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l•ketler lçia 26, 14, 7 .S ·u 4 lira . 

~.~~=~T.!~c-~~!i!!~N Türk Askeri H y'eti Dünkü Kurultay 
· Londraya -Gitti ictimaında Paristen: 

Almanya ile ıtalya arasında ak
dedilen ittifaka totaliter devlet a -
daın1arı moda bir isim taktılar. Bu 
ittifak •dinamik> imiş! Şimdiye ka
dar akdolunan ittifaklara benzemi
Yornıuş. Dinamiğin burada manas1 
~e olacağını anlnmıyanlara bunu 
~ah ediyorlar.Şimdiye kadar akde
dilen muahedenameler mevcut vazi
Yeti muhafaza esasma göre tanzim 
edildikleri halde bu yeni Berlin mu
ahedenamesi mevcut v·aziyeti derin 
bir surette değiştirmek maksadına 
hizmet edecektir. Kabil ise bunu 
SUlh Yolile değiştirecekler; kabil 
değilse zori~ ynni harbe müracaat 
surctile yap~aklar imiş. 
Şu bir iki satırlık izahat Berlin 

nıuahedenamesinin mahiyetini gös -
ternıeğe tamamen kafidir. Avrupa
nın Vaziyetini değiştirmek, birtakım 

. Yeı'leri ~aptetmek, himaye altına al
tnak, birtakım hükumetleri kaldır
~alc man s1m ifade ettiğine 1timse
nın tere · ü olamaz. Bu gayeye 
e· tişnıek · en kullanılan sulh 
Yolu tı 
bir y 1 

Berlin 
ne sulh yoli 
tinde hiç siip 
kundan kendiler 
göstermeleri gülün kadar 
da tabiidir. Bcrlin, R devlet a-

LOndrada Bir Harp Takdirinde 
Seri Ve Müessir Bir Teşriki M~sai 

T emiiti Şekli T esbit Edilecek 
Müzakereler Sırasında Fransız · Erkanıharbiye 
Reisi De Londrada Bulunacak İngiltereden Tay

yare Ve Silah Satın Alacağız. 
Orgeneral Kazım Orbay'm reisli

ğinde bulunan bir askeri heyetimiz, 
· Londra'ya gitmek üzeı-c dün Anka· 
radan şehrimize gelmiştir. Heyet 
istasyonda şehrimizdeki alaka
darlar tarafından karşılanmış ve ge
ce saat onda Sirkeciden ~-~···~~t e
den Semplon ekspresile Londra'ya 
müteveccihen şehrimizden ayrılmış
tır. Heyetimiz, dost İngiliz hükümet 
merkezinde bulunduğu esnada ora
ya gelecek Fransız erkanıharbiye 

reisi General Gamelin ile de tema~ 
d:ını1arı her göz diktikleri ülkede 
~ır Hacha bularak ona istediklerini Londra'mn verdiği multimat 
b~~~latmıya muvaffak olurlarsa ta- Londra, 2 (A.A.) - Bir Türk as-

edecektir. 

u ır ki sulh yolundan ayrılmazlar. keri hcyetinjn önümüzdeki hafta or· 
~Ynlmıya imkan yoktur ki harbe dü Müfettişi Kfızım Orbay'ın riya• 
aşvursunlar. Halbuki artık Avru- seti altında Londraya gelmesi bek. 

Pada kendilerini Alman ve ltalyan- leniyor. ı 
ların ayaklarına ntncak ve hı·ç s·ıı:.ı. ı:m Siyasi mehafilde beyan olunduğu-
J>atlatmadan ecnebi esaretini kabul na göre, müsellah bir ihtilaf takdi-

:::u~i~~~!eyt kalını~ olacağını rinde seri ve müessir bir teşriki me- General Kiıım Orbayıa Baıkanhğuıdaki heyet bu ıabah 
onız. Bınaenaleyh . (Sonu 3 üncü sayfamızda) Haydarpaşa garında 

:u~~ t::ırikile mevcut siyasi vaziyeti ~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=-.--~=~==-=~~~7~~~--.;~s..--==~;:;;;;;;o~~~~~~:iiZ~~==~3~~;;;;;;;;o;;;;;;;;;ı;...-~533 
egıştırmeğe imkfı.n yoktur. 

Yeni Bcrlin muahedenamesi, ilk gün _ 
denbcri dediğimiz gibi, medeniyeti 
mahvetmek için haz1rlanmış bir 
:~ndaktır. Bu bir feliiket makinesi- LJ l 

Barem Kanunu Hariciye 
Vekilimizin 
Bir Tekzibi ~~· Almanlarla İtalyanları harbe nazır anan _Kanun Layihasının 

uracaatten vazgeçirebilecek yega- Ankara, 2 (A. A.) - Paris- Soir 
~~. ~are. karşılarında kuvvetli v~ Esaslarını Neşrediyoruz gaztesinae intişar etmiş olan bir 

uttehit bir cephe halinde vaziyet yazıda Hariciye Vekilimize atfedilen 
almaktan ibarettir. Dünya, yeni ha- · - • ._... M•••- beyanat hakikate tevafuk etmiyen 
ızırlanmak · t' B b Ankara, 2 (Hususi) - Devlet me-ı Dereceler Aali maa• Tutarı ıs ıyen c ar arlar istila- .., cihetleri ihtiva etmekte ve aykırı 
sı. nd k b murları aylıkların.n tevhit ve tea- Lira I ira 
k 

an anca u sayede kendisini ' bir ruh ve manada tertip edilmiş 
Urtar b'l' dülüne dair kanun layihnsı, Meclis a ı ır. ı Birinci derece 150 600 b!f ulnmakta olduğu cihetle bu yazı-

h 
Tereddüde, hulyaya

1 
şüpheye ma- ruznamesine alınmıştır. Ağlebi ihti- İkinci derecede 125 500 nın, Hariciye Vekilimizin fikir ve 

al y 1 t mal, pazartesi toplantısında konuşu- ü .. .. d 100 400 .. · o< ur. 1talyan gazetelerinin çuncu ercce mutalealarına uygun olmadığını 
nes · lacaktır. . rıyatı, Berlin - Rom! mihveri . Dördüncü derece 90 300 bayana Anadolu Ajansı mezundur. 
:·~ maJ«'adt ne oldu!'hum açıkça ilan Projeye göre, maaşlı devlet me- Beşinci derece 80 260 
l' dıyorlar. Bunlar diyorlar ki: Dün- murlarmın dcrcceleci ve beher de- Altıncı derece 70 210 Kadro harici kalan be" e. 

a, ?.engin ve fakir memleketler di- rcceyc ait maaş fasılları ile tutarları Yedinci derece 60 170 diye memurları ftC olacak 
l'e 'k· 1 1 ıyc nyrtlmnmtılı. tstismnr eden şu şekilde tesbit edilmiştir: (Sonu 7 ncı sayfamızda) (Yazısı S üncü sayfamızda.) 
~ernJeketlerle istismar edilen mem- !!!!!!!!!!!!!!!"~~~~~~~~'!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!'!"!~~!!!!!!!!!!!!"!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~BI"""!! 
"eketıcr farkı kalkmalı. cSalıasız .. r~------·-----~----------------------------....... 

·n: ~erk~ctsiz memleketlerin hayatı- 12 Hazı·randa • ın ışafına, mesaisine karşı mev-
cut engeller ortadan kaldırılmalı. 

a· 
8 .. ız bu talepler arasında bir tane- o ç ESER 
~nı ı>ck takdir ediyoruz: clstismar - -

1,. en,. memleketlerle cistismar edi -
... n, me l k tı f · 1 A k O "" b m e e er arkının kalkmas1 ş ın oguşu 
akikaten . . . . b' .d -di ınsanıyet ıçın ır ı eal 
~e. kabul edilebilir. Fakat Roma - Orhan S. nln naklettlğl 
~1.1n nıihveıfain böyle bir arzu bUyUk a~k ve his romanı 
() lıyebileceğine ihtimal verilemez. 

Uzaha dUn Arnavutluğa pençesını 2 • Seyid Batta) Gazi 
ea:tan İtalya, ayak bastığı iilkede 

ttı ret altına aldığı bir kavmi istis- ile Ceddi F erruhzad 
ın~r etmekten başka bir şey yap -
~i:o~. İtalyanın Habeşistandaki va-

etı de bl . t' . 'd' 'I'rab r ıs ısmar vazıyeti ır. 

ba k lusgarp ve Bingnzidc İtalyanın 
erı!ı a Y?p~ığı bir iş yoktur. Bina -
iad eyh ıptıda buralaıını snhiplerinc 
J>a e ederek işe başlıyacak olurlar
"'lero zaınnn dünyanın bütün münev
ları. Cfkan umumiyesini kendi yan -

:r.ında bulurlar. 

illa' ~kat onlar böyle bir şey yapa

Orı~ ar. Çünkü niyetleri başkadır. ! 
tik alr, İngilizleri, Frnnsızlnn Amc-

a ıl ' 
leti lınnrı kıskanıyorlar. Siz çok yer 
ile •• a ışsınız, bizde yok, bize de his 

vCl'fn· 
tt Yutın ız, Yahut bazı küçük devletle 

M. Rasim Özgenin "Ye
ni Sabah,. için yazdığı 
bUyUk tarihi tefrika 

3 - Büyük Casuslar 
Umumi harpte ve daha 
dünya li1rlhlnde bUyUk 
roller oynıyan casusla 
rln harlkulad macer•larl 
her biri başh başına bir 
macerayı hikaye eden 
bir çok vak'alardan mü
rekkep olan bu tefrika
mız mev•lmln en heye
canlt eseri olacaktır. 

Rus - Japoa harbinde Ruslar ilıi Japon 
casusunu kurşuoa dizerlt. icen r arnıza ses çıkarmayınız, de

llüseytn Oahlt YALÇIN 
(Sonu 8 üncü sayfamızda) ~------------------·--------------------·-----------' 

, 
Cümhurreisimizin inönünde 
Bir Heykelinin Dikilİnesi 
Alkışlarla Kabul Edildi 

Yapılan tenkit va latlzahlara OahiUye ve 
Nafıa Veklllarl uzun cevaplar vorcller 

Ankara, 2 (A.A.) - C. H. Partisi 
beşinci Büyük Kurultayı bugiln Ku
rultay Reis vekili Hilmi Uran'ın 

başkanlığında dördüncü toplantısı 

nı yapmıştır. 

Celseyi açarken reis, Kurulrayın 
bugünkü ruznamesınin Dilek komis
yonunun raporu ve dilekler hakkın
da ittihaz ettiği kararlJr olduğunu 
ve bunların tevzi edilmiş bulundu
ğunu işaret ederek demiştir ki: 

c- Müsaade buyurursanız maz. 
batayı okutacağım. Bunuan sonra 
her vekalete ait ohın dilek kararla
rını ayrı ayrı okutup müzakere mev
zuu ittihaz edeceğim. Onlar geçtik
ten sonra heyeti umumiyesi üzerin
de yapılacak müznkere kafi görü-

lünce rapor da ayrıca reyinize arzo 
lunacaktır .• 

Riyaset makamının bu izahında• 
sonra rapor, ve bunu takiben de sı 
rasilc vekaletlere ait dilekler okun 
muş ve Başevk:ilet ile alakadar aş1· 
ğıdaki dilek Kurultayın sürekli al . 
kışlrırı arasında tasvip edilmlstir: 

c İ ııönü Şehitler iı bidesil<' Eskise
hil' şosası arasında bulunan piya'de 
siperlerinin bulunduğu vere miJli 
Şef ve Rcisicümhur İsmet İnönli
nun heykellerinin rekzi hakkındaki 

Bilecik (Bozüyük) ün dileğine mil
letin makt'\s taliini yendikten son:-a 
Ebedi Şef Atatürk'ün yanında ve 
bugün de b:ışımızda olarak Türk 

(Sonu 3 üncü sayfamızda.) 

• 

Ayasofya Müzesine 
Nakledilecek Eşya 

Bu Tarihi Mabedde Sadece Bizans 
Eserleri Teşhir Edilec~lı 

Müzeler Mütehassısı. Remzi Oğu
~un riyasetindeki bir heyet Ayasof
ya müzesine muhtelif müzelerden 
kaldırılacak eserlerin tesbiti ile meş
gul olmaktadır. Ayasofya Müzesine 
Tlirk ve Osmanlı eserlerinin de nak
ledilmesi için bazı teklifler ortaya 
sürülmüştür. 

Eski Müzeler Müdürü ve İstanbul 
mebusu merhum Halil Etem tara
fından tesis edilmiş ilk müze olan 
Çinili k,öşkteki ve Topkapı sarayın· 
daki Osmanlı eserlerinin de Ayasof-

ya müz sine nakledıleceği söylen
mektedir. Müze işlcrile meşgul o
lanlar, Ayasofya mabedine Türk e
serlerinin naklini birçok bakımlar
dan mahzurlu buluyorlar. Bu mah· 
zurlal' :ırasında binanın loş ve rutu
betli olması da vardır. Türk eserle
rinin sedefçilik, kakmacılık, oyma
cılık, ciltçilik, tezhip, minyatür gibi 
kısımları rutubetten çabuk mütees
sir olan eserlerdir. Bunların asırlar. 
danberi rutubeti duvarlarının için~ 

(Sonu 3 iincıii sayfamızda) 

•....................•.............................. , ............•...•••.....•••...• 

HER SABAH 

• 
Rezil Bir iftira Karşısında 

---=>•----
Acaba Avrupada gazeteler vic -

danlarını müzayedeye mi çıkar-

mışlardır? Oralarda gazeteci kale

mi maktu veyapazarlığa tabi bir 

fiatla satın alınılabilen, bir ticaret 
matahı der kesine mi inmiştir? 

Bilmiyoruz \•e öğrenmek lüzu -
munu his de etmiyoruz. 

Bizim kat'iyetle bildiğimz bir şey 

vardır ki o da Türkiye Cümhuriyeti 

milli matbuatının kalemini asla sa
tılığa ç1karmamış olduğudur. 

cDnily l\laih in Ccnevl'e muhabi-

riııin bir ecnebi diplomattan naklen 
gazetesine gönderdiği haber, glilünç 
bir hezeyandan, rezil bir iftiradan 
başka bir şey olamaz. 

Tiirk gazetesi, üç veya beş kuru
şa, ancak okuyucusuna satılır. Lfi.. 
kin , mm vicdanını satın alnuya yal
nız ıncvzulın hs memleketin milli ser 

veti değil, bütün dunyaıun markla
rı, dolarları, frankları, isteı llnleri 
kafi gelmez: Çünkü Türk gazetesi 
ve Türk gazetecisinin kalemi satı • 
lık değildir. 

A. CEMALEDDlN SARAÇOGL'C>. 
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K maş I ti arı
nın Men'i iç·n bir 
Nizamname 

Okuyucularımız 
Diyor ki : 

. Hazırlanıyor 
Beden l ste- Memleket dahilinde imal edilen H Kesik Kelle, Delik 

mem. Eşkıyayı Diri 

Bir köye ait arazi 
• 

hibe edilebilir mi? 

İsterim,, ba7ı yerli kumaşlara - ecnebi firma· cHacılar obası köy Ü> Zonguldak 
larım markaları vurularak piyasada Yıltıyetinin Safranbolu kaını da· 
satıldığını ''e bu hususta 1kbsad hiiındedir. Köy sandı~ımıza ait a-

- Desene ülen; siz sUlalece ateşli\ 
imişsiniz. Tevekkeli değil, sana bu a
tılganlık soydan miras kalmış de -
mek. Sen de, millet ve vatan uğru
na ölmek, şehit cedlerinle cennette 
görüşme~ istiyor musun ? 

- Elbette binbaşım. Fakat mil· 
lctime ve vatanıma dileğim gıbi hiz 
met ettikten sonra. 

Binbaşı, bu sözümden keyiflen -
miş, biraz da gülmüştü. Ve: 

- öyle ise söyliyeyim.. demi;iti. 
Sereze gidince, otuz kişilik bir mUf • 
rezenin b~na geçireceğim ve dağ, 
balkan gezdireceğim seni. Doya do
ya hizmet edecek bir iş sana bu. 

Bir hafta sonra, her biri birbi • 
rinden yiğit ve pişkin otuz neferlik 
bir müfrezenin başına gejçmişUm. 

Bunu, dile kolay, on sene süren as
kerliğimin, ferağat ve fedakarlıkla 

1 çalışarak yaptığım hizmetlerin haklı 
ve pek de tatlı bir mükfıfatı say -

1 
mıştım. Niye yalan söyliyeyim, ç:>k 

t sevinmiş ve ne olsa, insan değil mi
yim ya, biraz da kurulup gururlan
mıştmı. Fakat, hemen silkinmi§ ve 
alçakgönüllülü!;rümü ele almıştım. 

ı Binbaşım, daha o gün verdiği bir 
vazife ile beni Serezden uğratmıştı. 
Serez ile Drama arasında cZilhova> 
ya gidecek ve bir tarafa sineop,k • 
tim. Binbaşımın, Kavala tarafla . 
nndan geleceğini ve Cok:ak, Toloz, 
Porna, Korvistn, Posta ile Zilhova
nın çevrelediği arazi içinde yuvar -
lanıp teşkilat yapacağım öğrendiğ'i 

Yunan kaptanlarından Giritli cVnn
gelos> çetesini önliyccektim. Hare
ket edeceğim sırada Binbaşı, miif -
rezemi güler bir yüzle_g§zden ge • 
çirmiş. Ve: 

- Göreyim sizi çocuklarım. Sa. 
kın bana kesik kelle, delik beden 
getirmeyin. Eşkiyayı eli bağlı iste
rim ben. Kendinizi de kon.ıınayı, 
başçavuşunuza da bir köle gibi ite.
at etmeyi unutmayın. 
Demiş ve hepsini ayn ayrı ohc;a

mış ve sevmişti. Sonra da beni bir 
kenara çekerek elile ensemi ohşa -
mıştı. Ve: 

- Oğlum Ateş .. hepsi kardeş!n • 
Oir ve milletin emanetidir bunlar. 
Muvaffakıyet kazanacağım diye, 
yok yere harcamaktan sakm. En 
teh1ikeli gördüğün yere ve işe fren 
atılacak, yapamıyacağın bir işi nt>· 
ferlerine buyurmıyacaksın. Amirli
ğin şanı budul'. Haydi. Cenabı Hak 
hepinize sağlık ve muvaffakıyet 
versin. 

1 Nasihat ve duasile bizi uğurla • 
mıştı. 

Binbaşı Hamid ağa, takip esna. 
amda müfrezeme habe·rcilik yap • 
mak üzere, Dramalı Tahir ve Kavn· 
lalı Neşet adlarında, bu gibi i§le~·de 
tecrübeli ve ihtiyar iki dağ klll'(!U· 
nu bizden on gün evvel Serezcleın ı 
çıkarmış, Ta.biri Kavalaya ve üe • 
§eti de Toloz yolile ctilhova~ ya 
göndermişti. Vaktile ikisi de askf'r
lik etmiş, bu havalide yıllarca ko -
mite peşinde gezmiş ve bilhac;sn 
köylerde gizli tnnıdıklar edinmifı 0 • 

lan bu adamlar, takip edeceğimiz çe
te hakkında maJUmat topladıkt~m 
sonra, benimle Porna'da birleşe • 
ceklerdi. 

Mevsim, sonbahardı. Yağışlar da
ha başlamamıştı. Ben, aldığım emir 
mucibince, Serezden çıktıktan son
ra, Dervişanlı, Veznik, Zilli'den ge
çecek, .sarmısal<lı'dan cPornal ya i
necektım. Fırsattan istifade bu ta
raftan da gezip dolaşacak, yokla _ 
yıp tanyacaktım. 

, Bol yıldızlı, ılık bir ak§am lı. 
(~lli) den çıkmış, Karasuyu geç • 
mi§tik. Maksadım, şimalindeki sırt· 
lan taradıktan s~nra ertesi gUn 
cSarmısaklb ya inmekti. Mlifreze
ml onar kişilik üç postaya aYJrnuıı 
ve Ud§er ki§lllk ara postaları ile 
bağlılığı sağladıktan sonra s.ırtlara 
:ya.yılmıı;tık. Bu suretle hemen iki 
kilometreye yakın bir araziyi tan
Y.arak ilerlemiş ve gittikçe de yana. 

