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ABONE ŞARTLAR! 

Türkiye Ecnebi 

900 Kr. Seneliği 2400 Kr. 
500 Kr. 6 aylığı 1250 Kr. 
260 Kr. 3 aylığı 6SO Kr. 
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HAZİRAN 
1939 

Telefon - 20711 ·:. ·- ..... ·.·.-'" .. ~ .... ~· ... :· .. ..... .; ~ ·.: ' ~- :·'' ·.: .... ·' ·-·~··<·'·,,, . .. .. ,_ .. ,~·"-·;::~ 
90 Kr. 1 aylığı 350 Kr. 

Poata ittibaduıa sirmemit mem• 

ı.,lı:etlu için 26, 14, 7 .S 't'C> <& lira 
KURU.:.ı 

İkinci yıl - No. 391 GÜNLÜK SiY ASI 

Molotof un 
Nutku 

Yazan: HüıeJin Cahid YAL~IN 

Londradan : 

. Sciv~·et Rusyaya tevdi edilen 1n
giliz cevabı üzerine U. R. S. S. hü -
lc.U.ınetinin ittihaz edeceği karar mc· 
tak ile bekleniyordu. lngiltere ve 
li'rnnsa tnrafından teklif edilen 
hrtlar esasen Rus noktai nazarına 
Uygun bir surette kaleme Rlındığı 
i~in Rusyanın cevabı müsbet bir şe
kilde olacağı hakknıda, prensip iti
barile, hiç şüphe edilmiyordu. Fil -
hakika Molotof'un Mecliste irad etr ~· 
ıgı nutuk, Rusyanın esas bakımın-

dan. bu anlaşmayı kabul ettiğini gös
teriyor. Molotof, bazı ihtiyati ka -
Yı.Uar dermeyan ediyor, bazı itiraz
larda bulunuyor. Fakat İngiliz ga -
ZCtelcn bu mütalealann esasa taal
lfık etmediğini tebariiz ettirerek ce
Yaptan dolayı memnuniyet hissedi
~orıar ve ufak tefek pürüzlerin de 
Yakında ortadan kalkacağını söylü
Yorlar. 

lriolotofun cevabına nazaran aadar 
hakikaten bir suitefehhüm bulun -
duğunda şüphe yoktur. Çünkü Rus 

let adamı, Sovyetler Birliğinin 
devletler hesabına kendisini 

e atması manasız olaca
bütün şartların mü

·resinde takarrür 

r'----------------------------------~, 

Cümhurreisinin 
Partililere Çayı 

Cilmhurreisi ls.::.t1et tnönunün PGyük Parti Kurultayının 
m~uisini bitirerek dağılmısı üzerine puti an!arına köşkle· 
rinde bir çay :ziyafeti verdiğiai yazmı~tık. Yukardaki resim· 
de Bayan Ye Bay İnönüyü bu çaylaı ında daYetJilcre iltifat 
ederlerkt o görüyorrnnuz. 

~~-"V'.-"""""./',/'J',/'V'V"V'V"VV'VV'VV'VVVVVVVVVVVVVV....,...,~ 

Dr. Adnan Dün Sabah 
İstanbula Geldi 

14 Senedenberi Memleket 
Yaşa yan Maruf Doktor ve 
Adamım z Artık Burada 

--....--;c:>- <=----

Dışında 
Politika 
Kalacak 

HALK QAZETESI 

faik Öztrakın lstanbulda 

alınmış bir resmi 

Dahiliye Ve lktısat 
Vekilleri lstanbulda 

---- -
Faik öztrakın bey natt 

Büyük Kurultay .ıni.ızakereleri ~~
na erdikten sonra iktisat ve Dahılı: 
ye vekilleri dün Ankar~dan şeh~i~ 
rnize gelmişlerdir. İktısat Vekılı 
Hüsnü Çakır dün sabahki ekspresle. 
H&ydarpaşaya gelmiş ve alakadar 

. (Sonu 3 üncü sayfaımzda) 
.. ••••••••~••••••••••••••w•••••••••••••••• 

Sovyet Teklifi 
Etrafında 

Mülahazalar 
Fransız K~blneal iki 

MUhf m Toplant' Yapıyor 
Paris, 4 (A.A.) - cHava~. 
Fransız diplomatik mahfelleri 

Sovyetler Birliğinin Fransız - İngi· 
liz tekliflerine verdiği cevap hakkın
da büyük bir ketumiyet muhafaza 
etmektedirler. 

Sovyetler Birliğinin bazı tadiller 
teklif ettiği ve bu tadiller içinde en 
nazik olanın Baltık devletlerine ait 
garanti meselesi olduğu t asrih edil· 
mcktedir. Zira Paristcki kanaate gö
re bu devletler takdir hürriyetini 
ve kararların mes'uliyetini muha· 
faza etmek istemektedirler. 

Pariste, bununla beraber, mesele· 
(Sonu 3 iinc>ü sayfamızda) 

Danzi 
Yeı1id 

• el 
nAlev endi 

Danziglilere Polonya"lı f demur
larla Göriişmek Menedildi 

Al propaganda Nazırı or. Göbbeıs•ın Danzlge 
m;derek bir nutc.1k söyliyeceğl blldlrlllyor 

Varşova, 4 (A.A.) - Alman i~ 
·· · h" metı cephesi şefi Hierl bugun ış ı~ 

kampına mensup kıt'aları teftış et
mek üzere D~1izige gelmiştir. 

Gobbcls'in de 18 haziranda Dan: 
zige gelerek bir nutuk söyli~eceğı 
hakkında ş yialar dönmektedır. 

Danzigde Polonyalılara boykot 
Danzig, 4 (A.A) - Pat Ajansı 

bildiriyor: 
Avan l\foclisi Reisi Greiser, dün 

Polonva Umum Komiserine bir tez
kerl' göndererek Meclisin emri:'ıdeki 
.memurlar ikinci komiser Perkows
ki ve kom~serlil•in diğer iki memuru 
ile her tiirlü resmi ve hususi miina· 
sebetlerini kesmelerini emretmiş 
olduğunu bildirmistir. 

Bu tarzı hareket, serbest şehir zi
mamd rlnrının Polonyaya karşı 

beslemekte oldukları haı:mane hisle
ri tebellür ettirmektedir. 

Avsn Meclisi reisi, bu husumeU 
memurlıırına sokakta ve kahvelerde 
şahsi temaslarda bulunmayı men e. 
decek kadar ileri götürmektedir. 

Greiser tarafından Polonya komi
serine dün tevdi edilmiş olan 2 ncl 
mektupta Leh gümrük müfettişleri 
adedinin azaltılması istenmekte ve 
şimdiki miktarın muahedelerle der· ı 
piş edilen vazifelerin ifasile ·kabili 

Dr. Göbbels 

.,!lıi olmadığı ileri sürülmektedir. 

Halbuki. Polonya hükumeti, Dan· 
zig gGmrük servislerinin Polonya i· 
le serbest şehir arasında mukavele 
ile teshil edilmiş olan nizamlara ri
ayet etmelerini talep etmiş ve bu 
hususta Polonya gümrük müdürlü· 
ğünün talimatına uyulmadığını çok-

( Sonu 3 üıt· ü aayfad•) 

Galatasaray Feneri 
4-3 Yendi 

Dünkü maçtan heyecan'ı bir an 
(Yazısı 4 Uncu sayfamızda) 

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

Bir Nezaket Meselesi 
---=--=- c:.---

lstanbulda birkaç tane yabancı 1 
gazete intişar eder: Fransızların 

"İstanbul,, u, Almanların "Türkişe 
Post,, u gibi. 

Totaliter memleketlerde, başka 

ülkelerde çıkan yabancı ga • ı 
zetcler bile sansüre tabi tutulup 
memleketin hudutları içine sokul -
mazken bizler öz yurdumuzda yaban 
cı gazeteler çıkmaı:;ında bir mahzur 
görmeyiz. Çüııkti evvela Türkiye 
totaliter bir devlet değildir, sonra 
da 'l'ürküıı misafirperverliği mallım 
ve meşhurdur. 

Fakat bu misafirperverliğe mu -
kq.bil ,Y.llrdumuzda çıkan yabancı 

gazetelere bir vazife terettüp eder 

ki o da misafir bulundukları mem • 
lekete ve o memleketin dostlaı ına 
dil uzatmamaktır. 

Son Türkiye - İngiltere anlaşma
sından sonra misafir gazetelerden 
"Türkişe Post,, un ev sahibini!l dost 
!arına hücum ettiğini görüyoruz. 

Kibarlığı, çelebiliği ile tanınmL41 
bir köşk sahibine misafir olan bir 
yabancı, onun sıkı fıkı görüştüğü 

ahpabınn söverse, kö§k sahibi bel
ki beı ayi nezaket yalnız yüzünü bu
ruşturmakla iktifa eder, lakin say. 
gısız misafirine notunu da venuioı 

!> olur. 

Hulasa, nezaketimiz suiistimal e· 
dilmemelidir. 

A. CEMALEDDlN SARAÇOGLD 

• 

I 
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Ekmek fabrikaaı 
Yapmak İçin 
Miiracaatlar 

Okuyucularımız 
Diyor ki ı 

y eleuzlull rtaztl lldell 

Yakaladığımız Esir Durmadan 
Yalan Söyl4yordu 

Belediyeye, kurulacak ekmek fab
rikalan hakkında hazırlanan şart
nameye göre fabrikaları tesis etmek 
üzere müracaat eden firnıalann 
miktarı her gün artmaktadır. 

Erenköyde Bostanc~ Orta sokak ve 
fiskiidar caddesi dahi denilen E
renkövünden Bostancıva ve Bos
tancıdan Krenköyüne ~ Kacbköyü
ne odun, kömür, tuyur, yumurta ~e 
mezbahaya Adapazarı ve iz 
mitteıı mev~i indiren ve ge
tiren ki>yı.lerin başlıca yolu 
olan bu sokaia hiç ~ı sürül
memiştir. Kışın buradan zaruri o
larak geçen köylülerin ve evleri 
bur.da olanların çamur yüzünden 
hal ve vaziyetleri cidden merhame
te şayandır. İçerenköyüne asfalt 
yol yapılırken :kazasker camiinden 
Bostancıva kadar iki kilometreyi . 
tecavüz ~etmiyen bu ceddenin Ar
navut kaldınm.ı bile yapılması 

mümkün değil midir? 

.......... 11 Belediye, şimdilik günde 15-20 bin 
ekmek çıkaracak M fabrika kura
caktır. Muht@lif mıntakalarda tesis 
olunacak olan bu fabrikaların vui
fesi ctiie rfınncılara nümune olarak 
onlara elde mevcut iptidai madde
lerle çıkanlabilecek sıhhi ve leziz 
ekmeği göstermek, bu suretle bu
günkü ekmeğin vasıflarını yükselt
mek olacaktır. 

r o gün, buluncmğmnmı dağın p.rk ı 
ve garp taraflarmdan şimale doğnı 
uzanan yollan ve §imaldeıı cenuba 
doğru akan dere boylarını göz al • 
tında Mılundurmq ve aynca ilri 
keşif postasını ( Toloz) un gar -
bındaki tepe ile Yeniderenin cenu
bundaki sırtlara gôndermiştim. Ne 
yazık ki, ne taraseut ve ne de keşif 
postalanmızdan memnuniyeti mu • 
cip olacak bir haber alamamıştım. 
Bu neticesi beliraD gözcülUk ve iz. 
cilik tam bet gün ve gece devam 
etmişti. 

Çetenin, bize görünmeden şimal 
istikametine gec_;tiğine hiç ihtimal 
vermiyordum. Ç\lılkU. bütün o is -
tikamete giden yol ve patikalan 
tutm\11, dere yataklannda geceli, 
gUndUzlü daimi puaular kurmuş · 
tum. til vuiyette bir çetenin değil, 
hatti bir ferdin bile gözümüzden 
kaçması imkanı yoktu. Aldığınm 
haberin de yanht olduğunu hiç ha· 
bnma getirmiyor ve çetenin beııüs 
bu tarafa gelmediğini, Papköprü i· 
le Y enidere arasındaki dağlarda 

bulunması ihtimalini daha kuvvetli 
görüyordum ve bir peygamber de
ğil ve fakat, vazifesini bilir bir as
ker sabrı ile bekliyor ve bekliyor • 
dum. 

Bu havaliye geldiğimizin haftası 

\'e günlerden de cumartesi idi. Yu
\•anı hükumete teslim etmek üzere 
(Zilhova) ya gönderdiğim ödemişli 
zeybek MusWa ile muhbirimiz Ne
şet, Korlukdere kenarındaki gözcü
lerimisden yerimizi öğrenmiş ve. ya
n ımrza gelmişlerdi. Yanlarnda, elleri 
'bağlı ve C'oban kıyafetli bir köylü'.._ 
bir hayvan bulunuyordu. ~ybek 

Mustafa, bu köylüye şimendifer yo
lu üzerinde rastladığını, kaçmak ve 
saklanmnk teşebbüslerinde bulun -
duğu için bağlayıp getirdiğini söy -
lemiş, bunun da Yuvan gibi bir es
rar küpü olması ihtimalini ileri sür
müştü. Neşet de, bu çoban bozma
snı şüpheli bulmuttu. 

Bir haftadanberi daralan gönül -
lerimbi iimitlen4lirecek, milfrezemi 
~lr bir vuıta geçmişti 
eJe hele. Köylü, Drfamah ve admuı 
da lria olduğunu ve Tolozdan Tom
baya liderkea tutuldujuau söyle -
DIİlt aonhJtum .... mallere de kat 
kaJdlnıut ft dudak .... &etil. o.. 
ri .. dili silıi ..... calrwnpı ,.. -
kat. ......... .,.. .... m.; de 
cicllk o....,111,,__e11•-•·11ıt11••.. ~~ 

-- 2 ~--ebeli,.U.. "ftrll ~ tatlıik 
etH'leri .,. ayak tltld admı wr • 
dikleri it111ı&teye b·•·'fbm. A • 
_.. ıa.lınlaa .,. lmlqtnJa lıir 

C!wir ~ -• tabularma ~ 
' tnwak ve laattl, aruara derilerini 
~ diJbün bağım çis 
mftlt'• tria aP derllal pJrla•JJ& 
bsr•Jlb. A•awm -~ 
m,. lopudJiı feryattan ...... )'il
rejiswlelı '9l'an .... ltm'fh: 

- YaJu aöyledim llİ2ıe a.e... de-
mişti. Ne Dramalıyım, ne de adım 

! lris'tir. Ben Takyanosluyum. Adını 
; "Ağapiyos,, tur. Nalbandım. Kirye 
1 VangeJos, bilctiiiJaiz gibi on gün ev-
1 vel gerçekten buralarda idi. Fakat, 
Dovistaya gönderdiği Yuvanın yol-

1 C!a tutulduğunu Pornalı Mihal gelip 
haber verdi. O da, o güne kadar ya
taklandığı bu dağı terk ile Kollara 
<lağına çekildi. Şimdi oradadır. 
Takyanoslu Taşçıoğlu $ava ile ben 
çeteye kılavuzluk ediyoruz. Dört 
gün evvel (Dfyanova) ya gitmekten 
vazgeçti. Ve Bombaköy, Topalyani 
:ve Dervip.nlı yoWe Karlıköy taraf
lanna g~mek karannı verdi. Ta • 
kip edildiğini bildiği için beni, müf
rezeleri §alırtmak iline verdi. Ct
Yar köyleri ve çiftlikleri do1ıpcak 
Y• .kaptanın oralardan geçeceğini 
aöyliyeeütlm. Yalnız (Toloz) a ufn 
f&Mldim ve sonra tutuldum.· Bildi· 
lim itte bu kadar. 

Bea, im habisi .CSyletmekle Dlel
ı SUI ihn, KUf&dalı Nuri ve 7'eY.bet 
l.lıuatataı 

- Batçawt, 915raeıp 1oım& :a.-

dini. Bulduk mektubunu. 
Diye kogarak gelmi§lerdi yanı • 

ma. Zeybek Mustafa sevinçle: 
- Eğer takımmuı kuburluğun· 

dan, deri ile utar arasından çıkar
dık bunu .. diyor, Kuşa.dalı da oku -
yordu: 

Korvista'da Kocabıyıkoğlu Ale • 
ko'ya: 
Yuvanın tutulması sebebi ile (Di· ~vvvvvvvvvv-vv-______ .,.., 

yanova) ya gitmekten sarfınazar vtıAl'g-ı::rE: 
ettim. Orada toplanan arkadaşlara, 
(Baygıntepe) ye çekilmeleri lüsu- Bir tam\m 
munu bildiriniz. Tafsilat Yorgide • Muhabere ve Münakale Vekaleti-
dir. nin ismınin yalnız Münakale Veka- Bu cadde Suadiye istasyonunun 

tam arkasına duşen hattı bilad1r. 
Manzarai fevkaladesi ve ceyadeti 
ha\ ası Yakacık ile hemen müs '-'l· 

dir. Tapuda an1 latif namile mı1 -
kayyettir. Etibba bu tarafa gönder
diği hastal rından çok memnun
dur. Erenköyile Bostancı arasında 

MF!ktupta tarih ve im7.a yoktu. leti olarak tesbıt olunduğu ve gön-
Tepem atmıştı. Bu kadar. işken- derilen evraka bu şekilde ,·azılması 

caye rağmen bu herifin bize kurt lüzumu alfıkadarlara tebliğ olun
masalı okuduğu anlaşılmışt1. Ateşi mu-;tur. 
tekrar yakbrmış, demirleri de içi- wvv-------"""'""'"""'""'rv 
ne attırmışbm. Yüzümün kızardığı· POLl8TE ı 
nı, demirlerin kızıllaştığını gören ko 
miteci, durduğu yerde ınvranımya 
başlamış ve bu sefer ayaklann ya
kılacağını anlamıştı. Ağlıyor, yal
varıyor ve işkenceden kurtulmak 
için dert yanıyordu. Ve: 

- Aman başçavuş. Acı bana. Bi
le bile yalan söyledim sana. Fakat, 
Vangelos kaptandan çok korkar ,.e 
yılanz bis. Dediğini yapmazsak, o
nu bu civardan kaçırmazsak beni ,.e 
T~ıoğlu Savayı çoluk ve çocuğu
mus ile birlikte öldürecek. Ne ya
pabiliriz, iki ateş arasında kaldık 

biz. 
Diyor, yine türlü türlil yalanlar 

kıvınyordu. Artık aldanmıyacağl -
mı ve canını yakacağımı o da iyice 
anlamıştı. Ateşten çektirdiğim kızıl 

demiri ayaklarına değdireceğim sı
rada, feryadı koparmıştı: 

- Yakma ~avuş. Gösterece -
ğim yerini. 

- SöyJe, nerede? 
- Götüreceğim sisi oraya. 
- Evvela söyle nerede olduğu • 

nu? 
- Yenidere üzerindeki dağda ve 

Hacı Kiryakonun ağılında. 
On dakika içinde müfrezeyi ha -

sırlamıt, Ağapiyoa'u önüme kat -
mJlhm Korhıkdereyi, Yenidereyi 
~ dağa samuttık. Biraz iler
ıe,.b.c:e. Ağapiy08, 'bu seferki sös -
lerbüa cloinıluiunu illpat eum.ü. 
Kapta v~ llir hafta ev -
-.el yatalduıdliı yeri ve aynca da, 
lld8nllklllri iki T&rkiia atıldlğı çu
Jmnı r&stenni!lti Vieutlan lıııac;ak
larla delik delik eclilell. tahenJan -

DJll ft ·~ derileri yüsii1ell 
sanlblarm ceeetleri, phtılınm'I 

balan ilerinde yatıyordu. llan. -
wm acllrhhğl, beai ve milfre -
illmi Maı llir hale ptirmifti. Ka -
lııaran hın ve hmcımıs biai koşar 

adıma bldınmttı. 
W buçuk aaat monra, Hacı Kir -

ya.konun ağılma yama kilometrelik 
bir meaaf eye aokulmwı. dört yan -
dan sanp göalemeğe koyulmuştuk. 
Ağılın gerisinde ve bir küçük hö -
yük üzerindeki çardağı ve çarda • 
ğın altında, bir sofra etrafında 

çevrelenen haydutları iyice gör -
müştük. El hareketlerinden içki iç
tiklerine hWcmetmiştik. Bu manza. 
ra karşısında da hepimiz, bir ağıl 
etrafına birikmif} aç kurtlara ben -
zemiştik. Onlar kadar vehşileşm~ş
tik. Dişlerimizi gıcırdatarak, sürü
ne sürüne biraz daha ilerlemiş ve 
ağılı güzelce çemberlemiştik. 

