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KURUŞ 

Tehdit 
Yazan: HU.eyin Cahid YALÇIN 

Paris'den: 
Gariptir ki gayet disiplinli ve öl

ÇÜlü olan Alman matbuatı Türk -
İngiliz anlıışmasından duyduğu in
fial ve hiddeti bir türlü gizlemeğe 
tnuvaffak olamıyor. Alman gazete
lerinin milli hakimiyet memleketle
tindeki matbuatı gibi serbest olma
dıktan ve daıma resmi makamların 
auşüncelerini aksettirdikleri düşü
llÜlecek olursa oıilarda hala devam 
etrnekte olan bu şiddetli mcmnuni
Yetsizlik biitün bütün göze çarpı
Yor. Bu Alman hiddetı Türk - İngi
liz nnlasmasının lüzumuna ve fay
dasına dair yenı bir delili teşkil et
tifüni söyldmeğe hacet vnr mıdır? 
Dernek bu anlasma Almanya'nın 
veva totaliter menfaatinin bazı ta
savvurlarına bır scd cekmiştir ki 
bundan dolayı bu kadar hırslanıyor~ 
lar ve hatta bunu gizliyemiyecek 
dereceCıc nezaketi bile unutuyorlar. 

Alma telerinc> fiilen gör-
dü~ü hırlı ve infial 
eser tehdid ma-
hiye ı 
baclıtcr s 
dı~ı bir h v ·· 
lavva haricive n 
ticıvc nan;ına bir ı 
'I'ürk - İngiliz misakının alkan an
~~ntı tarafından kabul edilmiş olan 
~ ıtaraflık vaziyetine mugayir oldu
gunu bildirmistir. Rumanya harici
Ye nazırı da Bnlkan misakma başka 
bir şekil vermek için bir proje ha
?ırhrnıs. Bu projeye göre misaka 
Buıgaristan'ı da alacaklarmış. 
'Alman gazetesinin bu haberden 
Çıkardığı nC'ticeye göre, Türkiye 
Balkan misakından hariç bırakıla
~akttr. Türkivenin yeni politikası 
/rsısınd Yugoslavya ile Bulga
-t;~t n v~ Yunanistan Türkiyeyi ar-

Avrııoada bırakmak caiz olur 
tnu. olm z mı .d , e dü ünebilir1er
'tni~. 

· l3i.itün bu ~özleri Almanya'da uy
durulmus giiliinc bir masal. Türkle
ri zerre kadar endişeve düsüremi
l'~C'k t'ıdi bir tehdid mahiyetinde 
gordiiğiimüzi.i ~çıkca bevan etmevi 
hir v:ı .. ·r b·1· · T" k·. k -B d e ı ·rız. ur ıy<'ve arşı 

1 krınlı müttefikleri samimivetle
lini. hcır zn!T'an olduğu gibi, Türk -

Parti Kurultayı Varın 
iş.ini Bitiriyor 

Cümhurreisi Partililere Köşkle
Veriyor rinde Bir Gardenparti 

Büyük Kurultayın Dünkü Müzakereleri de Müna· 
kaşalı Oldu. Parti Genel Sekreterinin Hüku

met Azası Salahiyeti Kabul Edildi 

Büy&k Parti Kurultayı İçtima Halinde 

Ankara, 1 (Hususi) - Büyük 
parti kurultayı cumartesi günü ça
lışmalannı tamamhyacaktır. Ayni 
gün değişmez Genel Başkan Cum • 
hurreisi İsmet tnönü, kurultay aza
ları şerefine Marmara köşkünde 1 
bir agrdenparti verecektir. 

Ankara, 1 (A. A.) - C. H. Par-, 
tisi beşinci büyük kurultayı bugün 
öğled&ıı sonra Reis vekili Hilmi U -
ran'ın başkanlığında üçüncü toplan
tısını yapmıştr. 

Reis, müzakereyi aaçrken Ti.irk 
Hava Kurumu Riyasetinden bir tez-

kerede kurultaya iştirak etmek ii
zere hariçten gelen delegelerin h'l
va gençelrimizin ç.alışmalarını ya -
kından görmeleri ve takip edebil • 
meleri için Türkkuşu tarafından ya
pılacak gösteriye davet edilmekte 

(SoPu 3 ün<'Ü sayfamızda) 
nf(iliz al"la masından sonra da mu-

hafaza ctmi..,lrrdir Yun~nıı mütte- ~~....,.,,~~~~~~~~~,......=-~~==-..-..,..~ · 
fikl('r;m·., 'I'i.irkivcınin temin ettiği Bu Sene Memurlara 6 Bu Yaz lstanbulda ~~ P,rı.r tiYi kcındi \'at nbrının da 
ır s adrt \'(' ~e·amet vasıtası tar- A ntro polo j; 

;~·d~::~~~·r:ı:~·i'.~d~~,·~:~~: Saatlik Yaz IV!esaisi Konnresı· ı oplanıyor 
ıunanı~fan'da Tiirl~ivt-'v<' karsı bes- Y 1 
1 T Ankara, 1 (Hususi) - Bu yaz, 
denen doc:t 'lC' hi siv~t A.Jmnn tehdi- - t b • k E d • 1 • lstanbulda taıih kongresi değil, 
dl Vev tahriki •le rsılamıyaC'ak a 1 1 m 1 yor beynelmilel antropoloji ve Preisto-
. ere('{'dp kuv\•etlicfoir Alm~nların 
ttc rik arkeoloji kongreleri toplanacak-

1 do<;t millet aras•na sokmftk isti- tır. Eylülde Dolmabahçe sarayında 
;:eekı('ri nifak ve r.üphcnin hiçbir Memurlar yazın da Her Zamanki toplanacak kongrenin hazırlıkları -
ern~an fiile c1kamıvac~ğına biz na başlanmı4tır. Şmdiden ıoo ecne-

ın bulunuyoruz. G b Ak K Jı Ç / k/ . ar bi alim, i§tirak edeceklerini bildir. 
ti 1'umanyaya gelince, Balkanlar i l şama Q ar Q lŞQCa mişlerdir. 
.zerinde ilk Alman tehdidi kendi- ------ ·--- Kongre azaları, Anadolu hafri -

:~~·~·hissettirdiği ve Rumrnya bir Ankara, 1 (Hususi) - Şekiller göre 15 haziranda tatbiik bekleneıı yat. mıntakalarında 15 gün sürecek 
a 1 ı aya maruz kalmak ihtımali ha- Heyetince kabul edilen bir karama- altı saatlik kısa mesai usulü tatbik tetkik erde bulunacaklar ar 
Lı Olduğu zaman en evvel Türkiye me ile dairelerde geçe nyıl olduğu Barem proJelerl "'a" d edilmiyecek, daireler şimdiki gibi 

.. 
1 sız ve şartsız dostluk hisşiyııtı gibi bu yıl yaz tatili tatbik edilme - tabedlllvor 

goste · h d.. mesailerine devam edeceklerdir. ' fev· :rnıs ve u desine uşen vazi- mesi kararlaştırılmıştır. Bu karara Ankara, ı (Hususi) _Bütçe En-
~·· 1~da urre~dartc>~d~d~~~~~---~-~~~~~~~~~-~~~~~~~~~ ~me~~rem ~aj~rinibh w 
t ~~eceğini ilan ederek Rumen mi.it- ...,. teksir edilmek üzere matbaaya ver-