şıp cepheyi daraltmıştık. Sarmı • Vekaleti tarafından tetkikat yapıl · razi bir malul gaıiye verildi. O da 
saldı vadisine sarkan sırtların hat· mıya başlandığını yazmıştık. tüccardan bir zata sattı. Bu sw·et1e 
tı balasına vardığımız zaman gün 1ktısad VeklHeti bu vaziyetin ô • köyümüzün ekim ve lıiçjm işleri 
ışımıştı. O sırada ben, bir neferle nUne ge~ek için bazı tedbirler al· bitt.bi bozuldu. Köyümüzde 150 
ortadakı postanın biraz ilerisinrle, mıya başlamıştır. Yerli mallanmızı haneye vc.ran halkın ziraat işleri e· 
bulunuyor, önüme serilen sisli vadi- rağbetten dilşUrece;t mahiyette o · hemmiyctli bir ı::urette sarsıldığı 

yi gözliyerek yavas yavaş tepeaşa- lan ve birçok malızurleri bulunnn gibi köy halkının bu arazi üzerin· 
ğı iniyordum. Tahminen üç yiız bu hareketleri Jfarşılamak için bir deki müşterek hakkı tasarrufu yok 
metre kadar ilerimden ve bir ya · alflmeti farika nizamnnmesi hazır· olmuştur. cHacılar o basa; köyü- 1 
macın etcğinder. c Yukarı Muska> ya lnnmıya başlanmıştır. Bu nizanma· müziin sandığına aıt olan mezkur 
doğru hızlı adımlarla yürüyen btr me projesi ayni zamanda gayrimeş- ~ arazi üzerinde:ki tasarrufun, velev· 
yolcu gözüme ilişmişti. Daha kıs1 ru rekabelterle mffif lktısadiyatımı- ~ ki bir malul gaz.iye de: olsa, köylü
olan umumi yolu takip etmeyip de zı sarsacak malıiy tte olan lı.are •• nün mu\'afakat ve rızcsı alınma· 
dolaşık ve sarp patikayı terrih et - ketlerin önüne geÇecektir. ~ dan terk ve fe:ağ t?dilemiyeceği 

mesini, bu yolcunun bulaşıklığına Bu yoldaki tetkiıtat yaKında i!< • pek tabiidir ve bugünkü müdev
ve gözden iraklaşmak istediğin<? mal ve Devlet Şurasma havale erli- f venatı hukukiyemizle telif cdile
hükmetmiştim. Tabii, şi.iphelcnmiş- lecek \'e ali tasdike iktX-anı mütea mcz. Bu itibarla kısaca arzettiğım 
tim de. Birail sonra. bn çekingen kıp mer'iyete geçeeektir. hak<:;ız vak'aya Zonguldak vilayc
yolcuyu karşım.fa boyun eğdirmiş, VVVV'VVVVV'- ~.www~ tile DahiliyP. Vekaletinin ve bii-
dizçökturmilştUm. Suallerime ''er • VlLAYE"ITE : yüklerimizin dikkat naınrlarını 
diği cevapları da. tıpkı takip ettiği çekmenizi saygılarımla dilerim. 
yol gihi, çapraşık ve dolaşık bul • Dahiliye Vekaletinin Fatihte, Atik Alipaşa fın· 
buştum ve isminin Yuvan Dorista emri nında mezkur köyden Ab· 
olduğunu söyliyen bıı kövlü Dahiliye Vt-kfı.leti. bUtUn vilayet met Yam:ın ve Süleyman 
Sarmısaklı yolile Tombadan geldi - ve Belediyelere bir tamim göndere- tçak 
ğini, köyüne gideceğini söylilyor ve rek, mahiyetleri itibarile Genel~--------------ı 
fakat, yolculuğunun sebebine ge - Kurmaylığı veyahut ta diğer Vekfi.- !Tu·· k _ I •"'!• 
lince kem )tüm ediyordu. Belli ı;i Jetleri alakadar eden bazı hadiseler 1 r n g J iZ 
yalan söyliiyor, yılışık yılışık güle-! hakkında yalnız Dahiliye Veki.letf- r• t 
rek işi pişkinliğe vuruyordu. Beni nin haberdar edilmeyip diğer Voka- ICare an aşmaSJ 
atlatmıya uğraşıyordu. 1 letlere veya alfıkadar makamlara M •• k • 

Köylilye ne eziyet ve ne de onlarla da bildirilmesini istemiştir. Uza ere erJ 
teklifsizce yarenlik etmeyi sever • ~w~ --

dim. Hele yıhşıklıktan hiç hoşlan. IUlll.lllDIYED ı Ve letl hr cat
hyor mazdım. Bu adamın, heni acemi sa- lklrlerlnl 

yarak aınyıı sözler s1;y1emesine, ca- G zi caddesi 
kalı tavırlarla süzmesi ne pek sinir- istim la ki eri İngiltere ile günden güne inkişaf 

etmekte olan ticari bağlarımızın dn
esaslı bir surette tevsi edilmE'si i1ıtiıı 

her iki hüklımet arasında yeniden 

lenmiş ve bilhassa suallerimt? ver • 
diği kaçamaklı cc'·aphırla hakikati 
saklamasına da çok titizlenmiştinı. 
Hemen kaşlanmı çatmış, ilk sillc:vi 
de suratına şaklatmışfam. Suali~i 
sert bir tavırla tekrarlaınıştıın: 

- Do{;"n.l söyle, Tombayn ne •ş 
için gittin? .. 
Savurduğum sert sillenin tesirile 

62.I'Sılan, serscmliyen koylüniin ina
dı kabarmış, artık ağzını kapat • 
m1ştı. Hırsla yaşaran gözlerini yü
züme dikmiş, hain hain bakıyor, 
sanki, o gözlerden kin ve intikam 
akıyordu. Neferim, bir çete haber· 
cisi olduğuna iyice kanaat hasıl et
tiğim bu köylünün üstünü, başını, 
~anklarına varıncıya kadar aramış, 
falmt hiç bir şey bulamamıştı. Yal· 
nız uf ak ve kör bir bel bıçağı ile 
tahta bir kaval çıkmıştı kuşağının 
arasından. Neferim, bezginlik ve ü
mitsizlik içinde yüzüme bakmış, 
kaşlarını kaldırmıştı. Ve: 

- Yok bunun Uızerinde bir şey -
cik, çavuşum. 

Demi§ti. Fakat, ben bu yokluğu 
kabul edemiyor, köylünün, bu ac
zimiz karşısıncla için için güldüğii
nU hissediyordum ve bu sevincin 
gözlerine akseden pırıltılannı görü
yordum.. Hele, tutulduğu sırada 
birdenbire sararıveren çehre.sinin 
gittikçe pembeleşmesi bana çok şey
ler ifade etmiş, yüreğimi saran şüp
heyi bUsbütün pek1eştirmişti. Bu a
damın bir komite yardakçısı ve kur 
naz bir sır taşıyıcısı olduğu muhak
kaktı. üzerinde bir kdğıt olsun çık
madığına göre, aradığım sımn dn 1 
h~fızasında. saklı olduğu eUphesiz
dı. Bunu n•sıl öğreneceğimi ve bu 
pek ağızlı herifi ne yolda söyletece· 
ğimi düşünüyordum. Dövmeyi, ie • 
ke~ce etmeyi de pek istemiyordum 
dogrusu. O esnada gözüm, yerde ya. 
tan tahta ka,·ala ilişmişti. Kendi 
kendime, acaba? .. demiatim. Şu ka
valın bru gibi uzun boşluğu yine 
uzunlu«una knTılımş bir kağ.da 
zarf olanıaz mı? 

. Tereddüt ve acı bir merakla yü _ 
ıUme bakarak, dUşUncemin doğu _ 
racağı söz ve hareketi bekliyen Yu· 
va.n, gözlerimin kavala dikildiğini 
ve bir an sonra da elimin değdiği · 
$l:Srilnce yine ıarıı.rnua ve bu sef :; 
evvelkinden daha. gok titreyip sar
sılml§tı. Kavalın iki ba,aını tıkıyan 
ba.lmumulan sökUp üfleyince, için
den kı'Vl'lk ve Oizgili bJr kağıt fırla
Y,Ivermfşti ortay • 

(Devamı var) 

Unkapanından Yenikapıya kadar 
çok geniş bır cadde olarak açılacak 
olan Gazi caddesının Yenıkapı tara
fından olan bir kısmı istimlftk edi- 'ı 
rck cadde halıne getirilmişti. Ced
dC'nin P< rte\'niyal UscsindPn itihn -
ren Şehzade karakolu üzerinden ve 
Şehzade camii yanından geçen kıs
mının istimlfık edilmesi için beledi
ye tar.lfından ettidler yapılmasına 
b:ışlanmıştır. 

Ortaköy - Beb k aahll 
c d• 1 

Belediye riyaseti Ortaköyden Be
beğe kadar olan sahil boyundaki bü· 
tün arsaları istimllık etmek tasav-
vurundadır. Bu suretle Prost planı
na nazaran esasen açılarak sahil yol 
haline getirilecek olan o kısım için 
bir hazırlık yapılmış olacaktır. bi· 
ğer taraftan bu arsalar belediye ta
rafından istimlak edildikten sonra 
kömür deposu htiline getirilmiş olan 
bütün arsaludan kömürün kaldırıl
masını istiyecektir. Fakat belediye 
daha evvel kömür depoları için mü
tehassıs Prost'un da fikrini alarak 
bir yer tesbıt edecektir. 

Florya plijlarında 
tenzilat 

Belediye geçen sene (26) bin lira
ya verilen Florya plajlarına bu sene 
talip çıkmamış olması yüzünden ı 
p18jların yazlık icarını (l 7) bin li
raya indirmiştir. 

Buna mukabil belediye bu sene 
plaj füıtlerinde tenzilat yapmıştır. 
Geçen sene 25 ve 35 kuruş olan plaj 
ve duhuliye 20 kuruşa indirilmiş ve 
kabine için verilecek ücret te ı kişi 
için 20, iki kişi için 30 ve üç kişi için 
40 kuru~ olarak tesbit olunmuştur. 

Y nl Tak im Bahç el 
gazinosu 

müzakereler yupılmasına karnı- ve
rilmiş ve bu mi.izakerclere 111gille -
rede bulunan ticaret mümessilleri!c 
1ngilteredeki nlfı.kadarlnr :ırasıncb 

başJnnmıştır. 

İktısad Vekaleti, İngiltere· ile ye
ni yapılacak olan anlaşmanın çok 
şilnıullü ''e esaslı bir şekilde tesbit 
edilmesi için şehrimizdeki ihracat. 
çıların da fikrim almayı lüzumlu 
gönnüştür. Bupun için 1ktısad Ve
kaleti şehrimize Uç miifettiş gön • 
dermiştir. Bu mUfettişler, tetkikle
ı·ini kısa bir zamanda bif~rek ne • 
ticeyi geniş bir raporla Vekalete 
arzedeceklerdir. Bu vaziyet ihra . 
catçılar arasında, ihrcıç emtiaları -
mızın lngiltereye fazla mikyasta i 
sevki için şiındi mevcut ahkimlann ı 
da artırılacağı şeklinde tefsir edil· 
mektedir. 

Mıntaka liman m~rke
zinde~i nakil ve tayinler 

Yeni teşkilat kanununa göre te • 
şekkül eden Münakalat Vekaleti 
mıntuka liman merkezinde şu nakil 
ve tayinler olmuştur: 

Eski Deniz Ticareti Müdürlüğü 
kontrol memurlarından ömer Lf.ıtfi 
Giresun vilayeti Liman Reisliğine, 
memurlardan Sa Eri A1ik Kavak Li
man Reislf ğine, Amasra Liman Re· 
isi Fevzi İstnnbul kontrol mernurlu
ğun.a, fen kısmından Hüsnü kontrol 
memurluğuna, Kavak Liman Reis. 
liğinden Fe.ıit üçler, Nihat naklen 
merkez muameHit şubesine tayin e
dilmialerdir. 

Bazı memurların maaşlarına da 
zamlar yapılmıştır. 

Taksim bahçesinde yapılması ka
rarlaştırılan biiyilk gazinonun keşif ,IB••••••••••••llllııı. 
evrakı tamamlanmıştır. Yapılan keş- TAK Y İ M 
f e göre gazino 176 bin liraya mal ""'""""'"'"'' ....... ........, 
olacaktır. 3 Haziran 1939 Cumartesi 

Gazinoda yaz ve kış için oturula
cak mahaller olacak ve gazino 1000 
kişi istiab edebilecektir. 

Dolmabahç atadı pro-
i••I hazırı ndı . 

Dolmabahç stadı projesini hazır-
1ıyan mimar Viyetti Viyoli 7 hazi
randa İstanbula geleceğini beledi· 

Hlcrlı14 R ltUUihir usa 
a •• 1121 M Avı s ı.us 

Ruzı lıııır: 29 

Fırtına 

yeye bildirmiştir. D•t• aaatl: 4,29 
Mimar Viyeli buraya gelirken Ve Otle ı 12,12 - helalli ı 

nedikte hazırladığı projeyi de geti- Alrt••• 19,35 - Yauı : 

h 

recek ve belediye riyasetine takdim ~ 1 akı 2,14 

~decektir. ~· bmmiiiimımm•nB!a1CE~ .. 

=n 3 Haziran 1939 -

• 

otörle Çarpışan Yeni A ~rupa siyasetind~ 
• "hayatı saha,, meselesı 

Bır Sandal Son siyasi hadiselerin cereyanın· 

P 1 
da bilhassa mihver devletleri tara -

arça anarak fmdan söylenen ve elde edilmesi 

Battı 
için Almanya ile ltalyanın büyUk bir 

faaliyet sarfettikleri vt chayati sa
ha• namile ortaya atbklan siyasi 

Yolculardan birinin 1800 
lirası da denizin dibine 

gitti 
Dün Haliçte bir deniz kazası 01 -

muş ve bir sandal parçalanarak i · 
çindeki yolcular güçlükle kuıtanl • 
nıışlardır. 

Bandırma lim:ınnıa bağlı 16 ton· 
luk İsmail reisin iclares'hıdeki Nur 
motörU, Hasır iskelesinden kalka -
rak Unkapam köprüsU önünde sey
rederken Cibali iskelesine merbut 
4830 numaralı Ahmedirı idaresindf'
ki :mndala çarpmıştır :Müsademe 
neticesinde sandal derhal parç:ııa -
na: uk hatmış \'e içinde bulunan in
şaat mlır .• ahhidi Nuri, Serkis, Ham 
di Tnşpınar ''c Cemll isminde dört 
yolcu denize dökülmiişlerdir. 

Vaziyeti sahilden gören sandal -
lar derhal hadise mahalline ye1işe
rek kazazedeleri lrnratrmışlardır. 

1<1akat yolculardan inşaat müta -
ahhidi Nurinin o sırada yanında bu
hınan cüzdanı içinde 1300 lira oldu
ğu halde denize dUşerek kaybol • 
muştur. Bunun Uzerine akşam hn -
dise mahalline daTgıç 1rıdTrilcrek pa
ra aranınıya başlanmıştır. 

Şimdiye kadar yapıhın aramalara 
rnğm~n ci\zdan henüz bulunama. . 
mışlır. 
~""'~WWWV 

Denize girenleri ikaz 
Geçen sene sahillc:rc akmtı ve 

girdap halinde bulunan mahallere 

vt: lağım ağızlarının açıldı~rı mahal

icrc Burada denize girilmcs mem
nu ve tehlıkelidir> şeklinde levhalar 
asıhnıştı. Banyo mevsiminin nihn -
yete ermesi üzerine bu levhalar çii

rümemesi içfn kaldırılmıştı. Bu se . 
ne tekrar asılmasına başlanmıştır. 
VVVVV~ı~ 

r6U8TE: 

Üç kadın 'e bir erkek 
arasında kanlı bir kavga 

Tahtakalcl!e Şelrerci sokağında 

Cinci hanında otur::ı.ıt Pakize ile Me

lahat ötedenberi aralarında devanı 

eden geçimsizlik yüzünden evvelki 1 
gün birbirlerile kavgaya tutuşmuş
la.rdır. 

Bir aralık kavgaya, ayni han sa
kinlerinden Zehra ve Melihatin dos . 
tu Ali de karışmıştır. 

Neticede Ali, sopa ile Pakizeyi 
yarala.nıış, diğer kadınlar da bir • 

birlerini yaralamışludır. Yaralı üç 

kadın da. Haseki h~tahanesine kal
dırılmıştır. 

Son bir aylık tiftik 
ihracatımız 

Şehrimizde son bir ay zarfında 
8500 balyayJ mütecaviz tiftik satıl

mıştır. Bidayette taleplerin /fazla 

hararetli olm;unası selıebile durgun 

olan piyasa canlanrnıfi ve fiatlar 

yükselmiştir. Bu !yüksekliğe de pi
yasaya yeni gelmiş olan Alman per 
mileri ile İngiliz firmalarının müte
madi mal talepleridir. Oğlak tiftik

leri 125 • 130, Karahiasr, Kütahya 

mallan 102 - 113, Ankara, Pulatlı 

mallan 105 - 110, k~ba cins mallar 

75 • 80 kuruştan satılmıştır. Halen 
piyasada 20.000 balya tiftik stoku 
vardır. ....... 

Almanyadan yapılan 
talepler 

Almanya için yarım işlenmiş me

şin ve sahtiyan talepleri artmakta
dır. Hafta içinde fstaııbul piyasa • 

sında 20 bin kilo meşin ve sahtiyan 
ihraç edilmiştir. Bu malların beher 

kilosu 105 • lOlkurUfi arasında sa 
tılmı§tır. 

lzmir ve Mersin limanlarında Al· 

manyays. me§in ,.e sahtiyan ihraç 
edilmektedir, 

mefhumun tetkiki çok dikkate şa • 

yan bir mahiyet arzctmektcdir. 
Şimdiye kadar Bertin ile Roma cha· 
yati saha> hak!cmda mübhem, muğ· 

liı.k bir tarzda idarei kelim ediyor, 

yalnız bu sahalar için mücadele az· 
minde bulunduklannı ve buralan • 
nın, Avrupanın bazı mıntakaları ile 
Afrikada mevcut olabileceğini ima 
ediyorlardı. 

Bugün İtalyanlar, bilhassa Gior· 
nale d'italia, bu chayatl saha> nın 
ne olabileceğini mübhcm bir suret· 
te izaha başlıyor. ttalyanlara göre, 
hayati saha, müstemlekelere müte
allik ve arazi iktisabına. dayanan W. 
lcplerin teşkil ettiği bir mahiyet 
gösteriyor. 

İtalyanların tezine göre Avrupa· 
da dört biiyük devletin müstemleke 
arazileri iktisabına hak ve salfıhi· 
yeti \'ardır. Ve bu müstemleke ikti· 
sabı, bu devletlerin nüfusu ve ha· 
yati ihtiyaç ve menfaatlerile müte· 
nasip olmalıdır. 

Bu teze göre Avrupadaki büyük 
müstemleke de\'letleri nazarda tu • 
tulduğu takdirde ortaya lngiltere 
ile Fransanın müstemleke impara· 
torlukları meselesi çıkmaktadır. Fil 
hakikn Büyük Britnnyaıun 46 mil· 
yon nüfusu vardır. Buna mukabil 
müstemleke arazisi, dominyonıa.r 

hariç, 7 buçuk milyon kilometre 
murabbaına varmakta ve Fransayıı 
gelince, bu devlet de 42 milyon nil· 

fusa mukabil 12 milyon kilometre 
murabbaına dayanan bir müstemle· 
kc imparatorulğuna sahiptir. 

Du iki devlete mukabil mihverin 
azaları yani Almanya ile 1talyanın 
vaziyeti tekik edilince birinri eevle· 
tin müstemleke arazisi olmadığı gö 
rtildüğü gibi, İtalya da, Habeş har· 
binden evvel 45 milyon nüfusa mu· 
kabil 2 buçuk milyon kilometre :mu 
rabb:ılık müstemleke arazisine ms· 
Jik bulunuyordu. 

1ştc İtalyanlar bu rakamlara ,.e 
mukayeselere dayanarak cmilletıer 

arasındaki adaleh namına mils • 
temleke statükosunun tadilini iste· 
meğc başlamışlar ve bu hustustıı 
doğrudan doğruya Fransa ile 1ngil· 
tereyi muhatap tutmak yoluna git· 
mişlerdir. 

Halbuki ttalyan matbuatından 

ha.zıları bu tt>zi serdederken yalnı:ı 
Paris ile Lonclrayı mevzubahs et • 
rnişler ve nna \•atandaki nüfus He 

miistf'mleke topraklannın vüs'atle· 
ri arasındaki ni~betin büyük fark • 
lar gösterdiği diğer mUstemlekeci 

devletleri, yani Belçika, Hollandcı 
ve Portekizi ele almamL~lardır. ve 
yine 1talyanlar, Avrupanın §imali 
şarkisinde bulunan bir devletin de 
yani Polonyanın da müstemleke is· 
tediğini ve şimdiki halde bu nevi • 

den hiç bir toprağa malik bulunma.· 
dığını da unutmuşlardır. 

l§te nıih\·er siyaseti, istikametine 
aykırı düşen birçok naktaları bir 

kenara bırakarak Pnris ile Londrtı· 
YJ, ellerinde bulunan müstemlekeleri 
ııaylaşmıya davet ediyor. Ve bll 

zengin devletletfo bu teklifi kabul 
etmemeleri takdirinde tarihin, cınil· 
Jetler arasında sınıf mücadclesinifl 

mukaddet· infilakb olaralt telakki e· 
dcceği bir hnrbin kopabileceği de 
ileri sürülüyor. Bu son nokta tnblil 
edilince de mihver siyasetinin, fa • 
şist rejiminin uzun zamanc1anberi 
bir kenara nttığı bir siyasi tenninO· 

lojiyi harici ı>olitika sabanına Çll<a· 

rJyor. Neticede, ltalyan matbuatı • 
nın bnhsetmtğe başladığı bu yerı1 

siyasi istikamet, keyfiyetin keınıtli· 
yet Uzerir.e galebe çaldığı faşist 
fikrine tamamile muarız mUcerret 
bir sosyalizmin harici siyaset snb11" 

sına sokulmak istenildiği neticcsiJJ 
ortaya ç111.arıyor. Bunun es.nsınd8 

da, Frnnsa He İngilterenin aleyhine 

olarak müGtemleke topraklar111ııı 
yeni b~tau snhip deği3tinneısi Jl1C" 

selesi bajgösteriyor. 

Dr. Reıad SAGA Y 
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Prens Pölün Berlinde 
Yaptığı Temaslar 

.. 
Prens Pof.Un 

Bir GP.cit 
O nünde Muazzam 

Yapıldı Resmi 
• 

biı btitUn kalbimizle tanıyoruz. 
Bertin, 2 (A. A.} - Yugoslav 

l\raı Naibi Prens Paul, beraberin-

de Markovitch olduğu halde s:ıat 
15 de B. Hitleri ziyaret etmiştir. 
Prens, ikamet etmekt olduğu Bel -
\'odere sarayından Führer'in ika -

.ntg&ıuna kadar olan m&afede 
halk tarafından şiddetle alkışlan · 
ınıttır. 

8. HiUer, Prens Paul'ün ziyan! · 
tini saat 18 de iad etmiştir. B. Mar-
kovf tcb, dtin akşam Mareşal Gö · 

ling'in, Yugoslavyanın en büyük ni 
laıu olan Kara Yorgi haçı nişanını 
tlodi etıni~tir. 

B. Hitler, dün akşam Yugoslav 
ıniaafirJeri şrefin bir ziyafet vrmiş 
ve bu ziyafette birçok Yugoslav vej 

. Alınan ricali hazır bulunmuştur. 

Pren~ Paul ve Pmses Olga bu 
sabah meçhul asker abidesine çe -
lcnk koymuşlar ve müteakıbn şe • 
reflcrine tertip edilerek 2 saat de · 
vam den büyük gc~rt resminde ha
zır bulunmuşlardır. 

Bitler ile Mareşal Göring, uıisa -
firlrc refakat etmiş ve Hitlr, Pren
ses Olg:ıya Alman Kızıl haç nişanı
nı Yermiştir. 

Alman matbuatı bilhassa Yugos
lavya Naibi Prens Paul'ün Bertin 
ziyareti lie mc~gul olmaktadır. 

cDcutsche Allgcmcine Zeitungı 

diyor ki: 

Fransız hegemonya siyaseti Yu
goslavyayı daha metbu bi.r devlet 
telakki ettiği sıralarda Almanya 
yeni büyük Balkan devletlerinin e
hemmiyetini takdir ediyordu. cBal
kanlar Balkanlılanndır. prensibiııi 

Türk Askeri Heyeti 
Londraya Gitti 

~Baştarafı 1 inci sayfada) 
•ai temıni için icabeden tedbirleri 
tesbit etmek üzere ·Türk ve İngiliz 
hükumetleri arasında müzakereler 
\rukubulacaktır. 