Batı, kan gibi kıpkızıl bir renge bo 
Yanmıetı. Giinet donuklapnlf, uf -
ka dayanan kısmı soluldapruştı. 
G&le farkedilebilecek bir hızla, kı
zıllıklar aruma dalıyordu. Arta -
daelarıma verdiğim talimat muci -
hince, haydutlan çalkanb ate§ine a
lacaktık. ÇaUtantı ateti, Bulgar ko
mitecilerinin hemen hemen eber 
müeademelerde tatbik ettikleri bir 
&tel ueulüd6r. Yani, çeYrelenerek 
ortaya almm• bir dltmana, dört 
yandan fasıla ile nöbetJete atet aç
mak ve bu mnıtJe .-..ıtıp dilptam 
meni dllildrl .... ••elw bırak-
••ktlr. (Dl'Vuu Tal') 

Esrar alamayınca oıan bu sokak üç istasyona gidip 

usturaya saldırdı gelebilir. Bu hattı bilaya yolsuzluk 
Dün Hacıhüsrev mahallesinde ve elektriksizlik yüzünden hiç bir 

Bakkal Vahit Yanka~ın dükkanına kimse rağbet etmiyor. Şu dilt?ğim·n 
Sait isminde biri gelerek esrar iste- gazetenize dercini rica eder ve hür
miştir. Vahit bu talebi reddettiğin- metler ederim. 

t Erewköy Bosumcı Orta so-den ka\'ga çıkmış ve Sait de us ura 
kak mt1telooit Veteriner ile Vahidin üz.erine hücum etmiştir. 
Kaymakam Mustafa lh~nn Fakat taarruza uğrıyan Vahit daha 

Takman çe\·ik davranarak Saidin elinden us-._ ____________ _ 
turayı alarak yüzünden yaralamış-, } •

1 
J 

tır. Her ikisi de yakalanmıştır. Beyne mı e 
Vapurdan çıkarken y kJ V ] 
dUtarek yar•fandı . ata 1 agen al 

Cibalide Hısarönü sokak 11 numa: Müdürü Geldi 
ralı evde oturan Mehmet Bektaşı "' 
vapurdan çıkarken kazaen yere dü- ----
şüp b yılmış '\'e başından yaralan- Serviste yeni vagonlar 
mış oldu tmdan tedavi edılmek Ü· • çahştırılac ak 
zere hastaneye kaldırılmıştır. 1 Beynelmilel Yataklı Vagonlar Şir-

Kuyuva dUttO keti müduru Mobluner Margo ve 
Yenişehir Gölbaşı sokak 8 numa- mü sesenin atolycler mudürü Pi

rada oturan Ali Şan\:erdı çalışmak- laniç dün sabahki ekspresle şehrimi. 
ta olduğu Parkotel in~aatında 2,30 ze gelmişlerdir. Şehrimizde bugün 
metre derinliğinde kuyuya düşerek bazı tetkiklerde bulunduktan sonra 
yaralanmış oldugwıdan hastaneye akşam Ankara'ya hareket ccrecek 
kaldırılmıştır. lerdir. Şirket. müdürleri Ankarada 

Sshte rapor veren Münakalat Vekaletile temaslarda 
bulunarak Yataklı servislerin daha 

doktor 
Fatihte oturmakta olan Yaşar Er 

zabıtaya müracaa.t ederek BahÇeka
pıda Arabacılar caddesinde Doktor 
Vahran Şirinin kendisi hasta olma
dan ücret mukabilinde rapor verdi
fini söylemiftir. Zabta sahte rapor 
veren suçluyu yakalıyarak tahkika
ta ba§lamıştır. 
Palaçad•n zehlrlentll 
Denizyolları Marangoz atölyesin

de çalışan Bnaı, Gündoğdu Deniz
yolları idaresi karşısında seyyar si .. 
mitçiden pojaça alarak yemiş, fakat 
biraz sonra zehirlenme alaimi gös. 
termiye başladığından Belediye has
tanesine kaldırılmıştır. Zabıta tah
kikata başlamış_tır. 

Rez ... t çıkarmrtlar 
Tarlabaşı Karnavola sokak 28 sa

yıda oturan Murat ile Basri Dallı 

Cumhuriyet gazinosunda fazla mile-

tarda içmişler ve biraz sonra da re
zalet çıkarmıya başladıklarından 

zabıta her ikisini de yakalamıştır. 

Y•ngın lt ... •ngıcı 
Türbe Halk kahvesi karşısında Ze 

kiye ait apartmanın dün sabah saat 
9 da bacasının kurumları tutuştu
ğundan alev çı\mış, fakat itfaiye 
yetişerek ateş etrafa sirayet etme
dan söndürmil§tür. 

ŞUphell bir llUm 

iyi bir hale getirilmesi icin icabeden 
hususab görüşeçeklerdir. Şirket ha
len memleketimizde çalışmakta olan 
eski Yataklı vagonları kamilen yeni 
çelik vagonlarla değiştirecektir. Ye
.ni vagonlar, yakında memleketimize 
gelecektir. Bundan b~ka, fiat itib3-
rile de yüzde 50 farklı olan üçüncü 
mevki yataklı vagonlar da getirile
cektir. Şirket müdürlt'ri buradaki 
tetkiklerini bitirdikten sonra Ru
manyava giderek Rumen şimendi
ferciliğinin 70 nci ... ,]dönümü müna.. 
sebetile 11 haziranda yapılacak me
rasimde hazır bulunacaklardır. &ı 
merasimde hükumetim.izi de Devlet 
Demir\'olları Ticaret reisi, Cer da
iresi reisi muavini ve mühendis Ga
lipten mürekkep bir heyet temsil e
decektir. Şirket müdürleri memle
ketimizde yapacakları temaslarda 
turistik bakJmdan da alınması ica
beden bire-ok vc>ni teklifler yapacak. 
lardır. 

Korkubnak l.ter••a 
Y•lenlttl yaraf?ch 

Kasunpaşa Hacıhüsrev Mezarlık 

sokağında 16 numarada oturan 14 
yaşlarında Hüseyin, ayni evde otu
ran dayısı Şahidin kızı Fatma ile 
oynarlarken Hüseyin dayısının ta
bancasını alarak Fatın;yı korkut
mak istemiş, fakat bu sırada tabanca 
kazaen ateş almış ve çıkan kurşun 

Küçük Mustafapaşada Müftü Cin- Fatmayı sol yanağından yaralamış
göz sokak 97 numarada oturan posta tır. Yaralı Şişli Çocuk hastanesine 
memuru Hasan Tahsin kw. 11 yaş- kaldırılmış, zabıta tahkikata başla
larında Bahriye dün saat 14,30 da mıştır. 

mektepten çıkarak evine giderken Dl ... rlle ••"arak y.raa.dl 
caddede kendisine birdenbire fena- Demirtaş mahallesi Muradiye so
lık gelerek yere düşmüştür. Etraf- kağında 2 numarada oturan Zarife 
tan yetişenler kızı derhal Bal t M _ Bozkurt ile ayni evde oturan Ha
sevi hutanesine kaldırm .. ·1ar a fak ut nife Tunç arasında ıeçimsblik yü-

. ~ ' a zünden bir kavga çıkmış ve Hanife 
Bahriye hutanede vefat etmiştir. rakibinin omuzunu ısırarak yarala-
Yapalan muayenede ölüm şüpheli mıştır. Yaralı teda"ri alhna ahnmış 
&Orlldijünden ceaet Morıa kaldı- ve suçlu kadın da ıahıta tarafmdan 
rılmış ve tahkikat başlamıştır. yakalanmıştır. 

Apartımanlarda 
Halılar Pencere
den silkilmiyec·ek 

Belediye apartman ve evlerin bal
koolanndan, pencere ve kapılardan 
günün muhtelif saatlarında halı ve 
saire silkilmekte olduğu ve bina te
:midiklerinin de yine vakitli vakit
siz yapılarak çıkan süprünt\ilerin 
kapı önlerine ahldığını görmüştür. 

Halıların ancak tenha sahalarda 
veya çok erken olmak şaıiile bahçe 
'e arsalarda silkilip t .. mizlenmesine 
müsaade edilebileceği gibi halkın 
huzur ve selameti için ev ve ap~rt. 
manlarm harici temi.7.liğinin de saat 
altıdan evı.·el yapılmış olması lazım 

olduğu alakadarlara bildirilmiştir. 
~-~ 

Şemsi paşanın iman 
İstanbul Belediyesi tarafından 

şehrimize getiriler. mubteiü şehir
cilik mütehassıslrının birleştikleri 

nadir mıntakalardan biri de İstan
bulun en güzel manzarası olan yerin l 
neresi oldugudur. 

Bütün mütehassıslar bu yerin 
Üsküdardaki Şemsip~şa. arsası ol-ı 

duğunda müttefıati:ler. Belediye 
bu İstanbulun en güzel yerini imar 

etmek için teşebbüslere başlıyacak
tır. Şimd"den bu semtte bir rıhtım 
yapmak için keşiflere başlanmıştır. 

Peecerelere konan 
sakallar 

Bifülarm pencere ve balkonlarına 
konan saksıların yere düşmek ve 
sulandıkları \•akit bina cephelerini 
k·rletmek gibi mahzurlarından baş
ka bu hususta teneke, tahta ve saire 

gibi kapların istim l edilmekte ol
ması ayrıca bir çirkinlik teşkil ey
lemektedir. 

İsrarh bir takip ile münasip şekil
lerde bu h:ılin önüne geçilmesi Be
lediye tarafından alakadarlara e
hc>mmiyetle teblig olunmuştur. 
~-~~ 

MAHKEMELERDE : 

İki yankes.cinirı marifeti 
Hıfzı ve Reşat isminde iki sabıkalı 

dün sabah saat 6,30 da Tünelden 
Şişliye gitmekte olan bir tramvay a
rabasına binerek bir ~attenberi ta
kip ettikleri Kliand isminde birinin 
ysnına yanaşarak kendisine sezdir
meden pantolon cebinde bulunan 
50 lirayı aşırmışlar v~ derhal tram
vaydan aşağı atlamışlardır. Ktiand 
yankesieiltt tramvaydan atlarken 
farkına vararak derhal o sırada o ci- ! 
varda nokta beklemekte olan polis 
Sadullaha haber vermiş ve iki suç
lu yakalanmıştır. Parayı çalan Hıfzı 
zabıta memurunun yaklaştığını gö
riince parayı Reşada vermis ve o 
da yere atmıştır. Polis memuru hem 
parayı, hem de suçluları ala.rak ka
rakola getirf!1iştir. Dün Sultanah
met Sulh Ceza mı:hkemesinde yaoı
fan duruşmada tramvay biletçisinin 
şah;detine lüzum görülmüş oldu
jund:n muhakeme başka bir güne 
tehir edilmiş, fakat suçlulann sabı. 1 

kası olup mevcut delililin de suçu 
ispat eder mahiyette olduğu görüle
rek her ikisinin de tevkifine karar 
verilmiştir. 

9aruhıl kDreOl ile r•raladı 
Kanlıca Kasap Ahmet sokak 14 

savıda oturan İstin ye fabrikası ame
lcsinden İsm .. il Hazret arkadaşı 
Hüsnü ile sandalla İstinyeden gelir
lerken aralarında kavga çıkmış ve 

Hüsnü sandalın küreğini arkadaşı

nın başına indirerek ağır surette ya
ralamıştır. Yaralı tedavi edilmek ü
zere Nümune hastanesine kaldırıl
mış ve suçlu yakalarumştır. -· --

Japonya ve mihver 
siyaseti 

Mihver siyasetinin hakiki bir 
mahiyet alan bir ittifak. neticesiıl • 
de kat'i bir şeki! almasından sond 
mihver devletlerine antikominted 
paktı i!e bağlı duran ve Berlin 111 
Romanın, kendi taraflarına çek
için nğra~tıkları Japonyamn takı• 
nacağı tavır çok dikkate şayandır• 

Almanya, umumi harpten sonrs 
Versay muahedesi hnktlmlerindeO 
lrnrtarmak emelindeki siyasetine V 
riştikten sonra tspanyayı tngil • 
tereden ayırarak kendi siya • 
setine çttkmiş ve bilhassa So-. • 
yet RU&YRya karşı Tokyoyu 
Uza.kaşrkta bir muvazene amil 
olarak ukilanmak yohınu tut· 
muştu. Bılihara ttalyanın da işti• 
rakile kuvvet bulan antikomintertl 
pakt, son askeri ve siyasf mihvd' 
ittifakının imzasından sonra, Ja • 
ponyanm girmesile daha sıkı ve si
ya~ bir hale ifrağ edilmek isten • 
mişti. Bu suretle Sovyet RusyaDJll 
da gireceği bir sulh cephesinin U • 
nkşark hudutlannda Japonyaya 
mühim mikdarda bir kuvvet bağ • 
lata bilecek bir unsur haline girecek• 
ti. 

Fakat Japonyanm vaziyeti miJt' 
'·erin bu siyasetinin tahakku~ 
imkin venniyecek bir veçhe göste
riyor. Her ne kadar Tokyo, kat1 

"' kanr'lnı bildirmemiş olmasına ~ 

men. Japon siyasi adamlan şimdi• 
lik Berlin ve Roma ile otomatik bit' 
surette işliyecek bir anlaşma yap • 
mıya mütemayil göriinınüyorlar. 

Tokyo, daha ziyade Uzakaşrk me • 
selesile ali.kadar bir vaziyet alıyor. 
Bilhassa arzın bu lnsmın~ yeni bir 
siyasi ve iktısadt nizam tesisi mesr 
lesinde kendisinin tek başma faali• 
yet sarfedebileceği ve bu işin Ja " 
ponya ile Çin arasında mevzuba?d' 
olduğu kanaatini izhar ediyor. BU 
sebepten Tokyo, bir A vnıpa ihtili• 
fında, bazı devletlerle, muayyen sa· 
halama teşriki mesai taahhüdünde" 
bulunmasına rağmen, sıkı bir bağ" 
la bağlanmak arzu etmemektedir. 

Diğer taraftan, demokratik dev 
Jetlerin, yani "Birleşik Amerika, ~ 
sa ve 1ngi1terenin Uzakaşrkta bü 
yük menfaatleri vardır. Ve bu~ 
Jetlerin, Japon harekatı karşısında
ki vaziyetleri son günlerde oldukça 
kuvvetli bir manzara arzetmekte " 
dir. 

Bundan dolayıdır ki Tokyo, hali 
hazır siyasetinde, bu Uç devletl 
mümkün ~rtebe kuşkulandırma " 
mayı ve iyi münasebetler idamesi 
yolunu tercih etmeyi daha müna • 
Bip görmektedir. Buna mukabı1 de 
otikomintttn paktı hilkOmlerila 
'bağlandığı Roma ve Berline k~ 
kat1 taallhütlerden ziyade .hayır • 
hahhe bir Mtaraflıt. gÖlq'emeyİr 
siyasetine daka uygun bulmakta • 
dır. 

Y alnıa bu arada bir nokta mev • 
zuMhs olalJilir. O da, Sovyet Rus • 
yaımı sulh cephesine iltihaJıı me • 
selesidir. ·Sovyet Rusyanın bu ~P' 
hede yer abnuı takdirinde kar • 
şısınrla Tokyonun vaziyeti rıe 

olabilir! Hldiııabn revifi, bU 
huaust:ı Jayon siyasetinin ırat1 
istikametini teebite mtisaadl 
etmiyor. Yalnıs umumi ınahi · 
yette, bu anlaşmanm UaaltqrtU 
ki Jıidiaata müteveee11ı olamıyaca· 
ğı nazarda tutulursa bundan Jo • 
ponyanm fala endişeye d~ 
doğru. olamu. Ve böyle bir anlaf • 
ma, Uzakşarktm .Japon menfaat· 
!erine dÔkurımadığı takdirde, hiq 
bir zaman Tokyoyu, mihver siyase"" 
tinin askeri ve siyasi bağları arasl" 
na atama. Tokyo, bu meeeleyi btt
tüu sarahatile bibniye>r değildir. 1/t 
hele asli surette bir A vnapa mtiJi· 
fının kendi emniyeti ve ne de ÇiJl~ 
deki menfaatıenle aJilrah olmadığ'l· 
nı da gözden malr tutmıyacat ka · 
dar siyasette bibehre değirdir. SU 
ıaetiee dola)'Ulilectir iri, Japon)'9. 
timdilik, •ihYer 8İyaaetinde,. and • 

Deniz ........ ,... kominttta pakb artadaşlarma kat-
.........,. teplaantı.. il daha ziyade J>IUIİf bir vaziyet ir&I 

Modadaki Deniz klübü heyeti u- D.e iktifa etmektedir. 

n!ımiye toplantısı dün yapılmıştır. Dr. Reıad SAGA Y 
Toplantıda klübün senelik faaliyet ====:ş==a='.:=ls=•=n=.,.=-==u==:::: 
raporlan oJrunmuı ve önümüzdeki Kasımpaıada oturan ve Bahriye IAs
sene faaliyeti hakkında bazı müza- tik fabrikasında amelelik yapan Sil· 
kereler yapılrn~tır. Deniz klübünün leyman, "Y.ni fabrikada çaJıpn Suat 
her sene Modada terUp ederek İs- ile pblaprbn Sulldın ~linde buld
tanbulda büyük bir allka uyandıran nan kundura açatı Stlleymanm sal 
müsabakalar hu ~e dahi ıeniş bir eline saplanmış, zabıta taJıkikat9 
mikyasta yapılacaktır. başlaml§tır. 



Danzig Meselesi 
Yeniden Alevlendi 

.. (8attanfı 1 lllCi sayfada\ l 
taııber1 ihtar etmifti. 

DallZi& makamlannın mukavelele
re bu riayetsizliği Polonyayı güm
rik tnüraJa::abesini takviyeye sevket
llliftir. Eauen bu mürakabeyi tak

~=~k hakkı hiç bir kayda tibi 

l.ela Ba.,vekil muavininin nutku 

~lrfova, 4 (A.A.) - Torun'da ak
~' olan Pemoranya iktisat 

eclİ8inin küşat toplantısında bir 
~ut~ irat eden Başvekil muavini B. 
th,.~tko\VSki, ezcümle şöyle de!11iş-

•- Polonyanın siyasi ve iktisadi 

latikıalinın sınırı, Polonya Pemoran-
11&lndan geçer. Polonyanın denize 
lerbest bir mahreci bulunması, an
eak ezeldenberi Polonyalı olan Pe-
lboranya arazisi sayesinde müm
killdür. Müttehit ve mütesanit ol n 

lllil1et, bu mamülküniı muhafaza i
~ ~her türlü tehlikeyi göze almıya 
"'llladedir. İhtimal pnün birinde 

lapan ya 
Dahiliye- Nazırı 
ftalyaya Gidiyor 

lloma, 4 (A.A.) - Kont Ciano, 
faı>anya dahiliye nazırı Serrano Su
ber'i karşılam k uzere Napoli'ye ha
l'eket edecektir. Suner p.zartesi gü
nu İspanyol heyetile birlikte Duc 
d'Aoste kruvazörile gelecek.tir. 

Roma ve Napoli tehirleri, ltalyan 
lejyenerlerinin avdeti terefine ital
Yan ve l.panyol bayraklarile süsle
llecektir. 

Lejyonerler, '1 haziranda Mumli
llinin önünden ceçeceklerdir. İtalya 
kralı, Napelide 8 haziranda yapıla
Cü olan 1Nr geçit resminde hazır 
t.ulu~ır. R.omada yapılacak o-1 
lan geçıt resmi, İtalyan ve İspan-
)01 ordulan ......... yeni••+ 'ik • __ ._ _ l 1 
-qaur erine vftile tefkil e4ecektir. 

lllr Fr•••z ı...,_ 
Doalull "fezahltr o 

Paris, 4 (A.A.) - G.ribaldinin yıl 
~iiınü münasebetile dün burada 

Yan eski muhariplerin bir heyeti 
de hazır olduğu halde bir Fransız -
ltaıyan dostluk tezahürü yapılmış
tu. 
Fransız - İtalyan dostluk komite

liııin sekreteri Coccki söz alarak, 
l\onıa - Berlin askeri paktının on 
tkdinden beş gün sonra Garibaldi
~ !taıyan istiklal mlic delesini, 
d flrrıyet idealini ve Fransız - İtslv n 

:luğunu temsil ettiğini kavdedH-
ı faydalı olacağını bildirmistir. 

~et Tekı:fi etrı.J•a la 
ilibazalar 

(llqtarafı i inci sa~-fada) 
1lbı tlli bir cephesi mevzubahs ol
~: Zira Sovyetler Birliğine karşı 
;;: dev leUeri kanalile bir taar
lllı Bevkülceyş bakımından gü i-

edilebileceği zannedilmektedir. 
-~tler Bırliii tarafından ileri 
-:'"len ihtirazi kayıtların tahakkuk 
~olan anlaşmanın esasını mü
,_. etmedili hassaten kaydedil-

Ja-.~ kabinesinin. içtimtıı 
""~ 4 (A.A.) - Nazırlar meclisi 
...... ~esi gilnU. bqvekil B. Da
~~_ relslilfnde ve salı günü 
"'-~mhur Lebrun'un ~isli-

1'.. .. _~nacaktır. 

beynelmilel miınasebetleri yüksek 
bir siya.i kültür idare edecektir. Fa
kat bu zaman çok uzaktır. Binaen
aleyh, müstakbel nesillere masun ve 
mahfuz bir halde nakletmemiz ica
beden hukukumuzu bizzat kendimia 
müdafaa etmeliyiz.> 

Tevkif edilen gazeteci 

Dantzig, 4 (A.A.) - cDantziger 
Vorposten:t gazetesinin bildirdiğine 
göre Dantzig zabıtası cDaily HeraJd,. 
gazetesinin hususf muhabiri Scott 
Watson'u tevkif etmiştir. Muhabir, 
hudut haricine sevkedilecektir. 

Film mübade1P'1i muJoaueleri de 
bozultl• 

Varşova. 4 (A.A.) - Polonyali si
nema filmleri amilleri, Polonya ile 
Almanya arasında filmler teatisine 
müteallik ol n itilifnameyi feshet
miye karar vermişlerdir. 

Mühim bir mülikcıt 
Viyana, 4 (A.A.) - Bu sabah bu

raya gelen ' ·...:! : .. propaganda nazın 
Gobbels, Allfieri ile uzun bir müla
katta bulunmuşlardır. 

