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Alman Hiddeti 
y.._: H..,_ Ca1W1 YALÇIN 

IAIM1nltza: 

Berltııden İtalyan guetelerine ak 
leden haberler, Almanyanın Türkle 
re kartı biiyük bir hiddet duyduk -
laruıı ve bunu gizliyemiyecek dere:::.:dal ve muhakemelerini kay-J 

rini anlabyor. Bu haberlere 
CGre, Almaııyanm Ankara Elçisi ,. 
~on Papen bir daha Türkiyeye dön 

1 ~kmit. Almanlar Türkiye U., 

ıne.cut olan ticari anl&flllayı fes -1 

beclecekıer ve aÇllUI olduklan 1~ 
lhilyon marklık krediyi geri ala • 
~. 

Btttbı bu havadislet bugiln için 
1llna l&yia kabilindedir. Fakat bir 
•tkldettenberi bu haberlerin teker
l'tlr edip durması ve bilh888& ttal • 
1aıı matbuatında yer alması az çok 
clddı olduklanna dair bir kanaat 
t.e.Jtt ediyor. 
V An.karaya yeni muvasalat eden 
~ .. ~apen, yeni Alman yanın eJJı 
0~. maruf ve değerli bir siya-
: ••mıdır. Ahnanyanın kendisi· 

Ankaraya tayin etmeal memleke
:;nb.e atfettiği ehemmiyete bir de

• için bizi pek memnun 

"8flf 
daha Ankara 
116ztı, Almanya ta 

diplomab 
te-

1e elçi gönderilmiyecek 
alınıraa, Almanyanın şim halde 
~ bu derece ileri avrdırmakta ne 
Ydaaı olabiJeceğini anlıyamıyoruz. 

" Saldıray,, a Şanlı 
Bayrağımız Çekildi 

Yeni Tahtelbahirimizin Filoya 
Kutlandı iltihakı Merasimle 

Baeka bir elçi gelirse o zaman Von 
Papen•1n daha ite baılamadan he • 
... detiltirUmeal gerçekten garip 
bir hldiae tetkil eder. Bu hldiseyi 
lsab lcin sebep aranacak oluna an
c:alt .%kk • tncm. itillfı akla gele
lailir. Bu iki viJaa arasında bir mll-
•wbet bulunabilir ıni? Büyük ic • 0.-ldl '-ırak ~elma ._.ui•l•cha iki ıiiael iataba 
natı Ye muvaff akı yeti ne meşhur 1 Y uıaı 3 ÜDcl aayfamıda ) 
Glan AhDan ~ .....__.. X::<X»-~tx~OG~~«~~~~~~~OCO:X:O::~rl:IJ:x)::x 
l.ıunması Türk • t6grns-~ ·\wı~ill. 
bw;,ı.nmaauıa hiç bir mlnia tet • ar em Kanun unda :r:::mr. Bu itilifı, Alman hil· 

takip ettiği istila siya - M H k 
~~"'ıı:.~r::!.!:" ~~ evcut Ü ümler 

l&)'iadan ibaret görünen ve te-

!i!.°'_t_ _etmesi tarafımızdan hiç arzu Ankara :; (Hu.,usi) - Meclıse" V""- ll -.uaııyan bu. haber etrafında daha .. ..- ne, mua imlik yapan memurlara, 
~ bir rilen yeni barem kanunu projetıi- Harcırah ve V ekllet meselelerine ve 

mUtaıeaya ıtımm görmn • 
Jorus. Din esaslarını bildirmiıtim. Bugdn ücretliler için mevzu husual hü-

.A.llft&n;vamn bizimle olan ticarll';d;!e=pr:o:je;ni;:n;:m;e;:m:u~r=la=nn==n=a=kill~eri=-====:(:8o:•:a=7~ael==eaffammda====)~ 
... , .... Y.1 feehetmeei liöllerine ge . 1 ~#t-----

E:.ı~ .:&.ı:uı.ııı.ıı.:;ı = Üç Yeni Ve Mil.him Teirikamız: 
' Jet vermiyecegimiz bir hl - ~~~vvvv 

lılr olacakbr. Türkler, tııgiltere ile ı B •• •• k c 1 
~ an•ı1mayaparkenveayııiltiWi - uyu asus ar 
~la da hazırlarken her hal
~ Mr ilitı'r ali ...... 

~~ tedbidertııt h'rar1af -

.._~anya ile ticaret anlapnası ya
~ iki taraf bunun· faydalannı 
ı_ etmlt ve ondan sonra itill· 
lttıı iıJıaa atnııfbr. Almanlar bugün 
ltt- ldzinı en iyi mtlfterilertmlz ise
.. de, hilden mal almalan hiç fÜP
~"lok ki kendilerinin de itine gell-

• Alınanlar, Türkiye ile ticaret 

~ yaaprken, hayır ve mua
..._ __ fet gömıemifler, lalı kırk ya-
,:~ düşünerek kendilerine 
~ b!ıniıı etmeyi istemi§lerdir. 
-...._~ lbUalıaze makamında söyle • 
ı.._~ Pek tabii bir hareket oldu-

~ lçiıı hatarlatıym.ıız. Biz ele Al -
~ ticaret anlapnuını menfaati -
~ lllUVafık gördü. Mukavelena
~ hnza ~rken mevcut ticari 
'8cb;&atler bugün de devam etmek
'- • ~ cihet ticari menfaat
~ d&fu. siyasi mWlhazalardır. 
...._ ar, TUrk - tngiliz anlll§llla -
~.~erek bu hiddetlerini 
~ ıçın aramızdaki ticaret 
'- ~elenaınesini feshe kalkarlar
Jea1 de ~r verecekleri gibi kendi
..__ - Z&rar göreceklerdir. Biz za-
~ 8Ul'etle bol bol telifi 
~ .emiııis. Fakat Almanlar 
~ Clhi bir müşteriyi ve ayni 

• TU.rkiye gibi bir sabcıyı 
..... ,.. Vahit Y.&LÇIN 

<s... 3 tlır.8 •:rf ... ) 

U 11111 ._. ..... • dlllly• ............ bll,ak r4111er 
OJn•r•n Cllauel•nn h•rlkulltha 11111cer•1•n 

Avuturyah aıkerler yakalaaaa h\r luırp casusa."1u idam ederlwkea 

2 - Askın ooousu 3 - Seyid Battal Gaz· 
~·-Drh•n 8 . nln n•kl• Hlll 

bUyUk •tk ve hl• roman 

Pazar Günü 
. Başlıyoruı 

ile Ceddi Ferruhzad 
M. Raalm Özgenin 11Y• 
nl S.bah .. için r•zdılı 

blJ Uk t.rlhl tefrik• 

CÜMHURREİSI GELiYOR 
J• m« İnönlJ D6n Nafıa Vekaletine Şerri Vererek . .. 
lstanbalun Planı Uzerinde Tetkiklerde Bulundular 

( Yazı•• • Uncu ••rt•mızda ) 
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Meclisin Dünkü 
~ . 
lctımaı 
. ' 

Müstakil Grupun ilk Defa Yer Aldığı Bu Toplantıda 
Mühtelif Kanun Ve Kararlar Tasvip Edildi 

Ankara, 5 (A.A.) - B. M. Meclisi 
bugün Refet Canıtez'in baıkanlığuı
da toplanmıştır. Bu toplantıda Ku
rultay'ın kararile teşkil edilmit bu
lunan Parti Müstakil Grupu, Mec-

. lia içtima salonunun orta sıraların
da kendilerine tahsis edilmi§ bulu
nan yerlerde toplu bir halde bulun
makta idiler. 

Cebe açılırken, Edirne Meb'usu 
Şeref Ayktlt'un vefat etmiı olduğu
nu bildiren Başveküet t-!zkeresi o
kunmuş ve Meclis bir dakika ayakta 
sükiit edilmek suretile müteveffa
nın hatırasını taziz eylemiştir. 

Bundan sonra ruznameye geçile
rek deniz sınıfı mensuplarına veri
leceı< zamlar ile Türkiye - Yunanis
tan arasında aktedilmiş bulunan ve 
teriner mukavelesinin tasdikine ait 
kanunlar, ikinci müzalrereleri yta .. 
pılarak kabul edilmiş1erdir. 

·~ 

Dahiliye Vekilinin Tetkikleri 

Faik Ôztrak villyetten çıkarken Türkiye - İngiltere müzeyyel ti
caret w klering anlaşmasına bağlı 
mektuplardan birindeki tercüme Şehrimizde bulunan Dahiliye Ve- Dahiliye Vekili İstanbulda esaslı 
yanlışlığlnın düzeltilmesi, yine Tür- kili Faik Öztrak dün Vali ve Bele- tetkikler yaparak yeni açılan yolla-
1riye - İngiltere ticaret ve klerı·ng diye Reisi Doktor Lutfi Kırdarla 1s- G rı, azi köprüsünü görmüştür. 
anlaşmasına bağlı listeye tiftiğin it tanbulı ait bazı mühim meseleler 
haline ait anlaşmanın tasdikleri hak- hakkında görüşmüş ve validen iza- Vekil, bu sabah Ankaraya gide· 

km~~krnoo li~hal~~ ~d~ =h=a=t=a=b~~=h=r·========~c=~='=~=·========== 
mıntakasile yapılacak ticari müba-
cle1eye alt ~e - Alınanya anlaş
ması ve Türkiye - İsviçre ticaret ve 
klering anlaşması ve merbut proto
kol ile mektupların tasdiklerine attı 
kanun liyihalannın birinci müzake
leri yapılmıştır. 

(Sonu S öncll •yfun•wda) 

Parti Genel Baskın 
Va Genel Sakratarllk 
Tayf oları Yanllallllf . 

Ankara, 5 (A. A.) - Cümhuriyet 
Halk Partisi Genel B&§kan vekile
tine Parti nizamnamesinin 28 inci 
maddesi mucibince Genel Başkan 
ve Milli Şef İnönü tarafından Ba§
vQtl VC! İstanbul Mab'usu Dr. Re .. 
fik Saydam iekrar intihap buyurul-
muş ve keyfiyet bütün Parti teşki
latına tamimen tebliğ edilmiştir. 

Parti ı•n•I ••kreterllll 
Ankara, 5 (A. A.) - Cümhuriyet 

Halk Partisi (ienel Sekreterliğine 
Parti nizamnamesi mucibin~ de -

(Soau S üacti 1ayfamn.da) 

Bükr ile Tayyare 
Seferleri Başladı 

ilk Tayyare Dan Bakreıe Gitti 

ilk tay1are don hareket ederkea 

1 1s-··t-~ .... ·~-.. ·-ı;~·ıu~-Ni~;·;; ~:;!~;:;,~~::; ::::'.n"i!.;~;:_:;j~i~ 
Planı H ükii m etçe .!1i!!iii!iii!••!!J••!i•5••::'.:· ·:E'.··3E··:!••!!•!!••!il••!!!!-iii•!!•!!•-!l•E!t!-!!•!!-ii-iil•!i•!!-!!!-!i•!!•~··~·iiiiiiiimi!i!•-iil•!i•E• ~-

Kabul .F.dildi H E R SABAH 

Ankarada Nafıa Vekaletinde Na
fıa Vekillnin riyaseti altında teşek
kül eden heyet, lstanbulun şehirci
lik mütehassısı Prost tarafından ha
zırlanan nazım planı projesini ka. 
bul etmiştir. 

Evvelce yazdığımız gibi tehirci -
lik mütehassısı Prost, İmar Müdü
rü Hüsnü ve Harita Şubesi Müdürü 
Galip, bu heyetin içtimaı esnasında 
pq>jenin bütün kısımları hakkında 
uzun ve mufassal izahat vermişler
dir. 

İmar projesinin bazı mühim kı • 
sımları Büyük Millet Meclisinin 
bu devre içtimaına yetjştirilecektir. 
Bütün projenin müzakeresinin, 
Meclisin dJler içtima devresine 
terki mukarrerdir. 

N iifusumuz 

Bir okuyucumuz diyor ki: c Yeni 1 
Sabah• ın nüfus siyaseline temas e
den yazılarıllı ehemmiyeUe takip e· 
diyorum. Dört oğlumdan ikincisini 
evlendirdiğim zamal", muhterem 
bir zat olan cvlenC'le rrınmuru yeni 
gelin ve güveye ııasihat verirken : 

- Yorganınız& göre aya1Jnızı 
uzatın. Sıhhatinızi, ahlakınızı boz. 
mayın. Bu sene memleketle (4.000) 
nikaha mukabil (17000) talak var. 
Dedi. Bu ne haldir? Bir milletin te
melini teehhül teşkil eder ve nüfu· 
su da bu binanın ı·esanetinde mUn· 
demiçtlr.• 

Muhterem okuyuoumuawı yukan· 
da verdiği rakamlann hakikate ne 

Ve Talak 
dereceye kadar uyduğunu kat'iyetle 
bilmiyoruz. Lakin bu rakamlar doğ-
ru ise, şayet izdivaç istatistilcJeıiın.iz 
(4000) birleşmeye mukabil (17000) 

ayrılma vak'ası kaydediyoru mii · 
him bir içtimai dert karpnnda bu-

lunduğumuzu itiraf etmek uruıetJ 
vardır. Demek oluyor ki boşama 

hakkım aileden abp hiltime ver -
mekle memlekette talA.k sayısını :ı
zaltl'DJf olmadık. 

Kanaatimizce bu, büyüklerimizin 
üzerinde dikkat ve ehemmiyetle 
duı1Dalan icap eden bir memleket 
meselNridir. 

A. CEMALEDDIN BABAÇOQLV 
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7 Milyon L1ralık 
Mali ihtilafa 
Bakan Heyet ---

~--------------------..... 
OkuyucuJarımız 

Diyor ki : 
Ekmek ihtikarı 

Sarıyer Belediye
sindeki ihtilasın 
Muhakemesi Bitti ----

ÇetecilP.r Manevramızı Anlamı
ya.rak Meydana Çıktılar 

lütnya hattı •şi iJe uğraşan M. 
Po'.itis ve aza1ar Ankaraya gittfl9r 

Malhe Vekaleti ıle Alman Yulius 
Berge;· Şirketi arasında 'Kütahya -
Balıkesir tren hattı in~aatı dolayısi
le mevcut '7 milyon liralık ihtilafı 
halletmek üzere şehrlınızde bulu
nan hakem heyeti dün akşam An
karay hareket etmiştir. 

Yozgat vHayetine bağlı Ankara -
Kayseri hattı üzerinde Şafaatli na· 

hiyesi seııede 800 vagon buğday 

sevketmektedfr. 

YarMtat katiii 5 s11t atı hapse 
Muhaseeci de ten lira para 

cazas11a nh~lİll aldnlar ___ ........ . 
Nahiyeye yarım saat mesafede 

un fabrikası olduğu ve unun çuv1llı 
(7) liraya verildiği ve burada iki 
fırın bulundu,ğu halde ekmeğin 

(750) gramı (10) kuruş gibi fahiş 
bir fiyata satılmaktadır. 

Zimmet ve ihtilas suçile Ağır Ce
zaya verilmiş olan Sanyer Beledi
)"esi Muhasebecisi 'B. Enver ile Va
ridat katibi B. Emin Tur hakkında 
bir müddettenberi devam eden mu
hakeme. dün bitmiştir. 

Güneş çekilip ortalık esmerleşir-ı 
ken birinci po8t&m!% martinleri tel
lendirmişti. Ansızın patlıyan silah
larunız, çardağın altında ze,·ke da
lan Jdryeleri birden şaşkına. çevir
miş, işret masalarını başlarına ge -
çirmişti. Tabii bu şaşkınlık çok sür
memişti. Silihlarını kapan haydut
lar, ate.şi yedikleri istikamete doğ -
rulmtLslıır, ağılın sağında bulunan 
heııdekleıin içine '\'e biraz ile -
r'isindcki tümseğin gerisine dol -
mu~lardı. Gerçekten çok şid -
detti bir ateşe koyulmuşlardı. 
Faekat, gafil haydutlar, ikinci 
postamıza soldan yan verdiklerinin 
farkına bile \•araınamışlardı. Bu 
postanın başında bulunan Salih on
başı, böyle ele geçmez bir fırsab 
kaçıracak acemilerden değildi. O 
da altı neferi ile çok şiddetli bir a -
teşe başlaımştı. Haydutlar, kaç -
mak için kalkamıyor, oldukları 
yerde geri gorl sürünerek koruna -
cak yerler araştınyorlardı. 

Bu esnada, başında bulunduğum 
posta ile solumdaki postaya sıçraya
rak çetenin gerisine ve sağına so
kulmaları emrini verdim ve posta
nın ilerisine geçtim. Uç, beş sıçra
madan sonra, biz de ateşe başlamış· 
tık. Ha~ dutlann bulundukları yer
ler, bize n zaran daha arızalı ve gi
riştikleri müdafaa müsndemesine 
daha çok eh C'rişli idi. Cesaretlerin
den daha ziyade içkinin tesiri altm
da olarak, gerçekten yılgınlık gös.
termemi~lC'r \"e at<'şlerini gittikçe 
şiddetlendirınişlerdi. Ellerinde sC'ri 
atesli gra tüfekleri bulunduğu için 
ger\i takırtı} rı faz! idi Jtnma, bi
ziml..ılerC' hiç t<> tesir yapamıyorlar
dı. 

Maksadım. haydutlarJ bır mtidde+ 
böylece ovalamak ve iyice yorduk· 
tan sonra, dört yandan yapılacak 

bomba baskını ile bulundukları yer
lerde sinic11'ip tep('lerin(' çullanmak
tı. Tabii, bu iş de burada yazıldı ve 
okunduğu kadar kolay birşey değil· 
di. Bunun için de münasip bir f1r· 
sat kolhımak ve hele haydut mevzi
lerinin zayıf bir taarruza müsait 
noktalarını bulmak lazımdı. Efra
dım, ateşe devam ile haydutları 
meşgul ederlerken ben de Salik on
başı ile, çember hattımızın gerile
rinde fırıl fınl dolaşıyor ve bomba 
ile .ıcat'i netice alacak müsait nokta
hır araştırıyordum. 

Müsademeye başlıyalı üç saat ol· 
muş ve tabii ortalık ta karanlıklara 
boğulmuştu. Ne onlar bizi ve ne de 
biz onları görebiliyorduk. Ben o es
nada müfrezemin at~ini kasten ha
fif'letmiş, bu suretle haydutları ii
mitlendirmiş, cesaretlendirmiştim. 

Fakat, daha evvelden bulup marka. 
lad~ım noktalara da bom.bacılarımı 
yerleştirmiştim. Ben de, sürünerek 
ilerlemiş, düşmanın h2reketlerini 
iyice seçebilecek bir yerde sinmiş
im. Düdüğüm ıığzımda oldupu halde 
gözlerimi bulundukları istikamete 
dikmW1m. 

Yarım saat daha geçmiş veya geç
memişti ki, çeteciler. atesimizin dc
Pece derece hafif!eşmesini yorgun· 
luğumuza vevahut ta bozgunluğu
muza hamletmişler,.. bulundukları 

.rerd<' baş kaldırmıya başlamışlardı. 
Olduğum yerde siniyor ve için için 
gülerek kalkınmalarını gözlüyor· 
dum. On beş yirmi dakika daha geç
miş, nihayet dil~ğim yerine gelmiş-
ti. Birer, ikişer kalkınmışlar, bizden 
mukabele görmeyince, hemen ekse· 
rfsi ayaklanmışlardı ki. düdüğümün 
acı ve ke!:kin sesi, birtına gibi kaya
lıklar Ü?.erinde tiz akislre vapmış ve 
o anda da, birden attJrdı~ım dört 
bombanın tarrakası etrafa dehşet 
salmışti ... Bombalanmızırf uğultulu 
velveleleri, karşılıklı sırtlara kor
k~ç ve titrek iniltiler halinde çar
parken, biz de coşkun dalgalar gibi 
flre!ye doğru akmış ve atılmıştık. 

