ha
mil Sakary mot<lrü Yalova iskele
sinden avnldıktnn som·a Haricive 
Vekilimi7. Sükrii S, racoğlu gazete
ci1ere su bC'\'::ınatta bu1onmuştur: 
cRurnam·a Hariciye Nnzın doshtm 

Gatenko ile Anlcarada. volda 'e Ya
lovad ıki de\·lefi alakadar eden bü, 
tün meseleler üzerinde fikir 're mü~ 
t lea teati inde bulunduk. Her me· ı 
selede mutabık kalmak için müş~ 
Hit çekmedik. E asen ana hatlarınd~ 
beraber yürüyen iki devlet teferrü~ 
at cihetinde dahi buE?ün t:ımamen 

mutabık kalmış bulunuyorlar. 
Ne~-e"il • · r •smi t -- iö

Ankara. 14 (A A.) - R smi teb· 
liğ: 

Resmi bir ziyarette bulunmak Ü· 

zere 11 haziranda Ankaraya gelen 
Rumanya Hariciye Nazırı B. Gafcn
ko. Türk htikümet merkezindeki i
kameti esnasında Başvekil B. Dr. I 
Refık Sa.) dom ve Hariciye Vekili 
B. Şukrü Srıracoğlu ile müteaddit 
görüşmelerde bulunmuştur. 

Savfiyede bulunan Reisicümhur, 
B Gafonko'vu H haziran tarihinde 
YaloYada kabul etmiştir. 

Bu resmi ziyaret Türk ve Rumen 
m·ııetleri arasında me\-cut sadık ·;c 
derin do luğu \'<' iki milleti biribi·, 
rine b3• lıvı:ın rabıtaların bütün tec
rübel<'rc mü t-hammil s:ığlamhğın' 

bir kere daha bütiın kıvmetile teba-

Otel Termalde bir müddet istira
hat ederek resmi elbisesini iksa et
miş obn ek lôns G fenko saat on 
biri yirmi beş dakika geçe· otelden 
çıkarak ,.e otomobille Riyaseticüm
hur köşKüne azime.t ederek saat on 
1 buçukta Milli Şefimiz ismet İnö-j 
nü tarafından kabul edilmiştir. Milli 

Şefimiz İsmet İnönü'nün refikaları 1 
da Bn. Gafenkoyu yine Riyaseticüm 
bur köşkünde saat on bir kırk be,,te 
te kabul c>tmiştir. Cümhurreisımiz 

İs?'et İnönü saat on üçte Rumanyalı 1 
mısafırlenmrz şcrefme köşkte bir rüz e 1lirmi tir 
öğle Zi)alcti \•ermi lerdir. Bu ziva- Ttirktvc Haricin• Vckıli B. Saraç
feltc Milli Şe! \•e r<'fıkalarile dost oğlu ile B lkan Antantı Konstwinin 
devlet Haricıv Nazırı ,.<' refıkaları bu e>nC'k ~:c;i olan Rumen mi afırı 
ile Hariciye Vekilımiz ve refJkası \•e arnsmd ki ıtimadlı göru mc>ll'r, iki 
djğer ahikadaı zevat bulunmuşlar_ naz r. B.lkan Antantının bırHğine, 
dır. ~iyafct ~ok samimi bir hava için istiklal ıne ve sulh iyııset ine müs
de geçmiş ve Riy scticümhur orkes- terek bağlılıklarını bir kere dah~ 
trası ziyafetin 'Cfe,•amı müddetince müsah<'cle imkanını vcrmi!:;tir. 
müntehap parçalar çalmıştır. İki na.zır, bu antarıtta. komsu mil-

Ziyafeti müteakıp atiz ~i!'iafirle- letler arasında Balkanlar nizamına 
rimiz ve refakatl,.rindeki zevat oto- elzem ve Avrup:ı sulhun:ı gittikçe 
mobillerle Yalo\• , a inmişler ı.-e dah:ı ziyade lüzumlu bulunrın bir 
•Sakarya• motörile, kendısini Yalo- kardeı; birliği ve tesanütlü hareket 

\•adan nlarak Pireye götürecek olan ;=::al:=e=tı=· ::"=s=ı:f=ın=1=t!=Ör::m:=C'k::t::e:::d::;ir~.===:;::::= 
Rumanya bnndıralı cDacia .. \•apu - Mısır btriciy. nuın-.ın seyaha ti 
runa geçmişlerdir. Kahire. 14 (A.A.) - Anadolu A-

Rumanya Haricive Nazırı ,.e re- · h "' Jansınm ususi muhabiri bildiriyor: 
fikelan iskelede Hariciye Vekilimiz Mısır Hariciye Nazırı Ab:iülfettah 
Şükrü Saracoğlu ve rcCikaları, Bük- Yahya Paşa, Türkiyeyi resmen zi. 
reş Büyük Elçimi.z Hamdullah Sup- yaret etmek üzere per.şembe f 'Ünü 
hi Tanrıöver, İstanbul V:ılisi ve Be- buradan hareket edecek \'e ayın 18 
lediye Reisi Lütri Kırdar, mihman-1 inde Ankara'da bulur.acaktır. 
darı, Romanya Büyük Elçisi ve Ru-' Mısır Hariciye Nazırına devlet 
manya Konsoloshanesi erkanı ve umuru hukukiye heyeti reisi ve Ha. 
diğer alakalılar tarafından uğurlan- riciye Hukuk Müşaviri Abdelhamid 
mıştır. Bir polis müfrezemiz de aziz Bede,·i Paş:ı, Hariciye Nezareti ka
m~firlerimize selam resmini ifa tibi umumisi Mehmet Abdelhalek 
etmiştir. Yalovalılar namına Bavan Hasonna bey ile Harİciye memurla· 
Gafenko'ya bir buket verilmiştir. rından Hüs •in Aziz Bey refakat 

«Sakarya• motörü, teşyicilerin al- eylemektedir. 

k1şıarı arasında iskeleden ayrılır _ Çinliler Pakine Yakla~ ıyar 
ken Bayan Gafenko türkçe olarak Y 
ve güzel bir şive ile: Şenkov, 14 (A.A.) - Alınan son 

Ç 
haberlere göre büyük kanalın şima-

- ok teşekkür ederim .. diye ba-
ğırmı~br. linde müntehn noktası olan ve Pe--

kinden 80 kilometre sarkta bulunan 
Dost memleket Hariciye Nazın, TW1gşova kadar bütün mühim aske

hareketinden biraz evvel kendisıle ri noktalar Çin kuvvetleri tarafın. 
görüşen Türk gaze•ecilerile Atina dan ele geçirilnu bulunmaktadır. 
ajansı mümessili Bay Naum'a şu be- Düşman burada ezilmi tir. 
yanatta bulunmuştur: Tanbenin kumandası altında Ja-

c- Bizler, Balkan itilafı azasın - pon garnizonu Çln mevzilerini teh· 
aan Rumenler ve Türkler, aramızda d't "tmek 15• te""''"l ..J •• k-l ... ..~ erse 1.1e pus ur-
müzakerclerde bulunduk ''e bu mil- tillmuşt\lr. 

... , • • ı 

gaı dıyanlal'.ın ne 1 ale cıu~ar ol -
cakları acaba büyuklerımlLi dül:ün
durmedi mı? 

Bu J8 garrliyamn duştüı'iü sefalet 
çamurunu al:ikadar makamlara ha
kiki ve c nlı bir şclcildc arzedebil
mek ıçin babamın ve dolayısile aile
mıtln vazhetini tas\•ir edecegim. 

- Babnm; Balkan, Çan:ıkkale ve 
İstiklal haı plerinde vatani vazifesi
ni ifa etlikten sonra bir aralık cSey
risefa n• vapurlarında çnhşmış. da
ha sonra gardiyan olarak umumi 
hapishane) e gırmiş ,.e 13 senedir 
bu vazıfede hizmette bulunmustur. 
Dört sene evvel 35:t lıra olan maa
şı kcndısi iki ay işsiz bırakıldıktan 
sonra c20~ liraya indirılmis, buna; 
kadronun fazlalığı sebep göstcril
miştır. Başka hir ge'il'atı oltnıvan, 

hic bir kimseden yardım gormiyen 
ve kira e\ ind<' oturan babam bu ka
dar az bir maa ln .4 sene ailesıni 
g<'ç ndırmeve calı mışlıı. 

Bu aılc k ç kı ılıktır bılır misıni.z? 
Sekiz! 

Bunlardan be ı, b:ıkılmı~a muh
taç ~tavrulardır' 

Bu b~ bedbahta pek yakında bir 
bedbaht daha kar şacakhr. 

Bu ) avrular cBnba a~ız!t dedık
leri zam n, zavallı adam ağlayan 

gözlerile: cBcn sizi bunun için mi 
dünyaya gelirdim!> diyerek kapı 

kapı dolnşmaktadır. 

Bu müşkülat içinde vazifesini dai
ma hüsnüniyetle ıfa etmiş olan ba
bam, maaşının eski mikdanna iade
sini beklerken sada!;.:ı.tinin mukabili 
olarak mücazat görmüştür. Haziran 
başınd nberi işsizdir. 
Şimdi ailenin ne halde olduğunu 

siz tasavvur ediniz. Sefaletin son 
haddine vardığı, pek küçük 
bir ihtimalin, büyük bir ümid 
addedildıği şu günlerimizde, &laka
dnr makamlardan babam ve arka
daşlarına kabilfvctlerile mütenasip 
birer \•azif e verilip verilemiyeceği
ni soruyorum. 

Yalnız; ailevi vaziyctim:zin ol
duğu gibi go teril iğini, hııkikatın 

tahrif edilmediğini bildirir ve m
zum hasıl olduğu t kdirde tahkikat 
yapılmasını beyan ederim. 

Fatih, Hoca Ü\·eys m halle ı Ba
lipaşa caddesi Karamuk sokak No. 
101 de Necati Eralp 

Hadise o kadar açık bir şekılde 
görülüyor ki, fazla bırşey iliıve et
miye lüzum görmüyoruz. Adliye ve
kili Fethi Okya.rdan bu zavallı a
damların birer y zifcye tayin edil
mesini beklC'riz. 

Nevyork Sergisi 
(Ba tarafı 1 inci yf'a.da) 

tır. Eseri r yine alındıkları yerlere 
dağıtılacaktır. 

S in• ın bir seri 
Çanakkalede dahi Sinnnın e er -

!erinden olduğu anlaşılan 'e Rüs -
tem Pnşa mahkemesi diye şöhret a
lan binanın tarihi ve mimari kıy -
mcti yüksek olmasına rağmen şim
diye kadar ihmal edildiği ve yüzüs
tü bırııkıldığı goıiilmü mr. Şimdt 
burası bir ÇU\•al deposu ol r k kul
lanılmaktadır. Müzeler idare · bu
rasını tahliye ettirerek eski halin
de muhafaza ettirmek için tedbirle: 
almıştır. 

F s\i hanin tamir edilecek 
İstanbulda mimari ve tarihi kıy -

meti yüksek birçok hanlar ve ker -
vansaraylar vardır. Bunlar son za
manlarda müşterisiz ve bakımsız 

kaldıklıırı için harap olmıya yüz 

tutmuştur. Bunların içinde Sinan 

gibi yüksek san'atkfırlara ait olan
ları da vardır. Eski eserleri koruma 

encümeni bunları tesbit etmeğe 

karar vermiştir. H nlar birer birer 

tetkik edilecek ve muhtelif cephe -
lcrden be~cr fotoğrafı aldırılarak 
Maarif Vekiletine gönderilecektir. 

Bundan sonra hanların tamiri işi 

temin edilecektır. 
Toplanan eıerl( r 

:P.füzclcr arkeoloji grup amirliği 
Ayasofya mabedı Bizans müzesi'ha.

line getirileceği jçin şehrin her t.a
rafına serpilmiş bulunan bakımsız 
Bizans süt.un b~lıklarınııı. Iahidle

rin ve kitııbel rin topl ttırılmasın 
karar vermiştir. Ayasofya müzesi 
fıyarı ressam Sami Boyar, bu i 
memur edilıni{:tır, 
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Iraktaki Faaliyeti 
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MUsabakalar OnllmUzdakl Hafta Baslıyarak 
2 Temmuzda Nlhayatlanacak 

1
-Akkoyunlu Kazıkçı Karabekir

- •7 - YAZAN: SAMI KARAVEL 

Güreş Hararetlendi 
Buna rağmen 1906 da, bir müka

fat .kazandı ve Suriyeye giderek ta
rih! bara)>elerde araştırmalar yaptı. 

Sahrada, yerlilerle temasa girdi 
ve lisanlarını öjrenmiye başladı. As 
bir zaman sonra muhtelif Arap leh
çelerini mükemmel surette konu
ıuyordu. O vakit ruhunda derin bir 
tahavvül vukua geldi ve arkeoloji 
Alimi, hayatın, insana merak veren 
hadiselerinin bir müşahidi olarak 
görüldü. 

Bir çok seneler, Yakın Şarkdakl 
ilmi araştırmalara devam etti. Su
riye, Mezopotamya, Mısın dolaştı, 
Fıtata kadar çıktı ve Almanlann 
inşasına başladıklan Bağdad demir· 
yolu çalışmalarını yakından tetkik 
fırsatını buldu. 

Sina yarım adasında uzun bir M

yahatten sonra, yabancı memleket
lerdeki gezintilerinden elde ettilt 
müşahedeleri tesblt etmek için İn· 
giltereye avdet etti. Fakat harp yat
ladı. Bu, Lawrence'ln hakild haya
bnm mebdei oldu. 

Az. bir zaman içerisinde, Yakın 
Şarkda büytıll ~f olacalı lntelli
ıence Service ile nuıl temasa gel
dili ve bu tefkillta nuıl girdiğini 
tafıil güçtür. Bazı kiı;nseler, daha 
Umumi Harpten evvel, iftirak etit
~ ilmt heyeti seferiyelerin gizli ba· 
~ fikirlerle yapıldığını iddia etmek
~irler. Lawrence'in hayatını ya
zan muharrirlerden biri aşağıdaki 
hadiseyi, bu fikri teyld için nakledi
yor: 
Bağdad demiryolu civarında bir 

hafriyat kampı kuran Lawrence, bir 
müddet sonra kampının hemen ya
nıbaşında bir Alman amele grupu
nun çadırlarını diktiğini göriir. Der
hal Almanlara bir ültimatom gön
derilir, yalnız Almanlar, La, . .,.. nce
in tesbit ettiği müddet zarfında çe
kilmedikleri için, genç İngiliz bu 
adamlara mitralyözlerle hücumdan 
çekinmedi. Bu hadisenin netkesin
de, bir çok kimseler, basit bir a rkeo• 
lo}i heyetinin bu şekilde silahlı bu
lunmasını garip gördü. Fakat bu 
hadise sü rı tle kapatıldı. 

Lawrence'in Yakın Şarkda giriş

iği faaliyet silsileleri gazetelerde 
fe kitaplarda mütemadi surette ya
zılmıştır. Yalnız. burada işaret edi- ı 
lecek nokta, çöllerdeki Arap ordu
sunu baştan aşağı vücude getiren 
ve düzelten adamın Lawrence oldu- ı 

ğu keyfiyetidir. Arap askerlerinin 
başında olarak, Arabistanda Osman
lı imparatorluğuna karşı kanlı mü
cadelelerde bulundu. Ve nihayet 
aulı:ut eden Kudüs ve Şam şehirle
rine Lawrence muhteşem bir Arap 
kıyafeti altında girdi. 

Bu sadece, harici bir kıy af et deği
Jikliji delildi. Lawrence, mimetisrn 
ıidisesinin garip bir tezahürü ola
ak, kumral saçları, açık rengine 

• ajmen hakiki surette bir Arap tav
n hareketi gösteriyordu. O. temel
lerini atmakla büyük bir sevinç du
yacajı, bör Arap imparatorluğunun 
Yilcude getirilmesini düşünüyordu. 