• 
,..,,,..--~ 

IV'VV 

lngiliz - Rumen 
Ticari 
Milzahereleri 

Londra, 4 (A.A.) - İngiliz Hazine 
müınessıllerile Rumen murahhasları 
arasında geçen salı giınü başlıyan 

müzakerelere faaliyetle devam edil
mektedir. Mali ve ticari tali komis
yonlar, iki memleketi alakadar eden 
meselelerin muhtelif şekillerini tet
kik etmektedirler. 
Prensip meselel~ri Frederik Leith

ross'un Bükreşi ziyareti esnasında 
halledilmif oldujundan şimdi yalnız 
tef•rruata ait noktalarla kre4ilerin 
ne su~tıe kullanılac•tı ye t~rt 
mübadelelerin nf' suretle yapılaealı 
tetkik edilmektf'dir. 

lnalltertt!'e M!"cburl 

Londra, .f (A.A.) - Mecburi as
kerlik talimi bugün meriyete gir
mektedir. Ve takriben 20-21 y&şla
rında ,50.000 gen(', kayıt muamele
lerini yaptırmak üzere bürolara mü
racaat edeceklerdir. 

Arnavuılulı icin 
• 

Yeni Bir Kanun 
(Bastarafı 1 inci s&)-fada) 

Teşrii kuv,·et, yi.ıksek Faşist ve 
Koorp ratıf meclısinin yardımile 
kral tarafından istım 1 olunur. 

fer i ku\'\'et, krala aittir. 
Adli kU\ vet, krala aıt l)Jup kral, 

bu kuv,·etin istimali hususunda me-
hakime ni abet verir. 

Herkes ıçm vacibühcra olan ka
nunların tefsiri münhasıran. teşrif 
kuvvetin salahiyeti dahılindedir. 

Kom ün ,.e ,., la\ etlere it müesse
satm teşkili hususu, kanun ile tayin 
olunur. 

Yüksek Faşist ve Koorporatif mec 
lisin Arnavut iktisat merkezi mec
lisi azası ile koorporatif iktisat mer
kezi mecllsi azasından müe'Dı\ep ol
duğu kaydedilmektedir. 

Yüksek Faşist Meclisinin birinci 
ve ikinci reisleri kral tarafından ta
yin olunur. 

Meclisin içtimaları alenidir. 
Kral, meclis tarafından kabul e

dilen kanunları taldttten imtina ve 
yeniden müzakeresini talep edebilir. 

Yeni kanunu esas!, 4 hazirandan 
itibaren meriyete girecektir. 

Yeni bir itil4f imzalandı 
Roma, 4 (A.A.) - Kont Ciano ile 

Arnavutluk Hariciye Nazın B. Ce

(Bqtarafı ı lllCI uyf..ıa) 
rar tesis edebilmek idn mahzurları 
füliyat ile sabit olmuı bu usulü de
ğiştirmek ve ıslah etmek lizımgellr. 

Yeni tanzim olunan anl•IR'alarcia 
Milletler Cemiyeti misa.kına vuku 
bulan imalar bu anJapnalann sırf 
tedafüi bir maksatla aktedlldikleri
ne ip.ret içindir. Fakat mutJaka o 
miaakta g68terllmil olan uzun ve 
müzakereli yollana takip edilmeıli 
lbımgeleceti dUIUnWmemiftlr. E
ler böyle olsaydı yeni yeni ittifak· 
lar yapmıya hacet kalır mıydı? 1tte 
bu ittifaklar, Milletler Cemiyeti mi
sakmdaki bu nokllam ortadan k'll -
dıracak ve sulh kuvvetlerini taar • 
nız ve istill kuvvetlerine karlı der
hal harekete getirecektir. 

Görülüyor ki Ruayanın da, tngil
tere ve Fransanm da maksattan bu
dur . .Molotof, pek inRanf olan bir 
psikoloji lmillne tebeiyetin biraz 
içini döküyor, garp demokrasilerinı 1 
u çok muahue edioyr ve neticede 
onlarla yine birleşiyor. Kendisine 
teklif edilen proje hakkında irad 
ettiği sualler, aldığı izahatlar, nut
kunda ileri sürdtlğtl itirazlara karşı 
alacağı teminatlar hep bu mtişterek 
maksadı fiile çıkarmya lıldim bir 
hazırlama ufhasmdaıı ibarettir. 
Artık lngiliz - Fransız • Rus ittifa 
kıDa muhakkak nazarile bakılabilir. 
Avrupada sulbü temin uğrunda mu
auam bir kuvvet teessUs ediyor. 
Ufukta ilk tualan parlıyan bu mes
ut devreyi memnuniyetle şimdiden 
seli.mhyabiliriz. 

Hüı!leyta <Wüt YAl.çlN 
_...,..,..._••••• ı ••--••n• 

Vekiller Geldi 
(Battarafı 1 inci sayfada) 

zevat tarafından karplanar.ak ora
dan Pendije ,ıtmiştir. Vekil, Pen
dikte öğleye kadar bazı hususi zi
yaretlerde bulunduktan sonra İstan
bula geçerek istiNhat etmek üzere 
Şişlideki evine SitJniftir. 

Dahiliye Vekili Faik öztrak da 
M.-m 1Mt 2G de Haydarpapya va
aıl olan trenle gelmif ve İstasyonda 
Vali ve Belediye reisi Lutfi Kırdar, 
V.ali muavini Hildai, fataneul Emni
yet Müdürü Sadri Aka, İstanbul 
matbuat mümessilleri ve alakadar 
zevat tarafından karşılanmıştır. D -
biliye Vekili trenden indikten sonra 
kendisini kaqılıyanların ellerini sı
karı k teşekkür etmiş ve nhtıma ya
naşan vapurla Köprüve geçerek 
Parkotele gitmiştir .. Vekil, istasyon· 
da kendisile görüşen bir muharriri- 1 

mize şunları sövlemiştir: 
c- Büyük Kurultayın son müza

kereleri büvük bir muvaffakiyetle 
cerevan ederek nihayetlenmiştir. Bu 
mül kerelerde cereyan eden görüş· 

meler haricinde söylenecek hiç bir 
şev yoktur. fst nbula olan bu ziya
retim tamamile hususi m~hivette o
lup hiç bir mesele ile alakadar de
ğildir. İstanbulda bir gün kaldık
tan sonra tekrar Ankara(ya gidece
ğim.• 

Dr. Adnan Dün 
lstanbula Geldi 
(Bqtarafı 1 had •yfacla) 

lüzum görmüyorum. Bundan sonra 
memleketimden hiç ayrılmıyacağım. 
Uzun müddet hasretini çektiğim es
ki arksda4lar arasında daimi surette 
kalacağımdan bittabi çok memnu
num. Burada ne yapacağımı henüz ı 
tavin etmış değilim. Bir müddet ı 
dinlendikten sonra kararımı verece· 
fim. Şimdilik söyllyecek baıka bir 
şeyim yoktur. İleride daha uzun ko
nuşuruz .• 

Doktor Adnan'm siyasi hayata 
avdet edip etmiyecefi ve Ankaray'l 
ne zaman gideceği şimdilik meçhul
dür. Burada mesleki tetebbülerine 
devam etmesi kuvvetli bir ihtimal 
dahi1indedlr. 

it~~ liinkil toplantıda, millt 
\:a~l'l ıllkadar eden muhtclıf 
~ler ilzerinde g~bilfillecek, 
ltt ~ Daladlye, ıdyaat mesele
~ da izahat verecektir. Bq. 
' lanıldıima g6tt, parlAmen
"'1 llınan salihiyetlerin muhte-

mil Dino, iki memleketin diplomasi =============-===== 

~ uzatılması meaelestle 
'le. to mesaisinin rumameai 
~ hıi de mevzue bahseyliy• 

~ lfhıkfı toplantıda ise bilhassa 
~ li1aaet görüşiılecektir. B 
~ h&ıen '8pılmakta olan dip
~ hlüzalren-ler ve ezctlmle 
~ 8 ile ırörü meler hükınc!a f. 

"erecektir • • 

ve konsolosluk i§lerl mümessillerini 
tevhit eden bir itillfname imzala
mışladır. 

Bu itillfname mucibince, iki İtal
yan ve iki Ar,ıavut Azadan mürek
kep bir komisyon vücude getirile
cektir. 

Bu komisyonun reyine bilhaaa Ar 
ııavutlufu aJAkadar eden meeeleler 
mevzubahıı>ldulu uman müracaat 
edilecektir. 

KudOete Tetlh .. 
Kudüs 4 (A.A.) - Tethiş bareki

tı artmıştır. Kudüste dört bomba 
meydana çıkarılmıı ve vaktinde ye
tişilmiş olduğu için infilak:larına 
meydan verilmemiştir. Mutedil bir 
A• olan Yafa Belediye reisine karşı 

biri suikut tefebbülllncle bulunmuş
tur. Bunun üzerine kahvelerle ma
lazalar ıayri muayyen bir mtldd• 
ıQln kapatılnuftn". 

Neş'e, her teyden evvel sıhhat a
lametidir. Sıhhat de kuvvetle bera
ber gider. Kuvvet, yaln11 tuttujunu 
koparmak demek değildir. Böyle 
tarif edilince en kuvvetli bir maki
ne, elde, kuvvet için bir vihit ola· 
rak kabul eclilmek llzımgelir. Hal· 
buki: makinenin bütün kudreti onu 
tahrik edea iman aekbınm elinde
dir. o ... belki elli kiloluk bir cismi 
1'Jl'İDdlll ıtıç bJdınr. Fakat yin~ 
ayni elin iflettiği makine, tonlarca 
mJdeti sahmetaiz nakleder. 

Nect'e, imlan yüzünün en bedii ha
reketlerini meydana ıetirir. 

Tabiat bile bir günün bqlangıcı
nı. gilııetin net'e içindeki albn çiz
gilerile, ~n serin ve neş'e ve
ren musikisi ile ilin eder. 

Sıhhat, intizamın dostudur. Te -
mizilk, ırücudü · tar.eleştirir, su, iç
mekten evvel yıkanmak içmdir Her 
teYi dirilten has ·kasile toprak, ne
bat ve bütün canlı ha)"·anat suya 
muhtaçtır. Mideden evvel göz ve d!
pr duygulanmız açlık duyar. Yal
nıs, yapmak için yemek ne kadar 
gayritabii i8e bilhassa yemek için 
yapmak da o nisbette hayvanidir. 

Tabiatin giU.ellik dolu milzesind•· 
en mütekimil örneği insandır. 

tnsanm en tabii ve güzel jestle -
rinden biri de neş'e ve şetaretidir. 
Hilkatin ki.inata bahşettiği bu tt.eli 
i.benk ve ıinüzam içinde insan eli 
değmemit en bikir ormanlarda bile 
neş'e, yeşil renkle goze çarpar. Bü
yük ağaçların semaya yükselen ko
caınan dallarında rüzgi.nn sesi bli 
neş'enin musikısidir. 

Gökyüzü her zaman mütebessim
dir. Pek az somurtur. Fırtına asabi 
bir tbtitlçtır. O geçici tehevvilrden 
BODra iyi hava başlar. Beşeri haya
tla ilk sayhası bir kurtuluş sevinci
dir. 

Yalnız bayv~mlar gülmeyi hece -
.....ıer. 

lıman CiiJen, gülmesini bilen ve 
cWcltırebilen bir mablO.ktur. 

ÇA>eulduk eenelerimizdeki sebep -
m net'elere biz yqWıdakça taac
cüple batarız. 

Halbuki ainnen olduğu gibi ruhan l 
de~ ölah4Nydik. ·ı 
mMUm gültifl~re bis de olgun kah-
kahalarla mukabele edebilirdik. 

Hayat, ne oluna olsun, biF.e ne 
bir yük, ne de bir cezadır. Hadisat 
umumi)'9tle iki cephelidir. Bir cina
yetin bile ekseriya gülünecek bir 
tarafı avrdır. Fikirleri dar bir dil -
ıtınüşün sıkı ve sert kelepçesile sık
makta mina ne? Köylüye sormuş -
lar: 

Bu toprak nasıl? 
cSofta eksen, mUderrıs çıkar .. de

mış .. 

Ne 1,eki ve şen bir cevap ... 
Bedbin adama: Nıçin dünyayı 

zindan görüyorsun? diye nafile 
sonnayınız. 

O, muhakkak müzmin bir mi -
de hastalığına muptelidır. 

Yediğini hazmedememiş, gece ra
hat uyku uyuyamamışt.r. 

Neş'esiz i.mir, memura zalim gö
rünür. 

Evde, baba, ana somurtkan olur-
sa çocuk aptal olur. 

Fotoğrafçı bile resim çekerken: 
cBlraz tebeaei.im ediniz,. diyor. , 
tiısan ne kadar fotojenik olsa ça-

bk kaşlarla çirkin görünür. Tebes-

Bir posta müvezziinin 
parnıaklan k~sildi 

Dün gece saat 8,30 da Yeşilköy
den hareket eden banliyö trenine 
atlamak iltiyen posta müvezzii Hüs-
nü Trenin altına düşmüş ve sağ ayı. 
yatının parmakları kesilmiştir. -·- -..... T.,.tellnlhlr 

Londra, 4 (A.A.) - Bu akşam, 

Thetis tahtelbahirinin altından ha
latlar geçirilebilmişse de salı günün
den evvel gemiyj kaldırmak imklnı 
mevcut değildir. -·- -
Prene polOn Zlraretlerl 

Berlin, 4 (A.A.) - Yugoslavya 
Naibi Prens Paul ile Prenses Olga, 

Dr. Goobels ile çay içtikten sonra 
Kaiserhof otelinde Von Ribbentrop 
tarafından ferefierine verılen ziya
fette hazır bulunmu§lardır. 

süm, biraz daha genıt olarak gW -
me \'e hazan da ahenkli bir kahka
ha, odanın içinde bir deği~klik ya
par. 

Yıu~amanın sım memnuniyettir. 
Aile hayatı, ıtert çizgilerle çizil -

JDİll bir dama tahtası gibi aoğuk ve 
manasız olmamalı. Ağzın içinde dö
nen dilde bütün bir ömrtia leueti 
vardır. TaUı konuşmak bir san'at
tir. 
Fel~fe bilgisi hayatın mutad yü

rüyiıtünü pek değiftiremez. tnun 
yaşıy'9n ,~ duyan bir kamustur. 

tçinde fea.efe kısmı da var. Çok 
oktımUf adamın mutlaka filozof ol- j 
ması lizungelmez. NLC1reddin Ho -
ca .. Sokrattan, Eflitundan, Aris -
todan daha çok okumm~ değildi. 

Fakat hayatı onlar kadar anla -
mıstı. Ve bugitn onlardan daha kuv 
vetle aramızda yaşı,·01·. 

Ciddi şeyler. haddi zatinde bizim 
,•erdiğimw. mina•arla koyu renkte 
görilnürler. Yoksa simsiyah bir 
rengın ıcinde pek trıtlı diğer renk -
ler de mevcuttur. 

Bir c:ocuk, evdeki bUyük ninesi • 
nin öliimüne gült"r, biz ağlarız. 

1kisi de bir hisse. kendimize göre 
verdiğımiz mananın ifadesi değil 
mi? 

tyi düşUnarsek, ölüme neye ağla
malı ... Mademki (reel) olan haki -
kat değişmiyecek. 

Gülmek daha iyi değil mi? 
içtimai münasebe-tlerimizde (tat

lı dil, güler yüz) le haltedilemıye -
cek meseleler enderdir. 

Schopenhaver. f@lscfesi tabii 
değil, marazidir. 

Yaratılıo itibarile neş'esiz olan -
lan güzel teYler ve tatlı sözlerle 
neş'eye kavqturmak mümkttndür. 

En muvaffak ten.iye sistemi hu
tunetten uzak olamdır. 

o bilİlll bildiğimis (İtte, çocu • 
ğum! Eti .un. .kemiii benim) ... 
eliğin gıM okut. Mam et... ~ 
cebri talim u.ullbdbı i8tiWMı ya -
tat.an büyük Uıili eldu. 

Tabiatte: cebir Joktar. 
Bir ulan, aeve ctbi yük tqı • 

maz ve onun kadar aabırb ve hamül ...... 
Bir insan ida namaz lleCCadelli gi

bi ikiye katlanıp mi:ıdere konmaz. 
lstiklil m&fllnlD mübdii, rah • 

metli şair .Mehmet Akif, oğluna 

Kur'andan (Tebbet yedi) suresini 
ezberlesin diye ramuan ayının bi • 
rinci günü verm1'. Yirmi yedinci 
kadir gecesi ÇQCUk, dört yanlışla, 

Sıırd (Husu.:.ı) - Sıırdm ötedcu

beri bozuk di.ızen gıtmckte olan Be

lediye ıdare mekanızması ımarcılt

gile tanınmış olan Vali ve Belediye 
Reısımız B. İzzettinın değerli müda
halesile faal bir vazıyete getirilmiş
tir. 

Buyuk h mmet ve çalljlllalara lü
zum gösteren tehrunızin müteaddit 

ve mutenevvi ihtıyaçlannın ıerçıek

leştinlmesi, ışlcr programlaştırıl

mak suretıle deı-hal tatbıkata geçil

miştir. Asri ve msk.ne!erlc müceh
hez elektrıkle işler bir nümune fı
nnının inşası işi müteahhide ihale 
edılmiş ve bir hal yaptırılması ka
rarlaştırılmıştır. Şehrimizın elek

trikle tenvıri için muktazi makine
ler eksıltmeye konulmuştur. İnşaata 
talip fırmalarla yapılmakta olan gö

ni meler netıcelenmek üzere oldu
gundın yakında ışıklandırma işı de 
başanlacaktır. Belediyeler Banka
sından istikraz edilen 120000 lira ile 
Vali vekilı B. Fevzi Aydının zama. 

nında şehre get rilmesine teşebbüs 

edilen Bot n suyunun isale ve tesi
sat işleri Nafıa Vekaleti mühendis

leri tarafından vapılacaktır. Bu SU· 

retle asırlardanberi susuzluk içind• 
kıt ranan şehrımize su temin edilı
cektır. Mustakbel şehrın nkışafıııı 

tem.in içm devlet tarafından yaptı

rılacak VPnı bınaların Kıztepesı et
raf mda inşası kararlaıtırılm ş v.e 

yapılmakta olan V li kon gınlft te
mellerı meydana çıkmıştır. Bunu 

müteakip 150000 lira sarfile Viliyet 
konagı ve 50000 lıra sarfile İnhisar

lar Başmüdürlüğü binalarının infa· 
sına geçılecektıt': Yeni ve med.em 

binalarla süslenecek bu saha Be
lediye tara.tından ıstımlik Nilerek 

haritası yaptırıldıktan sonra if

raz edilecek arsalann halka satıl
ması takarrür etmiftir. 

Bundan bqka mükemmel bir hal 

binası in .. ettirilecek ve fehre :ti ki

lometre mesafede bulunan buıünk\l 

mezbaha yerine ciaha yakın ve mi
saıt bir mahalde yeni ve asri m~ 
baha yaptırılacaktır. 

Halkın civar mesıre yerlerinden 

istifadesıni temın ıçin ikı otobüs st
pa riş edilmiştir. Şehrin iman husu
sunda yeni valmin azinı ve bıkmn 

üşenmez mesaisini takdirle kal'fıla· 
nz. 

güç hal ile ezberliyebilmiş. Babası ============== 
hayretle '1yiizUne bakınca: 

Baba, beni hafız mı yapmak is
tiyorsun • diye adeta da kızmış. 

Babası c~vap veriyor: 

- Hayır oğlum, böl le bir mak -
sadım yoktu. Zaten olsa bile buna 
ömrU beşer değil, ömrü beşeriyet" 
bile kafi gelmez. Ve ~ine ruha i.pna 
bir ilim adamı dilşüncesile: Maama
f"ık, diyor.. çocuğun gayet iyi bir 
halı var. Kendisinden son derece 
memnun .. 
Doğrusu da bu.. hafıza melekesi 

biraz zayıf diye, çocuğun hayatta 
muvaffak olamıyacağını keatirip 
atmak limmgclmez ki: 

Kendisinden memnun olan adam, 
yaşamanın en bilyük aırnm bilen 
kimsedir .• 

Doktor Eeat Kemal llekfmoğlu 

Heybelide yangın 
Dün Çam limanında fundalıklar 

tutuşmuş ve 16 metre murabbaı ka
dar bir yer yandıktan IOnra söndü
rülmüştür. 

" .......... " ........ 
Sinop, f (A.A.) - Hamid;ye ıMk-

tep gemisi, bugün saat bette limanı
mıza gelecektir. 

Çocuk ............ ........... ... .,,.. 
Sürt (Hususi) - Çocuk Esirgeme 

KUA1mu tarafından Halkevinde ve

rilen balodan tahminen 500 lira ka
dar hasılat elde edilmif olup kimse

siz ve muhtaç talebeye kıpn sıcak 

yemek verebilmek üzere bankaya 
yatırılml§tır. Kurum bqkanlıluu 

vaki rica üzerine ilbayın muhterem 
eıtı kabul etmiftir. 

Orduda Bisiklet 
Yarıfları 

Birinci telea Mlrlral 
Bicaa an... 

Ordu (Hususi) - 28 pazar günü 

32 kilometre olan V ona nahiyesi ile 
Ordu arasındaki lrı.ıalı yolda ikiDcl 
devre bi.aiklet yarlfları yapaJdı. Bu 
seferki 15 kifilik biliklet yanf 1111-
puna iftirak edenler içinde bir saat 
20 dakikada 32 Km. mesafeyi kat 

ederek birinci Bakkal Bican Orman, 
ikinci 500 metre m-fe ile makinist 

Salih, ondan yanın uat IOllft Meh· 
met üçüncü plerek müktfatlan ka
zandılar. Birinciye bir aömlek, ikin 
ciya bir kıravaı. üçüncü eelene da 
bir atW aGmlelf lkramiy. verildl 
Jlesaıentıı uzaJt ve yolların hu.alı 
olma•ına ıöre spoı'culara venlen Lu 

mWfatlar berbeve _u &6riihP
tnr. 