Neferlerim. bomba dumanlarının 
aklattığı karanlıkl•a dalm1şlardı. 

Haydutlarla hemen hemen göğüs 
göğüse gelmek üzere idik. Martin 
kasaturaları, birer yalın yatağan gi
bi kınlarından sıyrılmış, hırs ve hı- t 
şunla sıkılan ellerde esrarlı yalım-ı 
lar saçıyordu. Tam da inip kalkmak, 
haydut!aı :n keH<'lerini uçurmak, ve 1 
kollarını budamak üzere iken, geri
mizden şiddetli bir ateş sağanağına 
tutulmuşturk. 

Hevet henüz mesaisini ikmal et
memiştir. Ankarada yapılan birkaç 
müzakereden sonra kafi itilafa \·a
nlacağı muhakkaktlr. Sureti hal 
bundan sonra hı.ikuınete bildirile
ccktır. 

Aceleci Müvezzi 

Trenden atlamak isterken ayak 

Demiryol a~lelcri ve fakir köy
lüler bu yüzde~ çok sık ııtı çek
mektedirler. Bu ihtikiınn önüne 
geçılmek üzere alakadarların naza
n dikkatini çekmenizi muhterem 
gazetenizden nca ederim. 

Ooniryol memurlarından 
S. Örsal 

Mahkem, maznunlardan ırari

dat katibi Emin Turu 5 sene ağır 
hap~e mabkfun etmış; Em·er hak
kında da 100 lira para cezası vermiş
tir. 

Binalara renk . -
Bu ateşi açanlar kimlerdi? .. Dört 

yanından çelik bir çember içine .al-, 
dığımız ha) dutlarm bir ara bulup 
çıkmaları, gerimize doğru sıçrama
ları imkanı olmadığına göre, tabii
dir ki, bu ateş bizi teliışlandırmıştı. 
EvvelA, bunu bize yardıma koşan 
her hangi bir rrüfrceznin ateş ol
ması ihtimalini hatırlamı!>tım. Fa
kat, hemen o anda yanıldığımı an
lamıştım. Çünku. patlıyan silah ses
leri hiç te martininkini andırmıyor
du. Bilakis gra \•eya manliher sesle
rine pek benziyordu. Şu h;lde, ge
rimizden bir baskına ve salgına uğ
ramıştık. Kararımı hemen \•ermiş

tim. İlk iş olarak, müfrczemi sürat
le toplam~, iki ateş ar.:ısında kal
mak ve ihata olunmak tehl'kesin
den kurtarmıştı. Yavaş yavaş sol 
yamaçlara çekilrnis, gerek imdatçı· 
ların geldiği tarafı Ye gerekse ağıl 
ch•annı şiddetli bir yan ateşi altına 
almıştım. Bu suretle, iki kuvvetin 
birleşmelerine mani olmıva çalış
mıştım. Fakat, muvaffakiyet ihtima
linin de çok az olduğu anlamıştım 
doğrusu. Çünkü, havdutlar:ı imdada 
gelen sürünün ateşi, tahminimden 
çok fazla görünüyor ve gittikçe sağ 
yanıma doğru sarkıvordu. Bu sırada 
ağıldakiler de canlanmış, N;pheme 

uçları ezildi Maarif Müf ~ttişleri 
Evvelki akşam saat 20,30 da Sir-

Asfalt cad~elerdnı 11na1aı ıkı 
ay için~e ayni renge toyanacaklu 

İstanbulda birçok caddelerin as
faltlanması ve ana caddelerde bulu
nan bütün binaların biribirinc ya
kın iki renge boyanması kararının 
verilmesi üzerine Vali ve Belediye 
Reisi Doktor Lutfi Kırdar asfnltla
nan caddeler üzerindeki bina, dük
kan ve apartman sahiplerine aşağı
daki mektubu göndererek iki ay zar
f nda renklendirme işinin neticelen
dirilmesini rica etmiştir. 

k ·a Fl a a h"reket eden tren Ankarada Muf etıişler kongresine 
ecı en ory y .. . , 

ki b ta iştirak eden Maarif müfettişleri dün 
Yeşilköye geldiği va t, ır pos 1 
müvezzii vere atlamak istemiştir. ""'şe"'h"'r"'im-iz"'e""'g"'e l"'m"'i"'şl"'e"'r"'d"'ir"'. """""""""""'-.~ 

Fakat ~uvazenesini bulamıyan • 
müvezzi, trenin altına doğru yuvar-
lanmıştır. Neticede ayak uçl~n ezil
mic; ve teda\'İ edilmek üzere hanen 
hastaneye kaldmlm1ştır. 

B&l...D)IYZl)Sı 

Belediye Reisi Ankaraya 
gitmiyecek 

Vali ve Belediye Reisi Doktor 
Lfıtfi Kırdarın Belediyeler Banka
sından yapılacak 5 milyon liralık is
tikrazın imzasında hazır bulunmak 
üzere Ankaraya gideceği yazılmıştı. 
Yaptığımız tahkikata nazaran Va

linin imıa için Anknraya gitmesi 
mutasavver değildir. 

Perapalas arkası ağaç•andmlacak 
Perapalas otelinden H lıce, dog~ru 

doğru yüklenmiye başlam1şl rdı. 
inen sathı mailin agaçlandmlması 

Vaziyetim tehlikeli bir şekil alıyor-
du. Sağdan sarılmak ihtimali baş kararl~tırılmıştır. Belediye ayni za-

manda sathı m il üzerinde bulunan 
gösteriyordu. Biraz daha geri çekil-
mek lüzumunu hissetmiş ve hemen birkaç binanın da istimlak olunarak 
de çekilmiştim. ytk:ılmasına karar vermiştir. 

Bu esnada, yüreğime kapkara bir Şl~hanede bUyUk bir 
endişe çökmüştü. Evvelce bu hava- b•hçe yaptl•cak 
lide hiç gezmediğim için gerimdeki İstanbul Defterdarlıgt tarafından 
arazinin vaziyetini pek blmiyordum. Şişhanede yapılmasına bq,şlan~n ye
An bir ric'at halinde, bir kapaan tu- ni Maliye Tahsil Şubesi binasının 
tulmak tehlikesini hatırlamış ve tit- inşaatı Belediye tarafından durdu· 
remiştim. Telaşla, Salih onbaşıya rulmuştur. Belediye, şehir planına 
koşmuş ve sormuştum: • nazaran Maliye tahsil şubesinin ü-

- Ulan Salih, sen evvelce bura- zerine inşa olunduğu arsa ve asker-
larda bulundun mu hiç?.. lik şubesi binası yerinde büyük bir 

- Çok bulundum baş çavuş. bahçe ve çocuk bahçesi yapacaktır. 
- Gerimizdeki arapnin vaziyeti- Yani yapllac•k yol ar 

ni biliyor musun?.. İstanbul Belediyesi Heyeti fenni-
- çekildiğimiz sırtın gerisi, lıafif ye Müdürlüğü kaza kaymakamları 

bir meyille aşağı doğru sarkar. Bi- tarafından kendi kazalarında bu se 
raz düzlştiekten sonra da Takyanos ne 800 bin lira ile yapılacak yolların 
gölünün bataklıkları başlar. Demin- listesi üzerinde hazırlanan proje ve 
denberi, bu istikamete neden çekil- keşifleri kabul etmiştir. Wapılan 
diğimizi düşünüyor \'e sana sormak- proj~ ve keşiflPr hakkıoda nihai ka-
tan çekiniyordum baş çavuş. rar alınmak üzer<' Beltdiye Daimi 

- Gerimiz tehlikeli ş uhalde?. encümenine $evkolunmaştur. 
- Elbette tehlikeli. DUktln tenteleri 
- Solumuz ansıl acaba? Düıkkan ve mağazalara yazın gü-
- Daha berbat. O tarafa çekilir- neş vurmaması için asılan tentele

sek hem bataklığa ve hem de Kor- rin çok çirkin, pis, renksiz olduğu 
lukderenin geçit vermiyen kısımla- görülmüştür. Bunfarın lslEOı için 
rına düşeriz. • Belediye. alakadar kaz~ kayma-

- Kakara köyüne çıkc.maz mıyız kamlarına tebligat yapmıştır. 
o istikametten?. 

- Hayır başçavuş. Bataklıklar, ta 
Kakara köyünün alt kısımlarına ka
dar uzanır, geçemeyiz oradan. 
Korktuğum başımıza gelmek üze

re idi. Arazinin vaziyetini bizden 
daha iyi bilen haydutların, bizi ateş
lerile bataklıkların arasında bırak

mak üzere sağımıza •doğru sarktık
larını ve yan yürü ·üşlerle ilerledik
lerini hissediyorduk. Artık. ne olur
sa ve neye mal olursa oJ.sun bid sar
mıya uğraşan kuv\1etin üzerine atıl
maktan ve bir yol bulup kıskaçlan
madan kurtu1mıya çalışmaktan baş
ka çaremiz kalmamıştı. Biraz daha 
tereddüt, bizi tutulmak değil amma 
her halde fena halde hırpalanmak 
tehlikesine pekala düşürebilirdi. He
men, müfrezemin yanına koştum\ 

Onbaşılarıma vaziyeti ve yapmak is
tediğimi kısaca anlattım ve ilerl a
tıldım. 

Yarım sastlik bir savaş, müfre?.e-

mi kurtaracak kadar bir gedik aç
mıştı ~ana. Neferlerim, bazı yerler
den sürünerek ve hazan do seri sıç
ramalarla tek tek ilerliyerek sela
mete kavuşmuşlsrdı. Bu hareketi
mizle, tabii cephemizdeki ktıv\•eti i
kiye ayırmış ve çok tez bir manevra 
ile. gerimizi sağhyarak açılıp yavıl
mış ve yine çarpışmıva başlamıştık. 
Bu sürekli müsademe bizi de, çete. 
cileri de çok yormuştu. Ateş kendi
liğinden hafiflemiş ve bilhass.:ı, bizi 
bu suretle elden kaçmşları, çeteci
lerin maneviyatı üzerinde çok kötii 
bir tesir bırakmıstı. 

Sabah yaklaşıyordu. Dogu atrafı 

yavaş yavaş ağarıyor ve aklaşıyor· 
du. Bu da, bizim için ayrı bir teh
like doğuracaktı. Çünkü, gerimizi 
saray aydınlık, bizi, birer karaltı ha 
linde, haydutlara gösterecek ve mü
kemmel bierr hedef haline getire-
cekti. '(Devamı var) 

llVTDl"EKIUK 1 

Yeni Yugoelav general 
konaoloau geldi 

Yugoslavyarun yeni general kon
solosu Bay Hacıgeorgiedç İstanbula 
gelmiş ve Sirkeci istasyonunda ge-1 
neral konsoloslul\ vekili Bay Ljubiç 
ile konsoloshane memurl. .. rı ve İs-
tanbuldaki Yugoslav teb ~sı tara
fından karş1lanmıştır. 

MAHKEMELERDE: 

Mezat salonunda av 
bekliycn dolandırıcı 
Me;at dairesine satmak üzere eş

ya getiren ve bilmukabele bazı eş
yalar satın almak istiyen mukadder 
isminde bir kadının yanına sabıka-! 
lılarclan ihsrn sokulmuş \ 'e kadının 
safiyctinden istifade ederek: 

- Teyzeciğim, sen buranın ace
misisin ver p.ıralarını ben vezneye 
yatırayım'> diye sbzde iyilik yap
mak istemiştir. 
İhsanın sözüne kanan Bayan Mu

kadder elindeki paraları sabıkalıya 
teslim etmiş( fakat dolandıncı a
dam; Mezat dairesinin arka kapısın
dan sıvışmıştır. 
Kadının feryadı ~zerine koşuşan

lar İhsanı yakalamışlardır. 
Sabıkalı dolandırıcı, dün Sultan

ahmet Birinci Sulh Ceza mahkeme
sine verilmiş ve te\'kif olunmuştur. 

'lllr 1ankeaıcı tevldf 
olundu 

Köprüden geçmekte olan Ömer 
isminde bir adamın cebinden 20 li
ra aşıran Namık isminde bir yanke-

sici yakalanmış ve Sultanahmet Bi· 

Vali mektubunda diyor ki: 

c- Sayın bay, 
Mutasamf bulunduğunuz •.. nu

maralı binanın nazır bulunduğu 

cadde Belediye tarafından büyük 
külfet ve masraflarla bu defa asfal
ta çevrilmiş ve şehrin en şerefli ma
hallerinden biri haline ifrağ olun
mustur. Şimdi bu güzel cadde üze
rind ki bi.naların harici cephe man
z .. rnlarının ıslahını düşı.inüyoruz. 

Bu suretlC' temin olun.ncak güzellik 
ve temizliğin mülkün kıymeti üze
rinde de ne kadar müessir olacağını 
şüphesiz takdir edersiniz. 

Tesbit olunan renkler açık bej ve 
maimsi gridir. Bunlardan biris:ni 
intihap sizin zevkinize bırakılmış

tır ve taleo edildiği anda Eminönü 
Belediy,e Müdürliiğü size bu renk
lrrin nümunesini vermiye amade
dir. 

Belediye zabıtası talimatnamesi
nin 280 inci maddesi mülk sahipleri 
için esasen bunu bir mecburiyet ola
rak tesbit ve kendilerini mükellef 
tutmuş olmakla beraber ben bizzat 
bunu. beledi bir mükellefiyet olarak 
telakki etmemenizi ve ricamın is
afını ş~hrin güzelleşmesinde vazife 
almış hi.i::;nü tabiat sahibi bir vatan
daş zevkile diler ve bunun niha\'et 
iki ay zarfında ikmal ve intacını 
hassaten rica ederim. 

Vali ve Belediye Reisi 
Lütfi Kırdar 

rinci Sulh Ceza mahkemesine veri-
lerek tevkif olunmuştur. Bir otomobil ile tra"'vav 

OlobUate unutulan •fY• çarpışh 
Şaziye isminde bir kadın Kırklar- . Şoför Cemalin idaresindeki 1869 

elinden İstanbula gelirken, bindiği num&ralı otomobil, dün Beyoğlun
otobüste bir bavul eşyasını bıraktı- dan geçerken, vatman Necatinin i
ğını, fakat, bilahare bavulu bulama~ daresindeki 98 numaralı tramvayla 
dığını polise bildirmiştir. çarpışmıştır. 

Bunun üzerine otobüs sahibi Se- Müsademede hem otomobil ve 
lami ile şoför mes'ut zabıtaca tutu- hem tramvay hasara uğramışlardır. 
larak Sultanahmet Sulh Ceza. İ 

Mahkemesine verilmişlerdir. Muha
keme, şahit celbi için kalmıştır. 
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çindekilere birşey olmamıştır. 

Sarllo$1uklı camları tırarken ... 
Şehremininde Nevbahar mahalle

si Bakibey sokağında 26 numaralı 
evde oturan Ahmet oğlu İbrahim 

Yılmaz, e\·velki gece arkadaşı Mu

zafferle rakı içerken sarhoş olmuş 
ve camları kırmıştır. 

Hiddetli sarhoşun parçalanan 
camlardan sağ eli yaralanmıştır. 

Dikkatsiz arabacı bir 
kızın ayaiını kırdı 

İsmail isminde birinin idaresin
deki süt arabası, dün Taksimden ge
çerken, Kirkor kızı Maniye çarpmı~ 
ve bir ayağını kırmıştır. 

Zavallı kız, hastaneye kaldırıl
mıştır. 

Dikkatsiz arab .. cı da yakalanmıt: 
tır -

Yugosiavyada Hırvat 
Meselesi 

Yugosfovya, bugün, ·aaha faıl• 
büyümesine meydan vcnnek iste" 
rnediği bazı dahili meseleler ve a)'· 
ni zamanda hakikaten nazik bir va· 
ziyet arzeden harici müşküller kat• 
şısında çok şayanı dikkat bir muvi4 
zene siyaseti kullanmaktadır. 
Yugozlavyanın dahili meseleleri 

arasında en mühimmi, her gün ne
ticelenmesi beklenen ve bir türla 
halledilemiyen Hırvat meselesidit• 
Bu, öyle bir sahadır ki M. Stoyadi· 
noviç kabinesi yerine zelen 11. se
vetkoviç kabinesi, vakit ve dikkat 
ve ihtiyatla yürümek mecburiyeti· 
ni kendisinde göriıyor. Zira bu rne
sele bir taraflı halledilecek bir W 
:tikamet pek göstermiyor. Belgracl 
hükıimelinin, Hırvat lideri M. Mıı· 
'clc'ıin programının bütün noktala• 
rını kabul etmesi ihtiLüın bu sefet 
Belgrada sirayeti demek olur. Eğef 
Hırvat tnlcplcri is'af edilmeyip, sırf 
hükumetin 11oktai nazarı alet tutu• 
lursa, bu sefer, dahilde büyük bit 
kuvvete malık Hırvat kampınd' 
hoşnutsuzluk uyanabilir. Bu vaıi• 
ycttc Belgrad bazı ecnebi müdalı:ı• 
lesi teşebbfu l ~en endişe etrneJc• 
tedir. Bu SC'bcp ~d:r ki iki 7.Jd fikri!' 
telifi zımnıncb ve harici siyaset sa· 
basındaki mü ı.iller ortasında yo· 
goslav hükumctı büyük bir ihtiyat 
ve dikkaile faaliyete geçmekU..>diI'· 

Zaten bu bapta, Başvekalete ge
len M. Sevctkoviç, mühim faali)et 
unsurlarından birini de Hırvat J1lt" 
seleSinin halli olarak göstermı~tj. 
Ve bizzat kendisi geçen ay ııihs)'t" 
tinde Zagrebe giderek doktor Maçe) 
le konuşmuştu. Anlaşma yakın g<r 
rünmüş \•e Hırvat meselesinin ni
hai halli ümid verici bir hal almı U· 

Fakat bir müddet sonra yenid ıı1 
ortalığa bir sessizlik çökmüş, l{ıt' 
vat meselesi halledilmiş gibi ~öra· 
nürken esasta böyle bir şeyin me~· 
cud olmadığı müşahede • edilroiştJ. 
Bunun sebebini biraz diplO" 
masi vaziyetin istikrarsızlıği, ve b • 
zı mühim harici meselelerin tc 1-~ 
etmesi hiç te uzak bir ihtimal de" 
ğildir. 

Son konuşmalarda Hırvatıarıl' 
taleplerini müfrit gören hükumet. 
mukabil tekliflerde bulunmuştıJ. 
Ve işte bu mukabil teklifler d• 
Dr. Maçek tarafından şayanı kabııl 
görülmemişti. Vaziyet bu merkeı· 
de iken Prens Pol Roınaya ziyaret 
için gitmiş ve orada, Arnavudluğıtll 
işgali ve daha evvel de A vustnry.ı· 
nın Almanya tarafından ilhakı üıt" 
ıine hadis olan yeni nizam karf· 
smda, memleketinin istiklal ve ti" 
maıniyeti hakkında Romadan telJlr 
nat almıştı. 

