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Binbaşım, Istoyan Kaptanın Kalapot 
l(öyünde_ Olduğuna inanmıyordu 

............... 
Aradan bir hafta daha geçti. ~tra~a ı 
çıkarılan haberci neferlerden hıç bır 
haber alınamamıştı. O esnada, Zer
nova'dan Sereze gelen kulağı delik· 
Jerden bir tanıdık, İstoyanın Drama
da bulunduğu haberini getirdi. De
mirhisardan alınan telgraf haberini 
gerçekleştiren bu ikinci haber, bin
başımın tereddüdünü gidermiş, ba
na hareket emrini verdirmi~ti. 

O gün de akşam olmuştu. Binba
şım, harekete hazır bulunan takımı
mı gözden geçirmiş, bana emir ve 
talimat veriyordu. Tam o esnada, 
Dimetokalı Muharremle Dedcağaçlı 
.~ukrü, tez adımların gC'ldiler, ku
mandana tazim resmini ifa ettiler. 
:Muharrem,( gezip dolaştıkları, gO
rüp konuştukları yer ve adamlar 
hakkında kı!; ca malCımat verdikten 
sonra: 

- Binbaşım, dedi, 1stovan kaptan, 

1 
elli ti ilik çetesile Dr manın yakı· 
nınd, : Kalapot köyündedir. Kaptan 
köyüıı zenginlerinden tütüncü Din
ko'nuu evinde misafirdir. Gözleri· 
mizle ,~ördilk, her gün kıyafetini de. 
ğiştiri) or ve Dramaya iniyor. Varas 
mahalle indeki Rum kilisesinin kar
şısında bulunan ve Rumların top
lantı yeri olan gazinoya gidip oturu
yor. 
Binbasım, bu habere ele pek inana 

mamış. tereddütlü bir tavırla Mu
harrC'min yüzüne bakakalmıstı. Hay
retle: 

- Ülen. sakın yanılmış, gördii
ğünüz adamı İstovana benzetmiş ol· 
m v sınız. demi'iti. Bu herif. gerçi 
çok cesur ve sevtan bir adamdır. fa
kat ne de oc n bövle kasabanın içinı>ı 
girecek vP hele gazinoda oturacak 
k d r tedbirsizlik yapmaz. 

Fakat, becerikli neferlerimiz. ge
tirdikleri haberin do~ olduğunu 
iddia ediyor. kaptan fstoyanı bizzat 
kahvede otururken ve kahvedeki 
Rumları dinlC'rkcn gördüklerini 1s
rarla SÖ\ lüvorlardı. Binbaşı da, bu 
ısrarlara karşı gülüyor ve soruyor
du. 

- Gördüi!ünüz adamm Kantan 
fstoynn oldui!unu nereden bilivor
sunuz ülen. Daha o şeytanın yüzü
nii ben bile göremedim. 

Muharrem. kumandanını ikna ~ 
demedifü kin üzülüyor, cırpmıyor 
ve flÖrdükleri adamın istov.an oldu
ğunda ısrar ediyordu ve: 

- Binbac;ım, diyordu, tam üç gün, 
sırtı sıra Kalapot Kövile Serez ara
sında ardlan sıra gittim. geldim. 
Kaptanla bC'raber bulunan, tütüncii 
Dinko'nun adamı Yuvan ;le görü~
tüm. Beni gC'rCC'kten Bulgar sanan 
Yuvan, vanındaki ad::ımın kaptan 
1stoyan o1duğunu gizlice bana söv
ledi. Hatta, Kaptan İstoyan'ın. Yu
nanistandan Dramaya yeni gelen 
(Niko) isminde bir komiteciyi öl· 
dürmek için kövlerine indiğ=ni bile 
anlattı. 

~umandan işteki ehemmiyeti an
hımış. MuharrC'me sualler sormıya 

: başlamıştı: 

- Bu dediğin gazino, şu bildiği
miz mezarlığın karşısındaki gazin•J 

·mu? .. 

- Evet binbaşım. 
. - fstoyan ne kıyGfetle geliyor o
. raya? .. 

- Dramanın Rum köylüleri kıya
f etile binbaşım. 

- Gazinoda kimlerle oturup gö
rüşüyor? .. 

- Yapyalnız oturuyor binbaşım. 
Ben, o bildiğiniz mezarlığa sinip 
kaç de!a gözetledim onu. 

Muharrem, daha birçok malümat 
~ermiş ve sözlerinfo doğruluğuna 
birçok deliller göstermişti. Kuman
danın zihnini tırrnalıynn bütün te
reddüt ve şüpheleri kökten silmi ti. 
Nihayet kumandan dn bizimle be
raber Dramaya gitmek kararını 
vermiş, müfrezenin başına gecmisti. 

, Bir cumarte i günü aksamı jdi. 
Dramaya girmi tik. Gece ce vaktin 

I ıfak geç olmasına nr';men kahveler 

açık, sokaklar kalabalıktı. Kasabada 
büyük bir telaş vardı. B~lhassa 
Rumlar korku içindeydıler. Herkes, 
İstoyan Kaptanın, Mihalin gazino
sunu bombaladığını söylüyor, on üç 
kişinin öldüğünü, on bir kişinin d~ 
yaralandığını teessürle anlatıyordu. 
Biraz sonra, binbaşının t nıdıkla
rından ve hadise esnasında tesadü
fen oradan geçmekte olan·Yahya e
fendi namında biri gelmiş ve vak'a
yı binba~ıya şöylece anlatmıştı: 

-Caınie gitmek üzere oradan ge
çiyordum binbaşım. Yatsı ezanı he
nüz okunmuştu. O sırada, istasyon 
tarafından biribiri ardına dört silah 
patladı. Cami kapısında bulunan as
keri drvriyc derhal o istikamete 
koştu. Ben de, merak bu ya, camic 
girmeyi biraz geciktirdim. istasyo
na doğru brıkıyordum. Geri tarafım
da ansızın ve acı bir patlama oldu. 
Arkasından da bir şangırtı koptu. 
Sıç;rıyarak döndüm. Orat boylu bir 
adam Mihalin gazinosunun hemen 
kapısı önünde duruyordu. Gerilmiş 
ve sağ elinde tuttuğu bombayı at
mak üzere bulunuyordu. Kendimi 
camie dar attım. Beş saniye bile 
geçmedi aradan, boğuk bir gümbür
tü daha koptu. 

Biraz sonra, hep gazinonun önün
de idik. Tabii, bombayı atan ad3m 
kaçmıştı. Halk bağırışıyor, yaralılar 
inleşiyorlarclı. O sırada, gazino ka
pısının kırık camlarile perJazı ara
sında bir kartın ilişik olduğunu gör
düler. Okuyanlar, bu kartın üzerilı
de (İstoyan) isminin yazılı olduğ.ı 
nu söylediler. Aman binbaşım, bir 
görmeliydin oradaki korku ve te
laşı? .. İ toynn adını duyan palikar
yalar birer birer savuşmuş, gazino 
ve civarı bomboş kalmıştı. Biraz 
sonra öğrendik ki, bombayı atın 

gerçekten Kaptan 1stoyan imiş. 
Binbaşım, bu hikayeyi dinledik

ten sonra, hükumete gitti ve pek 
çabuk avdet etti. Karşılarken, bana: 

- Haydi Ateş, müfrezeyi hazır
la, dedi, ben pek inanamıyorum ya, 
fstoyanın Dramının içinde olduğu
nu ve bir Rum evinde saklandığını 
söy~ .. yorlar. Araştırma yapacağız. 

Tam yirmi dört saat uiraştık, bü
tün şüpheli bulunan yerleri araştır
dık. Yok .. yok... İstoyan Kaptan, 
sanki yer yarılmış yere geçmişti. 

Artık sıra, ya~k olması ihtimali 
bulunan adamları sıkıstırmıya gel
mişti. Bir, yirmi dört saatt~ bunlarla 
didişmek, sö~·letmekle geçmişti. Ni
hayet, birinin ağzının bağım çözmüş 
yiireğınde gizlediği sırları ortaya 
döktiirmüstük. İstovamn (Kalapot) 
köyünde olduğunu öğrenmiş ve yo
la düzülmüştük. 

Fakat, seytan İstoyan, binba~1 
Hamit ağanın bir müfreze ile Dra
mada bulunduğunu, hatta (Kalapot) 
köyüne hareket etmek üzere oldu· 
ğumuzu öğrenmiş ve çetesini alarak 
Bozdnğı yolunu tutmuş. Hiç şüphe
siz ki, bu malumatı biz de kolay ko
lay alamamıştık. Tütün tüccarı 

.Dinko., köy muhtarı ve korucusu 
ile bir hayli uğraşmış ve tam yirmi 

• dört saat zaman harcamıştık. Bu 
müddet zarfında da, tabii, 1stoyan 
Kaptan da köyden o nisbette uzak
la~. yine selamete kavuşmuştu. 

(Devamı var) 

TAKVİM 
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TERISAdAH 

Et Flatları 
Dahiliye Vekaleti Bele
diyeden malumat istedi 

İstanbulun et meselesi ve bugün
kü mezbahanın et işinde oynadığı 
rol, Büyük Millet Meclisinde müna
kaşııyı mucip olmuş ve bir ~b'us 
mezbahayı itham etmişti. 

Bunun üzerine et meselesile ala
kadar olmıya karar veren Dahiliye 
Vekaleti, İstanbul Belediyesinden 
şimdiye kadar et meselesi etrafın
da yapılan bütün etüdleri \'e bir 
hayvanın m zbaha) a girinciye ka-

dar ve girdikten müstehlikin eline 
geçinciye kadar geçirdiği bütün 
safhaijlr hakkında malumat istet -
miştir. Bu talep, alakadarlara teb
lığ olunmuştur. 

Bir taraftan İstanbul mezbahası, 

diğer taraftan İktısad Müdürlüğü, 
bu husustaki malümatı toplamakta 
ve tetkık etmektedir. 

M. Gafenko 
Bugün Şehrimize 1 
Geliyor 
Doat Rumen Hariciye 
Nazırı la .. nbulda a gUn 

kalacak 
Atinada yaptığı görüşmelerle 

Balkanlara ait temaslarını ikmal e

den dost ve müttefik Rumen Hari
ciye Nazın M. Gafenko ve refikala
rı bugün Yunanistandan şehrimize 
döneceklerdir. 

Muhterem misafirimiz ve refika
ları İstanbulda iki gün kalacaklar 

ve bilahara Köstence yolile memle-

ketlerine dönecekl rdir. Bu müddet 
zarfında Fenere de giderek Rum 
Patriğini ziyaret edeceklerdir. 

Kızı ay 
Hemşireleri 
Yeni mezunlar için Cu
martaal gUnU bir tören 

yapt1acak 
Her sene memleketimize mütead-1 

dit genç ve guzide hastabakıcı hem-1 
şireler yetiştiren Aksarayda cKızıl

ay hastabakıcı hemşireler mekte -
bb nin yeni yıl mezunlarına diplo- ı 
ma verme merasimi, ayın 24 üncü 

günü yapılacaktır. Mektep Müdür
lüğü bu münasebetle güzel bir pro
gram hazırlamıştır. 
Diğer taraftan, mektep müdürlü

ğü, mektepten yüksek derece fie çı
kan .genç bayanları, ihtısas sahibi 
olmak için Avrupa ve Amerikaya 

göndermek suretile genç kızlarımı
zın bu şerefli mesleğe olan aliıkala-ı 
Tını bir kat dahn artırmaktadır. Bu 
suretle şimdiye kadar Bayan Sami
ye, Şerife ,.e Fatma gibi müteaddit 
güzide hastabakıcı hemşirelerimiz 
de Amerika ve Avrupada tahsil et
tirilmişlerdir. -·-
Fırıncıların talepl~ri 

tetkik olunuyor 
İstanbul fırıncıları tarafından ile-, 

ri sürülen v~ ekmek için çuval başı-ı 
na hesap edilen 156 kuruş imaliye 

Elektrik, Tramvay, Tü
nelin Belediyeye Devri 
Nafıa Ve Münakale Vekaletleri 
Memurlarını Geri Çekecekler 

' .. ~ .. , ... ' .. 
İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tü

nel İdaresinin Belediyeye devri ka
nununun Meclisten geçerek yüksek 
tasdike arzolunduğunu yazmıştık. İ
dareye, Belediyey€ devir muame -
lesine başlanması için henüz tebli
gat yapılmamıştır. Yalnız Vekalet
ten de\'ir işi için ihzari hazırlıkların 
yapılması lüzumu tarzında bir emir 
gelmiştir. 

Dün sabah Beledı)e tarafından ;. 
darenin vekaleten müdürlüğune ta
yin olunan Bay Mustafa Hulki v~ 
Beledıye memurin müdurü idareve 
giderek Nafıa namına idarenin Be
lediyeye devir işine riyaset edecek 
olan sabık idare müdürü Kadri, Ti
caret Dairesi Şefi Cevat, Teftis Da
ire i mürakıbi Salah:ıttin ,.e Hukuk 
Müşaviri Tal)irle temas etmislerdir. 

İdare, hukumctten devir alındığı 
için tsellüm muamlesi malzme ba -
şına yapılmıyac .. k ve teselhımde e
sas kuyudat olacakbr. 

938 senesinin kanunusani5inde e
lektrik idaresi Nafıa vekaletine de
vir olunmuştur. İdare bu tarıhten 
bugüne kadar 2,339,000 lira hasılat 
temin etmiştir. 

Tramvayda da geçen seneye na-

zaran % 10-12 nisbetinde bir hası lat 
tezayüdü kaydedilmiştir. 

İdarnin Beldiyeye devri ile Na -
fıa Vekiileti tarafından evvelce ve
kftlet~ki vazifelerinden alınarak i· 
dare kadrosuna verilen bazı mühim 
kimseler tekrar vekalet kadrosuna 
alınacaklardır. İdareden alınması 
muhtemel ohın vekalet memurları 
şunlardır. 