CUmhuriyet - Kuvvet artık ka
nuna tabidir. 

Tilki - Oh, oh, memnun oldum. 
Yalnız bir noktayı merak ediyo -
rum: Acaba Arnavutluk hangi ka
nuna tebean işgal edildi idi? 

Cümhuriyet - llim hapı. 
Tilki - Am~ birer tane yuta -

lım. 
Cümhuriyet - Leylanın Mecnu -

nu. 
Tilki - Şirinin Ferhadı. Zührcnin 

Tahiri, Aslinin Keremi. 
Cümhuriyet - Kiracıya. kınmış. 

Tilki - Ve derhal kirayı artırmL<ı 
değil mi? 

Tan - Pencereden halı silkcnkr. 
Tilki - Gelip geçenlerin sıhhat -

lerinc suikast ettiklerinin acaba 
farkında mıdırlar? 

Tan - Fil mezarlığı. 
Tilki - Evet şu mevzu kıtlığında 

fena bir buluş değil. Yahu, dünya
da kıyametler kopuyor, sen fil me
zarlığından bahsediyorsun. 

Tan - Sütçü, beygiri üstünde 
mışıl mışıl uyuyordu. 

Tilki - ''Amma sütçü beygiri de 
durduğu yerde uyuyordu,, cümlesini 
illve edersen bu havadisine inanı -
nm. 

Tan - Benim alnımın daman 

patladı. 
Tilki- Buna ahıiıai iddia 

oldu mu ki? 
· Tan - Almanya ile ticaret karlı 
mıdır? 

Tilki - Karlıdır diyenler var, de
ğildir diyenler de var. Doğrusunu 

istersen Ham Lutfiye sor, malum a 
içimizde ticaret işlerinden en iyi 
anhyan odur. • 

Vakit - Kasımpaşada bir kavga. 
Tilki - Seyretmesi zevkli olur -

.muş derler. " 
Vakit - Bir Japon tayyaresi si -

vil halka mitralyözle ateş etti. 
Tilki - Maşallah artık hava 

bombaları ki.fi gelmiyor da, mitral
yöze mi müracaat ediliyor? . Bizim 
bildiğimiz harbi asker askere kartı 
yapar ve çoluk çocuk öldUrmeğe 

muharebe değil, cinayet derler. 
Son Posta - 21 ler gurpu. 
Tilki - üçleri, yedileri, kırkları 

bilirdik amma 21 leri işitmemiştik. 
Son Posta - Suriyenin müstak -

bel kralı kim olacak? 
Tilki - Kim oluras olsun, bize ne? 
Akşam - ispanyada bulunan 1-

talyan tayyarecileri 10 haziranda 
hareket edecekler. 

Tilki - İspanyada harp biteli bir 
hayli oldu. ltalyan gönUllUleri aca -
ba neden İspanyol topraklanndan 
bir türlü ayrılmak istemiyorlar da 
hareket ediyoruz, edeceğiz diye va
kit geçiriyorlar?. 
Akşam - Sütten zehirlenme. 
Tilki - Hani süt mütehassısları 

toplandılardı da süt işleri dil2eldi 
idi ya? Tllkl 

Esnaf Teşekkülleri Ticaret 
MüdürıüğOne bağlandı 

Yeni teşkil!t dolayısile Ticaret o
lası yalnız muamelat, neşriyat ve 
tetkikat ıubelerinden ibaret kalmış
tır. Odaya bağlı esnaf tubeleri son 
bir kararla Mıntaka Ticaret müdür
lüğüne bağlanmıştır. Esnaf şubele
rinin tahsisatı yine Ticaret Odası 
tarafından verileceği cihetle bu bağ
lanma idari cihetten olmuştur. Çün. 
kü esnaf şubelerinin evvelce Tica
ret müdürlUjüne bağlı olması ve 
tahsisatlarının da Ticaret odaları ta
rafından verilmesi hakkında kanun 
vardı. Yalnız tirndiye kadar Ticaret 
Müdürlükleri bulunmadığı fçln es
naf şubeleri Ticaret Odasının idare
si altın~a bulunuyordu. 8on teıki-
1Ata göre Türkofis Mıntaka Ticaret 
mildürlOğil olduğu için bu delfıik
Hk gayet tablldtr. 

lrtİh•I 
Dişçi Mektebi Protes profesörQ 

Hüseyin Hamit Salahor müptell.....,. 
olduğu hastalıktan kurtulamıyarak 
4.6.939 günil saat 1.40 ta vefat etm.l§
tfr: 

Cenazeai bugün SüleymaıUye aad. 
'ilesinde 19 numaralı evinden kaldı· 
nlırak, ikindi vfkti Beyazıt oamiln
de naınuı kılındıktan ıonn Mer
Jıentendideld aile makbel'Mhıe def
nedJlec.ırtD. 

T&N•l•~•·AR• r 7 ET ··-- -·-- -

s p o R 1 
Feneri4-3 yendi 

• 
Ankarada; lzmirin Dof anaporu Demirapora 7 - O 

6 - 2 Mağldp Oldu Günef ~e Gençlerbirliğine 
Dün havanın güzel ve maçın mil · 

li güme şampiyonası üzerinde mü -
him tedri olması bakımından saha.
ya on üç bine yalcın bir seyirci top
lanmıştı. Sahalarımızda ilk defa bi
let satııs polis tarafından menedil
di ve halk, maça girmek için kapı -
lara hücum etti ve kapıyı kırdı. Hat 
ta Galatasaraylı oyuncular büyük 
kapıdan giremediklerinden duhuli -
ye kapısından sahaya geldiler. 
H:ıkem Tank özerengin'in idare· 

sinde takımlar sahaya §U şekilde 

çıktılar: 

Gak.tasaray: Oı:ıınan - Yusuf, Ad 
nan - M:usa, Reha, Celil - Bedi, Sa 
lii.hattin, Cemil, Bodori, Sarafim. 

Fcnerbahçe: Manulfidis - Yaşar, 

Lebip - Ali Rıza, Esat, M, Reşat • 
Naci, Şaban, Fikret (Basri), Rebii 
(Fikret), Basri (Rebii). 

Yan hakelmeri: Nuri Bosut ve 
Şazi Tezcan. 

Oyuna Fenerbahçeliler bqladı. 

Uk dakikalarda Fenerbahçelilerln 
i§i acele tuttukları görülüyordu. 

Birinci devre baştan aşağıya Fe
nerbahçenin hlkimiyeti altında geç 
mesine rağmen 5 inci dakikada ilk 

(Sonu 7 acı sayfamızda \ 

Galata .. ray kalecisinin gü 
bir kurtanşı 

Ankarada: 
Demirspor : 7 Dof anspor : D 
Milli küme maçlarını oynamak Ü· 

zere gelen ve üç gündenberi şehri
mizde bulunan İzmir'in Doğanşpor 
birinci futbol ekibi, son karşılaşması 
nı da bugün yine c19 mayıs> stad
yomunda Ankara şampiyonu De
mirspor takımı ile yaptı. Serin ve 
rüzgarlı ve bu yüzden birkaç yüz 
kadar tahmin olunan bir meraklı 
kütle karşısında yapılan maç bugün 
de 7-0 gibı! ve oldukça mühim bir sa
yı far kile Doğansporun aleyhine ne
ticelendi. 

İzmirliler, bugünkü oyunda ne
dense dünkü kadar enerji göstere
miyorlardı. Yaptıklan gelişigüzel 

vuruşlar ekseriyetle yerini bulmu
yor, hasım oyuncusunun ayağına ta
kılan top, Ankaralıların harekAtını 
kolaylaştırıyordu. 

Her iki cenahtan biribirini takip 
eden Demirspor hilcumlan İzmir 
kalesini adam akıllı zorlamıya baş
ladı ve nihayet bu akınların birinde 
ıol iç sıkı bir kö~ vuruşu ile Anka-

( Sonu 1 acl sayfamızda) 

l>tlakl mlaabakaya iıtirak ed• Te derece alan geaç atletlerimiz 

Gül Kupası Atletizm 
Müsabakaları 

250 atletin iştirak ettiği dünkü müsabakalarda 
bir Çok yeni rekorlar kınldı ........... ........_ 

Gül kupası atletizm müsabaka1a
rının 3 üncü ve dördüncü kategori 
atletlere mahsus birinci hafta koşu, 
atma ve atlamaları dün Fenerbahçe 
stadında yapıldı. 

İstanbul aUetizm bayramı mü
sabakalarında birinci sınıf atlet
lerin elde ettikleri rekorlarla dünkü 
müsabakalarda küçüklerin elde et
tikleri kendileri için fevkalade sa
yılacak derecelerle, nihayet şimdiye 
kadar atletizm sahasında iı;mini f. 
şitmediğimiz klüp, mekteplerin Ge· 
nel Direktör Cemil Tanerin evvelA 
atletizm emirlerini yerine getirip 
takım halinde müsabakalara iştirak
leri şimdiye kadar geri geriye giden 
atletizmin kurtulmak üzere olduğu
nu göstermekte, . Gençlerimizden en 
yakın zamanda hiç değilse Balkan 
birinciliği beklerim~ buyuran sayın 
İnönünün emirlerinin tahakkuku
nun pek uzak olmıyacağı kanaatini 
uyandırmaktadır. 

Haydarpaşa Lisesi, Deniz Lisesi, 
Kurtuluş, Hayskul, Robert Kolej, 
Güzel bahçe, Kasımpaşa, İstanbul 
Lisesi, Beşiktaş. Pangaltı lisesi, Ar
navutköy, Topkapı, Alman okulu, 
Galatasaray lisesi, Pertevniyal lise
si, Kumkapı orta okulu, Yeni Şişli, 
Şeh:emini Halkevi klüplcrinden 250 
ye yakın atletin tştirakile yapılan 

müsabakalarda dördüncü kategori 
100 metre rekoru tekrarlandı. 4X50 
rekoru kırıldı, M, 100, 4 X 50, disk, 
yüksek atlama~ ve uzun atlamada 
1938 gül kupası rekorları kırıldı. ti-
9(lncil kategoride 200, yüksek atla-

mada 4 x 100 de, cirit yeni İstanbul 
rekoru ve 200, 400 ve 800 de, 4X 100 
de, Güllede, ciritte, yüksek atlama
da, uzun atlamada, sırıkla atlamada 
yeni gül kupası rekorları yapıldı ve 
şu teknik dereceler elde edildi: 

Dördüncü kategori 
50 metre - Nedret (Beşiktaş) 6, 

ikinci Sezai (H. P.), üçüncü Suat 
(H. P.) 

100 metre - Birinci Turan (D. L .) 
11.9, ikinci Sezai (Haydarpaşa), ü
çüncü Kamuran (H. P.). 

Gülle - Hidayet (H. P.) 11,93, i
kinci Nihat (Güzel bahçe), üçüncü 
Refet (H. P.). 

Disk - Birinci Kermen (Gü. B.) 
29, ikinci Hidayet (H. P.), üçüncü 
Nihat. 

Yüksek atlama - Vecdi Çapa 
(Beşiktaş) 1,56, Suat (H. P.), Necdet 
(İstanbul lisesi) Vecdi Çapanın 1,56 
lık derecesi yeni Gül kupası rekoru
dur. Henüz 15 yaşında olan bu genç 
stil itibarile ve kabiliyetile bize is
tikbal için büyük ümitler vermiştir. 

4X50 bayrak - Birinci (Suat, Fe
rit, Sezai, Kamuran) dan müteşek
kil Haydarpaşa takımı 24.7, ikinci 
(Necdet, Yani, Hüseyin, Vecdi) den 
müteşekkil Beşiktaş takımı 26,7. 

Üçüncü kategori müsabakalar: 
100 metre - Birinci Turan (Deniz 

lisesi) 11.9, ikinci Sezai (Haydarpa
şa), üçüncil Kamuran (H. P.). 

400 metre - Birinci Ali (Güzel 
bahçe), ikinci Kazım (Kasımpaşa), 
üçüncü Hüseyin (Beşiktaş) vakit: 
56.3. 

SlOO metre - Birinci Kazım (Ka
sımpaşa), ikinci Hasan (Beşiktaş) . 

Uzun atlama - Birinci Suat (H. 
P.), ikinci Kemal (H. P.), üçüncil 
Sabri (Deniz lisesi). 
Sınk atlama - Birinci İzzet Ku

leli 2,60, Feridun (İ st. L.), Şeyda 
Taksim orta okul. 

İzzetin yaptığı 2,60 metre üçüncü 
kategori yen! İstanbul rekoru ola
rak tesbit edilmiştir. 

4X100 - Birinci Güzel bahçe ta
kımı, ikinci Hayskul takımı, üçüncü 
Deniz lisesi takımı. 

Üçüncü kategoride puvan itibari
le 33 sayı ile (Güzel bahçe atetizm 
klübü) blrlnei, 24 sayı ile Haysı<ul 
ikinci. 

Dtmka .. çtan ıtUel bir eaataatue :<So•a 1 DCi sayfam•ıda) 

Bir lstanbul Polise -.. 

f 
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Eski Diyarbakır Valisi Doktor 
Reşid Beyin Tevkifi Meselesi 

' .......... ' .. 
O gece polis müdüriyetin-ı 

de alıkoydum. Niçin tevkif edilmek 
istenildiğini Düveli itilafiye polis 
komisyonu reisi General Fullerden 
sordum. 

Cevaben, 1zmitte memur iken gay· 
rimtislimlere yaptığı tazyik ve iş -
kence ile gösterdiği güçJUklerden 
dolayı tevküini, düveli itilafiye ko
miserliği, hükumetinizden talep et
mişti, dedi. Ben de, badema bu gibi 
şikayetlerin düveli itilafiye komi -
serliğince kabul edilmemesini, mÜ§· 
tekilerin behemehal Polis Mildiriye
tine müracaatlerini talep ile tahki
kat yapıldıktan sonra icap eden 
muamelenin ancak kararımızla -ya -
pılabileceğini ve bu halin tekerrür 
etmemesini bildirdim. Ve sözlerime 
ilaveten Recai hakkında yaptırdı -
ğım tahkikat neticesinde kendisine 
atfolunan isnadların asılsız olduğu
na kanaat getirdığimden tahliye et
tiğimi de söyledim. Her meselede 
çok dUriıst ve adilane hareket etti
ğime müteaddit defalar şahit olan 
Gtneral (Foller), bu icraatımm doğ
&uluğtınu da tasdik ile gayrimils -
!imlerin mUracaatlerini kale almı -
yacaklarını vadetti. Komisyon da -
ğıldıktan sonra Recai Beyi yanıma 
celbettim. Yalnız, gazetelerinde şah 
sıma karşı defatle yaptıkları hil -
cumlarını derhatır ettirmekle iktifa 
eyledim. Ve o anda tahliye ederek 
evine gönderdim. O zamanki insani
yetkarane muamelemden çok mah
çup olduğunu bana rastgeldikçe an
latır. Dahiliye Nazırı Mehmet Ali 
Beye meseleyi ve neticesini anlat -
tım. Bu meselede himaye edemedik
leri adamlarının hapisten bu suret
le kurtulmasından memnun olarak 
teşekkür etti. 

Diyarbakınn eski Valisi merhum 
Doktor Reşit Bey neden te\·kif, 
.Bekirağa bölüğünden ne suretle 

firar \'e neden intihar etti? 
Polis Müdürlüğüne tayinimden 

evvel Mazhar Beyin riyasetinde te
şekkül eden Tetkiki Seyyiat Komis
yonu, Ermenileri tehcir meselesin -
den dolayı eski Diyarbakır Valisi 
merhum Reşit ve Elflzığ Valisi Sa
bit Beyleri isticvap ederek 6 kanu
nuevvel 918 tarihinde tevkiflerine 
karar vermiş. Bir hafta sonra her 
iki vali, iş'arı ahire kadar Polis Mü
diriyetinde kalmak üzere mahfuzen 
gönderilmişlerdi. Müdiriyeti Umu -
miyede birkaç gün kaldılar. Mev -
kuf İttihat ve Terakki mensuplan
nın Bekirağa bölüğüne naklinde 
bunlar da birlikte sevkolunmuşlar
dı. 

Mesmuatıma nazaran. bir 1ngi • 
liz Binbaşısı, Bekirağa bölüğündeki 
mevkuflan ziyareti esnasında Reşit 
Beye, Ermenilere reva gördüğüme
zalimden dolayı idam edileceğini 
söylemiş. Bunun, hakikate ne dere
ce muvafık olduğunu bilmiyorum. 

Bu ihtarın, merhum Reşit Beyin 
firara teşebbüs etmesinin- saiki ol -
duğunu da duymuştum. 25 kanunu
sani919 tarihinde Reşit Bey ıs • 

tanbul MuhafJıZlığından, hamama 
gitmek için müsaade almış. Bir mu 
hafız refakatinde giderken Beyazıt 
meydanına çıktığı zaman evvelden 
hazırlanmış olan bir otomobile iki 
şahıs tarafından bindirilerek kaçırı
mıştır. Beraberindeki muhafız fira
rına mani olmak için çalışmış ise de 
otomobil sür'atle hareket ettiğinden 
tevkifine muvaffak olamamıştır. 

Bu meseleden haberdar olan ıs . 
tanbul Muhafızı, vak'ayı telefonla 
MUdiriyete bildirip firarinin ve 
kaçıranlann yakalattırılarak Mu -
hafızlığa sevkni emretmioti. p 1. M"d' . ··-:i o ıs 

u ınyetince bu emrin . infazı için 
Merkez Memurluklarıva lazımgelen 
e~ir ~eri~mişt!. Kaçırma çok iyi ter 
tıp edılmış plan dairesinde cereyan 

ettiğinden, o gün izine bile tes d"'" 
ed·1 a u: 

ı memişti. Ayni mesele için 

~erhum Sadrazam Tevfik Paşa be
nı makamına çağırdılar. Reeit Be -
yin firarından dolayı düveli itillti • 

yenin hükumete şedıdülmeal ve pd 
ağır kelimeleri muhtevi notasıOI 
şöyle anlattılar: Osmanlı im para " 
torluğunun bütünlüğünü istirdat -tt 
muhafaza etmek istiyen hükumetiO 
sıkı inzibat altında bulundurduğll 
bir adamın bile muhafazasından i • 
ciz olduğunu veya tehcir maselesin• 
sebebiyet verenleri müsamaha et " 
mek istediğine işaret ederek Reşit 
Beyin buldurulmasını musırran ta· 
lep ettiler. Hadise dolayısile aldığılll 
notadan pek müteessirim. Reşit Be
yin bir an evvel bulunması için aza· 
mi gayret sarf etmenizi memleketiO 
selameti namına isterim.. diye eınit 
verdiler. 

Sadrazamın bu emri üzerine PO" 
lis Müdiriyeti daha sıkı ve devaJJlb 
surette taharri ve takip etın~ 
mecburiyetinde idi. Takibat günlel'
ce devam ettiği halde bir ipucu bU'" 
lunamıyordu. Bir hafta sonra tald
be memur olanlar, firarinin izini bd 
lup lstanbul cihetinde Hasan Feb• 
mi Paşa konağında gizlendiğini ha'" 
ber almışlardı. Bu konakta yaptık• 
lan taharriyattan da bir netice çık• 
mamıştı. 

"Müntehir üzerinde zuhur edeO 
hatıratında, mezkur konağın bir O" 

dasının döşemesile alt katındaki tr 
danın tavanı arasındaki boşluktl 
saklandığını ve orada açtırdığı kaP' 
ğı zincirle bağlı bulundurduğun11t 
memurlar burayı keşfedip tevkif 
etmeğe ak1ktıklan zaman hazır bU· 
lundurduğu tabancasile memurlatl 
öldüreceğini yazmıştı.,, 

Reşit Bey, artık orada barının•· 
sını muvafık bulmadığından Beyol• 
lu cihetine geçerek Şişli civarındl 
bir eve saldandığını yine hatıra del• 
terine kaydetmiştir. Beşiktaş Ak•• 
retler caddesindeki hanesi tarassut 
altında bulunduğundan bittabi evi
ne gidemiyor ve bu sebeple ailesiııl 
ve çocuklarını göremiyordu. BirkaC 
gün sonra Reşit Bey, çocuklarıDI 
mektebe giderken görmek uzert 
Beşiktaştaki Ihlamur köşkü civa • 

rında dolaşmakta imiş. Tanınmaın• 
sı için başını ve yüzünün bir kısın•· 
nı kaşkolle kapatmış olmasına rat 
men, muakkipleri tarafından tanl'" 

narak Polis Müdiriyetine telefon1' 
haber verilmişti. Tevkifi için Beti)• 
taş ve Pangaltı merkezlerine veri• 
len err.ir üzerine her iki merkezdellr 
görüldüğü haber verilen mahalle Jil" 
zumu kadar memur sevkolunmut • 
tu. 