e ıkterimi?.in memnunivetlC"rini d:l-1 M o I DE •. miştir. Yarın meb'uslara tevzi edi-
;:t eylemiştir. Türkiye ile Ruman-, ... Jecektir. 
la arasındaki dostluk her zllman ı' A- _ _ _ _ _ __ A_ _ _ A- _A_ Ankara Sovyet ••rgl•I 
t •r~retini muhafaza etmekte :ve ce- açıldı 
~:~•neden siyasi vukuatlarla bir ..- Aşkın Dog~ UŞU -=- Ankara, ı (A. A.) -Bugün saat 
Q daha kuvvet bulmaktadır. Bu 18,30 da Halkevi salonlarında cSov-
Ostluk W? ittifak her iki milletin yet kitabı. ve Sovyel artistik fo-

~~~~fi. vaziyetinin ve milli menfa- toğraf sergisi açılmıştır. 
d erının zaruri ve tnbii icapların- Yenı' Hı·ss"ı Romanımızı 12 Hazı'randan Komşu ve dost memleketin tek -
ıtn olduğu için ecnebi entrikaları nik,. snn'at ve fikir sahalarının he -

~:d ko1ay kolay sarsılamıyacak dere- lt'ıbaren Tef rı· ka Etm· ı·ye Baş l ıyacag .. ız. men hepsine temas eden neşriyatın-
e metindir. dan 1300 güzel örneğin ve Sovyet-

'l1:u~oslavyaya gelince, ötedenberi ler Birliği milletlerinin hayat, adet 

Ol rkıye ile dostluğunu bir prensip ve faaliyetlerinin muhtelif safhala -
ar k Bu romanın evvelce bUyUk bir aUika ile takip 

do 0 kabul ve tatbik etmiş olan rına ait 200 artistik fotoğrafın teş-
l)l sturnuzun şimdi ne kadar zor bir edllmlf olan "Genç kız kalbl,, romanımızın bir cdildiiğ bu serginin açılma töre-
~dev~idc kalmış olduğunu takdir naklll Orhan S. tarafından nakledlldl~lnl ninde Başvekil Doktor Refik Say -
aıterız. Alman ve İtalyan tehdidleri kaydetmek eserin ne kadar gUzel cl.ı1ü• .. dam, Maarif Vekili Hasan Ali Yü-
ln/nda, boğazına hançer yaklaştın}- ğunu lsbat 61.neğe kc\fidlr. cel, birçok meb'uslar, Hariciye ve 
?na~ bir v~ziyette istiklalini kurtar- Maarif Vekaletleri ileri gelenleri, 

endışcsne muztarip bulunan l 12 Haziranı Bekleyiniz! ı kordiplomatiğin birçok azası. birçok 
Hlise)in Cahit YALÇIN 1 Türk münevverleri ve vıızeteciler 

<•oos~~~yfumd~ ~--------------------------''' b~b~~mu~~ 

İngiliz - Sovyet 
Müzakereleri 

Londra Moskovanın 
Teklifini Bekliyor 

Molotof Yoldaşın Nutku Vaziyeti 
Beklendiği Kadar Aydınlatmadı 

Londra, 1 (A.A.) - İngiltere hü· 
kumeti mahafili, Sovyetlerle icrası
na girişilmiş olan müzakerelerin., 
Moskova tarafından son İngiliz • 
Frnnsız tekliflerine cevap verilme
dikçe. devam etmıyeceğini beynn 
etmektedir. Bu mahafil, diyor ki: 

Molotav'un nutku, hiç bir zaman 
Sovyetler tarafından verilmiş bir 
cevap telakki edilemez. 

B. Molotov'un itirazlarından hiç 
birinin bir itilaf akdine karşı izalesi 
mümkün olmıyan bir engel te§kil 
etmemekte olduğu söylenmektedir. 
Filvaki: 

1 - Teklif edilmekte ola:: itilaf
ların tedafiıi mahiyeti, ötedenberi 
Londra ve Parıs tarafından kabul 
ve teslim edilmiştir. 

2 - Garantinin Baltık devletleri
ne teşmili hususunda israr edilmesi, 

-

(Sonu 3 üncü sayfamızda) Sovyetlerin Loodra elçisi Ma:ski 

Yugoslav Kral Naibi 
Prens Pol Berlinde 
Yugoslav Gazeteleri Bu Ziyaretin 

Ehemmiyetinden Bhasediyorlar 

Hitler 

Berlin, 1 (A. A.) - Prens Paul 
ile Prenses Olga, aün akşam saat 
20 de Rosebach'da Alman hududu-

na gelmişler ve derhal Berline mü -
teveccihen yola çıkmışlardır. 

·················-··· ............... . 
HER SABAH 

-· ·-
Pr~nı Pol 

Prens ve Prensesin, Bernnin 
Lehrter istasyonuna saat 15,30 da.. 
muvasalat etmeleri beklenilmekte -
dir. Kendileri istasyonda B. Hltıer, 

(Sonu S üncU sayfamılda) 

Resmi Daireler Ve İsraf 
---::> -----

Dün bu sütunlarda israf yasağı J 
kanununun fertlere taallük eden 1 
safhasını tetkik etmiştik. Bugün de 
ayni yasağın, ayni şiddet ve kat'i

yetlc resmi dairelerde tatbiki lü
zumunu ileriye süreceğız. 

Ferdin bir evlenme veya sünnet 
düğününde istedıği kadar israfatta 
bulunmamasına mukabil filan daire 1 
veya idarenin har vurup liarman 
savurmasının da .önüne geçmek la -
zımCiır. 

1drı.re mekanizmasını teşkil eden 
bUtün resmi ve yarı resmi daireler
de mutlaka israf vardır diyemeyu. 
Fakat resmi ve yarı resmi dairele
rimizde kat'iyen israf yapılmadığı-

nı iddia etmek de yersiz olur. Dah• 
geçen gün, nihayet (35) liraya mal 

olacak bir elektıik direğinin (135) 
liraya diktirilmiş oldµğtwu gazete-

ler yazdılar. Bu suretle Istanbui 
şehri bir kalemde on binlerce lirası-

nın sokağa atılmış olmasına şahıt 
oldu. Denizbankın, gemilerin baca -
larını..laki .forsu değiştirmek için, 

sarf ettiği para, bariz bir israftı. Ye· 

niden pars sarfecierek eıkJ. forsla. 
r.ın iadesi lsrafı katmerleştirir. 

HulA.l'la, ferdin iımıfınm önUne ~e· 
çilirken resmi hırafın önUne geçil . 
rnezse tedbir yarım kalm11 olur. 

A. CEMALEDD!N SARAÇOCLl 

• 
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Hançeste Köprüsünii Atan Haki
katte Kaptan Stoyan İdi 

DUnkU kısmın hUli•a•ı 1 
Hançc.ı:teki. şimendifer köprüsü

nü atan voyvoda Gcrçikof ıle ls
toyan kaptanın çetesi Bozdağında 
sıkıştınlmıştı. Arada, §iddetli bir 
çarpışma ba§lamıştı. Çete kalaba-
lık idi. Fakat, neticede bir şey ya
pamamışlar, kımıldanacak 1ıalleri 
kalmamıştı 

JJinbaşım, Abdülhamit devrinin 
çantadan yetişme bir zabıti ıdi. Çan
tadan yetişme, o vaktin tabirlerin
dendir. Askeri mektepte okumadan, 
kıt'ada ameli olarak yetişen ve de
rece derece zabitlığe yükselenlere, 
çantadan yetişme veya alaylı deni
lirdi. İsimlennın sonuna da, efendi 
ve Bey yerme ağa sıfatı eklenirdi. 
Bunların içinde, eşkiya takiplerinde, 
harp meydanlarında boğuşup çalış
mak veyahut, o devrin adeti üzere 
bir kolayını bulup sn.raya çatmak 
suretlerile kendilerini padişaha ta
nıtan ve isimlerinin sonuna paşalık 
katanlar da pek çoktu hani. 

İşte. Hamit Aga da devrin bu ağa 
2abitlerindendi. Okuyup yazması 

gerçi pek azd. İç"nden heeeliycrek 
biraz geççe çıkarır, imzasını güzelce 
atar, fakat, diğer yazılanm ancak 
kendi okurdu. Buna mukabil, hari
tadan, krokiden anbrdı. Askeri ni
zamlan, fatıha suresi gibi, ezberin
de idi. Hele askeri.terbiyesi çok ye
rinde idi. Emir ve kumanda, idare 
ve inzfünttn gösterdiği iktidar ve is
tidadile akranları arasında gerçek-
trn kend ni göstermiş, bütün ku
mandanlarının mü-;tesna hürmet ve 
teveccü}.lc>rini kaıanmıstı: Onu, yal
nız kumand nları, maiyf'tindcki za
bit arkadasları ve tabur efradı de
ğıl, Screz halkı, büyüğü ve küçüğü 
onn. koca binbaşı der ve hep sayar 
'-'C severlerdi. 

Binbaşı Hamit Ağanın cesaret ve 
şecaati, bir masal gibi değil. gerçek
tm herkesin gıota ile karşıladığı bir 
misal giib ağızlarda gezerdi. O, de
recesinin tayini için bir ölçü bulu -
namıyan ve ancak aslnngibi tabi -
rile tarif ve tavsif olunabilen cesa
retile bütün Rumelide, Bulgar ve 
Yunan komiteleri üzerinde cidden 
korkunç bir tesir bırakmış büyük 
bir kahramandı. İcabına göre çok 
sert, çetin, metin ve o dereeede de 
halim, selim ve şefik bir zattı. 
lf~ura emir çavuşu olduğum ge

cenin ertesi sabahı idi ve henüz şoı
fak- s8kmemijtl. Yattığı yerde, yas
tık gibi kullandığı yan çantasından 

f ınsızın başını kaldırmış, silkinip 
1 kalkmıştı. Örtündüğü kaputunu sır
f hna atarken, emir neferine de ba-
1 tırmıitı: 
I - Oğlum Mehmet, çağırın bana 
1 [Uzbaşı arkad~ları .. 
1 Uykusuzluktan Jozaran gözlerini 

1 fuşturuyor, gezine gezine dütü -
nlyordu. Koca binbaşı, geceyi, tut
tufumuz çeteciyi dillendirmekle ge
<;iı miş, tok da Uzlllilp didinmişti. 

Fa.tat, herifin bir taş kadar sert o
lan inadını eritmiş, onu, geveze bir 
cırlayık kuşuna ~evirtmi3ti. Bütün 
Mrlaıını ortaya. döktürilp dizdirt -
mişti. Filibof ismini taşıyan ve 1s -
trumc.Jı olduğu anlaşılan bu başı 
dönUk, Han(;este köprüıillnün hava
ya uçur Jlmnsı hadisesini olduğu gi
bi anlatınıştı. Ve: 

- Ka)Jtan Gerçikof değildir bu 
!şi yapan .. demişti. Hldisede bildi -
ğiniz Şumnulu tstoyan kaptan (1) 
vardı başımızda. O gece otuz çeteci 
idik. Gece karanlığından istifade e
<ıerek Hanç~te köprüsüntin yakın
Janna soku1muş, sinmiştik. Gece 
yansı ıstoyan kaptan, çeteyi ikiye 
ayırmıştı. Takımın birini suyun 
karşı tarafına geçirmiş, dt~ıini de 
fanında bırakmı§tı. Ben, kıptanın 
sanmda alıkoyduğu takımda idim. 

• (1) Bu !Ulam, hatualan kitap ha
linde netredllmek üzere bulanan 
lnefJlınr BoJıar Sadık kaptandır. 
Hmti,1Ml lk"'1 hml (.hıtoyu} idi. 

Gecenin dördü olmuş, sabah yakın
laşmıştı. TakımJanmız, köprilnün iki 
başında bulunan müfrezelerinize, an 
sızın bir ateş baskını yapmıştı. Bi
raz sonra da, tstoyan kaptanın ver
diği emir üzerine, takımlar adım a
dım gerilemeğe başlamıştı. Bu ge -
rileme, kaptanın bir hilesi idi. Bu 
hareketlerle müfrezeleri \izerimizc 
çekmek, köprüyü ihmal ettirmek is
temişti. Ve muvaffak da olmuştu. 

Çünkü, müfrezeleriniz bu hileyi an
lıyamamış ve birden üzerimize atıl
mışlardı. Biraz sonra da köprüyü bı
rakıp peşimize takılmışlardı. lştc o 
esnada tstoyan kaptan ve ben, Sa· 
rışabanlı Dinko ile beraber takım
dan nynlmış, köprU başına koşup 
yanaşmıştık. Ben ve Dinko, yapıl

ması ihtimalli olan bir taarnızıı 

karşılamak tizere pusuya girmistik. 
lstoyan kaptan da o sırada köprü
nün altına girmişti. Dört bombayı 
ayn a~Tı yerleştirmişti. Fitillerini I 
ate.şledikten sonra oradan çekilmiş
tik. Dört dakika geçmemişti ki. 
bombalar patlamış, köprü de ha -
valanmışb. O geceki mUsademedc 
beş arkadaşımız ölmüş ve üçü de 
vunı1muştu. Yaralılarımızı alama -
dan kaçmıştık işte. 

lki gün sonra, sizin iki bölükle 
bizi takip etmek üzere Serezden 
çıktığınızı öğı enmiştik. O ·vakit ts· 
toyan kaptan, bizi etrafına topla · 
mış ve Hamid ağa ile uğraşmıya 

kuvv timiz kafi değil. Onun için 
müfrezesini oyalayıp yormak ve onu 
takipten usandırmak yolunu tuta -

cağız, göndereceğimiz muhbirler va
sıtnsile aldatıp Bozdağına kaçaca • 
ğız, demişti ve öyle de yapmıştık. 
Bozdağındaki tutuştuğumuz ~1üsa -
demede yirmi iki biz ve bir de kap
tan yirmi üç kişi idik. Yine kaptan 
bizi ikiye ayırmıştı. Kendisi on kişi 
ile akrşunızda aklmış, ben1de on iki 
kişi ile ardınıza salmıştı. üst tara -
fmı İ§in, biliyorsunuz. Kaptan Ger
çikof da seksen kişi ile bu dağda -
dır. Amma hangi tarafta olduğunu 
bilmiyorum. 

Gece bu malfımatı alan ve bir 
türlü uyuyamıyan binbqı, biraz 
sonra, gelen iki yüzbatı ile kendi a
ralarında bir saatten fula görilş -
mü,ıer, tabii birçok kararlu nr -
mi§lerdi. 

lki bölüğümUa, takibe devaın et
mek ür&ere hemen. yollarunı'1ar, Boz 
dağının korkunç ve yalçuı kayalık
larına dalm~lardı. Bis de binbaşı 
ile Serezin yolURu tutmuıtuk. Bin
başı, filinluı kucağında oldufu hal 
de hayvanında, ben de aağ yanınd4 
ilerliyorduk. Emir ve aeyia neferleri 
öncülük ediyor, Filibof da. bir nefe
rimizle yirmi adım gerimizden geli
yordu. Ayrıca bir mangakıJ kuvvet 
te daha geriden onlnrı takip edi • 
yordu. 

Hamid ağa. vazifedeki afacanlığı 
kadar, hususiliği de son derecede 
babacanmış meğer. Yola düzüldük
ten ve tehlikeli saydığımız mınta -
katarı geçtikten sonra bana dönmüe, 
güler bir yüzle: 

- Yolumuz ırak, Ateş Ahmet. 
demişti. Böyle sus pus ytirümekle 

yol tUketilmez. Hele seninle bir yl
renlik edelim. Sen Bursalısın değil 
mi? 

- Evet kumandanım. Bursanm 
içindenim. 

- Baban sağ mı? 
- Sizlere ömür binbaşım, Yunan 

cenginde Dömekede şehit dUşmü§. 

- Ne mutlu sana. Ya büyük ba
ban? .• 

- O da Yemende kalm11 binba • 
ıım .. 

- Soyunda daha başka eehit, Jia. 
y.tp var mı? 

- BUyUk dedem 93 harbinde. Bir 

amcam ile iki dayım da komite pe
§lnde OP var:mia. 

{Devanu var) 

~EHISAllAH 

10 Yeni İlk Okul 
Birden yapılacak Okuyuculanmız 

Diyor ki ı 

' Vali Ve Belediye 
Muavinliği 

Belediye reisi dün bunların yer
lerini tesbit etti 

Vali ve Belediye reisi Doktor Lut
fi Kırdar İstanbulda yapılacak 10 
yeni ilk mektep binasının inşa ma
hallerini dün Maarif Müdürü Tev
fik Kut ve Heyeti Fenniye Müdürü 
Nuri i~ beraber tesbit etmiştir. 

Yeni 10 ilk mektep için sarfedi· 
lecek para 600 bin liradır. 

Bu para üç sene zarfında Beledi
ye tarafından tamamen tesviye edi· 
lecektir. Fakat Belediye bu para ile 
yapılacak ilk mektepleri bu sene i
hale edebilecektir. 

Rus Konsolosunun 
ziyareti 

Rus Konso1osu dün Vali)i ziya -
ret etmiştir. 

BELEDiYEDE : 

Hukuk işleri müdürlü
ğündeki yolsuzluklar 
tstat'ıbul Belediyesi umuru huku

kiye şubesinde mtilkiye müfettişleri 
taraf.mdan yapılnn teftilşer netice -
1endirilmiştir. MUfettişler bu hn -
sustaki Iayihalannı haızrlıyarak 
Dahiliye Vekaletine gönderecelder -
dir. 

Galata Balıkpazarında seyahat 
Evvelki gün yolum düştü, Gala

ta Balıkpazarmdan geçtim. Fakat 
geçinciye kadar da akla karayı !:ıt?Ç· 
tim. Tarafeyir.de bulunan balıkçı 
dükkanlarının dizdikleri balık se~ 
petlerile bir kısmı kapanan esasen 
azami iki metre kadar genişliğinde 
bulunan bu yolun tam ortalarına 

geldiğim sırada önümden gelen beş 
altı tonluk bir kamyonla karşılaş· 
tım. Yol kapandı. İleri geçmek im
kanı yok, geri dönmek istedim. Ar
kamda da aynı cesamette bir kam
yon, birkaç tane de yük arabasının 
dizilmiş olduğunu gôrdüm. Gel yol 
bul da bu tehlikeli yerden canını 
kurtar. Benim vaziyetimde kalıp 
ta ezilmekten, çignenmektcn kaçı
nan birçok kimseler gibi ben de 
daracık bir dükkana .,;ığındım. 

Kamyonlar, arabalar çok sürmedi 
yarım saat manevra yaparak bir
birlerine yol açmak suretilc gitti
ler. Diğerleri gelmeden şuradan 
uzaklaşayım diye dükkandan fır
ladım. Fakat daha ieci bir manzara 
ile karşılaştım. Memlekette tahliye 
ve tahmil işlerinden maadasında 

sırtta, omuzda, başta yük taşımak 
ve taşıtmak yasak olduğu halde 
arkalannda tahminen beş ila altı 

metre uzunluğunda ve yüz elli kilo 
sıkletinde boru yüklenmiş, bacak
lan titriyerek gelen ve önünü göre- ı 

öğrendiğimiz egöre, müfcttilşer. 
umuru hukukiye §ubesinde birçok miyecek kadar beli bükülmüş olan 

7.avallı vatandaşlarla karşılaştım. 
yolsuzlulclnn ''e vazife ih':nallerini 
tesbit etmişlerdir. Bilhassa Beledi -

Bir müddet te bu kafilenin geçme-
si için bekledim. Çok değil on beş 

ye emlakinden icarı tahsil olunamı- dakika. Avdette o muhitin hamalı 
yan bazı kimseler hakkında dava a
çılmadığı ve açılan davaların da.iyi 

olduğu elbisesinden anlaşılan biri-
sjne rasladım. Sırtta, başta, omuz. 

takip olunam1yarak kaybolunduğu da yük taşımak yasak olduğu halde 
tesbit olunmuştur. burada bu yasağa riayet edilmedi-

Yen I bütçe ğini ve sebebinin ne olduğunu sor-
lstnnöul Belediyesi 1939 bütçesi dum. Adamcağız: cBeyim biz res

mali sen ebaşı olan dünden itıö2ren mi hamalız, yani bizi belediye ha-
tntbik edilmeğc başianmı3tır. mal yazar. Marka ve cüzdnn verir. 

Su { latl rı · Biz ancak tahliye ve tahmil ile 
yllkseltllmiyecak ! meşgulüz. Sizin gördükleriniz mar-

Vali ve Belediye Reisi Doktor kasız, cüzdansız perakende kimse
Lfıtfi Kırdar, Şehir Meclisi tarafın- lerdir. Ekserisi de mağaza adamla
dan haızrlanaıı ve su fiatlarını yük- rıdır. Biz hükumetin emrine mu
seiten talimatnamenin tatbikatın: 1 halif hareketlerde bulunal"l'Klyız. 
tehir etmiştir. Su fiatlan hakkında Çünkü biz teşekki.ilümüz başımızda 
yine eski talimatname tatbik oluna- mes'ul amirlerimiz vardır. Bize 
caktır. yaptırmazlar> cevabını verdi. Ken-

Kaoperafif Beyeğlunda da ~ir ~i~i~:ğ~~e~:~:r;derek ayrıldım. 
f lklRfl IÇIJOr Yeni Sabah - Herhalde doğru 

tst.anbul Belediyesi kooper.ı.tüi olmasa gerektir. Müdekkik okuyu
Beyoilunda bir Iolı:anta açmıya ka- cumuzun müşahedelerini makamı 
rar vermiştir. aidinin dikkat nazarlarına sun-
Buı·adaki tabldotlar da İltanbul- makla iktifa edecek ve İstanbul 

d ki k t "f 1 k •-
6 

f" la Balıkpazarının da Gahıtadaki ada-• oopen ı o an ..... ı ı.at rı 
.-lbi 25 35 k 1 . k t b"• şından daha farklı olmadığını da • . ve UI"U§ o aı a es ı. o- ·ı- r 1. 

100 liralık makam tah
sisatları kaldirıldı 

İstanbul vali muavinleri ayni za
manda Belediye vazifeleri de ifa ey
lediklerinden, Belediye muavinleri 
de ayni zamanda vilayet işlerile 
meşgul olduklarından dolayı maaş

larına ilave olarak yüzer lira tah
sisat almakta idiler. Yeni Belediye 
bütçesini tetkik. ederken Dahiliye 
Vekaleti bu nokta üzerinde durarak 
bunu ga)Ti kanuni bulmuş ve bi.H
çeden çıkarmı"ştır. Binaenaleyh bu 
fazla tahH;sat bu ayd~n itibaren ve
rilmiyeccktir. 
Diğer taraftan İstanbulun kaza 

kaymakamları da ayni zamanda Be
lediye Reisi vazif esile de muvazzaf 
olduklarından aldıkları fazla tahsi
satı yine alacaklardır. 

VVVVVVVVVVVVVVVV'V'V'V'..""""""""fV'<.~ 

MAABIF.l'E : 

Olgunluk imtihanları 
sualleri 

Lise son sınıflarında bu seneki ol
gunluk imtihanlar.ı için fen şubesi -
nin, fizik, kimya ve edebiyat şube -

sinin tarih, coğrafya sualleri Veka
let tnrafından haızrlanarak mek
teplere bildirilecektir. 

Tahriri imtihanlarda diğer grup
lann sualleri mektep idareleri tara
fından tesbit olunacakbr. 

Fizik, kimya imtihan günü 22 ha

ziran, tarih, coğrafyadan imtihan 
günü de 29 haziran olarak tesbit o
lunmuştur. 

MUhim bir konferan• 
Parla üniversitesi profesörlerin -

den beynelmilel şöhret sahibi profe
sör De Paprndella bugün saat 18 de 
Hukuk fakülte-;i birinci sınıf ders -
hanesinde cHukuku düvel müesse

sesinin inkişafh adlı bir konferans 
verecektir. 

İld hırsız tevkif olundu 
Parlak Ahmet isminde bir sabı

kalı, dün Kumkapıda balıkçı kayık
larından elbise çaldığından dolayı 

yakalanmış, müddeiumumiliğe veri
lerek tevkıf olunmuştur. 

Galip oğlu Necdet isminde biri de 
Tahtakalede Dokolun dükkanından 

öteberi çaldığından tutulmuş ve tev
kif' olunmuştur. -· .. . 

DUfDP y•ralandt 
Beylerbeyinde Hakk1 oğlu Ali is

mhıde bir çocuk, dün havuz başında. 
o"ynar:'ken düşmüş ve muhetlif yer
lerinden yaralanmıştır . 

Otobtl• luaz-ı hınmUf1ur. ı ave ey ıycce ız. 

....... ,. rel• muavininin ~K----k--E-----.:ı Şoför Ahmed in idaresindeki 11 

lstanbul :~::.~r~•yva yerle- aça s ra r ~:::;;,:~:bü~lid~:i~::r•::~i~~ 
çarpmı' ve bacaklarından yarala

rit!-.1 halk tarafından gördüğü rağ-