Posta, Telgraf müdürü umumi ve
kili Kadri, Tramvay, Elektrik, Tünel 
İdaresi müdürü, Nafıa Vekaleti 
Devlet Demiryolları Muhasebe, Mü
nakale reis muavini Abdülkadir, 
şimdiki Elektrik İdaresi Teftiş ve 
Mürakabc reisi, Nafıa Vekaleti İs
tanbul Posta, Tcl,gr f Müdürü Emin 
şimdiki Elektrik İdaresi Teknik da. 
iresi şefi, Fethi, İdnrei Muvakkate
nin Etüd dairesi şef muavini, Dev
let Demiryolları Muhasebe Müf et
üşi Edip, şimdiki Elektrik idaresi 
Levazım müdür muavini, Devlet DQ
miryolları müfettişi Kemal, ~imdi'd 
Elektrik İdaresi mürakibi, Nafıa Ve
kfıleti baş müşaviri ve şimdık· Flr>':

trik idaresi müdür muavini Süruri. 
Belediye, açık kalacak olan bu ver· 
le.re yeni memurlar tayin edecektir. 

Modada Ve Flor- Hükumet istan
yada iki Yüzme bulun imarına 
Kurbanı iştirak Ediyor 

İstanbul Belediyesi tarafından ha
Rum llae inden bir genç zırlan n 15 senelik imar programı
boğuldu. Bir genç kız da 1 nın birinci beş senelik devresi için 
uıum halinde hastaneye 

k•ldı"ıldı Belediye t rafındar. 15 milyon lira 
tahsis olunmuştu. Program• Nnfıa Evvelki sün UV\ etli sıcak ., 

b ·1 d · Vekaletine izah etmek üzere Anka-ve pazar münase eh e enı -
ze girenlerden bir genç boğul - rada bulunan Belediye İmar Müdü
muş, bir kız da ölmek üzere iken 1 rü Hüsnü ve Harita uŞbesi Müdürü 
muşkülfıtla kurtarılmıştır. 1 programı Nafıa Vckfıletine tasdik 

ı - Beyoğlunda Hamalbaşında ettirdikten sonra İstanbula gele -
oturan Rum lis si talebelerinden 1 ceklerdir. 
Papadopulos, evvelki gün Modaya Haber aldığımıza göre Nafıa Ve
gidcrek cModa plıijı• na gir.miştir. kaleti 15 milyon lirayı gayrikafi bu
Fakat kendısi denize girdikten bir larak 20 milyon liraya iblağ etmiş 
müddet sonra yorulmuş ve feryada ve bunun yarısının hükumet tara -
başlamıştır. 

Za,·alh gencin imdadına yetişi _ f ından verilmesini kabul etmiştir. 
]inceye kadar bütün kuvve • Bu suretle Belediye beş milyon li

tini kaybederek sulara gömüldüğün- ...,..,ra""ta""s""a""r:ru""'f""'e"'tm....,..,iş"""ol"a"c"ak,......tı,...r.,,..,...,,..,...~ 
den, :f azta su yutmuş ve bitab bir 
halde denizden çıkarılmıştır. 

Lakin, yapılan bütün tedavilere 
rağmen Papadopulosu kurtarmak 
mümkün olamamış, bir müddet 
sonra ölmüştür. 

2 - Karagümrükte Cambaz soka-
ğında 75 numaralı evde oturan Re-
fik isminde bir berberin 12 yaşın
daki kızı Sabahat, Floryada denize 
girmış, fakat derinliğe düştüğünden 
şaşırarak kuvvetini kaybetmiştir. 
Kızcağızın imdadına yetişenler, 

kendisini bay ın bir halde Haseki 
hastahanesine kaldırarak 'kurtar -
mışlardır. \ • A _. 

Feci Bir Kaza 

Vali Y alovaya gidiyor 
Vali ve Belediye Reisi Doktor 

LUtfi Kırdar bu sabah Yalovaya gi
decektir. 

~'V"V~~~"""""'""'""""""""""""""" 

BA..LKEVLEIUNDE: 

Fakir ean'atklr kadın
lara yardım 

Eminönü Halkevınden: 

Evimız Sosyal Yardım Şubesi, 

her sene olduğu gibi bu sene de Ga
latasaray Yerli Mallar Sergisinde ti
caret kasdile olmıyarak gecim için 
evlerinde çalışanların her türlü eliş- ı 

lerini teşhir ve satışa delfılet etmek 
Sarıyerde devrllen bir üzere bir sergi açacaktır. 
ara batla 2 klfl aftır• a Satılan eşyadan hiç bir masraf a
kl'I de hıflf yaralandı lınmıyacaktır. Sergiye iştirak eden-
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İngiltere ve Birleşik 
Amerika 

Son siyasi hadiseler üzerine mey· 
dana çıkan zümreler, politik hedef· 
lerini tc>sbit ve müsmir bir netice· 
ye bağlamak için vücude gPtirdik • 
leri kombinezonları tak\iye zımnın· 

da büyük bir faaliyet sarfetmekte'" 
dir. Bu arada demokrasi kampı, At• 
lantik aşırı büyük bir kıt'ada he• 
türlü servet ve kudret membaına 
malik, büyük bir milletı şimdilik• 
aralarına almak için olmasa bile, ta· 
kip ettikleri sulh sistemine müuhit 
kılmak için çalışmaktadır. Bu se • 
hepten Britanya İmparatoru ve İttl• 
paratoriçcsinin Kanadada ~e buntı 
takiben de Amerikada yaptığı ziya· 
ret, büyük manalar ifade etınckW 
dir. 

Bugün nihayet bulan bu seyahat, 
ayni ırktan olan ve beynelmılel s<1· 
hadaki faaliyet ve mevkilerındell 
dolayı ayni inkişaf istikametlerinde 
yürüyen ve aşağı yukarı ayni rakiP 
]erle çarpışmak mecburiyetinde bu· 
lunan bu iki büyük devle in a.ralarııı 
da mevcut manevi tesanüd ve anlaş· 
mayı ortaya çıkarmıştır. Dünya ~ ii· 
ziinde harbi gaye addetmiyen bir 
siyaset güden, ve bunu ancak zncş· 
ru ve müdafoa gayesinde göze al • 
mıya karar veren iki millet, arala· 
rındaki bu manevi anlaşmanın, ile· 
ridc daha birçok faaliyet sa..lıalarırı· 
da yer alacağını ümit etmektcdirlet• 
Bu bapta ilk adım, geçen sene akde
dilen Amerikan - İngiliz ticaret 
muahedesile atılmı:w tır. 

Zaten İngiltere ve onun arkasııı· 
dan Fransa, Birleşik Amerikanın 
kendi aralarına derhal girerek ınu11 
temel bir harp vukuunda yanlarıJl• 
da hemen yer almasını istiyece1' 
kadar acul değillerdir. Onların at" 
zusu bugünkü bitaraflık kanununıırt 
muhariplere müsait bir şekilde ta· 
dilidir ki, bu istikamette Amerikn11 

efkarı umumivesi gittikçe khte bir 
seyir takibine başlıyor. Efkarı tt •• 

mumi~edc>ki mukavemet a.zald1gı 
gibi kongre azaları beyninde de bJ• 
taraflık kanununun tadili lehinde
ki cere) an kuvvet bulmakt&dır. 

Bu münas betle Roosevelt'io ge
çenlerde irad ettiği bir nutuk, tngi· 
!izlerle olan münasebetlerinin kU'" 
velini göstermek itibarile şayat111 

dikkattir. Amerikan devlet reis•~ 
göre iki büyük devlet arasında 
dostluk, daimi bir varlık olarak lcll' 

lacaktır. Zira bu dostluk, birbiril1' 
den endişe duymıyan iki büyük kit· 
le arasında meydana gelmiştir. fil: 
kat bunun da tahakkuk cdebilrnL'~ 
için kudret denilen mefhumun vıJ• 
cudü şarUır. 

Amerikalılara göre kudret, yal • 
nız silfıhla değiJ, fakat anlac:;~a ': 
teşriki me ai ile meydana gelır. l:J ~ 
sebeptendir ki Amerika ile Bü~l~ 
Britanva arasındaki dostane balı1 .. 
bu amilleri tahakkuk ettirerel< it 
yavaş yavaş sarsılmaz bir hale ~\. 
mektedir. Bu noktainazar şimdi. ~e 
lantiğin şark ve garp sahillerıtı , 
bulunan iki mill t nezdinde mC' ıı 
cuttur. Ve Londrn bundan. sulhil

1 
takviyesi \'e ezcümle Uzaksar1' 

ı 
büyük müstemleke dN l t}erı i 
menfaatlerini ıhh7ıle ba lı\·an \ 

9
, 

vazi ·et dolavısile vukua gelen sı' • 
• • her l • • "k 1,İ.Ill tlJ sı mu na e t crın ı.,,t1 ·ame i .. 

yin hususunda istifad etmek ıs 
yor. Jel 

İngilterenin, Birleşik AJ11C1 
,4 

ile başlıyan ve inki af eden ıe
Fransa ile eskiden mevcut sıkı tJe' 
sanüdü, Japonların, son harclcC W 
rini itidalle neticelendirmek ) 0 

na götürecek gibı görünüyor. ·{ 

Dr. Rcıad SAGA 
ücretinin tezyidi talebi dün Beledi
ye istişare komisyonu tarafından 

tetkik edilmiştir. 
Malüm olduğu üzere fınncılar ev

velce ekonomi komisyonu tarafın -
dan 156 kuruş olarak tesbit olunan 
imaliye ücretinin az olduğunu ve 
bunun, evvelce tesbit edilmiş olan 

193 kuruşa iblağını istemektedirler. 

Evvelki gün Sarıyerde bir araba ler eşyalarını sattırabilecckleri gibi 
k~zası olmuş, iki kişi ağır ve iki kişi ayrıca da sipariş alabileceklerdir. 
dehafif surette yaralanmışlardır. Arzu edenler elişlerini her gün ve ~ ........ ,..,,.._,..,,...,..,,..,,...,,...,,...,,...,,,..,...,,..,....;-v._.,.., 

Sarıyerde Maden mahallesinde llA.Aalr1'I: ı 

Fınncılar, imaliye ücretleri 193 
·kuruştan. 156 kuruşa indirilirken 1 
ekonomi komisyonunun, bu husus
ta fırıncıların fikrini almadığını ile
ri sürmektedirler. 

Ekonomi kooıisyonu, talebi bu 
hafta tetkik edecek ve gelecek haf-

ta fırıncılardan bir heyet iştirakile 

bir toplantı yaparak kat'i kararını 
verecektir 

-1 serginin devam ettiği müddetçe sa-
33 numarada oturan Osmanın og u 

17 yaşında Ali Rıza, babasının hu - at (14) den (18) e kadar Cağaloğlu 
susi arabasile Maden yolundan •gi • merkezindeki Ev bürosuna makbuz 

derken, birdenbire önündeki bir a- =m=u=k=a=b=il=i=t=es=l::::im=e=d=e=b=ili=· r=l=er=.==== 
rabaya çarpmıştır. Bu suretle Os -
manın arabası devrilmiş ve içindeki 
yolculardan, Fa "hte Haydar cad -
desinde, 16 numarada mukim Hü
seyin kızı Ayşe ağır surette, ayni 
yerde oturan İbrahim ve Emine ha
fif surette yaralanmışlardır. 

Kazada· arabacı Osman da ağır su 
rette yaralanmıştır. 
Ayşe ve Osman Beyoğlu h~staha-

nesine kaldırılmışlardır ·A.li. Rıza 
~akp.lanmıstır 

MEVLÜT 
Girit Hanya eşrafından müte\·effa 

Derviş bey zade Mustafa Kadri Be
yin haremi merhume Bayan Esna 
Müldür'ün ruhuna ithaf edilmek ü
zere haziranın 21 inci çarşamba gü• 
nü ikindi namazından sonra. 

Divanyofunda Firuzağa Camilnde 
Mevludu şerif okunacağından arzu 
edenlerin te~rifleri rica olunur. 

Ôğretme11 okulfa rııı•,. 
isimleri 

ıe" 
Memleketimizin muhtelif Y~le" 

rinde bulunan cMuallim ınek'tle1Jııı' 
ri• nin isimleri «Öğretmen ° t>if' 
na tahvil olunduğu halde cl'al'l dıf 
çok yerlerde eski ismin l:uııarı 
görlilmüştür. L1st' 

Maarif Vekaleti, dün b~ Jı:rere~ 
alakadarlara bir emir gond ~ 
badema bu mekteplerin isiJ'J'11;[,rı~ 
her halde «Öğretmen okulu• .,. O' 
kullanılm sını 'e miibürk'till~ tJ1• 
o suretle basılmasını bildifJllı 



lq Harenin 
Göbbels;ln Nutku ~...!fL.,,odal 

Dost Mısır Hariciye vaıı: Ceoao 

d Verıyor~ 
Nazın Ankara a <•1

•• •
1 
.. 9Yh-

w11 fUllll bJdedeyiım 'ki, bu mesele 

Nasll Tefsir Ediliyor 
Almanya Siliha Müracaat Ederse 
bütün Avrupa harekete geçecekmiş 

vatanıma öıı .-ça• WI. Hataym -- {alftanfı l iMi sayfada) dU'UND idare.ı altıaü Uima daha 
n11fusu ekseriyet itibarile Türk i4i. Mısırın Klbil, Bağdat ve Cidde el- genif ve büyük muvaffakiyetlerle 
Hatay hiç bir zaman Türkiye tar• çUiklerinde bulunmuştur. te'tevvfiç eden bir istikbale doğru 
fıadall blllkaydüıart ..,lere 1er- Cihm Jaariaiacie Mftarınuz araUt'l· · mes'ut bir auıwtte isttbalesinin yük
tcolunmamıştı. Sulhten sonra, Fran- da gönüllü yüzbaıı olarak harbetmif ıtelen ınütıhmtfsini ~yeahı na
• ite •amwia ieeldl .eden.,.__ huluun, 'Ulrk dostu cleledi cliplo- sıl bir kardeşçe alaka ile takip etti. 
ne münasebetlerden ve Tü~ltiyenln mata Ankaradan .anra heyetin ne- ğini söylemiye ihtiyaç var mıdır! 
cihah ıntlhtiftde ifa ettifi iMatlt hiz- relere gldecelfni sordum: Türkiye, bu istihale ile muvazi o
metlerden dolayı muahedenamenin c- Rumanya, Yugoslavya ve Yu- tarak, kültürel, iktisadi w ticari sa

----ı:a .. ___ _ 
Pans, 19 (A. A.) - Doktor Göb

bels'ın nutkundan bahseden Figaro 
di7or ki: 