Öyle tahmin ediliyor ki, Londra
Ya ıelecek olan Fransız Genel Kur· 
Jnay reisi General Gamelin, bu fır- ' 
sattan istifade ederek Türk heyetile 
temas edecektir. · 

Londraya gelmesi beklenen Türk 
askert heyeti, Orgeneral Kazım Or
bay'ın reisliğinde Türk Genel Kur
lbayından üç yüksek subavdan te
l'ekküp edecektir. Heyete,· Ankar:ı
lla'ki f ngiliz deniz, kara ve ha\•a ata
feleri de refakat eyliyeceklerdir. 

lngiltereden tayyare ve silah 
alınacak 

Londra, 2 (A.A.) - General Ka
?t~ Orbay'ın riyaseti altında önü. 
ın.~zdeki hafta buraya gelecek olan 
'!'ürk askeri heyeti silah fabrikaları-
111 ve tayyare meydanlarını gezecek
tir. 

Bu ziyaret İngiliz • Türk ittifakı
!lın bir neticesi olarak teliıkki edil
bıektedir. Türk heveti, Türk ordu
llınun bilhassa silah ve tayyare fü. 
tiyaçları hususunda İngiliz piyasa
\ının imkanlarını tetkik evlivecek-
tir. • · 

~hiyettar mehafilde beyan o-
, 

• 

lunduğuna göre Turkiyeye verile
cek harp levazımı Türkıyeye açılmış 
ihracat kredilerile tediye olunacak-
tır . . 

Türk • Fransız anl~ması 
Paris, 2 (AA.) - Salihiyettar 

mehafil, Türk - Fransız anlaşmala
rının Sovyetlerle yapılacak olan an
laşmalardan evvel tahakkuk edece
iine muhakkak nazarile ~akmakta
dir. Türk - Fransız anlaşmaları, 

Türklerin Hatay hakkındaki istek-
lerini yerine getiren ~cuna ile 
birlikte ilin olunacaktır. 

Türklere ve Ruslara esaslı taviz
lerde bulunulmasına muarız olan 
bazı Fransız mehafili. General Wey
gand'ın Ankara'ya yaptığı ziyaret ü

zerine mezkür ta\•izlere taraftar gö
zükmesi neticesinde bu itirazların
dan vazgeçmişlerdir. 

Halifaks Londra'ya gitmiyor 
Londra, 2 (A.A.) - Daili Ekspres 

gazetesine göre, kabine Molotofla 
şahsi temas maksadile Moo;kovaya 

bir nazır göndermek maksadındadır. 
De) li Meyl. bu hususta Lord Ha-ı 

lifaks'ın ismini ileri sürmekte ise de 
_hariciye nazır.nın meşguliyeti buna' 
müs:rnde etmediği takdirde mümta?: 
bir politisivenin gönderilmesi müm
kün ol~cağını bildirmektedir. 

-.:-:::====== lyasofya Müz3sine 
Hakladilecak Eşya 

!Askeri Terfi 
Kanunu 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 

liren bir mabede konması tehlikeli 
&Örülmektedir. 

Sonra Ayasofya mabedinin du
~ları nefis taşlarla, mozayiklerle 
:1'1tı. olması itibarile ayrıca kıyme
ı·b~aızdir. Önlerine camekan, dolap 
bı 1 teşhir eşyası konduğu zaman 
eeU:lar kapanacaktır. Teıhir edile
~ eserlerin kubbe altına konması 
lib~Ubbenin azametini ihlal edeceği 
011 ı, kubbeyi ve sütun başlıklarını, 
1~Ya Yeni çıkanlan muhteşem re-

leri seyredenler, ortadaki Türk 

::•sına bakmıya bile vakit bulamı- j 

~klllrdır. AlAkadarlar Çinili 
bed teki eserlerin mutlaka bir ma-

e kaldırılması lazımsa bunların 
~14 Sultanahmet camiine naklini 
et .. Zarfla mazrufun biribirlne uygun 
tit~es~ı tavsiye etmişlerdir. Maa
bı.ı.ı ekaleti, bu tavsiyeleri muvafık 
llıı tn~ ve Ayasofya mabedine yal
~ Bızans eserlerinin konmasını 

ip etmi§U 
ö~ .... nd'"• ~· ·· · d. k ~t 6~~. ıgımıze gor~ şım ıye ~-

l'tı. l\1uzeler İdaresi doğrudan doğ
~ h 'Viliyet Muhasebesine bağlı 
~· Uııuyorlardı. Maarif VekAlett 
fi~erı Üniversite Muhasebecili
at e bağlamış ve kendilerine tebll-

raplllı§tır. .... 

Anl·ara (Hususi) - Sübaylar ve 
askeri memurların maaşatına dait 
ı:.1nuna en kanun layihası Meclis 
ruznamesine alınmıştır. 

Lüyiha ~aslarına göre Kara ve 
deniz, hava, ask .. ri fabrikalaa ( ha
rita sUbaylar.ı \'e askeri memurları. 
jandarma subayları için 13 derece 
tayin edilmiş ve bu derecelere ait 
maaşı aslilerile tutarı tesbit edil -
miştir. 

Tekaüt ve harcırah hesapların -
da ır ıhtelif kanunların asıllarına 
taaıluk eden hük~mlerin tatbikinde 
bu kanun hükümleri tatbik edilecek 
tir. 

Terfi şartlarım haiz oldukları 
halde kadronun müsaadesizliği se
bebile bir derecede rütbesine mah
sus asgari müddetin iki Mislini geç
mesine rağmen t 0 rfi edcmiyenlcre 
her derecede bir def aya ınahsus ol
mak üzere Ust derece maaş verile . 
cektir. Bu hükümlere tatbikinde ge
çecek terti mUdd€tinin mebdeini bu 
kanun mer'iyeti tarihinden hesap 
olunacaktır. 

Millf Mµdafaa \'"ekaleli hususi 
kalem mUdU 'ti maaşlı sivil memur 
elduğu takdirde diğer '"cki!eCer -
deki hususi k•.lenı mildiırlerinin hü 
kilmlerine tni olacaktır. 

Muallimtlı deruht~ eden süba;: -

• 

'YEllllA9A1r 

Dinamik lttif ak 
(Baştarafı 1 inci sayfada} 

mek istiyorlar. Şu halde, Almanya· 
da ve ttalyada komünizmle sosya
lizme karşı gösterilen hiddet ve şid-

Dünkü Kurultay 
lçtimaında 

detin mi.nası nedir? -- (Başta~~fı. 1 io~i sayf~~) ı sebeplerin bo~anmava mevıu teıı:kii 
Komilnistler de bia sosyete için- milletinin istiklahnı tcmın etmış "e eylemesi Iazımgcleceği mütale:ısın

de ayni prensibi tatbik ediyorlar. bütün vaJ"lığile bugünkü milletler da bulunmuş, noterliklcrce yapılan 

Zenginlik ile fıkaraltğı kaldırmak, arası benlik ve şerefıni kazandırmış hizmet akdi cihetine temas eylemiş Bizde bu macera her sene birkaç 
şahsi müJküyeti tanımak istiyorlar. ve yaratmış olan Mılli Şcl. is:net İn~ ve noterin bu t:ır~ı hareketlerile ah- defa tekerrür e<lcr. Ya bir dairenin 
BugUn Beı·lin ı·ıc Roma bu sosya • o··nu-•nu··n mı'llı· tarihi ve millı şerefı I kamı knnuniycyi rahnedar etmeme- b. 

Bu Maceralara 
Bir Son ·verelim ! 

k' l f · teşkilatı deği~ir, ya bir daırenin ır lız. m p""'nsı"plerini beynelmilel si - gururlandırılacak olan bu yerel. e b_ir leri hususundl Adliye ve a e ınm 
~.. · r şub<..-si ıaı;rvedılir. Ve bununla bera-yaset eahasına çıkarmak ister heykelinin kendisine karşı m~~letın rnüdaahle eylemesini istemış ır. ber bırçok memurlar açıkta kalır . 

gibi görünüyorlar. Yalnız ara - duymakta olduğu minnet ve şukran Delegelerden Sadık Tahsin, boşan- Bunlardan maaşlı ol:ı.nlar, kanunun 
da bir fark vardır ki o da nlşan~si olarak dikilmesi dileği~.e manın kolaylaştınlmasmı müdafaa kendilerine bahşetmiş olduğu hak_ 
sosyalistler kapıldı.klan hulyada sa- candan bir istekle iltihak eden encu- eylemiş, boşanma tarafeynin talebi, la muayyen bir c.açık maaşı. alır -
mimi oldukJırı \'e beşeriyete hiz - meniniz, hüktimetimizin yakında şahitler ve del8ili davada mutab:ı- lar. 'Ücretli olanlara, biç mesabe • 
met etmek istedikleri halde Berlin • vaki alakasını verilen izahattan an- kat halinde bulunsalar dahi hakimin sinde bir tazminıt verilir. 
Roma sırf kendi menfaatleri hesa- lıyarak icabeden teşebbüslerin fası- medeni kanunun 151 inci maddesine Kendinizi bir ,saltiye böyle bir 
bma ba•ka milletleri istismar et • la•ız takibi hususunu tasvip etmiş- davanarak ben buna vicdanen kail k F d 

'6 " .; memurun yerine oyunuz. arze e-mek ve dünyaya hakim kesilmek is- tir.> ~ğılım, diyerek da.,.ayı rcd eyle- niz ki on sene bir yerile çalıştıktan 
tiyorlar. Bugün Çeklere, Arnavut· Beden Terbiyesi Genel Direktör- mektc olduklarını söylemiş ve ad- sonra bir gün birdenbire size daire 
ıaro., Ha~şlilere yaptıkları gibi. lüğü ile alakadar dileklerin okun- liy~ Vekaletinin bu madde üzerinde rcisinizin imz:ısile bir mektup geli. 
Çekler, alay alay memleketlerinden masını müteakip kürsüye ~elen Ek- durmasını istemiştir. yor: chadro zarureti veya tcşkili-
kaldırı!arak Alınan topraltlannda, rem Oran (İzmir delegesi). hususi Salah Yargı (Kocaeli), Antalya tın lağvı dolayısile hizmetlerinizden 
Alman ·fabrikalarında çahşmıya idarelerle belediyelerin ''aridatla- delegesi Kazım Azametin _m~- daha fazla istifade edilemiyeceği. 
gönderiliyor. Arnavutlardan askere nnda, hususi kanunlarına tevfikan talealımna karşılık olarak ıhh- nazigine bir lisanla beyan edilerek 
altnan bazı zavallılar İtalyan baş - umumi bütçeye ayırmo.kta oldukları yaçlar kanunların da değiş~:si-1 kapıdış:ın ediliyorsunuz. 
metinin parlaklığını göstermek için hisselerin hususi idarelere ve bele- ni ic~bederse istikrar arzusu duşun- Sermayeniz yok ki geçinmek için 
İtalyan saraylarının kapısında nö- diyelere di.i.şen vazifelerin hakkile cesile bu ihtiyacı yüz üstü bırakma- bir dUkkin açıp esnaflığa başlıya -
bet bekletiliyor. yapılmasına imkln bırakmamakta nın doğru olamıyacağını söyliyerek bilesiniz. Elinizden bir san'at gel • 

Büyük ve kütfek milletler, bütün olduğunu söy1iyerek murahhası ~- demiştir ki: ! mcz ki bir kunduracının, yahut ma· 
Avrupa ve bütün dünya A\•rupanın l lunduğu vilAyetin dört senelik tah- c- Ht-r şeyde hayatiyet olduğu 'ı rangozun yanma girip çalışabileai. 
göbeğinde mevki alan ve hançerinlı siliıt miktarından umumi bütçere gibi bütün içtımai münasebetler ve niz. Bütün sermayeniz ve bütün bil
kaldırarak ya malınızı ya canınızı ayrılan rakamların rnukayese~e~ni ihtiyaçlar da yeni hareketlere göre • giniz, daire ve defterler dışına çı • 
diyen totaliter devletlere boyun eğe- yapmış ve bu paraların hususı ıda: bir takım hayatiyet eserleri göste· kınca beş ı>ara etmiyen bir sürü 
cek mi? ffüse)in Cabid YALÇIN relere bırakılmasını veyahut umu mı ı rirler. Buna taalluk eden kanunlar- malfunattan, muamele ve rakam -

s=s • an uolii!iirr!lll• bütçeden v"ıl .. v. et \'C bt!lediyelere ait d • · ·kl'k ı 
• - .ı da da labiatile egışı · ı • yapı ması dan ibarettir. Hükümet, muamele Kadro harici kalan bele- işlerin geri kalmaması. için ayrıca icabeder.:. takipçiliğini de avukatlara inhisar 

diye memurları ne olacak yardımlarda bulunulmasmı istemiş- Bu izahattan sonra Sa1ah Yar~ı ettirdiğinden bu işle de hayatınızı 
terdir. Hatip bu maksatla rivaset 

1 
klı B l d . ed · k d o h z r 1·cr" kanununun hem a ac0 • nın, kazanamnsınız. Bu vtıziyet karc::ı. e e ıy e ~·enı a r nun a ı - makamına bir de takrir tc\·di eyle- ... ır 

}anmasından sonra 145 memurun a- hem de bor\lunun haklarını koru- sında ne yapabilirsiniz? Nasıl büyük 
k k l - b" k ga rniştir. t 1 "ac"k mu··eyvideleri olduğunu söy- bir veis ve ümitsizlik duymau.ınız? çı ta a ması uzerıne ır a şam - Kurultay reisi Hilmi Uran, zmir ı • a " 

zetesi bu vazıye ın a ı ve e e ıye delegesi tarafından ileri sürülmüş · ı· V r B l d. 1 ı·em·ıs ve boşanma davalarında ha- Eğer tetk;!t ı:decek olursanız, bu 
O k L·ır· K rd l kı·me. ••erı'lmış· olan takdir hakkının işde kabahatin, bili.hara liğvedilen Reisi o tor u ı ı arın evve ce olan mütalealann Beden Terbiyesi 1 • 

b kta k 1 alet Veri.ne olduğuna işaret etmiştir. \'eya kadrosu küçültülen teşkilitı hiç ir memur açı a mıyac ır, Genel Direktörlüğünü alakadar et· 
d . k diğ" - h ı·t o,du · Bı:,ndan sonra Adlı.ye Vekili Fethi vücude getirenlerde olduğu kolay -ıyere ver ı soze mu a ı '1 

- memekte olmasına rağmen umumi . 
y •• ı· rek b k r-rın yer~ı·ı d Okvar 1·c- ,.e ı·flas kanununda ta- bkla anlaşılır. Eğer"o te§kilit lü -gunu soy ıye u a .. ı> heyetin alaka ile dinlemiş ol uğunu ... 
ld 

y • al·nmasını iste dı"l"'t ''apılması u··zerindeki mütale- zumsuz idi ise niçin vücude getiril -o ugunu ve gerı • - kaydederek demiştir ki: il .; 

· ı· Dü' k d" · · · ret eden alara karsılık olarak da bu işi tetkik di? Eğer memur adedi fazla ise nl· mi§ ı. n en ısını zıya c- Yalnız şunu tebarüz ettireyim 
.L.· ha · · · Val" ve Beledı·ye k 1. ı'çı·n getin. ·ıen mu-t"h..,ssısın ken_di çin fazla memur alındı'! wır mu rrırımıze ı ki. biz müzakere mevzuu olara e ı- "" " _ 
"eİfili Dektor Lutfi Kırdar demiştir mizde bulunan dilek Encümeni ka- büm".emize göre hazırlamıs oldugu Devletin kolu demek olan memur-

ki: radarını esas olarak aldık. Bunlar ra~run Bü:ı.-ük Millet Meclisine larda, neşesizlik, yeis \•e hatti en-
e- bnbul Belediye ve Hususi haricinde arkadaşların vereceği tak- yakında ar:zedileceğini SÖ\•lemiştir. dişe bile uyandıracak mahiyette • 

idaresinin 939-940 mütçesini hazır- rirleri usulüne tevfikan Dilek Encü- Adliveev ait dileklerden sonra lan bu gibi hareketlere kat't olarak 
la k h . t · t tul eon vermek lizımdır. r en ızrne e nazaran genış u · menine havale edeceğim. Orada tet- D hiliy.e Ve-kaletile alakadar dilek-
m~ elan kadrolarda biı Jtwm ta- kik fldildikten sonra heyeti umumi- lerin müzake~sine ~lmis ve söz MURAD ~TO~ 
surufiar yapmı~. Bütçenin me- yev sevk edeceğim. alan Yozgat dekP.esi Rifst Kövlü- a • • 
riyet mevkiine girdiği 1 haı.irandan Başvekalet ve Baş,rekalete bağlı nün köv ihtivar he'\"etine verdiği 
itibaren bir klSlm memurlarımız biz- daireleri alakadar eden dileklerin paranın nereye sarfedHdiğini bilme- Topal .. ace r•P .... 
zarure kadro harici kaldılc1.r. Her çı- tasvib:nden sonra müzakeresine ge- diğin ve kö~·lünün kendi mektebini J•rd11nl•r : 
kan memur nihayet bir aile sılhibi- çilC'n ve Adliye Vekaletine ait bulu- kendi yapması mecburivetinin ağ1r. Dün sütunumda Edirnekapı Ça -
dir ve vaziyetlerini tabiatile anlı· nan dilekler ÜT.erinde söz alan An- lığını i1eri sürerek bunların de,·let 1 kırağa mahallesi, Kazmacı sokak, 
yor ve takdir ediyoruz. 1 talya delegesi Kazım Azamet. ha- tarafından yaphrılmnsını istemiş- 13 numarada oturan ve bir talihsiz-

Buna rağmen düşünmek lizımge- kimlere her SPne mu2v.ven müddet- · 
· tır. 

lir ki. Belediyeler orada oturan ın- le ,·erilen mezunivetlerin kullanıl- Bund~n sonra D hilive Vekili Fa-
sanların müşterek beledi ve mede- masına şekillerin adaletin tevziinde fü Öı:trak bu mütalealara avrı a~·rı 
nt hizmetlerini görmek, beldenin husule getirdiği güçlüklere nazarı kar!'ılık vermic; \ 'C her kövüin bir 
umranını temin etmek için kurul- dikkati celbctmiş. esaslı k.nunl::ırı- köy kutiib kullanm"k mecburiv<.'tin-
muş müesseselen:iir. Tesis m~k- mızd'l sık sık \•apılmakta olan t.:ıdil- d 

d · de olmadığını yalnız esasta kuyu a-sadı namına ortaya kafi derece e ış 1 Ier üzerinde de durarak Türk Ceza 
ı tın temiz bir suretet tutulması ve çıkaramazken bu uğurda sarfedi - kanunund" ~·apıl"n tadilatı is.aretle -1.. "h · 

ı " bunun isterse muht"r \re\'üJıUt ı tı; mesi lazımgcleu paralcırı bürolara b ·ı · ı 1 t d · · d ·· 
u gı lı canun arın e vının en on- 1 yar hc>veti tarafından yapılabilece-ı doldurulmu~ memurlara sarfctmek ce rnc>mlcket bünvesi b~Jnmmdan 

Im zrl 
1 

ğini söylemistir. şüphesiz doğru o a L derin bir tetkike tabi tutulmasını is-
Noktai hareketimizde esas mak- Nafıa Vekaletile aliik'ladr dilekle-

temiştir. rı·n mu··zakeresinde hati_oler tarafın-sadı v€lev ki ~ insrni olan hislere A 1 d 1 · bah h 1 k 
nta ya " eg"'sı, çe ırsız ı ·- dan ı'lerı· sürülen mütalealara karşı· feda edemezdik. l t f d 0·1 kl E .. . 

arı e ra ın n ı c er , ncumenı- ı lık olarak Nafıa Vekili Ali Fuat CeEsasta bu kad~r haklı olmakla be- nin ceza kanunund ki müe\0 \•ideleri 
raber şahsen kabahatsiz olan me- b besov geniş izah tta bulunmuştur. 

kafi l!Örerek bu hususta veni ir te- Vekil bilhassa hm. ılar işi üzerinde murlarımızuı düşecekleri müşkülat- mcnnide b:.ılunmsmış olmasına işa- durarak bu işin tahsisat imkanlsrı
tan kurlarrnak ıçin ic~beden bütün ret t>def('k bu gibi hırsızlıklara karşı 
tedbirleri de aldık. Aylardanberi I h 1 1.. 1 na göre başarıldığını sövlemi!=: ve ",.,n 

sari hüküm ere şiddetle uzum o· olarak yapılan İngiliz kredisile Ka-kat'i zaruret olmsdık~.a münhallere duğunu söylemiŞ ve icra kanunu ve · 
kimseyı· almıyor:duk. Bu savede bir k - radenizin şarkında ve garoinde ya-.. bu k "nund~ tadilat yapılma uzere k 
kısım arkadaşlarımız aç.ık yerlere d pılmıya karar verilen limanlar ha · 

hazırlönmış olan projeve e temas kında izahat vermiştir. yerleştirilmişlerdir. Kalanlar da he- ederek alacaklının, hakkını elde e-
men sefalete atılmış değillerdir. Ma- debilmek için uğraşarak ilamını al- Şarktaki lirnamn Trabzonda ya
aşlılardan müddetlerini dolduranlar dıktan sonra icraya geldiği zamtn pılrnasına karar verildiğini, fakat 
tekaüde scvkedilmişlerdir. Diğerle-; borçlunun ödeme emrini tebelltiğ- garpte yapılacak limanın Çatalağzı, 
rinin 11çık m!laşı için bütç:eye tahsi- den önce satmak suretile gayri men- Ereğli veyahut Zonguldaktan han
sat .ımuştur. Ücretliler yardım kulünü kaçırmakta olduğunu ve bu gisinde olacağının Heyeti Ve.irile ka
saı.u.~ından kendilerini hiç değilse da hakkın ziyaına sebebiyet verdi- rarile anlaşılacağına işaret ederek 
üç dört ay geç.indirebilecek para a- ğini ilave eylemiş ve demiştir ki: şimendifer bahsine geçmiş ve şube 
lacaklardır. Bir taraftan da memu. 1 k.li d · ed' j hatlarilc> Antalyaya kaadr temdit e-c- Ad iye Ve ı ·n en rıca ıyo-
rin Müdürlüğüne emir verilmiş a- rum, icra kanununun tadili esnasın- dilecek hattın inşasına gelecek sene 
çıkta kalanlar kafa ve beden kabili- da bilhassa bu nokta üzerinrfe dur- başlanacağını söylemiştir. 
yetlerine ve hizmet müddetlerine sunlar \"e 0 kanuna ~borçlu. icradan Bundan sonraa Mactrif Vekili Ha
göre tasnife tabi tutularak bir liste ödeme emrini tebeHuğ edince em- san Ali Yücel söz alan muhtelif ha
tanzim ettirilmiştir. Bundan sonra \•ali gayri menkulesinin her hangi tiplere izahatta bulunmuş ve kaza
vukubulacak münhıı liıta pevderpcy bir kimseye intikalinin bir kıymeti larda acılması icabeden orta okul
tııyin edilecekler ve kimsenin iztıra- yoktur, diye bir mndde ilave etsin- larla bilhassa muallim ihtiyacından 
bma yer verHmiyecektir.. Ier. b·hsetmiştir. Ve bu izahatı mutea-
lar ve askeri memurlar hakkında Kazım Azamet, boşanma işlerinin kip müzaker kafi görülerek Ma:ıarif 
asli vazifelerine ilaveten muallimlik kolaylaştırılması meselesi üzerinde Vekatetine ait dilekler tasvip edil
deruhte eden sivil muallimler hak- de durarak evliliğin nihayet bir akit di. 
kındaki hükümler tatbik olunacak- oluşuna göre, bu akdin yine tara- I ••••••••••••••••••••••••••••n•• .......... 
tır. feynin rızasile feshedilmesi, yani Oafenkonun Ank•ra 

Askeri kadrolarda ücretle çalı . her jki taraf musır ekilde boşanma 1 s•yy•hatl 
şacaklar hakkında devlet memurla- jddiasında bulundukları takdirde bu Bükreş, 2 (A. A.) _ Rador ajan-
n aylıklannın tevhit ve taaddülüne hince emsali hasıllannın arttına - sı Kral Karolun tekrar tahta çıkışı 
dair kanunda yazılı hükümleı tat - sından ve derecelerin ilgasından §enliklerinden sonraHariciye Nazın 
bile olunacaktır. dolayı tediyesi icap eden fasılalar Gafenkonun resmi ziyaretlerde bu-

Bu kanun ne§rl tarihinden. mute- eylfil 939 tarihinden muteber ola - lunmak: Urzere Ankara ve Atina)~a 
bv olacak, ancak bu kanun muci • calctır, ~ideceğinl teblii eY.lemektedir. 

lik yüzünden bir ayağını kaybeden 
.Murat Se\·inc'in mektubunu yaz • 
mış, evinden çıkarak çalışabilmek 

için bir tahta bacak istiyen bu gen
ce yardım edilmesini istemiştim. Bu 

yazım üzerine aşağıda isimlerini 
yazdığım hamiyetli vatanda§lar 
kendisine ilk yardımda bulunmuş -
!ardır: 

5 lira Jak Aciman Ergönül nı 
biraderi 

2 • Bayan Emine Seni,_ 
2 • Bayan !ıl. Sagay 
1 > Bay H. San 
1 • İsmini bildirmi.fen bit 

zat 
11 > Toplanan para 

Kendisine yardımda bulunaeai 

vatandaşların bu arzularını- gue 
temiz büyük bir memnuniyeUe JW • 

rine getirecektir. 1stiyen okuyucu • 
lanmız doğrudaıı doğruya da yar -
dımı, adresini yazdığımız gence 
bizzat da yapabilirler. Şimdiden 
hepsine teşekürler ederim. 