beti nauırı itibara alarak mesaisini DUn 3 kiti tevkif edlldl mıştır. 
kuvvetleııdır" erek bu gı"bı" mahalle- c h 1 s Tramvay kazaeı erra paşa ı aim isminde biri 
rin mümkün oldu"u kadar temız' tu- ·· ı ı· b" t d 549 numaralı vatman Remzinin i-g şup ıe ı ır vazıyet e olaşırken po-
tulması, ucuzluğun temini ve ·hal- lisler tarafından yakalanmıştır. daresindeki tramvay arabası da dün 
kın rahat ve süralle gidip eelmesini Saimin üzerinde yapılan aramada Tepebaşında amele Hüseyine çarpa
temin etmlye ı eksif etmiştir. Bele- 5 gram esrar bulunmuştur. rak muhtelif yerlerinden yaralan-
diye Reis Muavini Lütfi Aksoy dün Galatada Mumhane caddesinden masına sebebiyet vermiştir. 
de Mecidiye köyü ve civarında tet- geçen Yuvakimin de üstü aranmlş 
kik1er yaparak temiz1ik ve su1ama ve bir miktar esrar bulunmuştur. 
işleri!~, meşgul olmuırur. LUtfi Ak- Yuvakime bu esrarları satan sa
soy ar11ıların etrafına çekilen du- bıkalı Zeki isminde bir adam da ya
varlorın ikmal edilip edilmediğini kalanmıştır. 
mahallinde görmüştür. 

POLBl'a ı 

Suçlulardan üçü de Adliyeye ve
rilerek tevkif olunmuşlardır. 

GVllBVB.lı2DE : 

Satış birliği yeni bina
sına taşJ.ndı 

Şimdiye adar Sirkecide eski bina
sında çalışan GUmrlik satış birliği 
Denizbankın yeni yaptırmış olduğu 

Dut toplamak istiyen bir 
çocuk yaralandı TAKVİM 11 

Sirkecideki antreponun üçüncü ka. 
tına taşınmıştır. Burada ayni zaman 

Yaşar isminde bir çocuk, Fatih ca
mii içerisindeki dut ağacına çıkmış 

ve dut toplarken muvazee:nsini kay
bederek düşmüş ve muhtelif yerle· 
rinden yaralanmıştır. 

LokomoUlln çıkardılı 
Yangın 

Dün akşam Erenköy civarından 

geçmekte olan banliyö lokomotifle

rinden birinin bacasından çıkan kı
vılcımlardan hat boyundaki otlar a
teş almıştır. Neticede otlardan 15 

metre kadar bir yer yandıktan ıon
ra ate§ sHndilrUlmUştür. 

.. .... . . .. . . ... .... . .. 'IAAN 

2 Haziran 1939 CIJMA 

Hkrl:l3 RebilJi h'.r 13SI 
a .. 1:2• M Avı s ı"s 

Ruzı bııır: 28 

D•t• aaatl : 4,30 
Otı. ı ıı,12 - hda4'1 ı 
Akta• ı 19,34 - Yataı: 

ı •••• ı 2,1S 

1,,11 
21,34 

da bilyük bir müzayede salonu da. 
açılmıştır. tdare birkça gündenberi 

l~~ 
1 lll'l'IBAT tlLDU ı 
j -

Fındfk ve ceviz 
ihracatımız 

Ordudan 15.120 kilo. Trabzondan 
5.000, ünyeden 4,6{0 kilo iç fındık 
gelmiş ve ihraıç edilmiştir. · 

Kanadnya 10.000, Yeni Zeland'a 
2.000 kilo iç fındık ihraç olunmuş -

tur. Piyasamızda stoR olarak fındık 
ve ceviz aklmamı~tır. 

2 Haziran J939 

riıl•ı•••UO 
Arap alemind~ 
mihver siy11seti 

Büyük müstemleke devletlerinin 
Arap devletlerini kend1 taraflarına 
çekmek için sarfettikleri mesai, bey
nelmilel sahada gizli propaganda ve 
açık propaganda ile tecelli etmekte, 
bu hususta her türlü vasıtaya b:ıŞ 
vurulmaktadır. Bilhassa, son zamcın· 
larda mihver devletleri ve ezcümle 
İtalya, bu sahada geniş mikyasta bir 
:Caaliyet göstermektedir. Bugünkii 
hayati menfaatlerin en ziyade teldi· 
süf ettiği Akdenizde, ve bilhassa Af
rika ve Şarki Akdeniz sahalarında 
mevcut Arap unsurlarını elde et· 
rnek, muhtemel bir ihtilaf vukuunda 
muvaff akiyet amillerinden biri ma
hiyetini alabilir. ·Bu sebepten do· 
layıdır ki, mihver devletleri, emri 
vaki siyasetinin fiili surette şimdi
lik sükunet bulması üzerine yeni gi· 
riştikleri manevi yorgunluk tev1it 
etmek, kütlede sinir buhranları 

meydana getirmek gibi faaliyet un
surları arasına Arap alemini de 
ithal etmişlerdir. Bir müddettenbcri 
kesilmiş gibi duran bu faaliyet, son 
günlerde artmak istidadını göster
miş ve ilk hamlede Roma, Fransayı, 
ve onun Arap memleketlerindeki 
mevkiini hedef ittihaz etmiştir. Ro· 
ma, bu yeni propaganda sahasında, 
bilhassa Suriyeyi ele alarak. orada 
Fransızlar aleyhine bir hoşnutsuz· 
luk uyandırmak Suriyeyi Fransanırı 
parçalamak istediği, himayesi altına 
almak yoluna giriştiğini ilan ile 
kendi lehine müzahir kuvvetler bul
mak gayesile çırpınmaktadır. Bu is· 
tikamette olmak üzere İt:ılyan rad
yosu ve matbuatı yavaş yavaş hare· 
kete geçmiş bulunmaktadır. 
Diğer taraftan İtalyanlar Mısır ve 

havalisinde de, Mısırlıları İngilizle
rin karşısında ayaklandırmak arzu· 
sunu da göstermiyor değillerdir. 

Fakat burada Mısır hükumeti, İn
giltert'den ayrılmak istidadını gös-
termediği gibi, geçenlerde, Libya ıt• 
mumi valisi ve İtalyanın Mussolini· 
den sonra en şöhret sahibi faşist 
mareşali Balbo'nuıı Mısırı ziyareti 
ve oradaki tavrı da Araplar nezdin
de epey münakac;;aları mucip olmuş, 
kalem mücadeleleri yapılmıştı. Bu· 
na rağmen İtalya, bu neviden faali· 
yetlerine devam ediyor ve yine yu· 
karıda söylediğimiz gibi Suriyeyi de 
Fransanın müstakbel siyasetini bit 
muvazenesizlik unsuru olarak orta· 

ya çıkarmak istiyor. Siyaset alerni· 
nin bu kısmındaki siyasi tezahürle

rin ne olacağı hakkında kat'i bir fil<· 
re sahip bufonmamakla beraber, 

Romanın bu muıtakalarda da müt 
külata uğradığı müşahede edilmek
tedir. 

Neticed.e, mihver devletleri, İnJil• 
tere- ile. Fransanın Ak.denizin v~ >J· 
rikanın bu kısmındaki siva.st nüfuı· 

larını ve mevcut dostlukİarı111 ihlll 

ile icabında, her iki memleketi!' 
müstemlekeleri arasında bir gedi1' 
açmoık emrindeki siyasetleri henu:ı 
kabiliyeti tatbikiyesini göstermiyet1 
bir hattı hareket mahiyetini almn'k· 
tadır. 

Şimdiki halde, İtalya ve arkasın· 
dan Almanya hiç yorgunluk hisset· 
meden mütemadiyen faaliyetlerine 
devam ederken karşı taraf da ınu· 

kabil müdafaa tertibatını, manevi 
\•e maddi sahada almakta kusur et• 

memektedirler. Ve halta İtalyanıJJ 
Mısır ve havalisi üzerindeki eme1' 
leri ve hele Libyanın Mısır hıY 

dudu civarındaki mühim İtal
yan kuvvetlerinin mevcudiyeti }\fı• 
sır hükümetini İngiltereye daha zi• 
yade yaklaştırmnk gibi bir netice 
de do~urmuştur. Bugün Mısır, İtal
ya için, elden kaçırılmış bir istinat 

noktasıdır. Ve vaziyet te bu şekild8 

tecelli edince Süveyş kanalının bet 
hangi bir an zarfında İtalyan geJllj• 

lerine kapanabileceği de açık bit 

hakikat olarak meydana çıkmıştır• 
Buralarda, Romanın ln~ltereyi ;.. 
çinden vurduğu hususunda besliYt" 
bileceği siyasi bir gaye, bugün]<i\ 
halde tatbik kabiliyetini kaybet.rnW 

tir ve mihver siyasetinin Arap ale
mini kendisine müzahir kılmak içil' 
çok uzun bir zaman sarfetmesi ıs· 
zıml{elmektedir. 

Dr. Reıacl SAGAY 
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Alman Ve İtalyan 
Askerleri ispanyadan 
Dönmeye Başladılar 
Hamburg, l(A. A.) - Mareş~l : 

Göring, lspanyadan avdet etmiş o- 1 

lan 4.500AJman lejyoncriıi.c hitaber 
aöy1emiş olduğu nutukta tspanya -
da Alnıa.n, lt.alyan \'e tspanyol as -
kcrıeri arasında teessüs etmiş olan 
llilih arkadaşlığına işaret -ettik-ten 
8onra gönüllülere vatanın ve kendi
leri için hususi nişanlar ihdas etmi~ 
olan Fübrer'in selamlarını bildirmi~ 
tir. Bu nişanların en büyiiğü p•rlan- ' 
talı altın haç olup büyük askeri 
kahramanlıklar göstermiş olanlara , 
\'erilecek tir. 

Bu nişan, bizzat mareşal tarafın
dan General Speerle ile 22 zabite \"e 1 

befere tevdi edilmiştir. 
Mareşal Göring, bundan başka, 

6 haziranda lejyonelrerin Bcrlinde 
P'uhrer'in huzurunda bir geçit ya -
~caklannı söylemiştir. 

ltatya!1 askerlerf de 
dönUyo;- ı 

2Cadi", 1 (A. A.) - ttalyan kıtaa- ı 

tından takıiben 15.000 kiiş diın ak-1 

şanı Piemontc, Sicilia, l..iguria, San- 1 

nia ve Calabrla nakliye vapurlarile 1 

italyaya hareket etmişlerdir. Bu 1 

kıtaatın hareketinden evvel veda ! 

merasimi icra edilmiştir. 

Umberia vapuı u, daha evvel ital· 

yan kıta:ıtınn bir kımın hamil oldu

ğu halde yola ı~kmış bulunuyordu. 

l 

- r' - k d . l Zira bu vapurun su au yu arı a ı-

sim!eri zikı·edilen beş nakliye vapu

runun sür'atlerinden azd1r. 
Çok sür'atli olan diğer iki vapur, 

yani J .... ombardia ile Sardenia bu sa
bah hareket edeceklerdir. 

İspanya Dahiliye Nazın B. Sar -

raııo Suner ve İspanyadaki İtalyan 

kuvvetleri kumandam General Gam 

bara, bu sabah hnreket edecek olan 1 
Duca di Aosta vapurile gidecekler -

dir. 

Parti Kurultayı Ya
işini Bitiriyor · rın 

Cümhurreisi Partililere 
rinde Bir Gardenparti 

Köşkle

Veriyor 
- Çünkü henüz bu tahal:kuK et-

Tehdit 
(Ba§tara.fı 1 !ncl sayfada~' 

müttefikimiz ihtimal ki hakiki his
siyatını izhar etmek imkAnın_~ bula
mıyor. itidal, süknnet, mumaşat 
siyaseti ile başındaki betayı mü~
kün olduğu kadar defetmek çaresı
ni arıyor ve mihver devletlerine 
müdahale için ufak bir vesile bile 
vermemeğe çalışıyor. Fakat buna 
ragmen, Yugosla\·ya~'l Berlin ve Ro-

1 ma'nın bir kölesi haline gelmiş far
Zo.?lnıek Sırp milletini ve onun ka- J 

fokterini tanımamak olur. Bizim ı 
bildiğimiz ve hürmet ettiğimi7: Yu
noslavya Balkanlarda Alman ve 
ftalyan entrikalarının bir aleti hali
ne gelemez. 

Gelemez, diyoruz, çünkü bir ke
re bövlc bir kiiçükliiğün matlup 
olan ~ctice ve faydayı temin etme
sine imkan yoktur. Sonra, Balkan 
antantı ~ ıkıidığ ı takdirde Yugos
hn·ys ıçin bugün mevcud son halas 
imkanları da tamamen ortadan 
kalkmış olur. Eğer Alman ve f t&J
\'anlarda Balkanları birbirine dü
Şnrmek ve burada bir harp ateşi 
parlatmak tasavvuru varsa bu tıpkı 
bazı mahkumlara mezarlarını biz
zat kazdırmak derecesinde gösteri
len vahsiliği andıracak kadar müt
hiştir. Totaliter devletler böyle bir 
barbarlık karşısında tereddiid etme
seler bile Balkanlılar işin sonu ne
reye varacağını takdir edeC'ek ka- 1 

iar tE>cri.ibeli, dirayetli \"e anlayışlı

dırlar. 

Bütiin bunlar hir·an için kabil di
ye fnrzohınsa bile btiglinkü Türki· 
yenin 1912 Türkiyesi olmadığını 1 
Alman ga7.etclerinin bilmeleri icap 
edC'rdi. Diz hangi taraft an muhake-1 
me etsek Alman ~azetesinin sözle
rinde akıl ve mantıktan \•e ciçidiyet
ten bir eser göremiyoruz. Türkler 
ne yapt ıklarını , ne yapaC'aklarını bi
lirler, bir kere kararlarını verdik
ten sonra onu fiile çıkarm ak imka
nını bulurlar ve hiçbir tehdid kar
şısında yollarından şaşmazlar. 

· Hüseyin CahJt YALÇIN 

..... , ş 

-· 
Zamana Göre: 

i nsaniy_etin Yaşı _ d t 
Ve insan Ömru·22Yaşında Topal 

Viyana "O_?i.~ersites~nin paleon~- j 
logia profesoru Othenıo Abel ismm
deki ilimin tarihten evvelki hayva
natın menşeleri hakkındaki eseti 
bütün ilim dünyasının dikkat na
zarını kendi üzerine çekmiştir. Bu 
husustaki tetkikat ile şimdiye ka
dar bulunmuş olan beşer bekaya· 
sının en eski sayılan meşhur Hei
delberg insan çenesi (beş yüz - do
kuz yüz) bin sene evveline ait ola
rak tahmin ediliyormuş ... 

Bu kadar uzun nısrlara u -
zanan insım yaşını bi.z günlere; 
haf talara; aylara; yıllara taksim 
ederek hcsaplamağa alışmışız. Hal
buki: Hayat dediğimiz şey latince 
ita ve bayatın esasına taalluk eden 

prensipleri ihtiva eden vitalismc 
biyolojik bir hadisedir. Ve bu ha
dise ancak devam ile izah olunabi-, 
lir. 

Hayata ait bütün işlerin esası ve 
hayatı muhafaza etmenin düsturla
rı yani fonctions Yiatlesde hayati
yet cvitalite~ dediğimiz manayı ifa
de eder. Bu itibarla beş yüz bin s~
ne evvelki bir zamandan başladığı , 
tahmin edilebilen insan ömrü inkı
tasız devam etmektedir ve bugiin
kü medeni insan nesli geride kalan 
o baş döndüıiicU asıl'ların uzanıp 

giden kordelitSındnn başka bir şey 1 
değildir. 

Arada inkıta yok, devam vardır. 
Aramızdan ayrılıp gidenler bu uzun 
zıncırın halkalarını seyrekleştir

memişlerdir. Çünkii bir iinsanın ya
şını hesaplarken ecdadı olan :ilk in
sanın yaşını gözönünde bulundur
ma.ğa mecburuz. 

asri medeniyetin terakki hamle - Bir Genç bir tahta 
leri ferdin tabii ömrünü rakam iti- ı B k -. t• . 
banle belki çoğaltmağa henüz mu- aca s 1 yor 
vaffak olamadı. Fakat bu ömrün Edirnekapı Çakırağa mahallesi 
ölçüsü diye tanıdığımı.z zaman v~ Kazmacı sokağı, 13 numaralı evde 
mesafe mefhumlarını ortadan sile- oturan Murat Se'lrinç.,ten bir mek -
rek eski hesapları altlist etmiş bu- tup aldım. 

lunuyor. .. 
Şimdiye kadar yalnız topr~k us

tünde yaşamağa alışmış olan msanı 
yavaş yavaş havada ve denizin al
tında da ömür HÜrebilecek bir mer
tebeye çıkauyor. 

Bu suretle bundan yirmi sene ev
vel 011 günde yapılabilen bir seya
hat, bugün on saat gibi bir zama· 
na indirilmiştir. Bu müddet arasın
da kazanılan zaman medeni insa
nın ömrüne ilave edilecek bir ra
kam değil midir? Bunun gibi doğ
duğu gündenberi yalnız kendi mem
leketinde yaşamağa alışnıı§ ve bu 
suretle arz yıldızı üzerinde başka 
kıtalann mevcudiyetinden bile ha
berdar olmamış olanlar ~imdi muh
telif vazifelerle ve ha,·a yolu ile bir 
günde başka bir kıtayı görmüş olu
yorlar. 

Ecdadın tanıdığı yalnız kara ve 
deniz volu idi. At, araba, deve üs -
tUncle -ve yelkenli kadirgalarla ge-

1 
milerde hep rüzgarın, soğuğun, sı
cağın hesaplarım yaparak bin m~- ı 
şakkatle memleketten memleke
te gidebiliyorlardı. 

Şimdi bu iki yoldan ba~ka bir de 
ha va yolu çıktı. 1 

22 yaşında ve kimsesiz olan bu 
genç, evvelce terzilik yapıyormuş. 

Biliıhara kör ve uğursuz bir talihe 
kurban olarak sağ ayağını dizkapa
ğımn üzerinden kaybetmiş. Şimdi 

evde atıl ve muhtaç bir vaziyette 
bulunuyormuş. 

Hayır, tahmin ettiğiniz gibi de -
ğil. Bu zavallı delikanlı ne mali yar
dım, ne de sadaka kabilinden bir iş 
dilenmiyor.Onun ricası ve isteği büs
bütün başka. Murat Sevinç, sadece 
- onun tabirile söyliyeyim - yüksek 
hükumetimizden bir sun'i ayak isti· 
vor. Bu sayede dışarı çıkabilecek. 

\·e dolaşarak kendisine bir iş bula
cak. Böylece büyük bahtsızlığının 
kendisini sürüklediği sonsuz ümit
sizlik ve sefaletten kurtulacak. Bir 
bacağının olmamasına rağmen ce -
miyete yine faydalı bir uzuv ola -
cak ... 

Yirmi iki yaşındaki gençler! Sizi 
bu arkadaşınıza sun'i bir ayak tak
tırmıya davet ediyorum! Siz, mayı
sın bu harikulade günlerinde en tatlı 
ve en me'ut hayallerinizi kurarken, 
sizin ynşınızdabir arkadasınız, tek 
ayağile evinde ıztırap çekiyor. Ve 
sizden bir tek tahta bacak istiyor. 
Onun yardımına koşunuz! Bu arka
daşınızı ümitsizlikten, sefaletten 
kurtarmak için onun bu meşru ar
zusunu yerine getiriniz! 

,&§tarafı 1 inci s:lyfada; 1 
olduldannı bildirmiş ve bunu taki -
ben de nizamnamenin encümene 
tevdi edilnıiş olan 28 inci maddesi 

hakkındaki aşağıdaki encüm<>n 
lnaıbataaı okunmWJtttr. 

_._.....,.mlll! ... ...,....,......,~~--........... ..,..,.~71 miş değildir. Bizim tahsil çağında i- 1 

Mademki: bugün. bu kürre üs
tünde beşer diye bir nesil hayat 
.ı.ilrmektedir. Ve mademki bunun 
bekası devamına bağlıdır. Demek ki 
ferdin değil cinsin ; neslin yaşı se
nelerle ölçülecektir. Zaten doktor 
Aleksi Karel büyUk ırkların istik -
halini aliı.kalandıran meseleler tet-

Dağları, tepeleri, bulutlan aşa
rak, memleketleri, kıt..-ılı:ı.n birbiri
ne bağhyarak uçup giden insan bir 
ka~ saat içinde bir ömür yaşıyoı· 
de~ektir. Yetmiş sene içinde göre
mediğ·i 

0

yerlcri yedi saatte ayakla-j 
rının altında görüyor. Bu sayede 
kendi ömrlinü uzattıkça uzatıyor. , 
Böyle yapmağa muvaffak olduk~a. 
da insaniyetin yaşı hesapların cet· 
velinden çıkarak bindiği tayyarele
rin motörlerine, süratlerine takılı 

Cemiyetin acizler sınıfına katıl -
rnayı hiç bir· za1nan aklına getirmi
yen ve başına gelen felaketten yıl -
mıyarak çalışmak istiyen bir gence 
yardım .etmek, en büyUk içtimai ve 
insani bir vazifedir. Bu gence yar
dım ederek tahta bir bacak yaptır
masına saik olacak gençlerin ve 
Halkevl~rinin isimlerini siitunumda 
anmakla büyllk bir sevinç ve iftihar 
duyacağım! 

ki milyon çocuğumuz var. Hem de Adanada 
mecburi tahsi1e tabi. Halbuki biz 

bunun ancak üçte birini okutabm. Bir Cinayet 
yoruz. Sonra okutabildigimiz ço kik ediHnce ferdin zaman ölçüsü o

larak hatalı bir vahid intihap edil
miş olduğunu söylüyor. 

olarak ölçülüyor. 
C. FI. P. beşinci büyük kurultayı 

Başkanlığına: 
Tekrar görüşülmek i.izere encü -

!nene alınan nizamnamenin 28 inci 

cukların hepsi de beş sınıflı mek- Adana meb' usu Şemıa 
tepte okumakta değildir. Onun için f • k •• ıd- " ld .. 
b · b ' ·d 1 1 k k şcenın ocası o uru u eş scneyı ır ı ea o ara oymuş 

1

. 

Hav.ada ve denizlerin üstünde 
mesafeleri ortadan kaldırarak em
niyetle seyahat eden beşer lüzum 1 

Böyle olduktan sonra; zamaaı gördükçe denizlerin altında da ge- =:::;::=============== MURAD SERTOliLU 

trıaddesi, Başvekil ve Parti Genel 
Sekreteri hazır oldukl.flrı halde tet
kik ve müzakere edildi. 

bulunuvoruz. Bu ideal her tarafta Adana (Hususi) - Adana meb-
. usu Bayan Şemsa tşcen'in kocası 

kendi devanumızla ölçmek bize an- misini yürütüyor. ı· ·ı · S f 
cak yanlış bir rakam vermiş ola- İşte hütün bu ga.yrctlerile mesa- ngı ız- ovye 

Başvekil tarafmdaıı \'erilen iza -
hatta Genbaşkurca bu hususta yn
pılmış olan teklifin Genel Sekretı>ri 
lza sıf atile parti hükumetlerine i~ -
tira,k ettirmek maksadım istihdaf 1 

tttiği anla,cplmış \'e encümenin ev -

tahakkuk ettirildikten sonra 6 sene, 

7 sene ve belki de daha ileri memle

ketlerde olduğu gibi 8 seneye çıkar

m ak düşünlilebilir. O, daha yüksek 

ve d ha uzun seneler sonra di.i~ünü

let'Ck idealdir. Onun için progra m

daki beş seneyi oldu~u gibi bırak

mak lüzımdır. Buna dahi, varmak 

için katedilecek daha çok mesafeler 

vardır.> 

\'elki ve simdiki kanaati de bu n1.er
kezde buİunmuş olmakla lüzumuna 

inanılıp burasını tahattur ettirmek 
için JUaddenin aşağıdaki şekilde Y'\· Programın: di~C'r maddeleri üze-" 
tllınası muvafık gprülmüş~r. Ta_ rinde hiç bir müz.,ker<' geçmemiş. 
tlU geldi: heyeti umumiyesi Kurultayın tasvi-

28 inci Genel Sekreterin parti hü bine iktiran eylernişlir. 
kürnn.ıı·n ı k gı·rmesı· te Bunu takiben okumrn ercümenin , ~ e &u oJra -
lrlin olunur.,. raporu da kabul edilerek yarın saat 1 

Encümenin teklifi tasvip edilmiş 15 de toplanmak üzere içtimaa ni
•e bu ıuretıe ni:ııamname üzerindeki hayet verilmittir. 
llbtiıaakere tamamlanarak njpmn:ı.-

Büyük Kurultay yarınki toplantı-