Bu suretle o zamandanberi bd 
mesele zahire vurmamış, fakat iÇ' 
ten içe gene Hırvatlarla Sırp13' 
arasında temaslar yapılmakta t>ıJ' 
lunulmuştu. Şimdi Yugoslv )<rP 
naibi Prens Pol Berline de gilrtılf 
ve ağ1ebi ihtimal oradan da nıett" 
leketinin istiklal ve tamamıyetl 
mülkiyesine riayet edileceği ualr 
hüdünü de elde etmiştir. Bu sebtP' 
tendir ki Hırvat meselesi PteJ-V 
Pol'ün Belgrada avdetinden soJll'' 
artık kat'i vaziyetini alacak bir "" 
ziyete gelmiştir. Yalnız burada bit 
siyaset kaidesi hüküm sürebil1'' 
Herhangi harici bir tehlikeye kad 
bir memleketin milli vahdetine dl' 

yanarak mukavemet göstermesi ıJ
zımgeldiği gibi bunu temin için d' 
lazımgelen gayret ve faaliyetıeri.11 
yaptlması gereklidir. Bunun içiflcfjf 
ki Yugoslavya hududlarının mudi• 
faası zımnında büyük bir rauyetil 
bulunurken dahilde milli birlil' 
büyük fedakarlıklar yapmak s~ 
tile, tahakkuk ettirmek gayesP" 
taşıyordu. Halbuki _ doğrudan dOt 
ruya hudud komşusu olan iki b ti 
yük devletin tamamiyetini gar~ 
etmelc hususunda gösterdiği ta 
ve faaliyet, Yugoslavyanın dahili si' 
yasetinde yeni bazı neticeler doğıı" 
ta bilir. 

l• 
Bundan dolayı Prens Pol'ün :9' c 

grada dönüşünden sonra :Hı~ 
meselesinin, Yugoslavya milli ..,, 
deti noktasından menfi veya rnilt 
bet bir tarzda halledileceği hak~ 
dak1 kanaat kat'i neticesini gös~ 
bilecektir. 

Dr. Reşad SA~!-y 
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--- ::> -----
~"lkara, 5 fdususi )- Cümhur - ı 

r<!ıst Ismet lnönü'nün İstanbulu se
relfendirecekleri giın pek yakı~ -
*r. Cümhurreisi.mizin bir müddet 
b alo,·ada istirahat edecekleri ha -
er Verilmektedir. 

CUrnhurrelsl N fıa 
Vekllallnce 

Ankara, 5 (Hususi) - Cümhurre-

isi İsmet İnönü bugün öğleden ev

,·el, yanlarında Başvekil olduğu hal 

de Nafıa Vekaletine gelerek Veki -

lin makamında bir saatten fazla kalı 

mış ve İstanbulun imarı için hazır

lanmış bulunan plan üzennde tet -

kıkleı de bulunmuşlar ve izahat al· 

mışlardır. 

Yugoslav Kral Naibi 
Berlinden Ayrıldı 

Prens Pol Hitlerle Uzun Bir Müla
kat Yaptı. Neşredilen Resmi Tebliğ 

Berlin, 5 (A.A.) - Yugoslav Na· 
1bi Prens Paul bugün öğleden sonra 
Ul':uu müddet B. Hitler ile görüş
nıuştur. 

Prens Paul, BaŞ'·ekalet binasın
dan saat 18 de çıkmış ve Wilhelm
ı>latzı dolduran halk tarafından al
kaşlanmıştır. Yugoslav' a Kral na-
lb· ~ 

~ buraadn Bellevue şatosuna git-
trııştir. 

runda ceryan eylemiştir. Görüşme
lerden evvel, Fuhrer Altes Prens 
Pdul ile refikası Prenses Olgayı i
kametgahında öğle yemeğine davet 

1 

etmış \'e yüksek misafirler, bilahare 
Başvekalet bahçesinde de çay içm.~
lerdir. 

Yugoslavya Kral mibi Prens Paul 
ve maiyetinin Berlini ziyareti, ge- , 
niş siyasi fikır teatisine vesile ol
muştur. Görüşmeler, tam bir hulus 
ve açıklık ve s mimi dostluk içinde 
cerevan etmiş ve iki memleketi ala-

Alman Hiddeti 
(Bnştarafı 1 inci sayfada) 

kaybederlerse bunu zor telafi ede 
bilirler. 

Almanyanın bugün ne kadar sı

kıntı içinde ve nasıl yaŞadığını bü
tün cihan ile beraber biz de biliyo· 

ruz. Sırf siyasi bir hiddet ve iğbira

rı izhar için kendi maişet sahaları
nı biraz daha daraltmıık isterlerse 

bu kendilerinin bileceği bir iştir. 

Mevcut ticaret mukavelenamcsi tek 
taraflı, yalnız Türkiye lehine bir 

anlaşma değildir. Hatti. diyebiliriz 
ki Almanlar bizden çok daha ziyade 
istifade etmektedirler. 

150 milyon marklık kredinin ke· 
silmesine gelince. bu tehdit de Tür
kiyeyi yolundan alıkoyacak, Türki

yeye vatant vazifclt!rini Jnuttura -
cak bir amil teşkil edemez. Türkiye 
ötedenberi ticari ve mali anlaşmala-

nnı siyasi mUlahazalarla mezcet -
mcmek ister. Almanlar bugün 
memleketimizle ticari müna!-lebetle-

rini kesmeğe kalkacak olurlarsa bu 
münasebetleri \•aktile siyasi birta
kını emeller uğrunda tesis etmiş o-

lacaklarına dair bizde kat'i bir ka-

naat tevlıt .-feceklerdir. Meydana 
böyle bır Ac..ttikat çıktıktan sonra, 

kesilecek münaseoetleri biz ancak 
memnuniyetle karşılıyabiliriz. Çün· 
kil bun.arın hakiki bir ticaret mü
naseb.-ti değil, bizi avuç içine almak 

için siyasi bir ağ olduğunu müşahe
de etmiş olacağız. 

Hüseyin Cahit YAL~)lN 

Danzigdeki 
Alman Kuvveti 

Prens Po.ul ve refılrnsı saat 19 da 
§atoyu tcrkcderek istasvona gelmiş 
ve saat 19 50 de hususi trenle Dres-ı 
dene hareket ctmişlcrdır. Msğazalar 
ve f .. br.ikalar. saat 15 de tatil olun
muştu. Bü ·ük bir halk kütlesi Prens 
~e Prensesi bütün yol boyunca nl-

kadar eden büti"n meseleler mevzu- Artırılıyor 
bansol.unmuşlur. Yuı:rosla~ .rayı Al· 

ışlamıştır. fstasvonda mısafirleri 
t~yi edenlerin b~aşında Hitler. Ma- j 
r~al c· . ,. orıng, Von Rıbbentrop var-

many::ya ve İtıılyaya bağlıysn \'e Dantzig, 5 (A.A.) - Dantzig nazi
Avrupa ,')ulhunun esaslı unsurların- erinin lideri Albert Forstcr, bir uu
dan birini etşkil den it;matlı dost- tuk irat ederek serbest şehir tarafm
fok ve sıkı iş birliği politikasına de- dan ortaya atılmış olan beynelmilel 
vam bahsinde her iki tara fmutabık meselelerden bahsetmiştir. Mumai .. 
kalmıştır. Bu :µulitika, bilfiil •3pıcı- leyh, Dantzigin bizzat kendi vesaiti • ı. 

Resmi tebliğ dır. Her iki hükumet. gerek siyasi sayesinde kuvvetli olması )azımgel-
Berl 

5 
sahr:da gerek ekonomik ve kültürel diğini beyan etmiştir. 

lC. ın, (A.A.) - Yugosla\')·a sah&larda kaı'Şılıklı münasebetlerini 
ra} naibi Prens Paul Bedin ziva- İyi malüm:ıt almakta olan mcha-

rer h J ve sarih ve s ğlam esas üzerinden fil b ~ı akkınd bu akşam burada a- l inkışaf ettirmiy<? kal'i surette az- ' u b~yanatı D~ntzig polis kU\'-
fagıdak· • t bl"Y d"l ! vetinin yakında takviye edilecegwine 

. ı rcsmı e ıg neşre ı miştir: metmişlerdir. Her iki hükumet. t. F'üh-. b ·· y ı 
1 

delalet etmekte oldugwu suretinde 
b ~~r, ugun. ugos avya Kra talyan hükumeti ile de t~m mutaba-
l'laıbi Alt p tefsir etmektedir. 
lÖ ~ es rens Paul ile yeni bir j kat halinde, bu suretle. bugün Av· 
rüşrnede daha bulun t y · Alman rnehafili, bu tedbirin ge-lla muş ur. enı ı rupanın üzerine cöken gerginlikle-

~ Yh Başveknlet sarayında cereyan rin izale:.ini mümkün kılacak ve çenlerde vu~ua gelmiş olan birçok 
~ en ve bır" kaç t ·· b - ·· hadiseler yüzünden zanı i bir ma-saa suren u goruş- milletlerin hayati hakbrı ile hem-
~.e. Yugoslavya Hariciye Nazırı B. ahenk sulhperver bir inkisafı temin hiyet iktisap etmiş olduğunu beyan 
ıncar M k · il R h H etmektedirler. ~ ar ·ovıç e ay ariciye e ·livecek siyasi fikirlere h·zmet et-

. azırı B. Von Ribbentropun huzu- tiklerine kani bulunmakt dır. Kattoviç'te hıidiseler 
l v..;v..,v..,..,..,..,...~~""""'A"""""""'"""",,.. ,..,..,..~ Kattoviç; 5 (A.A.) - D. N. B. A-
O'ldra Sovyet tek !lflnl ,. Bulg~rısta"llD lt~ıva ara- jansımn istihbanna göre Polonya 

tetkik ediyor sında bir mukavele da Lipini'de Alman Pnp;s Krallık. 
le ~Ondra1 5 (AA.) - İngıliz teklif- Somya, 5 (A.A.) _ B~vekil ve Polonyayı tahkir etmek cürmile tt-v 
rıne Sovyeller tarafından \•erilen Harich·e Nazırı B. Köseivanof ile t. kif edilmiş v~ Königshütte hapisha

ce\' P . le ... • şımdi Hariciye Nezaretinde talya Elçisi iki memleket arasında nesine gönderilmiştir. 
lkık edilml'ktedir. bir kültür mukavelcnamesi imzala- Bu tevkif hadisesi, gecen çarşam-

ıı:. · Diplomatik mahfellerde ;öv lendi- mıştır. ba günü vuku bulan hadiselerle a-
gıne g- s Bu k 1 Bul l .. k d dı ç b )' ore, ovyet notası tamamile mu ·ave enarne, garistanın 11 a ar r. arşam ::ı. akşıomı Alman 
apıcı mahiyettedir ,.e en ciddi en- ayni sahada diğer memleket1erle im- kilisesinde dini ayin yapılırken Po
~el, Baltık devletleri mesel nidir zaladığı müşabıh mukaveleler çer- lonyalılar iivini bozmak istemisler 
... alum olduğu \'eçhile Sovvetle; çevesini teca\'ÜZ; etmemektedir. vepapas ayi~i yanda bırakarak b·un-
«JıtJi ır. · _.,_ 1 k l .,ak 15ı a~asındaki mütekabil yardım Hlt arı i iseden kovmak mecburiye-
lt tına ıthal edilmesini istemekte- terin nutkunun tef a!!'I de kalmıştır. Alman papas yakında 

t . Londra, 5 (A.A.) - Gneteler mahkemeye sevkolunacaktır. 

~İngiltere hükt'.imetinin burada ta- dün Hitlerln nutkunu hemen he~ Dün yeniden Sainte Marie kUise
~nııyıe takdir edilen Sovyet iti- men tam metin olarilk n \·retmek~ sinde m ümasil hadiseler olmuş ve 
il\" İarını mümkün olduğu kadar tat- ve fakat hiç bir mütalea yürütme- Ayin yarıda kalmıştır. Kiliseden çı. 

ıQı et . mektedirler . cDaily Telegraph• Hit- kan Almanların bir çoıtuna dıc•rda 
ten mıye uğraşacağı ayni mah- ler in ve Daladierin nutukları ara· s -c-

ertte ilılve edilmektedir. sındoı bir mukayese yapıyor ve di- toplanmış olan Polonyalılar fena 
_.__ yor ki: muamelede bulunmuşlardır. 

Pr•naız kabinesinin Daladier memleketini bir taarru- Yukarı Silezyanm diğer birçok 
topl h za. karşı müdafaaya davet etmiştir. ye~lerinde de Alman kiliselerinde 

İ»ar· •n 81 Hıtler, çember siyasetinden bahset· Ayınler yapılamamaktadır. 
.:...a. ıs, 5 (A.A.) - Başvekil B. Da- • ""'lıer'nln . ı·ıt· 1 mış ."e .meydan okumuştur. Şunıt .. -:--·.-- ~---·-• 
~a reıs ı6ı a tında toplanan söylıyelım kt; İngiliz mılletl Alma~ Bukr~.ş de Tayyare 
11\ı~tlar Meclisi, aaat 19.40 da dağıl~ r ti · h ıı•ır N ı:are .. nı . ma vetmek istemiyor. seferleri bac)adı 
~lssa · eşredilen resmi tebliğ, btl- Çunku, dünyada her iki millet için .., 
«~h tıuıı Müdafaayı alakadar e- de kafi derecede ye d (.Baştarafı 1 iaci sayfada\ ., llıuh r var ır. f . 1 "ftıı .. telif kararnameler projele- · •- se erı yapı mışhr. 
t... ,.lne g. Orüşüldüğünü ve bu karama- J I İlk tayyare 8,30 da Yeşilköy is-
·•ı., apon •rın Alman ve teı811r;1n yarın sabah reisicilmhurun it I tasyonundan hareket etmiş ve 10,30 

g •yanlara fttklltlerı d B"'k ı litiıı· nde toplanacak nazırlar mec- a u reşe muvasa at etmiştir. 
bi}d.ın kat'i tasvibine arzolunacağını Tokio, 5 (~.A., - :yi haber alan Dünkü tayyare ile Ankarada rnü-

ırınektedir. nli~!cllerden öğrenildiğine göre, zakerelere iştirak etmiş olan Ru· 
_,.__ kabınede cumartesi günü başlıya- men murahhas heyeti reisi ve Bey-

Şarnda hUbOmat cak ve bugün nihayete eren göriiş- nelmilel Hava Federasyonları reisi 

k 1 
meler neticesinde tesbft olunan Ja- P rens Bibesko ile Bavan Bibesko 

~ u .. u amıyor ,. tekl"flri J \lanı on 1 • epek yakında Alruan- Bükreşe gitmişlerdir. 
~ .... ' 5 (A.A.) - Muhtelıf partı·- ·r 

.. 4 6 ya \'e talya hükumetlerine tevdi e- Tayyarenin hareketi esnasında 
:t. :.ında kabıne kurulmr..sı hah- dilmek üzere Japonyanın nerl:n ve Rumen konsolosu erkanı hazır bu

lh - Un ~ anlaşma vapılamıımıştır. l\oma Bnytik Elçilerine telgrafla lunmııştur. 
~ et laerlne Rtt1&icümhur, Ata- !1-·oll:ınacaktır. Mahfeller, bu husus-bı EYiibiyl nı biı b" Hazırlanan programa göre sefer-

ile ! '"" ye · ıtaraf ka- ta tam b:r ketumivet muhafaza et- ı ".r.düne m .J er haftada üç gün yapılacaktır. 
emur etmiştir. 1 rrn - 4

• ,ı <-r - -Her haftanın pazartesi. carşamba 

'' Saldıray ,, 
Bayrağımız 

a Şanlı 
Çekildi 

Ay sı.ıııfı deni7.altı gemilerimiz -
den birincisi olan Saldıray'a dün 
Haliçle, Deniz Kumandanlığında 

yapılan merasimle bayrak çekil -
miştir. 

Denizaltı gemimiz Kumandanlık 
binasının önünde ve geçenlerde de
nize indirilmiş, Atılay denizaltısı -
nın yanında yer almıştı. 

Saat 15 e doğru Deniz Kuman
danlığında Vali muavini Hüdai Ka
rataban, Amiral Şµkrü Okan, İs -
tanbul Kumandanı Halis Bıyıktay, 
Jstanbul Merkez Kumandanı Albay 
Cemal Akan, Kurmay Albay Kazım 
Erdemir, Beyoğlu Kaymakamı, 

Krup müessesesinin İstanbul mü -
messili Ali Nuri ve müessesenin 
Alman direktörü, birçok deniz sü
bayları toplanmış bulunuyordu. 

Saat 15 te merasime başlanmıştır. 
Amiral Şükrü Okan, hazır bulu -

nan bir bahriye müfrezesini teftiş 

elmiş ve davetliler hep beraber 
Saldıray'a girmişlerdir. Burada A
miral Şükrü Okan bir nutukla ge
minin, Türk bahriyesine iltihakı

nın ehemmiyetini anlatarak demiş
tir ki: 

Sayın arkaciaşlar; 

Ay sınıfı denizaltı gemilerimiz -
den Saldıray'a şanlı bayrağımızı 
çekmek, deniz kuvvetlerimize bir 
denizaltı gemisi daha katmak üzere ı 
burada toplanmış bulunuyoruz. 

Bu yalnız Türk denizciliği için 
değil, bütün Ttirk milleti için mes-/ 
ut bir hadisedir. 

Bu sevinçli ve kıvançlı töıene iş
tirakinizden dolayı hepinize te -
şekkür ederim. 

Saldıray, bundan kısa biı· müddet 
evel bu tarihi tersanedn d:ğer u -
cunda denize indirilmesi törenini 
yaptığımız Atılay denizalh gemimi
zin eşidir. 

Filomuza katılan bu gemiler de 
yılmaz Türk çocukları elinde Cüm
huriyetin sayısız nimctlerile mes -
ut olan ülkemiıfo çevresi olan de -
nizlerdcn tecavüz görürse daima 
sulh bekçisi olarak vazife görecek 
ve bu vazife ile şeref bulacaklardır. 

Sevimli sancağımızı gönderine 
çektiğimiz bu güzel gemiden, tarih, 
parlak başarılar yazan Türk gemi
leri gibi nihayetsiz başarılar bekler. 
Büyük milletimize mutlu ve şerefli 
ve m<?mleketimize kutlu olmasını 
en içten \'e en temiz isteklerimle 
dilerim. Ebedi Şef Atatürk'ün yük
sek manevi huzurlarını bu vesile ile 
anarken Cümhur Başkanımız Milli 
Şef büyük f11önü'ne, büyük l\fare
şale, Vekillerimize, donanmanın ni
hayetsiz ·ve sarsılmaz saygı \'e sev
gilerini bir defş daha huzurunuzda 
bahtiyarlık duyarak sunarım. Ya -
şasın sevgili milletimiz ve onun 
kahraman ordusu .. 

Bu nutuktan soımı. İstiklal mnrşı 
\'C selam borusu ile b"rcber Saldı· 
roy'a bayrak çekılmiştir. 

Davetliler bundan sonra Deniz 
Kumandanlığında hazır bulunan 
büfeve davet olunmuşlardır. 

