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Ateşin 
• • ~ •d' _ı l • DUnkU calaed• muhbir ve 

·Bırdenbıre ""' aet enmesı ,.h1tı r dınıenduer 
Yola kavuşan Eyüplü
ler Belediyeye teşekkür 

• 
Beni iyici? 

Bazı esnaf ve dUkkancılardnn 
Kuşkulandırmıştı rüşvet almakta.u m~unAG~lata pô· 

lis merkezi komiserı Talat ile mua
vin Niyazi ve arkadaşları Kamil, 
HUscyin, Zeki W! Kahramanm ve 
ayrıca da bu hfı.disede yalancı §a · 
bitlik ettikleri zannolunan tspiro, 
Mehmet, Miki, Hristo, Yusuf, Ali, 
Necati, Salih, Niko, Mustafa ve s:ı
ir~\ıin muhakemelerine diin Asliy"' 
birlnci C<!zacla devam olunmuştur. 

Dünkü celsede evvel:i mnznunlar
dan Zeki sorguya çekılmiştir. Mu · 
maileyh demiştir ki: 

ediyorlar 
22/5/939 tarihinôe bu suıundaki 

mektup nazarı dikkatimizi celbe
derek yerine bir arkadaş gönderip 
mahalli halktan yaptığımız tahki· 
kat ve gördüğümuz vaziyeti aynen 
yazıyoruz: 

Rumelinde komite takip eden müfreı:elerimizden biri 

- .Galata merkezine tayin edil · 
diğim zaman, bir gün Niyazi benı 
çağırdı ve hazırlanın, mı, beraber 
teftişe ~ıkacağımızı söyledi. Çıktık. 
Ve evvela bir dükkana gittik. Ni) a
zi beni takdim etti. Sonra: 

Yolun mcodei Fesh~nc cadde
sinden parke kaldırım ile başlayıp 
100 metre tuldcn sÖnra adi kaldı· 
rımla Ak rcc r.ne caddesini taki· 
ben Çömlekc:ılcr - Abdürrahman 
Şerd • FC'thiçe.lebi ve Edirnekapı 
cadde inde nıh yet bulur. Bu vo• 
lun on be~ s n dcnberi tamır yilm 
gorm me inden gelen ~ıddeth sel
ler t ırılc 'E'r ) c>r dcrın çukurlar 
ha ıl ol mu \ e tckmıl den~c k c
kılde t ları si.ıruklcnmı \ e nıha· 
yet z yı olmu~ ve bınnC'tice yol ça
murlu, hendekli, pıs. bc>ı b ıt bir h l 
almı tır. Dc-ııl vesaitın gecmcsinc 
yayaların bılc geçmesine mfıni teş
kil edecek bir vazıyette bulundu
ğunu mahalli halkın acı Jfadesin
den anlaşılmıştır. Bu defa yeni te· 
şekkül eden Eyüp belediyesi bu 
acıyı yakından görmü~ ve derhal 
ilk hamlede bu yolun yapılmasını 
kararlaştırmış ve işe başlamıştır. 
Yol inşaatı bitince halk bu fıdi kal
dırımı asfalt teHikki ve sonsuz 
minnet ve şükranlarını kıymetli 

valimiz Lutfi Kırdara iblağ ede
ceklerini knydeylemişlerdir. 

H n çe ta ktiprU U 
tlldıktan onra 

' Dan, dan, dannn. Gırav ... 
Hançes'tcki şimendifer köprüsü

nü atan Voyvoda Gercikof ile Isto-ı 
yan kaptanın çetesini bozdağında 

kıstırmıştık. 
Karşılıklı patlıyan silah ve bom

baların sesleri, bulunduğumuz va
uinin iki yanına sarkar gıbi eğilen 
dik ve sarp sırtlarda uğultulu V;:? 

uzun akisler yapıyordu. Üç saatten-
beri devam eden çarpışma gittikçe 
şıddetini arttırıyordu. Teden bil
mem, her zaman, karşılaştıkça ilerı 

• surdüklcri hafif bir perde hattı ile 
bizi o~ alıyarak savuşmağı adet edi
nen Gercıkof çetesi, o gece karşı

~nııda inadlı bir sebat ile mukave
met e>dıyor, ateşini habire sıklaştı-

rıyordu. 

Dan, d nnn. Gırnv, Gıravv\· ... 
Takımım ile müfrezenin sol ba

şında bulunuyordum. Otuz nefer 
arkad :ımı mC'vzie sokmuş, ce>phe
min üc yüz metre kndar ilerisinde 
bulunan, çetenin sng cenahı başm::ı 
ate ı indıri or, ben de kalan on ne
ferle tuttuğumuz hattın gerisinde 
VE' yüksekce bir tümsek üzcrind~ 

bulunuyordum. Hem ilerimdeki a
teşi idare ediyor ve hem de sol ge-

. rimizden çevrilmek ihtimalini düşU
ııerek etrafı dinliyor, gözlüyordum. 

Dandan, dandnnnnn, dandannn ... 
Ateşin yok yere böyle şiddetlen

mesi beni kuşkulandırmıştı. Komi· 
tccilerin bir manevra yaptıklarına 

' \'e bizi önden oya hyarak solumuz. 
dan gcrilerimize düşmek istedikle
rine hükmetmiştim. Hemen ileri 

koşmuş, Gedizli Salih onbaşıyı 

takımın başına yerime vekil bırak
tıktan sonra, neferlMimle solumuz. 
daki sığlıla doğrulmuştum. Tez a-

öımlarla yürüyor, biraz duruyor, et
rafı dinliyor, gt>ne ilerliyordum. Ta
kımımın bulunduğu yerden tahmi· 
nen beş dakika kadar ayrıldıktan 

sonra, çetenin gerimize do~ru, di
zile kolda sarkın bir kuvvetile, Ade. 

1 ta yüzyüze gelmiştik. Cepheme doğ
ru amuden ilerliyen kuvvetin kolba
ft.Sile aramızda ancak yirmi metre 

kadar bir mesafe bulunuyordu. He-

bir kayaya yamanmışlar, bulunduk· ı 
ları yere doğru uzanıp gelen dere 
içine çakmak çalıyorlardı. Sorma
ğa ne hacet, bir bakışta ışi kavra
mıştım ben. Sade yana değil geri
mize de düı:müştü düşman. 

Hemen, s.ra çavuşu Ürgüblü Meh
mede, takımı açık aralıkia sol yamı 
kırmasını ve ateşi bizedek uzatma
sını emretmiş ve ilk ateş yerindeki 
takımın başına iletmiştim.. Kalan 
dört nefcrimi de binbaşımın sol ya· 
nına dizerek ateşi pekletmiş. ora
çıkta gözüme ilişen bir kayacığa da 
ben yüklenmiştim. Yirmi dakika 
geçmemişti ki, gerimize düşme~e 

yeltenen komitecileri savmıştık. De. 
renin en dar bir kuytuluğuna sıkı~
tırarak tepelerine çullanm· 
Kahpe eniklerinin, ateş etmek· 
bi ~öyle dursun kımıldanacak haıle· I 
ri bile kalmamıştı. Yılgın domuz 
mucukJarı gibi, başlarını birbirlerı-1 
nin böğrüne dayamışlar, kara kay
gıya dalmışlardı. Encamlar ının nc-I 
ye varacağını anlamışlardı da ıslak 
enikler gibi inildiyerek titreşmcğe 
başJamısJ--rdı d ğ itleri. 

Aslan yürekli binbaşım, yandan 
ve geriden sokulan tehlıkenin sa
vulduöunu, co kun bir su tezliği ile 
kıvrılarak zincir gibi gerilen ve bir 
uc uda yanımızadek erişen takımı

mın, dağıttığı komitecileri, kurt sü
rüsü gibi önüne katıp kovaladığını 
görünce keyiflenmişti. Kaçan düş
mana doğru bakarken tatlı tatlı gül
müş ve bana dönmüştü: 

- Ülen Ateş Ahmet, gözüme gir· 
d in. Aferin sana. Çavuş dediğin böy
le olmalı işle. Lep demeden leblebi
yi anlayıvermeli. Anlayış kabiliye
tini, seri karar ve hareketini çok 
beğendim bugün. Sahi çok cesuı· 
bir delikanlı im\ııin. Dikkat ediyor 
musun sözüme. Kabadayı demedim 
sana. Çünkü, şımarık ve itaatıiı, 
menfaat düşkünü cür'etlilere der
ler kabadayı. Bu da askerlilt sığ. 
maz, askerlere yakışmaz. Asker, 
menfaat ve şeref kazanmak için de
ğil, vatana hizmet için varlığını 
unutarak çalışır, yakar, yıkar ve bo
ğuşur. Bunu da belle e mi? .. 

Demişti ve çukura kıstırdığımız 
yedi komiteciden birinin kendine, 
diğerlerinin ahrete iletilmesini em
rederek müfrezenin başına gitmişti. 

- cHaftalık• ı almıya bundan 
sonra, bu gelecektir!• dedi. Dükkan 
dan çıkınca, kendisine chaftalık ın 
ne olduğunu sordum: 

- cAldırma .. sen yalnız, verece
ğini al,· getir, dedi. 

Bu suretle on kadar dükkana git
tik. Hepsinde de ayni hiidise tcker
rUr etti. Bir hafta sonra, Niyazi, 
sütçü Tornanın dükkanında oturup 
beni beklerken lien de bu dükkanla
ra gidip 110 lira kadar topladım ve 
götürUp sütçü Tornanın dükkanın· 
da muavin Niyaziye verdim . 

Fakat, bu hnl benim çok canımı 
sıktı. lstifnmı verdim. Kabul olun -
madı. Fındıklı merkezine naklolun
dum. Orada da vicdan azabı peşimi 
bırakmadı. Nihayet, gidip vaziyeti 
MUdiriyete hem tahriren ve hem de 
şifahen:, ihbar ettim. nu işin muh -
biri benim!. demiştir. 

Bundan sonra yalancı şahitlik et
tikleri zannolunanlar dinlenınişler • 
dir. Bunlaı ın hemen hepsi, mnznun
]ara para vermediklerini ve Emni -
yet Müdürlüğündeki itiraflarının 

doğru olmadığını sölyemişler ve: 

- Hazırlık tahkikatındaki ifade· 
lerimi:ı doğrudur. fümseye para 
vermedik!> demi§lerdir. 

Bundan sonra suçlulardan Kani 
ve Tallitın istlcvapları için muhake· 
me başka bir güne talik olunmuş -
tur. 

Diğer taraftan bu iki maznun hak 
kında tevkif müzekkeresi kesildiği, 
fak at infaz olunmadığı da görüldil
günden her ikisinin de tevkifi için 
Müddeiumumiliğe müracaat olun -
maaı kararlaitırılmı§tır. 

rarlı yüzüne bakmaktan, kamaşan 
ve yorulan &özlerim yumulmak üze
re ~i ken, tabur kumandanının emil" 
neferi başıma dikilmiş. Ve: 

- Hadi çavu~. Binbaşı istiyor se

ni. 
Demişti. 

Küçücük bir fenerin soluk ışı~t 

altında; elindeki kiğıdları okuyan 
yüzbaşımı dinliyordu kumandan. 
Sokulmuş ve selAmlamıştım. Elile, 
rahat etmemi işaret eden binbaşım, 
okunan şeyleri dinledikten sonra: 

Yol heyeti umumiyesi itibarile 
iyi yapılmış ve balkı büyük bir sı- 1 

kıntıdan kurtarmıştır. Yoldan şika
yet değil, bilakis memnun olmak 
lazım geldiği kanaati hasıl olmuş
tur. Şimdi otomobillerin geçmesile 
husule gelen tozların önüne geç
mek için de yine Eyiip belediyesi 
bu kaldırım üzerine kum dökmek
le meşguldür. Göriıyoruz ki i~e çok 
ehemm yet verilmiş ve hiısnü ni
yetle geceli gündüzlü çalışılmıştır. 
Yakınd Edırnek~pı-Sav klar cad
desinin asf .. lt olarJk Defterdar cad
desine ve Eytlbün Ramiye şose ile 
bağlanacağını biiyük bir memnu
niyetle işittik. Senelerdenberi ih
mal edilen Eyübün bu mühim yol 
derdlerinin bu suretle halledildiği
ni ve Eyüp içinde belediyenin 
hümmali bir f.aaliyetle çalışıldığı

nı görerek memleket hesabına göğ
sümüz kabardı. Belediyeyi bir de
fa daha tebrik ve takdir ederiz. 

n•nıttSD•ı 

Mezarlıktan kazanılan 
p•rk 

Belediye tarafından Beşiktaşta il. 

yasaja mezarlığında yapılmasına 

başlanan 35 bin metre muNbbaı ge

nişlijindeki parkın inşaatı tamam

lanmak üzeredir. Eski mezarlık İı

tanbulun en güzel parklarından biri 

halini alacaktır. 

Tımizük YBsaiti takYiyı olunuyor 
İstanbul Belediyesi Temizlik İ§

leri Müdürlüğü için temizlik işlerin-

de kullanmak üzere yeniden 10 ara-

zoz, 20 kamyon alınması takarrür 

etmişti. Buna ait şartname hazırla
narak Heyeti Fenniyeye verilmiştir. 

Belediye bu hususta en elverişli ve
saiti almak için ınuhtellf firmalara 
müracaat edecektir. 

Türk-Amerikan 
Ticaret Anlaşma
sının Tesirleri 
Yeni anlafmadan aonra 
Amerika ile ticaretimiz 
günden gUne azahyor 

:S mayıstan itibaren mer'iyete gi
ren yeni Türk-Amerikan ticaret an

laşması şimdiye kadar piyasada 

hiç bir suretle tesir etmemiş \'tı A· 

merika ile olan ticaretimiz fazlala • 
şacağı yerde gUn~en gi.ine azarlma
ğa başlamıştır. 

Eskiden takas yolilc ve takas 

primlnrinin yardıınile Amcriknyn ya 

pılnn ilır, cat ve idhaliit, takasın ı 
1 

kalkmafile yarı yanya düşmtiş \•e ı 
gümrük taı ıfcJcrındc yupllon mUte· j 

kabil tenzilat, ticaı i muamelatın art 

masına hic bir tesir gö~teı rnfmiş • 
tir. 

Bu durgunluğun yegane sebebi, 
Amerikadan idhaJ edeceğimiz mal-

lara mukabil verecek dövizimiz ol
mamasıdır. Amerika firmalnnndan 

yapılan birçok müracaatler bu se • 

beple karşılannmamnkta, Amerika· 

dan idhal edeceğimiz malların pa • 
;ası muayyen. bir zaman zarfındl 
dolar veya istcrlin olarak. verilmesi 
icap etmektedir. Halbuki bu mild -

det zarfında maııarm bedeli mikda

nnda dolar veyahut isterlinin .Mer

kez bankasında toplanacağı meçhul 

oluduğundan herhangi ticari angaj
mana imkan yoktur. Amerikaclan 

mal idhal edebilmekliğimiz için bu 

memlekete ilk olarak ıhracat yapa

rak döviz temin etmemiz icap eder 
ki, buna da muhtelif sebepler mani 
olmaktadır. 

Amerika, bizden talep ettiği mad
deleri cihan piyasası Uzcrinaen al -

maktadır ki, tUccarın bu şerait al -

tında mal ihraç etmesi imkansızdır. 
Çıinkü bu takdirde htılen Almnnya-

ya _yapılan ihracatın yüzde altmışı

na faik noksnn bir fintla satması i
cap ede~ ki bu da, müstahsilin ran

dımanından yiizde 60 eksilmesi de

mektir. Bu sebeple Amerika ile olan 

ticaretimiz giinden güne fazlalaşa -
cağına bilakis azalmaktadır. 

Amerikadan son gelen haberler· 

den, şehrimizde ticaret erbabının 

kanaatlerinden anlaşıldığına göre 

bu vaziyetin önUne geçilme8i için 

her iki hUkumetin tUccarlara muay

yen bir prim vermesi veyahut yeni 

bir tekil bulunması zaruri olduğun· 
dan bu yolda. bir karar verilmesi 
kuvvetle muhtemeldir. 

Atabek ha•ı sahipleri
nin bir müracaatı 

BahÇekapıda. yangın neticesinde 

yanan Atabek hanının sahipleri Be

lediyeye yaptıkları bir müracaatla 

hanın yıkılmadan tamiri kabil oldu

ğunu dermeyan ederek Belediye 

mühendisleri tarafından yapılacak 

bir tetkik neticesinde de bunun 

meydana çıkacağını iddf a ederek ha

nın inşasına müsaade istemişlerdir. 

Han sahipleri Belediye tarafından 

Prostun p1inının tatbiki neticesinde 

hanın da bir kısmını alarak açılacak 

geniş cadde için de şu şekli teklif e· 

derek inşaata müsaade edilmesini iı

temektedirler: Han sahipleri şimdi 

1 men bir anda .ateşe başlamış ve ne
felerimi açıp yaymıştım. Ansızın 

neye uğradığını farkedE'miyen eş

Jdya, hiç te ~aşırmamıştı. Sağa ve 
sola açılmış, hemen diz çöküp ateşi
mi karşılamışlardı. Bana tevcih edi
len ateşten karşımdakilerin kuvvet
çe bizden çok ilstiin oldukları anla
şılıyordu. Maneviyatlarını kırmak, 

lçaçırmak değilse de bulundukları 
yerde durdurmak kasdile hemen 
bombalarıma el atmıştım Birbiri 
ardına ve muhtelif istikametlere iki 
tane savurmuş. yere yatmıştım. 

Gırav, Gırravvv ... 

Karşımızdaki kahpe sürüsü, her 
yandan yediği Türk sillesi ile iyice 
sersemleyip sarsılmışlardı. Hemen 
ateşi hnfiflt>tip gPrlsin geri kaçma
ğa. bulundukları vadinin yamaçla
rını dolanmağa başlamışlardı. Bi
zimkiler, onları yakıcı ateşlerile 
taştan taşa sektirirken ben de, 4 ne
ferle çevrelediğim çukurdakileri çı-

1 karmış, sılahlarını almıştım. Karşı
ma dizerek hepsinin Üzerlerini yok
lamış, ve ayırdığım birini, çıkan kil
ğıd ve paralarla birlikte kumanda
na gönderilmek üzere yüzbaşıma, 
diğerlerini de silngületerek, gebe
rik arkadaşlarının yanına yolla
ını~tım. 