M. 8. 

Polonya Bahriye
lileri Danzigde 
Taarruza uğradı 

Varşova, 2 (A. A.) - Dantzig . 
den bildiriliyor: 

1ki genç Polonyalı bahriye tteferl 

Dantzlg limanının rıhtımında meç

hul şahıslarm taarruzuna uğramıı· 
tır. MUtecavizlr, bahriyelilrin Uzeri
ne iki el ates etmi~lerdir. Kurşun -
fardan biri, bir tansinin bacağın& 
isabet etmiştir. 
Diğer cilietten, Polonyalı gnıicl1' 

Dantzig limanında, aeayipiıliktea 
şikayet ederekt bazı Dantzigli va • 
purların Leh vapurlarına çarpmağa 
te§bbüs ettiklerini söylemlalrdir. 
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Hatıiitı 

ner. 
Cümhuriyet - 200 lira için iki 

genç, birbirlerile evlenemiyorlar. . .. ......... . 
Tilki - Lutfet tc-şu parayı gönde 

river; sevaba girmiş olursun. 
Cümhuriyet - Yalan söylemek 

eevki. 
Tilki - Yalan söylemenin bir zev 

ki olduğunu ilk defa i§itiyorum. 
Cümhuriyet - Dalık yutanlar. 
Tilki - Yeni bir tedavi usulü mü 

keşfedildi acaba? 
Tan - Türkofis teşkilatı liiğve -

dildi. 

Ertesi sabah, düveli itilafiyc po-ı 
lis komisyonu ile mutad toplantı -
mızda 23 mayıs 919 günU Sultanab
met meydanında ve bunu müteakıp 

1 
günlerde de Fatih, Osküdarda, Yu
nanlıların amiri işgalinden dolayı 
protesto etmek üzere miting yapı· 
lacağınıbildirdim. Mitingde rmJunup 
bulunmıyacağımı sordular. Mitingi 
bizzat kendim idare edeceğimi söy -

lursa olsun yardım etmek ruhumun 
başlıca gıdası idi. Bu iddialarımın 
sıhhatini karilerime ispat için bir
kaç örneğini tef rikamda zikretmeyi 
sıkılarak münasip gördüm. İşte bu 
sebeple evvela Dı:mat Feridin sulh 
konferansına hareket edeceği sıra

larda cereyan eden hadiseden bah· 
sediyorum. 

Matbuat Cemıyeti. Ferıt Paşa yo· 
la çıkarken ;;ulh konferansına git· 
memesini ve harekatı milliyenın 

mukarrerah h11ricinde iş görmeme· 
sine dair o vakit MRtbuat CemıyeU 
reisi Ebüzziyazade Velid Beyin baş· 
kanlığında toplanarak şiddetli bir 
karar ittihaz etmiş ve bu kararı da 
telgrafla hareket etmek üzere olan 
Damat Feride tebliğe yine Velit Be· 
yi memur eyleı;nişti. Telgraf tebyiz 
edqinciye kadar mumaileyh matba
asına avdet ettiğinden kendi namına 
imza koymak üzere biraderi Ebüz· 
ziya7.11de Talha Beyi Matbuat cemi· 
yetine göndermiş, mumaileyh de 
kendi imza~ırıı kardeşinin yerine 
koymuştur. D;mat Ferit hareketi 
esnasıııria aldı~ı bu telgrafı o zaman 
kendine vekalet edecek olan şeyhis· 
lfım Mustafa Sabri efe~diye ve Da· 
hiliye Nazırı Ali Kemal Beye hava· 
le etmi~ ve kendisi gitmiştir. Bunun 
üzerine Ali Kemı<l Bey bu telgrafı 
çektiğinden dol~yJ Talha Beyin Kü
ta hyaya teb'idine k::ırar almış ve bu 
kararın teııfhini polis müdüriyetine 
hanle eylemişti. F akat, Talhn Bey 
hasta o1duğu için bu kararın icrası· 
na kndar geçen dört gün zarfında 
Veht Bey telgrafı asil yazanın Tal
hn Bey olm:ıclığını, Matbuat Cemi· 
yeti reisi sıfoWe kendi tertip etti· 
~ini, biraderinin sehven imza koy· 
dıığu, htitün mes'uliyet kendine ait 
buJundıığu yolunda sadrazam vekili 
şeyhislam Mustafa Sabri Efendiye 
ve diğer iki nazu·a, ezcümle iyi ta· 
nıdığı Evkaf Nazırı Hamdi Beye 
müracaat etmiş, kardeşini kurtar• 
mak ve yerine kendi ncfyolunmak 
için çok uğraşmışsa da bütün bu ze
vata hakkı bir türlü kabul ettiremi· 
yerek biraderinin hasta hasta nefye
dilınesi kararını geri aldırmıya mu· 
vaffak olamamıştır. 

Tilki - Resmi dairelerde de israf 
yasağı kanununun tatbiki başladı 

demek. 
Tan - Bahşiş, hediye, rüşvet. 
Tilki - Dilimizden kökMrinin ka · 

zınması Iazımgelen üç kelimedir. • 
Tan - Deniz dibinde 20 dakika 

kalan adam. 
Tilki - Yalan söylemenin zevki· 

ni cCümhuriyeb te okudun da o 
zevki tatmak istiyı:ırsun galiba. 

Vakit - Harbe mi, yoksa sulhe 
mi gidiyoruz? 

Tilki - Ağzını hayıra aç dedik 
ya! .. 

Vakit- Nevyorkta sıcaktan in • 
sanlar ölüyor. 

Tilki - Amerikalılar garip şeyle
ri severler. Belki bu işte de bir re. 
kor kırmak istemişlerdir. 

Vakit - Kırmttı balık yutma mU 
sabaknsında bir gene 89 balık yu • 
tarak şampiyon blclu. 

Tilki - Mideleri miAlehttmmil o -
lanlar bu gidişle acaba bir de kur .. 
bağa yutma müsabakası tertip ede
cekler mi? B•ı nasıl mu~abaka, bu 
ne biçim mide böyle'? .. 
Alrşam - Bir köpek, sahibini sii

rükliycrek bayırdan diişürdü. 
Tilki - Bir de köpeğe sadık hay

van derler. Demek ki onların içind~ 
de böyle azizlik yapanları çıkıyor. 

Son Posta -- Konugmamıya ah -
deden 72 ralıip. 

Tilki - Ahdlarında sebat edebi -
lirlerse onlartn crmiFıliklcrine ben 
de inanırım. 

Tir.Ki 

Türk - Fransız ticaret 
anlaşması 

15/ 6 937 tarihli Türk • Fransız 
mal mübadelesine ve bedellerinin 
sureti tesviyesine ait ticaret ve te • 
diye anlaşmasının 1/ 7 / 939 dan iti
baren feshedilmesi üzerine yeni ti
caret anlaşması için müz:ıkerelere 
başlanacaktır. Yeni anlaşına, iki 
hükumet arasındnki tical'etin daha 
geniş bir mikyasta inkişaf etmesine 
yardım edecektir. 

ferllmalalr sergisi h • k
krnda bir tamim 

Ticaret Vekaleti, alakadarlara 
bir tamim göndererek Maarif Ve -
kfileti tarafından Galatasaray lise. 
sinde açılması temenni olunan bu 
seneki yerli mallar sergisi hakkın

da Milli Sanayi Birliğinin lüzum 
göstereceği yardımların sür'atle ve 

ehemmiyetle ifa edilmesini iste~i§· 
tir. 

rnkı derisi talepleri arttı 
Piyasadaki slokları çok az bir 

mikdarda Jialan tilki derilerine ta . 
lepler olmıya başlamıştır. Almanya 

f çin 2500 tilki derisi çifti 325 ku • 
ruştan satılmıştır. kunduz derileri 
12 liradan, çakallar çifti 7!S • 90 ku
ruştan satılmaktadır. Bu malların 
hepsinin stoku tükenmek üzeredir. , 

~·-
Beyojlunda cezalandırı

lan esnaf 
Beyoğlu kazasında belediye ni

zamnamelerine riayet etmedikleri 
görülen 197 esnaf muhtelif para ce
zalarilo cezalandırılmışlardır. 

General Tanerin Türk ııüreıınıa ihyasına memur ettiii 8. Beılm, Su yolcu Mehmet, Eşref, 
Şefik ve peh İYanlar görüşüyorlar. Kırkpınar güreşi galibi Tekirdağlı "Yeni Sabah ,ı okuyor 

ledim. Asayişin muhafaza edilece -
ğinden eminiz.. dediler; sözlerimi 
sükunetle karşıladılar. Mümanaat 

Trakya mektupları: 4 
Edirne (Hususi surette giden ar

kadaşımız yazıyor) - Tarihin meş
hur Kırkpınar - Sarayiçi - güreşleri

nin bitip, pehlivanların köylerine 
dağıldığı gün akşamı bu milli spo
run ihyası ve yeniden teşkilatlan

dır.ılmasına memur edilen meşhur 
su yolcu Mehmet pehlivan, B. Be
sim ve torunlarının güreşlerini sey
retmiş eski pehlıvanlarla zamanımı
zın pehlivanlar tekkesi olan Süleoğ
lu'ndn bu seneki güreşlerden eski 
Türk güreşçilerinden ve Türk gü
reşinden uzun uzun konuşuldu. 

Edirnedeki güreşler pek eskidenbe
ri yapılmakta imiş. Bunu da tariht 
incelenmelerden anlıyoruz. Şehir 
içinde şimdiki Maarif bahçesi ya
nında meşhur Güreşçiler Tekkesi 
varmış. Evliya ÇEtlebi 1650 yılında 
bu tekkeyi ziyaret ettiği zaman bu 
tekkenin pek mamur olduaunu bil
diren satırlara seyahatnamesinde 
rastlamak mümkündür: 

livanlık hakkındaki kudreti Avru- etmek ~öyle dursun, bnyle ol • 
pa ve Amerikada darbımesel hük. sun .. diye bir İ8lt~kte dahi bulun -
müne alınmaktadır. Koca Yusuf . madılar. 
Amerikadan ge!irken bindiği vapu- 'başka işlerle rr.€şg;ul olduktan sonra 
run batmasile ölmüşttir. O zaman polis müdüriyetinden gitti!er. Sadra-
34 - 35 yaşlarında idi. Fransızlar zamla dahiliye nazırına bu husnsat 
Koca Yusuf füdüğü zaman (bu kuv- için ınüsbet ve menfi birşP.y bah
vetli Tilrkü dünyada insan kuvveti se hacet görmedim. Gazeteler mi
yenemedi, fakat Bahrimuhitin dal- ting yapılacağı günü ilan etmişler
gaları onu boğdu) diye büyük acı di. O gün sabahleyin erkenden halk 

Hayatları sahifeler tutacak eski 
güreşçilerımiz.ln şanlı menkıbeleri 

zevkle dinlendi. Bu sene yapılan 
güreşlel'in neticelerini zamanında 

bildirmiş olduğumdan Kırkpınar 

güreşlerinin tarihçesini ve 100 sene 
içinde yetişen Trakya ve Türk peh
livanlarını tanıtmış olmaklık için 
görüşmede tuttuğum notların ve 
Trakya umumi mi.ıfettişliği neşriya
tından istifade ederek Türk ve Kırk
pınar gurcşlerrnin tarihini de 100 se
ne ıçindc Türkiye ve Tnıkyada ye
tişmiş olan meşhur pehlivanların ha • 
yatlarını ihtiva eden şu yazıyı ha
zırladım. 

Sultanahmet meydanında toplanı

yordu. Birkaç saat sonra yüz bini 
mütecaviz halk meydanı doldurmuş
lardı. Öyle izdiham olmuştu ki, da
ha bir kişi alacak yer kalmamıştı. 
Miting altı saat kadar devam etti. 
Dahilıye nazırına arada sırada tele· 
fonla malumat vermeme rağmen 

Babıfılıdeki pofü: komiserini de iki
de bir miting mahalline göndererek 
haber almaktan kendini menederr.i-

• yordu. Mitingin devamı müddetince 
ufacık biı hadise bile olmadığı gibi 
münasebetsiz bir hal d.ıhi \'ukubul
mamıştı. Halkın dağıldığı znman ta
kip edeceği yollar da tesbit edilmiş 
olduğundan proje mucibince mun
tazaman hareket edEdi. Halkımızın 
çok heyecanlı olan bu n;itingde gös-

1 ~erctıği sükunet ve intizam ve ter
biyesi her türlü sitayişin fPvkinde 

cGüreş Türkün en eski ve en mü- ı 
him bir sporudur. Eskidenberi bü
tün düğünlerde, törenlerde kendine 
güvenen Türk gençleri, kıspetlerini 
giyerler er meydanına çıkar, herkes 
kendi dengi He güreşirdi. Türk ço
cukları dnha küçük yaştan anneleri 
büyük anneleri taıırfından yiğit 

masalları, güreş ve savaş masalları 
söylenerek büyütülür, güreşe teş

vik edilirdi. 
Ata binmek, ok atmak. cirid oyna: 

mak nasıl her Ti.irk gencinin bilme
si geerkli bir spor idise güreş te öy
le idi. 
Güreş ötedenberi Trakya Türkle

rinin de en mühim ~poru idi. Her 
sene muayyen günlerde köy düğiin
lerinde güreşler yapılır, cirid oyna
nır, oklar atılırdı. Bu güreşlerden 
bir tanesi ve en mühimmi bugün 
milli hudud harkinde kal&rı (Kırk
pınar) güreşleri idi. 

Her yıl Hıdırellez gi.inllerinde 
başlar ve iiç gün devam ederdi. Bir 
yıl önce seçilen Kırkpınar ağası 

bütün civar köy kasabalara dipleri 
kırmızıya boyanmış m~ımlar gönde
rerek halkı ve şanlı pehlivanları 

Kırkpınara davet ederdi. Bu mum
ları alan her köy halkı akın. akın 
atlı ve yaya olarak Kırkpınara ge
lirler ve ağaya hediyeler getirirler
di. Ağa gelenlere kahve ikram eder, 
çadırlarda misafir ederdi. 

O devirde Kırkpınar ağalığı bir 
hayli ağır yük olmakla beraber her
kes ağa seçilmek için büyük reka
betlere girişirlerdi. Kırkpınar gü
reşleri Balkan harbine kadar bil ·le 
devam etmiş, Türkiyenin her tara
fından gelen pehlivanlar burada 
güreşmişler, nam almışlardır. 

Abdülaziz devrinin meşhur pehli
vanlarından Akkoyunlu, mandıracı 
bu güreslerde kendilerini cihana 
tanıttıkları gibi 19 uncu asrın cihan 
pehlivanı olan Burgendiya ktırbanı 
Karalarlı Yusuf, Adalı gibi pehli
vanlar da ilk şöhretlerini bu güreş
lerden almışlardır. 

Adalı Halilin Arkadaıımız Atlet tarafından çekilenf dirnc idi. Mıtin,gde buluniln Düveli ltilfıfı-
Kasımpaıa camiinde 3 metre boyundald mezarının fotografı ye Polis komisyonu aza.ı.mdan Fran-

sız binbaşısı Sckaldi halkımızın gös-
100 SENEDE YETlŞEN MEŞHUR duyduklarını yazmışlardır. 116 kilo terdiğt terbiye, met<ı:ıet ve intizıı-

PEHI.İV ANLAR idi ~ · mından havranlıkla bahsederek tak-
Kavasoğlv. 1bra11'im pehlfoan Hergeleci ibrah.:m pehlivan dirlerle be~i tebıik etmişti. Dahili· 

140 kilo olan bu pehlivan Abdü- Peh.!..:·aı~.lı~m .hoc~sıdır. Rusçuğun ye ncmrı e\•ham:nın "e tasavvur 
lazizin baş pehliv. anı olup emsalsiz j E • l l 1- d d K y f • • çe ı. r.oyun. en ır. oca usu a ı ettiği fenalığın zuhur etmediğini 
bir pehlivandır. Ilk başpehlivan bu, yakın bır pehlıv nclır ve A vr;.ıpay:ı gördüğünden memnun olarak tcşek-
olmuttur. Bundan sonra Şamıındı- gitmiş, bütün güreşlerinde galip 1 kür etmek mecburiyetinde kalmış
racı, onun arkasmdan da Al!ço baş- gelmiştir. Avrupada Koca Yusufla !ı. Miting esnasında hatiplerden bil. 
pehlivan olmuşlan.lı. İbı·ahiın pchli- güreşmişlerse de berabere kalarak hassa Halide Edip h:mımla, ~air 
van Abdülazizle Avrupaya gitmiş Tiirk birlik ve beraberliğini göster- i Mt'hmet Emin Bevin nııt~;klıırı halk 
ise de güreş v. a_nınamıştır. Bab2es- · 1 d' T k 'k t b' ·· ı . mış er ır. e nı us a. ır gureşçi- üzerinde pt'k müessir olmuştu. Bu 
kinin Mar.dıra köyünde ölnıüs.Liır. d'r M c:htır cı'ha hl' K ı ı . e~ n pe ıvanı ara muazzam küt enin toplanış, dııruş 

Kara. lbo, Şamandıracı İbrahim Ahmed'ın ustası idi. İzmitte ölmüş- ve dağılmasında lehülhamd bir ka-
1 

pehlivan tür. za olmadığı gibi hiç bir nygunsuz-
Şamandıracıbaşı İbrahim nam di- Adalı Halil pe1ıliı<an hık dahi görülmediğinden müftehir-

ğeri Kara İbo, eski devrin kudretli 1285 - 1871 tarihlerinde Edirnenin dim. Mitingin muntazaman icrıısını 
başpehlivanı idi. Meşhur Kavar· I Kiliseli köyünde doğmuştur. Koca temine çalışan polis müdüriyeti §. 

oğlundan sonra başpehlıv•nlığı ka- Yusuf ve Rüstem ayarında çok kuv- ! mir ve memurlarına nasıl te~ekkür 
zanmıştı. j vctıi bir pehlivan idi. Emsallerile 1 ededeğimi bilmiyordum. Cümlesini. 

Kara Ibo 120 kilo olup Aliço aya- ı o;an gltre~ler~nde teferrüd etmiştir. j takdir ederek ievkalfıde1ik göste
rında idi. Zamanının en kuvvetli 1 Knca Yusuf ıle olan birkaç güreşi renleri taltif ettim. 
pchlivanlarındandır. Büytik güreş-' miinazaa ile neticelenmiştir. Avru- 24 mayıs 919 da dahi Fatih Bele
ler ynpmıştır. Babaeskioin Mand.ra pa seyahatinde bütün ha~ırrİlarını diyesi önünde, ertesi sabah ta Üskü
köyünde ölmüştür. mağltıb etmi~tir. Adalıya Avrupa darda Doğancılar parkında ayni in-

Aliço pehlivan 
Osmanlı sultanı Abdü!B.ziz dev

rinde saraya alıııarak maiyet pehli
vanları arnsına katılmış olan bu peh
livana kuyruksuz bir aslan dt'nse 
yeridir. Kırkpınar güreşlerinde 27 
sene Türkiye başpehlivanlığını kay
betmemiş bulunduğu söylemek 
onun pehlivanlık hakkındaki kudre
tini göstermeğc yeter. Meşhur Ko- j 
ca Yusuf; Aliço dcvriııd~ yetişmiş 

olsaydı ancak büyük ortaya, nihayet 
ba~altına giireşcbileceğini söylemek 1 
Alıço zamanındaki pehlivnnhğımız 
için bir fikir verebilir. Aliço 128 ki
loluk bir pehlivan idi. Keşanda öl
müştür. (Tüylü Pomak namilc ta
nınmış HDsan pehlivanın çırağıdır.) 

Koca Yusuf 

Trakyanın Karalar köyii ahalisin
dendir. Nascı köylü Kel İsmail peh
livanın çırağıdır. Akran ve emsall 
pehlivanlarla olan giireşlerinde te-

ve Amerikalılar (Tiirk aslanı) laka- tizam ve sükunla mitingler yapıl
bını vermişlerdir. 1927 de zatürree- mış ve hepsinde mevcut bulunmuş
den Edirnede ölmüştür. Resmini 

1 
tum. 

koyduğumuz mezarı Edirnede Kn- 1 
rıım paşa camii mezarlığında olup 3 
metre boyundadır. 