Meclisin Dünkü 
içtim a ı 

(Baştarafı 1 inci ıwı) fada) 

Devlet kinini mütedavil sermaye
sine öit kanun ıle iskan kanununun 
bai".1 maddelerinin değiştırilmesine 

ait kanunların birinci müzakereleri 
yapılmış :ıre bu sonuncu üzerinde sö1 
alan Hüsnü Kitapçı, iskin kanunu
nun müzakeresi mün&sebetile bu 

S mesele üzerinde daıma büyiık bir 

dikkat ,.e alaka ne durmuş bulunan 
Doktor Refik Saydsm hükumetinin 
göçmenlerin \•aziyetlerinin ıslahı \'e 

bunlara karşı henüz yapılmamış bu
lunan bazı vecibelerin karşılanması 
hususunda ne gibi şeyler düşünül
mekte olduğunu sormuştur. 
Sıhhiye Vekili Doktor Hulusi A

lataş verdiği cevapta, iskan işinde 

takip edilmekte olan hattı hareketi 
izah ederek göçmenler ;şinde ilk 

safta nazarı dikkate alınan cihetle
rin evvela göçmenlerin evlerini ha-

zırlamak, ziraat vasıtalarını çift hav
\'anlarını ve kendiler:nc verilecek 

toprağı temin ve böylece bir sene 
içinde bunların müstahsil hale ge· 
tirilmeleri olduğunu söylemiştir. 
Sıhhiye Vekili, bütün bunların 

bütçenin imkfmları nisbetlnde ya-

pılmasında inşaat ve malzeme temi
ni cihetlerinde karş ılanmakta olan 

güçlükleri bilhassa tebarüz ettirmiş 
ve bunları bertaraf eylemk yolunda 
t etkiklerde bulunulduğunu ve gele
cek göçmen lerin emeklerile evlerini 
yapmalarına t araftar olmadığını 

_ kavdeylemiştir. 
Sıhhiye vekili bu beyanatları ara

sında. b u yıl içinde memleketimize 
gelecek muhacirlerin 13 bininin Bul
garistandan ve 4-5 bininin Ruman
yadan olduğunu ve rne,·zuu müza
kere olan kanunda memleketimize 
serbestçe gelecek göçmenler mese· 
lesinin de nazarı dikkate alındığını 
söylemiştir. 

Kanun bu izahattan sonra kabul 
edilmiştir. 

Meclis yine kabul ettiği bir ka· 
nunla nahiye müdürlerine en az o
nar lıra hayvan yem be,.. "•li veril 

ve cuma günleri İstanbuldan Bük: 
rcşe bir tayyare hareket edecek ve 
oradan da salı, perşembe ve cumar
tesi günleri bir tayyare İstanbul:ı 
gelecektir. 
Diğer taraftan öğrendiğimize gö

re Berlin - İstanbul - Halep tayya
re seferlerine de bugünlerde baı· 
lanması kararlaştırılmıştır. 

mesinı tas\·ip eylemiş ve İstanbul 
Trcımvay \·e Tün.el şirketlerinin mü
bayaasına ait muka\'·elelerin tasdi
kir··~ aıt kanunları da k .. bul eylemiş
tir -Fuznamede r.·e\·cut köy kanunu ' 
r.un bazı hüküm.eri ile salma obra' 1 
alınacak paranın azsmi haddini ta· I 
yin eden kanun üzerinde geçen u
zun müzakcrel"rden sonra ~ekr•r 

encümene \'erilmiş \'e çarş:ımba 

günü toplanmak üzere içtimaa ni
hayet \•erılmiştir. 

Ali Çetinkayanm i;:a1ıı.-'ı . 

Ankara, 5 (A.A.) - B. M. M ·cl• 
sinin bugünku toplantısında İstan
bul Elektrik \'e Tünel şirketl• rinin 

imtiyaz ,.e tcsisatkrının satın aluı
ması hakkındaki kanunların müza
keresi \'esilesile Münakıılılt \'ekilı 

Ali Ç<?~ inb-nı ac;ağıdaki izahatı ver
miştır: 

c- İndelheı:ap Tr·mvav şirketi ı
le vekalet arasında mutabık kaldı
ğımız netice ;Jo küsur bin liradır. 

600 küsur bin liraya yakın iken bir 
milyon 200 küsur bin lira kadaı bir 
şey oll1u. Sonra üç yüz bin lin ka
dar komisyon vnsıtssile tayin edilen 
mevaddı inşaive \'e malzeme ve -ıy
niyat vardı. Bunu da nakit olarak 
kabul etmek mecburiyetinde kaldı~. 
Bir milyon 500 küsur bin liraya al
mış olduk ki. yani şirketin hakika
ten bize del.Tİ 600 küsur bin lira oe
mektır. 

Diğer Tünel müessesesile bir an
laşma zemini yaptık ve 175 bin lir~
ya Tüneli almıya mutabık olduk. 
Vergi taheilinden biz vazgeçmeyi 
kabul ettik. Onlar da bu i~ üzermde 
tenzilat yaptılar. B u suretle ve 1 ' 5 
bin lira bir para ile Tüneli almış bu
lunduk. Bunu da biliyorsunuz. Bü
yük bir Metro hanı vardır ki, 400 
bin lira kadar kıymeti vardır. Ayn\ 
zamanda Tünelin ağız taraflarında 

üç tane han mevcuttur. Bunları da 
elde etmiş bulunuyoruz. 

İzahat alkışlarla karşılanmı)or. , 
••••••••••••••••••••••••••• • m••••••••••••• ı 

Gafanko C'1mar t asJ . 
gUnU geliyo r 

Ankara, 5 (Hususi) - Romanya 
Hariciye Nazırı M. Gafcnko cumar
tesi giınü İstnnbulda1 pazar günü ...1e 
Ankarada bulunacaktır. Kendisine, 
siyasi işler miidürü ile hususi ka -
lem müdürü refakat edecektir. An
ikarada üç gün kal:ıcak olan Nazır, 
(lym 13 ünde burudan, 14 ünde de 
istanbuldaıı ayrıla.!al::tır. 

-- ...... ı 

Bir Alman 
Gazetecisine 
iki Çift Laf 

Bir yerde okudum: Türk - tngi -
liz anlaşmasından münfcil olan bir 
Alman gazetesi, umumi harp hak
kında şöyle yazıyormuş: 

cAvusturyalılar sadece dansla 
meşguldüler. Maca rlar ise mütema
diyen çalgı çalıyorlardı. Bulgarlara 
gelince, her zaman körkütük sar -
hoştular. Türkler de durmadan 
kahve ve nargile isiyorlardı. Bu iti
barla umumi harpte Almanya müt
tefiklerinden hiç yardım görmemiş 
ve bütün dünya ile tek başına çar -
pışınışbr. Harbi kazanncakbk am
ma, böyle müttefiklerle harbe gir
diğimiz için neticede mağli'ıp ol -
duk .• 

Bu satırları yazan adama burada 
iki çift lif etmek istiyorum: 

Azizim, 
Bu satırlan yazarken hiç ellerin 

titı·emedi, kalbinde hiç. bir sızı duy
madın mı? Türkiye ile Almanya a
rasında artık hatırası mukaddes 
hır tarih olan eski günlere yaptığın 
bu tecavüzden ıutanmadın, sıkılma
dın mı ? Biz, sizinle birlikte bir 
gaye uğrunda harp ettik. 
Senelerce ayni siperlerde, ay -
ni mahrumiyetlere katlanarak dö
vüştü k. Kanlarımız toprak ta -
rafından emilirken karışmış, 

bir olmuştu. Mekmetçik hastalandı· 
ğı zaman Alman doktoru onu te -
davi etti. Alman neferi yaralandığı 
zaman Mehmetçik onu düşman a -
teşi altında sıhhiye çadırına kadar 
sırtında taşıdı. Bütun harp imtida
dınca sevincimiz bir, kederimiz bir 
o du. Bütün bunlar, iki milletin kal
bini bağltyan mukaddes \'C hürmet 
edilmesi lazım hadiselerdir. 

1şte sen bu mukaddes bağlara ve 
bu mukaddes duygulara t<"-cavüz
etnıek Jcüstah.ığında bulunuyorsun. 
Almanyada gazeteler için san..,ür 
mevcut oıduğunu Ye bütün yazıla -
nn ş~ddetli bir kontrole tutuldufu -
~ 1 bıllyt• ··;z. Haydi ben dört köşe 
dar ka~anh1. bir halt işliyerck bu sa
brl · :-ı yazd-1., f :ı.kat sansür memur
ları uykuda mı idcf'r, yoksa fazla 
kaçırdıkları Pılzen birasile başlan 
dönmüş, sarhoş mu olmuşlardı ki 
bunu farkedemediler ve böyle bir 
yı;ıvının Alman gazetelerinde yer 
bulmfünna imkan verdiler? 

Anlaşılıyor ı.~. hem çok cahil, 
hem çok küstah, hem de çok toy _ 
s~~ ! Dikkat et, bu •oyluğun günün 
l;ıırınde başına bir dert açmasın! 

MUıtAD SERTO:.LJ 

Par!i Canel Başkan 
Ve Genel Sekreterlik 
Taıin leri Yenfıen~i 

(U:ıstarnfı l inci sayfada) 
~işmez. Genel Başkan ve Milli Şef 
ismet Inönu tarafından Z.rzurum 
M.:o'usu Doktor Ahmet Fikri Tuzer 
tekrar intihap buyurulmuştur. 
Fikri Tt.1zerln ta:grafı 
Ankara, 5 (A. A.) _ Değişmez 

Genel Başkan Milli Şef İnönü tara
fından C. H. P. Genel Sekreterliği
"" tekrar intihap edilen Erzurum 
Meb'usu Dr. A. F. I'u1er, Parti teş
ı ... latına aşagıdaki telgrafı çekmiş -
tir: 

«Büyük Milli Şefimiz ve değiş -
mez Genel Başkanımız İnönü'nün 
yüksek teveccühlen eseri olarak 
Parti Genel Sekreterliğine tekrar 
seçiJm~ bulunuyorum. 

Esaı:; maksadı, azit milletimızin 
siyasi bünyesini hayatiyete \'e mü
barek vatanımızı refah ve m;ımuri
ycte eriştirmekten ibaret olan par-

timızin ehemmiyet ve mcs'uliyeti 
b"n geçtikçe artan fııaliyetlerınde 

muvaffak olaMlmesi, bütün teşkilat 
k'ldemelerindekı arkanıııtlarmı.zın 

devamlı çalışmalarına bağlıdıı. Yü
ce par:imizc ve aZ:ı Şefimize karşı 
deruhdc et•:tğim bu mes'uliyclli \.a
zifede. arkad~l mııın şimdiye ka
claı göster(ll' .leri gayret ve faali) e
tin ve esirg~medikleri yüksek ve 
kıymetli müzaher~in devamını dı
ler, bütün aıkadaçlara candan sev
qiler sunanı.n • 

I 
" 
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Sütunlarda 
Geziler 

Cümhuriyet - Tehlike nerede? 
Tilki -- Tehlikenin nerede old.ı· 

ğu malum. Mesele, o tehlikenin ö· 
nüne geçmekte. 

Cümhuriyet - Ressam Çallı İb
rahim, gayrimeskun Kaşıkadasmı 

satın almak içip vilayete müracaat 
ttti. 

Tilki -- üstnd, misafir baskını
na uğramadan rahat rahat demlen
mek için bu ıssız adayı satın al -
mak istiyorsa diyeceğimiz yok. Yok 
§ayet, kendi dediği gibi, İstanbul
daki ressamların istifadesi için böy
le bir tesebbüse girişmişse bu tak • 
dirde bi; ıssız adaya çekilmeğe lü· 
ıum yok. 

Tan - Dolap. 
Tilki - İçine girmemeğe veya 

sokmamıya dikkat etmek şartile is-

tediğin kadar bahsedebilirsin. 
Tan - Bedava. kitap. 
Tilki - Biz bedavasından vaz • 

geatik, biraz ucuzlasın, kafi. 
Tan - Mjsafirlerimizi iyi ağırla.· 

mak için neler yapmalıyız? 
Tilki - Evvela Bilyükada, Bos • 

tancı, yahut Btiyükdere gibi yükseli 
kiralı bir sayfiye yerinde mükellef 
bir köşk kirnlamalıyız. Sonra birin
ci sınıf, hem alaturkadan, hem ala
frangadan anlar, bir de aşçı tedarik 
etmeliyiz. Gelen misafir hayatının 

sonuna kadar yerinden kıpırdarsa 
cezama razıyım. 

Tan - Ot ve toz lekesi nasıl çı • 
karılır? 

Tilki - Leke çıkaracağım diye 
uğraşıp kum~ı berbat etmeden le
keli elbise, bir lekeciye götürülür ve 
lekeci lekeyi temizler. 

Vakit - Eski Fransız Başvekili 
Leon Blum: cAvnıpn semasında 
değişen bir hal var• diyor. 

Tilki - Acayip! B~vekillikten 

düştükten sonra mı bunun farkına 
• varmış? 

Vakit - Bir genç, Uç kere nişan
Jandı, düğün günU üç kere ortadan 
kayboldu. 

Tilki - Belki asri hokabiz -
lık usulile Amerikanvari bir rekor 
kırmak istemiştir. 

Vakit - Bir leylek için tsviçrede 
Belediye Meclisi toplandı. 

Tilki - Af erin İsviçrelilere! Bu' 
rada leylekler kaç senedir kartallnr
la hali harpteler de bizim Belediye 
Meclisinin ehemmiyet verdiği bile 
yok. 

Son Posta - Ecnebi kelimeler. 
Tilki - Dilimizde gittikçe çoğalı

yor demek istiyeceksin, değil mi? 
Son Posta - En çok faresi olan 

memleket. 
Tilki - Galiba Çanakkaledir. O

rada fareler insanları evlerinden ve 
dükkanından kaçırıyorlarmış. Bunu 
beş gün evvel Çanakkale muhabiri-
miz haber vermişti. 

Son Posta - Beğenmedik! 

Tilki - Danlma amma, ben de 
beğenmedim. 
Akşam - Balkon vazifesi gören 

karyola. 
Tilki - Her zaman balkon kar • 

yola vazifesini görecek değil ya! Bi
raz da karyola balkon vazifesi gör-
sün. 
Akşam - Sinekler yeşil renge ba

yılırlarmış. 

Tilki - Tevekkeli değil! Onun i· 
çin yeşilliği bol olan Mecidiyekö -
yünde sinek çok desene. 
Akşam - Yalancı Rşık. 

Tilki - üzülme, onun doğru sözlü-
sü pek azdır. Tllkl 

fzmir Fuarına 
Tahsisat 

İzmir (Hususi) - Ankarada bu
lunan belediye reisi Dr. Behçet Uz 
Nafıa, Muhaberat, Maliye ve Tica
ret vekaleilerile bazı temaslar 
yapmıştır. Fuar i§lerine !.ardım ol-

k Uzere hilk!ımetçe butçeye ko
::ıan 100,000 liralık tahsisatın _bu 
hafta içinde Fuar komitesi emnne 
verileceği haber alınmı§tır. 
Ayrıca Ziraat vekAletinin 15,000 

firalık tahsisatı da Fuar komitesi 
emrine verilecektir. Reisin, ancak 
9 Haziranda İzmirde bulunacağı 
zannedilmektedir. 

Dr. Behçet Uz Ankara.dan avdet 
f!Ciinoe Fuar uhasında in§a laali
Y• tine bütiln h~iyle başlanacaktır 
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Tarih Köşesi ·ıy eni Kayseri ve 
A f Kırklareli Valileri Bir lstanbul Polis yaso ya Müzesine .iş Başında I 

H . E ı K ı Kayseri (Hususi) -Bursa valili· Müdürünün Hatıratı angJ şya ar onma ) ğincten vilayetimiz valil_iğine nakil -2t- y AZAN: ~mekll TUmbay Halll A fur oD'u 
buyurulmuş olan B. Şefık Soyer 30 • 

Yanlış Bir Karar Vermiyelim ! 
Mayıs tarihine rastlayan salı saba- E • D • .., • Z ' • J t b /a 
hı saat 5,30 da Toros ekspresile şeh- 1 Tmenl .r QfTlgl QVen ln S an U 
rimize gelmiştir. ı 
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Değerli valimizi istasyonda sayın Ge ışı ve uraaa arşı anması 
komutanımız korgeneral Muzaffer 

Yazan : Rıza Çavdarll 

Ergüderle kor rüesası, vilayet er
kanı, Belediye, Parti ilyönkurulu, 
Daimi encümen azalan, Baro, Tica

Ermeni patriği Zav•- ı 
nın M entauan latanbula 

Bir zamanlar; cAman,filan bina
ya dokunmayın, orada filan pad~ş~
hın gözdesi yıkanmıştır! Tanhı

dir !> Veya cAman, filan paşanın 

konağıdır. Tarihi bina yıkılam:\Z ! , 
tcrruıcsini tutturma?: bir moda ol • 
muştu. Şimdi de yeni bir hastalık 

cude getirilmiş olan (Sultanahmet 
camisi) bir mtize olarak intihap e
dilmeli idi. Bu suretle bina eserini, 
eser de binasını bulmuş olur. San'at 
eserleri kendisine uygun eserler, çi
niler ve ilah.. arasında varlık ve 
ihtişamını gösterecek fırsata nail 
olabilirdi. 

ret odası mümessilleri ve memleke- avaeH 

daha çıktı: Müzeleri mehmaemken 
bir yere toplamak. 

Bütün dünyada medeni şehirler
de müzeler serpilirken, ayrı ayrı 1 
yerlerde viicudc getirilirken, bu -
nun nıısıl olup da bizde tevhit edil
mek ifıtcnmeı::ine, bir türlü ahı! er
dirmek mümkün olamıyor. Bahu • 
sus, matbuatta gördüğüm gibi, 
(Halil Bey hakkında) takdisen ki - . 
taplar çıkartılırken mümaileyhin bir l 
sebebe istinad ile müzeleri yayması j 
keyfiyetinin unutulması da şayanı 
hayrettir. 

Herse hal ise, bunu tali bir mese 
le gibi telfıkki edelim. Fakat asıl şa 
şıl:ıcak şey, Ayasofya rnüzesin~ 

Osmanlı eserlerinin konm~k isten· 
mesidir. 

Bizansa ait bir bina dahilinde, 
Osmanlı eserlerini toplamak, mü -
zecilikte en mühim bir esas olan, 
eseri binaya, binayı esere uydur -
mak kaidesine aykın olmakla bera· 
ber, birçok mahzurları da mucip 
olacağını uzun uzadıya teşrih bila 
etmek istemem. Bunlardan başlıca
ları, Bizansın mozaikleri nltında, 
Osmanlı eserlerinin ne şekilde gö • 
rülebileceğidir? Saniyen burasını zi 
yaret eden seyyahlarca da, bütün 
bu Osmanlı eserlerinin Bizans bi -
nası içinde bulunm~~;ı yüzünden, on
h~ra ait bir malmış gibi telakki edi\
mesi de pek büyük bir ihtimal da • 
lindedir. 

Biz burada eskiden dört müzenin 
bulunduğunu bilmekteyiz: .Asan a
tika müzesi, Topkapı sarayı müze
si, Türk ve islam müzesi, Ayasofya 
müzesi. 

Bu dört müze, bir müdiri umu • 
miliğc tabi bulunuyordu. Asarı a
tika müzesinin müdürü de hepsinin 
umum müdürü idi. Şimdi bu müdiri 
umumilik kaldırılıyor. Ayasofya a
sarı atikayı, Türk ve islam müzesi 
de Topkapı sarayı idaresine tabi iki 
müstakil müdürlük oluyor. 