::-- Deyeti umumiyeei ittifakla sında Dilekler Encümeninin raporu-

Ukı~: ve bu netice sürekli ==nu=tetk==ill=~==tir=·=·======= 
8-taa 80llra program ıaüake
~ pç;tmif ve •Sluı Khlllı 
.-.a Duru. yalnız birbç Mme de -

lil. İ9tikbaJe de pmil olan tuavvur
~ &nahtarJaruun toplenm11 ol -
-n ~ prm.siplerin Ke-

::::.:: oldujuna itaret ederek 
Meelanm hallon anl·y:ı-

"tı bir dille anlatan bir kitabın 
~ tarafından baştırılarak dağıtıl
-...U teınennı eylemiftfr. 

iti~ ÜnoU maddenin müzakeresinde 
tth ·~.kozan (Yozaat delegesi) ilk 
,... Silın beş sene olarak tesbit edil
·"esin · 
bu h ın. mu,•afık olamıyacağını ve 
tıni adduı tayininde Ma&rü Vekale
lir. n serbest bırakılmasını istemiş-

~~!,f,aatif Vekili Hasan AU Yücel 
~~iği cevapta Parti programında 
.te . ahsil'fn beş sınıflı ilk okullarda 

rıırn si 
)~t'ak e • beş seneyi bir merhale 
Jt 01 tesbit etmektea ileri gelmek
'1: dutunu t,aret eclerek demiftir 

Amerikada 
Sıcaklar 

New-Ycri:, 1 (A.A.) - Dört gün

de.nberi Am~rilra•nm Şark sahillnde 

hüküm sürmekte olan sıcak dalgası, t 
dün biraz daha artmıştır. Termo

metre, 33 dereceyi göstermektedir 

ki, bu, mevsim için bir ı·ekorour. 

Sıcaklar yüzünden New-Yorlrta 

bir kiJi ölmüştür. 

Ha\•a ıartları hakkında neşredilen 

tebliğlerde bugünlerde bir değişik

lik olmıyacağı bildfrilmektedir. 

.-o ovaaını au ba•tı 
Torino, 1 (A. A.) - Sulana bir

denbire yükselmem üzerine Po nehri 

üzerinde ve Torino'ya birkaç mil 
mesafede klin Moecalleri'de bir köp 

ril yıkılnuftır. Bir klfi ölmil§tih. 30 
kadır yaralı vırdır. 

kimyager Ahmet Rııza tşcen 29 5 / caktır. Devrelere ayırdığımız me- fe ve zamanı hiçe indirerek dünya- 11.lu"zakerelerı· 
deneti yetin, dahadoğrusu insan ze- nın dört çevresini komşu kapısı l r.J; 

939 günü tıabaha karşı evinde öldü- kasile husule gelmiş bütün varlıkla yap:-nağa muvaffak olan insan kud- (Raştarafı l inci sayfada) 
rülmüı,tür. Cinayetin sebebi ve ka- rın taş devri·, tunç deni·. buhar, · · d · · · 11fosko·.;a·nın itıla· ilann meri'-·et 

retı aynı 1.aman a cınsan omnh ~· J 

ti! hala meçhuldilr. • elektrik, makine devirleri gibi kı- demektir. Ve bu ömür beşik ile me- mc\•k iinc konulmasının bu devlet-
Bazı kuvvetli tahminler i.izerinde sımlara ayr.ıhnası birer mebdcdir. zar arasında C'İı~ilcn 

0 
eski tanıdığı- lcrin müracaatlarına baglı kalma

tahkikat ve takibat devam etmekte- Yoksa mağarada yaşıyan aclamla mız kısa çizgiden bambaşka bir ınnsı arzusunda bulundugunu gös-
dir. Kimyagerin evinde fc\·kalade 1 bugünkü konforun sahibi: medeni şeydir. termektedir. 

bir iz bulunamadıgından cinayet es- ı ve asri insan hep ayni insandır. Ta- cEinsteitı. e göre: 3 - İstişa.-elcr yerine evvelden 
rannı muhaf::.tza etmektediı'. Ceset şı yontmağa, mağarayı kazmağ;ı Zaman tabiatte mesafeden hiç tesbit edilmiş sarih taahhı.itlere giri. 
üzerinde yapllan otopsi neticesinde başladığı daha doğrusu bu toprağa bir suretle ayrılamaz.. şilmesi ta lı?bi. M ılletler Cemiyeti 
kalb nahiyesinin az altından çıkarı • düştüğü gUndenberi ömrünü uzat- Medeniyet mesafeyi ortadan kal- mukavclcnamesinin 16 ncı maddesi 

mağa çalışan ve muvaffak ta olan d dık k .J· ile isti had ediimemcsini istihdaf lan kurşunun, kimyagerin tabanca- ır ·çn cnuı yaşama zamanını 
neslin ömrü altmış, yetmiş, yüz yıl tl k t <l ~'·ti etmektedir. • sına ait olduğu görülmüştür. Vak'a uza ı ça uza ıyor eınt.:I\ r. 
gibi vahidlerle ölçUlemez. Gerçi D E d v 1 lyi malfıınat almakta olan maha-

~ in~u~m~ıa ~~~b~i===================r·==·=·~=~=e=m=a=="=e=k=i=m=o~t~~~u .. .; fil, ş : mdiki İngiliz - Fransız pTanı-
esrarengizdir. nın likit üç devletin, bunlardan her 

Memlekette uyanan teessür bil - Prens Pol Berıı·nde hangi birinin doğrudan doğruya te-
yüktür. Katil ve vak'anın içyüzil u- cavüzc maruz kalması, yahut ken-
mumi merak ve heyecanı mucip ol- disinin yardım talebinde bulunmtı1 
maktadır. · . (Baştar.afı l inci sayfada ,) 1 ve bu doatluğun yalnız bizim içiu üçüncü bir devlete karşı verilmiş o-

Tabanca 8e8ini duyar.ak vak'a B. Georing Ye B. Von Ribbentrop değil, Balkanlardaki ve bu itibar.la lan garantiler yüzünden taarruza 
mahalline yetifen polis memuru, tarafından istikbal edileceklerdir. bütün Avrupadaki bütün dost ve uğraması takdirinde biribirlerine 
kimyageri sağ Mıimut. kim.yağ-er Prens ve P renses, saat 16 da ika- müttefiklerimiz için bir sulh zimanı mütekabilen ve Milletler Cemiyeti 
· - k.· metlen"ne tahsı·s edı·ımı·c: olan ıe,.ı..·ı t kt b ı d,,;r, il mukıveJenamesinin ruhu dahilinde _ v ~ı e me e u un .... unu pek 1 

- Hırsı. var .. 11analdmn .. ölüyo- Belle - Vue ptosuna gideceklerdir. biliyorlar. İtalya ile oldulu gibi Al- yardımda bulunıcıklırını natık bu-
·ı de bi lunmaktadır. nım .. diyebilsdtUr. Führer ve maiyeti orada kendilerin- manya ı e çok ta ·ı ve dostane 

n..-.... den aynlaeaklardrr. Hitler, saat 17 kolllftıluk münasebetleri idame -~- Ayni mahafil, Milletler Cemiyeti 
" "'1'9i ewaMPncla ceae~ eailme çUl ı mııkavelename•i, daha do::r.nısu bu ~e -- -"bi •-.J..L.:L....... k b de Prensi kabul edecek 'Ye ~7,45 de :v. or_uz.ve bunu vaparken hat•.ı '--·-e- :!" 5 
ucns &A WILUUııııau a~ca e em- .; ınu· mukavelenamenin 16 ncı mıddesiJe mi-ıt · retl •~dul .....2fl Belle - Vue ptoeunda bu .ziyareti ketimizde evvelce tesis -.11Jmio. olan -•~: ııta ere .._ " t:Q eme - ""'..u v yapılan iıtişhadın bu maddenin .......,._ iade eyliyecektir. direktiflerden ve tet1bit edilm~ bu-

Saat 20,30 da Hftler tarafından mezkur cemiyet konaeyinin ittifak 
Bugün, yaryn katilin ele geçiıile- luna n yoldan inhiraf ettiğiıniı. tak - ile rey vermesini zaruri addeden u-

rek kör düğUıınUn ..x..Uleceğium .. ı't FUhrer evinde bir ziyafet verilecek- dinle bUyU.k bir mes'uliyet altına gı· _ lü ü b 
-.V"' su n n tat ikini hiç bir veçhile is-

edllmektedir. tir. receğtmfae kani bulunuyoruz.• tilzam etmemekte olduğunu beyan 

Deniz ort•81nll• k•l•n 
Y•lludller 

Havana, 1 (A.A.) - Saint Louia 
gemisindeki 104 kadın ve çocuk mili 

teci Kuba Reiaicilmhurunun kansı

nın gelini Madam Laredo'ya mura -

caat ederek karaya çıkmak müsaa
desini istemiflerclir . 

Bununla beraber hükumet memur 

ları, Saint - Dominigue adasındaki 
Fransız vapurile gelmiş olan 14 Ya
hudi mWteclstnln karaya çıkması -
na mliıi olmutlardır. 

Vapur, Haitf'ye doğru yoluna de-
qm etm...... . 

Yarın Brandeburgdan r-11 .... • ... ~., Bu gazete, bundan sonra Kral na- etmektedir. 

burga giden cZafer yolu. naa bir ibi Prens Paul ile Prenses Olganm Bu iati§had, daha ziyade haliha-
geçit resmi yapılacaktır. Berlini ziyaretlerinin, Yugoslavya - zırdaki misakı, kollektif emniyeti 

Yugoslav gazetelerinin yazıları nın Almanyaya kartı yapıcı aiyase- tahakkuk ettirmek için e\'Velce sar-
Belgrad 1 (A.A.) - Yugoslav ga- tinin mcıtantan bir tezahUrtt olaca_ fedilmif ohın mesaiye bağlıdır. Bu 

zeteleri Yugoslav Kral naibi Prens ğını yazmaktadır. noktadaki ihtilUlar, ıncak şekli ma
Paul ile Prenses Olganın Ber.line ya- Samouprava, şöyle devam edi _ hfyetted!r ve mevcut ye~ne milş-
pacaklan resmi ziyaret hakkında yor: kül, Moskovanın Baltık devletlerine 
birçolC haberler nı>aretmektedirler. bu devletler tarefmdcn müracaat 

"'Y cPrens ve Prensese bu seyahat - k h k ı ks 
Gazeteler, bu tezahürün ehemmiye- vu uuna acet a ına ı:r.m, otoma-

lerinde bütün milletin sempatileri tfk surette ya d d b 1 tine işaret etmektedirler. r ım ıı u unulma~ını 
refakat edecektir. ÇünkU millet, bU t · d ·ı 

Samouprava gazetesi, başmakale- gün hudutlarında hüküm sürmekte arzu e ınesın en ı eri gelmektedir. 
sinde, Almanya - Yugosla•·rya mil _ Hük1lmetle yalandan allkası olan • olan sulhten ve küçük, büyük bütün h ttı b h 
ııasebatırun bir tarihçesini yaptık • ko~ulan tarafından Yugoslavyaya ma .a ' u a val ve ~rait altında 
tan Sonra aii.v}e demektedir.· k mfiıııkenıtı lesı·i etmenin en iyi U· 

'11"'.T arşı gösterilen itimad ve hürmet- suıtt n B M J Cyugoslavlar' Alman aostıugu.. • ~--= d la o.....__ 1 m n · o otov'un biaat tek-wn o yı .ı:- • ._ Pau 'e ,Ukran lffl d 
Dun 6lzlm l"in ne demek oJdu~·-11 1 er e bu1unma11 olduju müt&laa-

• 6 "'" borçlu oldufunu mildriktir.. sındadıP. 



SayfaT •. • ~·· " 11 "* • ,. ... 

• 
Milli Kümede 

Tan - (Ömer Rıza Doğrul, sü -
tununda soruyor: (Neye dövüşmüş
ler? 

Tak~mların Vaziyeti 
Tilki - Elbette bir sebebi var • 

dır. tnsan durup dururken dövüş -
mez ya! .. 

Tan - Esnafı hl\raca bağlıyanlar. 
Tilki - Tabii, cezalarını da bula

caklardır. 

Tan - Türk diplomasisinin lisa-

Bu 1-lafta Yapılacak Galatasaray -
Fener, Beşiktaş - Vefa Maçlarını 

Hang·i Takımlar Kazanabilir? 
---=-c:..--

nı ... 
Tilki - Her halde bil'<'pk ecnebi 

diplomatlarının lisanından temiz, fa
sih ve merdanedir. 

Bu hafta Galatasaray ile Fener - !ki ezeli rakipten Fenerbahçe bu-

Tan - Yemiş midir, sebze mi -
dir? 

Tilki - Salatalıktan mı bahsedi-

bahçe milli kümenin ikinci maçını gün kalecisinden mahrum vaziyet
ynpmak üzere karşılaşıyorlar. 1ki tedir. Birkaç kaleci ismi sbyleniyor
takımın kurulduklan gündenbcri sa da ne kadar hakikat olduğu ma
birbirlerine rakip olmaları ve 15 gün l lüm değildır. Eğer yine kalecisiz çı
evvelki maçta Galatasarayın 4 - 3 kacaksa mağlubiyeti evvelden kabul 
galip gelmesi bu maçın ehemmiye - etmiş demektir. Çünkü Galatasaray 

yorsun? Bu mesele henüz halledil - tini bilhassa artırmaktadır. forları bugiinkii \'aziyette çok kuv-
miş değildir. Bu maçm bilhassa Galatasaray i- vetli bir manzara arzetmektedir. 

Cüınhuriyet - İki Avrupa. çin hayati bir ehemmiyeti vatdır. Yok, Fenerbahçe bir kaleci bulmuş 
Tilki - Bizim bildiğimh~e göre bir kazandığı takdirde milli küme şam- ise vaziyet o zaman değişir ve kuv· 

tane idi amma, oemek kişimdi iki • piyonluğuna en kuvvetli namzetler- vetler aşağı yukarı denkleşir. 
leşmiş. den biri olacaktır. Fenerbahçe için Hat bakımından iki takımı mu -

Cümhuriyet - Mide harbi. de vaziyet avnıdır. 
J kayese edersek, bunlardan başa Gu-

Tilki - Memleketin sayılı obur - 1ki takımı kritik etmeden evvel bu latasarayın (Faruk oynadığı tak -
larının kulaklar.ı çınlasın. günkü milli küme vaziyetine bı"r na- dirde), haflarda Fenerbahçenin for-

Cümhuriyet - Belediyede (149) zar atalım: da da Fikretin ve Melihin oyna -
kişi açıkta kaldı. Hali haztrda en iyi olarak Anka-

Ti · ı masına rağmen Galatasaraym raki-
lkı - Hani dört gün evvel ra şampiyonu Demirspor görül'u' yor-

80 
. bine karşı daha kuvvetli olduğu gö-

( ) kışi açıkta kalacak, diyordun. sa da daha henüz Ankarada F"'ner· 
Cüm " rtilür. Galibiyet iki tarafın haf hat· 

·· huriyet - Varlık ve çokluk. bahre ve Dog· anspor, 1stanbulda Be· Tilk. "> lannın besleyici oyununa bağlıdır. 
ı - Darlık ve yokluğun zıddı- şiktaş ve Vefa ile maçı avrdır. 

d d ··1 ·? 1ki rakibe, gu"zel ve dürüst bir o-
ır egı mı· Nihayet puvanı 5 dir. Galatasaraya, 
Cü·mhun· et Alın d h yun temenni eder, hakem Tarık ö-y - anya a arp Beşiktaş aklmış, .Ankara gücü ile 

gu··vercı'nlerı·ne b .. ··k b. ~b·d d" zerengin'e de muvaffakıyetler dile-uyu ır a ı e ı- berabere kalmıştır. Bu dört rnar.ı 
kiliyor. kazandığı takdirde şampiyon ola - riz. 

Tilki - Ellerinden gelse harp ila- bilir. 

hına altından bir heykel dikecekler. Galatasaraya gelince, Bcşiktaşla 
O memlekette harp ne kadar gözde ihtilaflı bir maçları avrdır. Bu ma
yahu.. çın neticesi hala belli değildir. Ve 

Vakit - Yüksek Arap komitesi bundan dolayı da Galatasaray 3 pu-
Filistin politikasını reddetti. van kaybetmiş vaziyettedir. 

Tilki - Araplar istemez, Yahudi- Bundan başka, Ankarada,.Ankara 
ler istemez, bu politikaya kim ta - gücü ile Demirspora karşı 2 mağlfı
raf darlık ediyor Allah aşkına? biye ti vardır. Nihayet puvanı 7 dir. 

Vakit - Kaloriferinde saman ya- önünde lzmitte yapılacak 2 deplas-
kılan yeni tip köy evi. man maçı ile bir FenerbahS!', bir 

Tilki - Kaloriferli köy evi ha! Vefa ve birer Doğanspor ve Ate~-
Rüya mı görüyorsun arkadaş? spor maçı ki cem'an6 maçı vardır. 

Son Telgraf - Kızların kısmeti Bu maçların hepsini kazanmak ve 
açıldı... Dcmirsporun da bir maçta mağlup 

Tilki - Oh, oh .. memnun oldum. 1 olması halinde şampiyonluğu ga . 
Allah hayırlı etsin. 1 rantileşir. 
. . Son Telgraf - Evvela kendimiz I Fenerbahçeye gelince: Beşiktaş~ , 
ıçın. Galatasnraya, Demirspora mağlfıp 

Tilki - Ona şUphe mi var? Te - olmuş, Vefa ile berabere kalmışt\r. 
vekkeli iki el bir baş için dememiş - karada iki deplasman maçı ile bir 
ler.. ı kara da iki maçt ile bir 

Cüınhuriyet - Belediyede (149) ' Beşiktaş, bir Galatasaray maçı var-
kişi açıkta Jddı. d ır. Bu dört maçı kazandığı takdir-

Son Telgraf - Belediyede (145) de ve yine Demirsporun mağlf.ıp ol-
mur açıkta kaldı. ması halinde şampiyonluğu ihtimal 

Haber - Belediyede (125) me • dahiline girebilir. 

B~ikmş - l'efa. 

Bundan 15 gün evvel 3 • 3 bera
bere kalan bu iki rakip, bu hafta i
kinci deaf kar~ılaş•yorlar. 1ki ta • 
kımıp milli küme şampiyonluğu ih
timalini kaybetmelerinden, bu ma -
çın ehemmiyeti azalmış gibidir. Fa
kat iki takımdan birinin iyi bir de- 1 
rece alması bu maçın neticesine 
bağlıdır. 

Vefanın Fenerbahçeye, Beşikta- 1 

şın Galatasaraya karşı oynadıkları 1 
oyun gözöntinde tutulmak şartile 
bu iki rakibin yine berabere kalma
ları ihtimal dahilindedir. 

Şazi Tezcan Su Sporları 
Aj:tnı Oldu 

Uzun seneler Beykoz klübü deniz
cilik şubesini idare ettikten sonra 
Güneş klübü açılması üzerine deruh-

te ettiği idare müdürlüğü vazifesini 
de muvaffakıyetle başaran kıymetli 

hakemlerimizden ve gazeteci arka

daşlarımızdan Şazi Tezcan İstanbul 
yuzme ajanlığına tayin olunmuş • 
tur. 

mur açıkta akldı. Göri.iivor ki, bu haftakı' Galata . Tilk" H " Bu işi pek güzel başaracağına 
ı - anginize inanacağız? saray - Fenerbahçe maçın•n ehem- ·· h · H be 1 - şup emız olmıyan Şazinin ajanlığa 

a r - stanbulu ç.ıplaklar merıı miyeti milli küme sampiyonlııg·unu t. ·ı · t ı k t• d I . ge ırı mesı, stanbul denizcileri için 
e e 1 zanne en adam. tayin etmesi bakımından çok ente . 

Tilki - Bu vakitsiz sıcaklar böy- resan1hr. b.üyiik bir kazançt•r. Kendisini teb-
le devam ederse bütün memlf'ket .. rık eder, muvaffakıyetler dileriz. 

halkı soyunacağız g'dli}>a. 1 Ticaret ve Sanayi Odaları ayrı 1 A k 
F=====T~,,~.K~t = birer teşe'<kül haline mi getiri'iyor çı ta Kalan 
lsfanbul ~ehı·r Şimdiye kadar tktısad Vekfiletine ! Belediye 

y merbut olarak müşterek bir teşek . 

PlaA.nı lcı·n eı·r k~l halinde çaışan Ticaret ve Sana- Memurları 
yı Odalarının ayrı ayrı birer teşek-

K 1 K 
kül haline getirilerek, bunlardan 

0 m S y On Uru' d U Ticaret Odalarının yeni teşekkül et-
miş olan Ticaret Vekaletine ve Sa • 
nayi Odalarının da doğrudan doğru-I 
ya 1kt1sad Vekaletine bağlanacağı ı 
hakkında son günlerde bazı haber • i 
ler intişar etmektedir. 1 

---
Prost, Nafıa Vekilttindeki bu 
komisyonda izahat Yermek 

üzere Ankaraya gitti 
İstanbul şehir planı hakkında Na

fıa VekSietine esaslı ve mufassal i
zahat vermek üzere ,şehircilik mü
te?a~sısı Prost dün Ankaraya git
mıştır. Prosttan bir gün evvel İmar 
Şubesi MüdürU ve Harita Şubesi 
Müdürü · Ankaraya gitmişler
di. Ankarada Nafıa Vekili Alı· Fu t 
C b ' · a e esoy un nyaseti altında Nafıa 

Vekaleti YolJar ve Yapı Şubesi Mü
dürü ve Şehircilik Şubesi Umum 
Müdürünün iştirak edeceği bir ko
misyonda Post plAnını izah edecek
tir. 

Bu izahattan sonra Nafıa Vekaleti 
planı ya aynen veya tadilen kabul 
edecektir. 

Prostla beraber Belediye tarafın. 
can tetkik olunan Eminönü maketi 
ve fstanbulun nazım plAnına naza
ran evvelce yapılmış olan İstanbu
lun ~ücessem p1Anı ve şehir planı
~ın ızahınaa rol oynıyacaJc olan di
ger bazı harita ve pldnlar ._._.,. 

·· d ·ı · qa Pon erı mıştir 

Bu keyfiyet hakkında Jienüz şeh
rimizdeki alakadarlara hiç bir ma
lfımat gelmemiştir. 

Esasen bu mesele etrafında ev • 
velce de muhtelif tarihlerde tetki • 
kat yapılmış ve 1930 senesinde top
lanan Sanayi kongresinde Ticaret 
ve sanayiin birbirine çok kuvvetli 
alaka ve mtinasebetıerle merbut ol
duğu neticesine varılmıştı. 

Herhangi iktısadi bir zaruret bu
lunmıyan ve hatta mesleği hem 
malt ve maddi mahzurları olan bu 
bu mesele henüz tetkik safhasında 
bulunmaktadır. 

-·-Bu seneki peynir 
mahaulUmUz 

Bu sene gayet verimli olan peynir 
mahsulümüziln satışları piyasada 
haı·aretıe devam etmckteCllr. Taze 
peynirin tenekesi 420 • 490 kuruş 
arasında satılarali buzhanelerae 
muhafaza edilmek Uzere külnyetli 
mikaarda safın alınmaktadııı. 

- - --
Bunların mağdur olma
maları için bir forn,UI 

hazırlandı 
Belediyede yeni kadro dolayısile 

açıkta kalacak muvazzaf memurlara 
tatbik olunacak şekil hakkında Be
lediye tarafından bir formül hazır
lanmıştır. 

Bu formüle nazaran İstanbul Be
lediyesinde 25-30 sene vazife ifa e-ı 
derek müddeti tekaüdiyelerini ik
mal edenler tekaüde sevkolunacak 
ve kendilerine tekaüt maaşları veri
lecektir. 

Bu müddeti dolduramıyanlar iki 
ay tam maaşlarını rılacaklar· ve on
dan sonra da iki sene müddetle nı
sıf maaş alacaklardır. Bu müddet 
zarfında da kendilerine bir vazife 
bulamıyan memurların Belediyede 
asgari 10 sene müddetle hizmet et
miş olanlarına her hizmet senesi i
çin birer maaş hesap edilerek tuta
cağı miktar kendisine son defa ol
mak üzere verilecektir. 

Belediye tarafından açıkta bırakı
lan memurlar, belediyede münhal
Jer vukubuldukça inha olunacaklar
dır. Bu memurlar yerleştirilmeden 
Belediye dışarıdan hiç bir memur 
ılmıyacaktır. 

Deniz Ticareti 
Müdürlüğü 
Lağvedildi 

Deniz Ticareti Müdürlüğünü lağ
vederek Mıntaka Liman merkezleri 
ihdas eden kanun hükümlerine ait 
yem teşkilat emri dün Deniz Tica
reti Müdürlüğüne gelmiştir. 

Öğleden sonra vilayet vasıtasile 
tebliğ edilen emir üzerine Deniz Ti