Düşmanlarına gelince, hepsi ö
nünde titriyorlardı. Hemen her yer
iie, yerli kabilelerin isyan hadisele
rinde, gizli silah kaçakrılığında, 

kanlı suikasdlerde, Lawrence'in eli 
görülüyordu ... 

Hayatının karanlık göriinen saf
halanndan biri de Habeşistandaki 
sergüzeştforidir. Hayatının bu saf -
hası hakkında biyogranarından bi
risi aşağıdaki malılm:atı vermekte
dir: 

cLawrence'in Hıbeşistandaki ser
güzeşti, Arabistandaki faaliyetinin 
verdiği neticeler gibi, mühim akis
ler uyandırmıştır. Lawrence, Habeş 
kralı Li-Yessu'nun merkezt impara

torluklarla teşriki mesai edeceğini 
ve bu suretle İngiliz ordusuna karşı 
Afrikada muharebe eden cSchutz
truppen• in bafJJtda bulunan meş
hur Alman l'!lfterali Lettow-Vor
Mc:lr'e yardım edecelfni dü§Ünen 
Mteıu .. nıec Service tarafından Ha-. 
be§iltaa a6nderJW. Ajanuı vuif• 

Ankara (Hususi) - Gelecek haf
ta başlıyacak ve 2 temmuzda niha
yet bulacak Ankara atletizm birin
oilikleri münasebetile klüpler bu 
lahadakt çalıpnalarını hızlandırmıt
lardır. 

Bölge atletizm heyeti son top • 
lantısında bu aeneki müsabakalara 
i§tirak edecek atletlerden, futbol 
müsabakalarında olduğu gibi lisans 
istenilmesine karar verdiğinden li
sansı olrnıylJ\ atletler müsabakalara 
lftirak edemiyeceklerdir. 

En çok liaanaa ve yüksek dereceli 
atlete sahip olan Demirspor klübü 
futbolde olduiu gibi atletizmde de 
:Ankara birincililfne en kumtli 
namzet olarak gösterilm~kiedtr. 
Yapılacak müsabakalardan 200 ü 

milli atletlerden Şevkinin, 400 il 
fatanbulda muvaffakıyetli Yll'lf&D 
Nurinin, 800 tı Mısırd1t ikinci gelen 

Meflıar Cam Laneaı Adnımn, 18000 üç tehir birincili 

. Habefiatan.m Almanya ile birle. Adnanın, &000 • 10,000 i Mustafa ve 
~aine mlni olmaktı. Bunun ~ · maratoncu Şevkinin, tek ve üç adımı 
de Lawrence NelÜIÜ iakat çareleri Omeriıı. ciridi MUltafanm kazan-. 
~eh ve Harrar vall8i Ru Tafari ile muı, dilk ve ,Wleyl Yusufun, yilk- Merbu• Şenfla laak..ull 
anı ....... ak ialim dinini tutan Negii· •k kaldırmayı Galatuarayb Jerfi, J•~ 

.• ....,.... ~,. ...,,~ ... ~ c:Unl mık atlamayı Muhittinln kazanma- bp .......... aba•ıı nmu sun, Ha....,...tanm 3~ ma· . . 
kamlarının ve bütün hıriatiyan hal- il ve takım 1tib&lıle birincilj.ği De-
kının hoşnudsuzlutunu mucip olan mir~run •!~ı kuvvetlidir. İkin
harekitnıdan iatifade ederek bir ellik, üçünculük Galatasarayla An
darbei hükUmet hazırladı. Law- kara Gücü arasında paylaşılacaktır. 
rence'in yardımile tedarik ettikleri Ankaranın en kuvvetli atlet takım
silahlar vasıtasile, Ras Tafari ile or- lanndan olan Harbiye atletleri lisan 
dusu Negüsün kuvvetleri üzerinde siye olmadığı için bu müsabakalara 
kahir bir galebe temin ederek ikti· giremiyeceklerdir. 
dar mevkiini ihraz etti. Mağldp DEMİRSPORLU ATLETLER 
olan Negüs, her türlü mesktin nok- TURNEYE ÇIKACAK 
tadan uzakta bulunan bir kalede Edirnedeki yaptıkları müsabaka.: 
muhafaza altına aldı. 

Umumi harbin nihayet bulması 
i1 ·erine Lawrence derin bir inkisar 
hayaline uğradı. Müttefiklerin elde 
ettikleri galibiyetin zihninde tahay
yül ettiği şeyleri tahakkuk sahası
na çıkaracağını ümid ediyordu. 
Onun istediği, kudretli ve mütte
hid bir Arap imparatorluğunun te
essüs etmesiydi. Bu hayal inkisan 
çok şiddetli oldu. Arabistan müte
addid müstakil krallıklara ayrıldı. 

İtibarına güvenerek, şahsen dostla
rına vakitsiz vaidlerde bulunmuş 

olan Lawrence, bunları tahakkuk 
ettirmedi, ve cesareti kırıbnış bir 
şekilde İngiltereye döndü. Memle
ketinde kendisine gösterilen yüksek 
teveccüh ve iltifatlara ehemmiyet 
vermedi ve hatta İntelligenft Ser

den terbiyeli Umum Müdürü ve h
tipre heyeti tarafından tetkik edil-

miş, mimarların, üzerinde iki gün 

çalışmalan için inp karan bugüne 

bırakılmtftı. 

İstanbul imar plinını yapan Prost 

ve İtalyan mimarının da bulunacağı 

bugünkü toplantıda son karar veri

lec-ektir. 

vice ile arası açıldı. 
O vakit her türlü faaliyetten vaz. 

geçerek hatıratını yazdı. Yalnız, 

Dtba yapdaa kriket ... ltab11•1 •yreduler 

bitirdiği ve neşredilmek için hazır farın hepsinin birinciliğini kazanan 
bulunan bu eseri, Reading istasyo- ve Ankaranın en kuvvetli atletleri
nunda hali karanlık duran bir sürü- ne malik bulunan Demirspor klübü 
hadisler neticesinde kayboldu. Law- Adana, Konya, İzmir mıntakalarını 
rence bu hatıratını, yeni baştan ve atletizm karıılaşmaları yapmak ü
ezberinden yazdı. zere müracaat etmiştir. Cevap alı • 

1926 da nihayet cLes sept couron- nır alınmaz seyahate çıkılacaktır, 
nes de la safene:. ~rlevhası altında 9 TEMMUZ BEYNELMİLEL 
bir kitap neşretti. Bu 107 aded hu- MÜSABAKALARINA HAZIRLIK 
susi bir tabı idi. Fakat kendisi bir 9 temmuzda İstanbulda yapılacak 
iş adamı olmadığı için masrafını beynelmilel atletizm müsabakaları
çıkaramadı ve borçlandı. Sermaye- na iştirak edecek bölgemiz atletleri 
sini elde etmek için Lawrence ikin· hazırlıklara başlamışlardır. Asker! 
ci bir tabı hazırladı. Bunda yazdığı vazifesini yapmakta olan Galip ve 
şeyleri daha kısaltmış ve devlet ve Faik'a da izin alınmış, bu kıy -
sırrına fazla teması olan bir çok kı· ı· metli elemanlar da esas}ı hazırlık
sımları çıkartmıştı. Buna rağmen, lara başl!lmışlardır. 

Beşiktaşlıların 
Kadirşinaslığı 
Merhum .. ret için bir 

lhllt.I hazırlaıuyor 
Memlekette ilk spor · teşkilatını 

kuranlardan Beşiktaşlı merhum Şe
refin, Türk sporu ve Beşiktaş klü
bünün yükselmesindeki çalışma ve 
büyük hizmeUerini unutmıyan Be
tiktaşlılar hayatını siyah - beyaz 
için feda eden bu büyük ölüye mer
humun ölümünün yıldönmü olan 
17 haziran cumartesi günü 15 de 
başlıyacak bir ihtifal hazırlamakta
dırlar. 

Bekir Bir Elde· İfi Bitirmelı 
• 

Haamını Yere Vurmak lstiyorda 
Bekir, kararını vermişti. Kendisi

ne kim eı düşerse düşsün, meydana 
vıkar çıkmaz, tırpan gibi budıya -
caktı. Hatta; kıracaktı. Onların dü
ıündüğil yorgunluk çıvgarını hiçe 
indirecekti. Olduğu yerde asabiye
tinden kaynıyordu. Onun ilk eline 
ıeçenin hali harap idi. 
Şumnu ağaları tesbih çekiyorlar, 

Bekire dua ediyorlardı. Cazgır eşle?
ri tuttuktan sonra, duaya başladı: 

- Allah! illallah.. ~hlivanız, 

pehlivanların piri hazreti Hamzaya 
fatiha! .. ilah .. 

Dua bitmiıtt. Pehlivanlar fatiha
larını okumuşlar, salAvat ge -
tirmiılerdi. Güreş başladı. Be • 
kir '>.iç bir güreıte görülmemif 
bir arzda çırpınıyordu. Çok acele 
etilli görülüyordu. Bir iki çırpındı. 
.)lduiu yerde durdu ve hasmının 
çırpmmuını bekledi. 
Çakır keyifli keyifli peşrev yapı

yordu. Kündeci Hüseyin ile, Piç 
Mustafa idman güreşine çıkmışlar 
gibi idiler. Maksatları yirmi otuz 
dakika kadar sözde ciddf güreş ya
pıyorlarmış gibi tutuşacaklar ve ne
ticede Hüseyin yenilecek veyahut 
pes ederek ortadan çekileceklerdi. 
Çakır da aayılı pehlivanlardandı. 

Hüseyin ayarında bir . güreşçi idi. 
Yüz on, yüz on beş okkalık zorlu 
bir pehlivandı. Kıpkızıl bir adam -
dı. Usta bir pehlivandı. 

Fakat; ne olursa olsuİı Bekirin 
Anadolu inadı tutmuştu. Ayranı ka
barmıştı. Önüne gelen dev olsa bi
çecekti. 

İki hasım helallaştılar. Güreş cid
di bir tarzda başlamıştı. Daha ilk 
elde ve ilk hamlede Bekir, hasmına 
olanca kuvvet ve meharetile bir 
çapraz girdi. Güreşe başlıyalı bir 
dakika bile olmamıştı. 

Çakır; Kazıkçı Kara Bekirin kol
ları arasına sıkışmış uçuyordu. Ça
kır için çaprazdan kurtulmanın im
kanı yoktu. Bütün seyirciler bu ani 
baskını seyretmek için hep birden 
oldukları yerden ayağa fırlamışlar
dı. 

Bekir, bir elde işi bitirmk istiyor
du. Hasmını, çengelleyip sırt aşağı 
vurmak niyetinde idi. 

Fakat; Çakır ne yapıp yapıp bu 
badireden kurtuldu. Bir fırsatını 

bularak çaprazdan 91yrılıp olduğu 

yere diz çöküp oturdu. 
Bekir üstte, Çakır altta idi. Bekir 

derhal iç paçaya el attı. Maksadı 

ters kepçe oyunu alacakmış gibi , 
göstererek hasmını açmak ve bir -
denbire kurtkapanına almaktL 

Nitekim dediğini yaptı. 
Çakırın kızıl gövdesine sarmayı 

taktı. Herkes Bekirden kazık oyu
nu beklerken kurt kapanı takması
ne hayret etmi§lerdi. 

Fakat; bunun sebebi vardı. Be -
kir, hasmının aşağılarının çok ince 
plduğunu görmüşü. Kurt kapanile 
daha çabuk basabilip yenebilecek
ti. 

lan oyunlarile uğraşacak vakU y 
tu. Zoraki gıcırı bükme ve tehl" 
siz yenmek için kurt kapanı vut 
muştu. 

Çünkü; altındaki pehlivanın bU 
yunu suyunu bilmiyordu. Çok 
medi, hemen iki dakika sonra. 
kır uzandığı yerden yavaş ya 
dönmeğe başladı. Ve bir iki d · 
sonra da göbeji açıldı ve sırtı Y 
vurdu. 

Bekir, bu ilşeri beş dakikada 11" 
pıvermişti. Ayağa kalktı. Galibi 
temennasını çaktı. Hasmını kuc 
layıp kaldırdıktan sonra, alnındd 
öptü. 

Ve.. sessiz, cakasız meydan~ 
çekildi. Bu hale hem seyirciler haf' 
ret etti. Ve hem de Piç Mustafa~ 
güreşen Hüsyin. .. 

Bu ikl pehlivan, arkadqlan ça 
kınn hiç olmazsa Beldre, iki ilç 
at dayanabilecelini farzetmısıeır-.:: 

Ukin, bir elde, bir budamada ın.r 
ldp oluvermifti. 
Mustafanın taraftarları §8f1110ıt• 

lardı. İş kötü idi. Ortada cÇivgi:t"; 
filin kalmamıştı. Bekir, yoru]Jnl' 
dan, nefeslenmeden tek başına k,ı; 
mıştı. 

Şumnu ağalan, Bekiri kucakı. 
yıp öpüyorlardı. Bekir, parsa toplr 
dıktan sonra, sırtına bir peşte 
aldı ve çadırının bir köşesine o 
rak meydandaki yalancı güreşi 
retmeğe başlach. 

Mustafa ile Hüseyin bir oyun 
diğer oyuna giriyorlardı. On beş ~ 
kika kadar bu yolda savaştı-::--~ 
sonra, Mustafa tek paça kapaı---..,.: 

Hüseyini bastırdı. 
Ve .. kündeyi taktı, havaJıt.n~ 

Sözde mağlup ediyordu. Hüse~ 
yere düşmekten kurtulmak için 
etti. 

Bu suretle Mustafa ile Hüse 
güreşi bitmişti. Başka çare yok 
Mustafayı yanm saat güreş yapa 
rak oyrmak aptallık olurdu. 
terü taze bekliyordu. 

Nihayet. ortada Bekirle M 
karşı karşıya ıelmişlerdi. M 
da parsa topladığı, temizlenip Y' 
iını tazelediği müddetçe dini 
ti. 

Davullar, zurnalar acı acı çaJI 
yordu. Davul çalan çingeneler 
bire vurııyorlardı. Şaka değil, 
Mustafanın kendi cinslerine nıeı& 
subiyeti olduğu zebanzed idi. 

Bekirin, ilk güreşte olduğu 
aceleci olmadıjı görülüyordu. 
kinli idi. Ve bu hareketi çok do 
idi . 

Zaten; karşısındaki Mustafa 
pehlivandı. Çakır ve Hüseyin 
değildi; tehlikeli bir hasımdı. '.9tı 
iki el hasmı tartmak ve ayannı 
lamak lbımdı. 