Memurlar sür'atle hareket edere• 
bulunduğu mevki ve civarını arar • 
larken Ihlamur köşkünün yanında· 
ki dere kenannda dolaşmakta oldU• 
ğunu görmüşler. Etrafını abluka &

derek yaklaşmıya başlamışlar. Ken• 
disini behemehal tutacaklarını ve at 
tık kaçmıya muvaffak olamıyacağ°Y 
nı anlayınca elinde bulundurduğd 
tabancasını memurlara tevcih il• 
birkaç kurşun attıktan sonra ta " 
bancasını ağzına çevirerek son k1J1 
şunu da sıkmlŞ', beynini bu suretli 

zedelediğinden biruh yere yıkılınıl' 
tır. Bu hal ve vaziyeti telef onla bl" 
na bildirdiler. Ben de İstanbul )ıfu • 
hafızına vak'ayı telefonla anlatturl' 
Muhafız Paşa derhal Polis Müdirf• 
yetine gelerek birlikte vak'a ma -
halline gittik. Üzerinde zuhur ede0 
ailesine hitaben yazdığı mazruf bit 
mektupla, hatıratım günU gnnuıı' 

kaydettiği defter, mürekkepli ka • 
lem, para cüzdanı ile mevcut e~ 
aldık. Merhumu da, defn için ailesi· 
ne teslim edilmek üzere lizımgeJeJI 
emirleri vererek Polis MUdirlyetiJtt 
İstanbul Muhafrıı ile birlikte dön .. 
dük. Merhum Reşit Bey intihar et· 
memiş olsaydı yalnız tevkif olun•· 
rak Mllhahzlığa teslim edileceJıti. 
ÇUnkU, Sadrazamdan aldığım eınJt 
bundan ibaretti. Bilahara 0 dahi di 
ğer mevkuflar gibi Maltaya göttl · 
rUiecek ve bu suretle ölmeden .kut" 
tulmu§ olacak ve belki de el'an bet' 
hayat kalacaktı. 



Kimyevi Gıda 

~YAZAN: 
Y NUNAD SERmBlU 

Çiftçilerin Mevkiini 
Fabrikalar Alacak mı? 

Kucağ•ı1da 
Aleulerin 

Tuttuğu Arka~afile 
içine Giriverdi , 

Sun'i Gıda için Şimdiye Kadar 
Yapılan T ecrii.belerin Neticesi 

Dünyada .insanların yaşamıya ve
yemek yemeğe başlad~arındanberi 
gıda araması en büyük bir mesele 
olmuştur. Yenilebilecek her şeyi 
ve hatta yenmiyecek şeyleri bile, 
tıpkı hayvanlar gibi sırf sevki tabi
ileri ile gıda olarak telakki etmiş
lerdir. Bu noktada, yenecek mik
darı aşağı yukarı doğru olarak ta -
yin eden iştah ve yine gıda madde
lermin intihabında rehberlik eden 
zevk ve lezzet hissi çok ehemmiyet
lidir. Ve nihayet bu tecrübi veziyet 
insanlara yaşamak ve çoğalmak 
imkanını bahşetmiştır. 

Fakat Lavoisiei'nin, hayat deni -
le~ şeyin hararet mikdarını kalori
metresinde ölçerek temessül hadi
selerini ağı rbir ihtirak mahiyetin
de gördüğündenberi iliıp sahneye 
girmiştir, insan için zaruri başlıca 

Çalarcahyı takip eclea bir mllfreze 6ıda tipleri tayin ettiği ·gibi bunlar 

- te - yakarıyor, Çakırcalı Efeden af dili- üç nev'e ayrıimıftır. 
Azotlu maddeler (protein), yağ-

- Elbette söyliyeceğim. Seni de yordu. lar (lipoide), ve nihayet nişa,s~alı ve 
liyliyecelbn. Kızı çadırda görüp · Çakırcalı bundan bafka hiç bit e- şekerli maddeler (gluride). Bu gıda 
~ götürelim diyen sen değil miy mir vermedi. Kızanlar yerde yatan maddelerinin her birisi oksidasi
din? Hatta reis ilk önce kıza ilişme- iki adamın ellerini, ayaldannı çöz- yonu ile neşrettiği hararet ile tav
lllek lstemifti de sen ille götürelim dükten sonra, beriki zayıf, ince ses- sif edildi, ve her nevi, içerisinde 
diye ısrar etmemif miydin? Nasıl, li adamın üzerine, semiz bir kuzuya ı insan hayatına zaruri asgari mik
beııim kulalnm koparır mısın? saldıran aç bir kurt gibi atıldı. Bo- ı dar tesbit edildi. Bu suretle beşer 

Zayıf, ince ..U adam sözlerini bi- ğuşina çok kısa sürdü. Zayıf: in~e gıdası ilmi esaslar üz.erine dayan -
tirmemişti ki, Çakırcalı Efenin: sesli adam sadece bağıhyor, hıç bır- mış göründü. Ve meşhur Berthelot 

- Atın ıu herifi de ateşe• Emn şey yapamıyordu. 2000 senesi için kimyevi gıda mad-
bir top gibi gürledi. Bir anda, iri yan adamın kendi- desinin her şeye hakim olacağını 

O hiç birşey söylemiyor, sadece sini kucakhyarak havaya kaldırdığı beyan etti. O zamanlar alimler gı
h\la dişleri arasında tuttuğıı kop- görüldü. Sonra kucağında sımsıkı da meselesini kat'i kanunlara tabi 
Dluş kanlı kulağı müthiş bir hırsla tutarak ateşe doğru yürüdü. Zey- kıldıklarını ve yakın bir atide, mil-
kemiriyordu. bekler, uzun namlu~u, gümüş kak- yonlarca zürra ve çiftçiyi birkaç bin 

•~ 1 malı tüfeklerine dayanmışlar, man-1 fabrika amelesile değiştirerek sen-uıce ses i zayıf adam ,.eri kaJan 
ark d-1 • ..;. ' >:> zarayı lakaydane seyrediyorlardı. tez vasıtasile elde edilen gıda is -a ~ının da birer birer marı-
f etlerini döktü, saydı. Çakırcalınm Herkes haydudun kucağında tuttu- tihsalini imkan dahiline getitdikle-
bilhasq na~ıu ~ıda4- ~ilJ. ğu taban.&J.Z kahpe arkadaşını ate§e rini sanmışlardL Artık insan, alnı
hassasiyet, ona söyliyeceji sözlerde fulatmasını beklerken öyle olmadı. nın teri ile ekmeğini •kazanmak mec-

h Haydut, kucağındakile beraber ate- buriyetinden kurtulacak ve işsiz -re ber oluyordu. Sıra ile hangi yü-
rük çadınnı bastıklannı, zavallı yü- şe giriverdi. Alevler içinde iri yarı lik meselesi ortadan kalkacaktı. 
rük kadınlarına nasıl tasallut ettik- haydudun ark .. daşını kor haline ge- Zira kimyevi gıda maddesi hemen 
lerini, yolda rastladıklırı silahsız, len arkadaşlarının cesetleri üzerine bedava olacaktı... Şimdi bu güzel 
fakir köylüleri nasıl soyup öldür- yatırıp boğduğu görüldü. Bu işi o hulyalardan beşeriyete neler kal
düklerini anlattı. Çakırcalının bü- kadar büyük bir hırsla yapıyordu ki . rnıştır? 
tün hükümleri biribirinin ayni ve kendisi de bizzat yanmıya başladığı Müsbet bir nokta vardır: İnsan 
kat'I oluyordu: halde buna hiç aldırmıyordu. : . vücudu, hakiki gıda olan temessül 

İşini bitirdikten şonra kendisi de edilebilecek maddeler ile beraber 
- Atın keratayı ateşe! ed" · 
Niha.yet geriye iki kişi kalmış, za- onun yanına uzanıverdi. bağırsak civarlarında tahrik ıcı 

Yıf, ince sesli adam o tek arkadaşı- Kıynlar ateşe yeniden kucaklar mekanjık bir tesirde bulunan ve 
ilin da habasetlerini döküp saymıştı. dolusu od~n ve çırpı attılar. Birkaç hazmı kolaylaştıran guddelerin if
~alı tam emri vereceği sırada saat sonra şafak atmıya başladığı razatmı tezyit edecek selülos, gibı 
bu tek haydut Efenin gözlerine bak- zaman ortada içinde dokuz Arıiavu- temessül edilmiyen maddeler~ de 
tı: dun can vermiş olduğu bir yığın muhtaçtır. Bu sebepten eskiden 

.. . söylendiği gibi bir yelek cebinde 
- Bir dileğim var Efe! 
- Nedir? 

İtıı- Bayır, canuııı baAışlamanı fa. 
istemiyorum. Beni istediğin gi

bi ıebert! Nasıl olsa elindeyim. Yal
lllı ölmek üzere olan bir adamın son 
~u yerine getirmekte vacip-

kulden başka bırşey kalmamıştı. Ça- .. 
1 

k d t k · k. 
k . . uç ay ı gı a aşınma ım anı or-
ırcalıya gelınce, o arkadaşlarile t d k 1 ş· d" b"lh pro 

b . lik b" 1 h k . a a a mıyor. ıın ı ı assa -
ır te ıraz evve are et etmış t . •1 . · h t ız. t . . . eıne erı yanı aya a e em azo -

ve uyuvup ıstırahat edecek emm ıu dd 1 · ·· d · ı· Ev . · . ma e en goz en geçıre ım. -
bır melceın yolunu tutmuştu. li b 1 k. · • t ·1 ·s . . . . . ve , un arı ımyevı sen ez ı e ı -
Dığer bırçok ışleri gıbı bu iş de tihsal etmek çok uzakta kalmakta-

çok çabuk Ödemişte ve civar kaza- . 
1 rd d ld T 1 f ak" 1 . dır. Zıra bu sahada muvaffakıyet-

t
a .a uyu u. e gra m ıne en sizlikler hadsiz ve hesapsızdır. Ay-

...... zmıre: . d t b" t '---1 - ne istiyorsun, söyle! nı zaman a yaşıyan a ıa ulllll arın 

De cÇakırcalı Mehmet dün gece do- tahassül sırnnı kıskanç bir suretle 
- mindenberi arkadaşlarının k Arn d d d )•Ptı uz avu u ağ a yakıp kül et- saklıyor. Hattl bir proteine istih-
~ iı ifleri birer birer kahpece miştir.> havadisini ayni günde ye- saline imkan olsa bile, esrarengiz 
ı...._ li1eıı hainin canını izin ver de tiştirdiler. Bu havadis İzmirde de kimyevi faaliyetleri için insan vü
~ alayun. Evet, bütün söyledikle-
l'i çok büyük bir dehşet uyandırdı. Ay- cudü düzinelerle muhtelif azotlu 
ı..~?irudur. İki gün evvel Birgi yo-~ ni saniyede de vaziyet Çakırcalı gıdalara muhtaçtır. Bu münasebet-
~ Puaumuza düşen iki Ödemişli Mehmedin şöhretinin artık duyul- le, yapılan araştırmalar bu azotlu 
il ı boyunlarından beşi bir yerde muş olduğu Mabeyne de telgrafla maddelerin de esasında daha basit 

buki nebatlarda hepsine birden 
malik değillerdir. Bunun içindir 
ki gıda rejimi asgari bir proteine 
nisbeti tazammün etmemeli, bili -
kis lüzumu olduğu kadar bu asit -
lerden ihtiv:ı etmelidir. Bu bakım
dan et, yumurtalar ve süt münte
hap gıdalardır. Halbuki nebatlarda 
bu asitlerd.?n fazla bulunmaz, bu 
sebeptendir ki sade sebze yiyen 
kimseler mütemadiyen yedikleri 
sebzeleri değiştirmek şartile yaşıya-

bilir. -
İşte gıda meselesinin pek basit 

olmadığı görülür. Ve her şeyi de 
bilemiyoruz. Bioşimik araştırmalar 
inkişaf ettikçe, gıda maddeleri lis
tesi de fazlalaşacaktır. Fakat bunun 
böyle olması için lizımgelen za -
manı beklerken, her gıdadan yeme-

. yi şiar edinmek lazımdır. Yalnız 
bugünkü nitemam ve muvakkat 
ilmimizden de iklime, mesleğe ve 
şahıslara göre bir gıda rejimi lis -
tesi yapması da istenebilir. Çok 
şeyle meşgul olmasına ragmen, me-

seleleri az halleden Milletler Cemi
yeti 1925 te bir Hijyen komitesi 
teşkil etmiş ve bu komitede gıda 
meselesi üzerine muhtıralar neşret
miştir. Fakat Birleşik Amerika bu 
hususun önüne geçmiş, ti 1923 ten
beri, milli tegaddi enstitüsü tesis 
etmit ve buradan, amme veya hu
susi müesseselere mühendisler ye
tiştirmiştir. 

Bugün başka bir şey de biliniyor: 
o da vücudü beşerde gayet küçüf 
kimyevi maddelerin mevcudiYetı

dir ve burada da madenler faiki
yet elde ederler. Hemoglobin'de za-

ruri unsur olan demirin mevcudi
yeti esastır. Beyaz ekmek, .süt ve 
pirinçten müteşekkil ve demir cin
sinden fakir olan bir gıda, çok va
him fakrüddem tevlit eder. Hatta 

öyl~ insanlar vardır ki suyu demirli 
y;ıpmak için sürahilerinin içerisine 
çivi bile koyarlar. Fakat diğer ma
deni unsurlar da vücutta başlıca 

roller oynarlar. Fosfor, ka~siyum, 
magnesium, fleur ve iod, manga
nez, bakır da bu aradadır. Bu maden 
unsurlarının vücudün muayyen u
zuvlarında toplanması, magnezyu
mun, nebatlarm klorofil'inde oyna
dığı rol kadıir mühim roller oynadık 
larını gösterir. Bunun içindir ki, tam 
bir gıda meselsi, bu unsurlan da 
muayyen bir nisbet dahılinde bir -
!eştirmek yoluna gitmelidir. 

Ve yine bu sahada organik un -
surları da nazarda tatmak lazımdır. 
Bu noktada da nebatat lleminden 
alınacak vitamindir. Ve J>unun Jlf' 

kadar mühim ve hayati bir rol oy
nadığı da artık malUın bir hakikat 
halini kesbetmiştir. 

Bu ilim ve l:!iraz da cehalet hali
tası, birdenbire sistemler içerisine 
sokulmayı münasip göstertmez. Bu
nunla beraber yine herkes, bu hu
susta uğraşıp durmakta, aistemler 
ve nazariyeler, tecrübe neticeleri 
birbirini teakup etmektedir. Orta
ya zaman zaman orijinal görünen 
fiıkir mahsaleleri çıkmaktadır. ~arı sökerken ben doğup öldür- bildirildi. unsurlar bulunduğunu, ve bunların 

~ Yüzükleri parmaklarından (Devamı var) acide amine cinsinden olduğunu -----------0--
Jı. ..... -•dıiı için bıçakla parmaklarını E k. af "d:l 1 i göstermiştir. Yalnız bu asitlerin de L111nrar n Danlzyolfan IUI "de benim! İtiraf ediyorum. Bu s ı yon mu uet en· 1 gıda cihetinden aynlıklan vardır. IOdOrlırl buıon gaHyorlar 
~ Allahm takdiridir. Sana nin teslim müddeti Bazıları gayet ehemmiyetsiz bir rol önümüzdeki haftalar zarfında fa. 
"- d heW ediyorum. Fakat izin uzab)acak oynadıkları gibi bazıları da yerleri- allyete geçecek olan Denızy· ollan ve 
..,. _ e fU kahpeyi ben öldüreyim. ne ikame edilecek herhangı· bir 
~dta· Limanlar Umum Müdür :. Raufi 
~ıne hiç birfey sorulmadan, Eski afyon bedellerinin, Ticaret madde bulunmıyan, bayat için za-

bil yüzd Manyasi ve İbrahim Kemalin bugün e edilmeden hepimizi ele Veklleü emrile ·· e sekseni peşin rurt maddelerdir. Meseıa bunlar a-
~ l' be 1 ak ri1m i k 1 ıl ,ehrimize dönmeleri beklenmekte-,,.,_ fU me unun canını n ala- o ar avans ve es arar aştir - rasında organilk mell§eden kükür-
"' "&11. ........ _1 ısa b kah ü tahsil lar dir. Raufi Manyasi §ehrimizde yeni ııt...__ &"""'" o onu u peliğin- dıktan sonra m s ve tüccar tün büyük bir kısmını ihtiva eden 
-n dola d ff Ef 1. d ı f 1 te l" dil · teşkllAt işlerile mqgul olacak ve a-J:ıı_ • yı sen e a etmezsin e! e ın e o an a yon ar s ım e mıye aysine, sonra, leucine, soleucine, 
~ bı k b b b 1 Şi d" k d ym onunda müteahhide verilmesi i-ı.... ra ta en ge erteyim. Eğer aş anmıştır. m ıye a ar yapı- lysine, histidine ilih.. vardır. 
""" -. ..... _ cabeden asri liman binası tadilAt l'ılı ... ""uu yerine getirmezsen ya- lan teslimat 3000 sandığı geçmiftir. Bu bakımdan bir gıdanın azottan 
cbr. ahrette on parmağım yakanda- Ancak Toprak Mahsulleri Ofisi ta- ı ıu kadar miktarda ihtiva ediyor projelerini gözden geçirecektir. 

rafından konulan mu&yyen müddet denmesi kifi değildir. Ehemmiyetle Fırbna geçti 
\'~calı bir milddet düşündü. zarfından uzak mmtakalarda bulu- nazarda tutulacak nokta, yenen ta· Evvelki gün Marmara. ve Karade-
~ 'tde upuzwı_yatan iki hayduda u- nan afyoncular teslimatlarını yapa- biJ gıdaların zaruri ve münasip nis- nizde baıhyan fırtına dün hafifle-

Uzun baktı. Sonra kızanlara: mıyacaldarmı ve müddetin uzatıı- bette bu asitleri jJıüva eylemeleri. mif olduiundan limanlara sıtmmıı 
-Ü:,~ıiln bakabm fU iki adamın masını istemiılerdir. Ofis bu talebi Fakat hayvanlar, bizzat bu madde- olan vapJlflar denize açılmışlardır. 
~ ayaklarını! tetkik etmektedir. Müddetin bir 1eri iltihNl edemezler, bunlan ne- Mıntaka liman merkezi vaziyeti a
ı.111, lnoe lelll adam yaJvpnp parp daha uzatılması mUhtemeldD. baparctaD almalın lizımdır. Hal • ıtkadarlara blldirmftUr. 

- - -- ... -- - ~-- - - ~ - ..... -

Amerika 
Donanması 

/nfaları Bir Hayli llerlemif Olan 
Yeni Gemilerin Vasıfları 

öir Amerika• Dritnotu Puama Kuabnclu Geçerk•n 

Amerikan hükümeti, bazı devlet
le::-le, bahri mukavelenamelerle mü
e~s tahdidattan nükulleri üzerine 
bir müddet sessiz durduktan sonra 
1937 senesinin kanunusani ayı bi
dayetinde, tıpkı Japonya gibi, .men
faatlerinin müdafaasına en müna
sip gördüğü donanmayı vücude g!: 
tireceğini ilan etti ve 1 teşrinievvel 
1937 <len itibaren Birleşik Amerik.a 
donanması cazami müessiriyet ve 
azami taarruz kudreti• elde etmek 
gayesile yeniden düzeltilmeğe baş· 
landı. 

Ve Japonya 1937 martında başlı· 
ca too kuvvetlerinin azami kalibre
sinin - 380 mm. olmasına dair İngil · 
terenin teklifini reddetmiş olduğun
dan Birlesik Amerika hali inşada 
olan Washington ve North-Caroli

n• •dlannd•lti yeni hat gemileri
ni 406 mm. lik toplarla techiz yo
luna ·gittiler. Bu iki gemi 1941 de 
tamamlıınacak ve 1938 - 1939 mali 
senesi için tasavvur edilen diğer 
dört sefine ayni kalibreli toplarla 
mücehhez kılınacaktır. 

1938 senesi bidayetin de, Ameri
kan hükumeti, donanmanın yeniden 
teşkili hakkında bir plan kabul etti. 
Bu plfın sekiz ila on sene zarfında 
yani 1948 senesine kadar umum 
lıurp sefinelerinin umumi yelalnu
nun 1.517.480 ton miktarına baliğ 

olacağını gösteriyor ve ayni zaman· 
da 1948 de tamamlanaack bir sen. 
y~rdımcı gemilerin de tezgaha kon
ması hakkındaki hükümleri ihtiV3 
ediyor. 

Bu yeni teşrik karar tatbik edi
lince Amerikan donanması aşağıd•
ki şekli alacaktır: On sekiz modem 
hat gemisi (on beş tane de eski); 
sekiz tayyare ana gemisi (asgari 
600 tayyare alabilecektir); kırk al
tı kruvazör (on sekizi ağır, yirmi se
kizi hafif); yüz kırk yedi torpido 
büyük bir eski torpito ihtiyat na
zarda tutulmak şartile) (ayrıca yet
miş altı kadar eski model) 

Japonya'da hat gemilerinin tonaj 
miktarlarının tezayüdünü göze ala
rak, bu yeni kanun büyük Ameri
kan hattı harp gemilerinin 45 bin 
tona kadar çıkabileceği hakkında da 
bir hüküm ihtiva ediyor. 

Bu ufak izahattan Amerikan de
niz kuvvetlerinin geniş mikyasta ve 
metodik olarak tezayüd ettiği görü
lüyor. Bu faaliyet bilhassa bat ge
mileri kategorisinde şayanı dikkat
tir. Vücude getirilecek bu seti.ne
lerden beş tanesi, 1937 senesi niha.1 
yetinde tezgAha konan Washington 
tipindedir. Başlıca vasıflan birbir
lerinin aynı olarak aşağıdaki şekil
de olac'\ktır: İlk ikisi için 35,000 
ton, diğerleri için 36,000 ton. Sürat: 
27 mil. SilAh: 406 mm. lik 9 topu, 
27 mm. lik 16 adet ve gene 40 mm. 
lik 16 aded tayyare defi topu, » 
mitralyöz, 3 tayyare, ve 254 mm. lik 
bir zırhlı köprü, ve su kesimJnde, 
406 mm. 11 bir çenber. 
Diğer taraftan sırf Amerikan mat

buatı t:ırafından nep-edllen hava-

. dislere göre de, 1 temmuz 1939 da 
başlıyan mall sene için tasa't vur 
edilen son iki gemi 45.000 ton hac
minde bulunacaktır. 