careti Müdürlüğünün üstündeki lev
ha kaldırılmıştır. Bu binada Müna
kahit Vekaleti İstanbul Mıntaka Li
man Merkez İdaresi resmen faali
yete başlamıştır. Yeni gelen kadro
lara göre ıdarenin memur kadrosun
da hiç bir değişiklik yapılmıyarak 
aynen ipka edilmiştir. 

Mıntaka Reisliğine, eski Deniz Ti
careti Müdürü Refik, muavınliğ'e 

Hayrettin, kontrolörlüğe de e~ki 
Bandırma Liman reisi Zül-ıtü tayin 
edilmişlerdir. Yeni teşkilata göre es
kidrn Deni Yıc reti Müdürlüğüne 
merbut olan limanhr ~yriyeten te
şekkül eden muhtelif sekiz mıntn
ka liman reisliğine ayrılmış ve İs
tonbul da bu 8 mıntakada biri ha
line gelmiştir. İstanbul mıntaka re
isliğine eski Liman İdaresine mer
but olan limanlar ekli olarak kal
mıştır. Ayrı ayrı teşekkiil eden bu 
idareler resen vekaletle muhabere 
edeceklerdir. Sicil işleri hakkında i
se doğrudan doğruya İstanbul mın
takasile muhabere etmeleri karar
laştırılmıştır. 

Afyo;,cu1ar Kr:·fa·ra 
miiracaat etf ler 

Ticaret Vekaletinin emrile eski 
afyOTı bedellerinin yüzde sekseninin 
peşin olarak verif mesi kararlaştırıl
mıştı. Fakat Ziraat Bankası tarafın.1 
dan avans olarak verilen bu para • j 
nın banka usul ve ahkamı mucibin-, 
ce faizinin müstahsilden alınması i-

1 cap etmektedir ki. beş sene gibi u -
zun bir zaman zrfında yüzde yirmi 

• 1 

biri bulan bt faiz. afyonculan bii - l 
1 

yük bir zarara sokacaktır. Bu sc -
heple şehrimizdeki afyonculardan 1 

birçoğu diin bir istida ile kurultaya 
müracaat etmişlerdir. 

Bu istidada şu dilekler vardır: 
Faiz alındığı takdirde afyonun mor
fin fiatına verilen 25 kuruş fiata 10 
kuruş ilave edilmesine \'eyahut ta 
bu afyonlar eski olduğu için eski 
kamın ahkamına tevfikan alınarak 
satılması istenmektedir. Eskiden ki
losu 7 lira olan afyonun bugün Uç 
lira olduğuna göre afyoncuların bu 
dileklerinin nazarı itibara alınacağı 
~uvvetle muhtemeldir. -. -. . 
Tiftik mUt-ayaası için 

yor 1 prlmler geı -· ı 
Geçen hafta içinde Almanyadan 

gelen cöı t yüz bin marklık primden 
sonra dün tekrar 5 - 6 bin balya tif
tik mübayaası için yeni primler gel
miştir. Dün bunun için tiftik piya . 
sası gayet hararetli geçmiş, muhte
lif menşe mallarından 525 balya ih
racat için satılmıştır. Firmaların 1 
r...ıütemadiyen mal muayene etme -1 
!eri, büyük işlerin olacağına delalet 1 
etmektedir. 1 

Dünkü satışlarda Polatlt malları 
110, oğlak 125, Gerede 101, yağlı 
96, Karahisar malları 113 kuruştan 
muamc>le görmüştür. 

Keçi derileri de, AJmanyanın per
mi fiatlarını yükseltmesi üzerine 
sikletlerine göre 210 - 215 kuruşa 
kadar ~ehrimizde satılmakta ve 1 • 
talyadan da keçi derisi istenmekte
dir. Sovyetler de oğlak derisi müba
yaatına başlamışlardır. Derilerin 1 

çiftine Almanya verdiği fiatlar 
takriben 155 kuruş kadardır. --·-Yapak aall~ları 

Yapak fiatlarıson günlerde müte
madiyen yükselmeğe başlamıştır. 
Dün piyasada hararetli satışlar ol
mu§ ve mallar 63 - 64 kuruş u~ . 
rinden muamele görmüştür. 

Ancak Trakya ve Marmara hnv
zasında şap hastalığı hüküm sifr. 
mekte olduğundan bu mmtakalar • 
dan yapılan mevrudatson günhrde 
hayli azalmış ve hatt! muvakkat 
bir müddet sonra tekrar başlanmak 
tizere tamamen durmuştur. Yerli fir 
maların mümessilleri Tralfyadaki 
mübayaatma devam etmektedir. 

Ceyhan yapakları 60 - 61 kuru!J 
arasındadır. Antalya mallar.ı da 55 

' kuru§ üzerindedir. 

2 Haziran 1939 • 
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Beyazıt 

Mitinge 
MeydanTnda 

Nasıl Müsaade 
Yapılan 

Aldım? 
_._...... .............. . 

Sadrazam ve Hariciye: Damat 1 

Ferıt Paşa, Şeyhislam: Mustafa Sab-ı 
ri Efendi, Meclisi vükelaya memur: 
Müşür Kazım Paşa, Harbiye: Şev
ket Turgut Paşa, Bahriye: Avni P::.
şa. Dahiliye: Ali Kemal Bey, ŞCırayi 
Devlet Reisi: Etem Bey (vekaleten), 
Adliye: Hoca V sfı Efendi, Maliye: 
Tevfik Bey, Nafıa: Vekaleten Şev
ket Turgut Paşa, Ticaret ve Ziraat: 
Etem Bey, Maarif: Gelenbcvi zad~ 
Sait Bey, Posta ve Telgraf: Refik 
Halit Bey. 

Ytınan askerinin lzmiri işgalindeıı 
dolayı halkımızın heyecanı üzerine 
protesto için miting yapılmas111a ne 
suretle müsacıde edildi, 23. 24, :~.5 

mayıs 919 tarihindeki Sultanahmet, 
Fatih, Üskii.dar mitingleri hangi 

şeraitle yapıldı? 

20 mayıs 919 tarihinde Darülfü- 1 
nun müdavimlerinden üç gencin be
ni görmek istediklerini haber ver
diler. Kabul ettim. Ne istediklerini 
sordum. · İçlerinden birisi isminin 
Tevfik olduğunu söyliyerek Darül
fünun talebesi namına gönderile!1. 
heyetin reisi olduğunu, Yunanlıları 
protesto için miting yapılmG.sına mü 
saade etmemi rica etti. Sadrazam ve 
Dahiliye Nazırile görüşüp büıiia 

gııyretimi sarfederek miting yapıl
masına rnüsaacie alacağımı ve müs· 
terih olmalarını cevaben bildirdim. 

Tevfik Bey dedi ki: 
- Simdi Babıfıliden geliyoru;:. 

Dahiliye Nazırı Ali Kemal Beyi ve 
sadrazamı ziyaret edip çok rica ve 
istirhem ettik. Miting yapılmasına 
kat'iyyen mu\' af ak at etmediler!. Si-
7.İn de miir~caatiniz semeresiz kala
caJ:tır. Bütün gençlik Ye halk ise 
mitingin yapılmasına taraftardır. 

Korkerım ki, müsaadesiz bu sonsnz 
emellerini mevkii tatbike koyncak
lardır. 

Kendilerini teskin ettim. Be
hemeh. l müsaade alacağımı da va
deyledim. Pek memnun oldular ve 
teşekkür edip gittiler. 

Babıaliye giderek evvela Ali Ke
mal Beyi gördüm. Kendilerine mii· 
racaat ettiklerinden haberdar değil
misim gibi davranarak bugün Da
rülfünun talebeleri namına bir he
yetin mijracaatlerini. İzmir işgalini 
protesto için miting yapılmasına 

Müdüriyeti umumiyece müsaade e
dılmesini istediklerini söyledim. A
sabileşerek, olamaz. dedi. Esbabını 
sordum, cevaben; evvelii Düveli İti
lfıfiye muvafakat etmez. Etseler bile 
toplanacak halkın heyecana kapıla
rak asayişi ihliıl edeceklerini ve bu 
vesile ile Bckirağa bölüğünde mev
kuf olan İttihat ve Terakki erkanını 
hapisten tahliye için teşebbiisatt:i 

bulunmak ihtimalinin muhakkak ol
duğunu, bu sebeplerle mitinge hiç 
bir veçhile müsaade cdemiyeceğini 
bildirdi. Ben de icabederse Düveli 
İtiliıfiyenin muvafakatini alacağımı, 
eğer miting yapılırsa halkın heye
can ve endişesinin bir dereceye ka
dar teskin edileceğini söyledim. 

Aksi· takdirde halkın müsaadesiz 
bu arzularını yapmalarından doğa
cak fenalıkların önüne geçilemiye
ceğini ileri sürerek biraz da 
tehdit ettim. Bunun üzerine bu hu
sus için sadrazamla görüşmemi tav· 
siye etti. 

Dahiliye Nazırı Ali Kemal Beyin 
yanından çıktım, sadrazamı gör
düm. Meseleyi ahlattım ve ehem
miyetli surette izah ile mitingin 
müsaade ile yapılmasındaki fayda-· 
larla halkın müsaadesiz yapacakla-1 
rı mitingin mazarratından bahsede
rek muvafakatini zorla aldım. 

Ali I\'.emal Beye, Sadrazamın mu
vafakat ettiğini söyledim. 1steme • 
diği bir haberi aldığı için şaşaladı. 
Hal ve tavrından, muvafakatten 

hiç de memnun olmadığını anlıyor
dum. Öyle ise, mitingin yapılmasına 
müsaade ediniz, dedi ve §Öyle bir ih 
tarda bulundu: tyi düşününüz ki en 
ufak bir hadisenin vukuundan mes
ul olacaksınız. Bunu, gözünüzün Ö· 

nünde tutarak ona gcire tedabir it
tihaz etnleli~iniz. Mitingin devamı 
müddetince ben, telefon başından 
ayrılmlyacağım. Geçen her saat ni
hayetinde n€olup bittiğini ve top • 
lanan halkın vaziyetini bildirmeyi 
kat'iyen ihmal etmeyiniz. 

Dahiliye Nazırının tenbihat1, mi
ting yapılmasından müthiş surette 
ürktüğünü anlatıyordu. Fakat bu 
derece korkmasını da pek tabü bul
dum. 

Ali Kemal; malümatlı, okumuş, 

düşüncelerinijyi yazan bir muharrir 
idi. Meslekten yetişmiyen, idare iş
lerini bilmiyen, azim ve irade sahibi 
olmıyan ve hatta memleketi ve hal
kı layıkı veçhile tammıyan bir mu
harririn, yalnız muhalif diye, fela
ketli zamanımızda Dahiliye Nezareti 
gibi en mühim makama getirilmesi 
ve gelmesi, vatanın menafii _aliyesile 
kabili telif değildi. 

Bu isabetsiz tayini münasip gö • 
ren ve işin ehli olmadığı halde ka
bul edenlerin ittihat ve Terakki ce
miyetine karşı ötedenberi besledik
leri kin, garaz ve intikamla ihtira· 
sın tesiratına kapılarak vatanla a
lakaları olmadıklarını ispat ediyor
du. Dahiliye Nazın olduğu gün, ilk 
görüşümde ne yapacağını, nasıl ha· 
reket edeceğini bilmiyen bir şaşkın
lık içerisinde çırpınıyordu. Sandal
yesinden birdenbire kalkıyor, oda -
sında bir aşağı bir yukar,1 dolaşıyor, 
Kimse aramadan telefon başına ko· 
şuyor, velhasıl dümensiz gemi gi1Ji 
bocalıyordu. Haline acıdım. Memle· 
ketim hesabına da bu vaziyetten çok 
acı ıztırap duydum. 

Polis Müdiriyetine dönünce akşa -
ma kadar şu işle meşgul oldum: Mi· 
tingin muntazam bir surette icrası 
için lazımgelen pıojeyi hazırladın1. 

Her ihtimale karşı bütün tedabiri 
ittihaz ettim. Alakası bulunan şube 
müdürlerini de celbile yapacakİar ı 
vazifeleri tesbit ettim. Her şey, iyi 
düşünülmek şartile hazırlanmıştı. 

(Devamı varı 

Sivas Orman 
Fidanlığı 
Törenle Açıldı 

Orman ıkanunu gıkahdanberi 

memleketin her tarafında ormanla· 
rın korunması başta olmak üzere 
fenni surette işletilmesi ve heyeti 
umumiyesinin muhtelif tahdit ve 
sınırlama heyetlerile tesbiti de be
raber ormanların cins ve mikdarla· 
rının ve servetinin tayin edilmekte 
olduğu ve bir taraftan da yeni or· 
man işlerinin esasına dayanaraJ< 
sekiz yerde orman fidanlığı tesisine 
başlanmış, Sivasta da Tutluk mev· 
kiinde üçü Hazineye ait tepe olmak 
üzere 21 tarla ki tahminen 23 hektar 
arazi istimlak edilmiştir. Vali ve 
Cümhuriyet Halk Partisi Başkan 

vekili Osman Nuri Egelinin elile 
büyük bir kalabalık önünde ilk to
hum atılmak suretile fidanlığın res· 
mi küşadı yapılmıştır. Ve halen 28 
tahtadan çam, latin, tardıç, mazi, 
ve meşe tohumları ekilmiştir. 

Bir taraftan da içinin yolları açıl· 
makta, kulübeler yapılmakta, ve et· 
rafı, tel örgülerle bağlanmaktadır. 

Şunu da kaydetmek liızımdır Jd 
Sivas orman fidanlığı bu saha üze
rinde yurttaki mevcut orman Ji· 
danlarının en bilyüğüdür. HaziraJl 
içerisinde Orman Umum Müdürlü· 
ğü tarafından fidanlığın esas kad· 
rosu gönderilecektir. Memleketi ıı· 

ğaçlandırmak ve yemyeşil çam R· 

ğaçları ile süslemek ve ağacın Ja· 
yık olduğu ehemmiyete memlekette 

yer vermek üzere atılan bu adıJtl 
çok yerindedir. Bu hususta Sivasın 
değerli ve çalışkan Orman umuJtl 
rnildürü Asım Tarcan büyilk bir 
mesai sarfetmiştir. Bunu da takdir• 
le karşılamak lazımdır. Sivas orrnsJl 
fidanlığı yakın yılda da Sivas çcV• 
resinin güzel panoramasına dahli 
başka renk, renk güzelllkler ksiD' 
taktır 
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ihtiyar Yörük Yalvardı : " Bana 
Adını Bağışla Efe ! ,, 
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G6\o .teybeklerden biri seğirtti. 
Aı sonra kucağında yedi tüfek!c 
geldi. Onlan bir yere bıraktıktan 
sonra tekrar (haydutlara yaklaşt~. 
l3eııerinden labaııca ' 'e bıçakları, fi
§CkliklC'ri de topladı 

llu işler bittikten sonra efe yeni
den em;r verdi: 

- Baydi bakalım! Hepsinin elle
rini urganla sımsıkı bağlayın ! 

YörUk kızı Raziye, bu müddet 
za~.ında efeyi uzun \ız,ıdıya tetkik 
edıyor, yaptığı hareketleri gözden 
~CÇiriyordu. 0 ana kadar edindiği 
ınt.ıbalar çok müsbett.i. Efenin yü · 
2

Ünde ve tavırlarında gördüğü mü
l~~eınet ve salabet onu yeniden bii
~k bir ümide dü,~ürdü. Ve bu ü -
Xl'ııtıe kendisini efenin ayaklarına 1 
attı: 

- Aman efem, ne olur, kurtar 
beni bu hainlerin elinden ! mzlığı -
~a, gençliğime acı! Ben kötü kız de
ğilim!.. 

llaz.iye ağlıyor, hıçkırıyor, yal -
Varıyor, kendisini efeye acındırmıya 
Çalışıyordu. 

Ere, ayaklarmın dibinde bir kuş 
&ibi ağlıyarak çırpınan genç kıza 
bakıyor, ayni zamanda kalben bu 
.kadar güzel bir yörük kızına ömrün
de tesadüf etmediğini tasdik edi -
:Yordu. 

'Yörük kızı devam etti: 
- 'Bizim obamız, te şu karşı ya

tnaçtadır. Bu Çrukrcalı haini koyun
~arıınızı ve beni zorla götürdü. Ça
ırıınızda ihtiyar anamla babam 

~alnız kaldılar. Ne olur efem, ba -
gt§la beni onlara ı 

Efe · ··· 
d ' haf ıf bir hareketle kızı yer-
lee~ kaldırdı. Dolu dolu siyah göz
rıne, beyaz parlak tenine uzun u-

ızun baktı. Sonra yumuşak bir sese: 

f - R~rkma gayri! Sana bizdeıı 
enaıık gelmez!. dedi. 

k Efenin verdiği bu teminat, genç 
d ııaa hudutsuz bir sevinç uyandır-

1· Çakırcah efe kızanlarına yeniden e-· ·•dr verdi: 

rediyorlardı. Sarhoşlukları ~oktan 
kaybolmuş, her birinin gözleri fal
taşı gibi açılmışb. Ah\ nasıl olmuş
tu da böyle aptalcasına bir tuzağa 
düşmüşlerdi? Buna sebep olan ve 
yanlannda tıpkı ()nlar gibi elleri kol
ları bağlı bulunan sözde nöbetçilik 
yapan arkadaşlarına büyük bir kin 
ve garazla bakıyorlardı. Allah kıs
met eder de kurtuiacak olurlarsa, 
bu iki nöbetçinin hali yaman ola -
caktı mutlaka! 

Koyun kızarmış, pişr.1işti. Orta • 
ya güzel bir sofra kurulmuştu. Ra
ziye, çadırda çavdar ekmeğinden te
reyağına kadar ne bulmuşsa .;ıkar
mış, sofraya dizmişti. Maamafih e
fe, şimdiye kadar tam bir efelik 
göstermiş, yörük kızına fena bir 
gözle bakmadığı gibi kızanlarından 
herhangi biri de böyle bir şey yap
mamıştı. Fakat ne de olsa burası 
bir dağ başı idi. Ve bütün hakimiyet 
şimdi efede idi. Eğer canı çekerse, 
kendh:ıine ne dilerse yapabilirdi. 

Koyun beraberce yendi. Efe ye
mek esnasında bir şey konuşmadı. 
Yemekten sonra Raıziye bulup bu -
Iuşturmuş, efeye bir de kahve pi -
şirmişti. Onu da sessizce içti. Son
ra birdenbire ayağa kalktı: 

- Bu ne biçim ateş! Ne aydın -
lık veriyor, ne de birbirimizin sura
tını görebiliyoruz. Parlatın şunu! 

Birka<: kızan, ateşe birkaç kucak 
çırpı daha attılar. Efe tekrarladı. 

- Hayır, yine yapamadınız! Ate
şi adamakıllı parlatın, iyice yan -
sın! .. 

Bu sefer ateşe iri oaun kütükleri 
atıldı. 

Efe bundan sonra ihtiyar yörük
le kızını çnığrdı. İhtiyara: 

- Kızın, bundan sonra benim 
dünya ve ahiret kardeşimdir. Ona 
fena gözle bakacak gözleri kör et -
mek benim boynumun borcu olsun. 

İhtiyarla kızı, bütün mümanaati
ne rağmen, efenin ellerini yakalıya
rak öptüler. thtiyar yeniden sordu: 

(Devamı var) 
k - liaydi, biriniz şunları önünüze .......................................... .. 

~tıp Yörük çadınnın yolunu tutun! 9 uncu ı'zmı'r Fuarında 
... evvel yakalayıp bağlamış oldu-
~ınuz iki nöbetçiyi de unutmayın. 
ı~niz de koyunları güdün!. 

r Öyle Yaptılar. Ve yanm saat sü
~~n .. ~~: yürüyüşten sonra ihtiyar 
ad l'ügun Çadırına vardılar. thtiyar 
~anı, efenin, az evvel bütün ko -
D·· nlarını ve biricik kızlarını çalıp 
c:ıor· 
c]·· Uren dokuz iri yarı haydutJa 
ıı0~düğünü görünce çok şaşırdt. 
tııe e bunların arasında efenin ya -
d naa bir kuzu gibi yürüyen kızını 
li~ı~ö~nce sevinci büsbütün arttı. 
rıt a kıın olduğunu bilmediği efe -
dun ayaklarına kapandı. Durmadan 

a ediyordu. Efe de neş'elenmişti: 
11; .~~Ydi kızanlar! Yakın baka
teğ·b~Ytik bir ateş! Sen de dayı, el
lıllı ;zın1e bize bir koyun kes baka -

ttı~~Pl~nan çalı çırpıların alevlen
;yar ~ ~ı~ saniye bile sürmedi. 1hti
~ı:0riik, kendisine koyunlarını ve 
hiırn ı kazandıran bu meçhul efeye 
!tıeğ et etnıek için canını bile ver -

lt e hazır bulunuyordu. 
tıUtı~tkes neş'eli idi. Herkes mem -
lanea"· ~alnız efenin yüzünde şey
l.tıuu b~r tebessüm dolaşıyordu. 
ttlan rn hır §eye karar verdiği za • 
~ 0

• hep böyle gülerdi. 
h~1~ Yanrnıg, koyun kızarmıya 
feye tnıetı. Bir ara ihtiyar yörük e

Yakıa ...... ....... n ~u. 

di;y6 :y ana adını bağışlayıver efe! 
efeye :ardı. Bana bu iyiHği yapan 
~e;yıllı § Vakit namazımda dua e-

~ak~;ca1ı g··1d·· ....... li u u: 
~aıtllıd eı~. bir Yol sabrediver gayri. 
~ a 0 henirsin ! 

f U~l ~\r\·eı Y~rUk çadırını basarak 
~~ g0t~Yeyı ve sürü ile koyun • 
"UtUn 1 ren dokuz fıi yar.ı bayt!ut, 
he~~ 0 

an bitenleri dokuz mermer 
· glbj hareketsiz ve sesı!lz aey-

----
Bu sene resml devlet paviyonf arı 
arasında samimi ve güzel bir 

rekabetin teessüsüne şahit olacağız 
·İzmir (Hususi) - Dokuzuncu İz

mir enternasyonal Fuarında yük
selmekte olan resmi devlet pavyon
ları arasında, bu sene samimi ve 
güzel bir rekabetin teessüsüne şa
hid olacağız. Başta dost Sovyet Rus
ya olmak üzere Almanya, İtalya, 
Rumanya ve Büyük Britanya hüku
metleri adına birer paviyon meyda
na getirilmektedir. 

Fuar sahasında birbirine pek ya
kın olan Sovyet Rusya ve Almanya 
paviyonları, Fuarın bir milyondan 
fazla ziyaretçisine güzel bir muka
yese vesilesi hazırlıyacaktır. Dünya
daki makine sanayiinin iki ayrı 
kutbu olan Almanya ve Sovyet 
Rusya, kendi paviyonlarmda maki
ne sanayii teşhirine azami ehemmi
yet atfediyorlar. 

Almanya, sergi sarayı içinde mev
cud üç büyük paviyondan birini ki
ralamıştır. Sovyet Rusya ise daha 
ileri giderek geçen senelerdeki pa
viyonunu bir kat daha genişlete
cektir. Sovyet paviyonunda dört 
senelik Sovyet sanayi planının 
uçuncü sene hamleleri, Sovyet si
nemacılığı, Sovyet halk hareketleri 
geniş ölçüde teşhir edilecektir. 

İngiltere paviyonunda Türk - İn
giliz dostluğu hakkında sembolik 
mahiyette bir tarihi tablo teşhir 
edilecektir. Fransa ve Polonya pa
viyonlarında ise bu memleketlerin 
Türkiyeye satabileceği maddeler 
teşhir ecfileoektir. 

Hatay devlet paviyonu da hazır
lanmaktadır. İtalya paviyonu inşaa
tına başlanmıştır. 

.. ,,... 1 

Iralı Notları ı Üniversite Ve Spor 
Türk Inkıliplarını Her 
Sahada Tatbik Eden 
Dost Ve Kardeş Yurt 

Yezen: AH Enver Tok•!,l 

/ 

Baidaddan Umumi Bir GörUaüı 

Asırlarca kendi idaremiz altında 
-ıe e biz Tilrklerle akrdeş olarak yaşı· 
yan Irak, ayni bağı bugün daha ÇÖ• 

zülmez ve çözülemez şekilde muha
faza eylemektedir. Tarih ve din l • 
caplarının ördüğü bu bağ, hiç bir 
suret ve vesile ile sars.ılamıyacak 

kadar köklü ve esaslıdır. Kardeş 

yurdun bizi benimsiyen hususiyet -
leri de bundan ileri gelmemekte mi
dir? 

Iraklıların dörtte üçünün Türkçe 
bilmesi, Türk adat ve an'anatını hiç 
değiştirmeden ve olduğu gibi alma