Piç Mustafa, Bekirin çok nef 
olduğunu bildiği için hasmını, 
reıi uzatarak yenmenin kabil 01' 
mıyacağını biliyordu. Güreşi 
lıkla ve oyun tekniğile yapmak 
zımdı. bu eser büyük bir muvaffakıyet ka- 'RUMEN GENÇLİK TEŞKlLA TINI 

zandı. Fakat Lawrence~undan isti- TETKİK EDEN HEYET GELDİ 
fadeyi düşünmiyerek, tabi ile ak- Rumen genç.lik teşkilatının bay-

O gün Beşiktaş klübü azaları ve 

~~~~Şe~~~~p-~~T~e~r~s~k~e~pç~e~i~~~·~k~ü~n~d~e~i~~~·~~~~fi~-~~~~~~~~~~~~-~~ 
sındaki Yahya Efendi kabristanın- = 

dettiği mukavelenamesinde bulu- ramında bulunmak üzere geçen 
nan bir hükme istinad ederek, yap- hafta davetli olarak Rumanyaya 
tığı masrafları çıkarınca satışı dur- giden Tekirdağ Meb'usu Hamdi A
durdu. pak, Beden Terbiyesi Umum Mü -

Lawrence gibi faal bir adama iş- dürlüğü Genel Sekreteri Cemal 
sizlik yaramıyordu. Hususi bir mü- Gökdağ, Maarif Beden Terbiyesi 
ıaade ile fazla tanınmış olan ismi- Müdürü Vildan Aşir şehrimize gel
nin Shaw ile değiştirilmesine mu- mişlerdir. Heyet, Rumanya gençlik 
vaffak oldu ve müstemleke tayyare- teşkilatı ekiklerini birer ;raporla a
clliğine intisap etti. Jakadar makamlara bildirecekler -

Onu, asker olarak Hindistana dir. 
yolladılar. Fakat vazifesine gittiği Dolm•b•hçe •ladyomu 
zaman, şerefine muazzam ziyafetler in•••• için bugUn 
verildi. Şöhreti, kendisinden evvel karar verilecek 
Hindiıtana varmıştı. Cumartesi gütıü İtalyan mimarı-

(Davamı var) mn getlrdiji Dolrnabahçe stadyomu 
maketi, J>!A11e_st_,Unü Vali ve Be-

da Şerefin mezarı başında toplana
rak büyük ölü ve asil sporcunun 
kıymetli hatıraları anılacaktır. 

lngilizlerin krikit 
müsabakaları 

Fenerbahçelilerin yıldönümlerin
de karşılaşmak üzere şehrimize- ge
tirdikleri İngiliz Middlex Wande
rers amatör futbol takımı oyuncu
larile şehrimizdeki İngilizler ara -
sında dün bir ldrikit müsabakası 
yapılmıştır. 

Şişli .Abidei Hürriyet tepesinde 
İngiliz sahasında sabahın saat 10 un
dan akp.mm yedisine kadar devam . _____ ..... 

eden karşılaşmalar zevkli olmuı ve 
büyük alaka ile takip edilmiştir. 

lnglllzler J•"n Ank•r•r• 
gldlyorl•r 

Middlex Wanderers takımı cumar 
tesı ve pazar günlcl\i iki maç yap
mdk üzere, yarın Ankarayı gide -
cektir. 

ŞEREF GÜNÜ 
Beşiktaş klübünden: 
Merhum aziz Şerefin yıldönümü

ne tesadüf eden 17 Haziran 989 cu
martesi günü saat 15 de mezan ba· 
şında kıymetli hatıralannı anaca
ğımızı Şerefi seven zevat ile klüp 
arkadaşlarımıza bildiririz. 

KONGREYE. DAVET 
İleri - Bozkurt spor klübünÜ!l 

nelik kongresi 18 Haziran 939 ~rtt11.• 
zar günü saat clO. da Balat il 
aıkı mahallesi eski papaz mek 
deki merkez binasında icra edil 
jinden bütün üyelerin geJ.rn 
rica olunur. 
Güneş klübilnden: 
Ekseriyet olmadığından dol~Y1 ff 

bir edilen fevka1Ade kongreıniS ~ 
6/939 cumartesi gilnü saat 18 de 
bün İstinyede İstinye cadd _,. .. ,._.~ .. 

merkezinde yapılacatmdan salf1l 
zanın bu toplantıda bulunmek 
mezkt1r gtln ve natte ~ 
jl~lljl'.· 
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Bağırdı: 

Benim,, 

Hükümet her nasılsa senelerce ev
vel vermiş bulunduğu bir kararı 

-anlaşılan zararları üzerine- bu de
:fa kaldırmış olmakla hemen herkese 
AHah razı olsun duasını tekrar ettir
miştir. Ancak bu duacı herkes ye
kunundan, her gününün bayram ve 
tatil geçmesini istiyen bazı yaramaz 
ve golden, maçtan, danstan başka 

birşey anlamaz Ye ana, baba, hoca, 
ders nedir bilmez mektep çocuklari
le onlartian daha az çocuk tabiatlı 
ve yarar mahllıklardan olmıyan ba· 
zı davacı ve şekvacı kimseleri istis
na ve tarhetmek icabeder zannede

Hava Kuvv'etlerinin İnkişafı Yurdun 
Her Köşesini Düşmana Açmıştır 

, 

rim. 
Hakikaten bu yeni karar o kadar 

yerinde olmuştur ki, senenin ona 
benzemez ba'hanelerle bayram yap· 
tığımız bir gününü bırakmış olsay
dık bütün halk o karann verildiği 
günü adeta bayram yapmayı bir va
zife bilecekti. 

Memleketimizin hiç bir tarafı, 
bilhassa havası ve suyu itibarile 
dünyanın hiç bir memleketine gJpta 

Çak edecek bir halde değilken sanki haiı 
ırcaJ:ma Takibinde Bul11D•• Bir Mllfrezemiz tarafları Kutbu şimali, bazı taran?-

Ge~r Abcıülh lln .~kırcalı Mehmet Efenin de büyük bir hayret uyandırdı. Bu rı Hattıüstüva ve bazı taraflan da 
ne oy Aınidın Arnavut tüfekçileri- ne cür'etti? Bu adam her halde deli Kutbucenubi imiş gibi mevsimlere 

/\rrı::dıiı ~yun~! olmalıydı. göre çalışma saatleri ihdas ve tatbik 

/ 

Soa Madrid Geçit Rumiatle lloclen Ajır Toplar 

zif esi de gerilerde rol alan eleman-· 
lara verilebilir. Bu rol, bugünün de 
değildir; harp, hüd'adır. Başsız vü
cud yaşamaz. Y-etişkın bir paraşüt
çüden bu alanda muvaffakıyetler 
beklenebilir. Harp sonu vakaları 

birer ders mahiyetindedir. Alem, 
gene o alemdir. Prensipler değiş
miş değildir. Bugünkü düşünüşler 
imkanlan arttırmıştır. Fark ta bu
radadır. 

Memleketler, hinterlandda cep-· 
he harekatında müessir cereyanlaq 
gözde tutan tedbirleri almakta ih
mal edemezler. Artık bütün bir , 
yurd harp sahasıdır. Tesisler gibi 
fikirler de korunmıya muhtacdı.r.: 

lındıkta::t tufekç1ıler, hmirde top- Yabancı adam cevap almayınca edilmesinde esasen isabet beklene-
tetıe . . sonra stanbuldaki cesa· yeniden haykırdı: rnezdi. - • - YAZAN 
bit ~ının bir miktar kırıldığına şa- , _ Ne diye gan gibi susuyorsu- Çünkü müstemlekeci, yani kendi- Hayati kıymeti haiz bölgelerin, ,... 

Yetişkin bir halk kütlesi her zaman 
ve her düşman teşebbüsüne karşı 

bizatihi biwilahtır, cephedeki kuv
vetlerin kemmiyet ve keyfiyetini 
muhafaza etmenin çaresi de budur. 
Britanyanın hava tehlikelerine kar
'ı korunması için kurulan yerli te
şekküllerin Azası bir milyondur. 
Sovyet Rusyada yüz binlerce para
fÜlÇÜ yetiştirilmiştir. Almanyada 
da cepheyi besliyen her müessese
nin semımnı korumak iı;in esaslı 

tedbirleı ahnmıstır. Loyd Corc, mil
tehassıs elemanlara en büyük kıy
meti vermişti ve orduyu beslemenin 
en emin usulünü bulan da Almanla-

ll'luh~t~uşl~rdı. Bu tanımadıkları nuz? Jerinm yaşaması için başkalarının sanat müesselerinin havaya karşı Emekli General 
kurş e, Yıne Çakırcalı gibi attığı Yine cevap alamayınca bu sefer ölmesini açıktan açığa istemeyi en korunmaları plinına para§Üt teh-
Yer]iU: ~oşa gitmiyen ve bilhassa 1 daha hızlı bağırdı: iptidai bir medeniyet icabı addeden didlerini de geçirmek icap eder. Kemal Koçer 
iÖren ~· tan çok kolaylık ve yardım _ Uıen dehey. Çakırcalı Efe be- ve bununla beraber lateşbih kendi- Ehemmiyetli mıntakaların bu ba-
Çok .. ır. a?amı k1stırıp alt etmek nim! Yapın yapacağınızı! lerini keene başkalarından daha me- kımdan da tahkimine ı;alışmak bü
likte~ç bır ışti.. Bunun için hep bir- Yabancı adamın bu hareketler! deni olduğunu zan ve iddia etmek- yük memleketlerde düşünülen bir 
:rinde areket etmiye ve yekdiğerle- herkesi o kadar mephut etmişti ki~ te hiç te teeddüp etmiyen bazı ha· iştir. 

M n ayrılınamıya karar verdiler hiç kimse ağzını açıp birşey söyliye- ris devletlerin cehennemden az u- Hava kuvvetlerinin uçuş sialatı 
kon~;m~fih tüfekçiler İz:nirlilcrl~ miyordu. Fakat .çakırcah benim!> zak ve az sıcak ve az soğuk olmıyan çok genişlemiştir. Paraşütçülerin 
""k' u~ arken yüksekten atmaktan .. 1 · h · · b d 1 bazı kıt'alarda velev cehennemden rolünü de, bazı jstisnalarile, bütün 
l'"- ınmıyorlardı: cum esı, epsının eynin e pat ıyan 

0 
bir bomba tesiri yaptı. Artık bu a- olsun bir parça koparmak emelleri- bu çerçeve içinde düşünmek doğru-

le; . Çakırcalının bir haftada el- damın deli olduğunda hiç kimsenin nin tabii :peticesi olarak sıcak ve so- dur 
Sek n;~ ıt;ııa~nı bağlayıp getirmez- en ufak bir şüphesi bile kalmamıştı. ğuk derecelerini çatlatan bazı mem- Mütearrız bir ordunun düşünce
se ~· ıyı arımızı kökünden ke- Maamafih bir adam deli de olsa bu leketlerde.Jatbik ettikleri bir usulü si, bu cepheyi derinletmek, hatta 

cegız! diyorlardı. 40 k' ·d kaciar cüreti affedilmezdi, edilemez- her köŞf.:si bir cennet olan memleke- düşman yurdun her bucağında teh-
1 . lŞı en terekküp eden ilk kafi- di. timizde tecrttbe etmiye zaten lüzum didler ika etmek olacaktır. Para-
dc, .. nıhayet İzmırdcn hareket ederek Ocağın yanından: da yoktu. şütçü de buna bir yandan yeni bir 
ın~:uca Ödemişe gitti. Kafile Öde· _Sus be more! diye bir ses ve bu Hele şükür ki, bu lüzumsuzluk bi- §ekil ve kuvvet verebilecektir. 
Yal varınca kendisini büsbütün nun akabinde de: raz geççe olm::ıkla beraber anlaşıl- Cephe gMilerinde bütün bir ha· 

nız ve d" 1 Setti .. uşman arla muhat his- _ Aman! diye bir feryat koptu. mış oldu. yat kaynağı vardır; ordu, geriler-
din buGunler geçiyor, Abdülhami· Feryadı koparan adam cSus bel> di- · Fakat: den beslenir, maddi ve manevi kuv-
IU 40 · ~ırmalı elbiseli, uzun pi.iskül- ye bağıran ayni adamdı. Kafasını Yine her nedense ve her nasılsa vetin desteği bu kaynaklardır. Bu
Çıkara~u~k~isi bir türlü Ödemişten tutuyor, bu darbenin nereden gel- yalnız Adliyemize verilmiş bulunan ra1ara indirilen darbelerin tesirini 
ettiğ' a ırcalının asıl tahassün diğini araştırıyordu. Az sonra bunu yaz tatili imtiyazının bu anlayış hu- gidermek güçtür. Bunun en canlı 
ces 

1 
Yerler olan dağlara çıkmıya kesfetti. Kafasına 0 ağır darbeyi \'U- dudu haricinde kalmış gibi görün- misalaini Büyük Hrbde Almanyada 

aret ed . 1 ~ 
haa e-mıyor ardı. Sadece kasa- ran adam, kahvecinin ta kendisi idi. mesi, yine herkesi azçok hayretlere görüyoruz. Almanyaya karşı bu öl-

a dolaşıy 1 . . burnıa b or ar, sırmalı elbıselerı, Ve kahveci şimdi elinde kocaman düşürmüş bulunmaktadır. Ve bu dürücü darbeyi tevcih eden amil-
lta 

8 
t urrna bıyıklarile etrafa ca- bir martin tutuyordu. hayretin yerinde olmadığını ispata ler malumdur. Muzır telkinler yü-

ı:u: ı~~rlar.dı. Kahvede bulunan bütün tüfekçi- ise hiç bir kimse, hatta hiç bir Ad- zünden yıkılan mane\'iyat, bu mem-
lteıt g~n Yıne Ödemiş'in en mer- Ier sarardılar. Henüz mahiyetini an- !iyeci, hiç bir avukat kendisini muk.. leket ruhunun çökmesinde en bü
lar Yerınde bir kahvede toplanmıc:ı- Iıyamadıkları bazı .mühim hadisele- tedir bulamıyacaktır. yük amil olmuştu. Bir abluka Al-
ta~:t~ruyorlardı. Her biri bir kah- rin cereyan etmekte olduğunu his- Zira esas itibarile memleketimizi rnanyayı açlığa sürüklemişti. Arka-
~esa:rnt~k menkibesini naklediyor sediyorlardı. . öyle bir istisnai tatile muhtaç gör- · dan indirilen darbe ise, artık telAfi 

e ın· k . . ' latıyo d ı, uvvetını, maharetini an- Aradan beş saniye bile geçmemiş- mek, memleketimizi bilmemek ve edilemiyen bir inhidama yol açtı. 
:tıasıl ~· u. Kimi Balkan dağlarında ti ki bu sefer müthiş bir şangırtı du- daha doğrusu memleketimiz havası Cephe .gerilerinde silah kuvvetin
haYdu~zaya g.etirip bir kurşunda on yuldu. Kahvenin bütün camları bir ve suyuna, taşına, toprağına, güne- den ziyade fikir kuvveti muzır te
\ıe 1t u temızlediğini kimi arslan anda kırılmış ve içeriye dışarıdan şine, ayına karşı nevama küfranı ni- sirler doğurabilir. Memleketler, 
hağu:Planlarla nasıl .k~cak kucağ~ dört tane martin namlusu uzanmış- met ve hatti Htira etmek demek ol- muzır propagandalara karşı hassas
tatlı au~ hepsini helak ettiğini tatlı tı. Martinlerin kara ağızları hiç te- makla beraber, öyle bir tatile muh- tırlar. Avrupada bir silah müesse
l'itıirı n •tıyordu. Bu hususta her bi- reddüt etmeden Arnavut tüfekçile- taç olsa bile bu hakkın, bu imtiya- sesine yabancı ayakların basmama
~u içı:nl~tıl~cak rnenkibeleri oldu- rin sırmalı göğüslerlne tevcih edil- , zın yalnız Adliyemize bahş b~yurul- sı için en sıkı disiplin tedbirleri 