Bu muazzam çall§ma, 1948 sene. 
sine kadar durmıyacak, mütemadi
yen yeni deniz kuvvetleri vücude 
getirecektir. Amerikan donanması, 
dünyanın en müthiş hava kuvvet
lerine de sahiptir. 

Geçen sene nihayetinde bu hava 
kuvvetleri, harbe girebilecek 1600 
tayyareden mürekkepti. Bunların 

kısmı azamı uzak istikşafl.arda kul'\ 
lanılan tiplerdendir. Yeni kanun, 
tayyareleri 3000 ne kadar çıkarmış
tır. 

Bu yeni tayyareler, gerek hizme
te giren tayyare gemilerine konacak 
ve gerekse, Alaskanın, Havay ada· 
lannın ve garp sahillerinin müda
faasına tahsis edilecektir. 

Amerikan yüksek bahriye maka
mı, muharebe unsurlannı tezyid ile 
iktifa etmemiş, ayni zamanda Bir
lç.;;ik Ameriki13ı, şarkın olduğu ka
dar garp cihetinde de, Atlantik ve 
Pasifiğe doğru açılan iki visi deniz 
ve hava üsleri şebekesile çevirmit
tir. 

Yüksek bir komisyon, Amerikan 
donanmasının sevkulceyı hizmetlıa
rini en iyi bir ıekilde ifa edebilme
leri için, yeni hava, denizaltı gemi· 
leri ve hafit kuvvetleri üslerinin n .. 
releri olabileceğini arl§tırmıştır. 
HükUınetin tasvibinden geçen bir 
umumt program, bu sene bidayeti.Jı..; 
de kongreye tevdi edilmiştir. B.a 
program, memleketin haricinde te
kemmül ettirilebilecek noktalan vt 
deniz müdafaası umwnı siatemint 
ithal edilecek mıntakalan işaret 

etmektedir. Bütün bu istinad nok 
talannın, Guam adası müstesna, 
hepsi cFirst line of defence> nin 
imtidadınca veya dahilinde bulun
maktadır. Bu hat, Maine devletinin 
şark sahilinden Aleoutienne adala· 
rına uzanıyor, yalnız bu arada, Ha. 
vay adaları Samoa, Panama kanalı 
ve Porto-Rico'dan geçiyor. 

Pasfik Okyanusunda, komisyon, 
Havayın derhal takviyesi lüzumuna 
ısrar ve Aleutiemes civannda Una
laska'yı tAli bir hava üssü ve bir 
deniz.altı istinad noktası olarak tek
lif ediyor. Yalnız buralarının mete. 
orolojik müsaidsizliği gözönüne ah· 
narak başlıca hava ve hafif kuvvet
ler esaslannın kıt'aya doğru götürül 
mesine ve Kodiak .adasına tesbitine 
mecburiyet basıl etmiştir. 

Atlantik Okyanusunda, komisyon , 
raporu, Panama kanalının cenubf 
Amerika ile deniz ticareti yollarının 
ve garp Hindistlnı ile Avrupa ara
sındaki muvasalanın him~esinde 
garp Hindistanı mıntakasının e
hemmiyeti flzerlnde de ısrar et
mi§tir. Nevyork ve FilAdeltiya'n.ın 
başlıca merkezlerini teşkil ettiği fi· 
mal ve ıark büyük sanayi mıntaka
mnın hava hftcumlarından. m&IWl 

bırakılması için büyük tertibat ta 
abnuftır. 

.. (Sollu 1 MI ..,.,._..)' 
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m!nl 141 D 1i"M Sultan Aziz Devri 
Mersinde Başpehlivanları 

'' DERDLILER '' Y•an: Ablliln KISAKÜREK 

o gUıı içi çok sıkılıyordu. Hiç ko-{ 
nupıak illtemiyor, göüeri dalgm, 
fikri perlpııdı. Gayesiz bir yürtı -
yüfle dar, bozuk aokaklardan geç
tıl. Ytlrildtl, tekrar ytlrildtl. Nihayet 
tmlla bir yen, ıelmiftl Burul 
,a"1 .ım on çam ağaclle besen • 
mil. kilçtlk bir tepe idi. Etrafına 
1-lnnıdan çamlardan biriaiııin al • 
tma oturdu. Bakıtlan engine dal • 
da. Uukta deniz, bir yaprak kadar 
ol8un kımıldamadan uslu ualu dur • 
makta. Gilnel olanca kuvvetile su
yun ytlzUDde küçük pantılar yap • 
makla JllellUl. Ilıkça bir meltem 
rllgin Perihanın dalgalı, kumral 
lepiaka saçlannı haiıf hafif okşu • 
,or. 

Be 1 e d iyeci li k , -Akkoyunlu Kazıkçı . Karabekir-
- •• - YAZAN: SAMI KARAYEL 

-.:ı-~::.-.:..'t7: Mersinin Turistik BirŞP.hir Olması K 
dlr~Neden!. . için Esaslı Tedbirler Dü)ı{Jnil.lil.yor ara Bekir Meydanda 

- Belki Perihandan daha dertlı T 
ve hayattan, çoktan ümidini kes • 
mit bir kimle!.. 

- Rica edersem? .. 
Herkes, BafPehlivanlaTla Giireıe 

Perihan, on dokuzunu henüz dol· 
durduiu halde çehresinde bellibelir
• keder çiqileri hasıl olmuştu. 

BneUd mene li8eyi bitirmiü, aile8l • 
Din mran tizeriDe yübek tahsil • 
den vugeçmifti. Bugün yine olanca 
chılgmlJiı üzerinde idi. Elindeki 
mecmualann arsamdan çıkardığı 

romanın gelişigüzel bir sayfasını 
açb. Açık mavi gözleri sabrlarda 
geziyor, fakat fikri hiç de bu keli • 
meierin minuile meşgul değildi. O 
yine bet aene çılgınca aeviftiği gün
leri dütUnttyordu. On albay evveli
ne kadar süren bqdöndtirücü bir 
uadeti vardır. Fakat neden o gün
ler geri gelmiyordu? Hayır, hayn.. 
o gtlnlerin geri gelmesine imkan 
yoktu. O sevda dolu günler fimdi 
kendi8ine çok uzak ve bir seraptan 
başka bir şey değildi. Çttnkü kaba
hat hep kendiainde idi. Hele Şekip
le son aynldıiı bu yerde zavallıyı 

ne kadar UmıiiftU. O birtürlü ken
dWden aynlmak istemiyor, halbu
ki, kendilll inaafmzca: 

- Oit Şekip ! Arbk hen seni aev
miyonmı ! .. diye açıkp aöylemişti. 
0 uda. bef ..WIJr -.giJabı, Şeti-

Genç şair, ayağa kalkb. Dağınık 
saçlannı düseltmeğe çalıprak de • 
rin baklflarmı Perihan& dikti. Na
zik bir tavırla: 

- Şek ip!! dedi. 
Bu anda, Perihanın içinde derin 

bir sızı uyandı. Ne tuhaf tesadüf .. 
vaktile buralarda hep Şekiple gezer
di. Talihin bugün karpsına çıkar · 
dığı itte ikinci bir Şeldp... Perihan, 
pirin gözlerine, gözlerini dikti. Ani 
bir kararla elini uzatb: 

- Dert ve 1llr arkadaşı olabilir 
miyiz Şekip Bey! .. 

- Acılanmla kimseyi müteessir 
etmek istemediğim gibi, bqkaları • 
nın kederlerine de ortak olacak 
kudretim kalmadı. 

- Adeta benim düşüncelerimi 
söylüyorsunuz .. 

- Belki .. 
- Belki değil, muhakkak .• 
- Fikirlerimiz ayni ise bir kar -

det olabiliriz. 
- Mazimizden bahsetmemek tar· 

tile ... 
- Şimdi de siz benim düşüncele

ritni söylUyorsunuz .. 
1ki genç, bu suretle tanıştılar. 

Her gün ayni yerde buluşuyorlar, 

birbirlerine denizden, mehtaptan, u
fuktan bahsediyorlardı. Mevmlan 
daima tabiat oluyor, her ikisi de ar
zu ettiği halde~ ttırltı birbirlerine 
açılamıyorlardı. Niha,ret yine tabi
at lwaunu haricine çıhm•yarak ta· 
Nfbklannduı tam Mr ay aoara Pe
rillanla tair Şekillin .. nlan yapı.l
aı. 

llia ~ lıl- da 1lir pamuk -------------•I 
lpltil llıi Jropıp eridll'ni JUwtme. Di J I k " 
• dejildi. Ne yuıt ki o limdi çok naraa ım an 
w:aklarda, hem, gitti gideli bir Al• b • J Bi 
mektup da yawma•lfh. Yazmamak l~f8 efınue r 
ta da haldı idi. Ne de oı.a, göayq- 1ı• ı:;e 1. • 
1an d6ken bir er1re1ıte eıbetıe bir mar r aaı ıyetı 
gurur vardı. cYeni sabah. ·gazetesinin 22, 2~ 

Perihan, daha Şekibin Anadolu • mayıs 939 tarihli nüshalarında (Di
ra gittiğinin IJrinci güntl yapbğına narın eksikleri) (Dinar Belediyesi
pipsan olmqtu. Fakat ne yapsın, nin isabetsiz bir kararı) serlevhala
bir defa ok yaydan çıkmıştı. rı ile (M. A. A.) imzası altında ya-

Perlhan, bu düşüncelerle yuğrul- zılan yazılar hiç de Dinardan yazıl
du, yuğnıldu. Nihayet derin bfr madığı gibi Dinarın bugünkü sıhhi 
göğUa geçirerek başını ağır ağır ve hayati bünyesine aykırı olmakla 
evveıa sağa, sonra sola gezdirdi. beraber Dinarın katetmiş olduğu te
Tam bu sırada ağzından gayriihti- rakki ve inkişaf hamlelerinin tama-
yari bir: men gerisinde kalmaktadır. 

- A! .. çıktı. Sekiz metre kadar Kazanın bugünkü durumuna VU· 

llOlundaki çamın albnda esmer bir kufiyetini kıt gördüğüm bu imza sa
delikanlı obırmuş, elindeki deftere hibine bir nebzecik olsun malfunat 
bir ı;,ey1er yazıyordu. O kadar <Ll • vermeyi lüzumlu gördüm. Dinar 
gmdı ki, kendisinin çektiği cA! ~ yı Belediyesi imar programını siste
bile lşttmemlşti. Genç kız, on daki- matik bir şekilde tatbik etmektedir. 
b kadar delikanlıya uzun uzun Bu seneki faaliyet taksimi mucibin
llattı. Fakat, yamslle meşgul olan ce fenni mezbahanın inşasına baş
pnç, hiç bir hareket g~en lanmıştır. Sebze hali inşası, yangın 
~ki deftere durup durup bir ve sulama işleri için arazöz müba-
18)'1er yazıyordu. yaası için 939 senesi bütçesine lüzu-

Perihan dtlftlndü, dfittindü.. son- mu kadar tahsisat konulmuş ve ka
ra dayanamadı. Hafifçe öksiirdü. sabanın müstakbel imar pliıunm 
lllten olmadı. meydana getfrilmesi tçin gereken 

Ayala blkb. Ağır adımlarla, teşebbüsler müsbet bir şekilde neti
cencin, a.rtmı dayadıtı çaınuı ar • celenmiftir. 
hama )'aldaotı. Yavqga, yuılaa Belediyenin yegane hedefi belde 
deftere baktı. &nua, cSon gtınü • hemterilerinin mahallt mahiyette
mtbı aon gtinahı. haehklı bir tür ki medeni, içtimai ve sıhhi ihtiyaç
eldufunu gCSrdtl. Bfrlr.aç dakika da· lannı teminden başka bir ,ey değil-
M bekleclDrten 80llra meydana çı • 
lrarak: 

- Affederainll.. ya;.dıjuua Piri 
lfireblllr miyim' dedi. 

Genç, derin UJkudan uyanan 
bir buta slbl auaiyede ftkria • 
4len birı10t 18)'1er pçlrdi. Solpn 
dudaldaruıdan 1U blfmeler d6ktl
dl 1 

- Şiir bana aittir. em ldnurintd 
- Zavalla bir dertli ile t..111pa1-

uaız daha fyi etmif olmaz Dll8UUS .. , .. 
- la, lair ~ Je Biziu !fbl 

a'mı111e dertlt 1-T .• 
~ mkMrat •. .., verdi: 
- Pmn.aa. •• 
- T 1 kJdlr ederim.. 
- Ya, ıdlbı wntn1• ...., 

dir. 
Sinema ve sıtma itlerine ıelince: 
Delerli ve çalıfkan valimiz Ah

met Durmuş Evrendilejin himmet 
ve gayretleri ile muhuebei hususi-
1e btltçesinden kazamız halkevine 
yapılan 2000 lira yardımla mübayaa 
olunan sesli sinema makinesi dört 
aydanberi hali faaliyettedir. 

Dinarda sıtma eskisine nazaran 
yok denecek derecede azalmıştır, 
Bunun da yine Amil .,. saikinin kıy. 
metU valimizin unutulmaz büyük 
gayretlerlle Sazlık nam mahaldeki 
bataklılı birkaç sene evvel kurut
mak suretlle kazada sıtmanın köldl
nü kazıyıp attığını Dinar ahalisi çok 
fyl bllfrler ve takdir ederler. Eczaeı 
ftlne gelince: 

Senelerdenberi ecıacıya. ayda ..,. 

BelediJeaİD •illıİ• varid at • e•balanadaa M•raİ• iakel..t 

Mersin (Hususi) - Ben size Mer 
sinin bir panoramaflUU çizmekten 
ziyade bu gehrimlzi allkaadr eden 
Belediye, spor, sağlık ve kWtür iş· 
terinden bahsedeceğim. Bu yazım i • 
çin ziyaret ettiğim Belediye Reisi • 
nln Ankarada bulunması dolayısile 
ona vekilet eden Enver Germen ha· 
na aşağıdaki izahatı vermek lfıtf un 
da bulundu: 

- Bir gehri yaparken evvela top
rak .alb işlerinden başlanmak lizım· 
dır. Onun ic;:in, biz de gehir işlerine 
bir kanaliza.ayonla, içme su tesisatı
nı yaparak başladık. Maalesef ge • 

hirde evvelleri temiz bir su yoktu. 
Yalnız bir dere vardı. Halle oradan 
su ihtiyacını temin ederdi. Bunu göz 
önüne alan Belediyemiz, Ankarada
ki filltre sisteminin kilçük bir nümu
nesinl Mersinde kurarak halkın su 
ihtiyacmı önledi. Tesisat 50.000 nü
fusa gön! yapılm11br. Halkın da 
bundan iyice iatifade edebilmesi i · 
çin, llcretl hiç nazarı itibara alma • 
dık, ucuz verdik. Ve bu sayede bu • 
giln memlekette 8U ile gele!ı gelen 
hiç bir hastalık kalmamljltr. 

Gelelim elektrik iflne: Belediyenin 
de hiuedar bulunduğu bir firket 
vardır. Bu firkette biraz ecnebi aer 
maye vardır. Şirketin, tamamen Be
lediyeye geçmesi için Nafıa Veka
letinin neareti altmda müzakereler 
yapılmaktadır. 

Yollar: Vaktile Mersin yolları pek 
muntazamdı. Asfalt, parke ve IO 
seler yapılmıştı. Fakat su tesisatı 
yapılırken yollar köstebek yuvası. 
na dönmüştü. Şimdi bu bozulan yol 
lan yapmıya uğraşıyoruz. Bu ara
da bir de asri mezarlık yapbk. Bu
rası, geniş bir saha üzerinde etrafı 
duvlarlarla çevrilmiş, içinde su, o • 
topsi tesisatını havi modern bir me
zarlıktır. O saha, nizamnameye gö
re adalara ayrılmış, yollar açılını~ 
ve iki senedir de ağaçlandırılmakta
dır. Memleketin başka köşelerinde 
bulunan hristiyan ve islam mezar
lıklan kapatılmışbr. Belediyemiz, 
halkın deniz ihtiyacını da düşüne • 
rek pek çok mükemmel bir pl8j 
yaptmıış ve halkın istifadesine aç
mıştır. Ebedi Şef'imiz Atatilrk'ün 
anıtını yapmak için geniş bir sahayı 
iatimllk edip orayı park haline gc?
tirdik. Bu ilde iklimin de çok yerdı
mını gördtık. ÇUDkU geçen sene dik 
tiğiıniz ağaçlar bugün sekiz on se • 
nelik afaç manzaraeuıı arzediyor. 
Bii- yandan da yukarıda, yaptınla • 

rilegelmekte olan bidayeten 40 ve 
bir senedenbefi de 30 lira ücretin 
mevzuatta yeri olmadığından kesi
lerek kazanın sıhhi işlerini eksiksiz 
yapan doktora fukara halkın mua
yene ve tedavisi için ayda 20 lira 
yardımda bulunmayı, ayda 108 lira 
doktor maaşı vermek kudretini be. 
lediyede göremiyen muhterem be
lediye meclisi daha muvafık bul
makla rasyonel hareketten uzaklaı
mamıştır. 

Asıl mesele yazıların, imza sahi
binin babası olan eczacının emek 
sarfetmeden ayda 40, 30 lira gibi al
dıiı külfetsiz bir paranın kesilme
ıfle tahassül eden teessürün ifade
ıinden başka blrfey değildir. 

Dinar Kaymakamı ve Be
eldfye retli A. Baysal 

cağını söylediğim anıtı Akademi 
vuıtasile yaptırmıya çalışıyoruz: 

Bu ane kadar birkaç maket yapıldı, 
kabul edilmedi. Bunların yapılma,gı 
için Belediye de Aızami fedakarlık 

gösteriyor. 
Belediyemizin alikadar olduğu 

mühim işlerden biri de mezbaha işi
dir. Projesini yaptık, Sıhhat ve Na
fıa Vekaletlerine tasdik için gönder
dik. Şehrin güzelliği ile mütenasip 
bir istasyon binasının yapılmasını 

Nafıa Vekiletinden istedik. Yaptı • 
racaklarına söz aldık. Şehirde bize 
ait olmıyan bir spor sahamız vardır. 
Şimdi Belediyelerimiz bütçelerine 
spor için tahsisat koyuyorlar. Biz 
de bu iş için on bin lira ayırdık ve 
tdarei Husuaiyenin de yardımile ya 
kında :Ueraln ,ehri stadının inşasına 
bqlanatalrtır. Şehrin plim Yansen 
taraf mdan yapalınıftır. Fakat daha 
tatbik MhHına konulmamlfİır. 

Be~ ıelir memllalanru 
Belediye vergilerile 1akelelenlen al
dJPrim iakele nelmlerl tetldl eder. 
tskelelerden temin ettiğimiz varidat 
birkaç seıae evvel 150.000 lira idl 
O zamanlarda bütçemiz de 300 bin 
liradan qağı dllpnüyordu. Fakat 
iki senedenberi varidatmus tenakus 
etmeğe bqladı. Bunun l!lebelti de 
doğruca iıkele tarifelerini tezyid i
çin tktısad Vekileti bir tarife yap
mıştır. Ve bu tarife yapılırken de 
hayat ucuzluğu gözönUnde tutul • 

muştu, muhtelif eıyalardan alınan 
resimler tenzil edilmiş ve bizim de 
bu yüzden varidatımız eksilmiştir. 
İskele varidatımızı bu sebeple kay -
bettik. Halbuki bu sırada memleket
te hizmet hacmi genişlemiştir. Me -
sela sıhhat teşkilatımızda bir dis -

panserimiz varken biz buna süt ço
cuğu bakımevi ilave ettik. Mütehas
sıs doktorlar', hastabakıcılar celbet
tik. Şehir genişlemeğe başladı. Te-

i$leri çoğaldı. 1ki 
senedir çok sıkıntıdayız. Yapılacak 
iş çok, maalesef para az. Bunun için 
varidatı çoğaltma çareleri arıyoruz. 

Mersin, şirin bir yer olduğu için 
burada her gey yapılabilir, turistik 
bir gehir olur. Bilhassa kı§ın birçı k 

vatandqlar gelip burada istirahat 
edebilirler. Arada memleketimizi zi 
yaret eden büyüklerimiz hu arzuyu 
gösteriyorlar. Buna karp bizim de · 

tatmin edici vazifelerimiz vardır: 
Yollan tamamlamak ve güzel otel • 
ler temin etmek. Belediyemizin bu 
dar bUtçesile bunlara el koymamıza 
imki.n yok. Nihayet ıuna vanyo • 
ruz iri: Yurdun bu güzel parçasuu 
en mu.aıt bir hale getirebilmek l • 
çiıı devletin yardımma ihtiyaç var
dır. 

Bunların olacağına kanüz, çünkü 
biz, çalışan bir Belediyeyiz. Memle
ketimizi imar etmek arzusu ile kıv
ranıyoruz. Son söz olarak; bu iyi 
arzulanmızın yerine getirildiğini ve 
diğer gehirlerde olduğu gibi bize de 
yardım edilecefini umuyoruz .• 

Kıymetli muhatabımın sözleri 
burada bitti. Ben de kendisini da • 
ha fazla meşgul etmedim. Çünkü ö
nünde, masanın il.zerinde tetkik e • 
dilecek biraU.ıil evrak vardı. Kendi
abıe tefekktlr ederek onu evraklari
le bqbqa bıraktım. 

Ohami Kılıçata 

Çıkan Beki re 

Kazana yakın bir yerde oturan ! 
Bekiri gören ihtiyar cazgır, önünde 
kispet meydana çıkmadı&ını görü- \ 
yordu. Bu adamın büyük ortaya da 
çıkmadığını görünce taaccüp etti. 
Çünkü; tanımadığı bu pehlivanm 
hangi güreşe çıkacağını merak edi· 
yordu. Yanına sokuldu, omuzunu 
dürterek: 

- Pehlivan, neden güreşe çıkını· 
yorsun? 