- Ateş Ahm~t. demişti. Tepele
diğin komitecilerin ilzerinde buluı> 
gönderdiğin kağıdlarda çok ehem
miyetli malCimat var. Pek memnun 
ettin beni ve 7.abitlerini. Şu dakika
dan itibaren stmi yanıma aldım ve 
tabura emir çavuşu yaptım. Şimdi 
yüzbaşınla gider, lakımrnı emred~
ceği onbaşıya teslim ettikten sonra 
döner gelirsin yanıma. ~--••••••••••rll-~ _. hanı eski haline ifrağ edecekler ve 

T A K V İ M Prost plAnı tatbik edilir edilmez 

İstediğim olmuş. savurduğum iki 
bomba, eşkivanın ön postasını ol
duğu yerde durdurmuştu. Üçüncil 
bombamı da atmak için gerilmiş- ı 

tim. Tam o esnada sol yanımdan 

binbaşım Hamid ağanın kalın ve 
gür sesi yükselmişti. 

- Ülen Ateş Ameeet. yanına bir 
kaç nefer al da seğirt bu tRrafa .. 
Beş nefer ve bir de ben, hemen 

ileri atılmıştık. Tıpkı bir ceylsn tez
liği v• tith:Hli ile kayadan kayaya 
ııçrıy..U ıe.tin r•ldıft tarafa koş
muş. ~ Mnbqıya lr•"'1f!D1Jftull. 
Btu·.._ •a...w ~•tH Nur:f fle 

' 

A.k§am olmuş, güneş batmıştı. Or
talık karalara bürilnmüş, gökteki 
yıldızlar nokta nokta belirmişti. Ay, 
ışı.~mı ~ilskürmüş, yer yüzünü gii
muşlemıştf. Koca günü yürüylio 
koşmak, didişip boğuşmakla geçire~ 
bizler, açıkta ieceliy9Celinıiz ıırta 
:zincir hattını 9Un'ıif, tateklmmıu 
sarılarak istirahate çekilmiftür. 00-
milş ıJıklar saçan ayın nurlu ve N· 

Bölük zabitlerimden, arkada~a

rımdan. hele takım yoldaşlarımdan 
ayrılacağım için yüreğimde bir acı 
duymuştum. Fakat, bir kumandanın 
hele Hamid ağa gibi kendini bütün 
Serezlilere sevdiren ve saydıran, 
Makedonyada, idare ve kahraman
lığı ile ün salan bir binbaşının te- ı 
vecciihünü kazanmak, emir cavuşu 
olmak sevinci bu acıyı bastırmıştı.. 
Takımı teslim etmiş ve viizbaşımın 
elini. neferlerimln alınların ı öpere' 
böHikten aynlrnıştım. Bir gece kuşu 
acele ve hızile. uçar gibi dönmiiş ve 
tabur kumandanının maiveti arası
na katılmıştım. 

(Devamı var) 

rt••n•• ınns '''" •VtııtJııN 

1 Haziran 1939 Perşembe 

Hkrt:tı Rebialihir tlSI 
a.alı19MAY1 S USS 

Run hızır: 27 

Filiz kırm2 zamanı 
D•tM aaati : 4,30 

ÔtM ı 12,11 - llda.ti ı 
Akta•: 19,34 - Yauı : 

lauk :2,16 

1',11 
21,34 

~------' 

derhal icabeden kısımlarını yıkma
yı taahhüt edeceklerdir. Belediye 
teklifi tetkik etmektedir. 

Yeni mUatahdemln 
tubası mUdUrU 

Belediye Milstahdemin ftlbe!i mfi
rakiplerinden Baha Kılmil Müstah

demin Şubesi Müdürlüğüne tayin o
lunmuştur. 

Bay Baha·Kamil Edebiyat ve Hu
kuk Fakültesi mezunlarındandır. 
Kendisi bir zaman da gazetecilik 

yapmıştır. Vazifesinde muvaffakiyet 
temenni ederj,_ 

. 
i- İfazıran ~· 

Avrupa~.skl siyasi mu
vazenealzHk va aakerl 

maa:arlf 
Avrupanın ve dolayısile dünyn • 

nın geçirdiği karışık devirler, mali 
sahada, milli mUdafaa bütçelerinde 
akislerini göstermekte ~·e teslihnt 
yurışında diğerlerine tefavvuk et • 
meğe çalıştıklarını müşahede ettir· 
mektedir. 

Milletler Cemiyetinin istatistikle: 
rine göre, devletlerin sırf askerı 
masrafları 1938 senesinde tam 16 
milyar dolara baliğ olmuştur. Hal· 
bnki bu kabil masraflar 1932 de nn· 
cak 3 milyar dolara erişebiliyordu· 
Son yedi sene zarfında bu mascırif 
yekftnunun muazzam bir surette 
tezaylidü, devletlerin tnlepleripi ını· 
bul ettirmek veya kendi mevcudi·. 
yetlerini veya sulh hahni idame et· 
tirmek i~in güç ve bUyi\k fcdnk • r · 
Jıklar istiyen bir silfıhlanma yarı~ı· 

na giriştiklerini iı:ıaret etmektedir. 

Son senelere kadar masraf ye · 
künlarmın tetkiki, 1935 denberi bU 
vadide bUyük bir mesai sarfına kO : 
yulan Almanya ile ttalynnm mıllı 
müdafaa emrine tahsis ettiklcfl 
meblağların UstUnlüğtinü göatcrir. 
Mesela Almanyanın milli mUdaf:ı!l 
masrafları 1934 de 382 milyon do· 
lar iken 1935 de ~.600 milyon dolar 
olmuş ve nihayet 1038 de 4.400 mil: 
yona crişmi~tir. Ve bu da takrib1 

bir hesaptır. Buna mukabil İngilte
re ile 'F'ransanın masrafları bu rad· 
eleye çıkamamıştır. Fransız istatis • 
tiklerine göre 1934 de 583 milyon 
dolar olan masarif, 1938 de 1.092 
milyon dolar olmuş, tngllterenin fsC 
1934 de 481 milyon dolardan, 1938 
senesine.le 1.693 milyona varmıştır. 

1talyanın tesJihatı, emrinde sarf· 
ettiği mcbaliğ hakkında kat'i bir 
tahmine yarıyacnk maddeler buluıı· 
mamaktadır. 

Şimdi bu rakamların verdikleri 
işareti tetkik edersek, bazı nokta· 
lara temas etmek mümkündUr. 

A !manya ve ttnlya, diğer devlet· 
lerden çok daha evvel bu yola dô • 
külmüş1er ve ilerlemişlerdir. De • 
mokrnt devletler biraz geride kal • 
mışlardır. Fakat umumi askeri vıı· 

ziyet yukarıki rakrunl:ıra pek tevs·. 
fuk etmemclctedir. : 

Evvela Almanyanın kuvvetli bi~ 
ihtiyat ordusu yoktu, aynca, csltl 
kadroların teşkili ve eski askerJcri11 
talimi, malzeme cihetinden güçJU1' 
bu yolda büyük bir meblağın sarfı· 
m istilzam etmekte idi. ıtalyaya ge· 
lince, Habeş harbi ve umumi siyasi· 
buhran, kendisine muazzam paralar' 
harcamasıru emrediyordu. 

Mihver devletlerinin fula mas • 
raflarının amillerini bu noktalarda 
ararken diğer cihetten de maliyet 
fiatlarının da tetkiki lbımdır. sı.ı 
sebepten Almanya ile ttalya ke11di 
kendine kifayet prensipini tutarı1' 
diğer hariçten ihtiyacı olan madde· 
leri almıya kabiliyete malik oıaoı1• 
yarak, normal isUhaalAtta ıarlr.di· 
lenden kat kat fazla e~erji ve parıt 
sarfına mecbur kalmıştır. . 

Bundan başka, coğrafi vaziyetler• 
itibarile de mihver devletleri stok• 
lar tesisine ıirişmi9lerdir. 

Bu suretle Almanya ile ttalye. iS' 

tihsal sahasında kullanacağı eıneii0 

mühim bir kısmını f abıikalara ,e\"· 
ketmiş ve zirat. mahsulatın mUhif1l 
bir kısmını da devletin emrine ver· 
miştir. 

Bu sebepten dolayıdır ki bu ınttll 
lcketlerde yavaş yavaş bir yorg'lll1' 
luk müşahede olunmakta ve bal.kttl 
faaliyeti mUtemadiyen propagaJ1ll• 
ile kamçılanmaktadır. Buna muıca • 
bil karşı taraf da, mali ve iktı.sadi iıJI 
klnlara ziyadesile malik 9larak fa· 
allyete geçmiş bulunnıahta ve Jıer 
iki cephe siyasetlerini tutmak ıc;ill 
durmadan para sarfct!"i~te ve ,ar· 
sılan sulhU bir cihetten bu ıuretle 
korumak istemektedir. 

Dr. Re,ad SAG~ 

llV'l'l!ifl:RRD( 1 

Yeni İstanbul 
hastahanesi 

Sıhhat Vekaleti tarafından ısta11• 
bulda yapılacak hastahane için .r~: 
ris Tıp ta.kültesi mimarı Jeaıı Vı 1' 
ter'i lstlşaıi mahiyette fikrf abJıtlla .. 

u.Ştı.J•• Uzere tstnnbula davet ollınDl r-
Mfmar, teklifi kabul ettlğini bildi 
miştir. Kendisi yakında geı.cdtit' 
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HaVa Kurumunun Kuruluyor Bir Kaza a mıyaca Berline varıyor 
(Baştarafı 1 inci sayfada) (Baştarnfı 1 inci sayfada~ 

D . T 1 t (B t f 1 l·nci sayfada\ s'..!rhırını tamamlamak, zirai istih-u• n k u•• o p an 1s1 letmek içiu gerçekten takdire layık a~ ara ı . d•·rek İkinci Frederik'in mezarına · · t · ksadile i sali verimlendirmek ve ehilieştir-bir himmet ve gayret ile çalışmış fade edilmesını emın ma · bir çelenk koyacaktır. Prens, ö!!;le 
~ h ld' ~ · G ı Sekreterlikçe mek, çiftçiyi toprağa ve zirai işlet-ise de girişmeğe mecbur oldugu a- lii.ve etli ıgı ene y:meg"ini Von Ribbentrop ilı> birlik-

Genel Merkez 
Toplantısında 

Hey'etinin 6 Aylık 
Neler Görüşüldü ? 

--~-=>..:::.. c:.---
Ankara, 31 (Telefonla) - Hava ı 

Rurumu Genel merkez heyeti bu 
s b . 1 a ah Erzurum mebusu General 
Zeki Soydemir'in reisliğinde altı ay
lık toplantısını yapmıştır. 

Geçen toplantının zabıt hulasası
nı, merkez idare heyetinin altı aylık 
nlesai raporunu, mürakiplerin rapo

runu, bilanço ile 939-940 bütçesini 
t~svıp ve tasdik ettikten ve mayıs i
Çıncte toplanması lazımgelen kurul-

tayın, gelir vaziveti dolayısile Ku
rurnuıı yeni bün;•esine göre nizam-

namenin alacağı şekli tcsbit edebil-, 
l'llek için teşrinisaniye bırakılması 

• Zaruretini kabul ederek toplantıya l 

nihayet vermiştir. Merkez idare 
heyetinin altı aylık mes:ıi raporun
da ezcümle 938-939 gelirinin 5 mil- · 
yon 500.052 liraya kadar çıktığı, son 
yıl içinde tayyare piyangosunun 
1.815.159 lira \'aridat temin ettiği 

1 
yazılmakta ve cBu sene Türkkuşuna 
müracaat eden lise talebesinin sa- · 
yısı 1.074 tür. Son alt1 ay içinde mo
törlü tayyareler 7.233 planörlerle 
7.382 uçuş yapılmı~tır. Planör uçuş
larının 4.716 sı harp okulu talebesi.
ne aittir. Harp okulunun birinci ve 
ikinci smıf talebelerine haftada iki 
gün planörler üzerinde uçuş dersle· 
ri verilmektedir.> denilerek bu hu
susta uzun izahat verilm~ktedir. 

Bir Fransız - ingiliz Askeri 
Komisyonu Polonyaya Gidiyor 

leh-Sovyet Erkanıharbiyeleri de temasa geçerek; 
hini hacette derhal yapılacak askeri 

yardım şeklini g~rüşecekler 

Polonya, Danzlg senatosuna bir nota verdi 
---~~----

Paris, 31 (AA.) - Leh - Sovvet 1 
erkanıharbiyelerinin temasa geç;.e. 
lerine intizaren muhtelit bir Fran-

ya ali komiseri, Polonya'nın Kalthof 
h:idiselerj hakkındaki cevabını Dan
zig senatosuna tevdi etmiştir. Bu ce
vapta Polonya memurlarının Kalt
hof'a hHeketlerini esnasında müsel
lah olmaları tabii bulunduğu meyan 
edilmekte, ancak bu ınemtırlann 
bir bata işlemiş oldukları kabul o
lunmaktadır. Notada senatonun bu 1 

memurların azli için bir g(ına ta
lepte bulunmasının kabul edilemi
yeceği ilave olunmsktadır. 

sız - İngiliz askeri komisyonu Po

lonyaya giderek hini hacette derhal 

Yapılacak olan askeri yardımın ne 

Şekilde tatbik edileceğini kararlaş
tıracaktır. 

Poloııyanm notası 

O B~r~i~, 31 (A.A.) - D. N. B. nin 
an zıg den istihbarına göre Polon-

Molo~ 
Mühim 
Beyanat• 

1 6 Cana Kıyan 
2 Katil idam 
Edildi 

Siva:=; (Hususi) - 933 senesinde 
Ulaş nahiyesinde tüyler ürpertici 
bir şekilde Artin isminde bir aile re
isi ile karısmı ve biri beşikte mışıl 

Molotof son İngiliz - F ranıız 
telcüflerinin Sovyetleri tatmiu 

~tmediğini ibsas etU 
• mışıl uyuyan çocuğunu kazmalar 

Moskova, 31 {Hususi) - Molo · \'e değneklerle öldüren Hampar ve:, 
tof, harici politika hakkında beya - Ohanes isminde iik kanlı katil hak -
natta bulunmuştur. kındaki ddam hükümleri infaz o-

M:olotof, Fransız • İngiliz - Sov lunmuştur. · 
Yet müzakerelerinin henüz bitmedi- Halıcı Artinden para isteyip de 
fini söylemiş ve son İngiliz - Fran- vermemesine kızarak bir gece bas
sız tekliflerinin de Sovyetler Birliği- tıklan e\·de altı cana kıyan t>u iki 
iti henüz tatmin etmediğini ihsas ey- korkunı; katilin suç ortakları :rarık 
letn.iştir. da, y~ının ki.içüklüğüouen 19 sene 

Japonynya gelince, Sovyetler Blı-- ağır hapse mahk~oı olunmuştur. 
Uğtnm dış Mogo1istanla mevcut kar- Hampar, hiikumet kapısından çı-
l)ılıklı ayrdım paktı, bizi bu memle- karken bağırarak: 
"keti Japonlara karşı müdafaaya - Yavuz 1smet İnönü ve Türk 
lnecbur tutmaktadır. milleti yaşa~nn. T.ürk Cü'mhuriyeti-

Cin hak.kında, Molotof, Stalinin nin kanunları var olsun. Ben yaptı-
So ğımın cezasını çekiyorum. Bunun ,_ \ryelter Birliği taarruza hedef o-
-.nı için de müteessir değilim> demiştir. 
b ara yardım edecektir> sözünü Hampar da, •Son arzu. su sorul-
atırıatmış ve cÇinde filhaH:ika bu 