~or, hi hı~ bıri diğerini tekzip etmi- mişti. masının sebep ve manasını ızah et- alınmaktadır. Burada yabancıların 
'ltıubaltç hırt arkadaşının sözlerinde Bu vaziyet karşısında bütü_n tü- mek asla mümkün olamıya~aktır. ' resmi vazife ile de teması, ilgili bü-

>ı.:rad ga, bulmuyordu. fekçiler bembeyaz oldular. işte, hiç Hiç şüphe yok ki, nezaket ve e· yük makamların müsaadesine bağ-
ltirrıSe :n ne kadar vakit geçtiğinin ' ümit etmedikleri bir anda tuzağa hemmiyeti aşikar olan bu mevzu et- lıdır. En büyük fen ve idare ada
•ra k h arkındı değildi. Yalnız bir düşmüşler ve kendilerini müdafaa rafında bazı taraflar,( bilhassa bazı mından en küçük işçiye kadar inzi
a:rıa ~ Venin kapısı açıldı. İçeriye edemiyecek bir halde bulunmuşlar- adliyecilerimiz ve bazı avukatları· bat makamının vesikasını aramak 
te~beıt Ylu, topaç gibi karayağız bir dı. mız tasvibkar rey ve hükümler iz- bir kaidedir. Her girişte kontrollar 
\>e Şata/irdı. Üzerinde hiç gösterişi (Devamı var) barına pek mütemayil olmıyarak vardır. İşçinin vaziyeti daima göz-
gi~ftıtn· attı Yoktu Basit, fakat temi?. lardır. Ve belki haklı olduklarını is., · de bulundurulur. En ufak sanat 
'illh ış {. SilAhlığında da hij bir yeni Sömikok fiatlan pat etmek için türlü türlü delil ve müessesesinde kanun ve talimatna-

13 Yoıttu. · . şahitler sıralıyacaklardır. me ile amil, bir inzibat kıtası her 

\~t ~~;ta boylu, karayağız adam, §. İktısat VekAletinin sömikok fiat- Ve belki de kendilerini memleke- an faaliyettedir. Bu tedbir, seferde 
~~çhile uk~ ve tüfekçilerin alıştığı larında ton başına 225 kuruşluk bir tin metrjiyoferrisi zanneden bazı a- çok daha büyük bir mikyasta tatbik 
tt•hverı- ıınseye seıam vermeden terfrilat yaptığını, bu suretle sömi- YUkatlar bunu ne yapıp yapıp edilecektir. Harici taarruzlara kar
t rrıfınaın orta!ına kadar ilerledi.~ kok fiatlarının Zonguldakta teslim kazanılması lazımgelen mühim bir şı da ihtimamlı tedbirler alınmıştır. 
tı b sert rt edilmek şartile 15 liraya indirildi- 1 dnva haline kovmak istiyeceklerdir. Propaganda, fesad tohumunu ne-

'~ a]t1 ıe ve biraz da istihza J 

til~a.ltıltl YbOrdu. Tüfekçiler bu yabancı ğini yazmıştık. Lfıkin bundan daha ıiyade tahakkuk malandırmk için, müsaid muhit-
,.,. 

1 
u say zl ~ Henüz bu tenzilAttan İstanbul Be- ' etmiş gibi muhakkak olan birşey ler arıyacaktır. Acı tecrübeler, bu 

~ .r edp . ıısı ıgına adamakıllı 
l'ai •er liıttl f 1 lediyesi resmen haberdar edilmiş varsa o da ittifak derecesine yakın kuvvetli tedbirlerin alınmasına 
lt a ita}){. ç ~rinden biri a- değildir. ekseriyeti azimesinin herkesten ev- mecbur etmiştir. Bununla beraber, 
'l>ı dı9'r arak bu adamı kahveden İstanbul Belediyesi tenzı'JAttan vel adı'l ve h"kka ye rnu··savata hu··r- · f'k' 1 'l'arn buı atınıya bile davrandı. " .. vem ı ır cerevan arının uygun ze-

~bı «ü sırada yağız adamın top resmen haberdar edildikten sonra met etmiş olmanın kendilerine layık ha iyi takdir edecek mevkide bulun-
ttır.ı r ve '-· sömikok fiatlarının fstanbulda satı- oldugvunu takdir ederek senelerden-QJI\ d ~uwetli bir sesle hay- · maktadırlar. 
~ 1~1 UYt.tldıı·. lacağı fiatı t~sbit edecektir. Haber ' beri devam edegelen bu pek aşikar ~ u Maahaza kendi hesabına gördüğü 

t\tt •en ~ . aldığımıza gtire Zonguldaktan şeh- müsavatsızlığı bundan sonra olsun trılı. cıi.l'a dmno Çakırc ,--. zarar ve mahzurları hayflarla esef-
~- " l2fn f .. a .. ,.' rimize gelln'!iye kadar kömüre ton kabul etmemeyi bir Yazif e bilecek-"~ • '"1tbuldan gele A lerle saymıya hazır ve Amade olmı-ll 'Üf•1' n r- başına dl)rt Ura tahmil, tahliye, nak- !eridir. 

\t 1'.k çU.r Ilı rnillnia? yan hemen hiç bir kimse kalmamış 
~ller-4' L:et dohı IUal bQt6n tüfek- ltye ve ırtgorta ft<'.reti isabet etmekte- Çünkü Adliyemizin ~bu yaz tatili gibidir ve nitekim bunlardan biri de 

q~-.q btı)'tat Mr htitlet, hem d.ir. Hu :ruretl• lllrnllkok f~anbu1da kapitfübyonundan ne kadar zarar- bu yazı sahibidir. 
tt'nu {lP) lfraye. aatılaoakhr. lar görm@kte P!duğunıuzu onlar (fa- Eyüp Sabri Kafoğlu 

min bulmak istiyeceği düşünülame
lidir. 

Büyük Harpte fsviçrede yer bulan 
kuvvetli harp aleyhtarlığı cereyan
larını söndürmek vazifesini aları 

İngiliz ajanının burnunda bank çek
leri taşıdığını, bu ajanın İstanbul
da Hariciye nezaretimize de sokula
rak iş gördüğünü okuduk·. Müteşeb
bis bir casus için artık çekilen Sed
di Çindcn geçmek mecburiyeti de 
kalmamıştır. Paraşüt herhangi bir 
yere propaganda elemanları indire
bilir, bu yetişkin unsurlar kızıllar
!§. da beslene ve besliyebilirler. Av
rupanın buradaki korkusu yerinde
dir. O Avrupa, ki bin türli.i ideolo
jinin cevelii.ngiıhıdır, en sıkı tedbir
lere baş vurmaktadır. 

rın kanaatine göre, o Hderdi. Ordu 
komutanları, bu inceliğe nüfuz ede
memiş, mütehass1s elemanlnn yar
malarda harcamanın zararını anlıya 
mamışlardı. Loyd Corcun muvaffa
kıyetinin sırrı budur, diyen muhar
rirler görüyoruz. Bir harbi kazana
bilmek için yurddaki bütün hayat 
mekanizmasını fevkalade ihtiyaçla
ra göre işletmek 18zım gelir. Ajan
ların vazifesi de bu intizamı boz
maktan ibarettir. En kuvvetli dar-
be. arkadan iQdirilendir. 

Sovyo't ordusu, paraşüt birlikle
rinden muharebe kabiliyeti de bek
lemektedir. Bu kabiliyetin hududu 
bugün dar olabilir, ancak, silaha 
karşı silahla mukabele edilmek Hi
zımgelince, bir memleketin biraz 
ehemmiyeti haiz bölgelerinde aktif 
müdafaa da zaruri olur. Bu, cephe 
km·vetleri aleyhine olmamalıdır. 

Tahrip işi, fenni elemanlara lü
zum gösterir. Burada silah kadar 

Propagandacıların ferdi teşebbüs
lerile de en büyük rol oynadıkları 

tahakkuk etmiştir. Burada bir bir
liğin rolü bahis mevzuu olamaz. 
Öte yandan, paraşüt birliklerile 
inen propagandacı, maddi kuV\·et
lerde de mesned bulabilir. Sovyet- mütehassıs elemanlar da faydalıdır. 
ler, propagandaya büyük ehemmi- . Bu iş. baskın halinde ve ufak mik
yet vermPktedir. Propaganda, her tarda tahrip maddesile yapılır. Pa
yerde kuvvetli bir silahtır, kütlele- rasütçü bu maddeyi beraber taşıya
rin faaliyette bulundukları muhit- caktır ve taY)'areciden çok daha 
lerde taarruzunu, ruhlara nüfuz emniyetli iş görebilir. Sabotaj ktta
çığırından yürümekle gösterir. De- cıkları daha hazerden yetiştirilir. 
ğerli hedefler; fabrikalar, hastane- Sovyet man@vralarında bu deneme· 
ler, maden ocakları, jkmal kuvvet- ler yapılmaktadır. 
leri ve memleket ve milliyet mef- Paraşütçü birliklerin vazifeleri 
kfıresi taşımıyan zümrelerdir. geniştir. Bu birliklerin bir muhare-

Harbi besliyen kaynak ve vasıta- be vazifesine ne kerteye kadar işti
ların tahribi işi de paraşütçülere ve- r~k ~e mü~a~ale edeceklerini kes
rilebilir. Paraşüt, dünkü kuvvetli tırebılmek ıçın devam eden dene
engellerden geçiren bir köprü ma- melerfo hususiyetini ve birliklerin 
tliyetindedir. Bir müessesenin ha- inkişafını beklemek icabeder. Bir
yati kıymeti haiz kısmı, bir şimen· liklerin icra kudreti yükselebilirse, 
difer ve yol köprüsü, mühim bir o zaman defi ve tard tertibatının da 
devlet dairesi ve önemli şahsiyetler mikyası değişir. 
değ·ırli hedeflerdir. Paraşütçü için Cephe uzaklarında ,.Jcuvvetli daft 
artık bu tahrip ve tehdid yolu geçi· tertibat, cephe kuvvetlerini naldsc
lir bir duruma girmiştir. Vazifenin ye uğratmamak için, nisbeten ehem. 
çokluğuna ve önemine göre vasıta- miyetli mmtakalarda ve müessese
lar ve elemanlar tayin edilir. Yol- lerde mümkündOr. Paraşüt kuvvet
larda gidip gelmeleri taciz etmek. !erinin. sa~aıması, Ustünlüğe, yazi· 
bir sanat evinin düzenini bozmak, yete göre ıkmal lmk§nlarma vabes
cephaneliklerde, depolarda, ml!dhar- tedlr. Birliklerin fimdflik zaafı bu
larda faaliyeti durdurmak, hatta bu- radadır. Defi ve tard tertibatı zaif 
raları ateşlemek, cephedeki hayata n?ktalarda parı§iltçü!erin muva~fa
duraklamalar verebilir. Gerideki kıyetleri bekl•nebillr. Kuvvetlen u

fak para.şilt9i1 blrlikJ,.rin, gözetleme suikasdler ... maneviyat ilzerinde e
lemli tesirler yapar. 

Harbde muvaffakıyetlerile teba
rüz eden şahsiyetlere yeni yeni mu
vaffakıyetler mevuddur. Bir ordu, 
hattA bütiin bir memleket, çetin va
ziyetlerde yüksek şah!iyetlerine 

dayanır. Büyük harbin galipleri 
muvaffakıyetlerini müstesna dehi

lars da medyundular. Bu kuvvet 
ve ilham 1Jl@nb-.larını kurutmak va-

elemanlarının nı.unncian snklnna· 
rak seçtikleri noktalara inmeleri da
ha kolaydır. Sıbntaj kıt's.larının kı

yılıu·dıı mUhlm va.dfelu yap3cağımr 
inananlar çoktur. Kıvı bataryaları 
(fa, biiyUk mikyuhı ~alon omr.iyct 
tedbirleri ılındıfına IÖ"', ~bctaj
t!ıın lterkmu. H •r bataryeı ~dl ya. 
kın emniyetini llmakte?! !r.t!'uldür. 
Möbinı man11uulerlıı eenntvetinae 

(8-ıl ' ıwıl ill+f ~ z.'s.) 
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Perşembe Hikayeleri 

Yapma. Bebek • 
Yazan = Ee. Turput 

. 
Dokıoc-, elindeki kiğıdı okuduk-ı 

un llOnrı göz.lüklerini çıkararak 

;sordu: 

cPeki. ~ i6tiyoraun öyle ise, teb
dili hava n.ı?. 

cBilmen tfenrim.• 
· cŞiklyetin ne oilum ?> 

cK•l@f<>SulJarından dört kayime 
•lacağım var, virmiyorlar sfendim .• 
' Bu cevap odadakilerin hepsini 
güldürdü, fakat suali soran doktoru 
güldürmedi. Alay mı ediyordu bn 
adam! Bunu anlamak istıyonnuş 

gibi tekrar gözlüklerini takarak kar
şısındakine baktı. Öteki, gözleri yer 
de, ellerjni önüne kavuşturmuş, du· 
varın dibinde duruyordu. Yırtık 

basma mintanınm altmdan görü
nen kılsız esmer göğsü sık sık inip 
Kalkıyor, ayakları belirsiz hareket· 
lerle bu zayıf vücudü mütemadiyen 
kapı\•a do~u götürüyordu. Doktor 
<Yanaş bakalım şöyle. dediği za
man, et"\·elA mütereddit bir adım 
ıttı, sonra bütiin vücudü muvazene
sini kaybetmiş gibi bir an boşlukla 
dallandı, ve yaklaştı. 

Gençti, fakat ka\•ruktu. Köyden 
sfilh altına alınacak kafileyi asker· 
)ik şubesine getiren n'lUhtar, onun 
halini bildiği için ıube katibine yal· 
vannıı. yakarmış, bu çocuğun has
ta olduğunu, belki de askerde öle
eeğini anlatmış, fakat derdini din
letememişti. Sonra şube yazıcıla

rmdan biri, katibe sezdirmeden yan
lanna yaklaşarak istida yaıdırma
lınnı söylemişti. İstidalarında deli
«anlının hasta olduğu, zayıf oldu~u 
söylenecek ve doktorlara bir kere 
muayene ettirilmesi istenecekti. Bu
nun üzerine. gene muhtarın israriy
le bir arzuhalciye gitmişlerdi. U
run pazarlığa rağmen ar~1halci iıı
tida için yirmi kuruştan bir para 
qağıya inmemiş, o vakit delikanlı 
uçkuruna bağlı örme kesesini aça
rak dibindeki tek yirmibeşliği ada
ma uzatmıştı. 

Doktorun masasındaki kağıt, şu
benin havale ettiği bu istida idi. 
Doktor, hastanın daha fazla yaklaş
madığını görünce yerinden kıılkt1 

ve kendi ona yaklastı 
cAdın ne senin?• 
cHasan efendim.• 
cNerelisin ?& 
cfnköylüyün erendim.~ 
Konuşurken gözlerini yercıen kal· 

dırmış ve doktora çevirmişti. Dok
tor bu gözlerde bir çocuk ürkckli~ 
okudu, fakat bir alay kıvılcımına 

raslam,adı. O vakit o da di'(erlerinin 
gülmesine, sonradan iştirak etti ve 
güldü. 

t.Demek Keleşoğulları alacağını 

vermiyorlar. ha Hasan!> 
c Virmiyorlar efendim.• 
(Büyüklere lakırdı söylerken her 

sözün sonunda cef endim> demesi.ni 
ona muhtar öğretmişti.) 

Hasan sonradan anlattı ki, der
mansızdır, hastadır, buraya muaye
ne olmak için gelmiştir. 

l - Gökçö! Sana emrediyorum. 1 
1 Dedl 

Delikanlı hiç bir jey işitmemif 

gibi put gibi hareketsiz duruyordu. 
Tujrul, ojluna söz geçiremediğini 
pü.nce dizüstü çöktü. Babalarının 
bu hareketini gören kız ~ iki oğ
lan da, ne yaptıklarını bilmeden 
büyük kardeş.lerinin etrafında diz 
fiktüler ve hepsi de, nesillerinin 
kurta'rllmaSıru istiyn bir manada 
eUerini ağabey.irine mattılar. 