Belki bu suretle idari teşkilatta, 
daha fnzla bir kolaylık olacağı farz 
ve tahmin edilebilir. 

Halbuki daha derin düşünecek 

olursak, müzelere tahsis edilen tah 
sisatın, böyle beyhude ve faydasız 
yollarda sarfedilmesi de doğru bir 
şey olamaz. 
Eğer elimizde, sarfedilecek ka -

dar bir meblağ mevcut ise, bunu bıı 
ülkelere Bizanslılardan evvel gelip 
yerleşen Turanilerin eserlerini bu
lup çıkarnuya hasretmek daha 
doğru, daha mantıki bir hareket ol
maz mıydı? 

tımizin tanınmış diğer zevatı istı]<

bal etmişlerdir. 
Kırklareı.;, valisi de yerine vardı 
Kırklareli (Hususi} - Yeni vali

miz B. İhsan otomobille şehrimne 
gelmişlerdir. Vilayet hududunda 
General Avni Akd~la Belediye rei
simiz tarafından karşılanmışlar ve 
şehre girerken de askeri bando ile 
bir kıt'a asker, jandarma ve polis 
müfrezeleri, daire müdürleri ve 
memurlarla kalabalık halk kitlesi 
tarafından istikbal olunmuştur. 
Sayın valimize hoşgeldiniz der, 

hayırlı başarılar dileriz. 

Biz bu eserlere Rumeli hisarında, B murta 
Emirgan, Kilise camii, Zeyrek ha - Ursa ya yu 
valisinqe bol bol tesadüf etmekte- -1 ·ı· v • de Dolu 
yiz. Gariptir ki, Eti'lilere ait olan rJ JgJD 
bir mezarda Eti bayraklarından bi- y agv d J 
risinin nişanesini taşıyan bir 
haçın, mütehassıs müzecileri - Bol va bereketll ya§mur-
mize milliyetini tayin ettirtememiş lar çiftçinin yUzUnU 
ve cBizanslılara aittir!• gibi garip gUldUrdU 
bir düşünce ile, Rumeli hisarında Bursa (Hususi) - Bir haftadan-
bugiln bile yalaklık etmeğe terke· beri yağan sürekli yağmurlar bü
dilmiştir. Çünkü hala (hale) nin ve tün Bursa çiftçi ve koylüsünün yü
(haç) ın hristiyanhğa ait bir şey zünü güldürmüştür. 
olduğunu zanneden mütehassısları- Uzun müddctlenberi böyle fay
mız pek çoktur. Ve bu cidden şaya- dalı ve bol yağmura intizar eden 
nı eseftir. müstahsiller, bu yağmurları caltın 

Tarihi hatalara düşmekten içti - yağmuru:. olarak tavsif etmekte ve 
nap edelim. Bilhassa Goneral Ka- bu sene mahsulün çok bol, verimli 
zım Dirik'in cidden takdire şayan olacağını söylemektedirler. 
bir himmetle ve Türk tarihine biz- Diğer taraftan cuma günü öğle-
met maksadile Trakyada yaptırdı- den sonra şehrimize yumurta irili
ğı hafriyatta da bu mütehassıslar, ğinde dolu yağmıştır. 
bu hatalardan birçoklarını işlemiş- Ayrıca gök gürültüleri arasında 
ler; ölülerin ne zaman tekmil vü - muhtelif yerlere yıldırımlar l üş
cutlarımn yakıldıklarını, ne zaman müştür. 
sadec~ gövdeleri yakılarak başla - Bu ara; cUludağ• daki otelin ar
nnın bırakı1dıklannı, ve ne vakit kasındaki eski motör dairesi; rüzgar 
başlar yakılarak gövdelerin bıra - tarafından kaldırılarak deriye fır· 
kıldığını tayin edememişler, cMila- ]atılmıştır. Gene bu dağdaki cMeri
di ikinci asır!~ deyivermekle tamiri nos> teşkilfıtına ait barakaların bir 
mümkün olamıyan bir yanlışlık! ı kısmı da yıkılmıştır. 
düşüvermişlerdirler! Hatay refikimiz 

Yeni bir hatayı da Ayasofyaya Evvelce· Halebde c Vahdet. adile 
OsmanlJ esel'lerini doldurmakla intişar ederken bilahare Hata.Ya 
tekrar etmiyelim. Elimizde eğer naklederek halen İskenderunda neş· 
fazla bir tahsisat varsa, bunlarla riyatına devam eden cHatay> refi
müzelerimizi zenginleştirelim. Yal· kimiz 11 inci senesini doldurmuş, 
nız, eşyanın tarih ve milliyetini ta
yinde ihtiyat ve basireti elden bı -

12 nci yılına basmıştır. Ref:ldmizi 
tebrik eder ve daimi muvaffakıyet 

rakmıyalım. dileriz. 
Fakat, A) asofya müzesine kona- =-:..._...:::.:::::::=========================================== 

::::ı~~m·nI· eseıleri nereden alına- Duvardan düşen çocuk 
Buna da bir yol bulunuluyor. Bu 

beyni parçalanıp öl4ü eserler, Topkapı sıraymdaki Çinili 
köşkteki eserlerle, Şark ve islô.m 
müzesindeki eserlerden vücude ge
tirilecektir . 

Bu da, daha büyük bir garibe ol-
maz mı ? 

Çinili köşkün ihtiva ettiği Türk e 
serlerini bu köşkte toplamanın hik· 

met ve manasını pek iyi keşfetmi§ 
olan merhum Halil Beyin bu çalış
masının neye matuf olduğunu he • 
pimiz iyi biliriz. Sağlığında onun bu 

doğru isabetini alkışlamış olan zat
lerin, bu mühim maksadı göreme
diklerine hayret etmemek elden ge
lemiyor. O büyük zat in, daha yılı 
geçmeden kurduğu esaslan yıkmı
ya da verilecek bir mana buluna • 
mamaktadır. 

Eğer Bizans eserlerine kar§ı, 
Türk eserleri burada gösterilmek 
isteniyorsa, beynelmilel malOm ol -
duğu üzere, son zamanlarda mey • 
dana çıkarılan haçlar, tsa'lar, Mer-

yem analar, Havariyun gibi hristi
yanlıkta esas olan şeyler ile bunla

rı yanyana koymak, ne gibi bir 
zevki selimin eseri olabilecektir? 
Ayasofyanın ihtişam ve azameti al
tında, Osmany eserleri daha ziyade 
küçültülmüş olmıyacak mıdır? 

Bizce, Ayasofyaya, Bizanslılara a 
it eserler konmalı, behemehal bu 
Bizans eserlerine kar§ı Türk e.,er· 

leri de, aynca gösterilmek isteni· 
yorsa, bunun için de ya (Silleyma

niyc ve yahut dn Ayasofyanın kar-
ıısmdaki, hem de rakip olarak vü • 

Dün sabah Yeşildirekte feci bir 1 
Jtaza olmuştur: 
Yeşildirekte eski, harap medrese 

de bulunan cKimsesizleri Kurtarma 
Yurdu> duvarları üstüne çıkan ~rrı 
isminde 10-12 yaşlarında bir çocuk, 
birdenbire muvazenesini kaybede
rek duvardan yuvarlanmıştır, 

Ancak, sukut neticesinde zavallı 
çocuk, vere kadar düşmemiş; duva· 

1 

Çocufan düttüğli duYar ve 
zavallı anıaesi 

rın ortasında bulunan büyük bir o
yuğun üstün~eki taş ve saça takıla

rak; oyuğa yuvarlanmıştır. Fakat bu 
düşüş çok şiddetli olduğundan -yere 

kadar yuvarlanmamasına rağmen

zavallı kurtulamamış, beyni parça· 
lanarak ölmilttür. 
Kazayı !§iten bedbaht çocuğun 

annesi; bu elim haberi alır almaz, 

9ılgın gibi vak'a yerine koşmuştur. 

Talisiz kadın; teessüründen saçla
rını yolpmş ve bayılmıştır. 

ittıhad ve Terakki hükumeti za~ 
zanında ncfyedilen Ermeni patriği 
Zaven polis müdüriyetim zamanın
da İstanbula avdet etmişti. Bindiği 
vapur daha uzaklardan göründüğ~ 
zaman İstanbulda mevcut Ermenı
lerin ekserisi Galata rıhtımı ve ci
varında toplanarak patriklerini he
yecan ve sabırsızlıkla bekliyorlar
dı. Her ihtimale karşı lazımı kadar 
resmi ve sivil memurları içtima ma
halline göndermiştim. Vapur rıhtı
ma yanaşınca Ermeniler şiddetle 
patriklerini alkışlıyarak tezahürat
ta bulundular. Patriğin bınmesine 
tahsis ettikleri mükellef otomobil 
şanlı bayrağımız takılmıyarak d~
veli itilafiyc ve müttehidei Amerı
ka bayraklarile donatılmıştı. Karşı· 
layıcıların pişdarları da ayni bay
rakları ihtiramın ellerinde tutuyor
lardı. Memleketimize iltica ve av
det eden patrikle senelerdenberi 
müreffeh yaşıyan Ermeni vatandaş
larımız müftehiren taşıdıkları ecne
bi bayraklarile devletimizi ve haki
miyetimizi tanımak istemediklerini 
açıkça ilan ve ispat ediyorlardı. Bu 
tezahüratı takibe tayin ettiğim me
murlara atideki emri bizzat vermiş
tim: 

- Patriği ikametgahına ka?ar ta
'kip ediniz! Ermenilerin bir müslü
manı tahkir etmesine ve kargaşalık 
çıkarmasına meydan vermeyiniz. 
Ve hele asayişin ihlaline sebep ola
cak küçük bir hadiseye karşı çok 
şedit hareket ederek ön ayak olan
larını derhal tevkif ediep polis mü
düriyeti umumiyesine sevkediniz. 
Ermeniler tarafından tevkiflerine 
mümanaat edildiği takdirde doğru
dan doğruya müracaat ediniz! 

Ermeni vatandaşlar (!) Türkleri 
scvmiyen, nefyi esnasında aleyhi
mizde propaganda yapmakla meş
gul olan patriklerinin bindiği o~o

mobili kendileri sürüklüyorlardı. Iz
dihamdan otomobil şoförü makine
yi kullanamıyordu .. Bu tezahüratta 
tahminen yirmi binden fazla Erme
ni bulunmuştur. İttihaz ettiğim sıkı 
tedbir karşısında müessif bir hadi
se zuhur etmeksizin patrik ikamet
gahına muvasalat etti. Tezahüratta 
bulunan Ermeniler de dağılıp git
mişlerdi. 

O günden itibaren patriğin hal ve 
· hareketini ve kimlerle görüştüğünü 

tarassud ve takib ettiriyordum. Ev
vela Zaven'e yapılan tezahürün 
kimler tarafından tertip edildiğini 
öğrenmek istedim. Aldığım malu
mata nazaran doktor Torkomyanla 

patrikhane kapı kethüdası Hamam
cıyan tarafından yapıldığını öğren

dim. Her ikisini de polis müdüriye
tine getirterek isticvap ettim. Tabii 
ink~r ediyorlardı. O akşam evleri
ne gitmt lerine müsaade ederek er
tesi gün gene isticvaplarına devam 
için gelmelerini tenbih etmiştim. 
Bunları isticvabımdan ürken pat

rik Düveli İtilafiye komisyon reisi 

General Fuller'e müracaatle kendi
sini de müdüriyete celb ile tevkif 
olunacağını zannetmiş ve genera
lin tavassutunu rica etmişti. Gene
ral bana bu dehaletten bahsederek 
mümkünse patriğin tevkifine kadar 
gidilmemesini rica etti. Henüz böy
!~ birşey düşünmediğir/i söyledim. 

' Torkomyanla Hamamcıyan ertesi 
günkü isticvabımda gene inkarla
rında ısrar ettiler ve onlar da 
Taşnak cemiyeti tarafından tertip 
edildiğini fakat kimin tarafından 
yapıldığını bilmediklerini söyledi

ler. Bunun üzerine her ikisini de 
serbest bıraktım. Patriğin çevirmek 
istediği entrikaları kemali dikkatle 
takib ediyordum. Menfadan avdet 
eden Türk tebaası Ermenilerinin 
patriği olan Zaven hiç olmazsa 
bir defa olsun cuma sel~mlığında 
bulunması veyahut saraya kadın· 
giderek bilvasıta padişaha arz •e 
t.azimat{a bulunması icap ederken 
aleyhtarlığı ve husumeti dola.vısile 

bu vazifeyi yapmamıştı. Patı-ik ilk 
iş olarak istanbuldaki darülitamla~· 
la Anadoluda bulunan kimsesız 

Türk evliidlarının Ermeni yetiınle· 
ri olduğunu iddia ederek guyaı bun· 
ları açlık ve sefaletten kurtarm~lt 
için İstanbula getirilmesine hükU· 
metimiz nezdinde tavassutta bulu· 
nulmak üzere Düveli İtilafiyeye 
müracaat etmişti. Bu talebi dini bit 
vazife gibi telakki eden Düveli lti
lafiye de hükumet nezdinde teşeb: 
bilsatta bulunarak Anadoludal<1 

kimsesiz çocukların peyderpey is· 
tanbula getirilmesine muvafakat 
etmiştir. 

Bu müsaadeden cür'et alan patri~ 
. ı Zaven yetim çocuklar mcselesı!l 

müzakere ve gelecek yetimlerin içe· 
risinden Ermeni çocuklarını tefrİ.i' 
için polis müdüriyetinde çalışm&I<· 
üzere mutemedi ol~n Çakıryan iS' 
minde birisini tayin etmişti. Dahi· 
liye nazırı Cemal de Çakıryan:n bıl 
iş için poli& müdüriyeti ile temast.ıı 
bulunacağını, kolaylık gösterilmcsı· 

ni ve adilane hareketle Ermeni ço
cuklarının ayrılarak patrikhaneye 
teslimini tebliğ eylemişti. Çakıryııll 
müdüriyete gelerek bana kendisini 
tanıttırdı. Buluşacağımız gün ,•e 
saatleri tayin ettim. Darülitamıar· 
da mevcud kimsesiz çocukların isirtl' 
lcıile künyelerini gösteren bir ce~· 
vel de istedim. Darülitam müdürı· 
yeti umumiyesinden gönderilen ced· 
velde ekseriyeti müslüman çocuıt: 
ları teşldl etmekle beraber Ermerı1 

milletine mensup olanlar da buJunıl 
·ne yordu. Çakıryan cedvl:!lin sıhhatı 

itimad etmiyerek :füzuli bir takııtl 
itirazatta bulunuyordu. Tekrar bıJ• 

luştuğumuz bir gün cedveli istiyere1' 
patrik Zaven1e gösterect'ğini söyl~ 
di. Ben de emniyetle verdim. Geld~· 
ği zaman cedveli bana iade et~!' 
İsimlerin hizasına konulan müs)ll· 
man v<>ya Ermeni diye yazılrtı1? 
olan şerhlerin bir kısmı belli edil· 
memek hulyasile değiştirilmişti. 

Bu sahtekarlığı görünce Çakıryıı· 
nı tekdir €'ttim. Ve badema bu işle 
meşgul olamıyacağını ve patriğitl 
kendisi yerine clüriist bir arlamıtl 
yollamasını da tenbih ettim. aıı· 
nun üzerine birkaç gün ne Çak~· 
yan ne de başka birisinin gelmed:· 
ği nazarı dikkatimi celbetti. Beyo~· 
lu cihetine polis merkezlerini teftıŞ 
için e;tmiştim. 

Ermeni patriği Zaven'e de uğrıı· 

yıp bu meseleyi açtım. ÇakıryanıJl 
terbiyesizliğinden bahsederek knP1 

kethüdası Hamamcıyan gibi yaşlı 
ve ağır başlı birisinin bu işe tayifl 
edilmesini istedim. Ermenilerin dS' 
hilde ve hariçte istiklallerini ternill 
için çalıştıklarından da bahsederclC 
nazarı dikkatini celbettim. Böyle 
birşeye muvaffak olsalar bile her11· 
hudud olacağımızdan aramızda açıl• 
mış olan hendeğin mümkün olduğıl 
kadar küçültülmesine çalışmasıı11 

kendi milleti için hayırlı o1acağıfl1 

da ihtar ettim. Türklerle anlaşrn9~ 
için evvela yüz elli bin çocuğılO 
patrikhaneye tesliminden Mhsetrrı" 
si teklifine havret ettim. Ceketirtıftl 
cebini göstere~ek işte burada yilı 
elli bin Ermeni çocuğu var al da g~ 
rüşelim dedim. Sersem ve ksbr. t:.ı' 
tab olmıyan patri~c veda bile etrtıB' 

~ 9 
den yanından çıktım ve bir dtıfl 
görüsmek tenezzülünde bulunrtı9' 1 • 

dım. 

(Devamı v~ 

Burea - Mudanya 
aetalt yolu 

Bursa (Hususi) - Bursa • l\'fıJ' 
danya turistik asfalt yolu yatlrı 
geçmiş ve rnuvaf!akiyetle i]erle' 

yce mektedir. Diğer yolların epe ti 
noksanları vardır. Bu noksa~~ıır!t, 
tamamlanmaı.mı halk biıyük ur1l1 

lerle beklemektedir. ... . -
Blalklet ç • rpft 

Tu:simde Recep isminde bir getl~ 
cin bi&i'a\.leti, dün Şişliden geçırJc~, 
7 Y-ı.tında Reşat isminde bir çocı.ı 
ç:;rnarak yara1.arı1utır. 
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Çakırcalının Arnaı'ut ve Çer 'les 
Düşmanlığı Mabeynin Arnavut ve 
Çerkes Muhafızlarını Kudıırttu 
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Bu hadise mabeyinde her türlü 
tahminin fevkinde bir tesir uyan
dırdı. Hünkarın Arnavut ve Çerkes 

olan muhafızları, tek bir adamın 
dokuz Arnavudu diri diri ateşe atıp 
kul etmesini bir namus meselesi 
Yaptılar. Laf değil Besa bu! Arka 
arkaya hünkarın yanına girip çıktı-

lar. Bu eşkıyayı bir anda mahvet

lllek için İzmire gitmek üzere izin 

Ve ir«de ncasında bulundular. Bu 
suretle Arnavutların dillere destan 

olan cesaret ve kahramanlıklarına 
SÜrülen lekeyi temizlemek kabil 
olacaktı. 

Diğer taraftan gene mabeyin ka
tıalUe İzmire telgraflar yağmağa 
başladı. Ne yapıp yapılacak bu cü
retini gitgide arttıran ve isminf İs-

tanbula kadar duyuran şaki Çakır
ca}ı Mehmet hayyen veya meytcn 
istisal edilecekti. 

O zaman İzmirde vali bulunan 

l<arnn paşa, bu telgrafları caslına 
ınutabıktı:t kaydile derhal Ödemişe, 
Nazilliye, hatta Aydına scvkediyor, 
ayrıca kendisi de çok sıkı emirler 

• Vererek Çakırcalmın takibi \e yeni
den hız veriyordu. 

İş gene dönmüş, dolaşm:ş ve şaki
lerin takibinde büyük mehareti ve 
kabiliyeti müsllem olan Boşnak Ha
san çavuşa dayanmıştı. Vali Kamil 

~~şa çavuşa gönderdiği emirde bu 
ışı ancak kendisinin yapabileceğini 
~ilhassa kaydedivor ve bu şakinin 
ıstirı· · · · ı ıçın her ne lazımsa yapması-
nı bildiriyordu. 