hrdıtnı yaptık. demiştir. duğu zaman: 
- Çocuklarımı Cümhudyete te • 

Deniz bankın 
Lağvı Temmuza 
tehir Edildi 

(Baştarafı 1 inci sayfada~ 
~haren fiilen vazifeye başlamaları 
1ı. Ukarrer iken Ankaradan son gelen 
te aberıere göre her dk teşkilatın 
~~~zdan itiabren faaliyete geçe
~ erı söylenmektedir. Evvelki gün 

1 karadan şehrimize gelen Liman-

b~r Unıum Müdürü Raufi Manyas ile 
lt ln"' d tıa u dettenberi şehrimizde bulu-

lb ll Denizyolları Umum MlidürU 
§a~h~ Kemal Baybora dün ak -
ti.t ~ı ?kspresle tekrar Ankaraya 
d lllı§tır. Denizbankın bir haziran
~~ nitibaren lağvedileceği hakkında 
tli~:n Yazı ve şayialaı asılsızdır. De
dar ank, .. nıe.rkezden gelm. iş'ara ka
CeJc ~ugunkU kadroalla uzife göre-

tır. 

manet ediyorum. Ancak §imdj 
«Türk. oldum. Türk olarak ölmek 
istiyorum. Duamı; apapas, değil. bir 
choca. yajsın? 
Dem~tir. 

Oh1nes de Hamparın bu sözlerini 
tekrarlamış ve hapishanedeki eşya· 
lannın gatılarak l>orçlularma veril
mesini vasiyef etmiştir 

Neşet Nafiz 

Belediyede yeni kadrolar 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

!anlar 13 ve ücretli memurlardan a
çıkta kalanlar 63 kişidir. İktisat İş
leri müdürlüğünö.en 8 maaslı me
mur açıkta kalmakta ve müdür mu
avinliği lağ\•olunmaktadır. Yazı ~
leri müdürlüğünden 8 maaşlı me
mur ve 13 odacı. 

Neşriyat i.§lerinden; 1 memur, 

Fen işlerinden 1 ücretli memur, 
haller idaresinden 12 ücretli memur 
açıkta kalmaktadır. 

yat mücadeleleri içinde onun bu verilen izahat~n an aşı ara • te yi'l·ecek, ikindi rayını Dr. Göb· 

' 

• ı ı k mad me vasıtalarına sahip kılmak, zirai 

l d .lm. t' mahsullerin sürüm ve Hatışım ko- " ... hürmete laytk azmi ve mesaisi her de aynen kabu e ı ış ır. beis ile içecektir. Akşam yemeğini 
dd · a bir laylaştırmak ve arttırmak hususula-halde ortaya yeni bir medeniyet 84 üncü ma enın sonun « Kaiserbof otelinde tekrar Von Rib-

d 'k' "d h ye- rına ciddi bir ehemmiyet verdi-kunnak istidadında bir filozof çı • kimse ayni zurnan a 1 ı 1 are e benh op ifo birlikte yiyecektir . 
l F k eklenmı« <Timiz için bu cihetler 7 nci rnadde-

karmıya kifayet edemezdi. Musso - 1 tınde bu unamaz. 1 rası 'S- b Pazar günü Prens, öğle yemeğini 
nin cB~ fıkrasında yeni bir hüküm 

Iini büyük bir şef, büyük bir siyaset tir. Potesdam civarında kain Gauox'du 
dd · h f krası biri olarak tavzih edilmiştir. adamı olarak temeyyüz etti. Fakat 91 inci ma enın c .. 1 • Göring'in ikametgahında yive-cek ,.e 

.. ·k· "feyı· 2 - Ticaret mübadelesi: dünya ondan yeni bir medeniyet birinden büsbütun ayrı 1 1 vazı akşam Vharlottenburg şatosunun 
d ·k· · t d k- v 12 nci maddenin eski şeklinde bu-bekliyemez. ihtiva ettiğin en ı ıncı sa ır a ı « • , altın galerisinde verilecek zivafette 

d k" k sım lunan ,.e ticari mübadel~yi alaka-Alman Führer'i de, geçenlerde i- kaldırılarak bun an sonra 1 1 gene Göring'in misafiri olarak bulu-
h r k lmuş !andıran son fıkl'a, iktisadiyatımızm 

rad ettiği bir nutukta kendisi gibi avrıca eh> fıkrası a ıne onu - istikbali noktai nazarından faydalı m.eaktı'!". 
· h ı b" d mı bo"'y tu.r "e bunu taki~.ede_n f_ıkra.~arın .. i- ı p nam ve nışam meç u ır a a • _ d 1 azartesi günü müzelerin gezil· 

d lerı dogru yu görülmediği için kal ırı mı~tır. 
le yüksek bir payeye çıakrdığından şaretleri e ona gore 1 

- •. k 
1 

mc!iirıe tahsis edilecektir. ::'vfi!"afirler, 

l 3 - Elişlel'i ve kü~u sanat ar: 
dolayı Cenabı Hakka hayretler için· rütülmüştür. .. . w h ld k.. bundan sonra hususi mahiyette ola-
d h d.. ··k d' d Alm il Mana \'e münasebet gozetıleı·ek 98 I Elişleri de dahil oldugu a e u-

e am u şu re ıyor u. an m • 1 • ~ · ·ı rak pcr~cmbe gününe kadar ikamet-
97 · · e 99 uncu çük sanatlarımızın in <t~al cttm - . 

letine vahdetini, devletler arasında iııci madde ncının v 1 lerini uzatacaklar \'C haziranm 8 in-
madde 98 incinin yerine getirilmiş mesi ve halkın mutat işler 1aricin-

layık olduğu mevkii temine muvaf- ı h d"l . k ci günü <ıkşamı Bel'lin'den ayrıla-
d 99 alın deki vakitlerinin eder e ı mıyere -

fak olan Hitler, bu kadar büyük iş- 97 nci madde e numaraya · k tl d" .1 . g·b· zahu' ·en ku·· caklardır. 
ıyme en ııı mesı ı ı . -

ler gördükten sonra medeniyet kur- mıştır. ======================== Müstakil grnp çük görünen hususların hakikatte 
mak iddiasından sarfınazar ~debilir. ne der·ecelcrde mühim birer iktisa- ! 

K 1 f . 1 7 nci kısmın 2 nci faslı olarak tek-
uru an aşızm ve nasyona - sos- di amil oldukl .. rı meydanda oldu-

yalizm medeniyetinin· ne olduğunu! lif edilen cParti müstakil grupu> 
teşkilat kablosundaki yerine müte-. ğundan bu cihetler de program1mı-

dünya görüyor ve bunu milli psiko- za \'eni bir madde halinde ithal e-
Jojilerin dalıi.Ietine en büyük bir mi- nazır bir hale getirilmek ve Partı 
sal addederek ancak ahlaki bir buh- grupuna ait bulunan hükümler: ih- dilmiştir. l 

11 b. 'b' · · takıbon Mumaileyh bundan sonra şoseler 
ran İGinde vücude gelmiş marazi bir tiva eden fası ar ırı ırını - V" ~ehircil ik hakkında, müteakiben 
t bil d" fl k d a· zik~edilmis olmak için 56 ncı sayfa· ... -
eza r ıye ese e ay e ıyor. • ı l k de milli talıın ve terbi\.·e, ilk tahsil, 

B · d · t• ld - daki üçüncü fasıl ikinci fası .o. ara_ ı 
u yem me enıye m ne o ugunu k 1 'l·u··ıcsek tahsil, halk terbiyesi hak-

I k · · Al ı 54 üncü sayfadaki Parti musta t J • _ 
an ama ıçın manya ve talyaya p kındaki hlikiimlerı anlatmı~tır. 
kü ük b. h t k·r·d· O 1 d grupunun yerine getirilmiş ve. ar-G ır seya a a ı ır. ra ar a k __ ""::;. B. Fikri Tuzer bu izaha-

.. ·ık T ti müstakil grupu da bunu ta ·ıp e-
goze çarpan ı manzara « erreur> 

1 

f 1 tırıdaıl sonı·a adli ı~lc·re geçmiş ve: I d den ücüncü fasıl olmuştur. Bu ası _ . 
atın a yaşıyan milyonlarca halkın, . l dd 1 .. Hııpi"-harıelerinıizin tevkifhme-

t k h t b" · ·ı ·· ili degw işikliği münasebetı e ma e er 
ar ı nıeş ur a ırı ı e, yuz e ı l lerden '-'rıiması hakkında öteden· ·ı h Ik u·~· · ~ nh de veni yeni numaralar a mıştır. J 

mı yon a m arze ıgı manevı i i- E.ncümen, teşekkül eden Müstakil beri güttüğümüz noktai nazarı mu-
tat ve manevi inhilal felaketidir. grupun, parti faaliyetinin daimi bir hafaza ,etmekle beraber gene ta~ta-
Buralarda hür düşünme, hür söyle- b kı· 01n,•kuf \'e mahkumların büyük-

k Ik H mürakabe ile daha verimli ir su- .. _ 
me a mıştır. Ur insanlar yoktur. M ..,.. 1. · ı lerden ~ .. vrı bulundunilması husu-
B k. rette ılerlemesine ve_B .. ·. 1.'"1.ec ısı J aşta ılerin emirleri dairesinde ha- sunun temin edilmesi lüzumu da 64 

k t t · ı · · h h kk mesaisinin memleket ı~lerını ıkı eep-
re e e mıyen er ıçın ayat a ı d u··ncu·· maddnnin son fıkrasında tas-

k tr b' heli olarak tetkik altında bulım u- ı .. yo tur. ım ıJe hürriyetini kaybet- . 1 ı rih edilmistir. 
miş, mevcut rejimlere hizmetkar racak şekilde inkişaf etmesıne yo ı · 
hale sokulmuştur. Kanun, şeflerin açacağı kanaatma varmıştır. 1 Ç - Hayır cemiyetleri: 
keyfinden ibarettir. Şahsi emniyet Maddeler içinde yapılan bazı kc- Amme lıizmeti gören hayır cemi-
kalmamıştır. Yani herhangi bir me- lime ve ibare değişiklikleri Kurul- yetlerimizin ve bılhassa bunlardan 
deniyetin bütün feyizli kaynakları tayda okundukça ve izah::ıt istenil- umumi, hususi ve beledi bütçeler
kurumuş, herhangi bir medeniyetin dikçe arzedilecektir. den yardım görenlerinin gelişi güzel 
bütün temelleri yıkılmıştır. Faşizm Nizamname layihasını yukarıda sarfiyat ve israfatta bulunmalanna 
ve nasyonal sosyalizm, ku"'·etten, kayıt ve izah edilen tadil ve ilave- i mani olacak bır şekilde rnürakııbe
teşkilattan. teknikten, top ve tüfek- lerle Büyük Kurultay Umumi he-! leri lüzumlu ve faydalı görüldüğün· 
ten, tayyareden, kandan ve ateşten yetinin yüksek tas\'ibine arzeder, df'n bu cihet de yeni ted\'in edilen 
bahsedebilir. Fakat bunlarla mede- derin saygılarımızı sunarız.» 68 inci nısddede teb[lı"LİZ ettirilmiş-
niyet kurulmaz, medeniyet yıkılır. Raporun okuhmasından sonra Par tir. 

Hüseyin C&hit y ALÇIN ti Genel Sekreteri Doktor B. Fikri 
.......................................... Tuzer kürsüye gelerek program ve 

Berlin - İstanbul 
Hava Seferleri 
Başladı 
rile birlikte dün saat 18,30 d~ Yeşil-

Nizamnamedeki tadillerin zaruret
lerini izah ederek uzun beyanatta 
bulunmuştur. 

Mumaileyh, ev\'elıi programdaki 
iktisadi bahisleri i7.ah etmiş ve Ez
cümle encümen laraf ından tetkik ve 
yüksek tasvibinize arzedilen ve Par
timizin program ve nizamnamesin-

köye varmışlardır. Mürettebatından deki esaslara dokunmıyan \•e yslnız 
başka 14 yolcu alan bu tayyare, be- Tt 

iç çalışmalarımıza ve Parti t~kı a 1- ı 
heri 650 şer beygir kuvvetinde üç mızın organizasyonuna taalluk eden 
motörle müteharriktir. Ve saatte 

bu ueni htikümlerin mucip sebeple-
vasati sür'ati 220 kilometredir. J 

~i.le ,.e sırasile mücmelen arzedece-
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Bu tayyare ile birlikte şehrimize _ 
Berlin Büyük Elçilik müsteşarımız gım: 

Progra'I\ 
Galip Evcin, sefaret memurlanmız- ~ rj 

a - İkisat: dan biri, Lufthansa şirketinin yük- 1 
k k d .. Al 1 -.Zirai k. r.edi: .. . .. . 

se i ·i memuru ve ort man ga- Ziraı kredmın en buyuk hedeflen 
zetecisi de gelmiştir. Ayni tayyare . 

olan çiftçinin işletme scrmayesı un
ile gelmesi beklenen A 1 ma ny anın !!!!!!!!'!!~!!'!!~!!!!!~!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!'!!~ 
Ankara Büyük Elçisi Von Papen 
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nın Berlinde uyandırdığı tesirler-
tayyareden çıkmamıştır. den biraz bahseder misiniz? 

Haftada üç defa ile yedi defa ara- , _Nasıl diyeyim, Almanlar biraz 
sında yapılacak olan hava seferleri, münkesir görünU..yorlar. Fakat biz, 
Berlin - Viyana - Peşte - Belgrad - ,...iirk _ İngiliz ittifakının, hiç bir 
Sofya - İstanbul yolunu takip ede- rlf'\'letin aleyhinde olmadığı gibi . 
cektir. Sabahleyin saat 7 de Bedin- l,ilhassa Almanyanın da aleyhinde 
den hareket eden tayyare akşam sa- , ılmadığını kendilerine temine çalı-
at 18 de istanbula varacak, ayni şe- Al 1 b" · anlı .. ·acak-

şıyoruz. man arın ızı .• 
kilde İstanbuldan hareket eden tay-. !arına \'e Alman gazetelerinde görü-
yare de Berline muvasalat edecek-) len şiddetlice yazıların kesileceğine 

o·· b t ·ı h . . emmız. 
tir. 1 .. 

un u ayyare ı e şe nmıze ge- 1 d k talebeleri-
} B 1. 8 .. ..k El .1.k .. - A manva a o uyan en er m uyu çı ı musteşarı- ı v 
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uz ka 

mız Galip Evcin bir arkadaşımıza 1 miz de bazı muame e ere mar -

seyahati ve Türk - Alman münase- lıyorlarmış? . . b. 
batı hakkında şu beyanatta hulun- . - Bu da çok ehemmıyetsız ır 
muştur: şeydir. Ve talebe ile talebe, yahut 

- Sevahatimiz cok güzel geçti. talebe ile profesör arasında cereysn 
Dün sabah Berlind~n hareket ede- j eden mevzii bir münakaşa hududu
rek Viyanaya geldik. Program hari- i 
ci olarak Viyanada bir gün kaldık. 
Viyanadan bu sabah saa.t 9 da hare
ket ettik. Peşteııin üzerinde durmı
yarak geçtik. Belgradda tevakkuf e
derek şehirde yarım saat kaldık. 1 

Sofyada da bir müddet tevakkuf et
tik. Hava her yerde bulutlu idi. An
cak hasret kaldığımız Türk toprak
larına girince hasret kaldığımız gü
neşe kavuştuk. Burada iki gün ka
lacağız. Ayın ikisinde tekrar Berli

nu asla aşmamıştır. Nitekim bu hu-
susta bize tek bir .şikayet bile vaki 
olmuş değildir. 

Alman Elçiliğinin izahı 

ne avdet edeceğiz. 
- Son Türk - İngiliz 

Ankara, 30 - Bir İstanbul gazete
si, Almanya'daki Ti.irk talebesinin 
son zamanlarda bazı haksız muame
lelere maruz kaldığı hakkında hi.r 
haber neşretmişti. Almanya büyük 
Elçiliği, bu haberin kat'iyyen haki
kate tevafuk eylemediğini ve Al
manvadaki Türk talebesine imtiyaz
lı misafirler gibi muamelede devam J 

ı;nlaşması- ~ôildiğini bildirmektedir. l 

N zamnam! 

Aziz arkada+•r 
Programda yapıbn değisiklikle

rin \'e yeniliklerin nelerden ibaret 
bulunduğunu arzelmiş bulunu~'o

rum. Sözlerime nihayet ·,·ermeden 
biraz da nizamnamede görC'ceğiniz 

:<-'eni maddeler hakkında maruzatta 
bulunacağım: 

Bilirsiniz ki, şimdiye k~rıar mer'i 
ölan niznmn .. mede g<'nel ba<;kan ve
killiğinin kime te\•cih edileceğine 

dair hiç bir kayıt mevcut değildi. 

Bu cihetin vazıh ve her tiirlü tered
düde mani olmasındaki ehPmmiyet · 
izaha muht c olmadığından 27 nci. 
madd<' b umaks~dı lem ip ic:i niliive 1 
edilmiştir. 

Nizamnamenin 23 inci maddesi de 
yeni bir hüki.im ol.:ırak nazarı dik-1 
katinizi celbedecektir. Hiikümet ve 
Parti birliğine dair genbaşkur tara
fından 18/6/936 tarihinde ittihaz e
dilen kararın tatbik mevkiinde ksl
dığı üç sene~·e yakın bir z.:ıman z.ar
f ında ki müşahedeler, bu vaziyetin 

1

. 
idamesinde bir fayda olmadığı ka
naatini tevlit etmiş ve bir müraka
be cipazı olan Partiye daha emin ve 
salim bir faaliyet imkanı temin ede
bilmek için evvelemirde genel sek
reterlikle Dahiliye vekaletinin biri
birinden ayrılmasına lüzum görül
müştü. Ayni sebebin vilayetlerdeki 
teşkilatlar üzerinde müessir olması 
icabeedceğinden vilayet Parti reis
liklerinin de valiliklerden tefrik e
dilmesine zaruret h::ısıl olacıığım 

takdir buyurursunuz. Esasen gen
başkur'un yukarıda arzettiğim ka
rarından kastedilen gaye hükumet 
ve Parti işlerinin bir ahenk dahilin
de se\'l~ ve idare edilmesi imkanının 
temininden ib::ret iken maksadın 
hasıl ohmlması ve bun<l mukabil 
matlup ahengin behemehal tesis \•e 
teminine zaruret bulunması genel 
sekreterlik makamında bulunacak 
zatın Parti kabinesinde yer alması
nı icabettirmiştir. Bu suretle Gerıel 
seheterin, halkın şik!yet, dilek ve 
ihtiyn\larına müteallik meseleleri 
kabinedeki arkadaşlarile görüşüp 
anlaşarak halletmesi ve dedetin i9 
ve dış politikası üzerinde de,·amlı 

bir surette tenevvür ederek Parti 
işlerini ona göre sevk ve idare ede
bilmesi mümkün olacağı gibi Parti 
başkanlıklarından ayrılan valilerin 
de Parti işlerini az çok bir devlet işi 
addederek bu işlerle alakalarını te
min edecektir. 

Nizamnameye koyduğumuz yeni 
hi.ikümlcrdcn birkacı da Partimizin 
B. M. Meclisindeki ana grupundaı1 
b~şka ~Pıırti müstakil grupu• adı ile 
yepyeni bir mürakabe UZ\'unun doğ
masını temine matuf olanlarıdır. 

Partimizi. tıpk! diğer grupumuz gi
bi B. 1\1. Meclisinde temsil edecek o
lan müstakil grupun ne suretle te
şekkül edeceğine, \7 azife ve saliı.hi

yetlerinin nelerden iböret olacağına 
müteallik tafsilatı nizamnamenin 
1J7 nci maddesile 124 üncü maddesi 
arasındaki 6 maddede bulacaksınız. 

Aziz arkadaşlarım, 

Çeyrek asırlık siyasi tarihimizin 
pek dağdağalı geçen safahatı göz ö
nüne getirilirse tek fırkalı kalma
nın, aziz ve mübarek \"at:mımızın 

yi.iksek menfaatlerine en uygun bir 
siyaset olduğu teslim edilir. Fakat 
buna mukabil tek bir siyasi teşek
küle mensup aiadan vi.icut bulan bir 
Mecliste kendi kendini tenkit ve 
nıürakabe imkanlarının da teminine 
zaruret bulduğu rcd ve inkar eciile
mez bir hakikattir. Yüksek tas\•ip ve 
müzahertinize mazhar olduğu tak
dirde NParti müstakil grupu. nun 
bu pek mühim ve hayati \•:ızifeyi 

tamamile başarabilecek dinç bir 
ku\'vct Ye zinde bir mwiyet olacazı
na kani bulunuyorum. 

Aziz ve muhterem arkad şlarım, 
Nizamnamenin şimdi sıra itibı;rile 

138 inci olan eski 128 nci maddesine 
de nazarı dikkatinizi celbetmck iste
rim. Bu maddenin Partilı mebus ar
kadaşlanmızı bir tskım memnuiyet
lQre riayetle mükellef tuttuğunu bi
lirsiniz. Bundan maksut olan ga\·e, 