ları, bu adat ve an'anatla tam bir 
imtizaç müşahede olunması hep 
bahseylediğimiz çözülmez bağın te
celliyatmdandır. Iraka varan bir 
Anadolulu orada nasıl yabancılıli 

hissetmezse memleketimize gelen bir 
Iraklı da ayni duygularla mütehas
sis olur. Şark pakbnın imzası glinli 
bütün milletçe yaşanan milli bay • 
ram sevincini de bu bağın çözülmez
liği yaratpııştır. 

Iraklılar, A tatürk'ü ke:ıdileri için 
de bir kurtarıcı saymaktadırlar. 

Birçok salon ve evlerde büyük ve 
Ebedi Şefimiz Atatürk'le Irakın çok 
muhterem ve şerefli ölüsü Birinci 
Gazi'nin fotoğrafları yanyana asıh
dır. Dahi önder'in yalnız Türkiyeyi 
değil, biltün Doğu milletlerini koru
muş ve kurtarmış olduğunda müt
tefik olan Iraklılar Atatürk'ü ken
di intibahlarının da. bir sembolü 
bilmekte ve onun güncşile nurlan · 
dıklarını açıkça ve f ahr ile söyle • 
mektedirler. Atatürk'ün üffılünden 

bizim kadar içten teessür duyan ve 
bu acı ile kalbgahları yanan Iraklı
lar, ayni saygıy.ı ve ayni duyguyu 
bugün Milli Şef'imiz faziletli tnönü 
hakkında beslemekte ve izinden bir 
an ayrılmamaktadırlar. 
· Türkiyede vücude getirilen inkı -

18.pları Iraklı kardeşlerimiz deri 
bir sevgi ve hayranlıkla takip et -
mekte ve eriştiğimiz hayata intı -
bak edebilmek hususunda devamlı 
surette çalışmaktadır. Irak haya -
tiyetinde meydana gelen terakki ve 
intibah da bu intıbak gayretinin 
mahsulü değil midir? 

Dünkü Irakla bugünkü Irak ara
sında ölçülemiyecek kadar mühim 
farklar husule gelmiştir. Hemen her 
sahada göze çarpan bu inkişaf dost 
memlekete yeni bir çehre vermiş ve 
Irak, medeni alanda büyük bir sür
atle terakki eylemekte bulunmuş -
tur. 

Umumi nüfusta mütemadi bir ar
tış kaydedilmektedir. Son defa ya
pılan istatistik ve hesaplara naza -
ran Irak nüfusu altı milyonu müte
cavizdir. Bağdat 650 bin, on üç mu
tasarrıflık merkezinden bazıları da 
yüz binden fazla nüfusa maliktir. 
Köylerde de ayni tezayüt müşahede 
olunmaktadır. 

Kazanılan iktısadi muvaffakıyet 
oldukça yüksektir. Memleketi ker -
vancılıktan kurtarıp şose ve trene 
kavuşturmayı prensip ittihaz eyli -
yen hükumet, umumi münakalatı te
min için yol ve köpril inşaatına bil
hassa ehemmiyet vermektedir. 

Bu sahada elde edilen netice takdir 
le anılmıya şayestedir. Dünyanın en 
zengin membalarından olan Irak 
petrolleri yurda, senede bir milyon 
altın lira temin etmekte ve damar
lara her yıl yenileri katılmaktadır. 

J alc Kralı S. M. ikinci Faysaı 

Hükumet zirr.ate olduğu kadar m .
den işletmesine de önem vermişti r. 
Klymeti itibarile petrolden sonra 

gelen ve çeşit adedi üç yüzü bulan 
hurma, !rakın mühim servet mf m
balarındandır. lktısadi bakımdan en 
ziyade Türkiye ve İngiltere ile ·lla-
kalı bulunan Irakta hayat umumi -
yetıe ucuzdur. Geliri bin Irak lirası 
nı geçmiyenden kazanç vergisi alın- · 
madığı için fazla müşkiilat çekil • 
memektedir. 

İmar hareketleri hızla ilerlemek
tedir. Her şehirde mevcut bulunan 
Belediye teşkilatları umumi ihti · 
yaçlar.ı gidermeğe, bütçesinin ver
diği imkan nisbetinde gayret et 

mekte ve hükümeti de her ve~ile ile 
yardıma koşmaktadır. Bilhassa mü 
him merkezlerde birçok yeni ve gü-

zel tesisat vücude getirilmiştir. Bu
nunla beraber Irakın imar sahasın

da daha birçok ihtiyaçları bulundu
ğunda şüphe yoktur. 

Irak hükumeti, maarife büyük 
bir ehemmiyet atfeylemiştir. Türk 
maarif programlarının aynen tat -
bik ve takibi sayeı:ıinde elde edileu 
muvaffakıyet te bu ehemmiyetin 
mahsulüdür. Bu tatbikat okur ya -
zar sayısını % 10 dan altmışa yük
seltmiştir. Mevcut 950 mekteple 
75.000 talebe müdavimdir. Köy ve 
gece mekteplerinden başka seyyar 
rençber mektepleri de ihdaos olun -
muş ve. bunlardan azami randıman 
alınmıştır. Faaliyette buulnan Harbi 
ye mektebile T1bbiye, Hukuk, Mü -
hendis, Eczacı ve Di§çi fakUlteleri_. 
hastabakıcı ve san'at okulları git -
tikçe artan bir rağbete mazhar ol -
maktadır. En ziyade Türk üniversi
tesine olmak üzere her yıl harice 
yüzlerce talebe gönderilir. 

Irak Maarif Vekfileti, spora bil -
hassa alaka göstermektedir. Su 
sporile uğraşılmak üzere müteaddit 
plajlar ve Bağdatta büyük bir stad
yom tesis edilmiş, genç kızlar c!:ı 

spora alıştınJmıştır. Spordan gaye, 
gençlerin askeri disipline alışmalarl 

Yezen : Kerim KAN OK 

Sporun ille tohumlan mektepte' 
atılır. Mektep, hem bir ilim müesse
sesi, hem de fiziyoloji.k inki~ları
mızm bir metod dahilinde temın e
dilebileceği bir çatıdır. 

Bizde §imdiye kadar mektep mef
humu; iki bilk!Um gözlerimiz kitap 
satırlarını takip ederek oı:adaki m~
nayı kafamıza nakgetmek için bü -
tiln gün ömür törpUlediğimiz ve so· 
nunda kocaman bir kafa, armut çö
pü gibi bir boyun, daracık omuzlar, 
içeri çökmüş bir göğüsle manen ve 
maddeten ihtiyarlamış ve harap ol
muş bir halde talihin bize bahşede
ceği bir memuriyet parçası elde et
mek için koltuğumuzun altında 

(diploma) dedikleri bir kağıtla a
zat edildiğimiz bir nevi işkenceha -
neden baeka bir şey değildi. 

Fakat bugün mektep, yukarıda 

söylediğimiz gibi vücut ve dimağ ter 
. blyesinin ayni zamanda tatbik edil
diği yüksek bir terbiye müesses:si 
olmuştur. İnsan dimağı, beşer aga
cının yetiştirdiği en kıymetli bir 
meyvadır. Bu meyva, en aşağı 35-40 
senede olur ve çürümeden, bütür. 
ihtişamlle yaşaması ancak sakm 
sağlam ve hayatla dolu olmasına 
vabestedir. 

Evet, bu meyva hazan, bir mu -
harririmizin iddiası gibi, yukarıda 
tarif ettiğimiz bir insan ucubesinde 
de olabilir. Fakat bu kıymetli mey
va olduktan sonra öyle bir vücut 
onu uzun müddet muhafaza edemi
yeceği için vaktinden çok evvel çü
rür gider. tşte bu büyük hakikati 
gören terbiye müesseseleri bugiin 
ilim ile beraber vücut inkişafının en 
tabii vasıtası olan spor terbiyesini 
de bizzat tatbika başlamıştır. 

tıim, nasıl ki usuller dahilinde di
mağa intikal ettiriliyorsa, spor da 
ayni usuller tahtında tedricen ve 
vücudün hazmedebileceği şekilde 
verilmektedir. Sı )r, ancak bu tak
dirde kendisinden beklenen iyi ne
ticeyi verebilir ki bunu da en aoğru 
bir surette yapacak yer, hiç şüphe 
yok ki yine mekteptir. Genç, mek
tebin disiplinli çevresinde, tedricen 
vücudünü tekamül ettire ettire ni -
hayet bir gün kendine her türlü 
spora kabiliyetli bir vücut hazırla· 
mış olur. 1tiraf edelim ki, bu ince ve 
nazik işi hiç bir zaman spor klübü
nün çerçevesi dahilinde tnm bir su
rette tatbike imkan yoktur. Bu ba
kımdan, gençlerin beden terbiyesi 
ve spor ilk öğretimini mekteplerin 
bizzat üzerine almış olması ~ok ha
yırlı ve alkışlanacak bir hareket ad
dedilmeğe değer. 

Uzun senelerin seyri içinde genç 
mektepliler tarafından tabii bir ih
tiyaç halinde benimsenen sporun 
vasıl olduğu dereceyi gösferen en 
son merhale ise, Üniversitedir. üni
versite, mektep sporunun, geçirdi
ği safhaların bütün kudret ve vuzu
hile görülebileceği noktadır. Ve işte 
bunun içindir ki, Avrupada üniver-

rol oynamak için henüz icap edeı 
noksanlarını bitirerek bir türlü 
meydana atılamamış olmasıdır. 

üniversitemizin ilim sahasında ol· 
duğu kadar spor sahasında da tam 
bir istiklal ve varlığa sahip olmas1 
için icap eden biltün fedakarlıkların 
yapılması zarureti vardır. Bunun 
için kendilerine bütün spor faaliyet
lerini kolaylıkla tatbik edebilecek -
leıi bütün asri vesaiti vermek icap 
eder. Bu meyanda sporun hangi şu
beleri tatbik ediliyorsa o §ubelerde 
bihakkin ihtısas sahibi ve nefsinde 
terbiyecilik meziyetlerini toplamış 

antrenörler celbetmek ve bunu her 
ne bahasına olursa olsun ihmal et -
mcmck bu işteki ınuvaffakıyetleri • 
mizi temin edecek csbaptandır. 

Bizim noktai nazarımıza göre ü
niversitenin tatbik edebileceği spor
lar arasında bilhassa su sporları, at
letizm, diskçilik gibi faaliyelterden 
başka spor tarihimizde büyük mev
kileri olan okçuluk ve güreş gibi ha
reketlerin de tatbiki lazımdır. Bil -
hassa kız üniversiteliler için okçu
luk, tabii bir spor olarak tatbik et· 
tirilmelidir. 

Avrupada yaptınlmakta olan ü
niversiteliler spor müsabakalarında 
şimdiye kadar Türk üniversitesinin 
yer alıp almadığını bilmiyoruz. Bil
diğimiz bir nokta varsa o da geçen 
defaki bu beynelmilel gençlik faali
yetine üniversitemizin sureti mah
susada davet edilmiş olduğudur. 
Eğer bu fırsatı kaçırdık ise, doğ

rusu acınacak bir iş yapılmış adde
dilmelidir. Henüz 'Üniversitemizde 
spor teşekkülü olmasa bile her hal
de muhtelif branşlarda az çok ihtı
sas kazanmış sporcu gençlerimiz 
bulunduğuna şüphe olmadığından, 

hiç değilse bu gibi genç arkadaşla
rın, bu büyük gençlik bayramına 
(müşahit) s.ıfatile gönderilerek on
lara hem üniversitemizi temsil et • 
tinnek, hem de bu gibi beynelmilel 
müsabakalar hakkında yakından bir 
fikir vermek imkanını pekala bah
şedebilirdik. 

Binaenaleyh, bundan sonrası için 
üniversitemizin alemşümfıl hareket
lerde mutlaka yer alması ihmal edil 
memeli ve bunun için de hemen ter· 
tibat alınmalıdır. 

Asırlar.ın imtidadınca gelip geçen 
beşer kitlelerinin hayatı bahasına 
eldP. edilen bugünkü medeni varlığın 
korunması, seller gibi akıttığımız 
mübarek ve temiz kanlarımızın mu
kabili olarak bugün bize havale edil
miş ve dünya tarihinin kaydedebile
ceği bu en şerefli vazife de Türk 
milleti tarafından bilfiil kabul edil
miş bulunuyor. Böyle bir milletin 
hakiki sembolü demek olan Türk 
üniversitesinin, diğer e üniversite 
.gençlerinin iştirak ettikleri bey -
nelmilel müsabakalarda yer al • 
ması, birçok bakımdlardan elzem 
olduktan başka ayrıca milli ve ih
mali caiz olmıyan bir vazife olduğu
nu da gözönilnde tutmalıyız. 

site sporları bütün memleketi ya - =o===e==
0
=
1
=. ~==d:;=e=s=1.=r=K-=-==a=z=a kından alakadar eden bellibaşh bir ,,,. 

memleket hadisesi hükmünü kazan-
mıştır. Ayni memlek"t dahilinde 
muayyen spor şubeleri üzerinde 
birbirlcrile amansız çarpışmalar yap 
makta olan ünivesiteler olduğu 
gibi beynelmilel mahiyeti haiz üni
versite spor bayramları da. yapıl -
maktadr. 

Bu bayramlarda, dünya üniver
siteleri diğer Ünh·ersiteler üzerin -
deki tefevvukunu göstermek ve 
kendi nam ve şerefini yabancılara 
bilfiil kabul ettirmek fırsatlarına 

nail bulunmaktadırlar. Bilhassa 
dünya tarihinde yeni ve medeni in
kılap hamleleri yapan milletlerin en 
yüksek kalitedeki gençliğini temsil 
eden 'Oniven;iteler bu hayati fır -
satlardan ii.zamr istifade temin et • 
mektedirler. 

Vlntt•n dUt•n aomyalar 
bir lfçlyl ajiır yeraladı 

Dün Galata rıhtımında bir kaza 
olmuş ve biri§çinin ba§ına vinçten 
somyalar düşerek ağır surette )'a
ralamıştır. 

Dün saat 14,10 da Galata rıhtı • 
mında bulunan Aksu vapurunun bir 
numaralı ambarına verilmekte olan 
somyalar sapandan kurtulmuş ve 
bu sırada kayıkta bulunan 1724 nu
maralı kayık sahibi Rizenin Tersa· 
ne köyünden Hacı Hamidin başına 
düşerek a~rca yaralanmasına se • 
hep olmuştur. 

Yaralı derhal imdadı sıhhi otomo 
bili ile hastahaneye kaldırılmıştır. 
Zabıta ve Deniz Ticaret Mildilrlfiğll 
vak'a hakkında tahkikata b8.§lamı3 

tşte, bize bu yazıyı yazdıran saik tır. 
de, üniversitemizin, bu işde faal bir - • -

- - - ™ Kiracısını ve karısını vu-
olduğu vasıfları tal;ıyan yeni adlf k,. Jd 
elbise ile talim ve manevra da yaptı- ran adam mah um o u 
rılmaktadır. Kiracısı Suren ile kansı Evayı ev. 

Teşkilat itibarile bizdekinin haiz Jathğını ayarttıkları iddiaaile döven 
oldu uğvasıfları taşıyan yeni adli Kazın isminde biri dün Asliye üçiin· 
cihaz, memlekette hissedilen bUyük cU Cezada muhakeme olunmuştur. 
bir boşluğu doldurmuş, adli vakayii Mahkeme, Kazımın suçunu sabit 
azaltmak ve umuınt hakları temin görmü~ ve kendisini iki davao.ı içlıı 
etmekte başlıca rol oynamıştır. Sıh 25 er liradan 50 lira ağır para ce • 
hat işleri, içtimai hayat gibi yeni ye zasına mahkftm etmi~. 
ni inkişafa başlamıştır. Bu cezanın tecTiolunma.ması da k'a 

AH Enver Toksoy rarda tasrih olunmustur. 

• 
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mtlAIZa:IAllBM: Sultan Aziz Devri 

Bir Vapur Yolculuğu_ 
Yazan : Emin• 

Vapur, Galata rıhtımından kalktı. 1 

Vapurla rıhtım arasındaki koyu 
renkli sular gittikçe genişliyor. 

Suzan, kendisini geçirmeğe gelen 
teyzesı ile arkadaşı Nesrine son biı· 
defa daha oakıp mendilini salladı. 

Güvertede hıçkır.ıklar azalmış, ki· 
mi kamaralarına çekiliyor, kimi de 
gecenin siyahlığı içinde parlak bir 
yıldız kümesi gibi ışıldıyan güzel is
tanbula, şimdiden duymağa başladı
ğı hasretle bakıyor. 

Suzan tstanbulda okuduğu bir kız 
lisesini bitirmiş, Trabzonda bulu • 
nan ailesinin yanına gidiyordu. Ra
zı olurlarsa üniversiteyi takip için 
birkaç ny sonra tekrar dönecekti. 
Olmazlarsa, o zaman kim bilir bir da 
ha ne vakit kavuşacaktı bu çok sev
diği şehre? .. 

Bir türlü alışamadığı yalnız yol • 
culuklarla içi mahzun, kamarasınn 
indi. 

Ertesi sabah çok erken uyandı. 
Deniz sakin, büyük vapur Karade· 
nizin koyu mavi sularını yararak i
lerliyor. Suzanın gözünde tstanbulda 
geçen altı senenin filmi bir silsile 
halinde uzuyor. 

Mektebine, arkadaşlarına ne ka-· 
dar çok alışmıştı, ne kadar seviyor· 
du onları ... Zaten f stanbuldan ayn
lırken içini sızlatan, mektebi ile o -
nun kadar sevdiği teyzesi olmuştu. 

Hayatı, bundan sonra nasıl bir 
şekil alacak, ne çeşit günler geçire
ceyti? Belki de onu evlenifırecelker
di !.. 

Düşüncelerini burada keserek 
kalktı, giyindi, güverteye çıktı. Ha
fif bir rüzgar· saçlarını dalgalandı -
rırken o, kollarını küpeşteye daya
mış, denizin enginliğine dalmıştı . 
Gözlerini sulardan ayırıp yanına çe· 
\"İrdiği zaman, biraz ilerisinde onun 
gibi küpeşteye dayanmış, şık ve ya
kışıklı bir delikanlının kendisi,ni süz
mekte olduğunu gördiI. Şaşırdı ve 
hemen gözlerini başka tarafa ~evir
di. Fakat genç adam daha çok yak
laşarak sordu: 

- Siz de mi yalnı~ın~ ? .. 
Bunu söylemekle kendisinin de 

yalnız olduğunu anlatmak istiyor
du. Suzan; cevap vermekle verme
mek arasında biraız tereddütten 
sonra sadece: 

- Evet.. diye mukabele etti. 
- Ne tarafa gidiyorsunuz? 
-Trabzona ... 
- Ben de Rizeye... Şu halde bir· 

kaç gün arkadaşlık yapabileceğiz. 
Suzan, hayret ediyordu. uB ne 

küstahlıktı, tanımadığı bir genç kııza 
hemen arkadaşlık teklif etmek? Na
sıl hareket etmeliydi bu gence kar
şı? Fakat düşünmesine meydan kal
nuyordu ki, o söylüyol'Qn yine: 

-Arzu ederseniı, bP.., ·m yanımda 
bir hayli mecmua, k!• p :var. Size 
takdim edeyim .. 

- TeşekkUr ederim. 
Başka bir şey söylemeden acele a. 

dımlarla kamarasına koştu. 1~inde 
tatlı bir heyecan, bir fevkaladelik 
hissediyordu. 

Bu adam, kimdi? Kim olursa ol
sun .. o kadar gUzel ve şıktı ki, insan 
onun için fena şeyler düşüne:nioyr
du. 

Arkadaşlıkları çabucak ilerledi.. 
yalnız yatma zamanı aynliyorlardı. 

Yakışıklı genç, Mühendis mekte· 
binin son sınıfına geçmişti. tSmi Se· 
dattı. Yazı geçirmek için Rizeye bir 
arkadaşına gidiyordu. 

üç gün beraber yolculuktan son
ra. Suzan, Trabzona çıkarken arka
daşlıkları da mecrasını değiştirmiş 
bulunuyordu. Birbirlerinden hoşlan
mış, hatta evlenmeğe karar vermiş
lerdi. Sık sık mektuplaşacaklar, bir 
sene sonra Sedat, Suzanı, ailesin -
den istiyecekti. 

Ayrılırken, ikisinin de gözleri bt.ı· 
lutlanmıştı. 

- Beni unutmıyncaksın, değil mi 
Sedat? .. 

- Seni unutmak mı? Bunu nasıl 
soruyorsun Suzan? .. 

Suzanın bindiği motör, vapurdan 
uzaklaşıyor. Biri vapurda, biri mo
törde, iki genç, durmadan mendi! 
ve el sallıyorlar birbirlerine ... Genç 
kız gözükmez oluncıya kadar arka
sından bakan Sedat, onu iyice kay· 
bedince yüzilnde §eytani bir tebes -
süm belirdi. Ve sonra iç cebinden çı
kardığı kUçük bir muhtıra defteri
ne şu satırları yazdı: 

10 temmuz 1938 .. 
- İstanbul - Rize .. 

cCazibeme tutulan kızlar listesi
ne bugün bir tane daha ilave edil. 
miş bulunuyor: Suzan ... Benim her, 
sözüme inanacak kadar saf ve te • 
miz bir kız ... » 

Yine güIUmsiyerek defteri cebi 
• ne yerleştirdi. 

Ve tabii, Suzan Trabzonda, üç 
günlük sevgiliden bir hayli zaman 
boş yere mektup bekledi, durdu ... 

Çivrilde Hayat Ve Şirin 
Kasabanın Eksikleri 

Trabzonun Hızlı Ve Başpehlivanları 
Mesut Kalkınması -Akkoyunlu Kazıkçı Karabckir-

Trabzon gençleri 19 mayıata 

Çok ı,ıakın bir zamanda Trabzon 
ismi İmar, Kültür ve İçtim.al kal
kınma bakımından Doğu. K01'adeni
zin en güzel köşesini ifade f>decek
tir. Bütün bunlara gerek coğrafi va
ziyetinden, gerek lran Tran.ritinin 
1oapısı olmasından doğan ehemmi
yeti de katarsak yarın i~n besledi
ğimiz ümitlere bu giin muhak1~ak 
nazarile bakabiliriz ... 

İki senelik bir ayrtlıktan sonra 
Trabzonda eski matbuat arkadaşla
rımla görüşürken şu sözlerle karşı
laştım. c Çok yakın bir zamanda 
Trabzon ismi imar, kültür ve içti· 
mai kalkınma bakımından doğu ka
radenizin en güzel köşesini ifade 
edecektir.> . 

cBütün bunlara gerek coğrafi va
ziyetinden, gerek İran transitlni.n 
kapısı olmasından doğan iktisadi e. 
hemmiyeli de katar~ak yarın için 
beslediğimiz ümitlere bu gün mu
hakkak nazarı ile bakabiliriz.> 

c Yıllardır tahakkuku için çırpm
dığımız Liman inşaatı bu günlerd~ 
ihale edilmek üzeredir. Değirmen

dere suyu fennt tesisatla şehrin dt>rt 

bucağına dağıtılmaktadır. 
Şehrimizde artık yol \•e ışık der

dinin önüne geçilmek üzere çalış
malara ba;lannuştır. cHalkevl, ba~
ta köycülük kolu olmak ltzere bü
tün şubeleri ile memleket kültür ve 
kalkınması hesabma hummali bir 
faaliyetle çahşmaktadır ... 

19 mayıs günü idman sahasında 

Trabzon gençliği ve sporu hesabın? 
iyi intibalarla dönerken o gün şen
likleri büyük bir alaka ile takip 
eden üç misafir Alman profesör!!· 
nün izhar ettikleri hayranlık gözle· 
rimi yaşarttı. 

Birkaç gün sonra kıymetli arka
daşlardan Tevfik Vuralın muhte
rem profesörlerle yaptığı mülaka
tın notlarında şu satırları okudum~ 
cl9 Mayıs şenliklerinde Trabzon 
gençliğini saatlerce seyreltik ... 