Bunun üzerine Hasan Çavuş yeni
den faaliyete gccti. Çnkm.•ahvı h<'r 
Yerde aramağa başladı. Ona bir yer-

de nerhalde tesadüf edece~ini bili
Yor. bu hesaba göre hareket edivor-d . 

U. Çakırcalı da Hasan Çavuşun 
l'lleharetini bildiğinden o da dikkat· 
li hareket ediyordu. Esasm kendi
sinden sorulacak bir de hesabı var-

dı ki bunu temizlemeden öliirse 
anası kendisine sütünü heH'ıl etmi
Yeceku. 

Çakırcalı· şimdi bütün faaliyetini 
liasan Çavuşun üzerinde teksif et
lllişti. Onu uzaktan uzağa takip edi

Yor ve bir pusuya düsürecek zama-
nı kolluyordu. -

k Fakat Hasan Ç&ıvuş bir türlii Ça
~·calının pusularına düşmüyordu. 
nı· suya müsaid yollardan hiç geç-
.ıYor, falan köyde geceliyeceğim 

dıye köye haber gönderdiği halde 
R~eYi b .. b"t·· b k · r· us u un aş a yerde geçı-
1Yordu. 

h ÇaJcırcalı, Çavuşun bu dikkatli 
l areketini gördükçe endişeye kapı
. ıyordu. Bu adam kolay kolay eline 
d·· 
1 Uşnıiyecek ve bir izini bulacak o-
1~tsa hayatı bile tehlikeye girecek

ti ~unun üzerine efe tabiyesini de
b .. ş rdi. Hasan Çavuşu kızdırmak, 
b~f:.elikle ona soğukkanlılığını kay
"u 1trnek yolunu tuttu. Hasan Ça
de ş bir defa soğukkanlılığını kaybe
Jtı <!~k olursa onu istediği yere çek· 
Ço~ ve istediği pusuya düşürmek 
aa kolay olacaktı. Ve başladı Ha-

n Çavuşa haberler göndermeğe: 
Ot- Erkeksen falan dağ9 gel, seni 

ada bek1· .. .. ı· ıyorum, goruşe ım! 

ca( kendine güveniyor ve Çakır
?ıi ~dan korkmuyorsan falan gün se

alan köyde bekliyorum! 

tıi~~alan yoldan geçme o yol be
it 

1 
ır. Geçmeğe kalkarsan seni ya

a ar k 11 
bıy k' o arını bacaklarını bağlayıp 
E!deı • larını kazıtır, dünyaya rezil 

run. 
li 

Ça asan Çavuş bu haberleri aldık-
d .. herneın yola çıkıyor. Bahsettiği 
agı allak bullak ediyor. Köyde 

aıııı 
ara kadar ar.§tınna yapıyo~ 

fakat ne Çakırcalıyı, ne de ona ait 
en ufak bir ize tesadüf edebiliyor
du. 

Bu mütemadi haber göndermeler 

\'e beyhude aramlar, Hasan Çavu
şun soğukkanlılığım ve metanetini 
yavaş yavaş bozuyor, kendisini 
ümidsizliğe düşürüyordu. Çııkırcalı 

Mehmet onu durmadan takib ettiği, 
her dakika nerede olduğunu bildi-

ği halde nasıl oluyor da o en ufak 

bir ize bıle tes:ıdüf edemiyordu. Bu 
işin sırrı ne idi? Şeytıın mı idi. bu 
adam? 

Bu yeis ve hidcletle, Hasan Çavuş 
köylüleri tazyik etmeğe başladı. 
Kendisine Çakırcolıdan haber geti
ren masum çobanları: cÇ:ıkırcalı· 

nın adamısın. Nerede olduğı.ınu söy
le!» diye sıkıştırıyor ve cevap ala

m·ayınca dayaktan bayıltıncıya ka
dar dövüyordu. İndiği köyde muh· 

tardan başlıyarak bütün köyiin ile
ri gelenlerini topluyor ve Çakırca
lıdan malumat almak için kendile· 
rini sıkıştırıyordu. 

Bu hareketlerinin akabinde bu se

fer Çakırcalıdan ş0y1e haberler gel
meğe başlıyordu: 

- Hiç birşeyden haberi olmıyan 
zavallı bir çobanı dövmek erkeklik 
değildir. Kendine güveniyorsan fa· 
lan yere gel de görüşelim! 

- Sen falan köyde köylüyü sıkış
tırmış, benim nerede olduğumu sor
muşsun. Zavallı köylüler benim ne· 

rede olduğumu ne bilsinler. İşte 
sana haber gönderiyorum. Ben şu 
günün .şu sarıtinde şurada olacağım. 
Eğer erkeksen gel görüşelim! 

Bu haberlerin mütemadiyen te

valisi ve Çakırcalının yaptığı yeni 

cinayetler Hasan Çavuş adamakıllı 
asabileştirmişti. Çakırcalı şimdi de 
bilhassa Arnavutlara ve Çirkeslere 
musallat olmuştu. Yolda veya dağ

da rasladığı adamın Arnavut veya-. 

hut Çerkes oluşu, ölmeleri için kafi 
bir sebepti. Arnavut ve Çerkeslerın 
başına gelen felaketler ise İstanbu
la derhal aksediyor ve mutlaka bü
yük bir akis uyandırıyordu. Yavaş 
yavaş hünki'ırın tanınmış Arnavut 
ve Çerkes tüfekçilerinden bszıları 
gömillı.i olarak takiplerde bulunmak 

üzere İzmire gelmeğe, teşkilat yap
mağa ve müfrezeler tesis etmeğe 

başlamışlardı. Fakat bunlar muhi· 

tin çok yabancısı oldukları için he

nüz kendilerinden istifade edilemi
yordu. Gene iş tecrübeli Hasan Ça
vuşa kalıyordu. 

Hasan Çavuş eşkiya takipciliği

nin hakikaten kurdu idi. Fakat ne 

de olsa artık ihtiyarlamıştı, yorul

muştu. Böyle ihtiyar bir adamın, 

Çakırcalı gibi ele avuca sığmaz, ku
şu gözünden vurur bir adamla çar-

pışması çok güç ve ağır bir i9tl. Bu
na rağmen çavuş yılmıyor, Çakır

calıyı takibde bir gün bile geri kal

mıyordu. cElbette bir gün onunla 
karşılaşacağım> diye düşünüyordu. 

Bu muhakeme.si doğru idi. Nite

kim günün birinde kendisinden 

durmadan kaçan Çakırcalının pusu
suna düştü. 

Çok mühim olan bu hAdiseyi bu
rada tafsilattle yazıyorum. 

Hasan Çavuş senelerce süren ça
lışmalarına rağmen bir netice elde 
edememesi üzerine hükumete mü

raracaat etmiş ve müfrezesinin tak
viyesini istemişti. Bu arzusu yırinı 

getirildi ve Çakırcalıyı takibe, Ha
san Çavu§la beraber İzmirli Hüsnü 

Bey ismindeki genç bir jandarma 
mü1a2.l.Dl.l da tayin edildi. 

(DeYunı YU) 

Kltaplar araeında: 

Türkiye Maarif 
Tarihi 

Yazan: Vilayet mekt~pçusu 

Osman ~RKIN 
Bize şimdiye kadar ilim kıymetiı 

yüksek 21 eser veren vilfıyet mek
tupçusu Osman Etkin cİstanbul 
mektepleri ve ilim, terbiye ve san'at 
müesseseleri dolayısile Türkiye Ma
arif tarihi> adlı yeni bir kitap daha 
neşretti. Bunu dikkatle ve büyük bir 
zevkle okudum. Kitabı kapadığım 

zaman verdiğim hüküm şu t>ldu: 
Son senelerin ilim çoraklığını ve 

neşir kısırlığını hafifletmiş kıymetli 
bir eser ... 

Vilayet mektupçusu soyadım, bir 
. ilim akademisinin kendisine verdi
ği bir ünvan gibi çok isabetle seç
miştir. Bize evvcJce şehircilik 
Jik ve belediyeciliğini en kuvvetli 
bir mehazini cMecellei umuru bele
diye> yi veren eski belediye mek
tupçusu, durmadan, dinlenmeden 
ve belediyeciliğin en kuvvetli 
meden çalışmış, bilgilerini erdirmiş 
ve olgunlaştırmıştır. Son eseri olgun 
ve erkin bir tetkik mahsulüdür. 

cMaarif tarihi> bizde şimdiye ka
dar bakir kalan bir mevzudur. Mü
ellif bu mevzuu derin bir liyakat}~ 
kucaklamış, ağırlığına, çetinliğine 

rağmen de çok muvaffak olmuştur. 
Kitabın mukaddimesi başlı başına 
bir tez kuvvetinde olduğu gibi sahi
felerin altlarına birer pırlanta gibi 
yerleştirilen haşiyeler de bir ilim 
ansiklopedisidir. 

Kitap, sıcak bir havatla sunulan 
limonata gibi insanın içine ve dima
ğına serinlik ve inşirah veriyor. Ki
tabı okurken önümde renkli bir ka
lem bulundurdum. Her esere bol ke
seden ilim damgası vuran ve her 
müellife ve mütercime payeler ve 
mansaplar dağıtan meŞhur münek
kitlere benzememek için noksan ve 
sakat bulduğum satırların üstüne 
kırmızı dikkat hattı çekecektim. Ne 
yalan söyliyeyim, kalemi kullanmı· 
ya hiç te lüzum kalmadı. Eser beni 
büyüledi. 

Kitap, yalnız maarifçilere değil, 

kendisinde iyi ve faydalı birşey öğ
renme ihtiyacı duyan herkese hara
r<'tle tavsiye edilebilir. Eserin tek 
bir kusuru var: Müellif birçok kü
tüphane, arşiv ve müze vesikaları
na dayandığı halde bunların fotoğ
raflarını vermemiştir. Alakadar ve
kaletlerin biitçelerinde iyi eserleri 
himaye için ayrılmış bir tahsisat 
varsa cTürkiye Maarif tarihb en iyi 
bir mahalli sarf· olabilir. Bu yardı
mın; iyi eserlere susayanlara eserin 
ikinci cildini de kazandıracağında 

şüphe yoktur. 
Eser, cMektepler ve medreseler:t, 

c İlim ve terbiye müesseseleri>, 
cMektep ve müesseseleri yapanlar 
ve idare edenler> şeklinde üç büyük 
kısım halinde tasnif edilmi~tir. Ser
levhaları bile mevzuunun ehemmi
yetini 'tebarüz ettirmiye kafidir. 

TUrk ve islim •••r· 
lerl mUzesl rehberi 

Yazan: MUze MUdlrlyetl 
Müzelerimiz Türk ve İslAm tari

hine değil dünya tarihine kaynaklık 
yapacak sayısıı, eşsiz ve kıymetli e
serlerle doludur. Türk müzeleri bir
çok bakımdan dünyanın en zengin 
müzelerine üstünlük iddia edecek 
kadar zengindir. Müzelerimizi reh
bersiz gezenler bu zenginliği pek 
yakından göremezler. Rehberler; 
ziyaretçilerin önüne tarihin karan
lıklarını ajan projektörlerdir. 

Türk ve İslam Eserleri Müzesinin 
uzun bir mazisi olduğu halde şimdi
ye kadar bir kılavuzdan mahrum 
kalmıştı. Bu; büyük bir boşluk ve 
hatta kusurdu. Müze müdürlüğü bu
nu nazarı itibara almış ve bir reh
ber neşretmiştir. Eser 63 sahife ve 
papya kuşe üzerine basılmıştır. Tab
lo halinde 40 kıymetli eserin fotoğ
raflarını, bir renkli halı resmini ve 
binanın pl~nını da taşımaktadır. 

Türk ve İslam eserleri müzesi f s
tanbulda zarfı mazrufuna uygun o
lan yegAne bir halk müzesidir. Mi
mar Sinanın zarif kubbeleri altında 
toplanan eserlerin çoğu halk tara
fından asırlardanberi mabetlere, 
muhtelif hayır ve irfan müessesele
rine teberril edilen kıymetli şeyler
dır. Bu müze bize Türklerde içtimaf 
yardım teşkilatının tarihini canlı bir 
surette göstermektedir. Burada tes
hir e<!llen eserlere dahi san'atkar Si. 
nanın imarethaneslnden dnha iyi bir 

• 

_ layıai • 

Trakya Tetkikleri: . 

Trakya T8vukçuluğu 
Köylünün Kalkınmasını Temin 
Edecek Muvafık Bir Teşebbüs 

Trakya dolaşmalarımda üzerin
de en iyi tesir bırakan ve bütün 
vatandaşların da sevinçlerini mucip 
olacak hareketlerden biri de bizde 
çok ihmal edilen ckümes hayvancı· 
lığı» nın ihyası yolundaki çalışma• 
lar oldu. 

Seyahate çıkmadan evvel tetkik 
edeceğim mevzular üzerinde bilgi 
edinmek için mütalea ettiğim kitap 
ve broşürlerden milletlerin kil· 
mes hayvancılığına verdikleri e· 
hemmiyetin büyüklüğünü ilk ba· 
kışta gösterir şu şayanı dikkat ma• 
llımata raslamıştım: 

Amerikada bir senede tavuk yu. 
murtasından 3 milyar, Almanyada 
500 milyon, İtalyada 400 milyon 
Fransada 350 milyon, İngilterede 
300 milyon, Belçikada 122 milyon. 
Danimarkada 100 milyon kar temin 
edilmekte olduğu, Fransamn yalnız 
bir senede tavuktan elde ettiği ge
lirin 180 milyon Türk lirası olduğu 
1927 sayımında Türkiyede 7 milyon 
250 bin tabuk tesbit edildiği halde 
ayni sene küçük bir memleket olan 
Danimarkada 250 milyon tavuk 
beslenmekte olduğu, Amerikada 
100 nüfusa 352, Almanyada 133, 
Romanyada 267, Macaristanda 452, 
Bulgaristanda 184, Danimarkada 
537 tvuk bizde ise 100 nüfusa ancak 
57 tavuk isabet ettiğini öğrenmiş- ' 

Oıtte Umumi müfettiıia k3tkleıiadeki tavıan istasyonu 
altta Vize tavuk tıtaıyonu 

tim. gorn döllerinin üretilmesine çalışı~-
Ev bark geçindirmede, aile eko- maktadır. Bazı istasyonlarda kuluç

nomisinde, devlet bütçesi üzerinde ka makineleri işlemektedir. Kuluç
kümes hayvancılığının rolünü ida- ka makineleri olmıyan istasyonlar 
re emirlerinde tekmil köylüye ka- fazla yumurtalarını kuluçka mer
dar hissettirmiş olan Umumi mü- kezlerine göndermektedir. 150, 200, 
fettiş General Kazım Dirik'in ön- 300 lük en son sistem makinelerle 
derliği ile 3 sene evvel doğmuş çıkarılan civcivler büyüyünciye 
olan tavukçuluk, yeni arıcılık ve kadar istasyonda kalmakta, bilaha
memleketimizin büsbütün yabancı- re muhtelif üretme yerlerine gön: 
sı olduğu tavşancılık işlerinin her derilmektedir. Kuluçka makinesi 
geçtiğim yerde çok süratle ilerledi- olm.yan merkezler iyi cins yumur
ğini gördüm. talarını Adi cins yumurtalarla teb. 

Evve!ll uf ak mikyasta muayyen dil etmek suretile halk elinde bu 
istasyonlardan başlanmış olan bu cins tavukların üremesine hizmet 
işler bugün istasyonların çok uzak- etmektediler. 
larına kadRr yayılmış, Edirne, Ça- Alınan tedbirler sayesinde mer-

Meriç kolleJoif fidaalctı •ı•• d11tatı ~• tanak 
tayşa• l•tuyonlara 

nakkale, Tekirdağ, Kırktaı·cli vi-ı 
!ayetlerinde ziraat ve baytar mü
tehassıslarm gözü önünde ve idöre· 
lerinde 173 merkez vücude getiril
miştir. Bu merkezlerde Amerika
nın Rokfeller müessesesinden 932 de 
Dr. Ober tarafından İzmire gönde
rilen halis kanlı Rodeyland ve Le-

zar! bukınamazdı. 
Rehberin şimdiye kadar yapılan 

müze klavuzlanna tefevvuk edec~k 
hususiyetleri vardır. Rehber tetkik 
eseri olmak iddiasından uzak kaldı
ğı için geziciye salonlarındaki P.ser
lerin hemen hepsini gösterebilmiş
tir. Tarih ve ilim meraklıları, mü· 
dekkikler bu rehberin ışığında ara
dıkları eserleri çabucak bulacaklar
dır. Zaten rehberlerden beklenen 
vazife de bu değil midir? Sadece ta
nıtmak ... Tetkik etmek arayıcıların 
vazifesidir. Rehber gösterdiği· eser
lerin kısaca bir hal tercümesini ve 
sicillini de bize ve:r:iyor. Bunu haı.ır
lıyan Müze idaresini hararetle teb
rik ederim. Eserin kusur sayılabile
cek olan bir noktasını da kısaca kay .. 
detmek isteııim. Müze Müdilriyeti 
eseri daha mühim eserlerin fotoğ· 

raflarile süsliyebilirdi. Birinci p18n
da gelen birçok eserlerin fotoğrafla
rını rehberde göremiyoruz. 

kezlerde kurulduğu gündenberi 
hastalığa raslanmarnıştır. 3 - 4 kilo 
arasında eti ile beraber senede 150 
yumurta veren Rodeyland ve sene
de 250 yumurtadan fazla veren Le-

gornlar, aile ekonomisinde ve köy
lüye et yetiştirmekte ve yumurta 

ihracatında şimdiden büyük rol al
mış bulunmaktadır. 

Tavşancılık: 

Ev bark geçindirmede, aile eko
nomisinde ve hatta devlet bütçesi 
üzerinde büyük rolü olan kümes 

hayvanlarından biri de bizzat sa
yın General Dirik'ten öğrendiğim 

Fransız köylüsünün geçinmek mas
rafının dörtte birini temin eden 
tavşancılıktır. 

Edirne fidanlık ve tavşan istas
yonunu gezerken Umumi Müfettiş
lik tavuk ve tavşancılık mütehassı

sı B. Salih Zeki tavşan ve tavşan
cılığımız hakkında bana şu mallt
rnatı verdi: 

«- Trakyanın tavşancılığı yeni 
ve müsbet bir harekettir. Avrupa
nın şapka, eldh·en ve kadın süsleri 

gibi lüks maddelerine yanyan kıy

metli tüyleri ve eti ile tanınan An
kara tavşanı kıymetli olan derisi 

ve eti ile tanıla.n Viyana ve Hollan
da mavisi:, daha ziyade deri ve eti 
ile tanılan Şinşillo tavşanları Trak
yada tamamile tutulmuş ve sevil

miştir. 100 den fazla istasyonumnz 
vardır. Edirne, Çanakkale, inanlı 

merkezlerinin tüylü Ankaraları de
nebilir ki en ileridedir. Edirne, Ça

nakkale, Snrımsaklı, Çorlunun Sey

men ve Pınarhisar istasyonlarının 

Viyana mavisi en ileridedir. 
Şinşillo eti kuş eti gibi beyaz ve 

lezzetlidir. İyi bakmak ve hele aşım 

işlerini takip etmek şartile her dişi 

yılda dört devir yapar. Buna göre 

yetiştirme rnahrutu daha 3 sene 
içinde bambaşka bir tarza giriyor. 