•Doktor Göbbels, pantzig'de. ev· 
\'elce düşümilup taaarlandıjı mu
hakkak olan hır körükleme ve ayn\ 
Z&rnanda korkutma propagandasına 
bttlamıştır. Eğer yann Avrupa. 
l>&ntzig'de fedakarlıklarda bulun
inak deliliğine kalkarsa bunun ne· 

tice itibariyle ne kadar fenaya mal 
elacatını hepimiz biliyoruz. Fakat 
A.\'fupa, bu delilikte bulunmıyacak
tır. Ya Almanya, Polonya ile nor
-.ı di]tlomasi yolu ile müzakere e

~ veyahut. .ejer kuvvet istimali 
Ue kendi ~ni kabul ettimıeie 
~ru, o zaman karpsuuu bütün 
A\'rupayı bulacaktır .• 
~ gazetesi de .ayni mesele 
~ cfiyıtr ld: 

•l.etliz - Fransız - Sovyet anlaş
~n pek yakın bir atide imza
~ası elzemdir. Zira pek yakmdaf 
\u ~latma imzalanmaz ve ayni za
Jllaact. da Uzaqarktaki vaziyet ka· 
~ Bitlerin serguzette atılacağı 
lllulıakJc.ııktır .• 

Alm.anya.da yaşıyan Polonyalıların bir hakmdıjı tamir edildi. Çanak- n.anınana gitmemiz mukarrerdir.• hada iki memleket arasındaki fay-
vaziyeti kaleye ait hakaızlılm tuhih olunma Dedi. da1ı ve verimli mübaMlelerin daima 

Vocşova, 19 (A.A.) - Almanyada 11 gibi. Binaenaleyh Hataym anava- _ Ba.Mıaristana gidecek misiniz, daha ziyade inkişaf etmesini ve kuv' 
yaşıyan Polonyalılar Birliği Alman- tna iadeai keyfiyetinde hiçbir .ecnebi su.alime de: ~len~&ini bilha11a anu eytemek-
yadaki Leh ekalliyetinin vaziyeti mil1riin hakkına tecavüz e4iJ1De - .c- Muhtemeldir.» cevabını verdi. tetUr. SahiHerimirl ,.alıyan müfte-
hakkında Frick'e bir muhtıra tevdi · · Vekil B k ..ıı-· bu • k" f t L..ı- ol ..... mit. y.almz ıulh muahede.nameein- Aqaın Hancıye · i ve ayan re U"C'T•tZ 'ın ışa m auıt '!f u n 

etmiıtlr. dSi habızhklardan biri ortadan Şükrü Saraoojlu tarafın.dan Mısır ayni umanda ifbirliğinift remzidir. 
Notada şöyle denilmektedir: blk•ufbr. Almuıyanm tHhih et _ Hariciye N'uın Ahdülfettah Yah~·a İşte bu denizin, avantajları Otınlu-
cAlmanya•da yaşıyan Polonyaltla- tirmek i8tediji bir cihet varsa w • Pap pttline verilen ziyafette B. dır ve biz kendi siyasi umclemiz ica

nn vaziyeti yeniden vahimleşmiş- zim inıejimizi takip e4ehiJir:ılii. Şükrü Saracoilu ap.lıcl.aki nutku hı olarak bu denizin kıyısıncla bu-
tir. Genç Leh nesli züeriAde yapılan ÇekoüoYkyıa ~ tarihl ~lemJftir: lunan bütün memleketlerin bu fav-
w gittikçe artan tuyikledn Leh a- haklar i4'ia efen, Arnav'1tluj1ıl ıyu- ·-Nazar hazretleri, dalardan hiuelendilini cönnek is-
nal.annı ve babalarmı derin bir en- _._ --d..-- ..ıı--~--'- keM.--.. T8rtt hik6meti ve milleti adına tiy.aruz.. 
A:·-e dü•ntıar.u-nü bildirmek ~....... _. ~ .ev~.u:uu :1-r • ~L..-ı :L: 
W<F.Y ,... u.a ~.. aklan ı.u afftMlümez ıeiri9llerilı u- ı•'=nı"'8 clOlt Kwnn mümwi· Eaasen cıoirafi ıırıuuaaann mı nıem 
Almanya hWdhnetiM müracnt ~i- ...... Tar~ alt ....-. "ftir- Mili e 4leliD Wr wun.iyetıe 9e· Iekete Wfliili vui1'et t.emıerli.li, 
yonız. Leh kolonisi tzaaam manaz ki,JeJe in, ini ~ lıiiır..... lamhyenan. .. uuiann miras J,ı- ınemleketlerinsiz.ıe bu cavenla ta
bldıfı cevri cefanın çocuklara, tat- W ft' fe af'Mee'leri &wr sa- nıldllı w WMia 'Nddatn blbinde hükakunda her w memlııekeü.n ıele 
Dik ectilmetnMini Alman zimMnthr- __.___ 8ider"" r•ı w. w clalMa ,..:neak Ghn miclrik ltulUftclulu milYazi wzifeler 
lanndan -'- -..1=yonır.• .W.Alııilı lllllk - • l i ..t..-.1.. -~-.~K:W euı k nlığ · tarihi dostluk rabıta arı. z yaretinf- tahmil e7-.-t~. Muhtıra haldnnıla t.efwlercle 'bu· medet umacak kadar pş ı a . 
lunan Warzawski Dııi@nnik 1ıtare-

4uy şzetetl eliyor ld: 
cAlmanya'da bulunan Polonyalı

ların yaptıkları bu teşebbüsün 'bir 
netice ~ fÜphe etliyonn;, 
Polonva hük&metintn uzun mütldet 
~mmül edeniyeceği b11 nEiy~e 
nihayet vermenin bit'" tek çaresi VM'· 

dır: Polonya'daki Alman elcalliliye
tine kaf'.!ı mukahil tedbirler alma'k .• 

düşmüş olduk1m1.nı ~ ~. d bizim tçilı iki eiftetten kıymetlen- JtMeftiral Majeste Kı-.al Birincı 
dfrmekte ve sizi aramızda görmek- Fanık'ua şHe'fine vıe d08l Mwrın 

Diğer şikayetleri tahlil etmeje ten ~llft semei ele ftd misli refahına kaldırır ve lllıhatiniıe içe. 
pek lüzum görmüyoruz. Çünkü on-
ların da saçmalıkları. derhal IÖft arttırmaktadH'. Ztra 'Siz bugün bu- rim.ıı. 

Teda ttu eelri w fakat daima genç Nutka MıAr Har.:cive Naızın Alt• rarpacak kadar barizdir. İnjiltere. 
r" aostlufun elçhi bulumıyorını,.uz. dülfettah Yahva PaRll Mmimi bir 
Çekoslovakyanın ilhakını tanmuy<>r Dost mfllettn, mufahham hüküm- nutukla mukabele etmiştir: 
muı. Elbette tanımıyacaktır. Buaün ============================ 
bu ilhakı tanımak yarın Almanyayı · 
başka nh•ıara teıvik etmek c1eğiı Emir Abdullah 
midir? Gün ıeçtikçe bütün bütün • h 

Arn·avutluktaki 
ltalyan Kuvveti 120 

·-Bini Buldu 

ijikir surette aörAlüyor ki ejer Surıye Ta tına 
,garp drmokrasileri kat'i kararlaırını • • • 
veri,p de bir ş_ulh cephesi halinde Getırilıyor 
birle~memi§ olsalardı bu ilhakların (.......,. 1 19e1 say&a) 

arkası kesilrniyece.kti. Şimdi Bedin i-+'nin de bulunduğu bu ziyafet 
ve Romanın bütün hiddeti İngilte- " .... 

esnasında bilhassa şunları söyle -
re ve Fransarun bu .tecavüz seline 
karıı l>ir sed tevkil etmeler.inden mi§tir: 

- Panarabizm tehlikededir ve ileri geliyor. Bu hiddet ar.asında • 
ümitlerimizi bağladığımız yegane jı.zdan müWıazasm:a çıkan ı.u tür-

j Hay( ada Bir 
Pomba18 Kişi1·i 
Ôlr/ii.rdü 

Hayfa, 19 (A. A.) - Bu sabah pa-\ 
zar yerinde bir bombanın infiliakı 

neticesinde 18 kişi telef olmuştur. 

Bu infilakı takip eden galeyan Arap 
ları, bir İngiliz polis merkezine t~ 
atarak hücum etmeğe sevketm~tir. 
Bir polis kamyonu tahrip edilrlıi.ş • 
.tir. Kamyonun şoförü, yaralı olma-lü sözler de Berlin 111e Rom.alla ne aükiimdar RDiniz. Sun'i huduUar 

,.._ d '--1.1·-ılmalıdır. Biz, ;;.,_ .... bir krala ,..,.. tarafı 1 inci sayfada) ile birlikte dün sabahki Konvansiyo niyetler beslendiğini mey aoa tru- ...-.... --. 
9larak tahmin edilmektedir. Bu ra- net trenite Yugoslavyadan gelmif _ ruyor. 1ür.kiyey.e karşı &O.terilen atlamak için FbnNik, fakat Suri- 1 

~- mahalli asay.if icabeden mik· tir. .mantıksız ~ğın sebebi de y~min, Maverayi &dÜlıÜa ya,ıvan 
-..ıı çok Yübektir. Ub7ada bir Bayan Lödmlla, kendisile 41öril. bundan başka bir flWY clejüdir. Cila- krabnı aflntlarmya ~ ... • 
~ aeyahatinden dönen Mareşal şen bir muharririmi?.e şunları ıöy- kü Türkiy~. sulh cephesine iltihak 
~ bugün Tirana gitmiştir. lemiftir: etmekle Balkanlan kurtardığı gibi 
~ anlaşılıyor ki, İtalyanlar bu _ Zevcim kolonel Ulaıay, Arna- Rusyanm garp demokrasilerile 'bir-

sefer ordusunu Adriyatik kı- vuUuktaki savaşın sonunda keneli- 1eşmesine DiT ittisal çizgisi hizmeti
~da t~akla, icabında Bal- sile beraber Yueoslavyaya iltica e- m göı:Jniiş ve mihverin kan ve ateş 
ı::-nn her hangi bir noktasuıda den 300 .Arnavut askerini y.erleştir- aatgalarmı kıran cepheyi pek mü
~n kurmayının cyıldırım süra- mek üzere Bel1tatta kaım.,tır. enir surette takviye eylemiştir. 

hfieum .. nazariyesine uygun bir Birkaç pine kadar bu ifleri bitire Sulh cephesine iltihak etmelde ne 

d.lOrienh auetesi ilave ediyor: 
•Bir a1k.ıf tufan& bu, bir ne\•i tak

dili aellmladu Gazete, Emirin de 
cevabını yazıyw: 

. Ben, Arap milletime :hizmet 
etmekten bafka bir teY istemedim 
•e istemiyarum. Bu blilletiıı bir kıs-

mı yarclıma mu'htaçtır. O, beni ça-

sına rağmen kaçmıya rnu\'afiak 01 .. 
muştur. . 

Bir İngiliı polis müfetüji de ya
ralanmıştır. İki Yahu.diye bıçaklar
la hücum edilmiştir. Hükümet ma
kamları, ateş söndürme saati ilıill 

etmişlerdir. Tenha sokaklarda as -
keri ve polis devriyeleri dolaşmak
tadır. Bütün fabrikalar ve mağaza
lar kapanmıştır. Bombanın patladı
ğı mahal, korkunç bir vaziyet arzet
mektedir. 

Mdlde müdahale edebilecek vazi- rek İstaııbula aeJecektir. 'kadar iyi bir harekette bu1unmUf 
htte bulunmak istiyorlar. Ze.vcim, çok eaki bir askerdir. U- olc!utum-:n gün geçtikçe daha açık 
t\rnavuııuktakl bu İtalyan kıt.ala- muıni harbe Kafkasya.da .ijtirak e.t- surette sabit oltıyor. 
~ Yug01lavya üzerinde bir taz- miş ve IODl'a meziyetlerini yakın _ ..._,.. Olllllt Y.ı\.l(IN 

ğınyor. Ben de: hazırım, diye ce- HGpislıane 
vap verıyorum. Sun'i hudutlar kal-

111 t Yapnuya matuf oldutu faraziye- dan takdir eden Anıavut Krah Ah- y • y Ja 
talyanın bu istisnai pyretin.i 1• met Zoaonun eınrile Ar.nawtlu.kta eDJ UgGS V 

~'kili deiildir. İtalyan mevcu- ki askeri !efkilltı yapl!Uftır. Asker El • • GeJdj 
~bu mlktan bulması dün B. olmaciJlÜu-için Ar.nevutlstakl .IORÇJSI 
..........__o ve Meta.bas arumda mii· harpler halrJwada tıeknik liiz IÖy• -<•••*• l ilMıi ._,,.._, 
-::_~e mevzu tef)dl eylemJıtir. - Ancak kadar ~ • .._ 

.. 
~ Hariciye Nezaretlle tema- yemiyece,un. fU ....- ._za fU bet'aıwtta ltuiumıtllfUlr: 
ll1llft mahfeller, Arnavutluktaki r.t edebWrim ki Arnavaatlar, ukıs c- Taıbii, Tiirkiyıe ~ 

aiWılarile vatanlaruıı mü<lafaa İQİıa ae itim•• meıct.Mmu ~ ~ ~ kuvvetlerinin arttırılnıuı, 
:.._~ t ne mümkünse yapmı§lar ve ad• .Wui beyatlatta bu.tmıamıyaıealmL 
.._. ne n,gtltereyi düşündür- -.ı. """1ri1-- k tta1 •. --1-- ...... ı..--
~ lçtncttr. Zira Yugoslavya ve <MUM ~jge a;y-ı .,..r za- Vazifeme başlamak üerıe 9u ı~ 
~ya, yakında imzalanacak olan yiata uğratmışlardır. Anbraya gtdiyerum . .ç.k teVclilim 
~.fnetliz katı anlşnw ile ve ga.. İstanbulu Q<>k pul buldusı. Bu 

1 

'Mrldyede, memleketimi Mmsile 
;:';edilecek olan mıntakalar ara- tehrin ban yerJe,rt:ni Tirana bem9- 11M!l'IUK' ecliWiğim için .on ._..,. 
~ Ba!kanların isim tasrlhi ~ tiyorum ve hiç yadırgamıyorum. 'lMIDl'lUm.mt. 