arbdaşhırımızı haddizatında belki 
pek meşru olan birtakım haklardan 
mahrum etmekten :l.i~·ade, aziz P&r
timizin :v·üksek otoritesini ve alakalı 
arkadaşların şahsi şeref ,.e ha?--si.
yetlerini korumaktan ibarettir. Bu
nun da yüksek tasvibinize layık .gö
rü lcceğini ümit ederim. 

İşte aziz arkadaşlar, gerek prog
ram ve gerekse nizamnameye ko
nan belli başlı hükümleri arıetmit 
bulunuyorum. Diğer ufak tefek tay 
ve ilaveler hakkında ayrıca izahat 
\'erip te kıymetli vakitlerinizin is
raf edilmesine m~ydan vermiyece
ğirn. Maruzatıma niha:vl!!t \-erirken 
hepinizi hürmet ve muhabbetle seı. 
lamlar, Partimizin tekamül ve inki
şafında pek müessir birer amil ola
caklarına emin bulunduğum bu la
yihaların yüksek tasvibinize iktiran 
etmesini temenni ederim (Alkışlar) . 

Dilekler Encümeninde vekilleri
mizin izahatı 

Diğer taraftan, Kurultay Dilekler 
Encümeni de saat 10 da toplanarak 
mesai.;ıne de\'am etmiştir. Bu top
lantıda Sıhhiye, Ziraat. Gümrük ve 
İnhisarlar vekilleri dilekler hakkın
da izahat vermişlerdir. 
Her ka:::aya bir dok-tor yollana.c.ak 
Sıhhiye Vekili bu sene bütün 

doktorsuz kazalara bir hükumet 
doktoru yollanacağı ve bundan na
hiyelere yollanmak imkanlarının a
ranacağını söylemiştir. 

fnhisar1ar Vekili de az alkollü ic;· 
koler meselesinde bilhassa durula 
cağmı beyan etmiştir. 



CUmhuriyet - Filistinde Yahudi 
tedhişçiler bir sinemaya bomba at
t.ııar. Hahamlar, ahaliyi isyana teş
vik ediyorlar. 

Tilki - Acaba dünya tersine mi 
A?nmeğe bqladı? 

CUmhuriyet - ıtalyan donan -
ması harbe hazırmış. 

Tilki - Y a.Imı İtalyan donanma
sı m.ı ya? Bugün dünyada mevcut 
bütün donanmalar harbe hazır bir 
halde. 

~ümhuriyet - ıstanbul, yakında 
nefis bir suya kavuşuyor. 

Tilld - Bardağını bermutad bir 
kuruşa içtikten sonra ... 

Tan - Kaçak bir kaçakçı yaka -
landı. 

Tilki - Bir taşla iki kuş vuruld!.l 
desene. 

Tan - Şaheser saçmalar. 
Tilki - Maksat pek iyi aclaşılmı

Jor: Saçma şaheserlerden mi, yok· 
sa, şaheseı saçmalardan mı bahse -
diyorsunuz. 

Vakit - Barut fiatlannda tenzi
\it. 

Tilki - Dünyada banşm tehJikc
ye düştüğü barutu:ı ucuzlamasındar. 
da anlaşılıyor. 

Vakit - Japonlar, bir İngiliz 
harp gemisine ateş açtılar. 

Tilki - Çinde işleri ters gittikçe 
gözleri karardı da ne yapacaklarını 
l8Şll'dı1ar galiba. 

Son Posta - cMüştekiye ait kop
muş parmak, tahkikat evrakına 
rapten gönderilmiştir.> 

Tilki - Bu gidişle yakında şöyle 
bir derkenara da tesadüf etmemiz 
pek muhtemeldir: c Katil tarafın . 
dan balta He kesilmiş olan maktu • 
lün başı tahkikat evrakına rapten 
takdim kılındı., 

Son Posla - Bekarla1·, niçin ev . 
Jenmiyorsunuz? 

THki - Bu sualin ceva hını baz1 
Jkuyucular htt gün veriyorlar am
ma, sen vurdum duymaz;hldan ge
liyorsun galibL 
Akşam - Alatvwi§ bilgiai aaye -

Binde yUzde otıuı JrAr etmek kllbiJ -
dir. 

TilkJ - Hani paaza'lık kalktı ic!J 
ya! .. 
Akıam - Bakırköy, Yetilköyd" 

sivrisinek oofaldı. 
Tilki - JCrenköy mıatakaaınd& 

yapılan f{ddetJt mücadele t11erine a
caba ıfVIDln•kler o t11·afı mı bic -
ret et tiler 1 -Akıam - lık kıravıtıar. 

Tilkt - Hayrola, artık aıılrale 
ile de mi reklimctlık bqladı? 

\ Aktam - Dedikoducu '"lfll. 
Tılld - ilk zamanlarda dtdlko • 

C!wsu çekDtr amma, aonralan tah1111. 
mtll edilmez blr hal alır; ondan MD· 
ra da hır ıtır bqlar. 

Haber - Asri yemişlen dıfJ'. 
Tilki - YemiıJerln de mi urili 

peyda oldu? Şayet bu asrnlk mod111 
sebzelere de sirayet ederse yakında 
ısrt pa thcan yiyeceğiz demektir. 

TiLKi ......... ~ ............................... . 
: Mısır Çarşısı 
Esnafın ricasına rafmen 

belediye istimlake 
baıhyor mu? 

Mısır çarıısının Belediye tarafın
dan istimlak edllerek yardımcı hal 
olarak kullanılmaıı kararı üzerine 
Mısır ça11ısı sahipleri ve müstecir
leri bu karan protesto etmek üzere 
:Ankaraya bir he7•t göndermiılırdi. 
Ank&radı yapılan temaslar neti

~esinde çarşı .... fı, Dahiliye V ık6 
Jeti tarafından 'f&l'flJlm gene kendi-
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lerine bıralulacıjı vldini aldıklln· 
4!. söylemektedirler. 

Onlann lddiasınaJöre ıimdi be
Jediyeyı mürac1at erek Belıdiyı 
tarafından burasınm iman için Mr 
proje hazırlanmasını ve bu projeyı 
&öre kend!lerinln çarııyı İmar Ban
kaamdan para alarak imar tdecek
Jrttinf söyliyecekt.rcUr. 
HalMıki Be!ed!yt Dahiliye Vekl· 

letintlen habtl"dat deffüiJr . .Binaen
Jleyh lltimllk muı1nıleai için Çar
)ıdüi ftlrkAn tabiplerine tebligat 

;

...,, "-Hlumlfhr. Belediye 
•• .,. flttınllk .... . 

T&llllAIAİt 
- - - -- - -~- - - ı -- - - -- -- - - -

.. ,~----liiiiiiiiiii 
Kadınlarin Bilmesi 
icap Eden Bazı Noktalar 
Arkadaşınız yoksa kabahat sizdedir 

Bize muayyen mevzular hakkında 
mektup yazan kadınların hemen hep 
si mektuplarına ayni cümlelerle baş 
larlar: c ... Hiçbir arkadaşım olmadı· 
ğı için size müracaat ediyorum ... > 

Dostluk, arkadaşlık bu kadlir na. 
dir bir şey midir? Egoizmin fazlalı· 
ğı nisbetinde vaziyet bu merkezde· 
dir 

Bu sebeptendir ki yalnızlıktan, 

kimsesizlikten şikayet eden kadın· 
lara bazı tavsiy_.elerde bulunmak ve 
dost kazaninak usullerinden bahset .. 
mek lazımdır. 
Bazı insanlar vardır ki her yer• 

de, mesela, seyahaıtte, tatil zaman-: 
larında, mesai arkadaşları arasında 
dost bulurlar. 

Bunun sebebi nedir? Bir toplan· 
tıda bulunur, aradan bir hafta geçeT 
geçmez orada bulunanların hemen 
hepsinden yemeğe, gezintiye davet 
edilirler. Ne için? 

Sebebi gayet basittir: RastladıkJa .. 
n kimselerle alAkadar olurlar. Tat. 
lılıkla ve samimiyetle karşılarında· 
ki kimselerle alikadar olmak fçiA 
çırpınmaymız. Fakat daima sevim· 
li, güler yüzlil, konuşkan O'Tunuz. 
Bir kompartimanda gazetenizin ve
ya elinizdeki kitabın mütaleasile 
v:ı.kit geçirmektense, yanınızda o
tul'an ihliyar kadının valizini in
dirmeğe yardım eden, anası büyük 
çocuğu ile meşgul iken küçüğüne 
bakan kimselerdenseniz, !.eyahatte 
yalnız başınıza kalmak şikAyetinf 
hiçbir zaman izhar edemezsiniz. 

Burada mühim bir nokta vardır: 
Tanıfhlınız lri'mıelerln ıimalannı 

hatırlamaf•, iıiml.rini aklınızda 
tutmalı çalıtınıı. B>r defa görüp te 
ismini unutmadıfınız kadın veya er
keli ltendinlre samim! bir dost ya
pabllirılnll. 

Rasladıjınu ve size kartı bir alA
ka duyan kfmselt!re sual tevcih et'· 
n1eyiniz. Bir iki münasebt!tsiz vP 

/ 

Çok •oda t6yll iti~ ıapka 
yerinde olmıyan ıualler, ıizi -derhal 
mütecessis insanlar meyanına soka· 

rak, size yaklaşmak istiyenleri ka· 
ıırtabilir. 

Tanıdıfınız kimselerin teşkil etti· 
li bir arupun arasına çağınlmadan 

eirebilirsiniı. Fakat iki ki§i arala

nnda konuıurken buna girmeyiniz. 

Bu, aW!yhinizde hareket imkAnını 
hazırlar. 

Bf raz düfÜnünüz ve kendi ken
dinize bazı ıualler ıorunuz: 

1) Ntısıl telefon edersinic? 

Telefonun bıpnda uzun müddet 

durursanız, karşınızdakinin bütün 

ai~e efradının sıhhatlerini sorarsa
nız, hastalıklannızdan, sıkıntıları

nı:ıdan mütemadiyen bl.'hsedecek o
lursanız, teJefon ettitmiz kimsele· 
rin, ekseriyı evde bulunmadıkları

haberini alınca p§ırmayın... Eğer 

ıtanıdıklarınız varea, öteye beriye 

çajırılmak imlrbını .kaybetmek is-

Zarif bir gece ••vafetf 

temlyonanız, telefonunuzun bulun
ması lazımdır. Fakat bunu suiisti
mal etmemek lizımdır. 

2) Nasıl konurursunu.z? 

Bir yemeğe davetli olup ta, umu
m! konu§lllaya dahil olacak yerde, 
yanınızdaki kimse ile sıkı fıkı ko· 
nuşup, ikilik yaptığınız takdirde, ev 
sahibinin bundan memnuniyet du
yacaiını ümit etmeyin. Eğer müte· 
madiyen konuşur veya mütemadi.o 
yen ses çıkarmadan suratı asık du .. 
rursanız sizi samimiyetle ve içten 
gelen bir hisle çağıracaklarını um
mayın. 

3) Ani bir daveti nasıl karşılıyor
sunuz? 

Sizi bir davetin arifesinde ve hat
tA bir akşam yemeğine o gün sabah
leyin çafırdıliları takdirde, da
vet edilip te gelmiyen bir kimsenin 
yerini doldurmak için çağırdıkları 
düşüncesile ııtmez veya gidip te su
rat ederseniz, ileride sizinle fazla 
alakadar olunmazsa bunu da lıoş 
görmek llzımgelfr... Umumiyetle 
yalnız başına olan kadın veya erkek 
son dakikada, davete icabet etmiyen 
bir kimsenin yerine çağırılabilir. 

Peki ne olur sanki? Sizi, sevimli, ki
bar bir zatın yerine çağırmışlardır. 
Bunun içJn kıımal•. ıurat etme
le hacet yoktur. 

4) Davet edildiğinis yerlere ek.<ıe· f 
riya gitmemezlik eder misiniı? 

Eğer gelgeç hevesli iseniz, bir kaç 
hafta evvelinden davet edildiğiniz 

ve gitmeyi kabul ettifiniz bir yere 
gitmeyip tı evinizde yalnız kalmayı 
veya samimi bir arkadaıınızla bir 
konsere veya sinömaya ıitmeyi ter
cih ederseniz tanıdıklarınızı nihayet 
sıkmış ve soğutmuı olursunuz. S,izi 
evinizin köşesinde yalnız bır&kırlar 
ve buna da hak kazanmış olursunuz. 

S) Misafiri ;lli kabul eder misi· 

Sizi e\rlerıne davei eden kimsele
ri, siz de imkan ve \'BSıtalarmıza 
göre davet ediniı. Ejer akşam ye

mekleri bü tçeni2i korku tıcak olursa, 

dostlarınızı gece teplamuıına çağı
rabilirsiniz. Aktaaı yemeğinden 

sonra rapılan toplantılarda SCtndo
viç veya pastalınn fı:zlahğından zi
yade, içilecek ,.yıerln mebruliyeti 
ve sıfatı mevzuu bahıolalaillr. 

Güzel, tatlı bir kelime, bir cümle, 
bazı hallerde, dostlarınızın hatıra-

Yas içi• ppka modeli ı 

larında sizi daima mevcut tutabilir. 

Çok daha samimi tanıdıklarınızın 

doğum veya evlenme günlerile ala

kadar olabilir, ve hasta olduklarını 
öğrendiğiniz veya duyduğunuz za4 

man da hatırlarını sormayı ihmal et

meyiniz. 
Nihayet, ihtiyaç hissettıkleri za

man, onların size söyliyecekleri sır
lan, gizli ve samimi itirafları dinle

meyi bilip, herkesin nazarında ken

dinizi ağzı kapalı bir kimse olarak 
göstermeğe çalııınız. 

Neticede, .hiç bir zaman aklınız

dan çıkarmamayı bir şiar olarak a· 

lacağmız şu üç tavsiyeyi ula unut
mayınız: 

Nasihat vermeyiniz. 

Ne kitap ve ne de para iıtemayi
niz. 

Yüksek kalplilijiniz verecejin11 

paranın bir IUbe olmamnı int41Ç ~de· 

ceji vaziyetl•rck ödünç para verl-
nis ••• , 

Bir Istanbul Polis ' 
Müdürünün Hatıratı 

- ta - YAZ AN: Emekli Ttlmbay H•lll Aturollu 
• 

izzet Paşa: ''Hiç Fransız Asker~ 
feri Hapsedilir Mi ? Diye Bağırdı 
Şahinpaşa otelinde bulunduğumu 

ve tahkikatla meşgul olduğumu öğ
renerek oraya telefon etmişti. Beni 
bulunca dedi ki: Sirkecide vuku bu· 
lan hadisede iki Fransız neferinin 
itlif edildiğini Sadrazam duydu · 
ğundan, endişe ve heyecan içinde -
dir. Bu mesele hakkır.da malfınıatı
bıza müracaat etmemi emretti. '.Ne
ticeyi bildirin, Sadrazama arzedt · 
yim .. 

Cereyan eden hadisenin he~ 

yecan ve endişeye değer bır vak'a 
nin sarhoşluğundan ileri geldiğini 
anlattım. Biu.at vak'a mahallinde 
bulunarak milnasebetsiz hale der -
hal nihayet verdiğimi, müsebbiple
rin de bir kısmını hapsettirdiği -
mi söyledim. İzzet Paşa, hiddet ede
rek bana: 

- Ne yaptın~? Çocuk musunuz? 
Hiç Fransız neferleri hapsedilir mı? 
Şimdi ne yapacağu? Sadrazama ne 
diyeceğim?.. diye şaşalamıştı. 

Ne söylediğini bilmiyordu. Bu 
sözlerinden ve korkak insanlarla 
karşılaştığımdan mtitee~~ı .. ,.. ' ·'··-. 
Artık kendimi zaptedeıni)'erek il 
anda terbiyemi de kaybedı1> ~., •• • 

bir şey söyledim. Çocuktan Polis Mü 
dUrU ve Miralay yapılıp yapılmıya
cağını da sorarak, cevabını bekle -
meden telefonu kapadını Tahkikat 
ta bitmiş olduğundan, tanzim etti -
ğim raporu Fransız zabitine de im
zalatıp otelden çıktım. Otomobile 
binerek doğruca Sadrazamın Nişan
taşındaki evine gittim. Cereyan e -
den vakayii tafsilatile anlattım. 
Fransız efradının tevkı!ter!ni iyi gör 
mediğini, bu vesile ile yarın şedit 
bir nota alacağını söyliyert-k hare
katımı tenkid etti. Derhal Polis MU
diriyeti Umumiyesiııe dönerek efra
dın tahliye edilme11ini iatedl Bunun 
üzerine müsaadesini aldım. Yanın

dan çıkar çıkmaz, MUdiriyete uğra-ı 
madan evime gittim. 

Ertesi sabah, Polis Müdiriyeti U
mumiyesinde düveli itilafiye polis 
komisyonu toplanmıştı. Beni de ça
ğırdılar. Reis Generali Fuller ra • 
hatsız olduğundan, Miralay Vilyers 
vekllet ediyordu. Dün akpmkt 
müessü hldiseyi anlattım ve tan • 
zim ettiğim raporu verdim. Bir da
ha bu gibi vak'aların tekerrür et -
memesini talep ettim. Komisyondaki 
Fransız i.zası Binbaşı SekaJdi'nin 
Şahinpa.şa otelinde ikamet eden za
biUerimiı7.e tarziy<' vermf'l'lini, sar -
hoş efratlan tarafından otelin ga . 
zinosuda kırdıkları ca~n \'E.- aynala
rın ve yaptıktan tahribatın öden -
mesıni de istedim. Bu defa, teker -
rUr ettiği takdirde halkın da muka
belesi muhakkak olduğundan, ·hu • 
~mle gelecek fena neticelef'den düve•= 
itili.fiyenin mes'ul olacaklarını ila
ve edip nazarı dikkatlerini ehem -•• miyetli surette celbettim. 

MiralA.y Vilyers, icı·aatımdıın ve 
bu meselenin bu v~hile kapanma. 
sından çok memnun olduklarını 
söyliyerek te5ekür etti. O anda Bin
başı Sekaldi'ye emir vererek birlik
te Şahinpaşa oteline gittik. Zabitle· 
rimize ta17jye verdi. Efradın yap -
tıkları 1.arar ve ziyan da (35) lira 
kadar olduğundan onu hemen örie
diler. Sadrazamın korktuğu mesele 
de böylece kapandı. Hükumete nota 
değil, haltl şifahen bile bu mesele· 
den bahsetmediler. O akşam, Babı
lliye giıiip Sadrazama, kom~yonuwı ' 
kararile zabitanıınıza. verilen ta~i
ye ve zaru ve .ı:iyanı oo ... iiklerir.i 
anlattım. Çocuk gibi sevindi. Te . 
ıekUr etmekle beraber bu gibi me. 
selelerde bu kadar tedit davranma
mamı tenbih etmekten kendisini 
menedememifti. 

Bu halin tekerrünindı ise ayni 
suretle, belki de bu defa daha fedit 
d~vranacı.jımı kararlattırmııtım vı 
b~.v~e hıireket etm•yı dahı münasip 
goruyordum. Ç<inkü; kuvvetli bu
lundukça Dii\'•U hillfıyenia lüzum
suz talep ve müdahal•lırdı bulun
mıyaı::alrluından emındim. 

Damat rvidtn C>mıa.nb JJUiru. 
h~u:: ftlara.k •ulh Mınleruuaaı ,W.. 

ceği gün Dolmabahçe sarayında ka .. 
bine azalarile ask,.rler ve mülki ri
cal teşyi için toplanmışlardı. Vazi1 
!em dolayısile ben de bulundum. 
Sadrazam hareket etmek üzere saı 
raya geldi. Ziyaretçilerin ellerini sı· 
kar•k iltifatta bulundu. Saraydan 
çıkacağı esnada beni yanına çağır
dı. Kendisini takip etmemi söyliye· 
rek koridora çıktı . Ben d~ arkasın· 
dan gidiyordum. Boş bir oda açtı· 
rarak birlikte girdik. Bana pek 
mahrtm bir emir vereceğini, fak&t 
hiç kimsenin haberdar olmamasını 
tenbih ettikten sonra: 

- A vdetime kadar Şeyhislanı 

Mustafa Sabri Efendi vekalet ede· 
cektir. Gayet zeki ve menfaatpe
resttir. Gaybubetimden bilistifade 
padişah üzerinde tesir yapıp sadr:ı· 
zam olmak istemesi bence melhuz.o 
dur. Kat'iyyen buna meydan ver· 
memenizi, böyle bir tebeddül vu
kubulacağını" hisseder etmez bütün 
kuvvet ve kudretinizi sarfederek bıJ 
tebeddüle mani olmanızı rica ediyo• 
rum, dedi. 

Mustafa Sabri Efendi azlime ira· 
de çıkarırsa nE! yapabileceğimi sor
dum. İkinci bir hata işlemek müm
kün olmadığını ve azlime padişahın 
kat'iy:v.en muvafakat etmiyeceğini 
ilave ederek bana da veda etti. Oda• 
dan çıkarak salona döndük. Gelen
ler tarafı_ndan teşyi edilerek harekeı 
etti. Damat Feridin mevkii için be
ni isyana bile teşvik etmesine hay
ret ettim. Memleketin istikbali ve' 
milletin hayat ve mematı ve istik
lali mevzuu bahsolan konferansa ha
reketi esnasında daha ziyade mev-., 
kiin1 muhafaza kaygısile her şeyin 
yapılmasını istiyen bir insan/1 Dü .. 
veli İtilafiyenin aleyhimizde vere
cekleri hükümlere bila kaydıtja~ 
mutavaat eyliyeceğinden son derece 
muztarip oldu"-. Kabine reisinin 
şeyhislamdan bile emin olmadığını 