cŞunu ayrıca kaydederiz ki kız4 

larınmn muvaffakıyeti bizi hayrım 
bıraktı ... 

cBir spor bayramında gençlik 
Almanyada da ancak bu kadar mu
vaffak olabilir.-. 

.Mükerrem Fuad Günçel 

• • 

Mersinde spor, Gençlik 
Varlık Gösteren Isı BiJyiJlı Bir 

Yuvaaı Himaye Edilmelidir 

-156- YAZAN: SAMI KARAVEL 

Güreşler Başlamıştı 
De Küciik Bekir Ne Desteye, Ne 

Ortaya Çıkmamıştı 
, 

Desteye giıreşec~k .f yüzlerce peh· 
livan soyunmuş, sıralanmış, yağ 

kazanlarının başına gelerek yağla· 
nıyorlardı. 

Ali Bey, oturduğu yerden pehli· 
vanları tözden geçirdi. İçlerinde 

Bekir yoktu. Ağasını çağu-arak 

sordu: 
- Kahya; Bekir desteye çıkmı· 

yor mu? 
- Bilmem beyim! .. 
- Bilmem olmaz ... Git şu fıkara-

ya söyle, hemen desteye soyunup 
çıksın! Küçük ortaya bu sene kuv
vetli pehlivanlar gelmiş, kaybeder 
sonra .. 

Kahya, Ali Reyin bu emri üzeri· 
ne Bekirin olduğu yere seğirtti. 

Fakat Bckiri orada bulamadı. 
Kahya, aşağı yukarı Bekiri ara· 

dı. Nihayet ileride, ka"Zan yerine 
yakın bir yerde halkın arasına SO· 

kulmuş gördü. Yanına sokularak: 
- Bekir; Ali Bey, desteye so -

yunsun diyor!.. Küçük ortaya bu 
sene çok zorlu pehlivanlar gelmiş .. 
dedi. 

Bekir, başını hafifçe kaldırdı . 

Kahyanın yüzüne bakarak: 
- Hele dursun şimdi.. kısmet ol· 

duğu zaman soyunurum ... 
Kahya; Bekirin bu 18.f ına mana 

verememiş bir hal takınarak: 
- Oğlum, bu iş kısmet işi değil... 

Haydi soyun da <;ık ortaya ... Galip 
gelmezsen bile, hiç olmazsa beş on 
kuruş par.sa toplarsın?. 

Bekir, yine sakin bir tavırla: 
- Kahyam, bırak beni kendi ha

lime ... I<ısmet olduğu zaman soyu
nurum. 

Dedi. Ve gözlerini kahyanın ü -
zerinden çekerek kazan dibinde yağ
lanan deste pehlivanlarına dikti. 

- Canm1, soyunııcaksan dur · 
ma, vakit geçiyor .. Cazgır eşleri ti!' 

tup oehlivanları meydana satı,·e!' . . 
dikten sonra iş i§'ı:ı·n geçer. 

dj - Haydi oğlum; çabuk ol! P 

olmazsa parsadan beş on para alı! 
sın! dedi. 

Bekir, sükfınetini muhafaza ede' 
rek Ali Beyin huzurundan ayrıld 
Ve e.ctki yerine gidip oturdu. 

Ali Bey, kahyasına şu emri ,.er 
mişti: 

- Ağam. göz kulak ol şu herift 
bak, soyunuyor mu? 

l{Rhva, Bekirin ardından koştıl 

Fakat Bekiri olduğu yerde otufll 
görmesin mi? 

Bu hali gören kahyanın aldı bll 

şından gitmişti. Bekire adeta çııcı· 
şır gibi söylendi: 

- Ne söz anlamaz adamsın? :se. 
sana, soyun demedi mi? 

Kahyanın bu sertliği ve liiübalil1 

ği Bekirin canına lak etmişti. ııe 
men olduğu yerden doğruldu. \·e: 

(Devamı var) 

====== JSJii Git 

""""" 10 Kuruş Davası 
Neticelendi 
B•y•n Ulvlr• hldlsenlll 
cereyan tarzını anlallyot 

Kahya, Bekirin bu vaziyetini be· 
ğenmemişti. Onu meczup bir adam 

· 1 gibi telakki etti. Zaten, sessiz. az ko. 
1 nuşan ve melankolik bir hali olan 

bu adama büsbütün deli nazarile ba
karak olduğu yerden tersyüz edip 
Ali Beyin yanına gelmişti. 

,Muhterem gazetenizin 22/~{ı 
yıs/939 tarihinde intişar eden ıılı' 
hasının 6 ncı sahifesinin 6 ncı ~iil\ 
nunda (Garip bir dava) başlığı 1 

tında şahsıma ait bir yazı gördii~ 
Beni alfıkadar ettiği cihetle ta\-ıı 
han arzeylcdiğim h ususatı ilk çı1'" 
cak nüshıı nın ayni sahife ve si.itli' 
nunda yazılmasını rica ederim. 

Ali Bey, kahyasını suratı asık 
görünce sordu: 

-Ne o ağam? 
- Ne olacak beyim? Emrinizı 

yerine gelirdim. Fakat bu adam, 
bildiğimiz gibi değil... 

- Neden? 

Uşak'a Trenle Raptetmek 
1 

Zamanı Gelmiştir ~ 
Çivrili 

- Kısmet olduğu zaman soyu • 
nurum diye söylendi. Ve acayip bir 
çehre bozukluğu ile mukabele etti. 
Bu adam meczup olsa gerek .. 

Mebus intihabı kin 15.zııngele 
listel~ri y:ızmak üz~re belediycd 
mesbuk hizmetime mukabil veril~ 
(400) kuruş için sened pulu otar 
istenilen (10) kuruşu o sırada p r' 
ları tevzi eden bclcd:,·e ınüfred 
katibi B. Mehmed v~rmis ,.e b 
(10) kuruşu bilahare iade 

4

edişitl1 
rağmen tekrar talf'binc ve binnct 
ce çalıştığım tapu daircşindc \°' 
halk ve mesai arkadaşlarım kar;t 
sında hakaretine maruz kaldı~ 
Bittabi dava açtım. Sulh ceza tı' 
kimliğinde davam göriilmeğe bııf 
layınca hakaret suçuna karşı rıııl' 
hakeme sırasında kendi lehinde tşfı 
rik dedirtebilir miyim diye (10) 1'11 

ru.ş alac~k davıu;ını açtı. (lC) k_u~ 
şu kendisine iade ettiğimi in~· 

mecbur kalarak yemin etmişti' 
Sulh ceuı hlkimHğitıdeki müdaf~ 
sında, bu (10) kurıw davasmı kelll" 
lehinde 16yl.dl. J'akat mahkeme bd' 
nu tahrik görmedi ve binnetice j 
Mehmed üç gün hapse ve bir Ut' 
para cezasına mahkOm edildi. "'" 
habirinii yazısını Mehmed'in ~ 
sesinden bakarek yazmış ve san'• 
kalemiye ile bana tariz etmek ., 
mişse de hakikat mahk~& t-1": 
le de anlaşıldığı üzere arzeyled, 
gibidir.• 

............. 
Çivril (Hususi) - Denizliye bağ- safeler katederek fabrikaya gidiyor. 

h firin bir kaza merkezi olan Çivril Halbuki dümdüz bir ovada çok az 
ıün ıeçükçe pzelleşmektedir. Hal- bir para ile bupn Uşak • Çivril • 
kın hepü çalapan ve ziraatçidir. Aras treninin yapılması iktısadi vı 
Spora büyük ehemmiyet verirler. askeri bakımdan elzemdir. Büyük-
5-6 sene evvel Ete bölgesi şampiyo- terimizin yakında buraya da kazma. 
nu olan Çivril sporculan elin bü- yı vuracaklannı umuyoruz. Çivril 
yük bir disiplinle çalışmaktadırlar. blf bulday ambarı dersem mübalA
Menderes nehrinin Dinardan sonra ta etmem. Arazi çok sulaktır. Tar
lktnci memba kolu yapan Işıklı na- la, bahçe kiralıyanlar 50 • 100 ku
hiyelinde]d kuvvetli su 100 değir- rup bir kuyu kazdınrlar. Çünkü 
men çıevirec.k kabiliyettedir. Nafıa bir ild metreden su çıkmaktadır. 
VekAletinln burada bir elektrik san- ı Halk yakıdıyoruz tabirile sebze
tralı yaparak bölgeyi ışıklandırma- lerini sularlar. Yağdöktü teranesini 
a çok yakında mümkün olacaktır. ilave eden kUflar da bu mesud ova-

Çivrilde eczahane yoktur. İlaçlar ları ayrıca çınlatırlar! .. 
Denizliden ve Dinardan getirilmek
tedir. İdealist ve fedakar bir arkada
şın eczahane açmast beklenmekte
dir. 
İzmir - Egirdir hattının Sutlaça 

uzattığı bir kol sizi Çivrile götürür. 
!'arialar yemyeşil ve ekilmiştir. İn
gilizler bu hattı Çivrilden Uşaka 
rapt için istikşaf yapmışlarsa da 
kahnıftır. Sandıklı - Dinar • Çhrrll 
bu Mne pancar ziraatı için Uıak 
fa'bıika11 kadrosulıa alınmıştır. Bu 

• Ü9 bO..JGk kuuım " 70 i pancar 
elmılft:tr. Blııleroe vagon tutan bu 
mahsuller Afyon tarildle uzun me-

M.A.A. 
......................................... 

Ba,ka vazifelere 
Geçmek isteyen 
Muallimler 

Maarif Vekili Bay Hasan Ali YU
cel, muallimlerden bir kısmının bai· 
ka va&ifelere g~ek Uzenı Maarif 
Veklletinfn muvafakatini istemekte 
olduktan !olayWie Maarif teşkil&· 
tına bir tamını yapuııttı.r. 

Bu tamimde 9IOtlmle~ c.Kat'i 1&. 
. . .- ,. - -

19 Miyıa Bayr ... aı kutlulayaa miaiminiler 

Mersin (Hususi) - İçel vili- j 
yetinde hemen her sahaya şamil 
ileri bir spor ve gençlik hareketi gö
ze çarpmaktadır. Bu faaliyet daha 
ziyade Mersin ,ehrinde tekasüf ey
lemiştir. 

Büyük tezahüratla kutlsnan 19 
Mayıs spor ve ıençlik bayramı mev
zuu bahis f aaliyetln ne derece can
lı ve esaslı olduğunu bütün çıplak
lığile ve göğüslerimizi kabartacak 
şekilde ispata vesile olmuştur. Muh
telif teşekküller, mektepliler ve bu 
araad Isyuva okulları tarafından 

gtisterilen muvaffakiyet her türlil 
tebrik ve takdirin fevkindedir. 

934 yılında ve basit bir binada 
kıymetli terbiyeci öğretmen bayan 
Mürşide Suner tarafından açılan 

ve maruz kaldığı bunca maddi müş
küllta rağmen sırf şahsi gay-

ketimizin en muvaffak kültür mü
esseselerinden birisidir. Bina ve 
malzemesi, ölretici vesaiti tam ve 
muntazam ol~n mektebe üçle altı 

yaş arasındaki yavrular müdavim
dir. 937 de Etili Türk yavrularından 
müteşekkil birinci sınıf ta açılmış
tır. Üç öğretmenin vazife gördüğü 
bu irfan yuvasında gösterilen mu
vaffakıyet takdirle zikredilmeğe bi
hakkın şayandır. 

Ne yazık ki, jimdiki mükemmeli
yete bin bir mahrumiyet içerisinde 
varan Isıyuva her türlü resmi yar
dımlardan mahrum bulunmaktadır. 
Senede yalnız sekiz ay devem eden 
ve sayıları 120 )~ aşmıyan minimi
nilerden toplanan ücret, masrafı da
hi karşılamamakta ve vukua gelen 
açık gittikçe kabarmaktadır. Bu çe
şid yuva ve yurdların memlekette 
tezayüdü beklenir \•e şiddetle his

ret ve fedakArlıklarile kısa zamanda sedilirken tekamül etmiş birisinin 
terakki ve inkişaf eyliyen fsıyuva kapanmak tehlikesi karşısında el
ana okulu hiç şüphe yok ki, memle- bette harekete geçmek ve buna mi-

wz: 50 ni olmak Uzımdır. Alakadar ma-
ruret olmadıkça meslek arkadaşla ·l kamların dikkat nazarlarını bu va
rımın bizden ayrılmak lçln mllraca- ziyet üzerine çekmeği bir yurd ~ 
atta bulunmamalaruıı kendilerinden irfan borcu telAkki ediyoruz. 
~erini~ <!_~l!llJDektedtr. '.A. E. T. 

- Peki, vaziyeti iyice anlattın mı? 
- Anlattım. 

- Çağır şunu bana! .. 
Kahya, alelicele tekrar Bekirin 

yanına seiirtti. Ve: 
- Bekir, bey seni çağırıyor .. de

di. 
Bekir olduğu yerden hiç ses çı • 

karmadan dofruldu. Kispet zembi· 
lini eline alarak Ali Beyin huzuruna 
geldi. 

Ali Bey sordu: 
- Oğlum, neye soyunup çıkmı • 

yorsun desteye? .. 
Bekir, işi aptallığa vurmaktan 

bqka çare bulamadı. Ve ıu suretle 
cevap verdi: 

-Beyim, merak buyurmayınız ... 
Elbette ben de soyunurum! .. 

Manisa Tapu sicil muhatızııl' 
daktilosu: Uhıiye Arıatl _ ................ _, 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizm'• 
NevralJI, kırıkllk ve bUtUn •lnlannım derhal~ 
- lcabtnda gDnd• a bt• •ll••blllr. ~ 
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12.30 Program. 
12·33 Ttirk müziği • Pl. 
13 .Memleket saat ayarı, ajans ve 

hıeteoroloji haberleri. 

PJ
l3 15-14 Müzik (Karışık program
. ) 
l9 Program 
~9·05 Müzik. (Operetler - Pl.) . 
9.30 Konuşma. 

l9.45 Türk müziği (Fasıl heeyti). 
20.30 Memleket saat ayarı, ajans ve 

-.eteoroloji haberleri. 
20.45 Türk .. .,.;.ıı.·. 
1 

mu'"'46ı. 

- Suzinak peşrevi. 
~-Mustafa Nafi7.in suzinak şarkı: 

nsiz bu sabah). J-:-~ustafa Nafizin suzinak şarkı: 
ltııtsiz bir sevişle). 

,8~. - Ahmet Rasim suzinak şarkı: 
;Yle ey cananı ruhum). 

&el -: Leminin Hüseyni şarkı: (O gü-
gozlerle). • 

6 -Saz · · scmaısı. 

~ - Kemençe taksimi. 

9 
- Arifin: (Bir melek sima peri). 

10
- Şevkinin: (Duçarı hicri yar). 

~ :-- Mahmut Celalettin Paşanın 
arı firkat) 
ıı . 

lir). - Mustaaf Çavuş: (Canım tez-

21 .30 Konuşma. 
ıu~I.45 Esham, tahvilAt, kambiyo-
2~.t ve Ziraat Borsası (fiyat). 

22 
·55 ~~şeli plaklar. 

ıon· Muzık (Riyaseti Cümhur Flar
L ık Ork. Şef: Praetorius). 
~ · Van Beethoven: 2 nci Senfoni 

llldjör Op. 36. ' 

b
a) Adagio molto - Allergo co~rio. 

) Larghetto. 
c) &:herzo - Trio. 
c) Allegro molto.' 
Bizet: Roma süiti. ı 
:;t Andante tranqyillo _ Allegro a-

o. 
b) Allegro Vivace. 
c) Andante molto. 
ç) Allegro vivacissimo 
23 . . 

· Son aJans haberleri ve yarınki 
rogram. 

~·15·24 müzik (Cazband). 

ıstaıibüıiıaı k Ti yat rosÜ 
C kE~AN GÜLER 
unıa Usküd 

•. ar 
fırah habçeaiacle 

lllatiae 
' 

İLLETLi 
Piyea 3 perde 

* EGE TiYATROSU 
N•..tclia Cı•pılur •• ube1atı .. 

c-., Şellre
lliai - Cu__... 
.., • .._Jİ, Paar 
~ ..... 

* !Ti TiYATROSU 
~-~- c. wteli B.,._ 
_,. tiyabt .. re-tklp4a 

* Ankara Tiyatroau 
S..'atkirlan 

~ ıece Yeclik.a. Pıur 
-· Tiyatr01U11da yan • 

ta~ loyacklT de b~alı 
~ piJet H ıra•u Retid 

~.f.d4.1Gr Sulh Mahkemesi Saftf Me-
1'tl~undo 
937/115 n. , .. 

de UYiikadada Karanfil mahallesin
lı eski Hekim yeni Sakarya soka
&&~ 8 No. lı evde elyevm ikamet-
~ ltıeçhul Katinaya: 

'-)' ap \re Abdülvahap Tayfur He. 
hltı:n ve müştereken mutasarrıf 
ll'l-ı, ~d~nuz Büyükada Karanfil 
~'1ya lesınln eski Hekim yeni Sa-
l~ıe; ~kağında kain 8 No. 1ı evin 
tar~ ~yu suretile satılmasına ka-
1tıa~ l'ilıniş oldulundan açık arttır
ll'la.._ 1 Skonuhnuştur. Birinci arttır
laıı-ıba ''.!9~9 tarihine müsadif çar
ltt1 

1 
ltinu aaat 14 den 18 ya kadar 

Jı:ıb.._ 0 unacaktır. Birinci arttırmada 
"·"'et· \Uhn 1 ınuhammenenin % 75 ini 

hGctii -:na en çok arttıranın taaJı. 
~Gdd iki kalmak üzere l~ gün 
lartn.. etle temdit edilerek 16/7 /939 

<ıJne nıu lt 14 te ıadif pazartesi günü sa-
lt attı n 18 Ya kadar yapılacak ikin
~l ,_ 

1
rtnada en çok arttırana iha

!l;lt'f ~~Yeıı icra kılınacağı tebliğ 
~-. 8 ken olmak ftzerıt ilan o

cımcn. 

7 o .. ,.,.. ' 
Kolony~ıların ı_·_t_Tt_a_n_hu_l~B-e_~-d-iy~e~~~Il-~-~-n~~'ı' DevktDem~y~~n bi~~ 1 
Toplantısı ... . _ ... --------------

Şehrimizdeki kolonya amilleri dün Yapı ve yonar kanunu izahnamesi umumi meclisçe tadil vı talimat-
Tic&ret ve Sanayi Odasında bir top name olarak tatbikına karar verilmiş ve aşağıya dercolunmuştur. iıan olu

Kt!§if bedeli 46M8 lira olan Sirkeci 1stansyon meydanının tesviye, 

tanzim ve parkelemneai ile kanaHzasyon inpatı kapalı zarf usulile 
14-6-939 Çar§Bmba gUnU saat 16 da Sirkecide 9. i§letme binasında ek • lantı yaparak kolonya satıılannın nur. (3915). 

malmırlarJ hakkında bazı görüş -
meler yapmışlardır. 

Muhtelif mevzular etrafında ya
pılan görüşmelerde kolonya §işele • 

rinin üzerine konulacak etiket mese
leleri görüşülmüş, bundan başka a· 
~1k olarak satılan kolonyaların de -

recelerinin ~üşük olduğundan hal • 
km aldandığı ve bu yolda tedbirler 
almması için aiakadar makamlara 
müracaat edilmesine karar veril -
miştir. 

iLAN 
Beyoğlnnda Kcitip Mustafa Çelebi 

mahallesinin İstikl31 Caddesinde 55' 
numaralı dükkanda mevcut ve A
leksan oğlu Bedros Yavru Sokuk'a t 
ait bilümum emvali tüccariyeyi iş

tira ve teslim ederek kendi namına 
icrayı ticarete başlamış olduğumu 

ve mr:·zkur dükkanın eski snhibi A
leksan oğlu Bedros Yavru Sokuk 
zimmetinde alacağı olan kimselerin 
matlfıbatını tediye etmek üzere Se
meni MPbyiin on beş gün müddetle 
nezdimde mahfuz kalması tarafeyn
ce mukarrer olmakla her hangi bir 
şahsın vesaiki kanuniyeye müstenit 
al"cağı olduğunu ispat edebildiği 

takdirde mi.iddeti mezkCıre zarfında 
bana müracaatla m~Hubatım tahsil 
etmesi lüzumunu ve bu müddetin 
mürurundan sonra semeni mebyi 
bayia tediye edileceğinden bir gfına 
alacak iddiasının mesmu olmıyaca
eını ve bayiin mezkur dükkandan a
.fikai kanuniyesinin tamamen kesil
miş addolunacağını ammece malum 
olmak üzere. key!i~'Pt ilim oltmur. 
Beyoğlunda İstiklal caddesinde 55 

mahallesinde eski Kekim, yeni Sa
kim: Bedros oğlu Arşavir Yavru 
Sokuk. 

Adalar Sullı Hukuk 1\fo1ıkenıesi 

Sat1ş M enıurluğımdan: 
937/115 
Şahap ve Abclülvahap Tayfurun 

Nikoli, Katina \'e Kleoniki ile Şa
yian ve müştere-ken mutasarrıf bu
lundukları Büyük dada Karanfil 
mahall<>sinde eski Hkim. yeni Sa
karya sokrıgında kain 8 No. lu bah· 
çeli c\'iıı izalei şiiyu surctile satıl
masına karar VP.rilmiş olduğundan 
açık arttırmaya konulmuştur. Mez
kür evin e afı aşağıda yazılıdır: ev 
62 metre murabbaı zemin üzerine 

yapılı ve zemin katında bir oda, bir 
antre, bir ın~t:fııtk, bir helayı, asma 
katında iki odayı, üst katta bir sofa 
iki oda, bir heli, bir yüklük odasını 
havi dış duvarları k'air üç bölme, 
döşeme ve merdivenleri ahşap muh
t.acı tamir iki katlı bir bina ile için-
de komşu hududu üzerinde komşu, 
ile müprek bir kuyuyu havi olan 
12 metre murabbaı bahçeyi muşte
mil olup (1200) lira kıymeti mu
hammenesindedir. 'J/7/939 tarihine 
mÜSlııdif çarJ8111ba ıünü sNt 14 den 
18 ya 1-dar birinci arttırması daire
mizde icra kılınacaktır. Arttırma 

bedeli kıymeti muhammenenin yüz
de yet.mit beşini bulduğu tlkdirde 
mü§terisi üzerine ihale edilir. Aksi 
takdirde en çok arttıranın taahhüdü 
baki kalmak üzere arttırma 15 gün 
müddetle temdit edilerek 16/7/939 
tarihine müsadif pazartesi günü sa
at 14 den 18 ya kadar keza dairemiz
de yapılacak ikinci arttırrruıda en 
çok arttırana ihalei kat'iyesi icra kı
lınacaktır. Müzayedey~ iştirak e
denler % 7,'J nisbetinde pey akşesini 
veya milli bir bankanın teminat 
mektubunu hamil bulun~alan lA
zımdır. Telliliye ihale pulu 20 sene
lik taviz bedeli müşteriye aittir. 
Vergi, rüsumu tanzifiye ve tenvi
riye bedeli ihaleden tenzil edilir. İ

potekli alacaklılarla diğer alakadar
ların ve irtifak hakkı sahiplerinin 
bu haklarını ve hususile faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını evrakı 
müsbitelerile ilAn tarihinden itiba
ren nihayet 20 gün zarfında birlik
te dairemize bildirmeleri lazımdır. 
Aksi takdirde hakları tapu sicilliJe 
sabit oJmıyanlar satış bedelinin pay
laşmasından hariç kalırlar. Daha 
fazla malumat almak istiyenler 20 
gün sonra herkesin görebilmesi için 
dairede açık bulunacak arttırma 
.şartnamesile 937 /115 No. 1ı dosyada 
mevcut vesaiki görebilecakl•ri llln 
,,Junur. (18210). 

Yıpr yottar tınu~unun tıtbikafı bıkkındı talimatnım• siltme komisyonu tarafından ınaıe edilecektir . 

l - Yapı ve yollar kanununun 4 üncü maddesinin E fıkrası mucibince Bu işe girmek istiyenlerin 35H lira teminatı muvakkateyi prtna-
belde içinden geçen şimendifer hatlarının her iki tarafında istimlak hu- • mede yazılı vesikalar ve teklif mektuplarını ihtiva ıed~ek olan kapalı 
dutlarından itibaren on beşer metreden otuz metre bir saha dahilinde ızarflarmı eksiltme saatindflll bir saat evveline kadar komiıyona verme-
inpata müsaade edilmez: leri lazımdır. Şartnameler Ankara, İzmir ve Sirkeci veznelerinden 235 

2 - Mezkur kanunun 4 üncü maddesinin G fıkrasına tevfikan abidat 

ve mabetlerin her tarafında en az on metre saha dahilinde inşaat memnu 
olup bu gibi eserlerin hududunun hangi noktadan itibar edileceğini tayin 

ve esere göre en az on metrelik mesafenin tesbiti, fen heyeti tarafından 

verilecek raporun Beledlye reisliği tarafından tasdikile yapılır. 
3 - Şehir iJeri planı ylpılıncıya kadar bina yükseklikleri biti~ik binl 

yapılacak sokaklarda aşağıdaki şekilde olacaktır. 

A - Bitişik bina yapılan sokaklar: 

Bina cephesinin en 