............. ~ ril --•- · Tü Lı t Zevcim ıeldikteıı spıara bir .ev arıya Y-Mlavyanm, 9a1bn antantm-.... '4! memıt:llUıı rıuve ıve n- -
c~ istemektedirler: Fakat rak burada yerleşmek niyetinde - deki vutyeti ~- l'Akill 

"1 ıastenyor kL AmnutJulda- ytz.. phi, Balkanb •oetıanmıda aaima i 
.1.--<L.-:- ve w 1:A>imiz wtia ..um. ~111 Jataatwıı takviyesi Tür- T. . "lllllll\:r~ UotJ 

'a...: · .ınildafaa tedbirleri alll'•k.tan ıençnı mtye.tfte dnam Meeüttr. 
L~ek §3yle dursun, tt1i°ki• AbJ k Antant aleyhine çtbnlan pyia-
llfQ '"'"UQll' -. u ası Ur uıJamhr. hı.ad ~u 
'-'· leri alıaıya ~ edeeek- tıt •• •ttlkten wara amı ettijiaiz 
~ Tokyo, 19 (A.A.) - TieDtairı'tieki iuttan wrecelilll. AwtııpMa azt-

~......_. \'Utluk harekatı netic-ı-.ı_ J --L ri m•k·-a•-·- ....._·ana """"-._.ı~ ._ apon me-· ~ """'7 • ,et,~ -1ml1fllllliftir. Bir wp o-
" Yya veya Yuaaaittana Utl - tına &öre Jep0:0 ablukası Çin llükıl- lseaAmı hiç za---.yonmı. ONııJa ..... ~ti= ArmYUt ricalinin meti ajanlannm fuli]'et ecajı Mli· ...nıan dnnı deoetlni tilte!Wl 
'-ti;, Maaı dıWam etmek- ne ıelmit olmakla itham edilen jm.ı ty:l aVıwıefler yar .a 

tiyazlı lnıillz ınmtakuuıa ınüte-
~ h.arHtimda mühim veccihtir. Ayai ~ta ~ İncil
~ ....._ Elhllatı Emniyet teN hiilrılmetiAin itt.Uaaz edihldt o

~" leli Rasim Bokai ve Da - lan tedbirlerin dfiar 9eYletlerin h•· 
~ ~reti yüksek memurlann- bkunu da müteeMlr 'Mecell 101un-
..... Yeb tehrirnt.. telmit- daki lddiuuuıı bu Wbirlerden Biç 
-.;_ ..t-~ bir veçhile ıpilteeailr olsmyan Ame-
-~ ~an._ ze9eftl rikay.ı ldWe matuf ltulunmaktadır. 
~ .. _• ~i. Abluka h19 bir memleket aleyhine 
~~ ifıali anıanda .ateveecth ohnadıfı lfbl, Amerikıı 
~· bfll 19pUD aUıert 1\a- a'le,hine de mütevecclh detf.ldir. 