Tuğnılun bakışında, oğluna acı 

acı haykıran bir fiklyet vardı. Şu 
sözl~ri tane tane söyledi: 

Onu muayene ettiler. Belli ve sa
ri bir hastalığı olmamasına rağmen, 
askerlikteki ileri hizmetin zorluk
larına dayanabilecek pek sağlam 

bir tarafı da yoktu. Bu ~nelik teci· 
lini temin edecek bir kayıt verseler 
bıle, diğer senelerde Hasan'ın bu· 
günkünden daha sıhhatli, olacağı 

zaten ş-üpheliydi. Bunun üzerine 
doktorlar aralarında konuşarak ka
rar verdiler. Hasan'ın ilk şikayetini 
dinliycn doktor, masanın gözünden 
matbu bir kağit çıkardı. Suallerin 
karşılıkların . yazdı ve cgeri hizmet> 
ka) dını ilih e etti. 

Hasan üç aydır doktor Yüzbaşıst 

Şeref bevin evinde emirberdir. Dok
torun iyi kalbi, onun geri hizmet 
angaryalarmda kullanılmasına da 
raz.ı olmamış ve eski emirberi ter
his edildiğinden yerine Hasan'ı al· 
mıştı. Hasan da mefllnundu bu va· 
ziyetten. Bütün işi. eve sabah ak
şam karşıki çeşmf'den iki,er tene· 
ke su getirmek, doktorun küçük kı
zını güzel havalarda elinden tuta
rak gezdirmek, bir de pazar kurul· 
duğu günler öteberi alma~a hanım
la beraber çarşıya gitmekten ibaret
ti. Arada sırada unutulan bir şey 
için bakkala da seğirtiyor. yahut 
yüzbaşı hastahanede iken birden 
yağmur bastırırsa onun kaputunu 
da koşturuyordu ama, artık bunlar 
da hizmetten sayılmazdı ya.. Hem 
doktor ve hanımı, diğer zab•tlerin 
emirberlerine yaptıkları gibi, gün· 
de üç nöbet karavana yemeğe onu 
kışlaya da göndermiyorlar, yemeği· 
ni et·den veriyorlardı. Boş zamanla
rında, içinde vücudünün kayboldu
ğu kocaman elbisesiyle, bir korku
luk gibi bahçe kapısının önünde ha
reketsiz durur ve karşı tarlaya ko
nan kargaları seyrederdi. Gözleri 
bu kara kuşların çevik hareketleri· 
ni takip ederken hazan kafasının 

karşı dağların ardına kadar uzan· 
dığı da olurdu. O vakit Hasan, kızı
nı, karısını ve köyünü düşünürdü. • 

Bu onun, şehre iki günlük mesa
fedeki köyünden ilk çıkışı idi. Yir· 
mi senelik koca hayatında değil vl· 
layet merkezine, kasabaya bile in
memişti. Yalnız bir defasında, o da 
daha küçükk~n, pehlivan güreşi 
seyrine giden köy delikanlılar:nın 
peşine takılın kasabaya çeyrek saat 
çeken Gündoğdu köyüne kadar u
zanmış, fakat oradan öteye gilmeğt? 
cesaret edemiyerek kasabanın yük· 
sek evlerini, iki şerefeli camiin~ 

· uzaktan seyrettikten sonra tek ba
şına köye dönmüs_tü. Anasını, ba
basını tanımıyordu bile. Emmi oğ
lunun elinde büyümüştü. Çocukluk-

(Sonu 7 aci sayfamızda) 

sun! Ne olur? Aile ismimizin deva
mı için bu acı fedakarlığı kabul et! 
Bak, önünde diz çöktüm. Sana yal
varıyorum. 

Taht salonunda, büyük bir süld\t 
hüküm sürüyor.. da\·etliler, nefes
lerini kısmış bu acı manzarayı sey
rediyorlardı. Tuğrul, oğlunun cevap 
vermediğini görünce, sinirli bir ha
reketle ayağa kalktı. Başını karısı
na döndürerek: 

- Gökçö benim öz evladım değil 
mi? 

Dedi. 
Bu sual, delikanlıyı, bir yıldırım 

gibi sarstı. Anasının yüzüne bakar
ken, ateş saçan götlerinin kapakla
rını indirdi. Bunugören kadın, bü
yük bir sevinçle: 

- Evlidındır ve emrine boyun 
eğiyor! 

Diye bağırdı. 

Baba, ellerini kaldırıp dua etme
ğe başlayınca, ötekiler de ellerini 
kaldırdılar. Yalnız: sekiz yaşındaki 
küçük oğlan, annesinin beline sa -
rılmış, hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. 

Ya • 1 8A8Aa, 
o 

Yeni Ve Güzel Bir 
Kasaba: Çat 

Kaymaka• B. Nesip Araratıa Gayretile Çat 
Mevkiinde Birçok Teaiaat Vücude Getirildi 

Umıımi muhabirimiz Toboy yazı-1 
yor: 

935 de kaza merkezinin Çat mevki
ine nakline Heyeti Vekilece karar 
verildİ. Bir harabezardan farksı.1 manza· 

raya malik olan eski Besni kasaba· 
sının iki kilometrt gimalinde yepye

ni ve güzel bir kaabacık yüksel· 
mektedir. Çat ismini taşıyan bu ka· 

sabanın mevkii bin bir tabiat güzel
liklerini üzerinde toplamıf, sular ve 

yamaçlar arasında pek hOf görünüş
ler arzeden firin bir yerdir. 

Eski bir kale ettafında ve pis su
lu bir dere kenarında tesis edilmiş 

bulunan Besni, topraklarındaki an· 
za dolayısile imarı fevkalade güç bir 

mahaldir. Bun~ bir de eski idarenin 
asırlarca devalll eden ihmal ve li.
kaydisi inzimam edince Besninin 
maruz kaldığı harabiyi tahınin et
mt>k iiiç olmaz. Burıısmı .kasabaya 
değil, büyük, bakımsız, çarpık çur· 

puk sokaklan, hatta umumi cadde
si iki insanın yanyana yürümesine 

gayrimüsaid, bir veya iki katlı ker
piç, acibO~şekil .evlerile bir köye 
benzetebiliriz. 

Eskinin kötü mirasları meyanın
da şehir ve kasabalarımızı da hara· 

bt içerisinde tesellüm eden cümhu· 
riyet idaresi umran işlerini ön pll
na almış ve bir çok maddi imkansız
lıklan yenmek suretile yüksek 

muvaffakıyetiere varmıştır. Bu ara

da Besninin imanna da te,ebbüs e
dilmiştir. Fakat, toprak vaziyetinin 
namüsaid oluşu burada böyle bir 
hareket ve faaliyete imkln vermi
yordu. Halbuki, Besninin iki kilo
metre şirualınde aranıp ta buluna
mıyacak güzellikte bir mevki duru
yordu. Vaziyeti takdir eyliyen de
ğerli idareci kaymakam B. Nesib 

Ararat, keyfiyeti mucip sebepleri
Ie alakadarlara bildirdi ve nihayet 

ledi. Kubad, bir teessür duymadan 
ıarap içiyor, yanındakilere gülerek 
bir şeyler anlatıyordu. Bqvezirin 
geldiğini görünce: 

- Yine ne var? 

Dedi. 

- Haşmetlim! Bir defa daha mer
hametinize müracaat ediyorum. 

- Hayır! İleri sürdüğüm şartla 
yalnız birisini affederim. Y ı>ksa 
hepsi... Ha! Kızla e\•lenmek istiyor
san onu da sana bağışlarım. 

Mermer sütunlu mermer taraça, 
meş'alelerin bol ziyası içinde pırıl
dıyordu. Dikilmiş olan beş darağa
cının etrafında zabitler, muhafızlar 
dolaşıyordu. Cellat, elinde palası, 

kütüğünün önünd dimdik hareket
siz duruyordu. Tuğrul Han, cellat 
kütüği,inden biraz ötede, karısı ile 
çocukları arasında duruyor .. onlan 
cesaı etlendiriyordu. Yalnız Gökı;ö, 

bitkin, perişan bir halde, cıllidın. 

yanındaki bir sütuna dayanmıf dü-

Daha dört yıl önce bomboş bir 

mevki olan Çat şimdi küçük ve se-
1rimli bir kasaba çehresi iktisap et-

miştir. Dahiliye cihuımızın :kıymet
li uzuvlarından olan muvaffak kay

makam B. Nesib Ararat çalışmala
rını Çatta teksif etmiş ve bu çalış· 
malar beklenen, güzel ve faydalı 

neticeleri vermekte secikmemiştir. 
Şimdi Çatta hükumet konağı, be -

lediye dairesi, P. T. T. merkezi, jan
darma komutanlık binası , ilkokul, 

asri otel gibi bir çok güzel eserler 
yükseliyor. Geni§ caddeler ve bu 
caddeler üzerinde modern dükkan 
ve mağazalar gijı:e çarpıyor. 

Besni ve Çatta kaldığı müddetçe 

bütün kaza halkının içten sevgi ve 
ıükranlarını kazanan güzide ilçe

bayın mesaisi yalnız umran sahası
na inhisar eylemiş değildir. Bilhas

sa maarif ve iktısat sahalarında çok 

daha şümullü \•e takdire şayan hiz

metler görmüştür. Nesib Ararat'm 
Tunçellnln Nazımiye kazasına ay· 

rılışı burada derin bir teessür uyan
dırmış \'e fakat yerim> tayin edilen 

B. Kutların daha .. Jlk günlerde gös
terdiği gayret ve derin alaka bu te

essürü tahfif \'e teselli bulunması." 
na saik 9lmuştur. Genç ve enerjik 

kaymakamın Çata yakın bir atide 

modern bir çehre vereceğine mÜ· 
hakkak nazarile bakılıyor. 

Nazımiye, B. Nesib Ararat'ın işe 

başladığı günden itibaren değişrrıe
ie ve bir kasaba çehresi iktisab et
meğe başlamıştır. Bir kaç yıl sonra 
Nazım~enin de bir Çat man~arası 
taşıyacağında şüphe yoktur. 

-·-
Genç kız, birdenbire koştu. Kar

deşinin önünde durdu: 
- Se\•gili kardeşim! Haydi, ben

den başla! Bıraz daha beklersem 
metanetimin sarsılmasından korku
yorum. 

Dedi ve boynunu cellit kütüğü
ne eğdi. 

Bu anda, başvezir, mütereddit a
dımlarla ilerledi. Kıza Y,aklaştı. Tit
riyen bir sesle: 

- Şah, seni affediyor; yalnız be· 
nim ze\•cem olmıya muvafakat eder 
Sel'\! .. 

Deyince, kız, başını kaldırdı ve 
hakaretle dolu bir bakışla \rezirc 
baktı. Sonra başını tekrar kütüğe 
indirdi ve: 

- Haydi kardeşim! 
Dedi. 

1 

- Oğlum! Er geç ölecek değil mi
yiz! Bizim gibi Türklerin nazarın
da hayatin bir kıymeti vardır: Nes
limizle beraber Türklüğü idame et
mek_. Şah, aile namımızın yqama
sını böyl bir iartla kabul ediyor. 
Bu ıart ne kadar menfur olursa ol
sun, onu icra etmek ne derecede ta
hammül haricinde bir fedakarlığı 

icap ettirirae ettirsin, ona katlan -
makta, bizim için, en yüksek bir va
zife kudsiliği vardır. Söyle yavrum! 
Sen, mukaddu celladımız olmak 
~ · miain 1 Ne dilfüniiyoriun? 
f.ütün hayatmca devam edeoelt o -
laa •ia utlalardan 119 .kork~-

Bu manzaradan müteessir olan 
l:ıaşt·ezir, genç kıza uzun uzun bak· 
tl. Sonra bir şeye karar vermif gibi 
tceıt tH&"ıı:üdb1illt.atlıa ..d.Qiı:y. Jl•r- .Jilnljyord&J. 

,.,, 

Gokçö, bu anda, çılgın bir hare· 
ketle sarsıldı. Celladın elinden 

1

, 
kaptığı palayı kaldırarak kütüğün 

üzerine indirdi. Yuvalarından fırla· 

tS Ruinn ı• 

-·-İşte odanız.. dedi. ve masa ı 
üzerinde duran lambayı yaktıktan 
ıonra, yanından uzakI...jtı. 5irazf 
ıonra uşak, elinde bir tepsi üz:e -
rinde yumurta, tereyağ ve ayran bu 
lunduğu halde halde geldi. Selimi 
iştahla yemeğini yedi ve~ cGündi.17. 
kü antika düşüncelerim, midemi 
bozmamış!» diye söylendi. 

yurıJuktan s~nrr. tekrar etrafı sey· 
reLmek i5terken Feridun Bey içeri 
girdi. Genq adam, •v sıthıbınin xla· 
ya girdijln.i qıtmaııJtL Feridun 
Beyin üç deh öksürtJW.ır', Qzerinedir 
ki l>Afıru ~\iMİ. Selim. Kertaıin an 
lattıtı cDiişmanını CfSMlnce t•~tedt, 

fakat derhal kt-ndini topladı Yal • 
nız bu hareketi, P'e:-ıdun Beyin na· 
zarından ka~ı:ıamıf, I'l'\Üst•h:ıi su • 
re~tc tebe~ii:ı' eımesöne sebebiyet 
vermişti. Selimin canı sıkıldı. Daha' 
ilk temasta, çekindigrni belli etme
me i lizımdt. 

Henüz sofradan kalkmadan uşak 
elinde bir kağıt içeriye girdi; ~Um 
bu kiğıdm bir kartvizit olduğunu 
ve üstünde: cEski Hariciye nıemur- j 
!arından Feridun... Safa geldiniz. 
Yorgun olduğunuz için, yann görü- ı 
şürüz. Sabahleyin sizı ziyareti bir 
şeref bileceğim» diye yazılı bulun
duğunu gördü. 

Feridun Dcy kırkıPı aşmış, çok 
uzun boylu, genış omuzlıı, g<'niş a
lmlı. nafiı- nazarlsra m a ik kibar ta.· 
vırlı bır zat irli. SeHmin penc~te ~ 
öen ayrılması :.ilerine genç adama 
oturmasını ric& ~df': ek kendisi ayak 
ta duı du. Hal ve tavrı rnfüeaızırn 
;di. 

Selim, soğuk ayranı içerken: 
- «Yarın artık hayatın ciddi ta

rafına giriyoruz• diye söylendi. Bu 
da işime geliyor. Bu~ durmaktan ar
tık bıktım. Bı.itün gi::n kendimi din
lemekle geçirdim. Bu kadarı klfi .. » 

Birkaç dakika penceı·enin ken.t -
rında binbir yıldızın parladığı gök 
yüzüne bakarak durdu: sonra va!ı
ğına girdi. Faka~ rahat uyuyamadı. 
Rüyasında Hikmeti gördü. Bir ara
lık onu, karşısında, ağlar bir vaıi -ı 
yette gördü. Teselli etmek için yak
la~rrken. çocuk, göğsünden bir han- 1 
çer çıkararak kalbine sapladı. 

Selim sıçnyarak uyandı ve tek -
rar uykusuna dalmak için de epey 
zorluk ~kti. 

III 

Güneş doiarkıen uyandı. Derhal 1 

elbisesini giyerek, .etrafı seyiı" için ' 
pencereye koştu. 

Yattığı oda, büyük çiftlik bina
sının bir köşesinde, kule gibi yük
selen bir kummda idi. Ayni cephe 
üzerinde ve hinanın diğer ucunda 
yükselen diğer bir kule ile birlikte 
şimale bakıyordu. Bina, eski devir
lerde Osmanlı imparatorluAunun 
muhtelif yabancı memleketlerirıd~ 

sefüliğini yapmış bir şahsın, ora -
Jarda gördüğü bazı tariht binaları 
taldide:n yapılmıştı. Yüksek ve bir- 1 
kaç katlı olan hu binanın timal ta-: 
rafı tamam ile bir uçurumun kena- 1 
rında bulunuyordu. Aşağıda, hır • I 
çın suların yuviJrlanıp gittiği sel gi- 1 

bi bir dere akıyordu. SeJim, pence- ı 

renin kenarına gelip de nnzarlard 
yeni dnğan güneşin altın oklarile 

1 