:Avrupanın tavşan kooperatifçiliği 

bu işi o kadar iyi organize etmiştir 

ki etini alanlar soğuk hava mah

zenleri ile satış merkezlerine, deri

lerini de ellişer taneli balye hali)ıde 
talip ve piyasa merkezlerine yolla-

makta tüylerini de böylece sipariş 

firmalarına paketler halinde yolla

maktadır. Herşeyi başaran Türkiye 

ekonomisi yakın zamanda buna da 

yeni istikametini vermiş olacaktır. 
Yedi santim boyundaki Ankara 

tavşanı tüyünün 18 Türk liraya, 

derece ile daha aşağı düşenler 6 - ı 

liraya kadar satılmaktadır. 

Gündelik gıdası 60 gramı geçmez 
Ayrıca yeşillik ve yonca, lahana 

marul, kabak, karpuz kabuğu gibi 

maddeleri çok sever. Hi:ımeti gayet 

basittir. Bir köy kızı, bir aile kadı· 
nı yüz tanesini kolaylıkla seve seve 

bakar. Amerikanın, Fransanın köy
lüsünü zengin eden başlıca kaynak· 
lardan biridir. 

İngiliz firmaları Trakyada mavf 
cins tilki yetiştirmek için teklifleı 

yapmışlarsa da birini bitirmeyin7e 
ikincisine gcçilmiyecektir.> 

Trakyada tavuk ve tavşan istasyon 
larında yetiştirilen cins tavuk ve 
tavşanlardan başka Edirnede Sar

mısaklı ve daha birkaç istasyonda 
İstanbul ve Avrupa piyasasında tu

tulan ehli domuz sürüleri de yetiş
tirilmektedir. 

Okuyup öğrenmedikçe, gezip gör
medikçe, kıymet ve faydalan· anla· 
şılmadıkça ilk bakışta tavuk, tav
şan .. ne olacak denilen kümes hay· 

vancılığı Türkiye cümhuriyetinin 
her alanda usanmaz gayretile yürü
yen ve başarılan hareketler arasın· 

da pek kısa uımanda verimli bir 

kaynak haline katılmı§ bulunacak-
tır. ~. Atlet 

• 
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- Zekiyi benim kadar bilmez
siniz. Evet, sizin dediğiniz gibi us
ludur, kendi hfılindedir. Fakat bir 
zamanlar tamamile değışti. Bck.lrlı
ğında yapmadıklarını evlendikten 
üç sene sonra yaptı. Bu hovardalığı 
bir sene kadar sürdü amma tam ma
nasile. Neticede uslandı, yine eski ı 
şekttnı aldı. Zaten bu değişmiye se
bep le arkadaşı oldu ya .. Zekide de 
kabııhat yok d·ğil, neyse .. 

- Öyle söyleme kızım. Ze]\i 
~limde büyüdü. Gençlik, bekarlık 1 

devirlerinde hep yanımda idi. BÜ· 
tün huyunu, uzun senelerdenberi 
3•aptığım tecrübelerden bilirim. Kız 
gibl delikanlıdır doğrusu. Bunca 
Mmandır, ne bıri gelip Zekiyi ·a
bancı bir kadınla gördüğünü söyle· 
di, ne de cOğlunuz, kızımızı aldattı> 
diye şikayete gelenler oldu. Teyzesi 
olduğum için ondan yana çıkıyo

rum zannetme yavrum. İkinizin 
sevgisi bence birdir. Hakikat böy
le .. 

- Yanılıyorsunuz. Kocamın bazı 

hususiyetlerini belki sizden fazla 
bilirim teyzeciğim. Zeki'ye itimadı· 
nız çok olduğundan, onun için söy
lenen acı hakikatleri iftira telakki 
ediyorsunuz. Şize karşı •alan söv
lemek mecburiyetinde olmadığımı 

hatırlamanız lSz.ım. 

- Peki kızım. Mademki kocan 
seni aldatmış; bizi niçin haberdar 
etmedin? 

- Duyulmasını istemedim. Sevi
şerek evlendiğimizi biliyorsunuz. 
Eğer size bir ııiknyette bulunmuş 

olsaydım: cBiz karışmayız kızım. 

Sevişerek evlendiniz. İşte sen, işte 
o .. ~ diyerek işin içinden çıkacak, 

belki de alayla mukabele edecekti· 
niz~ 

- Çok yanlış düşünüyorsun kı

zım. Severek evlenmeyi, sen bir ka
bahat gibi telıikki ediyorsun zan
nederim? Gençlikte herşey olur 
yavrum. Yeter ki iki taraf birbirin
den memnun olsun, refah içinde ya
şasınlar .. 

- Evet, rahatız. Kocamdan f".kaye 
t im yok. O da benden memnundur. 
Demin mevzu açıldı da göründüğü 
gibi olmadığını, dalgalanıp tekrar 
durulduğunu canlı misaJJerle ispa
ta kalkıştım. Fakat, siz inanmadı· 
nız. Yoksa ben. Zeki ile darı?ın. kav
galı değilim. Olsnlan, hakiki sekil
de anlatmak istemiştim. 

- Ah kızım, anladım doğru söy
lüyorsun. Demek erkeklere hiç gü
ven olmuyor. Bahusus Zeki'ye bö •. 
le şeyi hiç yakıştıramazdım; yakış
tırmamak değil daha doğrusu ak
lımdan bil"? geçiremezdim. Nurtopu 
gibi karısını ihmal edip gözü dışar
da olan erkeklere çok sinirleniri{n. 
Desene ki. Zeki de bunların arasına 
girdi, yazık!. 

- Fakat şimdi tamamile uslan
mıştır teyze. Bakın mesele nasıl ce
reyan etti anlatayım. Evleneli be~ 
sene oldu değil mi? 

- Evet yavrum ... 
- Bu beş senenin ilk üç senesini 

gayet mes'ut bir şekilde geçirdik. 
S e,·gimiz. olanca ateşile devam edi
yordu. Annemin hastalanması üze
r ine bir müddet İstanbuldan ayrıl· 
mak mecburiyetinde kalmıştım. 

Annem iyileşip de evime döndüğüm 
ıaman Zeki'yi değişmiş buldum . 
Benden soğuduğunu, eski muhab· 
betinin kalmadığını sezdim. Gece 
yanları otele gelir gibi g~ikiyor, ta
t il günleri evde durmuyordu. Bu 
vaziyet, beni çok müteessir etti. Ba
zı geceler, ~ocuğu uyuttuktan sonra 
on ikilere kadar bekler, teessürüm
Clen yatağıma girip ağlardım bile .. 

- Vah yavrum vah. 
- Aradan birkaç ay geçti. Bir gün 

:Zeki elbisesini değiştirirken cebin
öeki mektupları almayı unutmuş 
onları gördüm. Yine sesimi çıkar
madım. Bir başka kadın olsaydı her 
halde benim gibi durmaz, boşanmı
ya kalkaı herşeyi gözüne almlı. 

- Doğru söylüyorsun kızırn .. 
- Hatta bir gece eve geldiği zı. 

man yüzünde yer yer birçok dudak 
izi vardı. 

- Dudak izi: mi? 
- Evet teyzeciğim, dudak izif. - .................. .. 

- Bu vak'a, bundan tam bir sene 
önce oldu. Bir gün. geç vakte kadar 
sizde oturduktan sonra eve dön
müştüm. Zekinin gelmesıne bir saat 
vardı. Akşam yemeğini hazırlayıp 

beklemiye başladım. Yanm saat, 
bir saat derken tam üç saat geçmiş

ti. Halbuki sabahleyin evdeh çıkar
ken akşama erken döneceğini de 
söylemişti. Merak etmiye haşladım. 
Derken geldi. Daha kapıdan içeri 
gırince yüzündeki dudak izleri, der
hal gözüme ilişti Zeki'nin bu vazi- I 
yetine once birden kızdım. sonra 
gülmive başladım. Başka bir kadın
dan geldiği anlaşılıyordu. 

- O suratla, sokaklarda hokk:ıbaz 
gibi nasıl dolaştı acaba? Vicdan
sız ... 

- Orasını bilmem. Eve geldiği 
zaman dudsklarının etrafı yer yer 
kırmızı lekeler içınde kalmış, hatta 
bunlann içınde en koyusu, ilk önce 
konan da bu olııcak zannedersem 
iki dudağını birden damgalamışt1. 

Yanaklarına, alnına serpilmiş, iki 
tanesi de gömleğine isabet etmişti. 
Hareketlerinde de bir şaşkınlık, bir 
ürkeklik vardı. Hiç sesimi çıkaı ma
dım. Bir şeyi bahane ederek vazıye-

Bursa (Hususi) - Şehrimizde spor işleri esaslı çalışmalarla yüriı
mektedir. Kuvvetli ve gürbüz Türk gcn~liğini tam bir salahiyetle temsil 
eden Bursa'lılar sporun her sahasında da ilerilemektedirler. Resmimiz. 
sporcu Bursalı'lardan bir kısmını içiJle alan cGençler Spor klübü. nün 
birinci takımını göstermektedir. 
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Adana Halkevinin 
Köy Seyahatleri 
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Güreş Bir Anda Değişti 
Bekir Kavasoğlunu Çapraza Alıp 

Yerde Sürü~lemiye Başladı __ ......._ ___ _ 
Bekir, iki ayak parmaklarının ü

zerine bir ceylô.n gibi dikildi. Usta
sından öğrendiği huzur peşrevini 
vapmıya başladı. Bekirin peşrevi 

herkesi hayretlere düşürmuştü. 

Canlı ve ustalıklı bir çırpınma idi. 
Kavasoğlu; meczup sandığı bu a· 

dama alık alık bakıyordu. 

Bekir, o kadar çalımlı ve güzel 1 
peşrev yapıyordu ki, herkes onun ı 
bu haline hayret etmişti. 

Ali Bey bile olduğu yerden fırla-, 
mıştı. Bekirin soyunduğunu gö~·mi
yen Ali Be~ , onu meydan yerı.nde 
yağlanmış çırpınır gördüğü zaman 
şaşkınlıklar geçirmişti. 

bir dalış yapmış olurdu. Bu gibi hb 
reketler Kavasoğluna karşı birşey 
ifade etmezdi. 

Hatta; Ali Bey yanında bulunan 
kahyasına dönere"ıt: 

- Hele, şu meczubun haline bak ... 
Muhakkak bu herif deli ve bugün 
bir yeri de kırılacak zavallının .•. 
Ben, Kavasoğlunun yerinde olsam, 
bu herifı çabuk mnğlCıp etmem ... 
Hk olınazsa beş on dakika sonra ye· 
nerim ... 

- Doğru buyuruyorsunuz ... Ll
kin. deli falan amma; ne güzel vü
eudü ''ar, değil mi beyim? .. 

timi bozmadan bi~tıkte aynaqın ya- Tamamen "Eti Türklerile meskun bulunan "Ha· 
nına kadar gcldık. O zaman sor- tt . 

Bekir, gö\•dece Kavaseığlu gibi 
şişman ve gelişatlı olmamakla ber_a· 
ber safi adali bir \'Ücude malikti. 
Her tarafı kerpiç gıbi idi. Boyu, ho
su yerinde bir pehlh·andı. 

- Evet; sırım gibi vücudü vıır 

doğrusu ... Elli ayaklı adam ... Lfıktn 
kaç para eder ... Lfıf dinlemedi ki .. 
Küçük ortaya çıkmış olsaydı. mu· 
hakkak kurt:ırırdı. 

du~. Yüzünü dudak lekesi içinde dırh., köyüne tertip edilen son gezinti nasıl geçti? 
görünce şaşırdı. Hayretle etrafına ı 
bakınmıya, silmıye, inkar etmiye 
başladı. Sıkıştırdım. İşin tamır ede
cek tarafı knlmadığını anlayınca 

boynuma sarıldı, türlü dille af dıle· 
miyc başladı. Uzun uzadıya nasihat 
verdim. İlk defa oldugu için affet
tiğimi söyledim. Bu işi daha evvel
dcnbcri bildiğimi ilave ederek ce
binde bulduğum mektupları önüne 
koydum. Hatta .Benden utanmıyor
san çocuğundan utan• diye bağır

dım. Bu pek gücüne gitmiş. Artık o 
gündenberi hiçbir şeyini çok şükür 
göremedim. 

Kavasoğlu Bekirin peşrevlerine o 
kadar aldırış etmedi. Fakat; ne de 
olsa hasmının çok cakalı ve b~~i~H 1 
bir surette peşrev yapması gozun· ı 

den kaçmamıştı. 

- Ya ... Beş on par..: da alacaktı. 
- Eh!.. dinlemedi. O, gözüne bo-

Sonradan vücudüne dikkat etti.aı. 
Muhtelif yerleri çimcik tesirile be
nek benek çürümüş, morarmış. İşte 
bir senedir kocamdan şüpheleni

yordum. Neticeyi böyle acı şekilde 
meydana çıkarıp felaketi önledim 
teyzecığim .. 

- Kiminle düşüp kalktığını öğ
renemedin mi? 

- O gece, hepsini itiraf etti, hiç 
bir şeyi gizlemedi. Ben, anneme gi
dince bir gün, arkadaşı Tevfık, bi
zimkini davet etmiş. Kansını da 
takdim etmiş. Geç \'akte k:ıdar bah
çede oturmuşlar. 

Tesadüfen bir akşam Zeki, kapı
larının &nünden geçerken Te\·fik te 
pencereden onu görüp çağırıyor, 

yemeğe alıkoyuyor. Karısı, e\·de 
mühim bir şeyin eksik olduğunu 

söyliycrek kasden Tevfiği sokağa 

yolluyor. Zeki, bahçede ~ardağın 

altında gazete okuyormuş. Muallfı 

yanına gelmiş, bir gül kopartarak 
büyük bir saygı ile bizimkine uzat
mış. Yanına oturup Zekinin saçla
rile oynamıya başlamış, her akşam 
gelmesi için ricalar etmiş. İşte bun-, 
dan sonra işi ilerletmişler. Zeki de 
benim yokluğumdan istifade ederek 
kendini, Muallanın aşkına kaptır
mış. Aralarında parola vermiş1er. 

Zeki, iki defa zili çalınca kapıyı Mu
alli açıp bizimkini yatak ·odasına 
alıyormuş. Daha serbestçe hareket 
etmeleri için Zekinin geleceği gece
ler, kocası Tevfiği ba~ından savuvor
muş. Korkusuz bir şekilde do);ana 
kadar saatlerce başbaşa kalıyorlıır
mış. Muallanın resmini gösterdi. 
Cidden güzel kadın. 

- K aç para eder. Ahlakan çirkin. 
- İşte bu şekil hayat, ben ~lin· 

ce de bozulmamış, tr.lll bir seneye 
yakın bir zaman devam etmiş. Ni
hayet Tevfik, karısından. Zf!kiden 
şüphelenınh•e başlamış. Bir gece bi
zimkini karısı ile yakalamak kasti 
ile ansızın evine gPlmiş. Kapıyı zor
lamaya başlamış. Mualla. büylik bir 
soğukkanlılıkla Zekiyi, pencereden 
arka b:ıhçcye i:ıdirdlktc>n sonra önce 
den açık bıraktığı kap·dan yoliomış. 
O gece, neye ul'rsdığ nı şaşıran Ze
ki, yakalanmak tehlikı>sinden kork
tuğu için soluğu doğru evde alıyor. 
Fakat aksllik yine karşısına çıkıyor. 
Tevffkten kaçayım derken bu sefer 

Kazan başında dikıli duran ihtiyıır ı 

cazgır ellerini göğsüne kilitlem·ş 

bakıyordu. Yanında bulunan pehli
vanlardan birine: 

- Ulan iyi peşrev yııpıyor susak, 
be!.. 

Arna\•utoğlu da güreşirken has
mını bıraktı ve durup Bek;rin peş
revine göz gezdirdl.. 
Peşrev bitmişti. Heliıllaşmalar da 

bitmişti. Kavaıı;oğlu ile helallaşmada 
üç kere elense bağlıyan Bekire has
mı daha hala metelik vermez bir va
ziyette idi. 

şa güreşmeyi a!mış... Fakat. bu 
mcvdaı:rl ı bıı!~ güre mek ne demek
tir? .. 

- Yazık, çok yazık 7..avallıya ... 
Diye konuşun dururlarken Bek;

rin birdenbire Kavasoglunu çapraz:ı 
toplıyarak yüz otuz okkalık gövdeyi 
bir çocuk sürür gibi meydan yerin
de sürüdüğünü görmüşlerdi. 

Ali Bey, Kavasoğlunun ayaklar: 
Ç'.lyırl11rı sürü11crek bir toparlak gibi 
yuvarlanıp gittiğini görünce Hifı ağ
zında kalarak olduğu yerden fırla· 
dı \•e: 

Hadarlı k6ylüleri der:in bir alaka ile konferanıi dilali~ o lar ... 

Bekir; sakin ve sakit halile pehli
vanlığın icabı olarak merasimi usu
lü veçhilc yapıyordu. 

- Hele. şu d1>linin yaptığına bak! 
Diverek sö~·lenmiye başladt. Be· 

kir. hasmını kollarının arasırut ıukış· 

tırmış. biaman kuv\·eHne cim etmi~ 
bir halde sürüp duruyor ve bir yan
dan da köstekliyerek düşürmiye ça
lışıyordu. 

Ada.na (Hususi) - A.dana Halke- ., 
vi Köycülük şubesi; Temsil .kolunun 
da iştirakile; tamamen Eti Türkle
rile meskWı bulunan cHıdırlh kö
yüne büyük bir gezi yaptı. Dokuz 
komite üyelerinin ekserisinin, bir 
çok doktorların, Maarif miidürünün, 
Parti idare amirinin, Kız Sanat ens
titüsü, ilk, orta ve lise mektepleri 
muallimlerinin de iştirak ettiği hu 
gezi; cHıdırlı> lar üzerinde silinmez 
tesirler bıraktı. Köylüye Temsil ko
lu amatörleri tarafından cİstiklab 
piyesi oynandı, Kurslar komitesi 
delegesi; Halkevleri ve rejim hak
kında konferans \'erdi, Halk evi ban-

de bana. yakalanıyor! .. 
- Hakikaten çok enteresan bir 

vak'a kızım. Komedi gibi bir şey. 
İyi de h ikaye mevzuu olur doğruııu. 
Kocanı idare edip yola getirdiğin 

için bravo ... 
- Sonradan Tevfik bey, neticeyi 

öğrendi mi ne old u bilmiyoruz. Ma
halleden meçhul b!r istikamete ta
şındı. Bir ay geçince de vazifesini 
başka yere naklettiğini duyduk. 
Bu suretle, o da, ben de yaldızlamak
tan, rezil olmaktan kurtulduk. Fela
ket in önü alındı. Şimdi Zekiyi anla
dınız mı teyzeciğim 1 

- Akşama gelince alacağı olsun. 
Aslan gibi karısı üzerine hiyanet 
etmenin hesabım sorarım ondan .. 

- Aman teyzeciğim. Bu öğrendl1<:
leriniz aramızda kalsın. Yaptıkla

rından, bana karşı çok utanıyor. 

Ben bile sırası gelince tekrar eder4 
ken kızarıyor, ne yapncağını şaşı

rıp, konuşmasını bile unutuyor. Ri
ca ederim size. hiç bir şeyden habe
riniz yokmuş gibi davranın .. 