'- i6are ..ahim bir kımıım ter - Amerika maslahatgttzan, bug(ln 
~ edelı ~ ~ ku - Hariciye Nezaretine gelmij ve or• 
~~~el Kucrutr Ulajay ' da Amerika tı leri dconrtmam ,efl 
-.yq IMmı ... ftd ~ulu Yo$hizava ile ıörüşmüştür. • .. 

Hatayda Bayram 
Hazırlıkları 

Antakya, 18 (A.A.) - Her aa Ha
tayıııı .ua v.atana kaYUftlıliw:wn ili· 
ıu, heyec1111 we l&bırsızhkta belden· 
meldıedir. Şimdiden her tara& bay
r.aklar uılmııtu-. O ıün pek .muhte· 
pm ..,ıılder y.apılacaktr. BayrAm 
~nı hazırlamak üzer.e lıalk
eyj bıııkam Seıilı Ar.mi Emrin re
lal1ğtnde bir komisyon tetkll edil· 
mt,tlr. Xomllyon galıpaıalanna bq
lanufbr . 

dırılmalıdır. Bu, yakında olae~ktır. Yıhı 'ıyor 
Siz ve ben elele yürüyoruz. İstıkba
limiz. bundan böyle ayrılmaz suret-

te bailıdır.• ' 

TB.rlıkufU 
Filoau 
Konya da 

ICanya, 18 (A.A.) - Bu sabah 8,15 
de bnmdea luıreUt eden TiirkkufLl 
filC*l Germencik, Nazilli, Aydın, 

Sara~ iiııerinden ~ 10.418 
tlıÇivril'e lnmiftir. Bütiln Çim\ hal
kı meydanda 'Nrldnışu fitosunu kar
plam9f]ar, pnç tayyarecıteri has· 

retle kucaklayıp bajırlanna Damı.ış
lardır. Çivril'de filonun bej saata 

y.akuı kalıf inüddeti su-a.amda bütüc 

köy{W. Hava JC.wuaıuna teberru 
ı.nla IMalwunak hmusunıb biribir· 

lerile ,.. .. cinnif. ~uncWri ~ 
tınmı, tarle9mı, lldizünü, peraanı 

:seve seve han Kurumıına Mfttla

yınlar olmu§lur. 
15,25 te Çivril'den kalkan filo, 

17.25 te Konyaya iılmiftir. Meydan

da vali, kıoraeoeral. hüklimet vıeJ>ar1 
ti ileri ltienleri. me~r. Türk
kuşu"talebeleri_n bütün Konya hal

in tarafından sevinçle karşılanmlJ, 
Konya Tilrkkuşu talebeleri filo ko
mutanı yarilıey Canan Nuri Baykal 
larafından teft!t edilmiştir. 

'Tayyareler bu ıece Kcmyada Jda. 

bp varın 1Psterif uçuşları yapacak-

tardu' 1 

CBaatarafı l inci aa-....zda \ 
cek tadilat J&pılmasına lüzum hasıl 
olmuştur. Yeni plinı ela. eski planı 
hazırlıyan mühendis Bay Asım ya-

pacaktır. Adliye saray.ı 111*ra bü
tün konforlan haiz olacaktır. ili -
kimlerin. avtakatlena. dava ile. aii
kaclar olanların ve ciiııleyicilerin 

girdikl«i kaptlar bile ayn olacak -
tır. Avukatlar, bnditerifte tahsis e
dilen kısımdan dinleyieller tarafına 
a~n kaptbıt'dan çıkarak müvet -
ki11en1e temas edebileeekterclir. 
Pıinda gazeteciler için de bir sa

lon hazırlannu,tır. Her mahketH 
salonunda, guetecikr için devaları 

kolayca takip edebl1ecek yerler ~·a
pılacaktır. 

Meblll .... ,....,_ ....... 
Meksiko, lt (A.A.) - Askeri tay· 

yare Umamncia b1r hava bombasının 
kazaen patlamaa neticesinde -4 ço
cuk telef otmµştur. ICazantn sebebi 
ihmaldir. 

Asltert tayyareciler, clüft sabah 
Penon Delbano adıncl:ıki tayyare sa~ 
ha!lının uzak 'k15111ında bombardı

man talimleri yapmışlar Ye 4 'bomb~ 
atmışlatdır. Bu bombalardan bir tal 
nesi patlamanllf ve yere gömülü 

kalmıfitr. Tayyareciler, hunu top
raktan çıkaramamışlardır. Sahada 
oyun oynamakta olan çocuklar, bcMR 
ba,ı meydana çıkarftllflar ve evirip 

, Qnirirkeıı parlamaama tebebi,et 
vll'JNflıerdir. O sırada onıiaa -* 
mekte olaa bir kadm da ~ JUAt. 
tey•~ • ... 

burada ilk defa Ye ltenim tarafım
._ ortaJa ..... bir fikir *Ril
dir. İstanbulun refah ve inkişafını 
düşünmek ve tahakkuk ettirmek va
.ztfesini .il.ıerine almıf olanlarıa hat
fıea meıgut oltfuldan mew1elerden 
bir de latanbul felarini turistik bir 
şehir Mline ıettrmek fikri olmu~
tur. fstanbuıun emsalsiz tabiat zen
pılikleri, uzun tarihi muhtelif me
deniyetlerin heu,!'llZ ibideleri ~ 
tabii vazife bapnda olanlara bu ar
ıuyu vermiştir. Cemil Paşan n gay
retlerinde, Emin Beyin Yıldız Ssra
yı teşebbüsünde, yerli malı sergile
rinde ve sor. Rnelerin festival ter .. 
tiplerinde btt maksadı görüyoruı. 

Yalnız yapılan bu te~büs ve tec
nlbelerin mabadı teminde esaslı ve 
cenif kalkındıracı neticeler vereme
clili malumdur. F.akat alman bu ne
ticeler mak.wlı.,bhakkuk ~irmed'
ll için daha isAetli yollar arqtırıl
maına lair mani t.!fkil etmez. Şiln· 
dilik bir .,..tınna Alewincleyiz. :Ni
tekim ayni mülakat münhası -
ran fuar üaerinde clurmut 4ejilim. 
Takaiade 1"'1acak serei w ..
·sarayında bu tarz işlere elverişli 
kapalı bir yer dişümimn de ayni 
fikirden ilham alıyordum. 

fstanbuJda ~alması dqünii!eıı en
temasyonal fuar lmrir i~ nrart1 
olur mu ~esine ıelelim: 

Bir kere fuat" zamaft1an o ~ittle 
intihap .olunur ki, yekdijerine tecla· 
tıül ettirilmez. Sem-a yalhrz İzmk' 
Fuarı '4-in 6ir sev ,..,at kilfetini ~ ... 
. aldıranlar ondan e-vvel veya 90ftt"a 

pek az bir munf ~rkile !&reWle .. 
celi düfiinülilne IM.ınUtl ~ 'ha
riçten ,elen seyyahlar •e ~ dı
hilt turistler için bi'Wtb daha earl• 
olacağı. binnetief daha fazla harM-d 
ve faaliyet aeti~i düşünülebilir. 

Fara7.a Ti.irkivede tertip olunan 
seyahatleri göıöft.ün•e tutalım. Yal
nız Peştevi veya Napoliyi görmek 
için :Seyahat masrafına kaUanac~
lar nek azdır. Onwı için terf p oılu
na" i · ~yahatler cı.ima bir seri gi
rülE>c:ek y{'rleri ihtfra ecit!t"ler. Bu
nunla ber"'ber İzmirln alAkalı sali
hb..t uıhiDlerile Mı meselqi i,.ı 
kombini!' edfol>ilmeık idn taltiatiJe 11-
rüat'ce~m. nu tesebbüsün iııldi.a e
dildiği eibi lzmirimi.ıe zarar lftft· 
ceği neüoesine VHU'l8m utbnuaf 
~m. Etr.afına zarw venae.lt 
bir rakip sıfatile .ortaya çdmuya ta
rafta!" tleillim. Huausile ki. ben W... 
zat İzmirlıe QOk aliblı. İzmil"Jıiled 
cok ~ ~ hmire çek oatlıJ1111. 

Barem 
Müzakereleri 

( . .....,., .... ..., .... 
ni kay4Mel'K bu me\'kilere ae4i -
rilıne1eri lizun e1an ~ 
......... için. mimai nsiyetler lra
INlünde r.anxıet ~ ka7-
~lemiftir. 

Ma!i,e Vekili Fut .Ajralı, DeYlet 
ınenuıriyetterincle __, w ier'et 
!iye iki aıruf ınenulriyet ffHlftUl, 

~ teldtf edilm bir ..es ..... 
yıp buıüne kadar ~ tNluMnH
ta olan teadül kanununda aa me -
ınurlar için -i«et ft JMaf ....,.. 
llaluMujunu eylemq ft 6cnıtl 

menwriyettenleo bancl1eri* ..,._ 
aşa kalbedilmell" I~ .. 
leli llir. karara t.llanm...,.lki_ 
mahzurlar ~ btallm6Bıl1a
rak llunun 1rat9t t*1'ntn tlllllti ~ 
tefriaiantye bUr bir milMet ta
,tn ecllWilfei Mldlnniftir . 

MecUs, çal'fllll'\sa &bü 'tftÜ~ 
lıeri.nedeYam ~ . ........ , ..... 

Atina, 18 (A.A..) - Buıün sad 
11.JO da llumaaya Harieiye Kuwt 
B. Cafenko ttfabtJerlndeki ..at 
ile beraber İStanbul yolu ile -·-. 
yaya cMnmek üzere Deda ,.,.ns. 
hareket etmlfttr. ---·---... ~ ..... ......... , ...... ... 

Viyana, ıt (A.A., - Avrupanın 

en mlrtıeft yotu olan Grossglockner 
yolu ür.erinde köyHi ne dolu olan 
Mr bm)"on bir UÇW'UIU deYlilmit· 
tir. XamyGIMia Hlun.an 31 ~ 
Oll titi Qlmüa. ltl'İ kalan OD alt 
ta P1• .p rraı.ıwıtur. 
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Beden Terbiyesi 
Eğitmen Kursu 
Hazırlıkları Bitti 

Beden Terbiyesi Umum Müdürlü
ğünün uzun zamandır hazırhklarile 
meşgul olduğu cSpor ve Beden Ter
biyesi Eğitmeni Kursu> önümüzde
ki hafta pazartesi günü yapılacak ·a
meli imtihanı müteakip faaliyete 
geçiyor. Klüplerde, spor salon ve 
stadlarındn beden terbiyesi ve spor 
öğretmenliği, vilayetlerde valilere 
spor müşavirliği yapacak gençlerin 
yetiştirileceği kurs için Çengelköyle 

AÇIKHAVAKÜRÜ 
- 3 1- • 

Poslu Mehmet Efe Çakırcalıya 
Yaklaşarak Elini Öptü 

Yazdan 
niizii 
latif ade Ederek Dimağınızı Ve Vücudü· 

Dinlend~·rebilı.'rsiniz ? Nasıl 
zı geçireceğiniz bu bahçede şehirde 
gösterdiğiniz şıklığı burada da gös
terebilecek misiniz? Bundan başka 
insanın kalçaları biraz kalın da ola
bilir. Bu vaziyette nasıl hareket et
meli? Böyle yerlerde, saçlar biraz 
kesilmiş bir şekilde ve başın yukan 
kısmına doğru kaldırılmış vaziyet
te bulunabilir ve saçları ufak bir 
kordela tutabilir ve giyeceğiniz e· 
teklik yukarı kısmı yapışık ve yal. 
nız aşağıya doğru genişliyen bir şe· 
kilde olursa güzel bir efe temin e
dilir Vt kalçaları hafif bir suretta 
kalın olan kimselerde biye kat'iy
yen giyilmemelidir. 

Çakırcah birdenbire sesini yük
seltti: 

- Fakat benim bu dağlarda sen
den fazla hakkım var Mehmet Efe! 
Ben senden evvel buraların hakimi 
oldum. Osmanlı ile çarpışmalarım 
bir d(!stan olmuştur. Son uda Osman
lı bile buralarım bana bıraktı. Şim
di sen karşıma çıkıyor, bana kafa tu .. 
tuyörsun! Birkaç defa seninle çar
pışmayı düşündüm. Fakat genç 
Ve Yiğit bir efesin. Senin kabadayı
lıklarını beğeniyorum. Onun için 
bir defa seninle böyle yüzyüze ko
nuşmak istedim. Şimdi sana iki şey 
teklif edeceğim. 

Herkes susmuş, Çakırcalıyı büyük 
bir heyecan içiııde dinliyor, acaba 
ne söyliyecek diyt? bekliyordu. Pos
lu Mehmet Efe ayni lfıkaydile Ça
kırealıyı dinliyor, sözünün sonun 
bekliyordu. Az evvel yüksek bir ses
~e söylediği sözlerde açıkça bir teh
did kokusu sezildiği halde o hiç isti
fini bozmamıştı. Yüzünde en ufak 
bir korku çizgisi belirmemişti. Ça
kırcalı da buna dikkat etmis ve Pos
lu Mehmet Efenin ne yama;, bir ra
kibi olabileceğini düşünmüştü. 

Çakırealı devam etti: 
- Birinci teklifim bana kızan ol

lllandır. Ben senden daha yaşlıyırtı. 
:Ne kadar olsa bana hürmet etmen 
Jfizımdır. Senden daha tecrübeliyim) 
Benim yanımda çalışacak olursan 
az zamanda çok terakki edt:rsin. Ka
tancın da o nisbette olur. 

Bu sözlerin her biri Hacı Musta
f?nın _knlbine birer kurşun gibi te
sır ettı. O ana kadar çok yüksek say
dığı ve hürmet ettiği Çakırcalı bir 
anda gözünde sıfıra indi. Koca Oş
rnanlıya kafa tutan Çakırcalı işte 
daha yeni türeyen bir efe karşısında 
boyun eğmişti ve Poslu Mehmet E
feye sadece yaşının daha büyük ol
duğunu söyliyerek kendisine kızan 
olmasını teklif etmişti. Çakırcahnın 
takındığı tavir kendisini Poslu Meh
nıetıe adeta müsavi tutuyordu. 

Hem sonra nasıl oluyor da Koca 
Çakırcalı bir adama kendisine kızan 
olrnası için rica ediyordu. Görülmüş 
Şey mi idi bu? Nice kimseler. nice 
~ğitler günlerce yol yürüyüp ken
dılerini kızanlığa kabul etmesi için 
takırcalıya yalvarıyorlar, ayakları
:a kapanıyorlardı da, o hiç birini 

abul etmiyordu. Halbuki şimdi bir 
~eybeğe kendisine kızan olması için 
adeta yalvarıyordu. 
le ~acı Mustafa, kalbinde müthiş bir 
hının uyandığını hissetti. Her hald~ 
huna müsaade etmiyecekti. O anda 
İ! atta Çakırcalıyı da, Poslu oğlunu 

1 a .t~rnizlemeyi düşündü. Fakat ace
rıe 1Yı şey değildi. Ona Çakırcalı bu
l u her zaman söyliye söyliye ezber
"~hnişti. O da buna inkiyad etti. İ
~1nden: 

8 - Hele bir yol bekliyelim gayri. 
~~kalım sonu ne çıkacak? Diye dü
li'<ll'ldü. 

Çakırcalı. devam etti: 
t·b- Yahut seninle bu dakikadan i
dı aten düşman olüruz. İki düşman
~ 011 

da birinin mutlaka ölmesi ıa
t~rngeldiğini de unutma! Artık ka
l'~ Vermek senin yapacagın iş! İki 

0 
dan birini seç! 

bi;~s~u Mehmet sezdirmed€Il etrafı 
11,.. • go;ı;den geçirdi. Vaziyeti hiç te 
«tıak .. .. rd 

sıla. gormuyo u. Bir kapana kı-
~«buğını anlıyordu. Eğer kızanlı~ı 
bı ..ı l etmC'se, on adım bile uzaklaş-

n,ıan . lru 
~ h ensesıne rşunu yiyeceği 
dııu nkkaktı. Binaenaleyh kabul
~a~ bn9ka çare y~ktu. Sonra eğer 
hasıuı ederse' Çakırcalıyı bir yerde 
ca.ktırıp temizlemek te kolay ola-

ı. 

ı:>o1:; 11 f'f lı ı:ll .. ?. e bn;ı,..ı kaldırdı. Çakır4a-
('ık Yuzune baktı Herkos ağzından 
Jruıa~k Hifları iyicP du.fm!k irin 

a 1\Ji.:i."jmi,,~i. .i!lfe konuştu: 
d<'~·Sözlerin .iofn F.fe! Hakikat Ö
'hr ış ~aflaıo, iki namlı efe için dar

Bırıbirfn.izin yoluna ifüştüğü-

rnüz çok oluyor. Bunun için de ya 
birleşmemizden, ya da çarpışmamız- ! Vaniköy arasında bir yalı tutulmuş, 
dan başka çare yok. Senin benden Kuleli cSpor ~vh ve spor tesisatın
eski ve benden namlı bir efe oldu· dan istifade yolu temin edilmiştir. 

Kuleli mektebi müdürünün idağuncln da şüphem yoktur. 
Poslu l\Iehmet, bir snniye sustu. resinde olacak bu kursta Almanya 

Poslu konuşurken Hacı Mustafa Yüks~k Beden Terbiyesi Enstitiisii. 
büsbütün gazaba gelmişti. Bu ne cü- mezunu Beden Terbiyesi Umum 
ret, ne cesaretti? Nasıl oluyor da, Müdürlüğü Genel Sekreteri Cemal 
Poslu Efe Çakırcalı ile akran gibi Gökdağ, ~por öğretmeni Hüsarnettin 
konuşuyordu? Çakıcı buna nasıl Zeki" ve arkadaşlarının hazırladığı 
müsaade ediyordu. Poslu gibi bir bir programın tatbikile burayı biti
çah \takıcının cüretini bu kadar Her- r<'cck gençlerin her hangi bir spo1 
}etmesine nasıl · müsaade ediyordu? run antrenörü değil bir spor müte-

hassısının bildiğini kafi derecede bi