deldiği ma\ imtrak buhar tabakası- 1 
na dikildi. Bu maıızara, yeni ve kal- · 
bini memnuniyetten genişleten bir 1 
malıi~·ette idi. 

Selim şimdi, bir çocuk gibi mes
uttu. Uçurum; deıin vadinin orta • 
smdan hırçın hırçın akan sular. ye

şil çimenler, top ağaçlar, adeta ken
disinin gibi idi. 

Kahvaltı etmek için, pencereden 

hemen zoraki ayrıldı. Karnını do -

mış gözlerile, ayaklımnm yanına,! 
yuvarlanmış olan kızkardeşınin ba-1 
şına, yerde ihtilaçlarla ÇUlJınan vü
cudüne baktı. 

Bu anda, bütün taraçayı kaplıyan 
sükutu, yalnız bir inilti yırttı: Bu, 
bir ananın tahammülündeki son çır-ı 
pınışı idi. 

Gökçö, ne yaptığını düşünmiye 
vakit bulamadan, küçük kardeşinin 
önüne geldiğini, boynunu kütüğe 

eğmiş bulunduğunu gördü. Çocuk, 
mazlum bir eda~Ia: 

- Ağabey! Böyle mi durayım? 
Diye soruyordu. 

- Ne! Ağlıyor musun kardeşim? 
- Kendim için değil.. senin için 

Selım içinden· cFeri.Jun Bt:y, ı;iz 

ayakta durup ~epede."\ bakmak isti· 
yorsunuz .;amma, bu odadan, şu kar· 
şımdaki i~kemleye otuı madan kal· 
kıp Kitmiyeceksiniz,, dedi. 

Bu sır~da, karşısında, kollarını 

göğwnde çapraz tuhrak bir aşalı 
bir yı.ıkan dolaşan iri yarı ad~M: 

- Azizim Selim Bey.. doğru~u 

doktor Kerim üzerinde• büyük bir 
tesit" icra etmişsiniz .. diye söze baş· 
lad1. MalUmatmızı, terbiyenizi yaı:ı 
yaza bitiremiyor. Adeti sizin gibi 

bir mallımat, akıl ve zeka hazinesini 
yanımda bulundurmıya layık olma· 
dığımı ima ediyor. Bu sebepten hak· 
kınızda iyi muamelede öulunmarnı 
rica ediyor. Doğrusu böyle dost11lr• 
amlik oldYğunuz için dünyanın ntU· 

hakkak en mes'ut bir insanısınız. 

Selim cevap vermedi. Dudakları· 

nı ısırıyor, ayaklarının ucuna bak· 
makla iktifa ediyordu. 

Feridun Bey: 

- Kerim, sizin mahçup ''e ayrıl 
ıamandı:. mağrur olduğunuzu. hiÇ 

belli etmeden ızttrap çekbilecek bit 
tabiate sahip bulunduğunuzu da id· 

dta ediyor. Şüphesiz ki bu vasıflara 

bugün rastl&mak imkansız gibi bıt 

şey. Canımı sıkan bir şey varsa, o 
da arkadaşımızın beni sanki insan· 
ları yutan bir mahluka benzetm~ -

sidir. Bendt!.. kar§'tmdakilerde kor· 
ku tevlit edecek bir şel<il ve şem:ıiı 
ellerimde parçalıyacak tırnaklar vat 
mı? 

Selim, kendisini toplamı.şh. Sakil! 
biL" sesle: 

- Yanımda yaşıyanların şekil ,,. 
şemailine. tırnaklarına aldırdığıfll 

yoktur. Yalnız onların zarar \•ere-" 

ceklerJni görürsem kendimi kuV • 

vetle müdafaa ederim.. diye cevaP 
verdi. 

(Davamı \•arl 

n1un fedakarlığını tebcil edivoruJI!· 
Bir 'l'ürk, böyle elim bir vaztleyi da 
üa etmekten çekinmez! 

Dedikten sonra, oğluna döndü: 
- Gökçö! oğlum! Bu y4ptığuıılt 

günahından mes'ul değilsin! Elill 
titremeden vur! Baban, senin elirıJI 
ölmekte en büyük tesellisine ka\fll• 
ıuyor. 

Diyerek başını cellit kütüğiiflıl 
eğdi. 

Delikanlının gözleri kapandı; JOll" 
ra hlrdenbire açılarak eli kalktı; iıt
di. 

Bu andı;, ihtiyar bir kihine dar•· 
nar.ak geleiı anasını önünde gör1111' 
ec, Gökçb, son tahammüHinün ııy•· 
nilc sarsıHı: 

- Bu kadarı fazla! Kard~§lerifll' 
dPn, babamdan sonra ann•rni nıi ijl• 
diireceğim? 

ağlıyorum. Senin çekeceğin azabı 
düşünüyorum. Ne kadar bedbaht o
lı!caksın! Gökçö, ~ardeşinin bu söz
leri üzerine bir cinnet hamlesile saT· 
sıldı. Elfodeki pala, mPşalelerin zi
yasında bir şimşek gibi parıldadı. 

Biraz sonra, bir daha parladı. 
Delikanlı, kardeşlerinin yuvarla

nan başlarına baknııva vakit bula
madan önünde babasını gördü, ev· 
latlannın cesetlerine. kanlı başları
na baktıktan sonra vakur bir hare
ketle ta!"ac.ada bulunan seyircilere 
döndü . onlara doğru elini uzatarak~ 

Diye bağırdı. 
Delikanlının bu jsvan a\•aıelİ tr 

raçadP. bulunanların. hPp• ·'i. bil~ 
bir ;:r.hrapla sarstı. H,.psinin a~ııı· 
dan ha,yet sesleri yükseldi. .. 
Kndın, oğlunun tahanunülft. k'tı• 

madığını anladı. Ortahftn ,.tk1°ıtl
ğından imf•d• ederelr tan~~· 
hayetine koştu. 1Cendlainl. parı~ 
lıklann tı.dinıMa 9'8'1Ya ıttı. 

- Scyi~cller; fahit olıınu7! Oğlu- <Davamı~ 
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Perıembe Hikayeleri 

Uçan ordular Yapma 
(Baştarafı 5 inci sayfamızda) 

mıntaka komutanlığı piyadenin de ( Baftarah • ncHla ) 
Yardımına lüzum gösterir. Sovyet hatırası olarak kafasında yalnız ya
t>rdusundaki denemeler müsbet bir zın tozu ve kışın çamuru vardı. Toz· 
netice verir de bu birlikler emniyet- lar onun gözyaşını kurutmuş, ça· 
le icra sahasına atllırlarsa, bu dar- murlar çıplak ayaklarını ısıtmı§tl. 
beden müteessir olacak hedefler kı- Sonra uzak bir yere yol ameleliğine 
Yı bataryaları olacaktır. Kıyılarda gıden emmi oğlu, evini de bulun
defi ve tard grupları en büyük ha- duğu yere aldırtınca, Hasan büsbü
r~ket kabiliyetini haiz olduklarına -:ün köyün kimsesizi olmuştu. Bun
gore kıyı emniyet altına girmiştir. dan sonra geçen seneleri, bugüne 
Her bataryada pasif emniyet terti- daha yakın oldukları halde pek ha
batı da vardır. bugün sahrada da bu tırlamıyor, yanut hatırlam~k iste· 
usuıe rnuracaat liızımgelmektedir. mivordu. Büyüdüğünü biliyordu, 
~araşütçü biriiklc>ri !ni~ yerlerini hasta. dermansız dolaştığını biliyor 

ıyı keşifle gizledikleri ye inmiye ve onu günün birinde kendisi gibi 
~uvaffak olduklan nisbettc icra im- kimsesiz bir kızla evlendirdiklerini 
anlarını arttırmış olurlar. Muhtelif biliyordu. Muhtar evveli\ ciki çıp· 

hava göstı>ris hareketlerile bu te- lak bir hamamda yaraşın dcmi~ti, 
şebbüsleıin gizlenmesi ve müda!ıin sonra da gönlü buna razı olmıyarak 
aldatılması faydalıdır. :'·arı yıkık bir samanlığını onlara 

Kuvvetli bir birliğin bir ha\·ai bır .. kmıştı. Hasan. evlendi evleneli 
~evkipl(' def'aten '\e baskın halindf' muhtara hizmet ediyor ve iyi kötü 
. ır bolgC"de tc>scbbuse girışmcsinden gcciııip gidiyordu. Yalnız bir isteği 

lı e dikkati çekmiyen uf.:ık teşebbüs- vardı: Bir ec:<.>k sahibi olmak. Düşün 
<'rle . t 

ındirmede vahdet ve kuvvet d 1kre, kafasındaki bütün ümitlc>ri-
aranıanın faydalı olabileceği kana- nin bu mazlum hayvana bnğlandı-
•tı h k" k t 

1 
cı ımdir. Bu suretle muh - ğ.ını göriiyor. bir eşeği oldu tan 

te f kıtacıklann ayni hedefe sonra e1 kapısında hizmet etmek· 

h~Vcihi düşünülür. Bu kadar genis ten kurtulacağını ve bu biricik hay 
ır trıı t . tıhd n akada muhtehf noktaları ıs- \•anla evini gül gibi besliyebileceği-

.k" af ettigi halde defi ve tard im- ni tasarlıvordu. Ne olurdu şu Ke
l anları azaltılmış ve bircok hedef- leşoğulla;ı kancıklık ctmc~ekr de 

1 er alc>vhinde tesir vapm;k ihtimal- iki senelik sığırtmaç lığının karşı1ı
l eri de kuvvc>tlendirİlmiş olur. Ajım- ğı olan dört kavimesini vcriverse
l a~ın f~aliyet kertesini kendi me- ler ... 
k:v~~erı ve cüretleri tayin eder. Bu Gerdeğe girdiğinin senesine Fa· 
.. ıyctlc> SC'vk vasıtasının ve para- dime'si dünyaya gelmişti. Şimdi, 
:u~ cihazının ilgisi yoktur. Casus. muhtarın dediğine göre dört yaşın· 
d Uıkastçi ve paraşütçü bugüne ka- da olmalı ·dı, tam doktorun kızı ka-

a.: dikenli yoldan hedefine vürü- d 
mu l"" · ar. 
h ~ ur. Şimdi, icra alanına çok da- Hasan'ın hatıraları ancak buraya v: ı"lek bir yoldan ve daha çabuk kadar uzanır w bundan ötesini yal-

rtnaktadır. nız Fadime doldurur. 
\ a:~ra~iit k t'alarına düşen tahrip Sıcak bir öğle üstü idi. İşi yoktu. 

"' esının cerçcvesini tayinde bi- Evin arkasındaki beyaz yol, biitiın 
raz da h 1 k d ayn e npılmamak doğru- göğü dolchıran erimiş gümiiş rcn-
l ur. EvC't, her verinpl' müdafaa ter- gindl'ki kocaman gi.ineşin altında, 
,_:batı alınmıyan tc1<>fon, telgraf ve karşıki dağlara doğru incele ince1P 1E.'ktrik hatlarını kolaylıkla bozmak uzanıp gidiyordu. Hasan, elleri di7.-
lt1Unıkündiır, fakat bu zararl::ırın k b la lerinde. şapkası ensesine ) ıkı , il' 

zmini de r,iİC' dcğıldir. Bir istas- 1 · b Prik gölgesine çöme mış u uzun 
Yon b r baraj gemilPri muhtelif -;u yola bakıvor. bu toılu şc>ridin \•anp 
l!e\ ıyelc>rine çık ran tc ... isler, mu-him :ı-ge<'eceği köyündeki Fad mc'~ini .11.ı-
~ı;e~~ıfrr kônruleri ve> mühiın şünüyordu. Ne dC' uzakl· körohsı 
t Pnı E'r VC' ilh ... hc>m muhafaza al- kö\ ! Ne diye bu canım şehrin kıyı
ındadırlar, hc>m de bunlarn tahribi lan dururkm götürüp tC' o akça da
kulli~ Ptl infiUk maddesine ve bü· ğm y marına kurmu~lardı ! Ah, di7.
Yük zam na ihtivaç gösterir. lerinde bir derman bulsa, kendi'1e 

Parasüt iı birlıkler, kalkışlarında, bir giivenPbilsP, bilirdi o yapacağı-
Uçu larında \ C' inişlerinde dikkati 1 ı c lb nı. Yüzbas1ya ya varın yaKarır. n'!· 
he etm<'mive calışırlar. İhtiyatsızca sıl olsa üç beş gün izin alır. hiç ol-
b~:eket, tesebbüsü .akamete uğrata- maz~a Fadimesini bir görüp gelir
k ılı:. Tayyareler, geceleyin, hatta di. Ama nerede 0 derman! 
,e~ıf bulutlar içinde ve muhalif ha- Ağaca daha fazla yaslandı ve e.;
~ \ a ~a'. uçus kabiliyetindedirler. nemek için ağzını açarken, evden li; ;t ~7:cş yerini seçmek c;etin bir iş- kendine doğnı gc>lmekte ohn d~k
ıleİe ~ .. ten sonra topluca ayni he- torun kızını gördü. Çocuk. bir ba
bid· ~unıek te hava vaziyetine ta- har gibi ince ve zarif giydiri~mişt.:. 
·~1c ı.r •. Sıliıhlı teşebbüs, topluca ha- üstündeki kısacık dallı elbisesi ba-

etı istilzam d ı· · · · · r e er. nış yennın ı~· şındaki geniş kenarlı, etrafı çiçek-.8 &ahasile ilgili olduğu mevdanda- li hasır şa_okası, c.orapsız ayağ•nda-
ır. Gecel · · · 

Jıd eyın ınış, alışkmlığa bağ· ki hafif beyaz sandalıyle bir insan 
lık~ ve çok güçtür. En iyisi, karan- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
rn k uçmak ve alac:ı karanlıkta in- her bÖlgesinde uyanıklık ve oynak
rn:u~~· ~ledef doğru intihap edil- lık vatani bir ödevdir. Buna rağ
tna ır. Icray.a kafi vasıta ve ele- men, zekanın, yüksek karakterin o 
rne~ ~hsıs edilmelidir. Zengince, eski rolünü bu işlek yolda oynama
lli . un hC'ldeler, sık örtülü arazi, i· sını daima beklemPlidir. Bu itibar
~u~~~l vazıfenin Hasını _güçleştirir. la, dünün azimli adamları gibi, ya
lar b ~- b~raber, yetişkin eleman- rın da yetişkin ve fedai eleman1a
ceı., u guçlukleıi yemnesim de bile- rmın, vazifesıni bitirdikten sonra, u-

'!erdir 
lndikt · . çu5 yerlerine birçok bilgilerle dön-

t ll'l'ıa 
1 
e~ ~?n.:a, &Janlar hayata ka- meleri istib'ad edilemiyecektir. 

n ....... Y duı>unurler. Espivon okulu, ••ıı Ve 1" Paraşüt birlikleri, muharebe un-
Yet ?.('rn~O:e .1 çalışmalarile bu faali- surlarıdır. Bu birliklerin vasıta ve 
okuı k· ını.~ı hazırlamaktadır. Bir elemanları ihtiyaca göre tertip ve 
\te ~t"~ rnuteşebbisini besler, okşar terbiye edilmektedir. Birlikler, mu· 
~l'l'ıi ı bal ve müemmen bir hayat harebe birlikleri gibi mürettep ve 
tak n eder! Tahrip işi hemen inişi 

P etmelidir. mücehhezdirler. Birliğin kuvveti, a-
Casus lacağı vazifeye bağlıdır. Bu birlik-

tarihin ' propagandacı ve suikastçi, Jere düşen vazifenin ehemmiyeti, 
dan b'' ayak bastığı kara parçasın- hemen daima hareketlerinde istik
&e.,,_1.1 ır. da. ha geri dönmemek üzere, 

·•• erın liıllerini gerekli kılar ve kuvvetin 
et ........ 

8
• • 1 yakan .fedailerine imtisal 

Ilı~~~ ~nı bilir; geldiği yoldan dön- tesbitinde bunun da tesiri vardır. 
dir. ~1'nkAn1arı hemen de yok _gibi- Bugünkü düşünce,: bu kuvvetin en 

Z\.Urta az bir tabur olması merkezindedir. 
«öııı rıcı tayyarenin gündüz 

e ve ~ Birlikler. kuvvetlerinin hepsini 
l'er@ . goze hatmıyan bir bölgede t 
~O"fulınınesi düşünülebilir. Fiiliyata veya yarısını yere indirirler. ndi· 
h an SU'k rilmiyen kısım, hava piyadesi adım 
il •A-'b· 1 astçi ise esasen muka· 
1 ~ ırl · alır. Kuvvet taşımak üzere birçok 
~ @ho.. 

1 
erı davet etmiştir. Güzide 