Bekir, başını kaldırdı, baktı, bu 
sefer de ihtiyar cazgırın zebani gibi 
brşısına dikildiğini gördü. Ba~ını 

sallıyarak mukabele etti: 
- Bir sen kaldıydın!.. Çıkarım, 

çıkmam .. güreşirim, güreşmem, sa
na ne? .. 

- Yoo ... Merak ettim de sordum. 
- Ne vakit çıkarsam o \•akit gö-

rürsün?.. Hiç merak etme ... 
Hulasa; Bekirin b .. şı belada idi. 

Şimdi bir de cazgıra dert yanıyor
du. 

Hatta, ca7.gıra daha sertçe davra
narak: 

- Yahu; sıma ne oluyor ihtiyar?. 
Hep buraya gelenler, muhakkak 
kendi istedikleri yere güreşmeyip 
sizlerin istediğiniz yere mi güreşe· 
cek? 

Cazgır; Bekirin hu sözlerine mu
kabele etti: 

- &na ne be oğlum! •. Ben sana 
acıdığım için söyledim... İsteiiğin 
yere çık!. İstersen baş _güreşe-... 

Diye. alay etti. Bekir aldırmadı. 
Olduğu yere çömeldi ve meydanı 
na seyre daldı. 

Nihayet; baş pehlivanların güreş 
sıra&ı gelmişti. Ca.zcır ba.Aırıyordu: 

- Baş pehlivanlar meydana! .. 
Kavasoğlu başta olmak üzere Ar· 

navutoğlu, Makarnacı, Kündeci Hü
seyin, Piç Mustafa, arkalarında hi
llli gömlekler, ayaklarında kispet
leri kazan dibine gelmiye başlamış· 
lardı. 

Bekir; cazgırın: 
- Baş pehli\•anlar meydana! .. 
Sözü üzerine hemen olduğu yer-

de soyunmıya başlamıştı. Yanında 
bulunanlar bu herifin çıldırdığına 

ham letmislerdi. 
Ali Bey Bekirle alakadar olmadı

lı için o tarafa baktığı yoktu. Beki· 
ri sovunurken ihtiyar cazgır da gör-

' 
memişti. 

Alelacele soyunan Bekir, kispeti
ni ayağına geçirdi. Keçebentlerini 
doladı, paçalarını bağladı Yanında 
oturan tanımacflğı bir adama: 

- Affedersin ağam, lutfen şu be
nim eşyalara bakıver. 

Diyerek kazan başına yürüdü. 
Tam kazan meydanına gireceği za
man ihtiyar cazgırın göğısüne da
yandığını gOrdü. Cazgır, söyleniyor
du: 

- Hey, susak ağızlı nettye böy-
le? .. 

Bekir, ihtiyarın elini göğsünden 
çektikten sonra: 

- Ne istiyorsun be adam? .. 
- Ne istiyecefim? .. Baş pehlivan-

lar güreşecek şimdi... Senin ne işin 
var burada? .. 

- Burası er meydanı değil mi?. 
- Er meydanı amma; her önüne 

gelen de saçma- sapan istediği yere 
çıkatnaz ya? .. 

- Çekil karşımdan, kalbini kır
mıyayım ... Yol ver bana! .. 

Ali Bey; işin farkında değildi. Fa
kat klhya, Bekirin cazgırla çekişti
ğini görmüştü. 

Kahya, Bekirin soyunup meydana 
çıktığını görünce gülmiye başlamış
tı, herif delirmiş diyordu. Meczup 
adam durdu, durdu meydana çıktı, 
diyordu. Ali Beyin yanına sokula
rak şunları söyledi: 

- Beyefendi; Bekiri görüyor mu
sunuz? 

GiJliiyordu 
- Ne var? nerede? .. 

- İşte efendim; kazan dibinde 
cazgır la münakaşa ediyor. 

Ali Bey, kazan meydanına gözle
rini çevirdi. Hakikaten, Bekiri so
yunmuş, cazgırla didişir gördü. Gü· 
lerek kahyasına: 

- Ben sana demedim mi bu he
rif meczuptur?.. Görüyor musun 
baş güre.şe soyundu! .. 

- Evet; kaçık bir adam ... Bilmeın 
ne yapmalı? 

- Git şu herifi oradan çıkar ... 
Kahya, kazan blJlna koştu. Beki• 

rin kolundan tutarak: 
- Bekir, ne yapıyorsun oğlum? .• 

Haydi çekil buradan!.. 
- Neden çekiliyorum be? .. Ben 

de pehlivanım!.. 

- Oğlum, görmüyor musun, bat 
pehlivanlar güreşecek? .. 

- İyi ya; ben de bunlarla tıüre 
şeceğim ... 

- Deli misin nesin sen?-
- Ben deli değilim ... 
- Ali Bey emir veriyor... Çekil-

sin, diyor ... 
- Git Ali Beye söyle, beni mey• 

dana soksun. Yoksa burada bağtrı• 
rım. Hakkımı yemeyiniz. 

Bu ıürültüyü kazan bqına ıeıeıı 
baş pehliv.anlar da ifitmiıfü. ltavas
oğju, Amavuto!lu bıyık altındaa 

kıskıs ıülüyorlardı. 
Hatti; bir aralık Kavuoilu; ol

dutu yerden ..ıendi: 

- Bırakın fU fukarayı be!.. Gelsill 
p~lim fU adamlaL 

Nihayet beyler, qalar, lyanlar i· 
,e müdahale ettiler ve Bekirin mey
dana çıkmasını müdafaa ettiler. 

Ali Bey de ·kazan dibir.e gelerek: 

- Bırakın fU adamı meydana. 
Görsün ne demek olduğunu Kırk
pınann!.. 

Nihayet, zavallı Bekiri güç beli 
kazan dibine sokmuşlardı. Seyirci· 
lcr, pehlivanlar, cazgır, eıraf ve a• 
yan bu adamı delilikle itham edi
yorlardı. 

Bekir, kaazn dibine gt'lir, gelme& 
gömleğini arkasından attı ve bu su· 
retle büsbütün soyunmuş oldu. 

Bekirin vücudü çok mütenasip ve 
adali idi. Onu çıplak görenler şaşır· 
mışlardı. Çetin ve kerpiç gibi bir 
vücude malikti. 

Hatta; baş pehlivanlar bile Bekl
rin vücudüne hayret etmişlerdi. Si
vaslı soyu.nur soyunmaz kaz8nın ba· 
şına geçip' yağlanmıya başladı. 
Pehlıvanlar Bekirin yağlanması

na bakıyorlardı. Şaka değil, bir baf 
pehlivan gibi ustaca yağlanıyordu. 
Kispetin kasnağını, iç dikişleriıd 
bolca yallıyordu. Şirazelerini çekif
tire çekiştire yııjlıyordu. 

Car.gır o kadar kımu§tı ki, Bekiri 
Kavasolluna dayayacaktı. NitekiJll 
de- öyle yaptı. 

Bekiri, kolundan tutarak Kava.
ojlunun yanma verdi. Seyirciler bU 
hale gülüyordu. 

Bekir, hiç oralarda delildi. Dahi 
h&lA sakin ve sakit idL 

Cazgır; davul zurnaları sustur 
muş, pehlivanlann menkıbelerini "" 
kuyordu: 

- Buna Kavasoflu derler ... Peh-
livanlarm pehllvamdır ... 

Sıra Bekire gelince; yükselr ~ 
ismini sordu: 

- İsmin ne senin? 
- Bekir ... 
- Nereliııin? 

- Sıvaslı ... 
Ca~gır, bağırdı: 

- Buna da Sıvaslı Bekir, derler •• 
Güreş başladı. Kavasotlu; gülil" 

yordu. Hiç ehemmiyet vermedL 
P•şrevini bile kı11 kesti. Bir iki t;rr
pınarak durdu. 

• (Devamı var) 
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ı f Amerika 
Donanması 

Preventorium Sanatorium Direktörlüğünden : 
Miktar 

Eksiltmeye Prevantoryom Pansiyo11 Tahmin Tutan lık Eksiltmeniıı ya· 
pılacaiı 

Oyuncular bakem kumanda11ada 117irclleri selamlıyorlar 

B. T. Ve Bölge Kupası Maçları 

Şişli - Süleymaniye muhteliti Kasımpaşa Ga
lataspor muhtelı-i 6- 1, Beylerbeyide 

Kadıköysporu 2 - 1 yendi 

Taksim sladmda Galatasaray -
Fenerb .. hçe maçıı~dan evvel bölge 
ku.P sı maçları yapıldı. 

Ilk maç Beylerbeyi ile Kadıköy 
spor arasında yapıldı ve maçı 2-1 
Beylerbeyi kazandı. 
İkinci maç Şişli - Süleymaniye 

tnuhteliti ile Kasımpaşa - Galata· 
•Par arasında yapıldı. 

İlk de\•re sıkı bır karşılaşma ha-

00 00 ag 

linde oldu ve 2-1 Şişli - Süleymaniye 
muhteliti kazandı. 

İkinci devrede Süleymaniye - Şiş
li muhteliti daha düzgün oynıyarak 
gollerin adedini altıya kadar çıkar
dılar ve neticede oyunu 6-1 kazandı. 
Öğleden evvel Şişli ile Pera ara

sında yap1lan maçta 2-1 Pera galip
ken hakem Kemal Halim oyunu ta· 
ti1 etti. 

Konan maddenin için için 
cinsi Kilo Adet Kilo Adet 

olunan F. · teminat 
kuruş Lira K.rş. Lira K. Şekil Gün Saa \ 

(Baıt.rafı 6 inci "'ffada) 
Diğer taraftan Carailes denizi de, 

21/6/39 14 Floridayı, Antillerden geçerek '=c- Birinci nevi ekmek 20 000 15000 
nubi Amerikanın şimal sahiline bağı ----------
lıyan bir hat ile himaye edilecektirı Kıvırcık koyun eti 1 000 lOOC ' 55. 1100 

Komisyonun dikkati bilhassa Gu- Erkek dağlıç koyun eti 8 000 '~~: 55. 7700 

am mıntakasma ve Filipinlere çev- Kuzu eti 2 OOO 
300 

45· 1~~~ 
rllmi~~ Birinci mınhka b~nci S~rre_t_i~---- --~~-~-------~-~4_0_·--~------------·~--

Açık 9,5 3325 249 50 

802 15 Kapalı 21/6/39 14.15 

'derecede bir hava, denizaltı üssü teş Ciğer 250 250 27. 135 
kil edecek v-aziyettedir. Bazı askeri Beyin 600 500 15. 150 
raporlara göre bu adanın sevkul- Paça 1000 1000 3.5 70 
ceyş avantajları aşağıda yazıldığı İşkembe 500 500 15. 150 
veçhiledir: -~-~-=---=-~~~~~~~~~~·~~~~~-~~~~~~~~~--~~ 

Kesilmiş kuru meşe ve 
1) 1200 mil dairesinde, herhangi gürgen odunu 250 000 250 kiloş~ ?75. 2750 

bir deniz kuvvetine muadil veya fa- Meşe mangal kömürü 10 000 4. 400 
ik bir hava donanmasını toplıyabi- Gazhane koku 100 (ton) 1900. 1900 
lir. 2) Filipin adalarına müteveccih Yerli kriple 150 (ton) 1650 2475 her türlü harekatı neticesiz bıraka· __________________ _.._ ________________________ _ 

37 90 Açık 21/6/39 14.4tı 

564 40 Açık 21/6/39 15.15 

cağı gibi cenupta kfıin mıntakalara Arpakırması 5000 i. 300 
karşı yapılacak hPr türlü harekatı Kaba Ye ince kepek 16000 4,5 720 96 Açık 21/6/39 15.30 
imkansız bir hale sokabilir. Saman 13000 q. 260 

Bu ileri üssün vlicude getirilme•,!, 38 çeşit yaş sebze 29250 32500 17150 l:>ti50 4930,75 ' 370 
Guam ile Havay adasındaki deniz ----------------------------------------

Açık ~1/6/939 15.45 

muvasala yollarının ihlal edilmeme. Kuru soğan 2500 2000 7,5 337,50 
sini intac edeceği gibi bütün garb Patates 3000 3000 8, 480 
Pasfikte deniz harekatı yapabilme::: Yumurta 20000 15000 1,75 612,50 

107,25 Açık 21/6/39 16.3~ 

imkfınını hazırlıyacaktır. Neticede Sadeyağ (Trabzon) 200 200 85 340 
bur&sı ikinci bir Singapur olacak- Sadeyağ (Urfa) 2000 2000 100. 4000 
tır. Bu halde de Havay adaları, daha 1 ----. -----
süratle Pasfiğin Cebelüttar1kı vazi- Beyaz pcyn~ lOOO lOOO 40 SOO 165 Açık 22/6/39 14.3~ 
fesini üzerine alacaktır. Kaşar peynır 1000 ıooo _______ 7_o __ l_4_o_o _______________ _ 

325,50 Açık 22/6/39 14 

Bu suretle Amerika, kuvvetli do- Tavuk 500 500 70, 700 
mınrnasını, bu rniihim sevkulceyş Hindi 200 200 55 220 
noktalara istin ad ettirerek, siyaseti- Piliç 200 200 60 , 240 

87 Açık '22/6/39 15 

~in en büy~k bir muvaff.akıyet ami- Ze tinyağı Ayvalık 1000 ıooo J2 1040 
lı olarak elınde tutmaktadır. T Y k 1500 •ooo t7 1485 

~ • ı=::;;;ı oz şe er "' 

Gül Kupası 
Atletizm 
Müsabakaları 

(Baştcırafı 4 dl sayfada) 

Galatasaray Feneri 
4-3 Yendi 

Makinelenmiş Tosya 
pirinci 
Makarna (irmik) 
Un ekstra 
İrmik (sıfır No.) 
Nişasta (yerli bu~ 
Pirinçunu 

3500 
150C 
200(, 

100 
100 
100 
500 

e5oo 
'000 
f ooo 
ılOO 
100 
100 
30<.

1 
500 

27 
25 
15 
18 
20 
25 
27 

1620 
625 
600 
36 
40 
50 

Dördüncü kategorıde de 38 pu
vanla Haydarp şa biirnci, 16 puvan
la Be~ıkt.aş Jimnastik klübü ikinci, 
9 puvanla (Güzel bahçe atletizm 
klübü) üçüncü oldu. 

Müsab kalardan sonra birinci, i
kinci üçüncu gelenlere eski Atle
tizm heeyti r ısi B<' iktaşlı Ali Rıza 
tarafınd n m dalya, takım itibarile 
kazan n klüpler<' kupa, bavı;ak ko
şularına gül bayrakları V<'rildi 

ATLET 
00 00 IHl 

A.nkarada: 
Denıirspor : manspor: O 
( Baştarafı 4 inci Sayfada ) 

ranın ilk, kısa bir fasıladan sonra 
da ikinci sayısını da yaptı. 

Bu gollerden sonra biraz açılmak ı 
istidadını gösteren İzmirliler, büyi.ik 1 

bir gayret ve enerji sarfile oyunu 
bir müddet için mütevazin bir şekle 
soktularsa da gol yapamadıkların
dan devre 2-0 Demirspor lehine 
bitti. 

İkinci de\Tenin ilk dakikaları, yi
ne mütevazin bir oyun manzarası 
arzetmekte idi. Fakat, zamanl:t a
ğır ba mıya başlıyan Demirsporlu
lar, tekrar İzmit nısıf sahasına yer
leştiler. 

Bu de\Tede de oyununu, Doğan
Spora tamamilc kabul ettiren Anka
ra Şampiyonu biri merkez muavin, 
ikisi ınerkez muhacim ve ikisi de 
:>enaltıdan oJmak üzere sağiç ile sol 
tçığı vasıtasile beş gol daha yapa-
~ ak sayı .adedini yediye iblağ etmiş 
ılunuyordu. 

Bu devrede İzmirliler de bir pen
~~ 1 kazandılarsa da icıtifacle edeme
ıler. Cünkü, C'ekilen süt, golposta 

~arparak geri gelmis ve yetic;en mü
G afjJer tarafmdan uzaklastırılmışlı. 
eııçler B1rli~i 6 Güneş 21 
Bundan baska, antrenman saha- I 

~;~da, Milli Küme dısmda kalan 
tn Uplcr arasında tertip olunan kupa 1 
lisa~ında Gençler Birliği, Güneşi çok 

1• tun bir oyundan sonra 6-2 mağ-
Up etnıış· t• ır. 

8€1 lll 00 
lbtı.. J ·'an ar l"ugosla\ ,ra)·ı :remliler 

RrBC'lgrat, 4 (A.A ) - Bugün bel
l-' atta oynanan ıtalya - Yugoslav-
a futbol maçını bire karşı iki sayı 

tnuş v B ile 1 e ir Yugoslav oyuncusu ağır 
fiU tnlya kazanmliıtr. Maç, sert ol· 
te tette Yaralanmıştır. Halk, pro -

1~~ iı;in tezahüratta bulunmuş ve 
l>o/an oyuncularını tnfflamıştır. 
})· la, çık~ na.smdn stadyom ka -
~sındoı nizamı temin i9in mtldahale

tnecbur hlMı to--

(Baştarafı 4 lincü s yfamızda) 
Galntasal'ay hücumu golle netice • 
lendi. Saliı.hattinin pasını alan Bo· 
duri, fevkalade bir görüşle ilk golü 
attı. Bu golden sonra Fenerbahçe 
yine hii.kim oynuyor. Fakat kale ö
nünde müessir olamıyorlaı dı. Ni • 
tekim 19 uncu dakikada Ani bir hll
cumda topu Fenerliler kornere at -
tılar ve korneı i Bedi çekti. Sala • t 
hattin Cemile verdi, Cemil de kale
cinin haWsındnn istüadc ederek 
ikinci Galatasaray golünü yaplı. 

Oyun bundan sonra kasdi sertlik-ı 
lcr arasında oynanmıya başladı. 

Bilhassa Fenerbahçenin hakim oy -

naclığı halde iki gol yemesi asabı 

nın bozulmasına sebep oldu. 
Fakat sarı - lacivertliler hakim 

oynamalarının mükafatını 32 nci 
dakikada gördüler. Basri çekti, Os
man tuttu; einden kaçırdı Ye Esat 
yetişerek kaleye soktu. 

Aradan iki dakika geçmeden E -
sat, yine fevkalade bir şiltle ikinci 
Fener golünü de attı ve oyun da 
Fenerin adamakıllı hakimiyeti al • 
tında ve 2 -2 beraber bitti. 

!kinci devrede Galatasaray birin

ci devreye göre daha düzgÜn oyna
mıya çalışıyordu. 

tık dakikalar mütevazin geçerken 

9 uncu dakikada Yusuf topu kor -
nere attı, korneri Nac içekti ve 
Basri güzel b ir kafa ile Fenerin ii
çüncü ve galibiyet golünü yapnuya 
muvaffak oldu. 

li'enerbahçenin 3 - 2 galip gleme

ğe muvaffak olma&ı, maçın kızış -

masına sebep oldu, Fenerin bu ha -
kimiycti ele almak için çok yorul -

duğu ve kesildiği görülüyordu. 25 
inci dakikadan itibaren Gnlatnsa -

rayın hakim oynadığı görülüyordu. 

Nitekim 22 nci dakikada topu Esat 
elle tuttu. Musanın 3 metreden çek

tiği fiıikiki kaleci tuttu, fakat elin

den kaçırdı ve Galatasaray berabe

re vaziyete girdi. 
Berabere vaziyetten sonra Gala

tasarayın hakim oynadığı ve gol 

kaçırmıya başladığı görülüyordu. 

F Siyah zeytin . 
enerbahçe skıştıkça sertliğe kaçtı- Tuz yemeklik 

ğı görtilüyordu. 32 nci dakikada Sa Sofra tuzu 

lahattinden bir pası alan Kuru fasulye (DP-rnfa_-
Cemil, topu Bordoya geçirdi ve son) 

Bordo da Galatasarayın 4 üncü ga- Şehriye (irmik) 
libiyet golünü yapmıya muvaffak Kuru barbuny~ 

ld Sabun Ayvalık 
0 u. Soda 

Bu dördüncü golden sonra Fc - Yeşil mercimek 

nerliler işi dehşetli serthğe döktü . Kırmızı mercimel! 