Bir ara Poslunun gözleri Hacı 

lir elemanların yetiştirilmesine çalı
M ustafa'n ınkilerle karşılaştı. Bu 

şılacaktır. gözlerin içinden fışkıran hiddet ve 
kini Poslu hemen anladı. Bu kor- Atletizm. güreş, futbol, hendbo1, 
kunç ba kışlarn istihfaf ve tahkirle yüzme, aletli aletsiz jimnastik gibi 
baktıktan sonra söziiııc devam etti: ameli ilk yardım fiziyoloji, spor mal-

zemesi ilh .. gibi nazari dersleri ver
- Senin .k1zanın olmayı kabul e- mek üzere bu sahada ihtisasları olan 

derim eie. Yalnız bir şartım var! 
kimselerden istifade düşünülmekte

Çakı rcalı, Poslu Mehmet Efenin 
bu cevabına sevindi. Fnkat acaba dir. 

Kurs yardirektörlüğüne ve hend
şartı ne idi? 

bol öğretmenliğine Hüsamettin, jim
- Nedir şartın? 

nastik, spor malzeme ve ilk yardım 
- İstediğim zam<ın kızanlarımı a- öğretmenliğine Zeki, arazi sporu öğ-

Jıp gitmeme razı olacaksın! retmenliğine Nuri, güreş öğretmen-
Karlarda ıiyeltileceif aiz ltir kıyafet 

Çakırcalı ancak birkaç saniye te- liğine Seyfl Cenap, atletizm öğret- Yağmurlardan sonra nihayet ma-
r<.'ddüt etti: menliğine Nailinin getirilmesi kuv· vi sema, sıcak güneş... göründü .. 

- Kabul! vetle muhtemeldir. Derhal bundan istifade lazımdır. 
Bunun üzerine Poslu Ml"hmet Efe 6 ay devam edecek leyli meccani~ Zira yaz mevsimi gittikçe kısalıyor 

ayağa kalktı ve Çakırcalıya yakla· lan bu kursa 18-32 yaş arası orta ve kış ise hemen bütün seneyi so
şarak elini öptü. Diğer iki kızanı da mektep ve lise mezunu gen~erd!>n ğukluğu, yağmuru, rüzgarı ile zap
kcndisini taklit ettiler. Çal:ıcının kı- yüzme, atletizm ve jimnastikten ya- t ediyor. 
zanları kendilerine yeni katılan ar- pılacak imtihanda muvaffak olan 8 • Kışın pazar sabahları yataktan 
kadaşlarına hiç te iyi bir gözle bak- lınacaktır. kalkmıyarak tembellik etmek zama-
rnıyorlardı. Çünkü bunlar Çakırca- Atletizm ve yüzmede muvaffaki- nı artık geçmiştir. Yazın insan çok 
lının maiyetine girmemişler, adeta yet için asgari hadler sunlardır. 100 erken kalkmalı. Büyük tatillerden 
Çakırcah ile müsnvi şartlar dahi- metre: (14) sanive, 3000 metre (15) evvel, pazar günleri, bayramlarda 
linde ittifak etmişlerdi. Böyle bir dııkika, uzun tıtlama: (4,5) metre, küçük gezintiler ve bir iki gün SÜ· 

1 
muameleyi? de zeybeklik tarihinde gülle atma 7 metre, savurma topn: recek kısa seyahatler yapmalı.. 1 
tesadüf edilemezdi. 4!1 mı>tre, vüzme 50 metreyi zaman- Şehirden uzaklaşın... Nereye gi-

Poslu Mehmet Efe, Çakırcalınm sız yüzmek. dersiniz gidin ... Yalnız açık hava-
kendisini hakikaten hüsnüniyetle da bütün ,şehrin gürültülerinden 

Ayrıca 5 metre halata tırmanm3, 
yanma aldığına inanmıştı. Eğer Ça- demir, parmaklık, paralel hareket- uzaktı:ı asude bir gün geçirin ... ve 
kıcı Efenin kötü bir niyeti olsaydı, lcri yaptırılncaktır. İstenilen e~safı nih::ı· ..,t deniz kenarında veya kırlar. 
böyle uzun t<'şrifata lüzum görmez, hniz gençlerin ayın 26 sına kadar da büyük tatillere çıktığınız vey~ 
içeride otururlarken birdenbire kı· müracaatları, kabul olunacaklar 27 ·sayfiyeye gittiğiniz takdirde, sıhhat 
zanları üzerine hücum ederek ken- ve güneş yanmasının ilk tabakasını ' sinde imtihana girilecektir. 
disini öldürebilirlerdi. Her halde vücudünüze yapıştırmış olacaksı· 
Çakırcalının bazı mühim projeleri GOi kup•aı atletizm nız. 
olacaktı. Kendisini zayıf hissediyor mUs•biakaları Bahçe ile uğraşma, sizin de bildi-
ve çetesini kuvvetlendirmek istiyor- Birinci katagori Gül kupası atle- ğiniz gibi vücudün incelik ve çevik1 
du. Bunun için de kendisinden daha t izm müsabakaları bu hafta pazar lij\'i, göğüs adalelerinin kuvvetlen
iyi bir kızanı zor bulurdu. günü Fenerbahçe stadında yapıla· mesi, bacakların ve kolların sağlam 

Çakırcalıyı böyle zayıf görmek, caktır. ve kuvvetli olmasını intac edE.V". Bu 
Poslu Mehmet Efeye büyük ümitler 100, 200, 400, 800, 1500, 5000 metre şekilde çalışma, uykusuzluğa ve iş
vermişti. Halbuki o Çakıcıyı büsbii- düz, ııo metre manialı, 4 x 400 bay· tihasızlığa karşı da çok müessir bir 
tün başka şekilde tasavvur ediyordu rak. giille, disk, cirit, yüksek, uzun çaredir. 
Böyle bir adam nasıl olsa ko1ay1ıklrı sırık ve üç adım atlamadan ibaret Açık havada, bir gram şişmanla
alt edilebilirdi. O zaman da onun, olan müsabakalara gireceklerin en madan taze yumurtalar, tereyağı ve 
yerine geçmek kolay olacaktı. İçle- fazla bu akşam saat 20 ye kadar at- süt yiyebilir ve içebilirsiniz. Sayfi
rinde buna mümanaat edebilecek Ietizm monitörü Naili Morana müra- yede, boğaz zevki olmadan hakiki 
tek adam Hacı Mustafa idi. Poslu e· cnat ederek kaydedilmeleri lazım- bir neş'c ve zevk kaynağı olamaz. 
fe onun bakışlarını hiç te beğenme- dır. Bu yerlerde, yemekler, günün bü-
mişti. Binaenaleyh kendisini sadece Birinciye 5, ikinciye 3

1 
ilcüncüye yük hadiseleri meyanında yer alır. 

ondan koruması kafi idi. 1 puvan verilecek ve bir atletin bay- Ve yemekten kimse katiyen vazge-
Daha fazla düşünmiye fırsat bu- rak yarışı hariç en fazla üç yarışa çemez. İnsan birçok kereler sayfiye

lamadı. Zira Çakırcalı Mehmet a- gireceği bu müsabakalarda kazanan de, açık havada sevimli. zarif bal-
yağa kalkmış ve talimat vermiye takıma gül kupası verilecektir. duğu kadınların şehirde tahammül 
başlamıştı. edilmiyecek bir hale geldiklerini 

- Haydi bnkalım; bu birleşmemi- Albay Cem•I Gökd•§ müşahede edebilir. Herhalde, işti-
2i yakın bir günde güzelce kutlula- Rumany•dan döndU haları ve bu iştihayı mükemmel su-
rız. Şimdi işimize bakalım. Buradan Rumanya gençlik teşkilatı hayra· rette tatmin etmeleri kendilerini 
doğruca Bademye'ye gideceğiz. Yal- mında bulunmak üzere davetli ola- böyle sevimli bir halde gösteriyor. 
nız yoldan kuş uçurtmıyacağız. Fa- ' rak gittikleri Rumanyadan avdet c· Bu sebeptendir ki hiç olmazsa hnf
kir köylüJe.-e ilişmek yok. Yalnız ' den Beden Terbiyesi Umum Mii- ~~----------11!_•_
Arnavut veya Çerkes olursa o za- · diirlüğü Genel Sekreteri Albay Ce
man iş değişir. Zira hal)er aldım, mal Gökdağ kendisini C. H. P. sinde 
Arnavut ve Çerkes kfihyalar köylü- 2iyaret ederek seyahati hakkında 

ye çok eziyet çektiriyorlarmış. Bun- mallımat rica eden arkadaşımıza in
lar dünyada temizlenmeden bize ra- tıbalarını şöyle huHl.sa etmiştir: 

' hat yok. Haydi bakalım! c- Rumnnynad beden mesnisine 
(Davamı var) dair çok şeyler gördüm. İyi bir genç-

v-.~~AA~~A~.AJ'\.-""AAA~AAA~A AAA~A~ 

;'V'V'<.A lik teşkilatı var. Beden mesaisine 
Otelcilerin talepleri kıymet vermişl<'r, intizamı temin i-

letkik olunacak çin yeknasak tiniformalar yapmış
lar. 

İstanbul C'telcilcri, düğünlerin 
men'i üzerine müşkül vaziyette kal
dıklarından Dahiliye V·kilin~ mü
racaat etrr.işlerdi. Dahilıye Vekili 
Faik Öztrak, i~in tetkıkini Vali ve 
Belediye Reisi Doktor Lfı.fi Kırda
ra emretmiştir Vali. tetkiklerine 
başlamıştır. 

Gençlik teşkilatı amirine vasi sa
ltıhiyet vermişlerdir. Bu salahiyet 
mesaisini kolaylaştırmaktadır. 
K:ırpatlar cenubunda P,ençUk a

miri, munllim ve rnuallımesi yetiş
tirmek üzere modern tesisatlı kadın, 
erkek spor eğitmen kursları açmış .. 
lar. Mesailerini çok beğendik. Genç-

tada bir kere, iştiha ile vemek ye
lik bayramlarında büyük intizam \'2 

varlık gösterdiler. 

H~lk gençlere yüksek bir karak
ter, yüksek kuvvet ve kudret veren 
beden terbiyesi muallimlerini sevi· 
yor ve tnkdir ediyor. 

Dolaştığımız yerlerde 12-16 yaş ::ı

rasında çocuklnrdan müteşekkil ön
lerinde bandoları ve Kral tarafın
dan VC'rilmiş bayrakları bulunan ta
kımlar gördük. Tabii ordu teşkilôb 
gibi yalnız yaşları ufak cocukları 
çôk neşeli bulduk. Kendilerine her 
yaşta yapabileceği şey vcıilmi,ş. Ne 
zor, ne kolay. Çok iyi intıbalarh 
memleketimize döndük. Gördükle
rimizi bir rapor halinde alakadar 
makamlara vereceğiz.> 

mek lüzumunu hissetmek lazımdır. 
Eğer bahçe işlerile uğraşmak ho

şunuza gitmiyorsa, top oynayın> ip 
atlayın, koşun... Ayni zamanda isti
rahat te edin, iakat bütün gün ha· 
reketsiz durmayınız. 
Dimağ yorgunluğu insanm mane-

Sayfiyeler için gilzel bir mode. 

viyatını kıracak şekildedir, fakd 
açık havada geçirilmiş olan bir ge· 
zintinin tevlid edeceği fiziki yor
gunluk iyi bir yorgunluktur. 
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Sayfiyede tatil ayları 
Birçok kimseler arasından sıyrı

larak yazın sıcak günlerini sayfiye
de geçiren kadı~ların, şehirdeki şık
lık ve zarafet hususundaki düşün
celerini bırakmıyacakları ve bunun 

için ne suretle hareket edilece
ğini kendi kendilerine sormaları 

tabiidir. Bu noktn üzerinde birçok 

tavsiyelerde bulunulabilir. Fakat 
bu tavsiyeleri söyliyen kimselerle 
karşısında bulunanların zevklerinin 
ve tabiatlerinin biribirine uyması 
lazımdır. Bunun içindir k; bu 1avsi· 
yelerin umumi mahiyette olması 

tatbik kabiliyetlerini fnzlalaştırır. 

Sayfiyede, kadın şıklık ve zarnfeti> 
güzel görünmek ve her zaman oldu
ğü gibi, vücudünün, tavrının ve ha
reketinin en güzel kısımlnrını gös

termek ve fena cihetlerini de sakla
mak hususundn kuvvet bulur. Bil
hassa snyfiycde, genç kızlar, yirmi 
yaşının verdiği tatlı hayat zevki ve 
zindelik yüzünden fazla yardıma 

muhtaç değillerdir. Gene kızların 

tabii renkleri güneşten korkmnları
na hiç bir suretle amil olamaz. Bu
nunln beraber insan biraz endişeli 
görünebilir. Uzun haftalar hayatını-

Çiçekli, küçük ve biribirine yakın 
resimlerle süslü bir pamuklu ku
maş, düz bir kumaştan daha temiz 
durur ve görünür. Korsaj munta
zam, kollar, dirseğin üst kısmında 
sıkı bir surette bitecek şekilde ya
pılmnhdır. Boynun hemen altında 
bulunacak dekolte yuvarlak bir şe
kil gösterecektir. Çorapsız gezmeyi 
arzu ediyorsanız ayakkaplarınız ka
lın tualden de olsa, yolda taşlardan 
müteessir olmamak için kalın ta
banlar ve iri bir ökce tercih edilme
lidir. Bu nevi ayakkabılarla yapı
lacak yiirüyüşte elzem olan soketler 
renkli olacaktır. Bu sizin en zarif 
bir kıyafetiniz olabilecek mahiyet
tedir. Şimdi bahçede çalışmak için 
de bir elbiseye sahip olmak lazım
dır. Kalın tualden seçilecek olan 
rop, tek bir parçadan olacak ve ön 
kısmı tahtadan düğmelerle birleş
tirilecektir. 

Ayni zamanda, şehir kıyafetlerin
de kullanılan kumaşla k11planmı~ 
düğmeler de istimal edilebilir. Üze
rinizde taşıyacağınız sade elbise ü
zerinde bu düğmeler çok zarif gö-

rünebilir. Geniş olmıyan ve düz kü· 
çük kollar, genişçe omuzlar renkli 
bir ~eri kemer, sizi değişik ~östere
cektir. 

Şimdi size bir de önlük lbımdır. 
Bunun kumaşını erkeklerin önlük
lerini yaptıkları mavi kumaştan in
tihap ediniz. Bu önlügün orta kıs
mında, bahçe makasınızın bulundu
ğu geniş bir cep yaptırılması ve 
hele başınıza geçireceğiniz hasırdan 
yapılmış geniş bir şapka zaruridir. 

Yalnız size başka bir kıyafet daha 
lQ7!mdır. Etrafınızdaki otlara ve gü
neş banyosuna ziyadesile mukave
met edemezsiniz, düğm!!li, bu rop 
altında ayni kumaştan bir short gi
yecek ve fularınızı korsaj diye kul· 
}anacaksınız. Bu iki ansamle ile ö
nümüzdeki yaz mevsiminde lazım· 
gelen kıyafete malik bulunacaksınız .. .............. ~··············~--... ..... 
Memlekette Spor 
Faaliyeti 

Aydın (Hususi) - Aydınspor pa
zar günü Çinesporla yaptığı son 
maçı 10-1 galip bitirerek bu yıl da 
bölge şampiyonluğunu hem de hiç 

mağlüp olmadan berabere kalma
dan iştirak ettiği 8 maçtan sekizini 
de galip bitirmek suretiyle kazan. 
mıştır. 

Gençlerimizin bu muvaffakiyetle
·ritıin grup birinciliklerinde de de
vamını dileriz. 
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Blleclk-E•klf•hlr m•çı 
Bilecik (Hususi) - Evvelki gün 

Eskişehirde Bilecik Gençleı Birliği 

ile Eskişehir Türkgücü takınılan 

arasında bir maç yapılmıştır. De
mfrspor klübiinden Mennan hakem 
olmuştur. Neticede Türkgücü 5-3 

snyı ile galip gelmiştir. Maç çok he
yecanlı olmuş, binlerce halk tara
fından merakla takip edilmiştir. 
Her iki klüp tarafından geçende ilk 

defa Bilecik sahasında vuku bulan 
temasda da galibiyet Eskişehir 1 

kımında kalmıştı. 



.. ,,., , " T E N 1 S .A. a A N 

N ih&v 
İki Demet Gül 

- t -
r azan : HU•amettln Nuri 

L 

Tekrar An kar adayım. Nedense J 
benim de talihim bu güzel yurdun J 

bu güzel şehrini çekiyor. Şimdi bü
tün sevdıklerim, uzak illerde bir 
gurbet acısile yanıyurlar ve ben dü
şünüyorum. 