Kmdde1·eli Mehmet pehlivan 
Geçenlerde Balıkesirdeki köyiin

de vefat eden bu biiyük pehlivan ya
kışıklt ve değerli bir pehlivan idi. 

Polis müdüriyetinde bulunduğum 
müddetçe bana doğrudan doğruyn 
müracaat edenlerin kaff esine tanı

dığım veya t::ınımadığım olsun ka
nunun bahşettiği müsaade nisbetin
de ve salfıhiyetim d ahilind~ ı"tdilane 

ve insaniyetkarane muamelede bu
lunmak hem vazifem, hem de seci· 
yem ir.ahatından idi. Maamafih ıne-

• 1 

KVÇVK HABERLER : 

M1lli Reassürans uirketi idare 
meclisi balığına seğilmJş olan eski 
meb'usla.nınızdan Bay Tevfik Kü -
ti.iıkbqı, vazifesine başlamak üzere 
evvelki gtin §ehrlml gelıni§tir. 

Balkan harbinden sonra Trakya
da bu millt güreşler terkedilmiye
rek Edlrneye çevrilmiş ve tarihte 
meşhur Sarayiçinde her sene yapıl
makta ve gerek Trakyanın, gerek 
Anadolunun en ileri pehlivanları 
b tlrak ederek azöresmektPdidu. 

ferrud etmiştir. Fransa ve Amerl
kada karşılaştığı bütün pehJivanla
nn sırtını yere getirmiş, Türk peh
livanlığının kudret ve gııyretini Av
rupalılara teslim ettirmiş ve cihan 
pehlivanlığını kazanmı~tır. Aradan 
yarım asır geçtiği haldb onun peh-

Kuvvet itibnrile Rüstem ve Adalı
dan aşağı olmıyan bu pehlivan Av
rupa seyahatinde bütün müsabaka
ları kazandığı gibi Avrupada en son 
olarak karşılaştı~ı Hindli me!ıhur 
Gullam namındaki pehlivanın güreş 
esnasında kolu çıkarak meydanı 
terketmiş bulunmasilc galip ilan 
ediJmiştir. Cihan pehlivanlığını ka- 1 
zanan Kurtderclinin İstanbulda ı 
Beyoğlunda Fransız tivatrosund~ 
meşhur cihan pehlivanı Çaya ile 
Fransız cihan pPblivanı Loran ile 
yaptı~ı ve galip geldiği güreşler bu
gün zevkle her atrafta anılmaktadır. 

Kurtdereli bu iki meşhur pehli
vanla olan güre§lerini yaptığı za
manlarda Beyo~lu cihet kumanda
nı erk!nıharp binbaşısı bulunan Kl\
zım bey -bugUn Trnkya Umumi mü
fettişi gener.al Kazım Dirik- riyas-

muriyctimin nezaketi hascbile ma
fevklerden aldığım emir veyahut 
kanunun şiimulü dairesinde hareket 

etmek mecburiyetinde bulundu -
ğumdan memnun olmıyanlnr da bu
lunduğunu zannederim. Yalnız ~ahst 
arzumla veyahut kin, garaz ve inti
kam kasdile kimseyi incitmediğim
den vicd&nen müsterihim. Elimden 
geldiği kadar iyilık yapmayı zevk 
edinmiştim. Hele nahak yere hak
sızlığa uğrıyanJars ne pahasına 0 _ 

tinde bulunan don;ınma cemiyetine 
mensup bir komit~ tarafından hi
maye ediliyordu. 20 kadar yabancı 
devletin nişanını taşıylln bu aslan 
135 kilo idi. 

(Sonu 7 nci s:tyfnımııla) 

Bu telgraf için Talha Bey ciheti 
askeriyece tevkif edılmiş ve Bekir· 
nğa bölüğüne sevkedilmişti. Kütah· 
yaya nefyi takarrür ettikten sonra 
bir g·:.- evvel Bekirağa bölüğünde.Jl 
Polis müdüriyetine ertesi sabah sev· 
kedilmek iizere teslim edilmişti. Bu 
teslim Ü7.erine Velit Bey bana mü
racaat etti. Vak'anın nasıl cereyan 
ettiğini yukarıda yazdığım tarzda 
hikaye ederek nıüracaatlerinin sc· 
merC'siz kaldığını ve kardeşinin Ü· 

mitsi1 hastalığını da anlattı. Bazı 

hazırlıklarda bulunmak için Talha 
Beyin birkaç saat olsun tahliyesini 
rica elti. Ben de bu iki kardeşi o gü· 
ne kadar tanımamış olmakla bera· 
ber Velit Beyin ricasını kabul ede· 
rek kendisini kefil addettiğimi ve 
biraderini kaçırmıyarak yine polis 
m!idüriyetint teslim edeceğini vadet 
tirdim. Bir gün için Talha Beyi tah· 
liye ettim. 

(Ebü7.ziys.zade Velit Bey, Berha· 
yat olduğundan bu satırları okuya· 
cak olursa sözlerimde bir fazlahk 
olmadıi?ını, hatta eksik bile kaldığı· 
nı tesdik edeceğini zannederim.) 

Velit Bey akşam üstü kardeş\ 
Talha Beyi polis müdüriyetine tes· 
lim etti. Yatakbrile eşyasını da bı· 
rakarak gitti. Tasviri Efkar sahibi 
Velit Beyin gazetesinde vatanın me· 
nafiini müdafaa ve istiklalimizin 
muhafazası tein yazdı~ı makaleler 
le gösterdiği cesareti medeniyesin· 
den dolayı mumırlleyhe kalben mıt· 
habbetim vardı. Kardeşinin de ha· 

kikaten kazays uğradığı bence ta· 
hakkuk etmi' olduğundarı böyle il· 
mitsiz bir hastanın nahak yere nef· 

yedilip sefalete siirükle;un,!lndeJ1 
pek müteessir olmuştum. O gün :MD· 
beyin Ba~katibi vesatetile Talha Be· 
yin affı için pad~aha istirhamda bU· 
lundum. 

.(Devamı var) 
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Kanatll Şeytan Güzel Erzin canı Tanıyalım 
Seyli n adasını istila eden · fı 
ııtma ile nasıl mücadele Erzincan Ovasının Kurutulması Erzincana Biiyü 

ediliyor? z· A Ve lktısadi Faydalar Verecek SeyJanlıların mu~addes bir kita- ıraı 

'' Atın Şu Yalancı Çakırcalıyı 
Ateş ede Aklı Başına Gelsin ,, 

bı vardır. Bu eser, Seylan adasının 
yirmi dört asırlık bir devrei tarihi
yesini maznun olarak nakil ve hi
kaye eder. 

Bu menkulattan vazıhan anlaşı

lır ki Budda, kendi mezhep ve mes
leğini neşir ve ilan için müteaddit 
kereler adaya gelmiş ve o vakitten
beri Seylan, henüz erişemediği re
fah ve saadet devrelerini yaşıyarak, 
şimdikinden çok fazla nüfusa malik 
olmuştur. 

Erzincan (Hususi) - Tarihi Er· 
zincan şarkan Erzurum Terçam 
Hmis kazaları ile Arabgir Zara 
Divriki, Karaçınar, şimalen Gümüş 
hane, Şiran, Kelkit, cenuben Kema, 
liye, Hozat, Ovacık kazaları ile dt 
çevrelidir. 

-t4- ' 
bUnku kısmın hUll•a•• 

'1teı Ahmet, bu çarp~ada bÜ· 
trük yararlıklar gösterdiginden 
8~nbaşı Hamit ağa tarafından tak
dır edilmtş, kendisi maiyete alın
ftıt§tı. 

Binbaşı, çarpışma esnasında ya
kQl<ınan çeteciyi dillendirmişti. 
Çete hakkında çok gen.•~ malumat 
olnı~, <lna göre kararlar vermiş, 
tedbiTier almıştı. 

. - Bağış1ayıver efe bize adınızı! 81ı1 koruyan yiğidin kim olduğunu 
ıstreneliın ! 

- ŞiJndi öğrenirsin! 
'du. P4.e, Yavaş yayq dokuz esir hay-

da doğru yaklaştı. Kızanlarına 
:~ bir emirle evvela hep -
-uı &Ya.klarını da sımsıkı bağ -
ltttı. Sonra birdenbire değişti. 
~lllinıti yumll§&k yUzlü ve yu -
bo Ufak sözlü adam ortadan kay -
"'-hnUftu. Gökleri titretircesine 
aı&Yklrdı: 

bir - 'Olen, kahpenin doğurdukları ? 
,.. Yol söyleyin bakahm, hanginiz 
lı'akırcaıı efesiniz? 

~ Dokuz çalıkakıc.ımn suratı yeni • 
en karmakarışık oldu. Onlar sakin 

IÖrilnen efenin böyle birden 
Parlayışını hiç de beğenmemişlerdi. 

Cakırcaıı cevap almadığ.uıı görün
Ce tekrarladı: 

- Haydi, deyiverin gayri! Han -
Ciniz Çakırcalı efesiniz? 
. Yine cevap alamayınca bu sefer 
ihtiyar yörüğe döndü: 

- Sen söyle bakalım! Hangisi 
bunların Çakırcalı? 

lhtiyar yörük, tir tir ti~ do
k~ k· · 
dı ıış arasında, iki saat evvel ça-

rını basıp en önde içeri giren iri
Yarı adamı çok çabuk tanıdı: 

- lgte budur! dedi. 
ti ~'e, korkusundan bir tavşan gibi 
lıi tıiyen iriyarı adamı bir müddet 

ç bir §ey demeden sUzc:İu. Sonra yü 
~ yeniden §eytanca çizgiler be-

~.:: Hele bakın şuna bir yol! Hiç 
~ böyle enik gibi titrer mi., 

Yle bd:alım, Çak.ırcalı efe sen 
~? .. 
~ar:ı haydut yutkundu. Ne di
~ 183ll'dı. Bir §eyler söyle -
~istiyor, fakat ağzından tek bir 

Çtknuyordu. 
ltre o zaman gürledi: 

lıe-;-- Caltırcaıı Mehmet efe beninı 
~den batka bu 4Unyada Ça -

!Ja Yoktur! .. 
'1...:-_~Yar Yörük ile kızı hakiki Ça

-~ bu adam olduğunu görün 
Ja.. faı§rdıJar, hem de utandı -
~ CUııku §imdiye kadar onun ya· 
Jeı. Cakırcaııya kaç defa sövmüg-

' .. '"""·-' 111 ., ~ardı. 
~ haydudun korkudan çene 
~ birbirine çarpıyor, az 
~ baeına gelecek olan ikıbeti 
c.~k bekliyordu. 
.:._-ırcaıı yeniden gürledi: 

..._ ~ ridi kahpenin doğurdukla
~e bu dağlarda Çakırcalıyım, 
~? J.~r, Calıkakıcılık yaparsın S<çp ben sana Cakırcaiının na-
b;11 OYnanıanın ne demek oldu • 
~ ~ l&stereyim de dünya ibret al-

"1 edir Benin adın? 
lı.:.~- hn haydut, güç beli ismini 
~eı..ıı ...... 

'~, 
: ~eeiıı een°? t 
,~VUt! 
~ bakay;ım. Ne diye kendini '? ~!ı. diye lleme satıyor-
._!t-l'd t -~ 0 u o kadar l&Jll'Dllftı kf yap-
.. ~ lduh bu hareketi inkar etme-

c.ı:_a.kıı edemiyordu. 

~ bir müddet kendisine S 9 korkunç baktıktan IOnra 

~ kaeıan gev§edi. Başım bq 
~: lfaoı Mustataya doğru ge • 

_, ~ IU yalancı Cakırcalı .. 
de akh baem• gelsin! 

Bu, müthiş bi:t ceza idi. 1ri yarı 
haydudun gözleri bir anda f alta~ı 
gibi acıldı. O zamana kadar boğa • 
zından sesler güçlükle çıkarken. şim 
di avaz avaz bağırıyor: 

- Etme efe! Kurbanın, kölen o
la vım ! Kıyma bana! diye yalvarı • 
y~ı du. lnsan kalbini değil, en ~ert 
kayaları bile eritecek kadar acıklı 
çıkan bu sesleri Çakırcalı sanki hiç 
duymuyor gibi sakin duruyordu . 
Koca haydut şimdi, vücudünü sım
sıkı saran iplerden kurtulmak için 
büyük bir cehd sarf ediyor, yılan gi
bi eğilip bükülüyordu. 

Fakat bütün bu yalvarmaları, 
bütün bu çırpınışları beyhude oldu. 
İki zeybek onu ateşin yanına kadar 
sürükledikten sonra bir defa başla· 
rını çevirip •belki affeder.- diye efe
lerinin yüzüne baktılar. Fakat bu 
yüzde en ufak bir hareket bile ,gö -
rünmUyordu. 

Bunun üzerine biri omuzlarından, 
biri de ayaklarından yakaladıkları 
koca adamı dört beş defa salladı -
lar. Sonra birdenbire parma .. dan 
gevşeyiverdi. Ve koca adam iri bir 
kütük gibi alevlerin arasında kay
boldu. 

Duman ve alevin boğduğu tın, 

canhıraş bir çığlık ve hepsi bu ka -
dar!. 

Yörük kızı Raziye bu manzaray? 
seyre tahammül edememiş ve çadt· 
ra kaçat'ak bir köşeye sinmiş kal 
mıştı. İhtiyar yörük büyük bir şaş
kınlık içinde bulanuyor, olup biten
lere aptal apt::J bakınıyordu. 

Arnavut çetesinin" diğer azasın~ 
teşkil eden kolları, ayaklan bağh 
sekiz haydut korku ve dehşetten 
baygınlıklar geçiriyorlar, i.kıbetleri
ni dUşUnerek titreşiyorlardı. 

Zeybeklerin, sakin durmakla be -
raber biraz heyecanlı oldukları gö -
rülüyordu. Yalnız içlerinden Hacı. 
Mustafayi istisna etmek lazıır.dır. 
O, olup bitenlerden asla müteeRsir 
ve heyecanlı görünmüyordu. 

Çakırca!ıya gelince, esasen oaun 
halinden tir teY anlamıya imkan 
yoktu. 

Hafif bir rüzgar, müthiş bir cı • 
zırtı ile yanmıya bqlıyan haydudun 
pişmiş et kokusunu onlara kad$ll' 
getirdi. Bu, insanın batını ağrıtacak 
kadar a...,c'7ır ve dayanılmaz bir kok•J 
idi. Ate§ te eski hızını kaybetmişti. 
Efe de bunun farkına vardı: 

- Bu cenabetin le,i ate§i söod'i
recek. Daha birkaç kucak odun, 
çırpı atın! 

Zeybekler verilen emri derhal ye 
rine getirdiler. Alevler büsbütün 
yükseldi, etraf büsbütün kanlı bir 
renkle aydınlandı. l DeYUn• 't"IU') 

LUlebur11•zd• gUndUz 
cery11n 

Lüleburgaz (Hususi) - 1 Hazi
ranc:tan itibaren gecelerden maada 
gündüzleri de saat 12 den 14 de ka
dar iki saat elektrik cereyanı veril-

Artık muhafazalarına mukayyet 
olunmıyan pek mühim mabet hara
beleri, sun'i göller, bütün bu vaka
yii tarihiyenin şahit ve delilleridir. 

Bu nüfus eksilmesinin sebepleri
ni uzun uzadıya araştırmağa mahal 
yoktur. 

cDua sinmiş ada>, bazı salgın has
talıkların ciddi tahribatına maruz 
kalmıştır. Ada sakinleri, kezalik on 
altıncı asırda orayı işgal eden Por
tekizliler, sonra bunları tardeden 
Felemenkliler ve en nihayet Sey
lanı temellük eden İngilizler bu has
talıklardan çok muztarip olmuşlar
dır. 1647 de Felemenkliler Seylanın 
bir haritasını neşrettiler; bu harita .. 
da birçok mıntakalar baştan başa 
yazısız, beyaz olarak bırakılmıştı; 

halbuki bu arazi hiç te meçhul de
ğildi. Beyaz bırakılmı şaksam üze
rinde, en ufak bir şüpheye dahi ma
hal vermiyen şu kelimeler mukay
yet: cHastalık dolayısile nüfusu ek
silmiş havali>. 

Seylan an'an°esine göre, miladın 
238 inci senesine çıkan Dahama S. 
Bo'nun zamanı saltanatında, ada 
ahalisi, sıtma ve diğer hastalıklar
dan o kadar hasara düçar olmuştur 
ki pirinç tarlaları zer'edilmemiş ve 
bundan dolayı uzun bir kıtlık dev
resi zuhur etmişti. O zaman, bu afet 
ckanatlı şeytan> ın habasetine atfe-
dilerek ayini rakslarla önüne geç
mek cihetine gidilmişti. Fakat te
vatüre nazaran, .kanatlı şeytan> öl
dürülmedikçe Seylan ahalisi e.~ki 

saadetini tekrar bulamıyacaktı. 

İngiltere hükumeti Seylanda sıt
ma sivrisineğine karşı vasi mikyas

ta bir mücadele açmak teşebbüsün

de bulundu. şu halde umulabilir ki 
18 asır sonra, o efsanevi cltanatlı 

şeytan> ın saltanatına hitam verile
cek saat hulUl etmiş olsun. Bura

larda birçok hastahaneler inşa edil
di ve şu son ·senelerde, sıtmanın sal-

gın bir tarzda icrayı hüküm ettiği 
devrelerde, gerek prevantif gerekse 

küratif olmak üzere, 6 ay içinde, bir 

çok defalar binlerce kilo kinin tev
zi edildi. 

Cemiyeti Akvam sıtma komisyo
nu tarafından tavsiye edilen usul 
- ki kısa bir müddetle kinin tEdavi
sine, yani 5 na. 7 gün zarfında yev
miye 1 ili 1,30 gram kinin alınma
sına münhasır k&lıyor - .Kanatlı 

şeytan> a karşı seferberliğini ilan 
etmesi bütün bir halk için mükem
mel ve müessir bir silahtır. 

Sıtma mevsimine prevantif ola
rak yevmiye 40 santigram kinin 

alınması komisyonun tavsiyesi ah
kimındandır. 

Erzincan arazisi düz bir ova Üze• 
rinde, Çardaklı, Kemah, geçidlerl 
cenuben Munzur silsilesi ile ve çol"' 
dolambaçlı, Karasu ve garbi Fırat, 
ile şimalen Spikür, Akdağ, Çimer: 
.dağları ve şarkında Satsa namı ile 
anılan imtidadın ve heybetli boğaz 
larla açılmış olan bu •geniş ova Er· 
zincan ovasını tekşil -etmektedir. 
Aynı zamanda Erzincan ovası şi 

malden cenuba 10-15, garpten şar• 
ka 45 kilometre imtidadında gözü 
yoracak kadar uzun bir araziden 
ibaret yüksek ve çıplak dağlarla üç 
derbendin arasındadır. Vilayetin 
ormanları mahduddur. En mühim 
orman mıntakası, Refahiyedir. Kiğı, 
Plümür kazalarında geniş meşelik
ler vardır. Erzincan ovasının kuru
tulması için Nafıa VekAletince. ya
pılmakta olan projeler mucibince 
ovanın kurutulması işleri hararetle 
ilerlemektedir. Bataklık etrafında, 
Pitriç, Cimin, Seyhanlı köyleri df> 
vardır. 

Bataklık tamamen kurutulduktan 
sonra 8 bin dönüm araziden istifa
de edilmiş olacak ve ayni zamanda 
Fırat nehrinden ovanın Iskası çare
leri de aranacaktır. Bugün Erzin
can gençliğinin sıcak ve samimi bir 
kuvvetle sarıldığı Halkevi de Doğu 
illerinin en faaliyetli Halkevlerin
den birisidir. Erzincan çevresinin 
köy işlerine layık olan yer verilmek· 
te, ve köy ·kanununa tevfikan büt
çelere konan tahsisatla ve muhase· 
bei hususiyeden yardım ,uretile 
alınan para ve 4 üncü Umuınt mü .. 
fettişlik tahsisatlarile Kültür Ba· 
kanlığının verdiği proje ve tip mu
cibince vilayet dahilinde modern 
köy mektepleri yükselmektedir. Bu 
suretle halkın ve köylünün kültürel 
kalkınmasında büyük muvaffakıyet· 
ler elde edilmektedir. Köy yollan
nın, ikmali, telefon tesisatlarının 

tanzimi çalışma programlan içinde 
yer almaktadır. 

Erzincan büyük bir meyva şehri
dir. Meyvaların ıslah edilmesine son 
derece çalışılmaktadır. Ziraat Ve
kaleti tarafından Haık köyünde bir 
meyva fidanlığı da tesis edilmiş bu
lunuyor. Halka meccanen buradan 
meyva f ıdanı tevziine başlanacak

tır. Fidanlık, kayısı, erik ve cevizin 
cinslerini ıslaha büyük bir gayret 
etmiş olacaktır. % 10 nisbetinde de 
diğer meyvalara fidanlıkta yer ve
rilecektir. Fidanlıktan bugün bekle
nen memleket meyva ihracatını da
ha iyi bir şekilde organize edecek 
tedbirlerle !halkın meyvac(.lıktan 
beklediği neticeyi kendisine vermek 
olacaktır. Bu da halkı çok yerinde 
sevindirmiş ve memnun etmiştir. 

mesi kararlaştırılmıştır. Binaena ____ _.. ________ _ 

leyh halkımız cAnkara radyosunu:. Oilunun nUlu• cUzd•nı 
gündüz neşriyatından istifade ede- il• evlenen bir •d•m 

Spor bölgesi hazırladığı bir çalış· 
ma programı ile atletizm, cirid, av
cılık, pehlivan güre§leri, futbol, ka
yak, atlıspor, tenis şubeleri üzerin
de esaslı çalışmalara başlanmıştır. 
Erzincan gibi tariht ve güzel bir 
yurd köşesinin spor sahasında da 
yakın yıllarda çok ileri gideceli 
kuvvetle umulmaktadır. Köy itleri 
köy kanununa tevfikan nüfusu müceğini sevinçle karşılamaktadır. 

KUt.hy• Halkevl ç•lıfıyor 
Kütahya (Hususi) - Enerjik 

Halkevimiz, halkı her hususta fay
dalı olmak, onu kendi bağrında da
ha çok nurlandırmak için elinden 
geleni esirgememektedir. Kıymetli 
baıkanı Salihaddin Kutman'ın gay
retiyle son günlerde Evimizde bir 
de sun'i çiçek ve çelenk kursu açıl
mıştır. Bir hafta süren bu kurs çok 
rağbet görmüş ve 380 kişi bu kur
sa devam etmiştir. 