'it .• ,..nar nakliye tayyarelPrine lüzum vardır. 
olay d Yetiştirmek her zaman 

tıun. b eğildir. fnce san'atiar okulu- Havaya çıkış hareketinin gizli tu-
IS~n. eu .seçkin üy.eleri daha hazer- tulması ve hav.aya karşı korunması 
l~te ; 1tıştirilir ve tehlikeli hedef- zarurldir. Bu birliğin havada da ta-

lı · a dırılırlar. auuza uğnyacağını ehemmiyetle 
11l'pte derpiş etmelidir. Düşman hava hA-

'-'ath, t sınırlar aşılmaz bir kale .re ind d kfmiyeti karşısında bu gibi tes.eb-
~,,... e irler. Fakat buraların 
~ .. 1•llın k büslerln zayiatla karsılanacağı bi-

u k•rılı orlunak imkansız gibidir. linmelldfr. 
ı te ebbüslere karşı yurd~n 
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Bebek 
yavrusundan ziyadt: bir kuşa ben
ziyordu adeta. Hasan, ona uzun 
uzun baktı ve bir an için Fadime'si
ni bu kıyafette düşündü. Fakat Fa
dime'nin bu kılıktaki hayali ona 
galiba biraz da gülünç göriindü ki, 
gözlerini tekrar tozlu yolun uzan
dığı yamaçlara çevirerek kendi 
kendine güldü.I Sonra doktorun kı· 
zı, Hasan'ın artık alıştığı çetrefıl 

diliyle anlattı ki, annesi söylemişti, 
çarşıya gidecekler, biraz dolaşacak. 

_ lardı. Zaten hemen her gün küçük 
kızla beraber bir boy çarşıya gider
ler, dükkanların süslü vitrinlerini 
seyrettikten sonra., eYe donerlerdı. 
Bu, çocuğun olduğu kadar Hasan'ın 
da en büyük zevki idi. 

Bugün de öyle yaptıla~ Çarşıda 
tuhnfiyeci dükkanlarının önünde 
uzı;n uzun duruvorlar, camck~nda
ki renkli eşyaları her ikisi de doya 
dova se)Tediyorlardı. Neler yoktu 
bu avuç içi kadar yerde! Bir aralık 
Hasan'ın gözleri vitrindeki çorap
lara takıldı ve birden kıza döndü: 
cÇorabın yok mu senin?:. 
cVaar!> 
«Ni) e giymedin öyle ise?:. 
cAnnem giydirmedi, böyle daha 

glizel oluyor diye.> 
Fadime'nin annesi de kızına ço

rap giydirmezdi ama, böyle güzel 
olouğu için deği1, olmadığı içlr. Şu 

şehirliler ne tuhaf adamlardı! Ha
san güldü. Yürüdüler. 
Şekerci dükkanının önünde bu

gün de durmadılar. Bir feferir.de 
küçük kız durmak istemiş, fakat 
Hasan, kafasının kıt rnanlığ:y1e bu
nun açgöz1ülük olacağını diışünPrek 
müsaade etmemişti. Yava~ yavas 
çarşının öbür ucundaki oyunca1<çt 
dükkanına kadar gittiler ve büyük 
molayı orada verdiler. Geniş camP
kan altlı üstlü birçok oyuncaklarlr 
cloluvdu. İstanbuldan bir gün ev,-el 
dönen dükkan sahibi, yeni g:~1 rdı

ği reşitlerini vitrinine öyle ustalık· 
~a dizmişti ki, değil cocuklar, hı:ıtta 
büyükler bile geçerken camın önün
dc> duruvorlardı. Kliçük kız, tPkıı.il 
dikkati gözlerinde toplanmıs, adeta 
kcndınd"n geçmi tı. Dar rayi ırı 
iizf'rinde hiç durmadan. dinlenmP-1 
den yürüyen, koşan, geniş kavisic>r 
cizen elektrikli trene bütün rocuk
luk ihtirasiyle bakıyordu. Has:m. 
ismini bilmediği. neye yarıyacağ:nı 
pek kat'iyetle kestiremediği bu yı
ğın yığın oyuncakları garip bir his-. 
le rüzüyor, kendi de farkında olma
dan bunları Fadime'sinin po~'.-lvra· 

!ardan yapılmış bebeğiyle mukeyc
se ediyordu. Birden gözier: c· me
kanın üst katına ilişti ve orada dur
du: fstanbuldan yeni getiril:rıiş iki 
kocaman bebek, dantelden elbise· 
leri içinde. mavi gözlerini kırpl k.r. 
pa karşılıklı oturuyorlardı. Ne ko
caman, ne de canlı idiler! f'ah:c~ in
san gibi gözlerini kapıyorlar, acı· 

yorlar, zaman zaman başlarını sai· 
lıyorlardı. Hasan, hiç te münascbt'!
ti yokken, bu bebeklerden birini 
Fadime'sinin kolları arasında gö-; 
rür gibi oldu; sonra Fadime onu ok
şadı, saçlarını parmaklariyJe tara· 
dı, dizinde uyuttu. Küçük kız, ötede, 
h51a elektrikli trene bakıyordu. Fa· 
dime'nin babası. birden içinde ~a

rip bir eziklik duydu, onu kolunrlan 
çekerek: 

cHadi yürü, dedi. geç oldu gavn.l 
Hasan o gece uykusunda, ipek el

biseli koca bebeği gene Fadime'si
nin kollarında gördü. 

* Hanımın söylediğine göre, evin 
küçük kızı bugün beş yaşına giri· 
yormuş; misafirler, eğlenceler onun 
içinmiş. Acaba Fadime de mi beş 
yaşına giriyordu yoksa? Muhtar 
burada olsa sorar, öğrenirdi. ondan 
ama ... 

O gün bütün ev halkı, misafirle
rile beraber yediler, içtiler, eğlen
diler. Ve akşamüstil Hasan, oyun
cakçıdaki bebeklerden birini beş 
yaşına basan küçük kızın kolların· 
da gördü. 

* Artık her fırsat buldukça ccamlı 
dükkan> a koşuyor, bir başına ka
lan koca bebeği teselli etmek ister 
gibi uzun uzun onun karşısında du
ruyordu. Bir defasında kapı önüne 
çıkan dükkancıya sıkıla sık1la pa
rasını soracak oldu ve dükkancı gü
lerek c beş lira:. dedi BP" 'lrn' Çok 

Makinenin 
Cinayeti 
F••h•n• labrllm•nll• 
k•zaen ölen •m•l•nln 
muhakemealn• devam 

lı nizamnamelİ bugün 
mer'iyete giriyor RADYO f 

PERŞEMBE 15/6/39 

12,30 Program, 12,35 Türk muziği, 

1 - Hicaz peşrevi, 2 - Latif ağa 
• hicaz ıarkı - Niçin ıeb ta seher, 
3 - Mustafa Nafiz • hicaz şarkı -

ı, ihtilaflarını halletmek için ha
aırlanan nizamname proj,si bugün
den itibaren mer'iyet mevkiine air
mektedir. Buna nazaran İ§ yerle -
rindeki mümessillerin seçim işleri
nin de bugün intaç edilerek intihap 

•dlldl edilen mümessillerin isimlerinin iş 
Feshane fabrikasında vukua gelen · dairesine bildirilmesi icap etmekte

ve Rıza ismin.de bir amelenin, bir dir. Halbuki mevcut istatistiklere 
makine içine düşerek ölümile neti- nazaran İstanbulda 2,000 i§ yeri 
celenen hadisenin muhakemesine mevcut olduğu tesbit edilmiş oldu
Asliye Birinci Cezada devam olun- lu halde şimdiye kadar ancak 500 

muştur. if yerinde seçim yapılarak mümes-

Göysünde açılmış, 4 - Ahmet Ra
sim • hicaz şarkı - Can hasla gönül, 
~ - Artaki • kürdilihicazkar şarkı -
Artık ne siyah gözlerinin, 6 - Ar
taki • kürdilihicazkar şarkı - Güller 
açmış bülbül olmuş. . 

Evvela, bu hadiseden mevkuf bu- sillerin isimleri bildirilmiştir. Ev -
lunan amele Ömerin bu hadisede velce tayin edilen müddetin uzatıl
bir kasdı olup olmadığını tesbit et - masına imkan mevcut olmadığı için 
mek üzere şahitlerin dinlenilme~dne seçimlerini yapmıyan yerler hak-

13,00 Memleket saat ayarı, ajans 
ve meteoroloji haberleri, 13,15 - 14 
Müzik (kar.ışık program Pl.), 19,00 
Program, 19,05 Müzik (Kabare Pl.), 
19,15 Türk müziği (Fasıl heyeti), 
20,00 Memleket saat ayan, ajans ve 
meteoroloji haberleri. 20,15 Neşeli 

plaklar - R. 20,20 Türk müziği. 
devam olunmu~tur.• kında cezai kararlar alınması muh-1 

Bu meyanda Feshane fabrikası temeldir. 
1 - Hüzzam peşrevi, 2 - Sadi Müdürü B. Vasıf da şahit sıfatile Mıaırcl•n gelecek mallar 

• scgiih şarkı • Ruhumda ölen, 3 -
Zeki Ari! • segah şarkı - Mızrabı bı
rak, 4 - Neyzen Rıza efendi. suzi
nak şarkı • Çaldırıp çalgıyı, 5 -
Mustafa Nafiz - suzinak şarkı - Son 
bahar goncası, 6 - Kemençe taksi
mi, 7 - Halk türküsü - Eminem 
hoplada gel, 8 - Halk türküsü • 
De,·eler kntar katar, 9 - Halk tür
küşü-Esmerim kıyma bana, 10 -
Halk türküsü - Bir kaçı birleşerek. 

dinlenilmiştir. 

Mumaileyh ezcümle demiştir ki: 
- •Hadise neticesinde ölen Rıza 

ile Ömerin şakalaştıklarını ben de 
işittim. Aıneleleri çağırdım. Onlar 
inkar ediyorlardı. Adamlarımdan 

birini yatak odalarına sakladım. 
Onun bana söyledği şu: Dakika -

da .900 devir yapan makineye na • 
lınlarını atmış. Rıza almak istemiş. 
Fakat bu es.."lada elbiseleri makine
ye takılmış. Fren yapılarak makine
nin durdurulması için >1radan 3 da
kika geçmesi lazımdır. Bu müddet 
zarfında da Rıza, yalmz kol ve ba -
cağını makineye kaptırarak e~ir -
mi~tir. Kendisi bilahare hastahane
de ölmüştür.» 

Bundan sonra diğer şahitler din
lenilmiş ve birbirlerile yüzleştiril -
mişlerdir. 

Bilahare suçlu tahliye talebinde 
bulunmuş ve bu talep reddo1unarak 
muhakeme ayın 20 nci günü saat 
15 e bırakılmıştlr. 

Mısırın Behara vilayetinde hum
mai kulai hastalığı çıkmış olduğun
dan bu mıntakadan gelecek malln
rın menşe şahadetnamelerinin tas -
dik edilmemesi için alakadarlara 
tebliğat yapılmıştır. 

\'ENi NEŞRİYAT: 
KÖY İŞLERİNDE KILAVUZ 
İstanbul Vilayetı köy bürosu şefi 

Salahattin Kandemirin yazdığı bu 
kitap bilhassa köy bürosu memur -
ları köy katipleri ve muhtarlar için 1 

şayanı tavsiyedir. 

rstan~iii"Hiikff YBtröS"u 
Kenan Güler •• aritadaşlan 

21,00 Konuşma (Ziraat saati), 
21,15 Müzik (Neşeli plaklar - R.) 
21,30 Müzikli ' konuşma (Cewd 
Memduh tarafından • Opera \•e te
kamülü (son) plaklarla misaller, 
22,00 Miizik (Küçük orkestra - Şef: 
Necip Aşkın). 

l - Leopold • Kafkas melodilerin
den (potpuri), 2 - Ganglberger -

Bu akpm Yedi- Efsaneler ormanında, 3 - Leopold 
kul .. Pınar •İnema- - Nil nehri kenarlarında, 4 - Hans · 
•ı l'\ile Bahçeaiade Schneider - _ Tirol dağlarının halk 

O 
· O · şarkı ve danslarından - Potpuri, 

8011 8ftlfftl 5 - Willi Lautenschlager Primave-
Vodvil 3. P. Pro- ra - Arjantin serenadı, 6 - Micheli 

fesör Miı~J - İspanyol serenadı, 7 - J. Strauss 
Oerl ihracatı '11 - Bu nağmeler seni sarsın ey dün-

Oğlak derisi satışları dün de ha- EOE Tiyatrosu Temıilleri ya- Vals, 8 - Chopin - Noktürn. 
23,00 Son ajans haberleri, ziraat, 

rarctle devam elmiş ve Çekoslovak- Nu.retti ' Gc:lç Ye arkadaıları esham tahvilat, kambiyo - nukut 
ynya ihraç edilmek üzere 10.000 oğ- 16 haziran cuma ak•amı 

t 
Y borsası (fiyat), 23.20 Müzik (Caz-

lak derisi satılmıştır. Bu mallarm Şehremini nşirah bahçesinde band • Pl.). 23,55 _ 24 Yarınki prog-
çi!ti 147,20 kuruş üzerinden mua - iki SUngU Arasında ram. 
mele görmüştür. Bundan başka 800 ~ _-:::::... -::.:::==.;=.;============================= 
çift tilki deri i de ihracat i~in satıl-ı 
rnıştır. 

Yerli fabrikalar şapka imalatı iiçn 1 

19 kuruŞ üzerinden tavşan derisi 
mubayaasına devam etmektedirler.' 

para, bır eşek p;ırası. 
Hasan o günden sonra bir daha 

oyuncakçının önüne ,uğramadı, ko
ca bebeği unutmağa çalıştı. 

* ıı:eskcı:e vakti yaklaşıyordu. Şim-
di neferler sık sık bölük kumandan
larından izin alıyorlar, köylerinden 
getirt ikleri para ile asker dönüşü 
giyecekleri yeni elbiselerini al-
mak i~n dükkan dükkan dolaş~M- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
lardı. Akşamları, karavanadan ev
vel, ellerinde paketlerle dönen ar
kadaşlarını Hasan da görüyordu. 
Gece koğusta paketler açılıyor, el 
biseler giyi(Yor ve üzerlinde fikir, 
ler yürütülüyordu. Hasan bunları 
da dınliyordu. 
Bır akşam doktor, onu yukarıya, 

oturdukları odaya çağırdı: ve bir 
iki gün sonra teskere alacağını. ar
tık memleketine döneceğini. kendi
sinin o~ra çok ,hizmeti ge<:liğini, 

hakkını .bağışlamasını söyledL Ar
kasından, köyüne dönerkPn yeni 
elbise alması için Hasan'a beş lira 
uzattı. Bu para azdı ama, kendi es
kilerinden bir ayakkabı da vereceği 
icin, bunun üzerine birkaç kuruş 
daha koymakla pekala bir hazır el
bise alınabilirdi. 

Hasan o gece uzun müddet uyu· 
yamadı. Boyuna sağına soluna dö· 
nüyor, vakit vakit doğrularak ya
tağında oturuyordu. Yeni elbise de 
ne olacaktı sanki? Her şeyi tamam 
da bu mu eksik kalmışh? Sırtında
ki miadı dolmuş asker elbiseleri 
onun nevine yetmezdi ki? Bu para 
ile buradan bir esek alır, hem bu 
dermansız bacaklariyle iki giln yol 
yürümekten kurtulur, hem de kö
ye dönünce muhtarın eline bakmak
tan. 

* Çisentili bir sonb:ıhnr sabahı, şeh-
ri uznk dağlara bağlıyım beyaz yol 
gene uzanıyor ve üsti.indeki tek yol
cu gittikçe küçülüyordu: sırt asker 
elbiseli .faya bır adam ve koltuğun

da oyuncnkçı dükkanında sarılmış 

koca bir paket. 

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

Fransızca, Almanca ve İngilizce Muallim muavini olmak istiyenler içiQ 

bu sene imtihan açılacaktır. 
2 - İmtihanlar bir eylul cuma günü İstanbul Üniversitesinde b~lıva-

caktır. 

3 - Bu imtihana dahil olacakların· 

A - Türk vatandaşı olmaları, 