Yaşar Cemile verdi. Yan hake- Nohut (Biga) 
mi, hakemi ikaz ederek iki oyuncp- Kuru bamya 

nun sahadan çıkarıJmasına sebep Portakal (Belik Dört

oldu. Yaşar çıkarken Cemile hücum yol) 
ettiyse de polis, vak'anın bil ilme_ Portakal (160 lık Hatay) 

$ . r: • ld y Portakal (160 lık Mer-
ıne ınunı o u. . f ) 

sın ya ası 
Oyun asabi bir halde devam eder- Mandalina (100 liil\) 

ken 4c nci dakikada Naci, Osmanın Kiraz Yarımc., 
yUzüne bir tekme attı ve Osman, Çilek Ereğli 

yerde baygın bir halde yatmfıya ':işne 
başladı. Salahattin hemen kaleye Kaysı . y 

k k 
Karpuz (Tekırdag) geçere al · · ··d f y . esını mu a aa etmege Kavun (Topatan) 

b~ladı ıse de oyun biraz sonra Ga- Ka\·un ,(Kırkağ1 
latasarayın 4 - 3 galebesi ile bitti. Mürdümerik 

Hakem bugün çok aubi idi. Bu Türbcerik 

da. onun kabahati değil, bir mev- Ü~e~~ali 
· d "ki zum (çavuş) 

sım e ı ezeli takımın dört maçın- "'" .. ( k) ' uzum yapınca 

da da hakem durmasında idi. Taze incir 

Her iki takım da maçı kazanmak Elma (Amasya) 
için çok asabi oynadıklarından ten- Elma (Gümüşhane] 

ıOOO 

100 

600 
100 
100 
'000 
500 
150 

50 
;no 
50 

2.00 
150 
506, 
300' 

ıoo 

150., 
400 
100. 
500 
200 
600 
500 ' 

.. 

lOOf 
1500 

1000 
1000 

,, .. 
iOO 
500 
500 

400 
100 
100 
200 

130 
50 

20(, 
50 

,-

20l 
l5l 
50t 
ıor 

500 

100 
150 
200 
500 
5()f 

~00 

lsoo 
50(' 

~OOQ 
!500 

1000 
1000 

500 

1
4,5 
6,5 

Z5 
es 
1~.~ 
35 

5 
17 
10 
l?,5 

100 

3,5 
3 

4,5 
2,5 

18 
• 25 

14 
25 
13 
14 
16 
10 
10 
17 
17,5 
12 
10 
30 
20 

216 
67,5 
6,5 

250 
50 
25 

1120 
75 
61 
75 
75 

100 

70 
90 

90 
50 
72 
75 

140 
100 
130 
140 
160 
20 
30 

102· 
210 
120 
40 

300 
200 

562.30 22/6/89 15.3t. 

fi 

• 

160.5 Acık 22/6/93Q 16.l!'i 

kid edilecek tarafları kalmamıştır. 
Yalnız ilk devreyi Fenerbahçe ikin
ci devreyi iyi oynadı Ye fenerin aiş-

ı - Kurumumuz ve pansiyonunun 1939 mali yılma ait yiyecek, yakacak ve sair ihtiyaçkn hazırlanan Şirt
nameleri mucibince eksiltmeye konulmuştur. 

mesi ve kalesiuin bozukluğu yü -
ler. 36 ncı dakikada hakem 

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

3 - Kapalı zarf usulile yapılacak eksıltmeler için isteklilerin teklif mektuplarmı 2490 sayılı kanun hüküm-
18 fi il leri dairesinde istenilen vesikalarla birlikte muayyen saatten bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon 

Yugoalavlar Davla kupa- Reisliğine vermeleri. 
aında Belçlkahları 4 - İstekliler, 1939 yılına ait Ticaret odası vesikası ve yine 1939 olmadığı .takdirde 1938 yılına ait Ruh. 

yendller sat Unvan tezkerelerile eksiltmesinegirecekleri iş kadar (enaz) her hangi bir resmi müessesede iş yaptıklarına 
ve bu müesseseyi memnun ettiklerıne dair birer bonservis ibraz edeceklerdir. 

Belgrad, 4 (A.A.) - Zagreb'tcn 5 __ Bu erzak vesaireyi vermek isteyenlerin yukarıda gösterilen saatten bir saat evvele kadar muvakkat 
bildiriliyor: teminatlarını Yüksek Mektepler Muhasipliğine yatırmaları ve şartnameleri görmek isteyenlerin de her gün 

Belçika ile Yugoslavya arasında müessese Direktörlüğüne baş vurmaları. 
Davis kupası jçin yapılan maçta ~-"!!'!!'!!!!!!!!!""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~'!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~!!!!!!!~~~1111111111111111-'!""~~111111111~~~1111111~~~!!"'1"'!!'!'~~~!!!!!~ 

Yugoslavyalı Mititch, Belçikalı Ge- R A Q Y O ı ı 3 - Şivenüma yürük semai (Aya j potpurisi. 
ne ola ol hilal ebru). 2 - Michiels - Çardaş No. l 

elhald·ı, 6/1, 6/4, 6/1, 6/4. ve 6/1 ------------- 4 - Sadettin Kaynağın bestenigar 3 - Emmer,ich Kalman - Ah sen, 
mağhip etmiştir. Binnetice müsaba· PAZARTESİ 5/61939 şarkı (Çiçekten nağmeden). sen (Vals). 
kanın birinci gününde Yugoslavya 12.30 Program. 5 - Kazasker Mustafa İzzet, bes. 21.45 Konuşma. 
sıfıra karşı 2 galibiyetle başta gel- 12.35 Türk rnüziği-Pl. tenigar şarkı (Eyservü nazım). 22 Müzik (Küçük orkestra _ Şef: 
mektedir. 13 Memleket saat ayarı, ajans ve 6 - BestenigAr şarkı (Ben seni Necip Aşkın) devamı. 

meteoroloji haberleri. sevdim seveli). 4 - Amadei - Saz çal&n lışık süt. 

Puvan 13.15-14 Müzik (Senfonik plfıklar) 7 - Bestenigar saz semaisi. tinden {Aşk rüyası). 
19 Program. 8 - Raif Beyin kürdilihicazk'r 5 - Oscar Fetras - Hatıra. 
19.05 Müzik (Neşeli müzik-Pi.) şarkı (Rengiruhsarına) 6 - Becce - Rüya (Keman için). 

V~ziyeti 
Ankara Gücü 
Demir spor 
Fenerbahçe 
Beşiktaş 

Galatasaray 
Vefa 
Doğanspor 

A1e§spor 

13 
11 
11 
10 

9 
12 
ll 
u 

8 
8 
6 
15 
6 
3 
a 
1 

1 
1 
1 
1 
o 
2 
1 
ı 

4 
2 
4 
4 
8 
7 
7 
9 

31:19 
34:11 
27:17 
23:13 
20:18 
28:32 
12:33 

'7:29 

80 
28 
2-i 
eı 

20 
20 
18 
14 

19.15 Türk müziği (Fasıl heyeti) 9 - Osman Nihadın kürdilihicaz- 7 - Fclix gleırsmer - Sar neh1' 
20 Memleket saat ayarı, ajans ve kar şarkı (Gözümden gitmiyor) kenarlarında. 

meteoroloji haberleri · 10 - Muhayyer türkü (Bugün a- 22 30 Müzik (Operetler-Pl.) 
20.15 Neşeli plAkl&r-R. yın on dördü). 23 Son ajans haberleri, eshan 
20.20 Türk müziği. 21 Konuşma (Doktorun saati) tahv'ilAt, kambiyo-~ukut ve ziraat 
1 - Şivenüma peşrevi. 21.15 Müzik (Küçük orkestra • bors&aı (fiyat). · 
2 - Nayi Halim Çavuşun Şivenü- Şef: Necip Aşkın). 23.20 Müzik (Cıızband-Pl.) 

ma bP.stesi (Bir görüşte dü§tü). ı - Emmerfch KaJmm-Fawingsfe 23.55-2~ Yann'ki 'r•'1"arn. 



YENll:ABA"'- S-ırilziran 1939 

MAZON MEYVA TUZU f ~······································· I • 

Or. Hafız Cemal ~ 
Lokman Hekim • • r 

Hazıms.ızlık, şişki~lik, bulantı, gaz~ ı• N K ı BAZ Sarılık, ~~f-M ı o E ekşilik ve yan
sancı mıde bozuklugu, barsak ataletı ra karacıger malarında ve 
bütün MiDE, BARSAK bozukluklarında kullanınız. HOROZ markasına dikkat. Son .derece teksif 
edilmiş bir tuz olup yerini tutamayan mümasil müstahzarlardan daha çabuk, daha kolay, daha kat'i bir 
tesir icra eder. Yalnız toptan satış yeri: Mazon ve Boton ecza deposu. Yeni Postane arkası No. 31 lstanbul 

Dahiliye Mütehassus 
• Divanyolu 104 

Muayene saatleri pazar hnriç 
her gün 2,5 - 6 salı, perşembe 

ve cumartesi sabahları 9 - 11 
fukaraya T. 22398 

·······················~·················· 
====================-==========--::-:-::=-=-~~--:==--=====:-=======~~--:-:---

L 

6 az in o c ular, lokantacılar ve bahçe açanlara müjde ı -. 
Avrupa mallarından daha sağlam, Avrupa malınj aıi daha 1 

ıarif ve· Avrupa mallanndan daha u.&uı: olaq ALA 1 oE:NiZBANK 
ALEM RAKISJJı 5 Hazirandan 12 Hazirana kadar muhtelif hatlara kalkacak vapur-
.Rakımıza gösterilen rağbet üzerine, I · · 1 • k lk .. ti · k lk ki bf 1 
büyük bir fedakarlıkla ve modern 1 arın ısım.en, a iŞ gun ve saa erı Y8 a aca arı rı ım ar 
teşkilatla sıhhi şerait altında temiz , Karadeniz hattına -· Salı 12 de (Karadeniz), Perşembe 12 de (Ankara), 
ve itinalı çekilen ALEM RAKISINI Pazar 16 da (Cümhuriyet). Galaia rıhtıınmdan. 
yeni etiketle piyasaya çıkardığımı 

1 
Bartın hattına - Salı 18 de (Antalya), Cumartesi 18 de (Ülgen), 

/ • adalyelerini tercih ediniz. ·
1 

r• __ • ı sayın müşterilerime saygılarımla 
1 

• Sirkeci rıhtımıhdan. 
bildiririm. f 

S. · l · • =~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= zmit h~ ttına - Salı, perşembe ve paz~9JO da (Ug-m). Tophane 
ıparış eritirzı Mahmutpaşa-Kürkçü iç han No. 12 ye vermeniz T •• kk G l D • 1 rıhtımından. 

~ı-•••--•·-----------IB!El!l:liD?SZ:al•ım•-.. ur uşu ene l• Mudanya hattı.na - Pazartesi 13 de ve diğer günler 8.45 de. (Marakaz) 
' sistemi vapurlardan biri. Cumartesi ayrıca 13.30 da 

Sütçüler aleminde bir hadise... kt .. 1 .. w •• d ve pazar ayrıca 20 de (Trak). Galata rıhtımından. 

SUT MAKiNELERi 
re or ugun en : Band ırma hattına - Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8.15 de (Trak) . Ay·· 

1 rıca Çarşamba 20 de (Ülgen), Cumartesi 20 del 

1939 modallari gelmiştir c B R öv EL 1 LE RE Karabiga hattına - ~~~t~y~~·ına 19 da (Bursa). Tophane rıhtımından. 
D nvanın en scığ'Jam ve eP ucu:ı Bu yıl motörlü kampa getirilecek Pliinör pilotlarından vaziyetleri der- fmroz hattına _ P J.zar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtımından. - LE 
SÜT MAKiNELERi dir. 

Paılanmaz, lekelenmez ve bozu.I· 
.naz. Y~dck a'lı..ı.amı daima mev-

cuttur. M:elc mıl:ıncleri nize 
mahsus hususi yağımız ge!miş
tır. Fi .lı diğer yağhıdn 11 

daha· ucuzdur. An.ıdo ııd l acen
te aranm:ıktac"ır. 

·ürk;ye umum dı~posu .Jak D~l<alo ve Şsı . huınbul Tahtaicale No. 51 
" TAŞRA SA l'IŞ YERLERi : 

Ankara acentemiz· Yusuf Eıendemir .... oiull•rı 
Gmer Batefnle2 Adana ,, • 

Ktmya 
" 

CPyhan " 
, Gazianteb 
JErzurum " 
Polatlı .. 
1 

Eskişehir 
" Trab:r:on 
" frabzon 

P.olu 
tı 

SivH .. 
Riıe 

lstanbu1 

Mehmet, Şükrü. Necati K-.ıkçı 
~aid Akman 
Mutaforlu M. Şakir Öztek•r 

Net'et Solakotlu 
~üleyman Uzceneci 

Alanyalı Abdurrahmitıı 

Polathııneli kardeşler 
Kurumabamt oğlu Haf11: 
Mehmet 'f Öiıdcr 
Mustafa C Ör.Ü Küçük 
Musa Güvdi ve Ş:vlıoi 

Şeref 

Salih 

- - --- - ---------- - -

Belediyesi ilanları 

Otobüs imtiyazının kısa bir zaman zarfında Beled ıyece doğrudan 

ooğruya icra5ına kadar dPVRm etmek üzere 'J;aksim - Yenimahalle arasın
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 ruh
satı bulunmıyan otobüs sahipleri hazıranın onuna müsad:f cumartesi gü
nü akşamına kadar tasarruf vesikaları bağlı olduğu halde bir istidı:ı ile Be-

lediye Reisliğine müra<'aat etsinler.. .3372,, 

1 Devlet Demiryolları İlanları 1 
Karabük fabrika istasyonu ile iltisak hattı işaatı kapalı zarf usulü ile 

"vahidi fiat üzerinden eksiltmeye çıkarılmıştır: 

1 - Bu işin muhammen bedeli 110.000 liradır. 

2 - İstekliler bu işe ait şartnameve sair evrakı Devlet Demiryollarının 

Sirkeci ve Ankara veznelerinden 5,5 lira bedelle alabilirler. 

3 - Eksiltme 23/6/939 cuma günü saat 11 de Ankar da, Devlet De

miryolları Yol dairesinde toplanacak merkez 1. inci komisyonunca yapı

lacaktır. 

4 - Eksiltmeyi'! girebilm~k için isteklilerin teklif mektuplarile birlik

te aşağıda yazılı evrak ve vesaiki ayni gün saat 10 a kadar komisyon reis

liğine tevdi etmiş olmaları lazımdır. 
-a. 2490 sayılı kanun ahkamına uygun olarak 6750 liralık muvakkat. 

teminat. 

b> Bu kanunun tayin ettiği vesikalar, 

C• Münakalat Vekaletinden musaddak ehliyet vesikası cEhliyet vesi

kası için il;ıale gününden en az sekiz gün evvel bu vesikanın verilmesine 

esas olacak belgelerini bir istidaya rapten müracaat e_tmeleri lazımdır.> 

c2112> c3934. 

,------------~·~~------..... -kk hl 
Minimini yavrunuzun sıhhati-Baker Aya a an ni düşünilnüz. Onlara çocuk a-

rabalarının kraliçesi olan ve en 
Rahat ve eafilamdır iyi imal edilmiş, en fazla tekem-

Bu ayakkabları almakla mili ettirilmiş en sıhhi arabayı 
alınız. Yeni gelen 1939 rnodeli-

ikbsad etmiş olacaksınız. nin 60 den fazla çe.şidi vardır. 
Hali hazırda yerli Ye ecnebi Her yerden ucuz fiat ve müsaid 
malı zengin çeşidlcrimiz var- şartlarla y.alnız, 

dır. Geliııiz, görünUz Ye io- BAKER MAGAZALARINDA 
ühab edin;ı, bulabilirsiniz 

hal çalışmıya müsait olanlar hazir..nm ilk haftasından itibaren talimlere Ayvalık hattına _ Ça:-şamba 15 de (Saadet), Cumartesi 15 de (Bar· 
başlatılacağından bu gibi arkadaşların Ankarada Türkkuşu Genel Direk- tın). Sirkeci rıhtımından. 

törlüğüne, taşr.d;:ı H&va Kurumu veya Türkkuşu şubelerine acele müra-1 lzmir sü r'a~ hat- - Pazar 11 de (Ege). Galata rıhtımından. 
caatları rica olunur. (3976). tına 

Mersin hattına - Salı 10 da (Etrüsk), Cuma 10 da (Konya). Sirkeci 
rıhtımından. Türkkuşu Genel Direktörlüğünden: 

1 - Genel Kurmay Başka nlığının tensiplerile Türkkuşu Genel Di- 1 Vcıpur seferleri hakkında her türlü malumat aşağıda telefon nu· 
rektörlüğüniirı emri altında bu yıl açılmakta olan (Hava gedikli hazırla- ı maraları yazılı acentelerden öğrenilir. 

Not: 

ma yuvasına) orta okul mezunları alınacaktır. 

1 
Karaköy acenteliği - Karaköy, Köprübaşı 

2 _ Hava gedikli hazırlama yuvasına girmek isteyenlerde aranacak Galata acenteliği - Gallata, Deniz Ticareti 

42362 

40133 

l 
Müd. binası altında 

belli başlı şartlar aşağına gösterilmiştir. - Sirkeci acenteliği - Sirkeci, Yolcu Salonu 
A-Türk olmak, ana~ vebaba~Türkve~k soyundan&mak. ••~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
B~B~6r~mak veyaşı en az l~en ~k 18olma~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

22740 

C - Sağlık durumu uçuculuğa elverişli olmak. 
D - İyi hal s:ıhibi bulunmak. 

E - Ana ve babasının yoksa, velisinin rizasını gösteren vazıh adresli 

ve,:ıika göstermek. 

F - Hava Gedikli hazırlama yuvasını ve hava okullarını bitirdikten 

sonra hava birliklerinde 12 yıl gedikli erbaş olarak vazife görmeyi 
tashhüt etmek. (Bu ta .. hhüt gedikli ho.zırlama yuvasına geldikten ve hava 

sağlık heyetince yapılacak kat'i muayene iyi netice • verdikten sonra 

masraf> Türkkuşunca ödenmek suretile yapılacaktır.) 

3 - Gedikli olmadan evvel ve olduktan sonra 
0

alınacak aylık ve tay

yareci zamlarını,n miktarlarile diğer esas ve şartlar hakkında daha fazla 

ma!Umat almak istiy'!lller orta okul, lise ve kültür direktörlüklerine, as

kerlik şubeleri başk2nlıklarına, Türk Hava Kurumu ile Türkkuşu şube
lerine gönderilen matbu broşürleri görebilirler. 

4 - Kayıt muamelesine 30 haziran'da son verilecektir. Lazımgelen 

şartları haiz olduğu görülen gençler Temmuz ayı içinde Ankara'da Türk-
k~şuna sevked ı lecektir. · 

5 - Hava Gedikli Hazırlam11 Yuvasına girmek isteyen orta okul me

zunları k ı;ydedilrnek i.izere Türk Hava Kurumu Şubelerine, Ankara'dıo 

Türkkuşu Genel Direk_:ö.,:lüğune mürscaat etmelidir. c3845. 

2soE.~~.~;~ !mud 
+-tl ıf renklerde 1'11ma~lar 

2 rova ile 
ısmarlama 

Kostümlerinizi 
26 1/2 LiRA YA 

ELS o 
Elbise 

Mağazasından 

Temin edebilirsiniz 
Galata·Karaköy 
-------- - -----

JC-ı-ı:- ve 2e- n ·i~ · 
eğA'c1-tc~fevi -iç.in. 

ZENGiN OTLAK YERLERiNiN EN G0ZEL KOKULU 

NESTLE 
KOÇOK GRAVYERA PEYNiRi 

Güzelliğiniz icin 

Bu tün dünyaca takdir edilmiş 
sıhhi güzellik kremleridir . 
Gcc • için yağlı, güadfiz için 
ya~sıı hal{s acıhade~ çcşld
lerı husuıi vazo ve tüplerde 
satılır. 

İNGtLfz KANZUK 1 
ECZANESi 

BEYOÖLU-ISTANBİJL 

Sahibi: A. Cemaleddin .S~ğlu 

Ne..5riyat müdürü: Macid ~.El'iN 

Basıldığı yer: Matbaai EbUzziya 

TÜRK HAVA KURUMU 
Büyük Piyangosu 

ikinci Keşide: 11- Hazirarr -939 dadır. 
BUvUk ikramiye: 45.000 liradır. 
Bundan başkı: 15.000, 12.000, 10.000 
liralık ikramiyelerle ( 20.000 . 
ve 10.000 ) liralık iki adet mü
kô.f at vardır . •• 

Yeni tertipten bir bllet alarak lftlrak etmeyi 
ihmal etmeyiniz. Siz de piyangonun mes'ud 
ve bahtiyarı.arı arasına glrmlf olursunuz ••• 

Taksim Bahcesi 
~ 

Gazino İnşaat 
Eksiltmesi 

lstanl>ul Daimi Enciimeniııden: 
Taksim bahçesi dahilinde yeniden yapılacak gazino bi~ası inşsııt• 

176,613 lira olarak tanzim kılınan keşfi mucibince, kapalı zarf usulile ele· 

siltmeye konulmuştur. İlk teminat miktarı (10080) lira 67 kuruştur. 

Eksiltme ve hususi şartnameleri ile mukavelename proje \'C keşif ht.1· 

lasaları ve buna müteferri diğer evrak 883 kuruş mukabilinde Fen ~1erl 
Müdürlüğ'\İnden alınabilir. 

İsteklilerin buna benzer iş yaptıklarına dair almış oldukları vesaiki• 

eksiltme tarihinden 8 gün evvel İstanbul Belediyesi Fen heyetine ınürB' 
caat ederek alacakları fenni ehliyet vesikası ile 1939 yılınan ait Ticaret 

odası vesikasını ve muvakkat teminat makbuz veya mektuplarile 2490 nı.ı· 
maralı kanun çevresinde hazırlıyacakları kapalı zarflarını ihale tarihi oln11 

22/6/1939 perşembe gün~ saat 14 de kadar Daimi Encümene vermeleri Jıi· 
zımdır. (3975). 

......................... ,~ .................... . 
Zührevi ve cilt hastalıkları T A K V İ M 

Dr. Hayri .Ömçr 
Öğleden sortta Beyoğlu Ağacamii 

' karşısında No. 33 Telefon 41358 

ANKARA TiYATROSU 
Sanatkarları 

Bu gece: Y edikule Pınar sine· 
maaında ( Harunra,11 ) 
Salı: Y enişehirde, Ç-rşamba 
Beşikta,ta İllüzyo11ist Emin 

Atabay Birlikte. 

............................... '>MN 

S Haıiran 1939 Pazartesi 

Hl~rlt16 RehHUibir 1351 
1. .. 1ı23MAY1 S 1355 

Ruzı bızır: 31 

Şin!llll rüzgarları esmeğe başla 

O.t• aaatJ: 4,29 
ÔfM ı 12,12 - hdatll ı 
Akt••' 19,36 - Yaba ı 

ı ••• ır ı2,12 