temiyen dudaklarım Lenıanın narin 
yapılı kızıl dudaklarına dokunduru- ı 

yordu. 

İstanbuldan ayrıldıktan sonra 
yalnızlık benim de haya'mu yan 
yarıya değiştirdi. Yalnızlığı hiç 
sevmediğim halde hayatın insana 
yüklediği mecburiyetler o kadar çö
zülmez bir bağ oluyor ki ona uyma
mak, ve her şeye alışmamak imkan 
dahilinde değiL 

Yine beni Hamdidcn ayrılmak 

kadar faz.la üzen bir şey yok. Çün
kü aramızı ayıran karanlık geceler, 
uzun günler; kıskanılan bahtiyar -
lıklarımıza vurulan en canavarca 
baltalar .. 

Ayrılacağımız gündü. Onu ne ka
dar arzu ettirnse de görememiştim. 
Belki yanık kalbine verebileceğim 
bir parça teselli çok büyük faydglar 
doğurabilirdi. Ne yazık ki bu içim
de düğümlü bir acı halinde kaldı. Bu 
tahassürün öldürcü azabını ölünce -
re kadar çekeceğim. 
İstanbuldan a)Tılmadan evvel 

Hamdiyi çok iyi tanıyan bir arka -
daşırn vasıtasile adresimi bırakmış
tım. Aradan uzun aylar geçtikten 
sonra bir mektubunu aldım. Çok 
sevdiği nişanlısının evinden kaçtı
ğını ve şununla bununla bir müd
det İstanbulun kirli hayatında sü
rüklendikten sonra Ankarada zen -
gin bir tüccara metres olduğunu 

yazıyordu. Nişanlısını tanıyordum. 

Teyzesinin kızı idi. 
Beynime bir kurşun gibi saplanan 

bu zehirli satırlar beni şaşırtmıştı. 
Nasıl olurdu? O, kalbinin bütün his
lerini en tatlı bir ifade ile Hamdi
nin ruhuna damla damla akıtan çi
çek kadar güzel, mabed kadar ulu 
Ye temiz bir kızdı ... 

Asıl beni düşündüren nokta, bu 
çirkin hadiselerin önüne geçerek 
Lemanı İstanbula getirmemi iste • 
mesi idi. Mektubu bir daha okuyun
ca bütün hakikat çıplak dekorliırile 1 
gözlerimde canlandı. Dernek Lemanl 
bu kadar küçülmüştü? Ölmemek 
için metres olmayı bile kabul ede
cek bir vaziyete düşmüştü. Hemen 
kararımı verdim. Lcmanı Anka -
raya getiren tüccann ismi tanınmış 
olduğu için yaptığım tahkikat neti
cesinde nerede oturduğunu, nasıl 

yaşadığını iyice öğrendim. Hayatın 
bir cilvesile nasılsa zengin olmuş, 
hiç bir yden haberi olmıyan kaba 
bir adamdı. 

Bir haf ta kadar adamı, adeta bir 
polis memuru gibi adını adım takip 
ettim. Yen~e güzel bir evi 
vardı. Bütün gün akşama kadar pa
ranın peşinde koştuktan sonra yOT
cım yorgun eve dönüyor, ihtiras -
•an kabarmış, yosunlu dişlerini ör-

Ebrehe, Kaabe ve panayır dol3-
yı.sile fokkenin kazandığı şöhreti, 
Yemen Araplarının bile aylarca yol 
euluk zahmetine katlanarak oraya, 
ziyarete gitmelerini çekemedi. Ye
menin merkezi olan c:San'a• yı bü
tün Araplığın merkezi yapmak iste
di. 

Ebrehe, Habeş hükümdarına 

c:San'a• da muazzam bir mabed in
p ettireceğini, Arapları c:Kaabe• yi 
ziyaretten menederek cSan'aıt daki 
mabedi ziyarete mecbur edeceğini, 
bu suretle Mekkenin ehemmiyeüni 
ortadan kaldırarak Araplar arasın
da Habeşistan devletinin nüfuz ve 
satvetini tesis edeceğini bildirmişti. 
Ve Habeş hükümdarının muvafa • 
kati ile işe girişti. tnşa ettirdiği ma
bed. huntaten heybetli ve azametli 
idi. 

Kaabeye kudsiyet izafe eden, bu 
.f\izden Mekkeye muhabbet besli
yen Yemen Arapları, cEbrehe> nin 
hareketinden sinirlendiler. Valinin 
aleyhinde atıp tutpııya ba !adılar. 
Bir gece de, bir Arap kadını Ebre· 
henin yaptırdığı mabede girdi. Du
varlarına pislik sürdü. 

Ebrehe, Yemen Araplarının bu 
'cür'etini işitince çileden çıktı. Mek-

Bir gündü .. yine pşindeydim .. fa
kat nedense her zamanki hali 3·ok
tu .. gayet sakin ve düşünceliydi. Ne 
olursa olsun, bu fırsattan istifade 
etmeyi düşünerek ~anına yaklaş -
tım. Sanki kırk yıllık ahpapmışız 

gibi büyük bir samimiyetle: 
- Aman be) efendi, nerel~desi -

niz.. birk ç gündeür gözükmüyor -
sunuz .. hem bugün pek meyus gö -
rünüyorsunuz? Hasta filan mısınız? 
dedim. 

Herü sersem sersem yüzüme ba.
kıyordu. Böyle ad mlardan biç kor
kulmaz, çünkü günde beş ·üz kişi 
ile görüşürler_ tanıdıklarını bile u
nuturlar. Her halde beni ~ birisine 
benzetir gibi Oldu ki: 

- Vallahi beyefendi, refika çak 
hasta_ bilmem iki ne yapacağız._ 

- Aman efendim bunda tiüsünü
lecek ne var? Sizeçok muktedir bir 
doktor tavsiye edeyim. 

- Ah. çok memnun olurum. Aca
ba kendilerini hemen bulmak imka
nı var mı? 

- Derhal .. buyurun .. bendeniz b 
binelerini göstere) im_ 

Diyerek yürüdüm. O da benl bü
yük bir telişla takip ediyordu. Ku
lağıma ~hreti çalman doktorlar -
dan birine gittik. Birkaç dakY~:ı son
ra bana teşekkür ederek do rtom o
tomobile bindirirken Lemanın luıs
tal~ının ne olduğunu içimden bir 
ses sanki kulağıma fısıldıyordu. 

Birkaç gün geçmemişti ki Lema
nın hastahaneye kaldırıldığını işit- 1 
tim. Artık muhakkak kendisını zi -
yarcte gitmem lüzımgeliyordu. Za
vallı, beni görünce kim bilir ne ka
dar üzülecekti. 

Bir sabşh .. güneş kızıl bir lav sü
tunu halinde yükselirken kalktım .. 
ilk aklıma g len şey. Lemanı ~a
ret etmek oldu. Giyindim .. doğru 
hastahaneye gittim .. koğuşunu bil -
meme lüzum yoktu. Nasıl olsa onu 
bir daha hayata dönmiyeccklerin 
koğuşuna atmışlardı. Bunu pek iyi 
tahmin ediyordum. Bir an e\•vel i
çimdeki düşünceleri solgun dudak
larından kan dökülen bir kalbin zehl 
r:ile öldürmek istiyordum. 
Ayaklanın istemiyerek beni gide

reğim yere sürüklüyordu. Bir yer
de durdum_ kesik öksürükleri göğüs 

1 
lerini parçalıyan soluk benizlileJ" 
koğuşuna gelmiştim. Kapıdan girer 
girmez, çökmüş yüzünü örtmek is
ter gibi yastıklara peripn saçlım 
dökülmüş Lem.anı gördüm. Yanın
da hiç kimse yoktu. İlerledim. Ken
disine birinin yaklaştığını görünce 
o da hafifçe doğru1mu~u. Elime bı
rakılan ince parmakları avucumun 
içinde okşarken beni tanıdı. 

<Sonu yann) 

keyi zaptile Kiiabeyi tahrip etmeğel 
yemin etti. On üç muharebe fili ı.·e 

büyük bir ordu ile Hicaz üzerine 
hareket etti. Habeş ordusu, evvela 
c:Tiıif> kasabasını zaptetti Oradan 
gönderdiği bir kuvvetle Melekeyi 
muhasara etti. 
Oranın reisi, Peygamber .Muham

medin büyük babası Abdülmütta -
Hpti. Mekkeyi muhasara eden Ha
beşliler, civarda buldukları bütün 
hayvanları, bu meyanda Abdülmüt
talibin d~ iki yüz devesini ellerine 
geçirdiler. 

Kbrehenin elçisi, ordunun Kaa· 
byi tabrip etmeğe geldiğini, buna 
mümanaat olunmazsa ahaliye ilişil
miyeceğini söyleyince Abdülmüt -
talip: 

- Biz muharebe etmiyeceğiz. Ka
abe ise Allahın ve sevgili peygam
beri İbrahimin evidir. Onu muhafa
za etmek de onlara düşer . 

Diye cevap verince, elçi ona, Ti
if.e gidip Ebrehe ile görüşmesini 

tavsiye etti. Abdülmüttalip de Ha
beş valisinin yanına gitti. 

Ebrehe, Abdülmüttalibe büyük 
bir hürmet ve riayet gösterdi. Ken
disini yanına oturttu ve ne gibi bir 
dileği olduğunu sordu. .,. "'._ 

laı:.eaden bir manıara 

haziranda açılan Gönen panayırı bu •• •• •• 
Gönen (Hususi) - Her sene 121 

yıl 29 haziranda açılac•ktır. Kom~u Gonende Kultur 
\"e civar viliyetlerle ikövlerden ge- H d l b• 
len binl--- ~ .. · . • .... :akil er şey en evve ır -= .. e ~ının .,....... e yapı- • • 
lan ve ~ayınn bu yıl on yedi gün orta mektebe ıhtıyac va .. 
geri kalınasmın sebeb on beş gü!l 
ev\~ ~aşaçüUik köyünde görülen 
ha}'\·an hastalığıdır. Bugün bu işla 
alikadar olanların söylediğine na
zaran 15 haziranda Karcbey, 22 ha
ziranda Manyas 29 haziranda da 
Günen panayırı açılacaktır. J 

Gönen panayınnı diğer panayır· 
lardan üstün tutan evsafı kasaba· 
run içinde l:e bol ağaçlı bol sulu ko· 
ca çayın kışta kurumasıdır .. 

Panayınn bu sene geçen seneler
den daha güzel ve daha eğlenceli 

olması için şimdiden hazırlıklar bnş
lamışt1r .. Gerek 29 haziranda ve ge
rekse 10 ey1\ılde yapılnn Gönenin 
ilk '\'e sonbahar panayırları Türki
yenin belli başlı en büyük pazarla- f 
nndan birini teşkil etmek"tedir. j 

s. v. B. I 
••w•• ••••-·-----• .. • 

İzmitteResim Ve1 
F otograf Sergisi 
lfgaltlen kartulu~un Yll
d6nU111Q gUnDnde bUytlk 

bir .. rgl açılacak 
İzmitin . düşman işgalinden kur

tuluşunun yıldönümü olarak kut
lanmakta olan bu ayın 28 inci günü 
yerli ressam ve fotograf meraklıh
nnı teşvik maksadile bir cFotograf 
ve resim sergisi:. açılması kararlaş-. 
tırılmıştır. Bu sergiye iştirak edecel\: 

Gönen ilk okaf oğretmınleri 

Gönen (Husust) - Burada ma 
rif hayatı pek müterakkidir. Mek
teplerde talebelerin sayısı gitgide 
artmaktadır. Yalnız halk fakir oldu
ğundan çocukler ilk mektebi bitir
dikten sonra tahsillerine devam e
dememektedirler. Gönenlilerin bir 
orta okula şiddetle ihtiyaçları \'ar· 
dır. 

eserleı- nihayet haziranın 25 ine ka- len eserlere mükafatlar verilecek
dar İnnit Halkevine teslim edilmiş tir. Manzara. natürmot, portre, 
bulunacaktır. kompozisyon için ayn ayrı hediyP.· 

Sergiye iştirak edecek resimler 1 ler verilecek, profesyonel ve am:ı
behemehal çerçe reli v€ya paspar- tör eserleri ayrı ayn tetkik edile-
tulu olacaktır. cektir. 

Sergi r~im ve fotograf sergisidir. Fotograflar güzel bir paspartoya 
Fotografların kücük, büyük, resim- yapışmış veya süver olmaları la· 
lerin yağlı boya, ıSulu bnya, kara zımdır, sergi İzmit Halkevi okuma 
kalem v. s. olması serbesttir. salonunda açıl~ak ve on beş gün 

Mevzulara göre en çok beğ/ ni- devam edecektir. 

~® IMW&r! @ı&?l!ı l 
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Abdülmüttalip, yalnız zaptedilen 
iki yüz deı.-esinin istirdadını ricaya 
geldiğini, başka bir dileği olm:ıdığı
ru sö~·leyince Ebrehe hayret etti ve: 

- Yahu Senin v~ ecdadının iba
detgahı olan Kiabeyi tahribe gel -
diğimi bildiğin halde onu kuratr -
mak için bir ricada bulumuyorsun 
da, y.alnız kendi de~lerini düşünü
yorsun? Bu ne hal? 

DiyesordU. 
Abdülmüttalip de: J 
- Develer benim malım, Kaabe~ I 

nin sahibi ise Allahtır: !' 
Diye cevap verince Ebreh~. bu 

cevaptan memnun oldu. Develerini 
iade etti. 

Abdülmüttalip, develerini önüne 
kattı. Mekkeye getirdi ve Kaabenin 
kapısındaki halkaya yapışarak: 

- Allahım! OnDların hezimetini 
senden b şkasından dilemem! Evi
ni sen muhafaza et! Evinin düşma
nı olan senin de düşmanındır. Alla
hım! Kbbeyi harap ettirme! 

·-
Mealinde manzum bir münacatta 

bulundu. 
Abdülmüttalip, bu münacatından 

sonra Mekkelileri aldı; dağlara çe
kildi. 

Ebrehe, ordusunun başına E;eldi 
ve Mekkeye girmek emrini verdL 
Ordunun önünde yürüyen cı:Fili 

Mahmudiıt ismindeki fil, yürüyüş 

emri verilince yere çöktü; yürüme
di. Ne kadar tazyik edildisc para et
medi. Fıl, geriye döndürüldüğü za
man yürüyor, Mekkeye sürüldüğü 
vakit yere çöküyordu. Diğer filler 
de onun hareketini taklid ediyor -
lardı. 

Habeş ordusu, fillerın bu hareke
ti önünde manevi kuvvetlerini kay
betmişlerdi. Bu sırada semayı, eba
bil denilen küçük kuşlar kapladı. 
Gagalarında ve ayaklarında getir -
dikleri küçücük taşlan Habeş as -
kerlerinin üstüne yağdırmıya başla 
dılar. Bu küçük taşlar, Habeşlere 
isabetle onları itlaf ediyordu. Az za-

-9-

Ne ise ilk defaki gibi bir sinir 
buhranına şahit olmadı. İyi kalbli 
Selim, bu vaziyet karşısında hiddeti
ni tamamile unutarak karş sındakme 
acımağa başlamıştı. Bu genç. kalbde 
gizli bir yaranın me\·cut olduğunu 
düşündü. Ve bu hissinde aldaiımadı
ğını da, Hikmetin bir müddet sessi'! 
durduktan sonra, kısık bir sesle:~Ge 
çen gün hasta idim. Bazan böyle o
luyor ... Hastalara faz.19 sert mL<an:e- ı 
le etmemeli... de.mest üzerine far. 
ketti. 

Selim cevap vermed5. Bu heyecaı1-
lı ve kendisini zaptedemiyen kalbi 
ağır bir kelime söyliycrek yaml:ı
maktan korktu. Fakat Hikmetin 
.ken~=s;n: hasta hissettiği zamanlar
da oclôsmdan çıkmamasının mürac
cah •Jlc!uğunu aklından geçlrdL 

Bir müddet konuşmadan yürüdü
ler. Nihayet Hikmet nazik bir ta
vırla: 

- Gür(!Şi çok erken ~tme.k le 
hata ettiniz, sonunu görmeniz la
zımdL Yazık oldu ... dedi. 

- Bu mevzuu bıraksak daha iyi 
otur. Bazı Hitüeler bende iyi tesir 
bırakmaz. 

Hikmet başını çevirerek: 

Ukala! diye mırıldandı Ye son
ra heyecanını yenemiyerek: 

- Evet, lıerşeyden. hele insanlar
dan nefret ediyorum. Herkesi iğne

lemek istiyorum. Zira riyakarlık

tan hoşlanmıyorum. Her ~ün, taşı
nan riya maskelerini çekip atmakla 
vakit geçiriyorum. İşte bütün in

sanların, yüzlerinin ifodelerini sak
lamıyacak kadar iradeli baulan 
müstesna, hepsinin birer maske ta
şıdığım farkettim. İşte cemi)•et böy
le bir topluluktur. 

- Böyle sözler genç dudaklara 
yakışmıyor. Bana adeta ezberlemiş 
bir ders söylüyorsunuz gibi geliyor. 