Erdek (Hususi) - Edimenin Kö- said olan yerlerde tatbik edilmekte 
seemr köyünden on beş gün evvel ve her köyde Cümhuriyet meydan-
Erdete gelerek Yalı mahallesinden .. 
ikamet etmekte olan BQSnalı Süley- :-
man evvelce evli bulunduğunu na
zarı dikkate alarak nüfus dairesini 
aldatmış, kendi fotojrahnı oğlunun 
nüfus tezkeresine yaplftırarak ev
lenmiye muvaffak olmuş ve kadının 
paruJllU yedikten sonra eski kansı
nın yanına gitmek istedilbıden key
fiyet karısı tarafından zabıtaya ih-
bar edilmiş, bu iş etrafında tahkikat 
devam etmektedir. 

Teklrdal - Çorlu m•çı 
.fıırlu (Huıust) - Tekirdağ Hallı. 

sporla Çorlu Halkspor arasında 

Çorluda Basripaşa sahasında bir 
gösteriş maçı yapıldL 

Gliıel Enincaaın 

ları açılmış ve açılmakfadır. Temiz
lik köy içme sularına fazla bir önem 
v.erilmektedir. Köylü üzerinde köy 
kanununun tatbiki bariz neticeler 
meydana getirmektedir. Bu da cum
huriyet köylüsünün yüzünü güldür
mektedir. Erzincanın 420 köyü, 14 
nahiyesi, 119 binden fazla nüfusu ile 
8 bin küsur sahası vardır. 

Erzincan belediye işlerini de göz-

Erzincaada Alhntepe hafriya
tında hulunan eserler 

den geçirecek olursak; görürüz ki 
büyük çalışmalar memleketi güzel
leştirmiye ve imara kavuşturmıya 

hazırlanmış ve ilerlemiş bir halde
dir. Erzincan çok eski denebilecek 
tarihe malik bir şehirdir. Akkoyun
lular burada kaldıkları zaman taş
lar üzerine bazı koyun resimleri 
yapmışlar ve bunlar Vaskıtten ve 
şehir dahilinde toplattırılmış müze
ye konulmuştur. Selçukilere, Bi
zanslılara ait eserler de ajrıca mü
zede yer almaktadır. Erzincanın 

göçmen tarihi tetkik edilirse Sümer 
ve Akar medeniyetinin burada iz 
bıraktığı ve hüküm sürdüğü görül
mektedir. Erzincan ovası zaman za
man bir çok tarihi muharebelere de 
ıahid olmuştur. Erzincanın güzel 
kazalarından olan Kemah da tarihi 
vesikalar cihetinden çok zengindir. 
Erzincanda 1700 - 2000 arasında ev 
vardır. Belediye son yıllar içerisin
de şehrin ana ihtiyaçları ile yakın
dan alikadar olmakta ve ihtiyaçları 
büyük bir çalışma ile karşılamakta,.. 
dır. 

Firat suyu üzerinde belediye bü
yük ve f ennl şeraite göre bir mez
baha yaptırmış, çocuklar için bir 
bahçe ayırmış, hayvan pazarı ve 
buğday hali kurmuştur. Bugün Er-

Bundan başka Halkevi, vilayet 
sınırlan içinde bulunan Dumlupı
nar ve civarı köylerinin daha tesbit 
edilmemiş tarihi hatıralarını topla
mak için de Azalan arasında bir se
yahat tertip etmeğe karar vermiş
tir. Değerli valimlzin de çok yakın
dan alaka gösterdiği bu köy seyaha
ti bit hafta devam edecek, toplanan 
hatıralar ve vesikalar bir bro§Ül' 
halinde neşredilecektir. 

Hakem Fahrinin kumandasında 

oynıyan taraflar güzel bir oyun 9ı· 1 I· 
kardı. Maç Çorlu takımının 8 - 2 ga
libiyetile neticelend.L Enincaada 19 Mayıa .. ,.......... Wr ...... 

umami manzaram 

zincanın en mühim bir ihtiyacı olan 
l§ık i§i de, şehre 30 kilometre mesa
fede bulunan Killevik diye anılan 
çok kuvvetli bir şelileden istifade 
edilmek suretile halledilmiş oluyor. 
İçme sulan da kuru Tilek, Karasu 
bunlar demir borular ile irsaline 
çalışılmaktadır. Belediyenin yıldan 
yıla .kadrosunu genişlettıli itfai
ye işleri de mükemmel bir haldedir 
denebilir. Şehrin müstakbel imar 
planı da hazırlanacaktır. 

Belediye reisi Mustafa Altınok 

şehrin bütün ihtiyaçlarını hal için 
arkadaşlarile beraber elele vererek 
ça\ışmaktadır. 

Bakırcılık: Erzincanın dillerde 
destan olarak dolaşa gelen bakırcı
lığı bu~l!:; ~cak 60 dükkan içeri
sine sığmış bir haldedir. fzmrr :er
gisinde birincilik kazanan bakır iş
leri çok ince ve büyük bir zevkle 
karşılanan kuvvetli sanat eserleri
dir. Lakin bugün çok iptidai bir 
haldedir. Gönül Erzincan bakırcılı
ğının ileri gitmesini ve hükUmetin 
bu hususta yardım elini uzatmasını 
çok istiyor. Karadenizi ve Akdenizi 
Doğuya bağlıyan Sivas - Erzincan 
demiryolu Erzincana kavuştuktan 
sonra her sahada büyük inkişaf ve 
çalışmalar hızlanmış bir haldedir. 
Bugün Sivas • Erzincan demiryolu 
güzergahı cumhuriyetin en kuvvet
li eserlerinde nbiri sayılabilir. Bu
rada dciğlar... Eriyerek geçidi er 
yol vererek rayla Erzincana kavuş
muş bulunuyor .. Şimdi yol faaliye
ti Erzuruma doğru büyük bir çal11-
ma ile ilerilemektedir. 

Neş'et Nafiz Rumanlıoğlu 

il il ~ 

Dinarda 
Mezbaha 
Yapılıyor 

Dinar (Hustmi) - Belediye, men· · 
dres civarında şehir yakınında is • 
timlik ettiği bir arsada güzel bir 
mezbaha inşasına bqlamıştır. 1 a
ya kadar tamamen bitecektir. Be • 
lediyemizin bu pek yerinde hareketi. 
ni candan tebri kederiz. 

Ayni şekilde hal de sür'atle yapıl· 
malıdır.- M. A. A. 

Bl•!klet kaz••• 
Erdek (Hususi) - İsmetpqa ma

hallesinde oturan Giritli Ahmet ç.. 
kirdekçi bisiklette gezmekte iken 
kazaen Halitpaşa mahallesinde 5 
yaşında· CelAle ait çocuğu çijniye
rek burnunu kanatmış, çocuk hi\kil
met doktoru tarafından tedavi edil
miştir. 

Z•rtln fly•b ne hal~• 
Erdek, (Hususi) - Memleketimi

zin bafhca toprak mahsulleri ny • 
tin, üzüm ve ipek kozasıdır. 

Bunlardan en mühimmi zeytin 
mahsulüdür. Halihazırda Tuzlu zey
tin olarak fıçılarda 1,000,000 a yakm 
mahsul vardır. Alıfverifin durgun· 
lufu dolayısile satı§ yapılamaması 

~zünden fiyatın son derece düşkün 
olması hasebile halk sıkıntıya dü§
milı ve bu yüzden mallarını dı imar 
.aemedllderi gibi borçlarını da ve
rememektedirler. 

Bunda zarar ild katlı olduğundan 
oilmhurfyet hükfunetimizln kolay
hklannı iki glSzle ve allkadar ma· 
iamlann nazan clikkatlannı oelbe
f!ar.la 

• 



:SaJfaı 1 

Salyangoz Kabuğu 
(Bq tarafı ~eçea haf• 
taki Çocuk aayfamında) 

-2 

Bunun sahibi genç bir salyangoz 
idi. Annesinin, babasının tenbihleri
ııe rağmen, çok ağır olduğu için e
vini sırtında taşımak istemiyordu. 
Bir aralık annesinden uzak bir ye
re gitti. Orada kimseye görlinme • 
den kabuğundan çıktı. Biraz oyna
mak, eğlenmek için usulcacık e\•inin 
yanından uzaklaştı. 

ı~e tam bu sırada küçük peril~r 
kabuğu buldular ve onu kendileri
ne saray yaptılar. 
Eğer bir giln bahçede dolaşırken 

boş bir kabuk bulup ta kulağınız..1 
yakın getirirseniz, ekseriya bir çı
tırtı duyarsunz ki bu, kabuğun i • 
çinde nöbet bekliyen askerlerin ko
nuşmalarıdır. 

Nihayet öğlen oldu. Sabahtan· 
beri koşup eğlenen salyangoz efen
di iyice yoruldu. Bir yandan da gii-

~ı;. ~~-- ... 
\i.~·~~ 
~ ... ·-~~···: '~~;, 

De§ etrafı yakıp kavuruyordu. Ak
lına evi geldi. Fakat heyhat, şimdi 
yanında yoktu. Sırtında taşımadı -
ğtna bin kere p~man oldu. Çaresiz 
evini aramıya başladı. Bir.çok nıü.ş
kü.littan sonra kabuğunun yanına 
gelebildi. 

Zavallı salyangoz rahat rahat evi
ne gireceğini zannediyordu. Çünkü 
perilerin mevcudiyetinden hiç ha
berdar değildi. Aksi gibi o sırada 
nöbetçiler susmuş, konuşmuyorlar
dı. Yavaş yavaş arkasını döndü. 
Kuyruğunu delikten sokmıya ça
lıştı. 

Salyangozlar başlarının kapı ta
rafına gelebilmesi için kabukları
na önce kuyruklarını sokarak girer
ler. 

Salyangozun kuyruğu kapıdan 
girer girmez nöbetçilerden biri gör
dü. Hemen arkadaşlarına haber ver
di. Derhal yerlerinden kalkarak 
düşmana hücum etti~r. Ellerindeki 
rnızr.aklan sokmıya başladılar. Za
vallı salyangoz can acısile kuyruğu
nu çekti. Ne olup bittiğini bilmiyor
du. Merakla başını sokup içerisini 
görmek istedi. Bu sefer ayni darbe
ler yüzüne vuruldu. Birkaç tanesi de 
boynuzuna tesadilf etti. Bir salyan
gozun boynuzuna dokunulunca der
hal boynuzu kısılır ve etrafı göre
~ez. ~lur. ~u sebepten salyangoz da 
ıçerısıni goremiyordu. Çaresiz tek
rar kuyruğile girmeye çalıştı; fakat 
gene muvaffak olamadı. Canı 0 ka
dar çok yandı ki derhal evinden 
uz:aklaşmıya başladı. 

Salyangoz efendi şimdi ne yana
cağını bilmiyordu. Annesinin de )·a
n:?1~. g~demiyordu. Çünkil onun sö
zunu dınlemediğf için dayak vemek
t~ korkuyordu. Zavallı hayli git
tıkten sonra serin bir yer buldu 
uyh."llya yattı. 1 

Nihayet akşam oldu. Sert bir so
ğuk çıktı. Salyangozlar çok sfcak 
sevmedikleri gibi çok soğuğu da sev
mezler. Bizim salyangoz efendi de 
ilşümoye başladı. Tekrar evini ha. 
tırlıyarak korka korka bir daha git
meye teşebbüs etti. Evine yaklaştı
ğı. zaman artık .ay ufuktan yüksel· 
~§, her tarafa gümüş ışıklarını dö
myordu. Bunu gören periler de dı
şan çıkıyorlardı. 

q lvııngoz efendi biraz uzaktan 
~ kan, kt-ndini evinden mah· 
rum _~.~1~ Şt>\'l~rin ne olduğunu an. _,, . . 

ladı. Kral ile kraliçeyi takip eden 
zabitleri, askerleri "ördükten son· 
ra, cŞurada herkes gözden kaybolun 
cıya kadar bekliyeyim, sonra gidip 
evime gireyim.> diye düşündü. 

Fakat periler salyangoz efendiden 
daha akıllı davaranmışlardı. Nöbet
çilerin yüzbaşısı gündü7. saraya gir
mek istiyen cKara Dev• i nasıl de
fettiklerini saray nazırına anlatmış
tı. Nazır da şimdi sarayın boş kal
masına razı olmuyordu. Bu sebep
ten birkaç yüz askerin sarayın için
de beklemelerini emretmişti. 

Zavallı salyangoz; kral ve krali
çe muiyetile çiçeklerin kökleri ara
sınc.la gözden kaybolur olmaz bir 
daha yuvasına doğru surunmeye 
başladı. Kapıya gelip kuyruğunu 

içeri soktuğu zaman evvelkinden 
daha şiddetli bir acı ile hemen çe
kildi. Hızlı hızlı giderek yapr.ıkla

rın altında saklandı. Orada sabaha 
kadar soğuktan titredi. Nihayet uy
kuya daldı. 
Artık fecir nkti gelmişti. Kral ve 

kralice mai~tile yeni saraylarına 

geliyorlardı. Bunları gören muha
fızların yüzbaşısı koşa koşa kralın 

önüne giderek yerlere kadar eğildi; 
- Haşmetmeap!h dedi. Gündüz 

sarayımıza girmek istiyen dev gene 
geldi. 

Kral taaccüple: 
- Sahi mi söylüyorsun? dedi. 

Sonra ilave etti. Bundan anlaşılı
yor ki o dev sarayın boş kalrnaSlnı 
bekliyor. Bu fırsatı ona vermiyelim 
henüz horoz bir defa öttü. Güneşin 
doğmasına daha •z bir nmen var. 
Hepimiz o c.anavan arıyalım, hep 
birden hücum edip işini bitirelim .. 

Derhal l:lütün askerler etrafa da
ğıldı. Biraz sonra bir tanesi Z{l.Vallı 

salyangozu bir yaprağın altında 

uyurken gördü. Bir saniye içinde+ 
bu havadis etrafa yayıldı. 

Kral; askerlerin kılıç 'Ve mızrak
larla hep birden hücum etmelerini 
emretti. Zavallı salyangozu öyle 
dÖ\•düler, öyle yaraladılar ki canı
nın acısından sağa sola kıv:rıldı, top· 
raklar içinde yuvarlandı. 

Beri tarafta kraliçe ile nedimeleri 
saraylarını zaptetmek istiyen cana
var:ın haline gülüyorlardı. Sevinçle
rinden eHerini çırpıyorlardı. Bun
dan anlaşılıyordu ki periler hala 
asıl mal sahibinin kim olduğunu 

bilmiyorlardı .. 

Nıhayet kral, çektiği ıztıraptan 
baygın yatan bu Kara De,·in öldü
ğüne hükmederek askerlerini geri 
çağırdı. 

Biraz sonra kendine gelen salyan
goz ağlıya sızlıya or.adan uzaklaşmı
ya başladı. Şimdi böyle yara bere 

içinde arkadaşlarının yanına da çı
kamıyacağını düşünüyordu. Çare
siz kuytu, karanlık bir yer bularak 
oraya sığındı, kaldı .. 

Maamafih çocuklarım; annesinin 
sözilnU. dinlemeyip edni sırtından 
bırakan salyangoz yalnız bu değil, 
bunun gibi daha nice genç salyan
gozlar her gün evlerini bırakıp oyu
na, eğlenceye dalıyorlar. O zaman 
her yerde dolaşan periler boş bul

dukları kabukları kendilerine saray 
yapıyorlar. Salyangozları evlerine 
sokmuyorlar. Üstelik bir de güzel 

dayak atıyorlar. O zaman her taraf
ları yara bere içinde kalan bu zaval
lı salyangozlar da annelerine, arka· 
da~larına görünmeye cesaret edemi
yerek ıssız yerlerde gecelerini üşil· 
yerek, gündilzlerinl de güneşin al. 
tında sıcaktan baygın bir halde ge
çiriyorlar, kendilerini yağmurdan 
kardan muhafaza edemiyorlar .•• İr 
te biz; insanlar böyle kabuksuz gör
düğümüz salyangozlara sümüklübö. 
cek diyoruz .• 

Cioi Anne 

-SON-

Köyümüz ne 1ıoş, bakıı> 
Dağları, deresi var; 
Cooa burodan yakın 
Söyleyin neresi var? 

Köpüklerle çağlıyaıı 
!mı.ağın suyu tatlı 
Bağlarmda şakıyan 

Kuşlar alttrr kanatlı!. 

Sürüyü indirince 
Yayladan çoban dayı, 
Gülüşür ince ince 
Bizim köyün şen ayıt .. 

Olmasın buna şaşan; 
Var mı başka bilim'? 

Ortalığa nur saçan 
Bizim güneş değil mi? .• 

Şu kırlar, bağlar bizim, 
Pmar bizim, çay bizim, 
Gök bizim, daği.ar bizim 
Güneş biz,.m, ay bizim! 

Ne kadar güzel tuğlu 
Bahtımızın yıldızı; 

Kimimiz köyiin oğlu, 
Kimimiz köyün kızı!. 

Çiçekli kırlarınla 
Bezen. dur baştan başa; 
Ey, köyümiiz, vannla 
Bin yaşa, binler yaşa!. 

......_,.I BİR AZ DA ŞAKA I= 
Hayırlı dua! 

İç sıkıcı bir adam bir gün komşu
suna der ki: 

- Ben sizin çok yakın komşula
rınızdan biriyim. Şu derenin kena
rındaki evlerden birinde oturuyo
rum. 
Komşu şöyle söyler: 
- İnşallah bir gun içine düşersi

niz! 

x 
Nasıl Olmuş ? 

Anne - Aman yarabbi! Ellerini 
nerede bu kadar kirlettin! 

('.ocuk - Yüzümü yıkarken oldrı 
anne! .. 

• 
Canlannı yakmıyormufl 

.Minimini Şükran kedi yavruları· 
nı misafire göstermek iç.in getiri
yordu; annesi dedi ki: 

- Şükran yavaş getir. Canlarını 
yakma! .. 

- Merak etme ann<'ciğim!. On
ları dikkatle kuyruklarından tutup 
getiriyorum. 

H 

lnanm•z•an 1 
Yıldız - Ben sana gökte kaç yıl-

dız var söylerim! 
Oğuz - Söyle bakalım! 
Yıldız - On beş bin altı yüz elli! 
Oğuz - Amma da uyduruyorsun! 

Sana inanmam ki. .. 
Yıldız - Öyle ise git te kendin 

say. 
Oğuz - ! ..... . 

x 
Kö,edekl bakkaldan ı 
Hoca çocuklara (Uşak) ın nerede 

olduğunu soruyordu. Fakat içlerin
den hiçbir kimse cevap veremiyor
du. Bunun üzerine dedi ki: 

- Nasıl? Şekerinizin nereden gel
diğini bilmiyor musunuz? 

Arka sıradan bir çocuk ayağa 

kalktı: 

- Onu elbette biliriz efendim. 
Biz köşedeki bakkaldan alıyoruz! 

Başından aşağı geçmiş ! 
Ayhan babasının yazıhanesinden 

bir mürekkep kalemi ile siyah mü

rekkebi alarak bir kağıdın üstüne 

çizgiler çizmeye başladı. 
Annesi odaya girince onu mürek

kebe batmış bir halde buldu: 

- Ayhan! Ne yaptın? Mürekke

bin içine girmişsin!. dedi. 

Ayhan ciddiyetle cevap verdi: 
...,.... Hayır anne! Mürekkep benim 

başımdan aşağı geçti .. 

Emin olunuz ki annesi ikisinin de 
ayni manaya geldiğini anlayıncıya 

kadar biraz düşündü! 

x 

NasıJ Da Becerikli 
Bir ~.ocuk r.arşıdaa 

Arkadqana rastg~lcti. 

sordu: 

dönüyordu. 

Arkadaşı 

- Çarşıdan ne aldtn bakalım! 

- Bir palto aldım ... 

- Ya! Başka hir teY almadın 
mı! •• 

- iki tane de tak\·im &ldını. 

- iki takvim mi? Neden iki ta -
ne? .. 

- Ha, ha!.. Annem şaşıracak .. 

Ba.na bo sc-nenin tak\imini almak 

kin para \"enli. fakat bak ayni pa

ra ile geÇt·n senenin iki tak\•imini 
\'fmliler. Nasıl, booeri1di değil mi -

~·im! 

x 
Dlfçlde kalmıf ı 

Muallim sınıfta sordu: 

- İclal! Dün neden mektebe gel
medin? .. 

Küçük İclal cevap verdi: 

- Efendim çok dişim ağrıyordu 
da! 

- Peki kızım şimdi nasılsın, ha
m dişin ağrıyor mu?. 

- Vallahi bilmem efendim! Di

şim dişçide kaldı. ..... , ............................................................................ .. 

Yazısız Hikaye 

(4) (5) (6) 

3 Haziran 1939 .. 

ÇOCUK MASALI J 
Küçük Necla 

... 

Mehtaplı bir gecede küçük Necla Kü~ük Necla e\'e dönerken. cBll 

bahçede dolaşıyordu. Üstü açık bir gece tutmazsam ne olur, yarın sıı· 
kuyu gördü. Meral·h içine baktı ve bah erkenden kalkarım, yakalarıı\1.> 
şaşırdı. Kuyuda, suların üzerinde diye kendini teselli ediyordu. Bütün 
yüzen, parıldayan yıldızlar vardı . .. gece uykusunda hep o yıldızları 

Onlara dikkatle baktı ve saydı. gördü. Bu parlak yıldızlar sabahll 
Bunlar hakikaten yıldızdı. Yirmi kad<>r Neclaya uykusunda· gülümse· 
tane kadardı. Kf'ndi kendine: . di. Sabahleyin dııha güne~ ilk pent· 

- Ah şu güzel >,ldızlan yakalı- 1 be ışıklarını saçarken, Necla kuyu· 
yabilsem ne güzel olurdu! diye dil- nun bsşma koştu. 
şündü. Fakat gözlerine inanamıyordı.ı. 

Suda böyle parla~ olan vıldızlar Hiç, bit' tane bile yıldız kalmamıştı· 
ele alınınca kimbilir ne kad:ır gü- Sular gene eskisi gibi hafif hafif 
zclfcşirdi. Fakat küçük Necta'nm çağlıyordu. Küçük Necla kendi ken· 

bu hevesi boşa çıktı. Onları yakala- dine: cPeki bu yıldızlar ne oldu?, 
mak için herhalde kovıı :Calan 18- diye sordu. Sonra hüngür bün
zımdı. Halbuki onlar bcıh~ede!rl ku- gür ağlamıya başladı. Zavallı kii• 

lübeye kapatılmış, kspısı kilitlen- çük! Zavallı Necla'. O parlak yıldız· 
mişti. ları sularda boğulmuşlar sanmıştı. 