B - Yaşlarının 20 den eksik ve 45 den ıazla olmamaıu, 
C - Hüsnühal erbabından oldukJan, her hangi bir surette mahkumi

yetleri olmadığı hakkında bulundukları vilayet veya kaza idare heyetin· 
den alınmış bir mazbata ibraz E:tme)eri cHfılen memur ve muallim olan

lar bu kayıttan müstesna olup mensup olduklan Daire Amirin in vereceği 

vesika kiıCidir.• 
D - Her türlü hastalıktan ve muallimlik etmiye mani vücut arızala· 

rından salim olduklarını ispat eder tasdikli hekim raporu ibraz etmeleri, 
E - En az. lise veya 4 veya 5 veya 6 sınıflı öğretmen okulu mezunu 

veya bunların muadili tahsil görmüş olmaları, 
Muallim mektebinden mezun olanların en az iki ders senesi muallim. 

lik etmiş bulunmaları lazımdır. 
• - Namzetler imtihanda muvaffak oldukları takdirde kanuni şartlaı 

dahilinde her hangi bir orta tedrisat muallim muavinliğine tayin edile 

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

müracaat edeceklerdır. Bu istidaya fU vesikalar bağlanacaktır. 
A - Nüfus tezkeresinin aslı veya tasdikli sureti, 
B - Tahsil derecelerine ait phadetname veya vesikalarının asıl v• 

yahut suretleri, 
C - Hlisnühal mazbatası, 
D - Bulundukları yerlenn Maarif İdaresinden nümunesine 2öre a· 

lınmı~ tasdikli sıhhat raporu, 
E - Maarif İdaresinden tasdikli ve fotoğraflı fiş, 
F - Altı adet • x 6,5 büyüklilğünde kartonsuz fotoğraflan. 
Bu vesikaların en son 15/8/1939 tarihıne kadar Vekalete gönderiJ.mi4 

olması lftzımdır. Bu tarihten sonra vekalete müracaat etmis olanlar imti· 
hana alınmıyııcaktır. (2200) ({OSO) 
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- Kulağını'Za küpe olıun.I 
Daima Radyolin çünkü; 

qADYOLIN 

Diş doktorunun bütün hastala • 
rına söylediği gibi, dişleri sa4ece 
parlatmakla kalmıyarak onları 

mikroplardan, muzır salyalardan 
ve hamızlardan temizleyip çelik 
gibi sağlamlık veren yegAne iksir -
dfr. 

Her sabah, öğle ve ak
,am her yemekten sonra 
~nde 3 defa dişlerinizi 

. R A O Y-0L1 N 
Diş macunile muntazaman 

fırçalayınız. 

-- Dr. IHSAN SAMİ 
GONOKOK AŞISI 

Belsoğukluğu ve lhtllltlanna karşı 
pek tesirli ve taze aşıdır. Divanyolu 
ultanmabmud türbesi No. ı 13 

1 İstanbul · Belediyesi Ilinlan 
Muham· at nelik temi· 
••• kirası aat •iktan 
L. K. L. K. 

l 
20 00 
'12 00 

1 50 
5 4-0 

Kınalıada Yalı caddesinde Deniz banyo yerl -
Arnavutköyünde Lutfiye mahallesinin Küçükayazma 
sokağında 11/23 numaralı ev. 

'12 00 5 4-0 

18 00 1 35 

150 00 18 75 

Arnavutköyünde Lutfiye mahallesinin Ön sokağınd!l 
5/7 numaralı ev. -
Hasköyde Halıcıoğlu mahallesinin Keçebipiri soka
ğında 199 numaralı dilkkiln. 
Tepebaşında Meşrutiyet caddesinde 10 No. lu dük
kan. 

Muhammen senelik kira oedelletile teminat mikdarlan ve bulunduk- · 
ları mevkileri gösterilen emlakin bidayeten ve temdiden yapılan ilanlara 
rağmen talibi bulunmaması hasebile pazarlıkla kiraya verilmeleri takar· 
ıilr etmiştir. Bunlara ait şartnameler Zabıt ve Muamelat Müdürlüğünde 
görülebilir. Taliplerin yevmi ihale olan 21/6/939 çarşamba günü bu bap

taki teminat makbuz veya mektuplarile saat 14,30 da Daimi Encümende 
hazır bulunmalan ilan olunur. (4096) .. 

Bostancıda Sahilde Sat ılık Arsa l 
Bostancıda Çatalçeşme karşısında deniz kenarında önü kumluk arsa 

satılıktır. Bostancı'nın en güzel bir mevkünde, koya nazır, tram~ay du

rağı yakınında, duvarları ve rıhtımı ve kayıkhanesi yapılmış bir halde 

bulunan arsanın 21 metre cephesi ve takriben bir dönüm murabbaı me

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

cYeni Sabah> idare memurluğuna müraoaatlan. 

~1ttfllA8All 

inhisarlar lJ. Müdürlüğünden : 
Cinsi Mil( darı Muh"am- 0; 0 1,5 Eksiltme 

men 8. T eminah Saati 
L. Kr. L. Kr. Şekli 

------
30 m/m 4 köşe 

perçin çivisi 260 Kg. 351,00 26,32 Açık ek. 14 
Perçin çivisine 

göre bakır pul 60 • 114,00 8,55 Kapalı Z 14,30 
31 m/m kızıl 
kontrpl5.k 1000 adet 1270,00, 95.25 Açık ek. 15 
Vantilatör 8 > 320,00 24,- , > 15,30 

I - Şartname ve nümuneleri mucibince yukarıda cins ve miktan ya
zılı c4> kalem malzeme hizalarındagösterilen usullerle satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedeli, muvakkat teminatları, eksiltme şekli· ve sa

atleri hizalarında gösterilmiştir. 

III - Eksiltme 28/VI/939 çarşamba günü Kabataşta Levazım 've Mu

bayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
,,, 

IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız 

gibi nümuneler de görülebilir .. 
alınabilceği 

· V _: Vantilatör eksiltmesine girecekler fiyatsız tekliflerini tetkik için 

bir hafta evvel Tütün Fabrikalar Şubesine vermeleri lazımdır. 

. VI - İstekliler eksiltme için tayin olunan gün ve saatlerde % 7,5 gü-
venm~ paralarile mezkur komisyona gelmeleri. c4112> 

İstanbul Defterdarlığından: 
Muhammen Bedeli 

Lira Kr. 
Aksaray Yusufpaşada Muratpaşa m!lhallesinin Hacıahmet so
kağında bir numaralı arsayJJ müştcmil Sofular caddesinde bir 
numaralı dükkan ve Topkapı caddes,inde 76, 78, 80, 82 numar.alı 
üç dükkanın-dörtte üç hissesi 2325 00 
Bebek mahallesinin eski Kilise, yeni İnşirah sokağında 14 es-
ki, 18 yeni sayılı 62 metre murabbaındaki ev arsası. 155 00 
Beyoğlunda' Tomtom mahallesinin Bostanbaşı caddesinde 72, 74 
sayılı dükkanı müştemil hanenin altıda iki hissesi. 2223 33 

Yukarıda mevki ve numaraları yazılı gayrimenkuller isimleri hiz1-
larında göstP.rilen muhammen bed~lleri üzerinden nçık artırma ile sat ıla
caktır. Müzayede 26/6/939 tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 de ya
pılacaktır. Satış bedeli nakten ve. peşinen veya mübadil ikinci tertip vesi

, __ _ IS Haziran 1939 f! 

Maarif Vekilliğinden: 
1 - Faust piyesinin birii)ci kısmi ile Jül Sezar piyesinin en iyi bir şe· 

kilde dilimize çevrilebilmeleri için bu iki eserin tercümesi işi 15/VI/939 

tarihinden itibaren iki sene müddetle müsabakaya onmuştur. 

2 - Yapılacak tercümeler Maa':if Vekilliğince tetkik edildikten sonr:ı 

Faust'u tercüme edenler arasında birinciliği kazanana 1000, ve Jül Sezar'ı 
tercüme edenler arasında birinciliği ltazanana 500 lira mi.ıkafat verile.: c!~· 
tir. 

3 - Bu eserler doğrudan doğruya ya.zılınış o~dukları dilden dilimize 

Çi!vrilecektir. 
4 - Tercü~elerin kolayca tetkik edilebilmelerini temin maksadilc 

Vekalete gönderilecek nüshanın makine ile yazılması ve hlrkçeye tercüıne 

metninin orijinal metnin beher sahifesile karşılıklı tanzim edilmesi şart-
tır. 

5 - Hazırlanacak tercümeler en geç müsabakanın hitam tarihi olan 

15.VI.1941 tarihine kadar Maarif Vekaleti Ar Genel Direktörlüği.ine tes· 

lim edilmiş olacaktır. 
6 - Bu müsabakaya iştirak etmek isteyenlerin adlarile sarih adresle· 

rini Maaril Vekaleti Ar Genel Direk törlüğiine yazı ile bildirmeleri itan 

olunur. t2160> (4014) 

Dünyaca maruf 

'' P E U G E O T ,, 
Bisikletleri 

münhasıran 

BAKER 
M•tazalarında aatalmaktadır. 

1 ......................................... 1 

• Dr. Hafız Cemal ı 
Lokman Hekim 1 

Dahiliye Mütehassısı : 
Divanyolu 104 ! 

Muayene saatleri pazar hariç j 
her gün 2,5 - 5 salı ve cumartesi = 
sabahları 9 - 11 hakiki fıkara i. 

-kabul olunur. T. 22398 • ......................................... 

Gayrimenkul malların açık artırma ilanı 
Çatalca İcra Memurlugundan: 

Açık artırma ile paraya çevrilecek gayri menkulün ne olduğu: Tarla ve 
bahçe ve dutluk. Gayrimenkulün bulunduğu mevki, mahallesi, sokağı, nu· 
marası: Aşağıki listede yazılıdır. 

Takdir olunan kıymet: Aşağıki listede. 
Artırmanın yapılacağı yer, gün, saat: 15/7 /939 cumartesi saat 10 da 

Çatalca İcrasında birinci arttırması yapılacaktır. 

1 - İşbu gayrimenkulün artırma şartnamesi 5/7 /939 tarihinden itiba· 
ren 308 No. ile Çatalca icra dairesinin muayyen numarasında herkesin gö 
rebilmesi için açıktır. İlanda yazılı olanlardan fazla malumat almak isti 
yenler, işbu şartnameye ve 939/308 dosya numarasile memuriyetimize mil· 
racaat etmelidir. 

2 - Artırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin % 7,5 nisbetindt 
pey veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edilecektir. (124). 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer aliıkadnrların ve irtifak hakkı sa· 
hiplerinin gayrimenkul üzerindeki haklarını hususile faiz ve masrafa dair 
olan iddialarını işbu ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrııkı 
müsbitelerile birlikte memuriyetimi- zc bildirmeleri icabeder. Aksi halde 
hakları tapu sicillile sabit olmadık'(a satış bedelinin paylaşmasından hariç 
kalırlar. 

4 - Gösterilen günde a rtırmaya 

okumuş ve lüzumlu malumat almış 
ve itibar olunurlar, 

iştirak edenler artırma şartnamesini 
ve bunları tamamen kabul etmiş ad 

5 - Taş in edilen zamanda gayl'i menkul üç defa bağırıldıktan sonra ert 
çok artırana ihale ~dilir. Ancak artırma bedeli muhammen kıymetin yüi· 
de •etmiş beşini bulmaz veya satış is tiyenin alacağına rüçhanı olan diğer 
alacaklılar bulunup da bedel bunları n o gayrimenkul ile temin edilmiş ala 
caklarının m ecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü ba
ki kalmak üzere a rtırma on bcs vih daha temdit ve on beşinci 31/7 / 939 
p azartesi günü ayni saatte yapılacak artırmada, bedeli satış istiyenin alıı· 
cağına rüçhanı olan diğer alacaklıların o gayri menkul il e temin ediJıniŞ 
alacakları mecmu undan fazlaya çıkmak şartile, en çok arttırana ihale edi
lir. Böyle bir bedel elde edilemezse ihale yapılamaz ve satış talebi düşer· 

6 - Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verileıı 
mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak kendisind~rt 

evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle almağa ra· 
zı olursa ona. razı olmaz veya bulunmazsa hemen on beş gün müddetl'
artırmaya çıkarılıp en çok artırana ihaı·· edilir. İki ihale arasındaki far1' 
ve geçen günler için % 5 ten hesao olunacak faiz ve diğer zararlar ııı· 

rıc•, hüY,me hacet kalmaksızın mcr.ıUiiyetimizce alıcıdan tahsil olunıır. 

Madde (138} 

Yukarıda gösterilen 15/7/939 tarihinde Çatalca İcra MemurluğlJ od.ı· 
sındn işbu ilan ve gösterilen artırmı. şartnamesi dairesinde satıla~ağı. ııa11 
olunur. 

Sıra No. Meikii Cinsi Hektar Metre Umum kıymeti Sablacak 
L. K. miktarı 

1 Çatalca Akçeşme M. tarla l 5628 110 25 Nısıf hisse 
2 Tuzludere M. > 4 7804 238 75 • > 
3 Bataklı namı diğer 

Kara toprak • 3 6772 183 75 • > 

4 Bataklı Karatoprak > 8 5955 344 00 > > 
5 Bozuk kaldırım • o 9190 66 50 • , 
6 Eğridere Bataklı > 1 2411 75 00 • > 

. 7 Nalbant Ali M. • 5 5158 555 00 > t 

8 Koğukdere Akçeşme > 4 4126 354 00 > > 
9 Karlık mcvkiindc > o 9172 450 00 > t 

10 Akçeşme mevkiiride dutluk 1 2870 182 00 > , 
11 > > Tarla o 919 12 00 • t 

12 > • > 2 2982 138 00 > t 

13 > • > > 14 652 564 00 > t 

14 > > dutluk 2 225 205 00 > > 
15 Karlık Akçeşme Tarla 4. 4126 309 75 > t 

16 Eğridere bozuk kalgırım > 1 8386 109 50 > > 
17 Karlık mevki > 3 4014 340 00 > t 

18 Akçeşme mevki • 1 4709 225 00 > , 
19 ~ > dudluk 1 9764 600 00 meyve bahçesı 
2() Bozuk kaldırım tarla 1 2410 52 00 Nısıf hisse 
21 " > > o 9190 76 00 > > 

22 Knrtaltcpc > 1 6547 66 00 • > 
23 Kara toprak eğrideı·e > 12 1347 486 00 • t 

24 Kömürcü yoiu > 00 2757 30 00 > 
, 

2fi > > > 00 5114 52 50 • t 

2fl Bataklı > 00 8271 99 00 > , 
k~~~ınM~~ Tali~erin % 7~~yakçcleri~wktimuey~n~d~e~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
vel yatırar•k mezkur gün ve saatte Defterdarlık Milli Emlak Müdürlü-
ğünde müteşekkil komisyona miiracııatları. (4138) 

Sahibi: Ahmet C'.emaleddin SARAÇOOLU 
Neşriyat müdiirü: Macit ÇETtN Basddıfı yer: Matbaai i:büoi>'9 