birlikte nasıl olup ta çalışabildikle
rini düşündükçe teessürüm bir 1caı 
daha artıyordu. Nitekim hiç birşe
ye muvaffak olamadan avdet etti. 

15 mayıs 919 tarihinde Matbuaı 
Mildüriyetinden gazetelere şu ati-"' 
dekı tebligat yapılmıştı: 

Sadrazam Ferit .Paşanın konakla-a 
rında Amira! Sir (Vep) tarafmdall 
VE:rf., n notada Pariste inikat ederı 
konferans kararına atfen f zmiriıl 
Kuvayi itilafiye tarafından işgal e
dileceği, İngiliz kllvayi bahriyesi kU 
mandanı Amiral Sir (G2Jtrop) ta• 
rafından da (Aydın) vilayetine düD 
sabah tebliğ olunsm notada Parl• 
konferansının ınukiirrcratına ,.e milı 
tarekenlimeııin yedinci maddesine 
istinaden İzrnir istihkamlarının it'" 
gal edileceği ve ondan sonrn verilen 
ikinci i:Jir notada dahi mütareke ah .. 
kamına müsteniden İzmir şehrinill 
Yunar, askerleri tarafındein işgali 
Dü\·~ii .Miitelifcce karargir oJduğU 
bildirilmiştir. 

Htikuınct, bu bapta bukukd 
millet ve devletin muh3fazaBI 
için Jazımgel•n her türlü teda
biri ittihaz edecejbıi de hallca ilAJI 
etmişti. Bu tebligattan sonra 17 rn•" 
yıs 919 tarihli ıazet•lerde Damıl 
Ferit kabinesinin f zmirin ifgalill" 
den dolayı istira ~der~k yeni kabine
ye yine Sadrnam Tevfik paıaoıllı 
tayin edilecettni yanyorlardı. Ha~ 
buki 19 nıayıı 919 tsnhinde sadat8" 
te ikinci def ı Damat .P'eridin tayini" 
ne irade sadır oldutundan kabin• 
tadilen ıu Vt!çhile tetekktu •tmiıtU 

(Devamı var) 
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Tenkit: 

M. Faruk Gürtuncanın 
Anadolu Şiirleri 
Münasebeti le ... 

~ YAZAN:. 
~/ Hl/RAD SERTOfJlU

1 

Şiirin tP.krar dirlldfği, sürrı-ızmı 

Faruk Gürtunca yapmış oldu. (Ana
dolu) şiir kitabını neş::etmekte 
basUbadclmevb buulnduğunv, ta -

Bir Anda Etraftan Tüfekler Uzandı 
Ve Bir Emir Duyuldu: Kıpırdamayın 

biatte hiçbir şeyin ölmediğini, yal· 
nız küçük bir tevakkuf ve ilıtihale
den sonra tekrar dirildiğini bir da- ' 
ha ispat etti. . 

-'12-
:Ne yapabilirdi? Hiç! Bu vahşi a

datnların elinden kurtulmıya hiç 
bir Şekilde imkan yoktu. O zamana 
kadar yabanın hnydudundan bi?ıblr 
itina ile muhafaza ettiği bUtUn gU • 
Zclliği, iffeti bu gece payintal edil~
Ceku. Bunu düşünüyc•r, !.ııçkmkhl • 
rını tutamıyarak ağlıyordu. 

liaydutıar, bir taraftan içki sof
tası.nı kurarlarken bir taraftan da 
kızcağıza fena fena bakıyorlardı. 
liiç §Üphesiz, genç k12m beyaz ve le
kesiz teni, onlara, ateşte yarı yanyn 
kızarmış semiz koyunların etinden 
d~ba cazip, daha iştah verici görU-
nuyordu. . 

lier §ey hazırlanmış, her şey ta
ınaındı. Çalıkakıcılardan biri, sön • 
ineğe Yiiztutan ateşe bir kucak ku-ı 
ı-u ~lı daha atarak alevlendirdi. 
~rtık gece jyice çökmüştü. Kendi -
ı:ııne cÇakırcalh denilen adam, etra
fında kilere: 

- Haydi çocuklar, sofraya çökü
nüz baaklım .. emrini verdi. 
Şimdi binlik rakı şişeleri ağızdan 

ağıza dolaşıyor ve rakıya bazan se
lniz koyunların bir budu, bazan d~ 
ıneze olarak getirdikleri fındık, fıs
tık meze oluyordu. 

Kafalar çok çabuk dumanlandı. 
Gözler çok çabuk siizüldli. Hafiften 
hafife yörük kızına bakarak çekilen 
ahıar, oflar gitgide kuvvetlendi. Bi
ri, genç kızın yanaklarını a1eve ben
zetti, Biri gözlerinin kömürden da
ha siyah o1duğunu söyledi. Biri ise 
daha ileri giderek gerdanının ka~ -
tnak gibi o1duğunu ilave etti. 

. ~u. sırada haydut yamaklarından 
bırının elinde b" beı·rcı· P 

ır saz ı ı. ar -
makları saz üzerinde dolaşırken sır-
naşık bir ses yükseldi. Yörük kızı 
§arkının mll.nasını anlamıyordu. A· 
hengine tamamile yabancı idi. U -
Zak iklimlerin fıhenklerini getiren 
bu ses, yörUk kızının kalbinde Ül' -
Pertici hisler uyandırdı. 
.. YörUk kızı şimdi etrafa yaşları 
lukcnrniş, fakat korkunç bir şekil 
alını§ gözlerle bakıyordu. 

Bu sırada yalancı Çakırcalının 
gür sesi duyuldu: 

- Verin şu yavnıcuğa da bira~ 
:rakı! Keyiflensin o da! 

1. li~ydu_Uardan biri kavradığı bin· 
~k §ışe ılc y8rUk kızına yaklaştl. 
1 akat Yörük kızı, dudaklarına yak
i a~rılan şişe)ri büyük bir nefretle ;u. Bu hareketi o kadar ani, o ka-
ar umulmıyacak biz' sür'at ve şid

<letıe Yapmıştı ki, koca rakı şişesi 
iere düşerek kırıldı. Rakılar etra
a Yayıldı. 

h ~alancı Çakırcah, genç kızııi bu 
areketine müthiş kızdı: 

l' - Vay kahpenin doğurduğu! di
t e homurdandı. Az sonra sana göa-
eritirn. 

t Binlik şişeler yine ağı!'lları dolaş
Clı~ Butıar, yine sıyrıldı. Sazın telleri 
laa a kuvvetli olarak çalmıya baş
l ı. Artık bnşlar iyice dönmüş, bıı 
ı:a kadar gizlenen hayvanlıklar ta-

anıile ortaya çıkmıştı. 
Ileis evveli saz çalana haykırdı: 
; Caı bakalım bir oyun havası! 

onra YÖrilk kızına hitap etti: 
0; liaydf bakalım, sen de kalk 

a?. 

la~aziyerun gözleri dönüyor, ku -
darn~rı U~lduyordu. Bu vahşi a • 
latı ara bir şey yapamamak ve on
burjn her emrine itaat etmek mec -
bır Yetinde bulunmak, onu sonsuz 
du. Yeiee 'Ve Umitslzlile dUşUriiyor-

l:"öı·UJc 
_ kızı yerinden kıpu·damadı. 
l:"ö l<aJ.k diyoı;um kahpe! 

lliu§ .rtik kıaı, bir yıldırımla vurul· 
hi~~eti!bi VÜoudUnUn sarsıldığını 
~aldt. ti. Ve Yine tae gibi hareketsiz 
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tı'?~ ~ ıttni kaldırmasını ve oynat-
~ ıc~Saba.o,bıçaltla. eu kı
~er 1 :S.. biraı dilrtGkleyt • 

o saman ııuMJ ~. 

Rum çete reiılerindeı Mihı il 
ile Galinos 

Yörük kızı bağırmak, bütün lCuv
vetile haykırmak istedi. Fakat bo -
ğaızını bir şey sıkıyor, nefes alanı".· 
yordu. Haydutlardan biri ayığa 

kalktı. O kadar sarhoş idi ki ayak
ta güç halle durabiliyordu. Belin • 
den kısa, eğri bir hançer çıkardı. 

Sonra sallana sallana Raziyeye yak 
!aştı. O zaman reis yeniden sordu: 

- Oynıyacak mısın? Yoksa! 
Yörük kızı, yine bir taş gibi ses

siz ve hareketsiz kaldı. Tam bu sı· 
rada bir gecekuşunun acı acı öttii· 
ğü duyuldu. Bu ani ses, haydutları 
bir saniye duraklattı. Yörük kızı da 
böyle güzel bir gecede iffetini ve 
hayatını kaybedişine, bir gcceku • 
şundan başka şahit olmadığını jü
şünerek üzüldü. 

Haydudun kaba eli, güzel yörük 
kızının yumuşak vücudünde dola§
tı. Yörilk k~ı sanki tize.rinde yılan 
dolaşmış gibi bir ürperti hissetti. 
Pırıl pırıl yanan bir hançer vücudij
ne yaklaşıyordu. Gözlerini yumdu. 
Nerede ise hançerin soğuk ve acı u
cu, vahşi bir hayvan gagası gibi vü
cudüne saplanacak, canını yakı:ı. -
caktı. 

Aradan belki bir saniye, belki bir 
asır geçti. Yörük kızı, zaman mefhu
munu unuttuğu için aradan geçen 
vakti hee1tphyamamıştı. O yalnız 
nerede ise kalçasına saplanacak o -
lan hançerin soğuk demiıini, az 
sonra da aklbinde hissedeceği acısı
nı bekliyor ve bu dehşet içinde ~t
riyQrdu. 

Birdenbire: 
- Kıpırdamayın! Kahpenin do -

ğurdukları ! diye haykıran bir ses 
geceyi yırttı. Bu ses, şimdiye kadar 
duydukları seslere hiç benzemiyor, 
başka biri tarafından söylendiği ko· 
laylıkla anlaşılıyordu. 

Yörük kızı, bu ses önlinde 

Sair ve şiir hakkındaki telakkıler 
pek muhteliftir. Herkes aklının Y_et· 
tiğine göre şiir ve şairin ne ol?ug~
nu tarife kalkışmış, karakuşı bır 

hUküm ·ile bunlara, vezinden, aruz
dan, heceden kaftanlar, sarıklar giy
dirmeğe uğraşmıştır. 

Hakikatte şiir; ne vezin, ne aruz, 
ne de hecedir. Fnkat bunların hep -

sini ruhunda, zekasında, hissinde, 1 
duygusunda cemetmeğe muvaff_ak 1 
olan, muhayyerül'ukul bir avrlıgın 

eseridir. Şiir ne hayal ne ele aşktır. ! 
Fakat muhtelıf hayalleri, muhtel.if 1 
aşkları, muhtelif duyguları te~kın 
edebilen, aynen ~cndisindeki hısle~ 
ri onda da yaratan ve ysşatan bir 
kuvvettir. Bütün ilhamını tabiat- ! 
ten , tabiatin vergisinden ~~ır. . , ı 

Biz bunu sade Japorı §ıırlerınoe 

görmeğe muvaffak olabiliriz. -~~l- 'ı 
buki ömründe bir tek Japon şıırınl 
görmemiş ve okumamış olan (M. F. 
Gürtunca) bizde de buna muvaffak/ 1 
olmuştur. Açık -~i: tab~r ile başlı b:
şına yeni ve muhım bır mektep vu
cude gPtirdi. 

(Anadolu şiirleri); vezin, liec2, 
serbest nazım gibi; yıllsrdanberi 

beyhude dedikodu!arile gürültüler 
kopartan şeyleri alıp evvela avucu
nun içinde mczcetmiş, sonra ruhu
na koymuş; ve bu mahlUta oraaa 
eski ihtiyarlamış şeklini değiştirt-· 

miş, his ile, ruh ile, duygu iie, gör
gü ile siisleyerek ortaya çıkarmış· 
tır. Her şiir dimağımızda Anadolu
yu tersim eden bir r{?.:;samdır. Kalb
lere muhabbet bekliyen Anadolu· 
nun acılarını nakşeder. Hakikat 
içinde semalar kadar yüksek, geni§ 
bir de hayal vardır. 

Fakat şair en ziyade vatan ve 
onun aşkile yanmış, onun savaşla
rile çoşmuş, ülkesinin güzelliği ile 
sevinmiş, onun kusurlarile ağlamış
tır. 

Bütün mısraları derce sütunları
mız müsaid olmadığı için sade bir 
tanesini, savaşta, oğlu ile gelinini 
şehid veren bir ninenin bekleyişini 
misal olarak göstereceğiz: 

cKöy, köy akşamları hep gezdi soluk 
kaç günler; 

cNe oğul var, ne de Zehra, ne 
de mezardan bir eser .. 

Bundan sonra şair ninenin kalbin
de onlar için bir türbe yaptırır ve 
sorar: 

c Yurdumun uğruna bir gün koşarak 
cenk yerine, 

cismi meçhul, izi yok, türbesi yok, 
Türk erin~ 

cAcaba böylece bir gün açılan 
kanlı kabir\ 

cİnleyip can çekişen bir ananm 
kalbi midir? 

Görülüyor ki vezin, aruz, hece 
zorla değil, hisle doğmalı, serbest 
nehirler gibi akarken coşup ta~ma~ 
lıdır. İşte ancak o zaman mutrid, 
manzum bir ahenk ortaya koyabilir. 

yavaş yavaş, ürke ilrke gözlerini 
araladı. 1lk gördUğü şey, elindeki 
martinini, rakı içen hapdutlara çvir 
miş, tA önünde duran bir zeybek ol
du. Biraz dikkat edince ayni şekil-

de dört beş zeybeğin muhtelif yer- Biz .Gürtunca'da bunu bulmakta
lerde mevki almış olduklarını gör· yı7. Ve isteriz ki menbaı~dan çıka"l 
dü. Dimağındaki istifham artık çi.i- bu nehir durmasın, taşsın. Zaten 
zülmüştü. Vaziyeti anlıyordu. İkin· kimbilir bu his, onun çok hassas 
ci bir çetenin baskınına uğramış • ruhunda, hassas bir musikişinas gibl 
lardı. Bu hadise ilk önce onda asla gilıel bir ses çıkarabilmesi için akor
bir ilmit ve sevinç uyandnınadı. Va- dunu tanzim ile meşgul değil mi
kıi kendisini hoyratça kaçırmış o- dir? 

lan haydutların A.kıbeti vahim gö - Bunu zaman temelini attığı yeni 
rünüyordu. Fakat bundan kendisi mektebin tamamlanmasında göste
için hiç bir fayda memul değildi. recektir. 

Bu sefer de berikilerin esiri olacak, Rız• Çavda rh 
onların zevklerine hizmet edecekti. =======================:::::z 

Haydutlar, bu Ani baskın ka~ı -

Binalara Renk sında bilyUk bir i~kmlığa d~tü -
ler. Nasıl olmu§tu da böyle bir tu-

zağa dUşmU§lerdi. Bu ızeybeklerin 8. . . f dd I d k 
vaziyeti hiç te iyiye benzemiyordu. ırıncı sını ca e er e i tekmil 
Nöbet bekliyen domuzlnr bunun na- Qfnalar gri V8y8 bej renkf& 0/8C3k 
eıl farkına varamamışlat'dı? J B 1 a· b' · · f dd ı · 

e e ıye ırıncı sını ca e erı 
Zeybeklerin başı olduğu anla§ılan · yeknasak renge boyamak kararı ü-

efe,a~ni gür s.sle devam etti: . zerine harekete aeçerek bina sahip· 

- Kim lupırda.rea beynini dele • Ierine tebligatta bulunmuştur. Bu 
rim. Haydi ba.kalun Hüseyin, topla tebligata nazaran binalar mai gri, 
fU çalıkl\kıoıle.rın kucaklarından ttt- mai bej renklerine boyanacaktır. 
felderhıl ! Bina sahipleri bu ~ rtmgi seçmekte 

.(Devamı var) muhayyerdirler •. ~ r 

• 
. a.yfaı 1 

BurSada Yapılan Trakya Notları: J 

Güreşlerde Traky!1 i~ekböcek~il~ği 
Dinarlı Mehmet Çok lnkışaf Etmıştır 
Pehlivan Yenildi Edirne İpekböcekçiliği istasyonunda 

cPazar günü Atatilrk stadyomun- T ı b N 1 y t• • ? 
da Acar idman yurdunun tertip et- 8 C C 8SJ C IŞlf Or • 
tiği güreş müsabakaları çok kalaba-
lık seyirci kütlesi önünde saat 1~ de 
yapılmıştır. . 
Müsabakayı Selim ve Hasan ıs

minde Türkiyenin en kUçUk pehll· 
vanları açmışlardır. 

Sonra Acar idman yurdundan 56 

k·ı da Hüsameddin ve Hamdi 10 ı o .. . .. 
dakikalık alafranga gosterış musa-
bakası yaptılar. . 
Güreşçiler on dakikalık sıkı bır 

çalışmadan sonra ~erabe:e. kaldı~~r. 
Sonra Karacabeylı Hayrı ıle Tekır
dağlı Ahmet arasında 20 dakikalık 
serbest güreş müsabakası yapıldı: 
Bu müsabakada Karacabeyli Hayrı 
Tekirdağlı Ahmedin sekiz ~akika
da s ırtını yere getirerek galıp gel· 

di. H- . 
İkinci müsabaka Bursalı useym 

pehlivanla Karamür·se·lli Hilmi. ar~
sında olmuştur. Bu ıkı kıymetlı gu

. . 3o dakikalık bir uğraşmareşçımız 

dan sonra berabere kaldılar. . 
Nihayet halkın heyecanla bekle~ı

ği üçüncü müsabakaya sıra gelf!11Ş· 

ti. k 
Bu müsabaka halkımızın ço sev-

diği Dinarlı Mehmet pehlivan ile 
Habeşli pehlivan Katsel ara~ında ı 
yapılacaktı. Seyircilerin yagmur 
altında ıslanarak sabırsızlıkla bek
lediği Dinarlı Mehmet pehlivan ~i-

1 ne bu yağmur altında ıslanan seyır- ı 

ellerinin alkışları altmda koşarak 1 
ring~ çıktı. Ve perestişkfırları_nı se· 
lamladı... Şimdi halk Habeşlı peh
livanı bekliyor ... 

Fakat Habeşlinin yerine Polonya
lı şampiyon Leviski çıktı. _Hake1:1 
B. Cemal pehlivanları takdım ettı. 

Her iki pehlivan birbirinin ellerini 
sıktılar ve güreşe başladılar. Seyir. 
ciler her saniye heyecan içinde hep 
Dinarlıyı teşvik ediyorlar. Ne yazık 
ki halk istedikleri gibi bir oyun gö
remiyor. Sabr.htanberi yağmayan 
yağmur öğleden sonra her tarafı ı 

batırmış, güreş minderini de ıslat- J 

mıştı. Bu işe güreşçilerin de canla-ı 
rı sıkıldığı belli oluyordu. Pehlivan .. 
lar birbirine saldırdıkça ayakları / 
kayıyor ve yere düşüyorlar, pehli
vanlık oyunlarını birbirlerine lAyı
kile tatbik edemiyorlardı. Münave
be ile birbirinin altına düşüyorlar. 
dı. 

40 dakikalık oyundan sonra güreş 
tatil edilmek istendi, buna Acar id
man yurdu başkanı mani olmuştu. 
Tekrar devam edilen güreşte Di
narlı hasmını üç defa havaya kaldı
rıp yere vurduktan sonra Polonya
lı nasılsa Dinarlıya ani bir hamle 
yaparak• onu yere yatırmıs ve 7ıu 
suretle galip addedilmiştir. Halk; 
Dinarlı gibi müteessir _olarak saha
dan ayrılmıştır. 
Habeşli Katsel, Köstcncede vapu

rtf kaçırdığından müsabakaya yeti-
şememiştir.> Bursa 

Muktedir bir kaymaka
ma kavuşan Çallıların 

• • 
sevınc1 

Çal (Hususi) - Kazamız kay
makamlığına tayin olunan (Rüştü 

Ülker) kısa bir müddet zarfında 
halkın hürmetini kazanmış; iş sa

hiplerine karşı gösterdiği müşfik 

muamele takdirle karşılanmıştu. 

Dört ecnebi lisana vakıf olan mu
maileyh çok yüksek bir ilim adamı 

olmakla beraber hukuk ·ıe idare iş
lerinde de ihtisas sahibidir. Evvelce 
bazı eserleri olduğu gibi bu sefer de 
chukuk ve idare işleri mevzuu> üze

rinde bir eser de hazırlamaktadır. 
Böyle muktedir bir zatın kazamız 

kaymakamlığına tayininden dolayı 
Dahiliye vekaletine şükran ve min· 
nettarlıklanmızm gazetenizle ibta
ğı rica edilmektedir. 

Blleclkte bir toplanfl 
Bilecik (Hususi) - Partinin be

şinci büyük kurultayının toplanma
sı münasebetile mayısın 29 uncu 
pazartesi günü Halkevi, sinema Sli

lonunda bir müsamere tertip olun
muştur. 

Müsamerede nutuklıtr sövlenmiş 
ve güzel bır :piyes temsil olunmus
iur 

Trakya gençlerinden bir grup 

Edirne (Hususi surette giden ar
kadaşımız yazıyor): 

lpek, dut ağaçlarının yaprak ver
diği mevsimde elde edilen bir mah
suldür. Seyahatimin bu mevsime 
rastlamasından istifade ederek se
nede 3 ay faaliyette bulunan Edir· 

Bir ipek kozası 

ne ipek böcekçiliği istasyonun~ 

-mektebini- ziyaretle bu sahadakt 
nazari ve ameli çalışmaları mahallin 
de görüp kanıerimize bildirmeğe 

karar verdim. 

/pek böcel-:çiliği istasyonunda 

Edirnedcki dolaşmalarımda çok 
yardımını gördüğüm Zi~aat _k~rsu 
müdürü Bay Niyazi ıle bırlıkte 

seyyahatimin dördüne'ii günü sa
bahı saat 7,30 da mektebe giderek 