Mayıs faşırtmac•t:ını doğru çözUp çef(tl§lmlz 
kur'ada hediye kazanan kUçUk okuyucularımız 

Birinciye (Masa saati) -· 34 üncü 
ilk okul No. 119 Nihad. 

ikinciye (Demirelli şövalye kitabı) 
- Kastamonu, Muradbey okulu ve 
Postahane caddesi No. 7 evde Bah
tiyar Talay. 

Üçüncü. (Kızlar için hikaye k:ita· 
bı) - Konya, Merkez İsmetpaşa 
okulu, No. 468 H:ıvva Doğan. 

Dördiincüye (Sümer ülkeleri kita
bı) - Akçeaba.d. Merki.ez ilk okulu. 
No. 137 Hasan Armudcu. 

Beşinciye (Bir çalgıcının seyahati 
kitabı) - Ankara, Dumlupınar ilk 
okulu No. 967 Hallık Öktem. 

Birer kHap k•z~nanlar 
6 - Kadıköy, üçüncü orta okul 

No. 608 Celal Nuri Özcil. 7 - Adıya· 
man, Yeniyol ilk okulu, No. 237 

Nevzad Esen. 8 - Erbaa, kahveci 
Mehmet Emin Akansu. 9 - 15 inci 

ilk okul, B.-3 de Vedad Eren. 10 • 
Muradlı, ilk okul No. 81 Hasan Ak

türk. 11 - Konya, Süel orta okul, 

No. 4763 Hüsevin Göncü. 12 - Kırk· 
lareli, Ziya Gökalp okulu No. 27 
Berta Kohen. 13 • Adapazarı Melı· 
ınetpaşa ilk okulu S. 5 de Hasarı 
Aydın. 14 - Boyabad, berber Meh· 
met mahdumu Hüseyin. 15 • !start· 

bul, 45 inci ilk okul No. 201 zeiti. 
16 • Bolvadın, Akçeşme okulu NO· 

3 Battal Pektaş. 17 - İnebolu ortıı 
okulu No. 154 Mebrure. 18 - Bandır-

ma, orta okul No. 292 Rasim Fesçi· 
oğlu. 19 - İpsala merk<!z ilk okulıl 

No. 100 Mustafa Özbek. 20 • Uşa1' 
orta okul No. 592 Hasan Ali Çakıf• 

21 - Tarsus, belediye veznedarı Şii~· 
rü Le\•end oğlu Turhan Levend· 

22 İtmir, Mısırlı caddesi, No. ıo8 
evde Siieda Olcayto. 23 - Van, ortıı 
okul, No. 319 Necati Kazaçelebİ· 
24 - Bursa, birinci orta okul, No. 289 
İbrahim Güller. 25 - Tokad, !srnet 

Paşa ilk okulu, No. 2 Muazzez Bat 

bayraktar. 

::·::::::::::;:::::::::~:::::=ı:::::::::::::::::::::::::r::::::ıı=:ıa::=:::r:=-

Haziran Bilmecesi 

Küçük Melek mektepten eve ge
lir gelmez dolaptan bir nota defteri 
.aldı. Çalgı dersine çalışacaktı. Bir 
dakika sonra derse başlamıştı. Şim
di ne güzel havalar çalıyordu. Eğer 
siz Meleğin ne gibi bir musiki aleti 
çaldığını merak ediyorsanız elinize 
bir kurşun kalem alarak resimdeki 
bir numaradan iki numaraya, iki 
numaradan üç numaraya, üç numa
radan dört numaraya \'e böylelikle 
kırk beş numaraya kadar sırasile 

bütün rakamların aralarını çiziniz. 

O zaman Meleğin çaldığı çalgıyı gJ 
receksiniz. 

Çalgıyı doğru bulanlar arasınd' 
çekeceğimiz kur'ada hediye kat'' 
nacak talihli küçük okuyucularııtl1 

zın isimlerini temmuzun birillal 

cumartesi günü çıkacak c.Çocuk sıı'/' 
fası> nda bulursunuz. 

İstanbul'daki okuyucularımız 1<• 
zandıkları hediyeleri cuma günleri 
hüviyet varakalarile idarehanentit:' 
den almalıdırlar. _ ................ _ 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma. 
Nevralji, kırıkhk ve bUtUn aDrllarınızı derh•I keser' 
- icabında gUncİe 3 kaşe ahn~blllr. -
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Yeni Barem Kanunu Millet Vapuru 
Faciası uhake .. 
mesi Başladı 

Trakyada 
Yetişen 
Pehlivanlar 

~·-·'-·· ~·j. 
(Bnştarafı 1 inci sayfada) j 

Sekizinci derece 50 1401 
Dokuzuncu derece 40 120 
Onuncu derece 35 1001 
On birinci derece 30 80. 
On ıkincl derece 25 75 ' 
On üçüncü dereec 20 60 1 

Vekaletler teşkilatından ve me
muriyet derece ve maaşları kanun
la tesbit edilen müesseselerden bi· 
rinden diğerine memur ~akli ait ol
duğu vekilip muvafakatine bağlı o
lacaktı?'. Ancak tayinleri mahalle
rine ait memuriyetler arasındaki na
kil ve tahviller tayine salahiyettar 
olan makamların müsaadesile yapı
lacaktır. İstifa edenler hakkında da
hi 3 ay müddetle bu hüküm tatbik 
edilecektir. 

Kanunusanide Ereğli limanında 
cNemikos> isimli Yunan şilepine 

çarparak içindeki 12 tayf asile be· 
raber batan .!fület• vupuru facia
sından müte,,ellit muhakemeye dün 
birinci Ticaret mahkemesjnde baş
lanmıştır. 

(IJaştarafı 4 cu sayfada) 

Kara Ahmed pehlivan 

Şumnuludur. Hergelecınin ~ıra~ı· 
dır. İki defa Avrnpaya gitmiş, ikm· 
cisinde cih'ln pehlıvanlı6mı kazan· 
mıştır. Bir Fransız kızı kendisıne 
aşık olmuş ve müslümanlığı kabul 
ederek Ahmedle evlenmiştir. Bu 
meşhur pehlivan 33 yaşında olmüş 
Eyübe gömülır.üştür. 

l t etizmde En Son 
Dünya Rekorları 

On dördüncü derece 15 50 
On beşinci derece 10 40 

ilk defa girenleT 
Maaşlı memuriyetlere ilk defa gi

renlerin menşelerine ve tahsillerine 
töre alınabilecekleri dereceler §U 

§ekilde gösterilmiştir:. j 
D~ğer teşekküllerdeki 

memurlar 

Dünkü celsede cMiJlet. vapunı sa
hiplerinin avukatlan ve cNemikos .. 
şilepi acentesinin vekilleri iptidai id
dia ve itirazlarını · tarafeynin tet
kiki için - birbirlerine ve mRlıkeme
ye vermişlerdir. 

Kızılcıklı Mahnıud pehlivan 

Beşiktaş • Vefa Karşılaşması 
Bugün, G~l Kupası Müsabakaları 

Yarın Yapılıyor 
a- Orta mektep mezunlarından 

talip bulunmadığı takdirde memurin 
kanununa göre memur olabilecekle
re on beşinci dereceye, 

Bilahara muhakeme, gere'k bunla 
nn tetkiki ve gerek tarafeynin i · 
cap eden vesaiki hazırlamaları içir. 
9 hazirana talik olunrnu~tur. 

Bugün Yapılacak 
Futbol Maclan b - Orta mektep mezunu olanlar 

14 Üncü dereceye. 
c - Lise ve muadili mektepler

den veya orta tahsille ayni zaman
da nıeslek tahsili gören, en az beş 
Yıllık veya ortamektep tahsilini ik
lllalden sonra en az iki yıllık meslek 
lllekteplerindf'n mezun olanlar on 
Üçüncü dereceye. 

Umumi, mülhak, husus~ bütçe
lerle beledip•Jpr bütçelerinden \'e 
bunlara tabi teşekküllerden maaş ve 
ücret almnkta olan memurların hu
susi bir kanunda 3ksine sarahat ol
madıkca bulundukları müesseseler 
ic ve dısında maaşlı Yeya ücretli ay
rıca bir vazife almaları caiz olmıva
cııktır. İdari vazifeleri olmıvanlara 
muallimlik• verilebilecektir. Bunlar 

Kasadan para çalan bir 

102 kilodur. Zamanmı:1 iyi ve 
meşhur peh?iyanı idi. Tiirkiye baş
pehlivanlığını kazanmıştır. Avrupa 
ve Amerikaya yaptığı esyah?.tlerde 
Fransada serbest güreş birinciliğini 
kazanmıştır. Eskişehirde ölmüştür. 

Koca Rüstem pehlivan 
Koca Yusuf ayarındadır. Hüner 

kudreti fevknlade bir pehli\·an idi. 
Köca Yusufla olan birçok güreşleri 
beraberlikle neticelenmiştir. Bazan 
itiJfıf çıkmıştır. Şumnunun Osmon
pazan kazasından olan bu pehlivan 
Bursa Ycnışehlrde ölmüc:tür. 108 

kilo fdi. 

Atletızm mev.:.ımine gireH henüz r 
iki ay olduğu halde şehrimizde Tür
kiye mıntaka atletizm bayramı re
k/Jr!arınd~ bir haylisi yenilendi. 
Bııde o.duğu gibi birçok m<.'mleket
Ierde de hemen her müsabakada ye Taksim stadınaa: Galata Genç· 

ler . Boz.kurt H de. ni yeni rekorlar tesis edildiğini ga
zetelerinden okuyoruz. Anadoluhisar • Demirspor, 15,45 

müstahdeıninin itirafı Mevsimin ilerlemesile atletizm 
sahasında ileride memleketler genç
lerınin dünya rekorlarını de değiş-

te. 

d - Lise der<.'cesinde bir tahsil 
Üzerine en az bir yıllık mesleki tah.1 
sn Yapmıs veyahut bes yıllık meslek 
lllektebi tahsili üzerine en az iki 
Yıllık d ha vüksek bir mektep tah
sılini bitirmiş olanlar mesleklerine 
ait memuriyetlerde on ikinci dere
ceye. 

maaş veya ücretlerinden miktan 
fazla olanın tamamını ve ta~·in sıra
sile de ikincisinin i'ıçle ikisini, bir 
üçüncüsünün de üçte birini :ılac1k
lardır. 

. Manıfaturacı Ahmedin dükkanın-\ 
da çalı§ırken ÇAkmecedcn para ça -
lan Musa isminde bir müstahdem 
ile suç ortağı Ali isminde iki kişi 
yakalanmışlar ve Asliye üçüncü 
Ceza mahkemesinde dün muhake -
me olunmuşlardır. 

Kartı SiılıJ pehliı•an 

tıı eceklen muhakkaktır. 
Okuyucularımıza dünya atletizm 

haı cketlerini takip edcrkt-n elde e
dilen derecelerm dünyn, Balkan. 
Türk rekoı bı ıle mukayese edebil· 
melcd ı\in bı.ı rekorları takdime ka-

e - 6 vıldan az tahsilli yüksek 
lllt>ktep ~ezunları 11 inci dereceye. 

f - 6 yıllık yüksek mektep me
ıunları onuncu dereceye. 

h - Lise tahsilini yurtta ikmal 
edenlerden yüksek tahsilini gerek 
lllcmleketimizde ve gerek yabancı 
bir memlekette bitirdikten sonra 
ınesleğin muayyen bir şubesinde ay
rıca bir ıhtisas yaparak ıhtisasbrına 
hususi kanunlarında yazılı şekilde 
tasdik ettir<.'nlcr dokuzuncu derecc
)•e tayin edileceklerdir. 

Kadroda ) er bulunmaması dolayı
siyle tVısillerine göre girebilecekle
:ri derccedt:>n dah asa ı dET<'cC>de 
bir memurivete alın n:ar şubelerin
de ılk acık vukuunda girebilecekleri 
dC>recc>lt>re terfian tayin olunacak
lard1r. 

Vazife 'e memuriyetlerine müte
nllik hususattan dolayı ı t n el t· 

tirilerek maası~rı k tolunan alelu
n1um memur} ra tnhkıkat 'eya mu
hakeme nctıcesinde men'i muhake
tne veya beraet kararı vcrildıği su
rette katolunan maasları tutarının 
Yarısı \'erilcceklir. 

. Ücretli memurlar için 
Ücretli vazifelere ilk alınacak me

murlar tahsil derecelerine ve diğer 'ı 
Vasıflarına göre girebilecekleri ma
aşlı memurluk derecesınin ancak bir 
'İi~t derecesine ait maaş tutan ile ta
l'ın olunabilcceklerdir. 

Bunlann terfileri de maaşlı rne? 
l'nurların terfilerindeki hüküm1cre 
tabi olacaktır. 

Hususi meslek, bilgi ve ihti 1 
sasa ihtiyaç gösteren memuriyetlere 
devlet teşkfüıtına dahil vazifelerde 
ın·· 

ustahdem olanlar~rasında kanun-
:aki esaslar dairesinde \?e ehliyet 

ereceleri bakımından terfian veya ı 
~~klen getirilecek kimse bulunma-
1_!gı takdirde bu memurivetlere ha
l ıçten devlet mcmuriyeti~de hiç hu
l~nınaınış veya memuriyetle alaka-
1'tı:ı en aşağı beş senedenberi kesil
l'tı:ş bilgi, ihtisas ve tecrübeleri ile 
reuternayiz kimselerin kadrodaki de
kace nıaa~larile bu kanunda yazılı 
\r ~~larla mukayyet olmaksızın icra l': ılleri Heyeti kararile tayinleri 
n~ılacaktır. Bu gibi mrmurlar, mu
~e :n terfi mfıddetıni doldurdukca 
"a ~ne ihtisasları ile altıkadar diğer 
lerzdı~elere nakil ve terfi edebilecek-

ır. 

bi~cretli vazifelerde bulun nİardan, 
l'etı te~f~ müddetini dolduranlar üc
?tıa erının tekabül ettiği derecedeki 
lar ~lı nıemuriyetlere, doldurmıvan
)t-tı a bir derece aşağıdaki memuri-

U rre naklolunabileccklerdir. 

Od~cı, koku. bekçi. evr k müvez
zii. gemi mürettebatı, ücretli ve ai
datlı tahsildar fü'·t:.lo Ye siteno gi
bi müteferrik müst::ıhdemler bu ka· 
nun hükümlerine tabi olmıyacaklar-

Musa, suçunu tamamile itiraf et
miş v~: 

- cUEtamın bana büyük itimadı 
vardı. Fakat ben, bu itimadı suiisti
mal ettim. Bir gün dükkanda yal
nız ve parasızken kasadan 100 lira 
aldım. Ustam akşam gelince kasa
yı saymadı. Ben de çaldığım parayı 
götürüp arkadaşım Aliye saklat -
tım. Ertesi gi.ın de işe gitmedim. Ali 
ıle beraberce gezip bu paranın 25 
lirasını zevk ve safa aleminde yedik 
Geri kalan 75 lirayı yemeğe mu -
vaffak olamadan, iki gün sonra po-1 
lisler bizi yakaladılar. Arkadaşımın · 
hiç bir kabalıeti yoktur .• demiştir. 

Edirneli olan Kara dtilo pehlivan 1 
Abdülaziz zamanında Edirnenin 1 
Sanc::ı.k p~hlivanı idi. 140 kilo olan 
bu pehlkan mcshur K vasoğlu He 
de güreş yapmıştır. 

ı ar vercHk: Bugün <'n son ~esbit edi-ı 
len dün) a rekorbrmı \ erıyoruz. 

Dimya rekorlarının resmi listesi 
100 M. - 10.2 sanı~ e, Amerikalı 

Owens. 1936 dn. 

dır. 

Ücretle müstahdem memurların 
harcırahları maaşlı memurların har
cırah hükümlerine tevfikan ve yu
knrda vazıh dert?ce :ıvlıkları <'Sas tu
tularak hes1n C'dilecektir. 

Husus't kanunlarda sarthat olma
dıkca ihtisas ve komisyon ücreti ve 
makam tahsisatı ve tahsisatı mak
tuan ve hakkı h1;1zur gib namlarla 
m sını veya ücretli memurlara ay
rıca umumi, mülhak v hususi büt
celerden bir mebH'ığ verilmiyecck
tir. Ancak kanunun tahm:il ettiği 

munz m bir vazifeyi münferiden i
fa~n memur edilenlere muavven ca
lı ma saatleri haricinde mesnilerine 
mukabil Vcıkiller Jfrv tin<' t kdir 
olun cak bir ücret vrrilecektir. 

Mülhak biitccli iclareh r, hu usi 
ic1 reler ve bekdıyeler dahi bn ka- 1 
nun hı.iki.imlerine tabi o~ rakl:r. An 
c k frıhisarl r \'O J'm n1arl Dr>vlet 
clı mirvolları i<>!etme id r<''eri u • 
mum mlidürlüklerinc alac khr üc
retlerden başka görülecek lüzum ü-1 
zrrine Vekiller Hevcti kararıle av- ı 

da yüz lir / gecmemfk üzere mü
nasip bir tazminat verilecektir. 

Devlet memurları. aylıklarının 

tevhit ve tcadülüne clnir olan kanun 
ile mezkur kanunun bilcümle ek ve 
tadilleri ve diğer kanunların bu ka
nuna muh.,lif hiikümleri mülga ola
caktır. 

MU\·akk~t mııdd(1\'e gön' de bu ka
nuna b~ğlı teşkilat kadrolarında ya
pılan değişiklikler dolayısilc elleri
ne geçecek para miktarı evvlkinden 
az olanlar, arad·ki fr.~:kı terfi sure
tilc telfıfi edinciye kadar almakta· 
devnın edeceklerdir. Bu fıkranın şü
mulüne giren veya girmiyenlerden 
yepılan tadilfıt dolayısile maaşı as
lileri değişmiş olanların gerek ev
velki ve gerek yeni derecelerinde 
geçen hizmet müddetleri eski maaş 
fasıllarına en yakın üst maaş dere
cesinde geçmis sayılacaktır. 

Halen ücretle müstahdem olanla
rın tahsil dcr~cclerinc ve bu kanuna 
tabi dairelerle maaş ve ücretlı;:i ka
nunla tayin olunan mües('eselerde 
iicret ve maaşla geçen müddetlerin 
mecmuuna göre 15 ve 20 yıllık hiz
met müddeti kaydı olmaksızın hu: 
kanun esası rı dahilinde ücretleri 
tesbit edilecektir. 

Terfi müddetleri için 

Yüksek m<>kiep mezunu olmayıp 
ta bu kanunun mcriyeti tarihinde 
devlet hizmetlerinde müstahdem bu 
lunan m a h ve ücretli memurların 
bu kanundaki esaslar dairesinde ii
çüncü dereceye kadar terfileri ca 
iz göriileceklir. 

Miimin Hoca 

95 kilo olan bu pehlivan Husuf, 1 

Adalı Halil, Levenli Must:ıfa ile 
güreşmiştir. Koca Yusufla berabe
re kalmış, diğerlerim venmi tir. 
Kavalada köyünde camiden cıkar
ken bir kaza kurşunu ile ölmüştür. 

Muhakeme, şahit celbi i~in başka 
bir güne talik olunmuştur. 

recelerden birine tekabül etmemesi 
h linde buna en yakın üst derece 
maaşı kcndılcri için müktesep hak 
snyıl c ktır ı 

Evvelce bu m asta geçirdıkl<'ri 

müdd lle Y<'ni girdiklerı derecelere 
ge.C'miş ~osılacaktır. Muhtelif daire
ler in tnskiJiit kanunlarında mevcut 

ve ır na emsali h sılının ve emsali 
hasılı fozl sınm veya c>ksiğinin üc
:ret obrak VE'rilebileceği yolundaki 
!\ l:ihıyetlere musteniden tayin edil
miş olanlardan halen müstahdem 

bulunanlara bugün verilmekte olan 
ücretler ile muvakkat tazminatları 
ayni vazifode kaldıklnrı mtiddetçc 
şahıslarına miinhasır olmak üzere 
veri~~esine d~\·am olunacaktır. 1 

Mulhak bütçeli idarelerle hususi 
idare ve belediyelerin teskilat karl
roları bu kanun hükümleri dıo~rcsin
dc tadil edilinciye kadar bu idare
lere ait ,.e halen meri olan kadrola
rın tatbikine devam olunacaktır. 

Ancak mülhak bütçeli idarelerin 
bu kanun hükümleri dairesinde tan
zim edilecek teskilat k~drolnrı en 
gec bir teşrinisani 1939 tarihine ka
dar Büvük Millet Meclisine. malive
ye ve hususi idareler teşkilatı ka<l
rolan da kezaJik ayni tarihe kadar 
Vekiller Hevetine tevdi edilmiş O· 
lancklır. 

Bu kanun muciibnce t .rısali hasıl
larmın artmasından ve dereceleri-' 
nin ilg~sıncian dolavı tedivesi icap 
eden fazlalarla ücretlilere verilecek 
muvakkat tazminat bu muvakkat 

madde mucibince vapılacak derece 1 
irtibatı l evlıil 1939 tarihinden iti
baren tatbik olunacaktır. 

Devletten bir hak temin eden ve 
va <:e>rmayesinin yarısınd n fazlası 

devlete ait olan banka veva mües
sec:r>Jer memurlarının maaş ve üc
retlrri ve hizmete giriş ve terfi u-

1 
sulleri hakkındaki kanun lfivihası da 

bütçe encümeninden geçerek ruz
nameye alınmıştır. 

Bu derecelere ait aylık asıllarile 
tutarı şu şekilde tesbit edilmiştir: 
Birinci derece 150 rıoo 
~kinci derece 125 500 
Üçüncü derece 100 40} 

Ağzı açık Ahmet pehlivan 
Deliormanlıdır. 97 kilo idi. Aliço 

devri sonlarında Koc~ Yusuf d<>vr•
nin başlangıcında buvük ortava gü
resir iyi bir pehEvanch. 

Diğer pahlivanlar 

Koca Yusuf .ınmanında bac: ltı 
pcıhlivanı ol rak güresmiş ol n E
riklili küciik Yuc:uf, Avrupnda yap
tı yı trkmil !.irc leri kazanmıs olnn 
Mandıralı Ahmet pc.>h'ivan. AbcH.i
lazizin ba p hliv nı Kavasa l ımm 
yeğeni Babnrski M nd ra köylü bü-
yük Y " r \'C' kürük Yn•mr. 16fl kilo, 
de\' cüssE.'li Fıliz Nurullah. Eriklili 
Yusuf avarında olan Kara Osman, 
son za mnl rda veti«<mi51 ol n ~h
livanların en tC'knik ~üreşçisi olnn 
Kara Emin ve ustası Kara Murad 
pehlivan, K'lra Emin ayarında bir 
gürPc;C'i ol n, clvevm İnegöldc bulu

nan Babaeskili Kerim pehlivan, Bal
kan harbinfü• schid dilsen T<.'kirdn~-
lı Sarı Hafız pehlivan, Çorlulu Kara 
Mustafa, Sivaslı Kazıkçı Karalıeldr 
pehlivan son asır içined yetişen 
Türk ve 'T'rnky.ımın en meşhur pch-
livanlandır. 