Hikmet hiddetlenerek: 
- Kaç yaşında olduğumu nere

den biliyorswıuz? diye bağırdı. İn
sanın yüzü, hayatın saatlerini, daki
kalaonı ~aret eden dm·ar saatleri 
midir? 

E\•et. on altı )'aşındayım; fakat 
hayatta sizden fazla gördüm ve ya
şadım; ben bir kütüphane faresi de
ğilim. Dünyayı büyük ciltli kitaplar 
arasından da seyretmedim. Çok .şü
kür. malumatımı takviye için, göz
lerimin önünde insan nev'inin muh
telif nümunelerini gördüm, ve bü
tün insanların birbirine benzediği 
neticesine vardım. Bu sebeptendir 
ki hepsinden istisnasız olarak nef
ret ediyonım. 

Selim tebessüm ederek cevap ver
di: 

- Benim ve uş:ığınız Mehmet için 
bu iltifatmızdan dolayı teşekkür e
derim. 

- Mehmet için üzülme)in. O ka-

manda Habeş ordusundan bir fert! 
sağ kalmadı. Ebrehe de maktuller 
meyanında bulunuyordu. 

Mekkenin etrafı Habeş askerleri
nin leşletile doldu. Arkasından iid
d~li bir yağmur yağdL Leşleri sü
rükleyip götürdü. Mekke ve 'Mek
kede bulunan KU.be bu suretle düş 
manın tahribinden kurtuldu. 

c:Kur'an» da, buna cFil vak'asııt 

denilmiştir. Vak'aya ait yukarıdaki 
izahat da c:Fil suresiıt nde mevcut
tur. 

Bununla beraber, Hicaza giren 
Habeş ordusunun bir kısmının bir
çok sen~ler orada kaldığını tarihler 
kaydetmektedir. O kıt'anın birçok 
yerleri, birçok seneler Habeşistan 
devletinetiıbi kaldı. 

İran Şahı Nüşirevan, Yemende 
buunan Habeş valisi cSeyfi ziyezn» 
ile anlaştL Onu; Yemeni, İran dev
leti namına idare etmeğe kandırdı. 
Bu suretle Yemende ve Hicazdaki 
Habeş kuvvetleri bu yerlerden tar
dedildi. Bu suretle Sasani hükume
tinin nüfuzu Yemende de kuvvet
lendi. 
Nuşirevan, tahta geçtiği zaman 

Bizanslılarla müsalaha akdetmişti. 
Fakat o, akdettiği bu müsalô.haya 
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hn kafalıdır. Yüzüne karşı istoli -
ğim kadar kendisinden nefret etti
ğimi bağıra bağıra sôyliyeyim, al
dırdığı yok. Yanımızda ınükemme
len oturuyor, yiyor, giyini) or, ken
disine kaı·§ı gösterdiğım hareketin 
müsbet bir tesiri yok ki ... Zaten onu 
daha ziyade bir hapishane gardıya
ru olarak telakki edi) orum. Ben ne
zaret altında bulunan bir mahpu -
sum. Bu ormanlar, haftada ancak 
iki kere dolaşabildiğim bir hap· a
ne avlusudur.. Mehmed de ıgardiv.a
nım. Cebini araştırın. İçerisinde ip
ten bir kırbaç bulacaksınız... 

Selim. Mehmedin yüriine b:ıktı. 
Adamcağmn açık ve saf çehresi gü
lümsedi. Genç adamın karşısında 

kısa boylu, tıknazca fakat kuvvet'li 
ve sd1hatli bİr köylü duruyordu. 
Bunun üzerine Hikmete dönerek: 

- Mehmedin cebindeki 'kırbaç hi
kayesine inanmıyorum.. dedi. 

- Öyledir. Sizin gibi kütüphane 
adamlarından başka ne beklenir san 
ki. Kitaplnnnızda rastladığını bütün 
hikayeleri düşünmeden ve mutlak 
bir hakikat olarak alıyorsunuı.. Ve 
hayatın en idi şeyleri, inanmak is
temediğiniz batıl muc.izclcr şeklin
de görünüyor. 

- Kızmayınız. Ne yapayım? B11 
zavallı adamın yüzünde vahşi, fon 
bir :ruhun nişanesini göremiyorum. 
Bu da kabahat mi? Her ne halse, 
eğer nezaretl~ mük ... llef ibir gardi
yan ise, sizi sıkmıyor gibi. Zira ge
çenlerde size ilk rastladığım zam:ın 
tarlalarda yalnız başınıza atım~ın 

üzerinde koşuyordunU7:. Serbest kal
manızdan da bazı kims ler zarar gö
rüyordu. 

- Geçen gün yap!.1ğım bir d:?lilik 
idi. İlk defa olarak Mehmcdin ya • 
nından kaçmıştım. Bu, bir tecrübe 
mahiyetinde idi. Fakat iyi netice • 

lenmedi. Ve bir daha da başlıy.acak 
değilim. Bu hareketimin bana neye 
mal olduğunu görmek ister misiniz? 

Siyah kadifeden ceketinin sağ 

lkolunu sıyırarak: Selime, bir demir 
halkanın mütemadi temasından mü 
tevellit kırmızı bir lekenin ihata 
ettiği ince ,.e nazik bileğini göster
di. 

Genç adam, bir hayret ve merha
met ·nidası koparmaktan kendini a
lamadı ve gösterdiği müstehzi ta -
Yırdan utandı. 

Hikmet devam etli: 

- On beş. gün, aşağı kattaki bir 
odada bileğimden zincirli olarak 
yalnız başına kaldım. Biraz evvel 

c:ıber söy:Iediğimi ıişaret ettiğiniz 

zaman haklı idiniz. !İşte bu taşıdı -

ğım kırmızı leke, benim düşünce üs
tadımdır \'e aklımdan geçen şey -
leri size tekrarlıyacak olsam ... . · 

(D~\·amı 1•ar) 

bir kıymet ~ermiyordu. İçinde } a
nan illtikaın ateşi ile, ilk fırsatta 
Bizans üzerine aWnuya can atıyor
du \'e tahta geçişinin ikinci sene -
sinde B~nslılar ü~erinc yürudü. 

Bu haıp, muhtelif :fasılalarla oa 
yedi sene sürdü. Iran orduları, bi!'
çok defalar, Bizans arazisi dahilin
de Malatyadan ilerilere kadar geç
tiler. cJüstinyeıı» den aldtklan mü
him pualar mukabilinde iStila et -
tikler yerleri ıteııkederek geri çekil· 
diler. 

Nuşirevan, c:.Jtlstinyen» in ölü
münden sonra Suriyeyi işgal etti ve 
Aırtaky.ayı zaptedere'k tahrip etti. 

* Antakyanın o zamanlar, büyü1' 
bir şöhreti vardı. Dünyanın; Atioa, 
Roma ve .Bizans (İstanbul) dan .son
ra en büyük Ye güzel şehri idi. 
Antakyayı, Büyük İskender öl " 

dükten sonra istikl5.llerini ilan e -
den Genera1lerdcn c:Selefküs Niktı
ton miladdan 301 sene ev\~el eski 
bir Türk şehrinin harabesi u~erinde 
inşa etti; babasınm namına izafe e· 
derek c.Aııtiyoküs» tesmiye etti ve 
Suriyede kurduju lmtllığa payitaht 
ittihaz etti 

!' (Devamı var) ' 
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TENIS:A8AH 20 Haziran 1939"-. 

Haydarpaşa Lisesi Satınalma Kurumundan: 1
11 

____ _ 

Haydarpaşa lisesi pansiyonu için satın alınmak üzere azami 1800 ton 

tüvenan maden kömilrü 14/Vl/939 tarihinden itibaren on beş gün müd

DİKKAT 
detle ve kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 29/VI/939 perşembe 5ünü saat 15 de Beyoğlu İstiklal cad
desi Karıman karşısında Liseler Alım Satım Komisyonu binası içinde 

toplanacak olan komisyonda yapılacaktır. 
Tahmin bedeli beher tonu 11 lir.a 50 kuruş hesabile mecmuu (20700) 

ve ilk teminat 1553 liradır. 
İstekliler şartnameyi her gün mesai saatleri içinde mektepte görebi--lirler. Eksiltme~e girmek istiyenlcrin cari sene Ticaret Odası vesikası ilk 

teminat makbuz veya banka mektuplarile birlikte tek':"1f mektuplarını ek

siltme saatinden en son bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde ko

misyon Başkanlığına vermeleri. 
Zarfların kanuni şekilde kapatılmış olması ve posta ile gönderilecek 

teklN mektuplarının zamanında gelmiş olmaları lazımdır. (4222) 

Preventorium Sanatorium Direktörlüğünden : 
Miktar 

Eksiltmeye Prevantoryom Pansiyon 
Konaa maddenin içi• içia 

cinsi Kilo Adet Kilo Adet 

Birinci nevi ekmek 20 000 15000 

Tahmia Tutarı ilk 
oluaan F. temiaat 
kuruş Lira Krt. Lira K. 

Ekıiltmeain ya
pılacaaı 

Şekil Glha Saat 

9,5 3325 249 50 Açık 21/6/39 1• 

55. 1100 

. 
BAKER mağazalarının ıat-
tığı kestüm Te pardestiler, 

emsalsiz bir biçimdedir. 
SAALAM 

ŞIK 
ucuz 

Hali hazırda piyasamızın en Orlpln kutularının Uzerlne r••lmde görtlUIUnU& 
zenfin çeşitleri, her yerden t•kllde kabartma pullar lllve edllmı,ıır. 

Kıvırcık koyun eti 1 000 
Erkek dağlıç koyun eti 8 000 
Kuzu eti 2 000 

1000 
600P 
15(). 

55. 
45. 

ucuz fiat ve müıait prtlarla Her yerde ıararla pullu kutulan l•t•ylnlz 

2116139 14.ı6 .. aa_tı.ım•a•k•ta•d•ı'··----- •-•v•e_.111u•l•s•u•z•k-u.tu•l•a•r•ı 11İşiılid-d•e•tl11e-re•d•d•e•d•ı•· n•1•z•. --
7700 
1575 802 16 Kapalı 

300 40. 320 Sığır eti 500 
~~-....,.,,.,...------ --~----~-"'---=--------~----------------------~ ---·· Ciğer · 

Beyin 
1 

Paça 
İşkembe 

......,_ 

.. ·- - .,-

Kesılmiş kuru meşe ve 
güçgen odunu 250 000 
Meşe mangal kömürü 10 000 

250 
500 

lOOG 
500 

Gazhane koku l 00 (ton) 
Yerli kriple 150 (ton) 

250 
500 

J.000 
500 

250 kilosu 

27. 135 
15. 150 . 
3.5 70 37 90 Açık 21/6/39 14.45 

15. 150 

275. 2750 
4. 400 564 40 Kapalı . 21/6/39 15.15 

1900. 1900 
1650 2475 

------------------------------------------------~ 
Arpakırması 5000 6. 300 
Kaba ve ince kepek 16000 
Saman 13000 

t5 720 96 Açık 21/ô/39 15.30 
2. 260 

------------ ----- ~-~ ----------------------------------~ 370 Agık 21/6/939 15.45 

107.25 Açık 21/6/39 16.3' 

325,50 Açık 22/6/39 H 

1615 ~çık 22/6/39 14.30 

Tavuk 
Hindi 
Piliç 

Zeytinyağı Ayvalık 

Toz şeker 
Makinelenmiş Tosya 
pirinci 
Makarna (irmik) 
Un ekstra 
lrmik (sıfır No.) 
Nişasta (yerli b1,1p· 
Pirinçunu 
Siyah zeytin 

3500 2500 
1500 1000 
~000 2000 

lOO 100 
ıno 100 
lOO 100 
500 800 

87 AÇ ık 22/6/39 16 

27 1620 
25 625 
15 600 
18 36 
20 40 
25 50 
27 216 .. 

Tuz yemeklik. 
Sofra tuzu 

1000 500 4,5 .67,15 562,30 JCap8.I[ - 4/6/39 15.30 

Kuru fasulye (Derma
·on) 
Şehriye (irmik) 
Kuru barbunyı 
Sabun Ayvalık 
&da 
Yefil mercimek 
Kırmıı: mercime) 
Nohut (Biga) 
Kuru bamya 

Portakal (80 lik Dört
yol) · 
Portakal (IGO hk Hatay) 
Portakal (160 lık Mer-
ıin yafası) 

Mandalina (100 Jük) 

100 

600 
100 
1oe 

300G 
1500 
150 
50 

\00 
5P --

Kiraz Yarımc~ tOO 
Çilek EreğU 150 
Vişne 500 
Kaysı . ~00 

Karpuz (Tekirda! 

wo 
100 
lOG 
200 

151) 
50 

lOO 
50 

1000 
1509 

100. 
1000 

200 
150 1 

500 
10 

.iOO 

6,5 

85 
25 
12,5 
35 
5 

17 
10 
l2,5 

100 

1000 3,5 
15()( 3 

10~ 4,5 
100(> 2,5 . . . . 

14 
25 

lüo 13 

6,15 

250 
50 
25 

1120 
75 
51 
10 
75 

100 

70 
90 

90 
50 
72 
75 

140 
100 
130 

I 

I' 
1 

I 

Kavun (Topatan) 500 500 u 140 160.ıl ~~ ; ., ~/6/939 ıı 10 
Kavun (Kırkağaq ŞQO .~90 16 160 
Mürdümerik 100 100 10 20 
Türbeerik 150 ~ lso 10 30 
Şeftali 406 
O'züm (çavu~) 700 

17 102 
17,5 210 

~ 200 
' 509 

O'züm (yapıncak) 500 ;oo 12 120 
r.ıze incir 200 ,00 10 40 
İima (Amasya) 500 500 80 300 
Elma (Gümüşhane) 500 

-~ 
500. ,,,,. 20 200 

1 - Kurumumuz ve pansiyonunun 1939 malf yılma ait yiyecek, yakacak Ye sair ihtiyaçları huırlanan ıart
nameleri mucibince eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme yukarıda gösterilen gün ve saatlerde İstanbulda Cağaloilunda Yüksek Mektepler Muhasibi 
Mesullüfü binasında toplanacak Satın alma Komisyonunda yapılacaktır. 

a - Kapalı zarf usulile yapılacak eksiltmeler için isteklilerin teklif mektuplarını 2490 sayılı kanun hüküm
leri dairesinde istenilen vesikalarla birlikte muayyen saatten bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon 
İteislifine vermeleri. 

4 - İstekliler, 1939 yılına ait Ticaret odası vesikası ve yine 1939 olmadığı takdirde 1938 yılına ait Ruh
sat Unvan tezkerelerile eksiltmesinegirecekleri i§ kadar (enaz) her hangi bir resmt müessesede i§ yaptıklarına 
~e bu müesseseyi memnun ettiklerine dair birer bonservis ibraz edeceklerdir. 

5 - Bu erzak vesaireyi vermek isteyenlerin yukarıda gösterilen saatten bir saat evvele kadar muvakkat 
teminatlarını Yüksek Mektepler Muhasipliğine yatırmaları ve ıartnameleri görmek isteyenlerin de her gün 
müessese Direktörtüğüne beş vurmaları. -

l<a dyolarını 
f er>dh edePsenlz ~ 

• 

- -vePdJğlnlz 
· par:><;Jnın ,,, 

-2mlsll kiyme+lnde ,)r;q 
bir:> Radyo olmı$ oluPsunuz ... 

TEnliLATLI YENİ FİYATLAR: Petln için 01o 10 

tenzlllt y•pllır 

~ ~ TllOPil< model!i. 6 t:amlkıfı. ll. 11!. 

' il I' il 11 il il 220,. 
( 6ÖZ RYRRI HRRIÇ} 

~ .,, miiJıim ~ ~ o&A FilAdJ{94da 

PHILCO llılDYO AftD TELEVISIDH COAP. · ~ 

TÜllHİ'IE UlfUN llÜl'ft5Jİll HELİOS MÜESSESRTI. 611LllTH-İ5Tlllf8Ul 
P.11. 1400, TEJ.EF. //ft611 

r Pendikte GUresler 
Kartal kazası Çocuk Eıirgeme 

Kurumu menfaatiae 

Yağlı büyük pehliwan güreşleri 
fJendlkte BUlbUI 

b•hç••lnde 

2 Temmuz Pazar günü 
yapılacaklar 

lkramlyaler : 
Baıa 70L. (20) lira11 mağJüba 
,, altına 35L. (10) ,, ,, 
Ortaya 20L. (5 ) ,, ,, 
Desteye l OL. verilecektir 
Ve güreşler ciddi olacaktır. 

Kartal Çocuk Eairgeme Kurumu 

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

Malzeme Müdürlüğü odasında toplanan Malzeme Eksiltme Komisyonun• 

da cem'an 2072 muhammen bedelli Haydarpll§ada teslim p.rtile 20 ameli 

6 mühendis, 4 hala ve 4 banyo çadınnın açık eksiltme usulile eksiltmesi 
yapılacaktır. 

Eksiltm~ şartRamesi ve teferrüatı bedelsiz olarak Malzeme Müdill"" 
lüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 155,40 liradır. 

İsteklilerin muvakkat teminat ve ıartnamesinde yazılı vesikalarla bit
likte ayni lJÜn saat 10 da komisyonda hazır bulunmaları lAzımdır. 

c2269> c4191t?1" 

Sahibi: Ahmet Cemaleı.ldin SARAÇOGLU 

Neşriyat müdürü-: Macit ÇETtN Basıldıjı yer ı Matbaai Ebilzsiya 