bizzat müdür Asım Aykıırt'un ver
diği ders~. talebenin böcekhRnede 
yaptığı tatbikatları takip ettik. Der!! 
paydosunda Türkiycde bu sahada 

faaliyette bulunan 5 mektepden 

biri olan Edirne istasyonunun de
ğerli müdürü bana okul ve Trak~a 
ipek böcekciliği hakkında şu malu· 
matı verdi: 

cEdirne ipek böcekçiliği istasyo
nunun açılma tarihi olan 1926 dau 
1938 e kadar (84) ü istasyonumuz
dan 346 sı köy eğitmenleri böcek

çilik kursundan olml!k üzere 430 
ipek böcek çisi yetiştirilmiştir. Bun· 
ların hissl!derek galışmaları umu

mi müfettişliğin aldığı tedbirlerle 
932 de Edirne vilayetinde 71,625 ki· 
lo koza yetişirken 1938 de bu mik
tar 145,563 kiloya yükselmiştir. 

Koza müstahsilerini murabahacı
lardım kurtarmak maksadile Edime 

VHayetinin en ziyade koza yetiştir · 

mekle maruf olan Meriç mıntıka .. 
sında Nasuh Bey köyünde bütün 

şeraiti :fcnniycyi haiz ve günd'l 
5000 kilo koza ihnak eden bir mih

nak - Koza kurutma yeri - inşa et
tirmek suretile böcekı;iliğin terak · 
kisine hizmet edılmiştir. 

Böcekçi1ere fenni Jlarak böcek
çilik sanatı yapt ıra bilmek ve mah· 
sulün ziyadelcsttrılebilmesini temi.c 
için \)aıit ve g&yet pr"tik br esasa 
istınd etmek suretıle bôcekçilik Vt! 

d\ • ·u luk brl')ştiren bii•tırılm~ ve 
Od! ı. !ız drıAıt ı im.ıştır. 

İstasyonumuzun yaptığı büyük 
hizmetlorden biri de son senelerde! 
yetiştirllen kozaların bundan 10-15 

sene evvel yetiştirilen kozalara n a
zaran nisbet kabul etmez derecPde 
evsafı kiınyeviyece gösterdiği fai
kiyettir. Bu da 1938 de İzmir Ful 
rında Edırne paviyonunda teşhlr 

r 
edilmiş olan Edirne kozasının evs~
fı hekimesi .aiakadarlarca pek ziya· 
de takdir edılmesile sabit olmuştur. 

1 

Bundan 6 sene evvel Edirne Vi· 
lfiyetinde vasati olarak beher knt•ı 

l ipek böceği tohumundan 32 kilo ko. 
' za alınırken bu son senele~e 37-38 

kilo alınması da ipek böceği tohu
munun ıslahı ve koza müstahsilleri
nin fenni kaidelere uyar şekilde bö· 
cek beslemesi sayesinde elde edil
mittir. 

Trakya bölgesinin damızlık koza 
yetiştirmek hususunda k&biliyetlt:· 
ri ile maruf olan Keşan ve Şar köy
de yetiştirilen kozaların layık ol· • 
dukları fiatla satılmak ve bu veç· 
hile müstahsilerin hukukunun ziya· 
ma mani olmak için ayni zamanda 
tohumlann mükemmel olması dü
şünülerek Şar köyde bir koza mah. 
zeni tesis edilmiştir. 

Alınan tedbirler, mektepten na
zari ve ameli malumatla mücehhP.2 
olarak çıkan talebelerin git-

tikleri yerlerdeki önderlikleri ve 

Trakyada yer yer vücude geti
rilmekte olan dutluklar saye-

sinde pek kısa z::ımanda · ipek böcek
çiliğinin yine Trakyanın en mühim 
knzanç membalarından biri haline 

. geleceğine asla şüphem yok> diye 

sözüne nihayet veren İstasyon mü

dli rü Asım Aykurta teşekkür ederek 
ayrıldım. 

Z. Atlet 
••••••••••~••••••••••••••••••••••a•••••••ı 

vıu YF.ll'l'E : 

Düğünlerde isr~fın men'i 
Dahiliye Vekaleti düğünlerde is

rafın men'i için Vılaycte bir tamim 

göndermişti. Vilayet kanunun tat
biki için 926 senesinde Vilayet U

mumi Meclisi tarafından kabul edi
len hususatın bir örneğ!ni çıkararak' 
bütün kazalara tebliğ etmiştir. 

Buna göre, cihazın nakil mcrnsi. 
mi, düğünlerde beş otomobildc11 
fazla bulundurmak, gelin odasına 

askı asmak, nişan merasimi için bü· 
yük eğlenceler yapmak. geline he 
dıyc vermek, dilğünleri bfr gündeı 

fazla devam ettirmek, dü~n müna 
sebetile umumi salonlardn balo v' 
çay ve ziyafet vermek memnudur 
Bundan başka çok bilvilk sünnet 
düğünleri yapmak ln y!!.sak edHmiş
tir. 

Vall DarUllceyeda 
VaH ve BelP.diye R$isi .Uokt.or 

Lutfi Kırdar dil:~ DarO?Acezeye gi
d~rek bazı t~tkfkle!' yısprr:ı~ ve muh
telif kazalarda yol vaziyetini tetkik 
etmiştir. 

Yeni Muğla Valisi 
Muğla vallllğine h_yhı olunRn es

ki Malatya valim İbrabJ mEiem A
kıncı eehlrmtze ,gelmiftiı-. Blr:UQ 
g{\nt hdar vad.f eai Da,ma 11d90elc-
~ - -



• . ,., .. \ 
tnı b ;o ? ;w;up 

Bir Kadın Ağladı Bigada Ankara Tav
şanları Üretiliyor Yaz•n: HVsamettln N.ırl 

lhsz.r:la o akşam da buluşa -
cakttk. Hava yağmurlu ve soğuktu. 
işim olmadığı için giinümün büyük 
bır kısmını Beya.zıttaki kahveleı -
den birmde geçirdim. 

Knhvede oturmasını sevrucdığim 

halde, ÜT.erime yüklenen bu meebu
riyet beni dar ve· biçimsiz isl:emle
de perçinliyordu. 

Her defa türlü türlii mc\•zular 
yüksP-ldikçc, beynime inen bir bal
yoz ağırlığı duyuyor, fena halde sı-1 
kılıyordum. 

Böyle zamanlarda inadına saat 
te bir tiirlü yürümüyor.Hani insan 
\•erdiği paraya. acımasa kaldırıp 

yel'e fırlatacak. 

Bin türlU düşünce ile ı:;ı;ıati altı 

ettikten sonra daha fazla durama
dım. Sokağa fırladım. Hem yürü . 
yor, hem de kendi kendime hayret 
ediycmum. Bütün günlerini bu 
kah\•ede geçirenlerin canları sıkıl -
mıyoı'du demek. 

Henüz iki adım atml§tmı ki mey
dandaki büyük saat gözlerimde bu-
5·üdü, büyüdü. Nihayet küçük ak -
rep, büyük akrebin üzeıinde kaybol
du. Şaşırmıştım. Saııt sekize ;.rirmi 
vardı. Hemen oradan grçen bir 
taksiyi çevirdim. Kendimi içeri at
mamla: 

- Çabuk .. 

Demem bir oldu. 

Biz böyle yıldırım gibi ilerlerken 
dıreksiyona yerleştiıilmiş küçük bir 
minyntürlü saat gördüm.. baktım .. 
altıyı çeyrek geçmiyor mu? 

O ızaman, kendini hiç bir yerin a
yarına uyduramıyan Beyazıttaki sa
atm vakitsiz puvason davrfünP. uğ
nı.dığımı anladım. Fakat ne çare .. 
iş işten geçmişti. Taksi, harıl hani 
yazıyordu. Kendi kendime: 

- Eh.. dedim.. tnbii, bıı akşam 
davetliyim. c •••••• ye de tramvayla 
gidilmez ya. Amma iki lira verecek· 
mişım.. zaten olan oldu.. bir iki li
rayı da burada kurban ederim. Be-

- reket oto fena değildi .. hiç sarsıntı 
duymadım bile. BJraz sonra bir ka
pının önünde durduk .. indim .. fakat 
hınzır şoför kir olur Umidile beni 
Tepebaşı tarafındaki büyük levha
nm önünde indirmiş.. baktım.. va
kıa bir kapının önUnde durmuştuk 
amma ne levha ile münasebeti, ne de 
...... ile bir alakası vardı. fstiklıil 
caddesine çıkan dar ve karanlık bir 
sokağa doğru yürUmcğe ba.'}ladım. 

ilk geçtiğimden emin olduğum bu 
sokak, bende bugün çizilmiş derin 
izler bırakmasaydı; hayatı belki es
ki telakkim gibi temiz kabul eden 
hislerim altüst olmıyacaktı. 

En karanlık ve kuytu yerlere a
deta saklanmış, av bekliyen aç kurt
lar kadar muhteris kadınlar .. 
Hayatın bu karanlık ve acı yol • 

larına atılmış bu kadınların acaba 
günahları ne idi ? Gündelik kazan~
l~~·ını ~ehveti uyandırabilmek içia 
fuzler.ıne harcıyan bu dUşkünlerle 
her karşılaş11ırnda ürküyor, ürperi
yordum. 

Daldan dala seken bir eerr,c gibi 
fa.ştan taşa 11ıçradıkça i'ulağımda 
?atlıyan iltifatlar çofalıyordu: 

Nerede idim? Nereye gidiyordum! 
- Küçük bey .. bize buyurun .. 

Birdenbire kendimi toplıyamadım. 
Fakat her halde yapacağım iş bura
dan kaçmaktı Geriye döndüm. He
nüz bir adım blle at.maml§bm. Kar-

ıısına çıkan yaflı bir mil§terlyi ka
çırmamak için bütün asabiyetle ıık
tığı parmaklarını paltomun yaka.sı
na geçiren bir el hissettim. Ayni 
zamanda bir see inledi. Fakat bu, 0 
ıam.ana kadar ltitUgbn aeelerin, duy 
duğu~ tezallUmlerin lll töe (!okuna
nı i~~· Gayriihtiyari döndum .. gen

9 
ve guzel bir kadın ... Dolgun trf gö. 
!erinde bir çiğ gtbf parbyan !ki dam. 
la yaşlı bir lebQ kadın rönfflm 
Hayret ve 11.0kııılılım oot uzu; 
sUnnüş oııcak kf: 

- Aff edenrlnJa.. 8isi rahatsız .. 
belki de nıhwıwru tack ettJm.. fa
kat .. 

- .ıwet .. dedim j fakat.., 
' - Fakat beni a.tledinbr. 

fıstikba1 w onua llmitleırtnJ lier au 
Mi§Uııerek t.eeeııt holtm ~ insan 

kitlesinin bir gün başlarına bir taş 
yağmuru kadar koi1Cunç bir \•ahşet-1 
le atılan limitsizlikler yü7Jerin~ carp- \ 
tığı anda mevcudiyetlerını g~ rcP•İ· 
yecek kadar küçülen bu zavallılar ı 
arasında böyleleri de ~i \'f.rdı? 
Yuvasını şenleten yavrıt!nr·w..ı a}TJ 

ayn bir aşkla göğsüne basarak sa· 
adet yara.tun ltadınhğm insar.lık 

mefhumunu aıılamıya'l. bilmiyen bir j 
zümre tarafından u!dat•1m:ş idi bu .. 

Bu feci sahneleri göstermemek, 
kimseye duyurmamamk için ; rl.ii
len perdelerin kirlwgi.1;}!'n sızan 

solgun ziyalar her düşti.iğii yerde ı 
sönüyordu sanki... Karanlıktı.. yü- J 

zünü pek iyi farkedemediğlm bu za. 
vatlı kadının yalva:an hıslervıi tın-

Jiyorclum. 1 

- Ne istiyorsunuz .. dedim .. yok
sa beni birine mi benzettin-:..~? 

- Hayır.. sizi belki t~'1U-", belki 
1 

tanımam .. fakat açım. 1 
Bir defa hıçkırdı. Ve ekrar söy

lemcğe başladı: 

- Evet, açım ... Çalınan bir na -! 
mus beni buna mecbur etti ise nel 
çıkar!. Bu akşam da böyle gece -
cek... ı 

- Her halde benzetmiş olacaksı
nız .• fakat pek eP"· ·im ki şimdiyd 

kadar bir namus r nadım. 
- Olabilir. Fakat 6lr hayatı kur -

tarmak için bu akşam bir namussu
zun namusunu çalınız. 
Dayanamadım, birdenbire haykır

dım: 

B ga (Hususi) - Bigada tavuk, 
tıl\·şı;n islasyorıı.ıf'da•'I. müsbet neti
celer elde edilmiştir. Yetiştirilen 
cins tavş .. nlar Ankara Serom istih
sal müesseselerine satılmakta ve bu 
gaye için üretilmektedir. Tüyünden 
istifade içın de Ankara ta,•şanla.rı
nın çoğaltılmasına hız verilmiştir. 

il 

Lülcburgazda : 

Eğitmen kıırsun
da Arteziyen ---- Kadm .. içimde binbir derdin e- A · b J b' . le 

zildiği bir anda yaralarımı eşmek çı.maya aş.anma ır meraSlm 
için seni karşıma zorla mı attılar? 1 .. tes'ıt olun~u 

- ...... Luleburgaz (Hususı) - E\·rense-
Ve hemen cebimden, bugün bile · kiz köylUlerinden hamiyetli bir za

mikdarını bilmediğim birkaç kağıt tın teşebbüsiyle. Kurs bahçesinde 
çıkardım .. parmaklarına değmekten bir arteziyenin açılmasına başlan
korkan parmaklarımın ucile avucu- mıştır. Çorak ve susuz bu sahaya 
na sıkıştırırken: bu arteziyen yeni bir hayat vere-

- Al.. dedim .. bu akşam da na •
1 

cektir. Arteziyenin açılmasına ge-
rnuslu ve müsterih yaşa... çilme i glızel bir tesadüf olarak Ge-

Artık hayatta mı idim .• ölmüş mü neral Kazım Dirik',in kursu tefti
idim; ne olduğumu ben de bilmiyor- şine gelmiş, bu vesileyle de büyük 
dum. Şuurum darmadağınık idi. ı . tezahürat yapılmıştır. Kurs müdü
çimde her şeye haykıran, insanlığa rünün kısa hitabesinden sonra U
verilen yüksek kıymetleri derln çu- mumi müfettiş General Kazım Dirilt 
kurlara gömen mezarcılar ayak -1 h~lkn ~·e. eğitmenlere ateşli sözler 
lanmışlardı. En kuvvetli ve sersem soylemıştır. 
edici bir içkiden daha tesirli bu ha- · Coşkun tezahürlerle karşılanan 
yat içkisini gözlerimle içtikten son- bu heyecanlı hitabe EV"rensekiz köy
ra mecalsiz bacaklarıma toplanan lüsü, Eğitmenler ve öğretmenler' 
bir damle. ~u\'vetle, beynimde ufa-1 ü~e:-rinde güzel tesirler. y~pmıştır. , 
lan hasta bır şuurla ne kadar za • Bılahare Kurbanlar kesılmış. misa--ı 
vallı idim. fı rler, kurs tarafından izaz edilmiş-

Gözlerimin önünde dalga dalga tir. .. 
halkalanan bir deniz ve içinde im- 8C il 81 
dat beklemekten yorularak boğulmı. 
yn yüztutm~ zavallılar canlanıyor
du. 

Sallana sallana büyük bir kapı • 
dan içeri girdim. Birbirine yalan 
söylemek, saniyelik hislerini alevle
mek için saatlerce planlar hazırla -
nan salon, bugünkU kadar bana adi 
ve çirkin gözilkmemitti. 

Evinde belki çok sevdiği karısını 
aldatarak, unutarak bir sefilen;0 
hatırı için gecelerini perifan ve 
ruhsuz geçiren bu insanlar bana 
şimdi boynuzlan dal budak salmış 
birer şeytan kadar korkunç gör ~ 
ntiyordu. 

Bir kenara oturdum. thaa.u yok 
tu. Belki de gelmiş, beni bulamayın. 
ca gitmişti. 

Zorla bir çay içtim. Burada daha 
fazla kalmak muhakkak Asabımı çok 
daha fena edeoekti. Kalktım. Ev 1 
gitmek arsueu içimi yakıyordu. 

Dışarı çıktım. Kar Ilpa llpa ya • 
ğıyordu. Sarhot gibi idim. HJ&lerin1 
donmu§tu sanki. Bir otomobile at • 
ladım. 

Kapanan kapının kalın camlanna 
halkalanan bir bugu muhitle beni &· 

yınrken acılarım gözlerimde iki 
damla Ya§ olarak toplanıyordu. 

Yıldırım 
Tarlasında çalışan bir töyJüniil 

öfümOne sebep oldu 
Bilecik (Husust) - İlyasboy na· 

~iyesinin Alpoğut köyünde 62 yat 
larında Ahmet Ef.siz iıminde tarla. 
sında palıfan bir köylüye yıldırım i
şabet etmif ve zav&lhTı öldürmü~ 
tik. . -

Çukurovada 
Mahsut Çok Bot 
Ziraat Bankasının Çift.. 
çllere para d•lıtmap 

bafl•ma81 köylUyU 
aevCndlrdl 

Ceyhan (Hususi) - Bütün Çu
kurova'da hasat tam manasile ~
laml§tı.r. Çiftçiler sabah erken tarla
larına giderek hububat mah~ulleri
ni harman yapmakta ve kurulan 
harmanlar da paUSzlerle çekilmek-
tedirler. • 

Bu ~neki mahsulün gerek kalite 
bakımından geçen senelere nUbe
ten daha iyi ve gerekse rekoltenin 
de fezla oldufu ve çıkan mahsulün 
bire 15 ten qağı bulunmadığı gö
rülmüştür. 

Çukuro\•a çiftçi.si bu vaziyetten 
pek memnundur, Eğer fU günlerde 
hayırlı ve bol yağmurlar yağdığı 
takdirde pamuk mahsulünün de ge
çen senelerden kat kat iyi olacağı 
tahmin edilmektedir. 

Hele Ziraat Bankası, Çukuro
va çifçisinin en sıkıntılı bir zamanı 
olan bu hasat mevsiminde imdadı
na yetişmiştir. 

Banka geçen seneki gibi çifçileri
mize kefaleti müteselsile ile para 
tevziine başlamıttır. Bu sevinçli 
haberi duyan köyliller kasabaya 
akın etmektedirler. Müşterek im
zalı beyannameyi veren köyHiler 
parayı alarak, köylerine sevine se
vlııe .ııitmektedirler. 

'<ehtMt Selguk 

• 

Yakında müesseselere yenıdt'n 

sevkedilecek tavşanl:ır için hazırlık

lar yapılmaktadır. Resimde tavşan 
istasyonunun bir kı.ınu ve i.3taıyonu 

kuran Ziraat memuru B. Zekai gö

rülmektedir. 

Cihad Ozangit 

Erbaada 
Yeni belediye rel•I 

aaçUdl 

Erhaa belediye reisi 
B. Bedrcttin Üstün 

Erbaa (Hususi) - Devlet Şı.ira
sınca iptal edilen belediye intihaba
tı yeniden yapılmış toph
ıian "(ielediye meclisi memleketimi
zin temiz ve kıymetli gençlerinden 
tüccar Bedrettin Üstünü ittifakla 
Belediye reisliğicn seçmiştir. 

Aydında Tuz 
Buhranı 
Aydın (Hususi) - Şehrimizde u

zun zamandır bol mikdarda tuz kıt 
iken üç haftadanberi birçok dükkan
larda bulunmaz olmuştur. 

Bir aydır mektupla, 6telgraf1a 
vagon tuz Bipariif verilmiş, buna 
mukabil bir vagon g~lmiş ve ilk a
ğıza gelen mtişteriler almıştır. 

Alakadarlardan bu izahatı aldık
tan şonra işin yakaaını bırakııuyı..
rak esnafı dolaştım. Esnaf tan öt -
rendiklerim, öğrendiklerini teyit et
ti. Fazla o1arak, içlerinden iki ya -
nık yürekl" i de şun.lan anlattı: 

- Aydında tuzun çuvalı, iatas -
yon ambarında 418 lcu.ruştu, tuz bol , 
iken bakkaliye toptaııcılanndan ay-
ni fiata tuz alınıoyrdu. Toptancılv 
vagonela alıyor, miltteri tek, tek al
dığından, farketmekte, toptancı bu 
farka razı olarak istasyon fiatma 
satmakta, istasyon da tuz kalnıa -
ymc fiatı beş on kuruş yükseltmek
telerdi. Bu iş, sadece fırsatı genimet 
bilme sayılabilirken bugün i§ değiş
ve tuzun çuvalı 460 kuruşa çıkn.~
tır, daha da kaça kadar çıkacağı 
meçhuldUr. 1stansyon ambarına tu
zun geldiğini haber aldık, gittik, 
tuz yok, cevabını aldık. Birkaç LOP· 

tancı arasında taksim olmuş, gelen 
bir vagonmu§. Belediyeye gittik, in
hisarlara gönderildik. Başmüdürün 
himmetile, biı; iki bakkal b~a ver 
için aynlmıe tuzdan iki çuval ko • 
parabildik. Bunlan konuşnrken ay
ni mevzu üzerinde dertlerini dö • 
kenler oldu. Tuz. cuma günü geldi, 
dediler. Gittik, tatil. Cumartesi, pa-

·ı 
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-Akkoyunlu Kazıkçı Karabekir-
-55- YAZAN: SAMI KARAVEL 

Kırkpınar Güreşleri 
Hakkında Malômat 

H 

Bu Güreşler Uzüm Vakti Olan 
Sonbaharda Y apılırdc ....... , .......... __ 

Binacr:aleyh, J{ırkpınar gümşleri 1 
ağustos on beşten sonra eyliile d?l1-
ru yapılırdı. Pehlivanlar bu zamana 