ATLET 
t = ji!W 

M•oellanow - K.apaplno 
vapurları mUsadamesl 

muhalfemesl 
Bundan bir müddet evvel Çanak

kaledc •Kapapino ,., ve ·c:Magellanos• 
vapurları arasında vukuagelen ve 

Kapapino isimli füılyan vapurunun' 
batnınsile neticelenen müsademeden 
mütevellit muhakemeye diin birinci 
Ticarette devam olunmuştur. 

Dünkü l'elsede. batan vapunın i · 
çindeki hamuleyi ve kıymetini tes
hil eden ehlivukuf raporu okunmuş· 
tur. Diğer taraf avukatları bu ra -
pora itiraz etmişlerdir. 

Muhakeme, raporun ve itirazın 
tetkiki için başka bir güne talik o -
lunmuştur. 

4 klfl bir olup kiracıya 
hakaret etmişler 

lsmail ismindeki kiracılarına ha
karet etmekten maznun Hasan, ka
rısı Saime ile arkadaşları Mehmet 
ve Emin isminde dört kişi, dün U -
çUncü Sulh Cezada muhakeme o -
lunmuşlardır. 

200 !~1. - 20.3 saniye, Aberikalı 
ÜWPnS, 1935 te. 

400 M. - 46.1 saniye, Amerikalı 
Willinms, 1935 da. 

800 M. - l dakika 49.6 saniye, A
merıkalı Robinson, 937 de. 

1000 M. - 2 dakika 23.6 saniye, 
Fr .. ns z Lndoumegue, 1930 da. 

1500 M. - 3 dakika 47.8 s:ı.niye, 

Niyozelandlı J. Loveloch, 193ô da. 
2000 M - 5 dakika 16.8 sanive, 

Amerik lı Romani, 1937 de. 
3000 M. - 8 dakika 14.8 saniye, 

Finlandiyalı Höckert, 1937 de. 
5000 M. - 14 dnkika 17 sani •e, 

Finlnnd:ydı Lelıtinen, 1932. 
10000 M. - :o dakıka 5 6 sanh'e, 

Fınl ndivalı Sr'1ınmen, 1937 de. 
20000 M. - 1 s at 4 dakika O,i sa

niye Aı-j ntınlı Z~bala, 1936 da. 
25000 M. 1 saat 22 d kika 28,8 

saniye, Finlandiyalı, M. Marttelin, 
30000 M. - 1 snat 40 dakika 57.6 

saniyt>, Arjant nli Rib s. 1932 de. 
1 saat - 19210 metre, Finlandiyalı 

Nurmi, 1928 de. 
Bayrak yarışları: 
4X100 M. - 39.8 sanive, Amerika 

.Milli takımı (Owens, Deroper, Met
cnlffe, Wykoff). 1936 da. 

4X200 M. - 1 dakika 25 saniye. 
Amerikanın Stanford Üniversitesi 
takımı (Hiseman, Kneubuhl, Wei
ersha,·ser. Malott), 1937 de. 

4X400 M. - 3 dakika 8,2 saniye 
Amerıka Milli takımı (Fugua. Wor-. 
ner, Ablowick, Carr), 1938 de. 

4X800 M. - 7 dakika 35.8 saniye, 
Amerika Milli takımı (Hornbostel, 
Williamson, Youg, Woodruff), 1936 
da. 

4X 1500 M. - 15 dakika 55.6 sani
ye, İngiliz milli takımı (Harris, 
Hcdges, Cornes, Thomas), 1930 da. 

.Manialı yanşlar: 

110 M. - 13,7 saniye, Amerikalı 
Movcns, 1936 da. 

200 M. - 22 6 saniye, Amerikalı 
Owens, 1935 te. 

400 M. - 50.6 saniye, 4merikalı 
Hardin, 1934 te. 

AtlamalaT: 
Yüksek atlama - 207 santimetre. 

Amerikalı Jahnson, 1936 da. 
Tek adım - 8.13 metre, Amerika

lı Oweos. 1935 te. 
Üç adım - 16 metre, Japon To

jima, 1936 da. 

Sırıkla tüksek atlama - 4.54 M. 
- Amerikalı William Sefton, Earl 
Meadows, 1937 de. 

Atmalar: 
Gülle atma -17.40 metre -Ame

rikalı, Terrance, 1934 te. 

Disk atma - 53,10 metre. Alman 
Schröder, 1935 te. 

Beşiktaş - Vefa 17,30 da. 

* Siileymaniye kupası maçları: 
Yarın Süleymaniye snhasında Su
lcymaniye kupası maçlan için 
15 30 da Alemdarla Topk .. pı 17,30 
d , Süleymaniye ile D vutpaşa 
k rşıla~acaktır. 

ne büyük bir muvaffakiyetle başa

rılan atletizm müsabakalannın ikin

cisi yarın Fenerbahçe stadında 3 ün

.CÜ ve dördüncü katagori atletler a
rasında atletizmin bütün numar .. -

larını ihtiva eden müsabakalara her 
gencin iştiraki serbesttir. 

Beşiktaş klllbUnUn eaha 
tealsatt tamamlanıyor 
Beşikta~ Kliıbiınün saha tesisatı

nın ikmalı için seaslı faaliyete geçti
ğini vazmıştıl,. Memnuniyetle öğ
rendi imize göre yüzme. havuzu su 
tl"rtibatını ikmal eden klüo, Avnı-

paya ısmarladığı motör gelinciye 
kad r vuzücülerle scyircıle:rin b.ri-

biri ı·dcn ayrılması için icnbeden 
p::rrnı.;klıkları y ptırmıya, duvarları 
} Lik.,eltmiye karar vt:>rmis, dünden 

ihbaren de bu ek iklcrin tamamlan
ın sına b slanmı tı. Bugündt>n itı

baren dC' 400 metreli!. 'koşu pisti in
~a ına bn lanac ktır. 

Kliıp. deniz k narınd Beden ter· 

biyesi Umum Müdürü General Ce· 
mil Taner'i n teftişlerinde işaret et

tikleri b ir kısım yeri derhal tes,•iye 
ettirmiş, masalar ve semsiyeler ıs

marl ~ mış, bir de radyo alarak aza
larının toplu bir halde istirahatleri
ni temin edecek tesisleri de yaptır
mıya başlamıştır. 

İstanbul Halk Tiyatrosu 
KENAN r-ULER 

Kenan Giiler ve arkada§ları 

Mecidiye köyü Aile bahçesinde 

(Çarnsakızı) vodvil 3 perde. Maacr 

varyetesi 

* 
EGE TiYATROSU 

Nureddin Gençdur ve arkadaşlan 

Cumartesi 

Beylcrheyi, Pazar 

Y•nişchir. 

* ETi TIY A TROSU 
3 Haziran Gumartesi Beyler

beyi tiyatrosunun reamiküıada 

* Ankara Tiyatrosu 
San'atkarları 

Bu gece Y cdikule Pınar 
Sinema Tiyatrosunda yarın 

iCCC Boyacköv de büyük 
tarihi piyes Harunu Reşid 

Beşiktaş Sulh lcra Memurluğun• 

dan: 
l'rlaacretH bir vazifeye nakledilecek 
der('şlı memurlardan bulunduklan 
t'atıı cede bir terfi müddeti doldu
laı- ba~ iki, bu müddeti doldurmıyan-

ır .. 
t'ıtı 10 tist dereceye ait maas tuta-
~ekı tekabül ettiği ücretleri alabi-

Bu kanun meriyet girdiği tarihte 
vazife başında bulunan mernu_rların 
bilfiil maaşını almakta oldukları de

re-cedcki terfi müddetleri 15 ve 20 
sene kaydı olmaksızın bu kanunla 
kabul edilmiş olan terfi müddetle
rine göre hesap olunacaktır. 

Dördi.incü derece 90 300 
Beşinci derece 80 260 

Maznunlar, kendilerinin, lsmaile 
hakaret etmediklerini söylemişler -
dir. 1smail, Dilfoza isminde bir ka
dının bu işe şahit olduğunu sbyle -
miş \'e muhakeme, bu kadının celbi 
için başka bir güne talik olunmuş • 
tur. 

Cirit atma - 77.23 metre, Finlan
diyalı Jörvinen, 1936 da. 

Bir alacağın temini için haciz altı· 
na alınan bir adet Singer makinesi 

8/6/939 perşembe günü saat 13 den 

14 e kadar İstanbul Sandal Bedes

teninde açık arttırma suretile para

ya çevrilecektir. Vergiler müşteri .. 

lerine ait olmak üzeer alıcılann ay• 

ni gün ve saatte mahallinde bulun· 

durulacak mıımuruna müracaatları 

'(j erdir. 

lıır c~etı!J<'rden Ankarnda bu1unan
bilC'c ~ ınci madde mucibince gire
""kk e lerj ınaaslı deıt celeı:e ait mu
h ~lt at 1.a7.min t, ma 1ı memurlar 
&jlldQı~~a~j urmmf hükümler daire-

"1l~eklir. 

l eylul 929 tariihnden evvel ma
aşlı devlet memurluğunda bulun
muş olonlardan ve bu kanunun me
riyet tarihinden sonra yeniden me
muriyete alınacakların fiilen aldık
lan maa3 ve bu maaşın mevcut de-

Altıncı derece 70 210 
Yedinci derece 60 170 
Sekizinci derece 50 140 
Doku?.uncu derece 40 120 
Onuncu derece 35 100 
On birinci derece 30 85 
On ikinci derece 25 75 
On üçüncü derece 20 60 

Yazımızın çokluğundan 
{§ülfan Aziz devri Baş
pehllvanları) tefrlk•ınızı 
koyamadık karUerlmlz
den özUr dllerlz. 

Çekiç atma - 57.77 metre, Ame
rikalı P. Ryon, 1913 te. 

Dekatlon - 7000 puvan, 8merika
lı Morris, 1936 da. 

Gül hupası müsabakalari 
yarın yapılıyor 

Gül kupası ismi altında geçen se· ilan olunur. .(18274). 



Beykoz Kaymakamlığından: 
Anadolul'fisarında Göksu mevkiinde Küçüksu caddesinde ilk mektep 

ittisalinde Abdülhamit Kavasoğlu ile Nazım Olçaytonun müştereken mu
tasarrıf oldukfarı 5611 metre murabbaı arsadan haritası mucibince 2604,46 
metre murabbaı cedit 2/12 sayılı yerin Posta Telgraf Umum Müdürlüğµnce 
yeniden inşa ettirilecek Posta, Telgraf binası için menafii umumiye na· 
mına istımlakine knrar verilmiş ve t2hlivukuf marifctile arsanm behec 
metre murabb:ıına 175 kuruş ve arsa dahilinde bulunan binalardan biri
sine kaimen 800, diğerine de 100 lira kıymet takdir edilmiştir, Keyf,iyet 
1295 tarihli istimlak kararnamesine tevfikan ilan olunur. c3693, 

Karaciğer, b&brek, taı ve 
kuml!lrı ıdan PZÜtev~Uid ıan· 
tlarım1, damar sertlikleri ve 
ıişm~.chk şikayetlerinizi 

URINAL 
ile geçiriniz 

URİNAL 
Vücudda toplanan aaid llrilıt 

•• okula t fibi maddeleri eri· 
. tir. Kaaı temizler. Leııeti hoı, 
ahnmuı kolaydır. Y melder· 
den ıonra yanm bardak su 
içeriıinde alıaır. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

BeyoAlu - latanbul 

İnhisarlar lJ. Müdürlüğünden : 
Cinsi Miktan Mub. B. 0/07,S temi

l. K. natı L. K. 
Ekıiltmeuia 

ıekli saati 

Sömikok 50 ton 1137 50 85 31 Açık eksiltme 1~ 

16 Maden kömürü 60 , 840 - 63 - • • 
Muh. eb'atta yassı ı 

kayış 400 metre 890- 66 75 , • 16,30 
1 - İdaremizin Çamaltı ve Yavşan tuzlaları için şartnameleri mucibin· 

ce yukarıda cins ve miktarı yazılı 8 kalem malzeme hizalarında gösteri. 
len usullerle saiın alınacaktır. 

il - Muhsmmen bedelleri muvakkat teminatları, eksiltme saatleri hi
zalarında gösterilmiştir. 

III - Eksıltme 8/VI/939 perşembe günü Kabataşta Levazım ve Mu
bayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabileceği 
gibi Kayış nümunesi de görülebilir. 

V - İstekliltrin eksiltme için tayin olunan gün ve saatlerde % 7,5 gü
venme paralarfüt mczk\lr komisyona gelmeleri ilan olunur. (3586). 

TENfSABAH 

1 Beyoğlu Klübü l 
Klübümüzün senelik kongresi 10 1 

hazıran 939 cumartesi günü. s&at 21 
de Beyoğlunda Klüp binasında top
lanacaktır. Mukayyet azanın teşrif· 
leri rica olunur. 

İdare heyeti 

f stanbul Asliye Bfrinci Hukuk 
Mahkemesirıdn: 

Beyoğlu Vakıflar M. tarafından 
Beyoğlund& Kuloğlu sokağında Zo
vikyan apartımanında Aram Zovik
yan ve Cevat aleyhlerine açılan da
vada müddeialeyhlerden Aram Zo-

, 

3 flazıran ı939 

SÜMER BANK 

Müessesesinin 
Vap:ır iskelesi yanında 28/36 No. da açtıiı 

PERAKENDE SATIŞ YERi 
Faaliyete Başlamıştır. 

Her nevi kAjıt v karton ihtiyaçlarınız• 

flatlar.la buradan tedarik ediniz 

vikyana usulen ve ilinen davetiye ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
tebliğ edilmişse de mahkemeye gel- .. llil••••••••••l!llJlllll!•••m•m••••••••ll 
mediğinden ve bir vekil dahi gön- ı· b f 1> J d 11 dermediğinden muhakeme 10/7/939 stan u ne e iyesi anları 
saat 14 de bırakılarak hakkında gı-
yap kararı verilmiş ve halihazır ika
metgahı meçhul bulunması hasebile 
iUnen tebligat icrasına mecburiyet 
hasıl olduğundan olsuretle tanzim 
ve mahkeme divanhanesine asılan 
gıyap kararının kendisine tebliğ e
dilmiş sayılacağı ilAn olunur. (11\294) 

Beşiktaş Sul1ı icra memurluğun
dan: 

Bir alacağın temini için Çengel

köyünde Havuzbaşında Çakal yoku
şunda 10 No. da haciz altına alınan 
bir adet Singer markalı dikiş maki
nesi 13.6.939 salı günü . saat 9 dan 
10 a kadar açık arttırma suretile pa
zar yerinde paraya çevrilecektir. 

Vergisi müşterilerine ait olmak ii
zere ayni gün ve saatte mahallindP. 
bulundurulacak memuruna müraca
atları ilan olunur. (10275) 

ZAYİ - 5471 sicil numaralı ama
tör şoför ehliyetnamesini zayi et
tim. Yenisini çıkaracağımdan, hük
mü kalmamıştır. 

Muhtar Dömeke 

Avrupanın en çok 
kullanılan 

. POKER 
KEll Traş bıçakları memle

ketimiı.de dahi 
en çok sevilen 

Poker Traş Bıça ~ ıdır 
Emlak ve Eytam bankası İstanbul şubesinden: 

Emekli MalOllerin Maaş Alma Günleri: 
Maaşlarını bankamıza temlik etmek suretile alan emekli rnalıillere 

her maaş devresinin ilk iki günü zarfında, diğer mütekaitlere tercihan te
diyat yapılması kararlaştırılmıştır. Henüz müracaat etmiyen malullerin 
bugün şubemize gelmeleri ilan olunur. (3927) 

Spor ve beden tel-biyesi 
ile alakalı zevata 

Batvekilet Beden Terbiyesi Genel DlrektörlUAUnden 
Genel Direktörlüğümüz tertip edeceği bir Spor Müzesi Kütüphanesine 

ve neşredilecek broşüre konulmak üzere aşağıdaki maddelerde gösterilen 
malUmat ve resimleri toplamak kararındadır. Alakalı zevatın bu ilanımı· 

zı mektup yerine kabul buyurarak Iaakal 6X 9 eb'adında bir fotoğraf ve 

tercümei hallerini cAnkarada: Beden Terbiyesi Ge';ıel Direktörlüğü> ad· 
resine göndermelerini rica ederiz. 

ı - İdman ittifakının teşekkülünden itibaren umumt merkezde, Fede
rasyonlarda ve ·diğ,er heyetle~le mın takalarda çalışmış olan zevat. 

2 - Beden Terbiyesi ve spor işlerine ötedenberi emek vermiş olan 

zevat. 
3 - Şimdiye kadar muhtelif sporlarda Türkiye rekoru kazanmış o-

lan sporcular. cRekor nevileri, kazanılan yer ve tarih• 
4 - Muhtelif sporların milli ekipleri içinde yer almış ve milli temas· 

lara iştirak ettirilmiş olan sporcular. 
5 - Beden terbiyesi ve spor için eser meydana getirmiş, gazetelerde 

ve mecmualarda spor muharrirliği yapmış ve spor gazetesi çıkarmış olan 
ıı:evat. cBu zevatın mümkünse eserlerinden ve yazılarından birer koleksi-

yonu birlikte göndermeleri rica olun ur. 3933. 

utl pi c ları 
Şif h asa ı en Ok k k phcadır. 

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

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 türlü malUmat için, Sirkeci İstasyon karşısında Nemlizade 
han 11 numaraya müracaat edilmesi. 

Seu~Jik 

muhammeD ilk 
kirası teminatı 

• 

Kapalıçarşıaa Cevahir bedestenınde Şerifağa soka • 
ğında 3 N. dolap 6,00 0,45 
Kapalıçarşıda Cevahir bede5teninde Şerifağa soka -
ğında 114 N. dolap .. 30,0() 
Kapalıçarşıda Divrik sokağında 70 N. dükkan 15,00 
Kapalıçarşıda Yeni Parçacılar sokağında 16 N. dükkan 24,00 

> Takkeciler sokağında 22 N. dolap 12,00 
ÜskQdar Bahçe dede mahallesinde Hakimiyeti milli
ye sokağında Ahmediye medresesi 36,00 
Üsküdar Tenbel hacı Mehmet mah<illesinde Demirci
ler iiokağında N. 71 dükkan 90,00 
Ortaköyde Cnvitağa mahallesinde Eski Türk soka
ğında N. 2 dtikkan 24,00 
Ortaköy Cavitağa mahallesinde Serk is sokağında Ca
vitağa mektebi 48,00 
Beşiktaş Şenlik dede maha)lesindc Dere sokağında 
Hazine vekili Hacı Osman ağa mektebi 80,00 
Çaknıakçılarda Dayahatun mahallesinde Valde hanının 
N. 25 odası 35,00 

2,25 

1,13 
1,130 
0.90 

2,70 

6,75 

1,80 

3,60 

2,63 

Yukarıda semti, senelik muhammen kiraları yazılı bulunan mahaJieı 
teslim tariH'inden itibaren birer sene müddetle kiraya verilmek üzere aY· 
rı .. a!rı .a?ık artırmaya konulmuştur. Şartnameleri Encümen kalerrtind6 
g~ruie?ıl.ır. İstekliler hizalarında yazılı ilk teminat makbuz veya mektu· 
bıle bırlıkte 19/6/939 pazartesi günü saat 14.30 ·la Daimi Encü~ende bu· 
lunmalıdırlar. (İ) (3912) • 

• Seneıııc 

muhammen l!k . 
kirası teminatı 

Küçükpazar KP"0ı:teciler yeni sebze halinde araıyesiz 
2 N. yazıhane 

• > > > 3 .• . 

• • 
• 

> 

> 

• 

• 
• 

> 

> 

> 

> 

> .. 
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> 

> 

> 

> 

> 

> 
> 

> 

> 
> 

> 

> 
> 

> 

> 

> 

> 4 
• 5 

6 

> 7 
> çift odalı ti N. 

yazıhane 

> çift odalı 9 N. ya

zıhane 

, 10 N. yazıhane 

> 11 , > 

> 12 > > 

, 13 , • 
> 14 > > 
> 15 > • 

150,00 33.7: 
150,00 33,1e 

150,00 33,75 

~50,00 33,75 

50,00 33,75 

150,00 33.75 

200,00 45,00 

200,00 45,0( 

150,00 33.75 

150,00 33,75 
150,00 33 75 

150,00 33,75 

150,00 33,75 

150,00 33,75 

Yuka~ıcU'"semti, senelik muhammen kiraları yazılı bulunan Yeni seb· 
ze halindeki yazıhaneler üçer sene müddetle kiraya verilmek üzere a"·rı 

ayrı açık artırmaya konulmuştur. Şartnameleri Encümen kaleminde görli· 
lebilir. İstekliler hizalarında yazılı ilk teminat makbuz veya mektubile 

birlikte 19/6/939 pazartesi günü saat 14,30 da· Daimi Encümende bulurı· 
malıdırlar. (B) (3913) . 

* Otobüs imtiyazının kısa bir zaman zarfında Beled:ycee doğrudat1 
doğruya icrasına kadar devam etmek üzere Taksim - Yenimahalle arıısırı• 
da işliyen otobüslerin noksanını telafi etmek ve ruhsatla işlemek üzere 
altı adet otobüse ihtiyaç vardır. 

Burada otobüs işletmek isteyen ve her hangi bir hatta çalışma rulı" 
satı bulunmıyan otobüs sahipleri haziranın onuna müsadif cumartesi gil• 
nü akşamına kadar tasarruf vesikaları bağlı olduğu halde bir istida ile ne• 
lediyc Reisliğine müracaat etsinler.. c3872> 

ADAPAZARI " 

DEMiR VE TAHTA FABRİKALARI 
TÜRK ANONiM ŞİRKETIND N: 

Fabrlk mızda dökme soba; el arab ı, ktiyJU 
ap rab sı, araba yed k aks mı v bllO:mum 

demir, tahta ve dökUm 1 lerl lmallna başlanmıştır· 

Siparişlerin doğrudan doğruya Adapazarı dresimize ye" 

yahut Ankara Merkez . Büromuz adresine yapılması sayın 

mlişterilerimi1.den rica olunur. 

Sahibi: Ahmet Cemaleu din SARAÇOQLU 
-< ... _@LLT~ 

Ne§riyat müdürü: Macit ÇETtN Basıldığı yerı Matllaai EbiiBziya 