yüksek noktası olan 
parapet üst çizgi- , 

sinin trotuvar üstün- \ 

Sok;k arzı: '· den olan irtifaı Kat a<!euı 
6m. ye müsavi veya 6m. den-ziyade 

ve 9rn. den az ise 3,00 + d + 0,80 1 bod + l kat 

9m. ye mi.isavi veya 9m. den ziyade 
ve 9.5m.ye müsa\'i 6,00 + d + 0,80 1 > +2 > 

9,5m.den ziy~dc ve 12m.den az veya 
12m.ye müsa,·i 9,00 + d + 0,80 1 > +3 :t 

l2m.den ziyade ve 15m. ye kadar 

(15m. dahil). 12,00 + d + 0,80 l :t + 4 kat 

l5m. den 7.iyade ise 5,00 + d + 0,80 1 :t + 5 kat 

Bu cetveldeki d miktarı yol seviyesinden itibaren zemin kat döşemesi
nin üstüne kadar olan irtifa olup haddi azamı 2 metredir. 

Katların yüksekliğini ziyadeleştirmek için binanın üstünde verilmiş 
olan 80 santimetrenin 50 santimetresini kat irtifalarına ila\'e edebilirler. 
Katların irtifalarını bundan fazla yükseltmek isteyenler d miktarını ten-

kis etmek suretile kazanılacak miktar ile temin edebilirler. 
Bu cetvelde verilmiş olan kat adetleri gabariden istifade şeklini mev

zubahs etmek \'eya başka bir kombinezon di.işünmek suretile tezyit edil

mez. 
Yukarıd~ gösterilen cetveldeki 0,80 miktarı binanın üstünd"' parapet

lerin bir hizada olmasını temin etmek için yapılması mecburi olan atik 

duvaridır. 

4 - Meyli ziyade olan yollarda d mikt rı meylin yüksek tarafında bina 
Z('mine 0,50 metre gırdigi halde bu hizade tesis olunacak kat seviyesi bi

nanın münhat tarafında k nun ile tayin olunmuş olan 2 metreyi tecavüz 

ettiği takdirde bu iki metrelik irtıfam haricinde yani yan hrafında kalan 
yüksek kısmında 7.eminc ancak 0,50 metre girecek veçhile tanzim etmek 
l\prelile en r .. zla bir kat tesisine müsaade olunur. Bu ilavenin altında kalan 
kısım ne irtifada olursa olsun bodrum olarak kullanılır. Kat tesis edilemez. 

Beş katlı binalarda bu hale tesad.üf edildiği takdirde ıni.inh:ıt cihette 
altı kah bulacağından ve halbuki Heyeti vekile kararnamesine göre altı 

kata izin verilemiyeceğinden son beşinci katın kademeli olarak tesis edil
mesi ve kademeli kısmın jstcr çatı ile kapanması ister terasa olarak açık 

bırakılması ve bu suretle de binanın gerek münhat ve gerek mürtefi kı

sımlarında kat adedinin beşi tecavüz etmemesi lazımdır. 

5 - Biti~k binabrda saçak yapılmaz ve cephe- tarafındaki dereler 

gizli olur. 
8 -- Binanın yol cephesinden başka di~er cephelerinde başka taraf\an 

ziyade olmıyan 8ir oda mevcut ise bodrum .katının haricmae kalan bina 

irtifamın nısfı kadar ana,• amut istikam~tte bir 1M>şhı~ bırakılmak mec

burWir ve bu da ~ üç metredir. Bu bofluiun arzı pencere mihverin
den itiblın!ın illi tarafında asgari bir« IDuçuk metre olur. 

Pence~e amut iıtilumıett~ ve 9inanın her hanıi katında olursa olsun 
dijer bir bina ile -kapanması mümlaün olmıyan yerlerde kapanmıy.an kı
sımların önünde zemin katından itibaren bu kısmın üstüne kadar olan ir

tifa kadar ~lult mr:vcut olduğu takdirde bu kısımlar bu ahkama tabi de-

ğildir. • 
Matbahlar için boşluklH cephelerinde pencere mihverinden itibaren 

iki tarafında birer buçuk metreden arzen üç metre olmak üzere iki 'katlı 

binalarda cepheye amut istikamette 3 metre üç katlı binalarda 3,50, dört 

katlı binalarda 4 ve beş katlı binalarda 4,50 metre olur: 

7 - Binalarda yukanda gösterilE'n boşluklar bırakılmış olmak prtile 
bu saha dahilinde arka cephelerinde açık balkonlar tesis edilebilir. Bunla
rın arzı en fada bir metre 20 santimetre olmalıdır. Bu balkonlar cephenir. 

tulü kimilince yapıldıjı takdirde- yan taraflarının en az iki metre irtifa

mda kagir duvarla örülmesi şarttır. Bu şekilde örmek istemiyenler bina 
cephelerinde .bırakılan komşu paylarını bırakmağa mecburdur. 

8 - Arsada 6 ıncı maddedeki asıarl boşluk Jeraiti temini mümkün de

lilse şehir haritası yapılıncıya kadar ancak bir kat için izin verilir. 

9 - Bitişik binalarda çatıların meyli ister kalkan duvarlı olsun ister 

beşik örtülü olsun en çok her sathında % 33 olur. 
10 - Esas bina üstü terasa bırakılmak ve yalnız önden ve arkadan ya

pılacak kat irtifaı kadar geri çekilmek şartile bir kat fazla yapmak için 
izin verilir. Bu gibi inpatta merdiven mahalli nereye gelirse gelsin üzeri 

ilave katı irtifaı hizasına kadar kapatılır. Bu katın illvesi halinde arka 

bahçedeki bo2luk miktan 6 ıncı maddede gösterilen formülü temin eyle
diği takdirde arkadan geri çekilmek mecburiyeti yoktur. Bu. ilive katlan 

beş katlı ve daha fazla katlı binalara ıamil deiildir. 

11 - Binanın uzeri kamilen tarasa bırakılırsa buraya çıkacak merdi
venin üzeri kezalik kapatılır, gabari müsait delilse ancak merdivenin son 
basamağının önünde en ziyade 1,00 metre genişliğinde bir sahanlık bıra

kılarak duvarla örülür. Yani burada bir oda tesisine müsait kapalı yer bı

rakılmaz. 

12 - Bitişik bina yapılan yerlerde köşe başına tesadüf eden arsada 

yapılacak binaya verilecek yükseklik geni§ sokak cephesindeki irtifaa ta

bidir. Bina dar sokaktaki binaya yapııacak oluna bu binaya -doğru pencere 
~u. Pencere açmak ilteyen lriııuını bu binadan üç metre geri çekme-

kuruş mukabiHnife remin edilebilir. (364:7) 

lstanbul Emniyet Sandığı 
Direktörlüğünden ~ 

Emniyet Sandığı borçlularından ölü Bay Vasıf mirasçılanna ilan yo 

luyla son tebliğ: 

Murisiniz, Kadıköyünde Tuğlacıbaşı mahallesinin eski Çıkmaz Ömer 
efendi yeni Kethüda sokağında eski 1,3, yeni 37. 37 kapı No. lu bahçeli 
zemin katı kagir diğer katfarı ahşap bir köşkün tamamını birinci dere

cede ipotek etmek suretile 8042 he~ap No. sile Sandığımızdan aldığı 
!5000) lira 22/4/938 tarihine kadar ödenmediğinden faiz ve komisyon ve 

ması aflarla beraber borç miktarı 16391 lira 74 kuruşa varmıştır. Bu se
beple 938/927 No. ln dosyaya müsteniden ve 3202 No. lu kanun mucibınce 

yapılan takip ve açık arttırma neticesinde mezkur gayri menkul 3750 lira 
bedelle sandık namına muvakkaten ihale edilmiştir. 

İşbu ilan tarihinden itiharen bir aiçinde Sandığa müracratla borcu 
6demediğiniz takdirde kat'i ihale kararı verilmek üzere dosvanın icra 

hakimine tevdi olunacağı son ihbarname makamına kaim olmak üzere 
ilan olunur. (3898). 

ZAYi 

Altıncı şubeden almış olduğum 

(5144) numaralı motosiklet ehliyet

namemi ızayi ettim. Yenisini alaca -

ğımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Koço 

ZAYİ - 934-35 yılında Mersin 

Gazipaşa ilk okulundan aldığım şa

hadetnameyi zayi ettim. Yenisini çı

karacağımdan eskisinin hükmü ol

madığım ilan ederim. 
Abdülkadir Ateş 

ğc mecburdur. K<işe başında yapılacak bina arka sokağa kadar devam et
tiği takdirde l.ıu arka sokak daha dar ise sokak arzı kadar olan kısmı bu 

sokak genışliğine tabi olmak üzere irtifa alır. 
Geniş sokağa göre irtifa alan bina arkası dar sokağa katlar dc\•am et· 

tiği takdirde bu dar sokak cephesi yine yukarıdaki şeraite göre ırtifa alır. 

13 - Bitışik bina yapılan yerlerde arsa sahipleri ayrı bina yapmak 
isterlerse h .. ngi taraftan ayrılırsa o tarafta kendi arsası dahilındc en az 3 

metre arzında boşluk bırakmağa ve buraya bahçe du\arı yapmağa mec

burdur. 

14 - S hil kenarlarında boş bırakılması kanuna göre mecburi olan on 
metrodan sonra 20 metro dahilinde istikbal haritasının tanzimıne kadar 
me\'cut zemini tabii üzerine ancak bir kat bina inşasına izin verilir. Yine 

sahilden itibaren 100 metre dahilinde yapılacak binalarda ise mütehassısca 

şekil ve yükseklikleri tayin olunacak bir proje belediye riyasetınce tasdık 
olunduktan sonra inşaata izin verilir. 

15 - Münferit ev yapılacak yerlerde binanın cephe hizası mevkii 

belediyece tesbit olunur. Ve bu gibi binalara verilecek irtifa dört tara

fınga boş bırakılacak kısmın en küçi\ğünün arzının üç misli olur, fakat 

bu irtifa her halde 4 kat irtifaını tecavüz edemez. -Bu irtifa binanın yapıldıjı noktadaki tabii zeminden itibar edilir. Bu 
gibi münferit binalarda talimatruıme veçhile verilmi§ olan gabari dahi· 

Jinde kalmak şartile mal sahilıti üst kate anu ettiji efkali ve.N9ilir. Böyle 

münferit binalarda çatın saplı yapmak caizdir. Ve- bu saçak ister \hfap 
ister kiğır olıbilir. 

18 - İstanbul cihetinde 40 rakamınclan yükMk olan mahallercie yal
nız üç kata müsaaa. elunur. Bu gibi yerl@nie pri çelriltneık fıHtile bir 

kat yapılması hakkındaki hühüm cari delildir. 40 rakamından münhat 
olan arsalarda da binalara verilec8 irtifa 40 rakamındaki irtifaı kat'iyyen 
tecavüz etmez. 

17 - Binalara bu talimatname mucibince verilen irtifalar her hangi 

bir abideye veya muhafazası icabeden tarihi ve mimari eserleri ve şehrin 

güzel manzaralarını kapatacak olursa bu cihet mütehassısca tetkik edi

lerek verilecek irtifalar belediye riyasetinin muvafakatini almak suretile 
t11yjıt olunur. 

18 - Bu talir;atnamede \'erilen irtifaların her hangi bir sebeple bir 

mahalde tadiline lüzum hasıl olursa o mevki için belediye fen heyetince 

yapılacak mücbir sebepleri gösteren ve daimi encümen tarafından kabul 
edilen bir rapor ile değiştirilebilir. 

19 - Belediye hududu dahilinde ve ayrıca sahillerde yapılacak fab
rikaların mevkileri ve yükseklikleri merkez fen heyetince tayin ve tes
bit olunur. 

20 - Mevcut binalara kat ilivesi halinde alt katlarda bu talimatna

mede gösterilen şerait ve kanun ahkimı tatbik edilmek şartlle ilave kat
lara izin verilir. 

21 - 6 metreden daha az genişlikte olan sokaklarda yol 6 metreye 
iblağ edilmek şartile ancak bir kat için bina yapmaja müsaade olunur. 

6 metreden ziyade ve 9,50 metreden az olan 10kaklarda da (9.60) metreye 

iblağ edilirse 9,50 metreye ait irtifa verilir,. Bu bırakılacak yerler mal 
sahipleri tarafından bahçe olarak kullanılır. 

22 - Bodrumdan baıka üç kattan fazla olan binalarda uaarl eb'adı 
0,80 olmak üzere bir metre murabbaı sahasında bir uansör yeri bırakmak 

mecburidir. 

23- Yanındaki binadan daha Jlksek yapılan veyahut yanında henüz 

boş arsa bulunan binaların bu görilnen cephelerinin aıvanması ıarttır. 

Ve pis suları zemine indiren borular bu gibi vaziyetlerde &izli yapılır. 

24 - Muhtelif yerlerde ve müteferrik surette yapılm11 ve tasdike ile. 
tiran etmif olan ve imaz pllnına bağlanman icabeden ileri pllnlarda ay
rıca hususf kayıtlar mevcut olmadığı takdirde bu afbl mahallerde yapı
lacak inşaat ifbu talimatname hükümlerine tabidir. 
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MANTOLAR 
--------·-----------------P------------t-----------ı KREP KLOKE Gandi ipekli BLÜZLAR 1 

Gayet 

Gayet 

Gayet 

Temiz 

Yün Kaşadan ıpor 2 8 
biçimi güzel yaz 
renklerde lira 

Rop ve sabahlık için 
ıayet kullanışlı 
metrosu kuruı 
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lerde metrosu kurut nabilir cins kuruş 
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Yazlık Roplar KREP JORJET Maroken Emprime I 
Sar!iye için yıkaaa- 3 

2 5 Ekstra cins yumuıak 12o Sayfiyelik roplar i~in 100 
bıhr Emprimeden ve modern desenler ;ayanı tavsıye cıns 

kuruş metrosu kuruş metrosu kuruı 

MAYOLAR 
Bayanlara 

Meşhur A Yİ'upa 
ınarka ~ nruş 

47.5 
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1 
1 

Her gün sabah, öğle ve a~şam 

yemelder!nden sonra günde 
3 defa ditlerinizi 

Radyolin ile f1rçalayınız 
~ek Çoraplar GANDi Çiçekli O~andi KORSELER !~--~~~~~~~~~~-
Meşhur xxx marka l4o Yek renk yıkanabi- 15o Bluz ve roplar 160 Hakiki LASTEKS 250 
tabii dayanı"h "ve lir sins metroıa için metrosu Amerikan marİıı:a 
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DANTELALAR 
Bluz Ye ropl r için 
Son mod ı çe7i tier 

metrosu kuruş 300 
Krep F ormoza 
Sağlam cinı yeni 6 o 
desenlerde met ı oıu 

kuruş 

EMPRiME 
_İpekli 300 •ütenevvi desenler-

de mc trosu kuruş 

EŞARPLAR 
İpek şifondan yeni 
renk ve desenler 

kuruş 
190 

~ .................................................................................................. , 
lstanbul 

Semti ve 
mahallesi 

Vakıflar Direktörlüğü 

Cadde veya No. Cinsi 
sokağı ıu 

ilanları 

Muhammen 
Seneliği 
Lira Kr. 

Alibcy köyti Arap hanı Çeliklik ve 
Kemerburgaz yolu 4-Hekta r tarla 80 00 

• • Kemik lidere mev-
kii 20-Ar arsa ve baraka 12 00 

> > Uzuncaova mevkti -2-Hektar tarla 10 00 

• > Çırçır üstü 300-Ar tar la ı 9 00 

• > Kara Dolap mev· 
ki i 400- > > 8 00 

> > > .. 400- > > 8 00 

•• • Sünnet köprüsü, 
Elektrik Fabrikası 

yanında 800 • > 8 00 

• > Çoban Çeşme, Ke· 
merburgaz 800 > • 7 00 

' > Çobançeşme mev-
kii 1-Hektar tarlı 6 00 

> Köy karşısı, Ke-
merburgaz cad. 300-Ar tarla 6 00 

> > Keçe yolu, Viran 
• bazı l-Hektar tarla 5 00 

• > Bahariye cad. Ke· 
miklı dele mevkii Çöplük yeri halen oanr-c 5 00 

> .. Silihtarağa Kemik 
li dere mevkii 1-Hektar tarla 5 00 

ı . > Silihtarağa Keçe 
yolu 1 > > I 5 00 

• > Keçe yolu Viran 

' bağı. i 1 • > 5 00 

•• • Keçe yolu Viran 
bağı 800-Ar tarla 5 00 ., > Keçe yolu Viran 
bağı önünde 

1 Urunca mev-• • ova 
1-Hektar tarı~ 5 00 

kii 800 • > . 4 00 
il • Çoban çeşme, köy 

karşısında 300 • > 3 00 

j > Keçe yolu. Viran 
bağı 600 > • 3 00 

• • Kanlı çeşme mev-
kli 600 > > 3 00 . 

t • Keçe yolu, Viran 
bağı 200 > > 2 00 

' > Keçe yolu, Viran 
bağı önünde 400 • > 2 00 

Silihtarağa, K emikli dere mevkii 500 • > 5 00 
Silihtarağa, Kemikli dere mevkü 500 • > --~ 2 50 

Yukarıda yazılı mahaller 941 senesi Kasım iptidasına kadar pazarlıkla 
kiraya verileceğinden istekliler 9 haziran 939 cuma gilnil saat 13 e kadar 
Çemberlitaşta İstanbul 'Vakıflar Başmüdürlüğünde Vakıf Akarlar K ale-
mine gelmeleri. (3875) 911JQ1P r 

Beykoz Kaymakamlığından: 
Anadoluhisarmda Göksu mevkiinde Küçüksu caddesinde ilk mektep 

ittisalinde Abdülhamit Kavasoğlu ile Nazım Olçaytonun· müştereken mu
tasarnf oldukları 5611 metre muı:abbaı arsadan haritası mucibince 2604,46 
metre murabb.-.ı cedit 2/12 sayılı yerin Posta Telgraf Umum Müdürlüğünce 
yeniden inşa ettirilecek Posta, Telgral binası için menafii umumiye na
rnına istimlAkine karar verilmi§ ve &hlivukuf marifetile arsanın behe.r 
:metre murabbaına 175 kuruş ve arsa dahilinde bulunan binalardan biri
)ine kaimen 800, diğerine de 100 lira kıymet takdir edilmiştir. Keyfiye• 
\295 tarl.hli istimlak kararnamesine tevfikan Jlin cılunur. c3693. 

Armutlu Kaplıcaları 
Şifa hil•saaı en yUkee k kapllcacht. 

Çünkü ; kükürt, çelik, kalsyüm, silisyum, lityum madenlerini cami 
ve radyo aktivitesi en çok bir kaplıcad ı~. 

Otel, yemek, banyo dahil olmak üzere adam başına fiatlar 2 lira
dan 4 liraya kadardır, ailelere tenzilat vardır. 

Mudanya postaları haftada dört gün gidiş ve dönüşte uğrar. İske
leden kaplıcaya otobüs vardır. 

Her t Urlü malüm>t iç•n , S irkeci istasyon karşmmla Nemliza<ie ı 
han 11 numaraya müracaat edilmesi. 

DiKKAT 
2500 metre her c:ns ve muh

tt l.f renkh:rtl~ kuma·;lar 

· 2 Prova· Ilı 
ısmarlama 

Ko r:füml9rinizi 
26 1/2 LiRA VA 

EKSELSYOR 
I Elbise 
Mağazasından 
Temin edebi lirsiniz 

Galata-Karaköy 

ZAYi 
Kabataş iskelesiıide (4523) nu - ı 

maralı sandal plakası zayi olmuş -
tur. Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur . 

Kabataş iskelesinde sandalcı 
Şaban • 

lstanbul Asliye Altıncı Hukuk 
Mahkemesinden: 
Davacı: Anna Bulanç..ıviç. 

Dava olunan: Dimitri Bulançaviç, 
Bakırköy Zeytinlik, Odabaşı sokak 
No. 37. 
Davacı: Anna Bulançoviç tarafın

dan davalı Dimitri Bulançaviç aley
h ine açılan boşanma davası için da
valının 27 /5/939 cumartesi günü sa
at 9,30 da mahkememizde hazır bu- . 
lunması lüzumu ilanen tebliğ edil· 
mesi üzerine mumaileyhin o gün 

gelmemesi veya bir vekil gönder
memesine mebni hakkında gıyap ka-

rarı .ittihaz olunmuş ve imla kılınan 
bu karara ait ihbarnamenin bir nüs-

hası da mahkeme divanhanesine a
sılmış ve keyfiyetin on be~ gün müd
detle ilanı için tahkikatın 4/7 /939 
sal ı günü saat 9,30 a bırakılmış oldu
t u tebliğ yerine geçmek üzere ilAn 

llE5i 

------
Güzelliğiniz lcin 

KREM8Aı.sANb 
KANZUK 

Bütlln dünyaca takdir edilmiş 
sıhbi güzellik kremleridir. 
Gec .. için yağlı, güadOz için 
yağsız halis acıbadem çeıid
leri busuıi vazo ve tüplerde 
satılır. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

ISTANBUL-BEYOÖLU 
. - -olun~ _ I•••••••••••••• 

Van ~ 61 fodc çalıştırılaa motörlü gemiler;mize en az vaaat 
motörcüUkten daha yüksek şahadetnameli bir 

Baş Ma1':inist Alınacaktır. 
Aylık ücret ( 140 ) Liradır. 

aliplerin Deaizha•k Enspektörlük Servisi Şefliğine milracaatlar 

TRHTR
HUllULllRDR/1 

ku,tu/qouz 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

Mulaammea kıymeti 
Lira Kr. 
348 00 Beşiktaşta Türk Ali mah allesinin Muhtar kuyu sokağında eşl'i 

6 yeni 25 sayılı ah iap hanenin tamamı. 

49 50 Ortaköyde üçüncü Orta sokağında eski 21 mükerrer sayılı il: 
sanın tamamı. 

Yukarıda yazılı gayri menkullerin mülkiyetleri peşin para ile satışlad 
ot uz bir gün müddetle pazarlığa bırakılmıştır 

İhalesi 3/7/939 günii saat on dörtte Komisyonda yapılacağından talil'" 

lilerinin Y\izde yedi buçuk pey paralarile Akarat, MahlUllt tubesine ıniirJ• 
caatlan (3853). · 

======================================~~ 
istanbul Defterdarlığından: 

Defterdarlık binası avlusunda mevcut Buik Marka otomobil 
Galatada Lüleci Hendek arastası sokağında 7 numarah Meh
medin fırınında dört çuval un. 

Yanan adliye binasının emanet dairesinde mevcut 86 kalem 
eşya. 

~ 
600 ı 

ı. 

Yukarıda mevkileri yazılı eşya, un ve otomobil hizalarında gösterile; 
muhammen kıymetleri üzerinden açık artırma ile satılacaktır. İhııle 1216, 
939 günü saat 14 de olup s~tış bedeli nakden ve peşindir. Taliplerin ~c '1, 
depozito akçelerini \'akti muayyeninden evvel yatırıp mezkur gün ve'saattl 

Defterdarlık Milli Emiak Müdüriyetinde müteşekkil komisyon s ınura• 
caatları. (3903). 

Sahibi: Ahmet CemnleJdin SARAÇOCLU 

Neşriyat müdürü : Macit ÇETtN Basıldığı yer: Matbaai EbUzZiY• 