kadar köylerinde ekinlerini bi -
çerler, harmanlarını yaparlar, ala
caklarını, vereceklerini verirler, anı
barlannı kışlık zahire ile doldurı:r
lar, üzüm bağlanna çekilerek her 
gün okkalarla üzüm yiyerek idman 
yaparak kendilerini besledikten son
ra, kafalarında tek bir düşünce. 

kalblerinde en ufak bir ızbrap la!}ı
madıkları halde Kırkpınarın er 
meydanına gelirlerdi. 

.Ayanlar ve beyler de çiftliklerin
deki mahsul \'e harmanlannı yolu
na koyup, alıp \•ereceklerini tes·:i • 
ye etmiş bulunurlardı. 

Yani her iş bittikten ve cepler 
paraya, mideler gıdaya. ka,·uştuktan 

sonra, nadas zamanına kadar düğün 
yaparlar, yaylalard eğlenil'ler, g\i
r~ yaparlar, at koştururlardı. 

Bu adet ,.e köklü an'ane her sene 
şaşmadan icra olunurdu. öyle geli

şigüzel hareket etmek, zaman v~ 
mekansız iş yapmak gülünç olduk· 
tan başka akıl sakatlığına delilet 
ederdi. 

Kırkpmara gelenlerin hepsi <;ift 1 
çubuk sahibi adamlardı. Pehlivan -1 
lar da bu beylere tibi idi. Lüpten 

geçinen adama, lüpten pehlivan ':I -

lan adama, lüpten er meydanına çı. 
kan adama dilenci derlerdi. · 

Beylerin ve ayanların yanınd" ! 
besledikleri pehlivanların köyleri'l
de arazileri, koyunları, at ve inek
leri, aileleri vardı. 

Dedim ya, lüp yoktu. Herkes ken 
di kendine kazanır ve yetişirdi Er 1 

meydanında muvaffak olursa gıcırı 
bükme dünyalığını bol keseden ai -
mıya hak kazanırdı. 

1mparaotrluk hükumetinin: ne 1 
pcltlh•anlarla, ne Kırkpınar gUreş - j 
lerile Ye nede diğer yapılacak müsa 1 
bakalarla alakası yoktu. O, adeta 
seyirci vaziyetinde idi. 

Güreşlcn halk tertip ederdi. An -
.aneye riayet ederek icap eden ~~·
!eri yapardı. 

Kırkpınar, Sultan Aziz devrinin 
son günlerine kadar tarih.i varh~- 1 
nı, bazı ufak tefek arızalara ve sar
sıntılara hedef olmakla beraber de
vam ettirebildi. 

Çünkü; Sultan Aziz devıiııi.n ~on 
devirlerinde Balkanlar i11yan ateşi 
içinde yanıyordu. 

Bulgar ve Sırp isyanlan, Karadıtğ 
ve Bosne - Heraek iğtişqatı Bal -
kanlann huzurunu kaçırnu.ştı. 

Bilhassa; islim ve Ttirk halkı 
beyninde isyanlar dolaywile enı:fişe 
çoğalmıştı. Çiftlik sahibi olan bey
ler, komiteciler tarafından tazyik ~ 
dilmekte, eeki rahat ve huzurları 
kaçmakta, Uste de zarar ıtörmekte 
idiler. 

Kırkpınar güreıieri, Sultan Azi -
zin tahttan indiriUp katledilmesin. 

-~ 

zar, keza. Paazrtesi, mesai saatin
den evvel kapıyı bekledim. Memur 
geldi, tuı; vagonda, fakat vagonda 
iken satılmış. 

Memlekette tuz gibi en mübrem 
bir ihtiyacın üç beş ele inhisarını a-

kıl ve mantık kabul edemiyeceğin • 
den bu işi üzerinde alakadarlar der

hal harekete geçmeli, tuzun bollaş
maşı mlimkün değilse ihtikannı ön
lemek için tek tek herkese satılma
sının icaplanna bakılmalıdır. AlA • 
kadar makamatın dikkat nanrlan
nı çekeriz. 

fiilini Tükel 

den (1), Sultan Muradın aklını or· 
natıp saltanattan ayrılmasından, İ
kinci Sullnn Hamidin tahta çıkm!'l· 
sile vücutlanan doksan üç Rus mu· 
harebesi neticesi Bulgaıistanuı bey· 
lik sahibi bir imaret haline gelme • 
sinden, eski rağbetini kaybetmiş, 

bu hadiseler, Deliorman ve uRmeli 
halkının tadını kaçırmıştı. 

Tabii, bu meyanda Sırbistan kes
bi istiklal eylemiş, Karadağ prens
lik olmuştu. 

Bütün bir Sultan Hamit de,Ti, 
Kırkpınar sönük bir halde kald. 
Artık orada Türkiye başpehli\'an • 
Jık müsabakaları yarım yamalak 
yapılmıya başlamıştı. Eski tat ve 
tuz kalmamıştı. 
Meşrutiyetin ilanınCia nsonra 1913 

Balkan muharebesilc tamrunile Ru
meli elimizden gidince Cesirnıusta· 
fapa~ya tiibi Kırkpınar da elden 
gitti. 

Bu tarihi hezimet, Rumeli Türkil 
nün pehlivanını, çift ve çubuğunu 
büsbütfin ortadan silip süpürdü. 

112te, bu tarihten sonra, Kırkpı -
nar meydanından Balkan dağları -
na doğTU elli davul, elli zurna ile ses 
ve sada veren Türkün başpehlivan· 
lık oyunları da ve pehlivan nara.la
n da lif ul edip gitti. 

Burada; asıl mevzuumuzu bıra • 
kıp Kırkpınann evYeJiynt ve akı • 
betinden kısaca. bahsedişim, spor 
tarihimize bir yardımdan ibarettir. 

Okuyuculanm içinde Kırkpınara 

ait malfımah olmıyanlar bu yazıla· 
rımla :ıydınlanmış olurlar ... 
Şimdi gelelim; yine Kazıkçı Kara 

Bekire ve Kırkpınar güreşlerine: 
Ali Beyin rnafyetindf' getirdiği 

Bekiri. herkes bir başpehlivan zan· 
nederek şüphe ve tereddüde düş • 
miişlerdi. Rumeli beylerinden he -
men heps Bekiri anlamak iç.in el al· 
tından tahkikat yapıyordu. 

Hatta, Bekiıi, .Ali Beyin kahya -
sında.n tahkik edenler olduğu gibi, 
bizzat Ali Beyden lil arasında so • 
ranlar da olnıuştu. 

Gümillcincli Ömer Bey isminde 
bir bey, Ali Beyin çaüınna gelmiş· 
ti. Biraz hoş beşten sonra; uzakta 
ve çadırın arka taraflarına doğrtJ 
bir yerde sığımp uslu uslu oturan 
Bckiri göstererek: 

- Ooo, maşallah Ali Bey, Kırk· 
pınara yeni bir başpehlivan dah:J 
getirmişsiniz? 

Demişti. Ali Bey, Gümülcineli be
ye; gülerek: 

- tlihi Ömer Bey: hangi başpeh· 
livandan bahsediyorsun? Bu pter
diğim zal'allı ve flkara bir iıasan -
dır. Çiftliğe mfaatfr gelnıiıti. Nal· 
bant zannettik. Meğer deeteye mi. 
ktiçtilr ortaya mı ctıretlı' bir pelı .. , 
livan im~"! Nereli oldutUJıu · bi1' 
sormadım. Açtı, yorgundu, ~dir • 
dik, içirdik, gtydirdik; buraya ka " 
dar getirdik ... Dedim ya, fakir bit 
adam. .. 

Çok geçmeden şüphelenen, tered· 
dilde düşen, beyler arasında dediko
duyu mucip olan Be1ririn &ahsiyetl 
sıfıra dli.fUr1llmU§tü. 

Artık, Bekf rle meşgul olan yok· 
tu. O, illellde bir • deste pehlivanı 
idi. 

Güretler; başlamı§tı. lhtiyar caı
gır davullan susturmui, kalın ve 
çatlak sesile bağırıyordu: 

- Heecyyy !. Deste pehlivanları .. 
duydum, duymadım demeyin! MeY.• 
dana!.. 

(Devamı var) ------
(1) Ben, Sultan Azizin intihal 

etmeyip katledildiğine kanlim... \'• 
hu baptaki tetklklerlml (Sultan ,. .. 
zb ve gözdeleri) romuırnda pyd 
ve tasrih etm.llUm,. -
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13 Memleket Mat ayarı, ajans vw 
meteoroloji hıberı.rL 

13.1~-14 Müzik (CuHııd) Pl. 

19 Program. 

7 

0.ıdu ve Sıvasta Hararetli Futbol 
Maçları Yapıldı 

19.05 Müzik (Daı11 miızifi - Pl.) 
19.30 Konupna (Ziraat M&ti). 

19.4' Tflrk müzili (fasıl .heyeti). 
20.80 Memleket saat ayarı, ajans 

ve meteoroloji haberleri. 
20.46 Türk müziğl: 

1 - Salimin hicaz peşrevi 
1-Rifatın hicaz şarkı: (Sislendi 

hava). 
3- Şevkinin hicaz şarkı: (Sen bu 

yerdea gideli). 
<! - Faikin hıcaz peşrevi: (AteJi 

aQzani firkat). 

5 - Tanbur taksimi. 

5 - Tanbur taksimi. 
6 - Koşma: (Ebruların zahmi). 
7 - Rahminin kiırdili hicazkar: 

(Sana ey canımın canı). 

8 - Osman Nıhadın kürdili hicaz
kAr şarkı: (Akşam güneşi). 

9 - Salahattin Pinarın kürdili hi
cazkar şarkı: (Aşkınla yanan gön· 
lüm). 

Zayi 

Ordu Balancık futbolc•lan lair arada 10 - Sadettin Kaynak, muhayyer: 
(Ne zaman görsem onu). 

21/8/33!) tarihinde Vefa lisesin
den almış olduğum tasdiknameyi 
zayi ettim. Yenisini alacağımdan es
kisinin hükmü yoktur. llQlu gtlme maçlan eona ermekte 

"• haftadan hattaya lıararetli dev
l'esine (irmektedir. Bu laafta yapıla
cak bölge, beden terbiyesi, Milli gtl

nıe ma~ıan arasmda bilhassa şam
piyona Uzerine tesiri bUyilk iki mag 

Betiktq - Vefa, Galata"Mray • Fe 
tıerbahçe ma91 bu hafta oynanacak
tır. 

Bu hafha yapılacak matlar ıun -
lardır: 

lancık takımının sıfıra beş mağliıbi· 

yetlerile netJcelenmittlr. 
Sahada toplanan halk karşısında 

yap1lan bu .maç, çok eamimi ve gU

zel olmuştur. Her iki taraf, sahaya 

kardet gibi ginnitler, oyundan son

ra da samimane sahadan gille gille 

aynlımelardır. Ordu takımını teşkil 
eden oyuncular ıunlardır: 

Yusuf, Nedim, Fahrettin, Hari, 

21.30 Konuşma. 

21.45 Esham, tahvilit, kambiyo -
nukut ve Ziraat borsası (fiyat). 

21.55 Neşeli plaklar. 

22 Müzik (küçük orkestra - Şef: 
Necip Aşkın). 

1 - Becce - Damalfı serenadı. 

2 - Uvine - Humoresque. 
3 - Wilhelm Wacek - Marş. 

4 - Micheli - Üçüncü küçük süit. 

585 sayılı Ahmet oğlu Ömer Adil. 

--------------
Deniz Hastahanesi cilt v~ zührevi 

hastalıklar mütehassısı 

DOKTOR 

Feyzi Ahmet Onaran 
Paı:ardan maada her gün 3 de.'l 
sonra hastalarını kabul eder. 
Adres: Babıôli Cağaloğlıı yoku-

r Yani Kumkapı Mndtraaı 

Darphue ve Damra Matbaası Mldürlüjibaden: 
lar1a gaaur)ardua t.aralmultu' Darphanede (30) lira ull maqlı 6f uataba~ılık lflktlr. 1an•at mek-

. : teplert toı"U ve ~ mualllmlifhıi J&Pmlf ve rqı otu btften dun 
R•aumiz, mendirek iafMı ~ ft IMllHlrilı bnunuadaki 91raiti hak wlumnuı olanlum VMlbladle 

maJarmdm lalr afbuı ~~- ---""' •--- 111U.w!q9 alraoaatları. Avrupa 'l'•Jmtlromlarmdaıı rmm .a"••tv ..._ 
ted&r· cflı tdlJeoütho. (l'IM>. , 
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TÜRKİYE ŞEKER f ABRİKALARI ANONİM ŞİRlETfNDEN : 
Kesme ve Kristal 5.000 (Beş bin) ton kadar ecnebi şekeri iatın alına-

caktır. 'l'edh e serbest dövızledir. En geç temmuz 1939 sonuna kadar cif 
İst nbul teslımi teklif edenler arasında, fiat ve en kısa tcslım müddet
li C'r tere 'han nazarı dıkk te almncaktır. 

T klıf mektupları, 6 haziran ~alı günü saat 15 de Bahçeknpı, T şhan 

42 nun arad tekiıf sııhiplcrın:n önünde tC'tkık edilecek \'C en gc~ 7 hazi. 
r ... n 1939 çar mba guııü saat 12 ye kddar karar verilccektır 

1 



.. ,,., . • "1' E N 1 S A B A Jl ] 4J!aziran 1939 
- . - -----

MAZON MEYVA TUZU 
INKl.BAZI defeder, MiDE ve BARSAKLARI 
kolaylıkla ve mülayim bir şekilde boşaltarak rahatlık ve ferahlık verir, HAZIMSIZLIK, ŞiŞKiN
LİK, BULANTI, GAZ~ SANCI, MİDE BOZUKLUGU, BARSAK ATALETİ, İNKIBAZ, SARILIK, 
SAFRA, KARACIGER, MİDE EKŞiLiK ve Y ANMALARINDA ve bütün mide ve barsak 
bozukluklarında kullanınız. 

MAZON MEYVA TUZU son derece teksif cdilmiı bir tuz olup yerini tutamıyan mümasil müıtabzarlardan 4aha 
çabuk. daha kc~cy ve d :ıha kat'i bir ~esir icra eder. H-0roz markasına dikkat. Yalnız topta• satış yeri: Maıon ve tsoton Ecza 
deposu. Yeai PoıtP.De arkası No. 31 lstanbul 

.& .. ====================:-:-===================================================================:;========================================================= 

l-Ierkeıin üzerinde ittifak ettiği 
hi r hakik~t: 

Sabah, öğle Ye alqam her yemekten sonra 

Kullanmak 
S_artile_ 

·R A OY OL 1 N 
dişlerinızi tertemız, bem· 
beyaz ve sapsağlam ya
par. Ona yirminci asır 
kimyasının harikaların
dan biridjr denebilir. Ko
kusu güzel, lezzeti hoş, 
mikroplara karşı tesiri 

yüzde yüzdür. 

Kullananlar dişlerini en uınız 
şeraitle sigorta ettirmiş sayılırlar 
- Taşra Tüccarlarının nazarı dikkatine ' 

Memleketlmlzde bUyUk ra§bet gören 

A f sandalve:erini satmak · isterseniz 
İstanbu la ıe 'diğinizde fabrikan ızı ziyaret 
etmeyi unu~m ~yınız. KARTAL sandalyalart 

çok sağlam, .,= .. -= = . === ---

çok v~CilZ ·11:.lRTt .. ~ 
çok zariftir. '----====-.----="'""""'...ıı 

Sipari9!erinizi Mahmutp~Şit-Kürkçü fç han No. 12 ye vermeniz 

Beykoz Kaymakamlığından: 
Anadolumsarında Göksu mevkiinde Küçüksu caddesinde ilk mektep 

ittisalinde Abdülh ... mit Kavasoğlu iie Nazım Olçaytonun müştereken mu
tasarrıf oldukları 5611 metre murabbaı arsadan haritası mucibince 2604 46 . 
:ı;netre murabb.ıı cedit 2/12 sayılı yerin Posta Telgraf Umum Müdürlüğünce 
yeniden inşa ettirılecek Posta, Telgraf binası için menafii umumiye na
mına istimlakine karar verilmiş ve t:hlivukuf marifetıle arsanın beher 
metre murabbaına 175 kuruş ve arsa dahilinde bulunan binalardan biri
~ine kaimen 800, diğerine de 100 lira kıymet t:;kdir edilmiştir. Keyfiyet 
1295 tarihli istimlak kararnamesine tevfikan ilan olunur. c3693> 
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aleminde bir hadis:.:-ı 
SUT MAKİNELERİ 
1939 modelleri gelmiştir 

DJny•nııı cu sağlam ve en ucuz - - -

1 • 
SÜT MAKINELERl-dir. 

Paalanmaz, lekelenmez ve bozlll• 
ınaz. Yedek aluamı daima meY-

cuttur. Miele makinelerimize 
mahsus huıuıt yağımız gelmiş· 
tir. Fiata diğer yağlardan 
dalıa ucuzdur, Ana<lo'.uda acen· 
te aranmaktaiır. 

lirkiye umum doposu Jak Dekal o ve Şsı. İstanbul Tahtakale No. 61 
TAŞRA SATIŞ YERLERi ı 

Ankara acentemi~~. Yuauf Eaendemir Ye oiulları 
Adana ,, Ömer Ba4eimez 
Konya ,, M~hmet, Şükril, Necati Katıkçı 
Ceyh.&ıa ,. Sa.id Akman 
Gazianteb (. Mutafoflu M. Şakir Özteker 

Er~urum ., Ne,•et Solakoilu 
PıJla~ ,. Süleyman Uzgenecl 

E.ıs!ıtiıo.hJr ., Alanyalı Abdurrahman Şeref 
Tra.bıoD ,. · Polathaneli kardeşler 
Tr•h~D • •• Kurumabmut oğlu Hafız Salila 
Bohl ., Mehmet YiSader 
Si..-u • Mustafa Gaıu Kfiçük 
itu z _ ; Muu Gh'eU •• Şev:i 

İstanbul 

Kıymeti 
L. K. 
1183 58 

257 20 

336 00 

ALA 1 

ALEM HAKiSi 1 

l'taknillz& gonertleD rağbet üze• 

rine, büyük bir fedakarlıkla ve 
Modern teşkilitla ııhhi şerait al· 
tlnda temiz ve itinalı çekilen 
l\LEM RAKISINI yeni etiketle 
piyasaya çıkardı}ımı Hyın müş
terilerime saygılarımla bildiririm. 

Vakıflar Direktörlüğü İlanları 

Pey parası 
L. Kr. 
88 77 

19 29 

25 01 

Taşkasap Molla Gürani mahal!esi Hay~ 
~ettin paşa sokağı 4 No. lu _ 1Ş55 · m~tre 
murabbaındaki arsanın tamamı 

Beyazıt Beyazıt mahallesi Ha!!ımemiş so- ı 
kağl Alipaşa han içi 29 No. lu oda tamamı. 
Beyazıt Beyazıt mahallesi Hacımemiş so
lcağı Alipaşa han içi eski ve yeni 5 No. lu 
odanın tamamı 

Yuk:mda··~iılı gayri menkulün pazarlıkla ihalesi 22/6/939 perşembe 

SAÇ EKSiR1 

KOM OJEN 
Saçları besler, köklerini kav
Yetlendirir, dökülmesini ÖDler, · 

kepeklerini giderir. 

İNGfLIZ KANzug . 
ECZANESi 

Beyollu - latanbul 

günü saat 15 tc i~ra edileceğinden taliplerin Çemberlitaşta Vakdlar Ba~ l~•-••••ı~-•~----~~~--~-~--~-müdürlüğüne müracaatları ~3856. . · • . . 
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1 
Ragbet Sulan 
Pudranın Yeni 

Renkleri 1 -=:;

EN iYİLER[ HANGİLERiDiR ?.i===- -

N A:P·s 
j ' ~ . 

MARKASINI TECRÜBE ~N CEVABiNi 

-
MiLLi PETROL LiMITEO ŞiRKETi )TANBUt. 

GALATA, ANKAl'tA HAN 19. ao Tl?:Lf;F . 88 • 264 
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fi HUR BiN 
Güzellik mütenassısı 
Şu kıymetli tavsiyelerde 

bulunuyor: 
- Rob ve şapkalarda olduğu gibi 
d-~ renklerinin de modası müte

madiyen değişir. Bunun içindir ki 

Dünyaca ınaruf 

"PEUGEOT. 
ffisıklelICrI 

münhaı:1~ 

BAK ER 
Mağazalarında 1atıfmaktadır. 

daima yeni ve cazip renkler hemen i·~----ı••----
Toka1on müessesesinin güzellik mü- tstanbul ikinci ıcra memurluğun-
tehassısı tarafından piyasaya sü - dan: 
rülmekfedir. Dairemizin 939/878 No. lu dosya-

• PECHE - İlkbahar tuvaletle - sile mahcuz olup bu kere paraya 
rile ahenkdar olan ve bilhassa sart· çevrilmesine karar verilen Zindan· 
~"llarla saçları kestane renginde 0 - kapısında Zindankapısı caddesi 74 
!anlara yakışan, şeftali yumuşaklığı No. lu dükkanda 500 adet ateş tuğ-

inhisarlar lJ. M~dürlüğiinden : 
1 - Şartname ve nümunesi mucibince 18.000 Kg. baş ipi :kapalı zarf 

usulile eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedeU 9,900, muvakkat teminatı, 742.50 liradır. 

III - Ek~Htme 13/ Vl/939 P.aza rtesi günü saat 15 te Kaba.taşta leva.· 

zım ve mUbayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
• iV - Şartname ve nümunesi her gün sözü geçen şubeden parasız a· 

lınabilir. 

V - İsteklilerin mühürlü teklif mektubunu kanunl vesaikle % 7,5 
güvenme parası makbuz veya banka teminat mektubunu ihtiva edece!C 

kapalı zarflarını ihale günü eksiltme saatinden bir saat evveline kads.t 

mezkur komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri 18.zıot· 

dır. c3737> 

~~~~~~~~~ ~w~~in~~~ku~-=========================~ 
• BRUN SOLE1L - Esmer ten_ ması "8/6/939 da perşembe günü 

Ier için gayet sevimli ve cMat> bir saat 16 dan 18 e kadar ifa edilecek
tesir yapan ve bugun Parıste pek tir. Bu artırmada mahcuz eşya mu-
fazla rağbet bulan pudradır. hammen değerinin yüzde yetmiş 

• RACHEL • DORE _ Zayıf beşini bulmadığı takdirde ikinci a -

tiplere hafif ve mahrem bir parlak- çık .artırması 12/ 6/ 939 da pazartesi 
lık veren ve bilhassa suvare tuvalet- günü ayni saatte ifa edilecektir. A· 
ıerine, ahcnkdar bir pu~adır. lıcı olanlar muayyen gün ve saatte 

Cazip ve sehhar renklerin bütün mahallinde hazır bulunacak memu-
serisini tccrü be ediniz. runa müracaat ederek alın alan i . 

lan olunur. (18162) J 
Birçok kadınlar maalesef tenle · 1 ........................................ 

rine uygun renkteki pudrayı kullan- • t& 

mıyorlar. Bunun için yüzlerine mak- Or. Haf iZ Cemal i 
yaj olmuş ve sert bir manzara veri-· ~ .. 
yor. Teninize uygun pudrayı bulma- Lokman Hekim ; 

nın yegane çaresi yüzünüzün bir ta- ~1iliye Mütehassııs 
rafına bir renk ve diğer tarafına 

başka bir renk tecrübe etmekt1r. 

Adresimize yazınız. Size parasız 
olarak muhtelif renklerde 6 adet 
numunelik yeni Tokalon pudrasını 
göndereceğiz ve bu tecriıbt.'yi kolay
lıkla yapınız. Adres: L·tnnbul 622, 
posta kutusu (27 No. lu Tokaloı, 
Pudrası servil'i.) 

Divanyolu 104 
Muayene saatleri pazar hariç 

her gün 2,5 - 6 salı, perşembe 

ve cumartesi sabahları 9 . 1 1 
fukaraya T. 22398 i 

••••••••••••••••••••••••••••••••••e•••••~• ! - ı 
Sahibi: A. Cemaleddiıı Saraçü~lu ' 
Ne~riyat müdürii: l\la<~id ÇETfN 
Ra.,.lldığı yer: Matbaai Ebfi~'ıiya 

TÜRK HAVA KURUMU 
Büyült Piyangosu 
ikinci Keşide: 11. HazJran -939 dadır. 

BUvük ikramiye, 15.000 Liradır • 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 
liralık ikrqmiyelerle ( 20.000 
ve 10.000 ) liralık iki adet mü
kafat vardır . .. 
· Yani tertipten bir bllet alarak lftlrak etmeyi 
ihmal etmeyiniz. Siz de piyangonun moa'ud 

bahtlyarları arasına girmiş ofuraunuz ••• 