- Peki kızım, ·emin olnbilirsin. 
Ben Zekiyi anlamamışım, yamhnı
şım. Hakikaten böyle bilmemezlik
ten gelmek daha doğru yavrum. 
Muvuffakıyetini tebrik ederim. Bu 
vaziyetle karşılaşan her kadın, se
nin gibi hareket edehilEie ,ya~cu-
ğum... ' 

dosu Atatürk'ün çok sevdi~i milli 
marşlarımızdan ve milli türküleri· 
mizden müteaddit parçalar çaldı. 

Çok samimi hasbihallerle telkin 
edilen fikirlerin, tenbihlerin ahali
de husule getirdiği alaka şayanı 

memnuniyettır. 

Halkevimizin ve Aıiana Beledive
sinin yeni reisi Kasım Ener memle
ket gençliğini gayelere hükmettiren 
bir enerjidir. Her hareketimizde, 
her hamlemizde bize yeni yeni fi
kirler ve hedefler veren; genç ze
kaların neler yapmağa muktedir ol
duğunu dimağımız .. yerleştiren bu 
kıymetli reisimiz Halkevinin dokuz 
kolunu yarışa çıkmış dokuz kühey· 
liın gibi hedefine koşturan bir kud
rettir. Kasım'ın kıymetli arkadaşla
rından birer hız ve faalıyet olan 
Dr. Urfi Görkem, Seyfi Tezer de 
gençlik hareketlerinin \'e Halkevi 
çalışmalarının başında bulunqukça 
memlekete kazandırdıkları fa~·da

ların büyüklüğünü bir di:lha isbat 
ettiler. 

Köylüye oynanan İı.tiklal piyesin
de Adalı Hüseyin rolünde canlan
dırdığı ruh ve düzgün konuşmasi

le değerli temsil elem:;nımız Yusuf 
Ayhan eşsiz bir muvaffakıyet gös-

terdi. Bu genç arkadaşla Ö\'Ünebili-

riz. Ahmet Yurtsal, Recep Tekeş ve 
Ali Şenle hor role girdiği: pi
yes muhakkak bir temsil hA
disesi olur zaten. Bu tem -
silci çocukların üzerinde büyük e
mekleri, onların muvaffakıyetlerin

de hissesi bulunan Halkevimizin 
yorulmak bilmiyen rejisörü topoğ

raf Fikri Sayar'ı da unutmamak la
zımdır. Zira, temsil kolu demek ev
velfı Fikri Sayar demektir dersem 
kaıiler şüphe etmesinleı'. t~te, Ada
na Halkevleri, Kasım, Dr. Urfi Gör
kem, Topograf Fikri Sayar, Seyfi 

Giireş, tam ciddiyetle baslamıştı 
Kavasoğlu; kendisini korumaya lü
zum görmeden hasmının üz~rine ol
duğu gibi gelmişti. 

Bekir, Kavasoğlunun bu kadar la. 
kayt ve açık bir surette gelisine kar
şı kahpe"e hareket etmedi. Hasmını 
temkine ve karşısındakini kof gör
memesine işaret olmak üzere der
hal olduğu yt'rdrn hızlanarak daldı 
ve Kavasoğlunun topuklarını ele 
gecirdi. Ve boşaltıp doğruldu. 

Bekirin bu hareketi bir ihtardı 
Bekir istemiş olsavdı. bila tereddüt 
Ksvaso!{lunun sırtını daha ilk elde 
yere vururdu. 

Kavasoğlu; hu ani ve çok m:talıklı 
dalış karşısında neye uğradığını şa· 
şırmıştı. 

Çarçabuk toplanarak hasmına mu
kabele etmiye davrandı. Fakat Be· 
kir, eline geçirdiği topukları bir he
diye olarak hasmına terketmişti. 
Kavasoğlu: o derece Bekiri be

nimsememişti ki; bu gelip geçen 
manevradan bthaber kaldı. 

Sıvaslı; hasmına dalıp doğrulduk. 

tan sonra; çırpınarak kalın ve gür 
sesile şu narayı attı: 

- Haydi Kava!oğlu be! .. 
Etraftan güreşi ı:;eyredenler de 

hemen, hemen Ksvasoğlu gibi Beki
re bigane bulunuyorlardı. 

Herkes, BE"kirfn peşrevine ve dal· 
masına da mana verememi~tı. Onu 
herkes Kıwasoğlu ile mukayese et
miye tenezzül etmiyordu. 

Güzel pe~rev yapabilirdi. Güzel .. •• •• 

Ka.\•ssoğlu. neve uğradığım anlı
yamamıştı. Bekirin elinden kurtul
mak için çılanccı ku\•\•etile çalmyor
du. 

Nihayet; binbir müşkülatla çap· 
raıdnn sıyrılabildi. Yakasını güç be· 
la Sivaslımn elinden kurtarabil· 
mişti. 

Zavallı Ka,·asoğlunun da aklJ ba
şına gelmişti. Karşısındaki Bekiriıı 

ne demek olduğunu anlamıştı. 
Aman Allah; o ne çaprazdı, Men· 

geneye girmiş gibi olmuştu. Az kal· 
sın mağlOp oluyordu. 
Kavasoğlu, çaprazdan kurtulur 

kurtulma7. <lönüp hasmının Uzerint 
geleceği sırada. Bekir göz açtırma· 
dan hasmına çift paça dalmıştı. 

Bereket versin, çaprazdan !onra 
ne gibi bir hasım karşısında olduğu· 
nu anlıyan KaYasoğlu; kendisini 
derli toplu bulundurmuştu. Derhal 
Bekirin dalışına boyundurukla mu· 
kabelede bulunmuştu. Hasmına ol 
dukça zorlu bir boyunduruk takmıı
tı. 

(Devamı var) 

-VENi NF.~RIYAT 
TÜ'RK ŞAiRLERİ 

15 günde bir intişar eden Türlı 
§airleri adlı ansiklopedinin 72 net 
eııeri muntazaman takip etmelerJııf 
karilerlmlze ehemmiyetle tavsiye 
etmeyi bir borç biliriz. 

İkbal ve İnkılAp k1tabevlerınd• 
arayınız. 

••• • .. 
Tezer gibi Atatürk rejiminin deva- B o· N 
mı ve büyük davaınrı yolunda feda- aş, ış, ez le Grip Romatizma 
inefsetmiş ağabeylerile hızla yil- ' ' ' 
rüdükleri ülkülerinde yarının bü- Nevralji, kırıkhk ve bUtUn a§rllarınızı derhal keaer-
yük ufuklar~ı açacaklardır. - icabında günde 3 k•f• ahnab~U!'~ __ 



• ffaz1ran H39'.__ 

Barem Kanununda 
Mevcut Hükümler 

Yeni Esaslara Göre 
Azalacak Memurların 

- ---- ..ı-.r.ıo .. - - -

Maaşları 
Vaziyeti 

(Baştarafı 1 inci sayfada) r lan mahallin gayri yerlerden celbe· 
künııere ait malumatı bildiriyorum: 1 bilecek olanlara yalnız harcırah ve 

ViIAyetler teşkilatından ve me- İcra Vekilleri Heyetince t ayin olu
.?nuriyet derece ve maaşları kanun- nacak miktard a masarifi zaruriye 
lı tesbit edilen muesseselerden bi- verilir. 
tinden diğerine memur nakli ait Mülhak bütçeli idareler, hususi i
olduğu vekilin muvafakatine bağlı- darelere ve belediyeler dahi b u ka
dır. Ancak tayinleri mahallerine nun hükümlerine tabidir. 
ait rnemuriyetler araı::ındaki nakil Ancak İnhisarlar ve Devlet De
ve tahviller tayine salahiyettar olan miryolları ve limanları işletme ida-
nıaknrnların müsaadesile yapılır. resi umum müdürlüklerine alacak-
lır. · lan ücretten başka görülecek lüzum 

İstifa l'dcnler hakkında dahi üç üzerine İcra Vekilleri Heyeti kara
ay müddetle bu -hüküm tatbik olu- rile ayda 100 lirayı geçmemek üzere 
nur. 1 münasip bir tazminat ''erilebilir. 

Bu madde hiıkmu :ücretlilere de ı Hususi idarelerle belediyeler me-
Şatnildir. murlarınm kadroları İcra Vekilleri 

Umumi, mi.ilhak, hususi . büt- heyetince tasdik olunur. 
Çelerle belediyeler bütçelerinden ve 1683 sayı1ı askeri ve mi.ilki tekaüt 
bunlara tabi teşekküllerden maaş kanununun meriyetinden ev\·elki 

• Ve ücret almakta olan memurlarını hiikümlere göre maaş alan alelii
hususi bir kamında aksine sarahat mum mütekaidin i1e eyt:rn1 ,.e era
olnıadıkca bulundukları müesse- mil ve hidematı v taniye tertihin
selerin i°Çinde ve dışında nıaaşlı Ye- den maaş alan zev ta maaş asıllarile 
Ya ücretli ayrıca bır vazifl almala- tahsisatı fevkaiadeleri birleştiril
rı eniz değildir. mek suretiyle bir kalem ofarak sh-

788 sayılı memurin kanununun kamı mevcudeye göre verilir. 
8 inci maddesiyle 1496 sayılı kanu- Alelumum müte.kaiUerden maaşlı 
nun birinci maddesi hükümleri üc- bir hizmete tayin edilenlerin (bu 
rem memurlara da şamildir. maar;lı hizmetlerde ücretle çalışsalar 
Maaşlı veya iicretli memurların dahi) tekaüt maaşları tamamt·n ke

Uhde1erinde maaşlı veya ücretli silir. 
Yalnız bir daimi muallimlik buluna- 900 numaralı kanun hiikmü ve 
bilir. Şu kadar ki asli vazifesi ma- 2921 sayılı kanunun :rn ncı maddesi 
aşlı ol~nların uhdesindeki maaşlı mu l hükümleri mahfuıdur. 
41llıtnlıkten alacakları para, ücret Jti- Alellımum miitekait1~r hakkında 
bar olunur. Bu surC'tle iUı,•eten bir ı bu hükümlerin tatbik edilebilmesi 
muallimlik deruhte edenlere mual- için bunların aldıkları tekalit maaşı 
liınliğin ücret veya maaş tutarının ile ücret ,·eya tahsbat mccınuunun 
üçte ikisi verilir. 50 liradan aşağı dü~memesi şarttır. 

M uallimlerden uhdelerinde rek- Ü cl·ct1il eı· için 71 ü1cii m le1' 
törlük, dekanlık, müdeırıslik, baş Muvakkat madde: 
~uavinlık, muavinlik, başmuallim- 1 - Bu kanun:.m 2 nci m ddesine 
lık, laboratuvar, mühend"s mektebi bağlı te kiliıt kadrolannd.ı ~· pılan 
~c sanat okull rı ate1ye şefliği gibi değişiklik dolayıslle. eJicrine ge<'e-
ucret1· ·a · k ·ı t lk" d 1 ı arı bir \! azifede bulunanla- • ce para mı< arı evve ·ın en az o-

• 
Qursada Yapılan SPOR: 

Beden Terbiyesi 
Genel Direktörü-

"Zevcim Gözlerine 
inanmıyordu,, Güreşler 

- . nün Tetkikleri re 10 yaş daha genç 

Dinarll M hmed Rumanyaflyı Yendı. Kara Üç gündenb~j §~mizde .t,u]~.-
Ali de Hüseyin Pehlivanla Berabere Kaldı ;~nc!~i~

0

T~e;:;ye~~:eö~~~~e;,~~~ 
ı öründüğümü söyiüyordu 

.. ' ........... .. ış salonuna gıderek spor ışleı'l i.i-ı6-
rinde .meşgul olmuşlar, bir aralık 

Mehmedin babası eski pehlivanlar· vilayete uğrıyarak öğle yemeğini Bursa (Hususi muhabirimizden) 
- Pnar günü Atatürk s.t::ıdında 

Acar İdman yurdu tarafından t er
tip edilen. güreş müsabakalarını 

görmek üzere halk akın akın stada 
geliyorlardı. 

Müsab akalar tam s~at 15 de baş-

!adı. Bu müsabakayı Bursanın en 
küçük pehlivanları halkın alkışları 
arasında açtılar. Bu güreşleri Cemd 
pehli\·an idare etti. 

Bunadn sonra, Bıırsalı BıUıl ile 
Karacabeyli Hayri pehlivanlar yir
mi dakikalık serbest güreş yaptılar. 
fakat bu güreş bPraberlikle netice
lendi. 

İkinci müsabaka Bandırır.alı Meh-
met ile Bursalı Hüseyir. pehlivanlar 
arasında oldu. 1 int'i dakil<acla Bur
salı Hüse) in pehlh•an :M'.ehmcdin 
sırtını yere getirdi. 

Üçüncü müsabaka da Edirneli 
Süleyman ile Karacabeyli İsmail 
pehlivanlar arasında oldu. 18 inci 
dakikada Karacabes H İsmail galip 
geldi. Bundan sonra Bursalıların 
günlerce beklediği müsabakaya sıra 
gelmişti. Bu mliscıbaka Kara Ali 
pehlivan ile Habeş Katsem Tafarı 
ile idi. Kara Ali Katsenı Tafari 
alkışlar arasında ringe çıktılar. Se
yirc:ill'ri selamladılıı!", birbirlerinin 
e11erini sıktılar. Bu güreşı Dinarlı 

dan Hüseyin idue etti. Seyirciler Çemberlitaşta Emin Efendi lokan
heyecan içinde Habeşin mağlub ol- .tasında yiyen Genel Direktör tek
masmı bekliyorlardı. Evet, Kara Ali 

rar iş salonuna giderek saat 4 e ka
. Habeşi mağlub etmek için çok ça- dar çalışmışlar, rnüteakıben C. H. 
lıştı .. Tam 30 dakika oldu. H akem P. deki İstanbul bölgesine gelmişler 
beraberliği k abul etti .. Fakat Habeş 

ve ali.kadarlardan muhte1if · spor beraberliği kabul etmiyor \'e Kara-
Al . · b k d H k he etı· işleri üzerine izahat alarak 18,30 da ıyı ıra mıyor u. a em y 

işte Böylece 
MEFTUN OLMUŞTU 

H b . . d . a· a· a\·rılmışlardır. 
a eşı rıng en ın ı.ı: 1

• • ze,•cim .ıBu adeta bir harıka> dr. 
S .. B aııı k . v Deml r spor . . 

1 on gureş, urs arın ço se ~ :1 ye söylenmekten kendısını a amı· 
dikleri yarı ağır ~in~rlı Mehmet. il~ 1 Rum anyaya. gldlyo~ yordu. Ancak: iki ay k adar oluyor. 
Polon;1 alı Gensvıskı arasında ıdı. Ankara şampıyonu Demırspor ta- Alnımda, gözlerle ağzımın etrafmda 
Her iki pehfü·an koşarak ringe kınunın 10, 11 haziran tarihlerinde buruşukluklarım \'ardı. Fılhakika 
çıktılar ,.e kendilerini a1kışlıyanlan Rumanyada yapılacak Yunanistan yasım da epeyce iler1emi~ti. Bugün 
candan selamladılar. Romanya, uYgolsa,·ya demiryolları bü~ün dostlarım i'efiaf ve yumuşak 

Hakem Kara AH, pehlivanları takımları arasındaki turnuvaya işti tenimi \ e bir genç kızınkı gibi taze 
takd1m etti.. İki pehlivan tutuştu- rak etmek üzere Rurnanyaya gidece ve nermin cildimi takdirle seyredi
lar. İlk dakikalarda Polonyalı üstün ğini evvelce bildirmişti. yorlar. Her akş m yatmazdan ev\•E!l 
bir vaziyette idi. Fakat geçen haf ta Pazar günü milli küme maçını cildin unsuru olan pembe renkteki 
mağllıb olan Mehme:t daha kuvvet- oynıyan Demirspor akşam kalkan Tokalan kremini kullanırım. Terki-
1 i bir ha1de bulunuyordu. ekspresle hareket ederek dün şehri- binde Viyana üniversitesinin meş-

25 inci dakikada Dinarlı artık ha- mizc gelmiştir. Demirspor cer dai- hur bir profesörü tarafından keşi:f 
kim vaziyette idi. Epey çalışmalar- resi müfettişlerinden Bay Feridin ve cBioccı. tabir edilen cazip ı.-e 
dan sonra Dinarlı 39 uncu dakikada başkanlığında 3 idareci, 18 futbol- kıymetli gençlik cevheri vardır. 
Polonyalıyı ringden aşağı itti.. Po- cüden müteşekkil bir kafile halin- Gündüzler için, Beyaz Renkteki To-
lonya1ı sers.emlesti.. Tekrar ringe de Romanyaya gitmektedir. Ankara ka1on kremini kullanırım. Cildi be
çıktı. Fakat Dinarlı geçen hafta şampiyonu ve milli küme şampi - yazlatır ve yumuşatır ve bütün st
mağlU b C'demediği Polonyalıyı bu yonluğunnn en kuvvetli namzedi yalı benleri giderir ve açık mesame
sefer 43 üncü dakikada ani bir tuş- olan Dcmirsporun Romanyada Bal- lcrl sıklaştııır. 
Ja sırtını yere getirdi. Binlerce halk kan demiryolları takmıları arasında ===========================:::::: 
Dinarlıyı eller üstünde rengden al- güzel derece bekliycceğimiz bir ka- Sultanahmet 3 üncü Sulh Hukuk 
dılar. Esat Altan biliyet olduğunu kaydeder, kendile Hakimliğinden: 

00 :W: ııc ~ oo rine muyaffakıyet dileriz. 

Bursa Ziraat Mektebi 
Muhite Çok Nafi Oluyor 

Mektebin tetk:k gezisine 
talebeleri İstanbula da 

çı ~<an son sınıf 
gidecekler 

---~ c::ıı---

Sultana11met 3 üncü Sulh Hukuk 
Hakimliğinden: 

Davacı Devlet Demir-yolları İşlet-
me Umum Müdürlüğü avukatı 

Hamdi Halim Mayaturk ta -
1 rafından Samatyada tramvay 

caddesinde 378 No. da Sabri 
Aktuna nleyhine 39/706 No. lu 

do~yasile açılan 178 lira 40 kuruş 
alacak davasının yapılmakta olan ~ın. iki muallimliği cemetmelcri ca- ı lanlar aradaki farkı, terfi suretiyle 

ızd B -'"f' a· · k d 1 ı. d Bursa (Hususi) - V layetimiz cılık ıshıs;>onu, i'\daımzarı tohum ·. ır. unların 'd ri va:>:ifPlerhıe I 1.ıuı.ı ı e ıncıye a ar a ına,..ta e-
Zıraat mektebi son ::;rnıf talebesi de- ıslah ı"sta"'-•onu ı· tanb l n·· ·· kd aıt ücretlerin ve muallimlik m aş \'am eder1er. ~J , s ' u uyu e-

:muhakemesinde müddeialeyhin 
ikamctg;ihımn meçhul olduğu anla

şılruasımı bin~cn 15 gün müddetle 
ilanen tebligat icrasına ve muhake

menin 23/fi/939 tarihine rni.isadif cu 

ma günü saat 14 e talikine mahke -

mece karar verilmiş olduğundan 

yevm ve vakti mezkürda bizzat ve-

Davacı Devlet Demiryolları ve 

Limanları Umum ü Müdürfüğ 

avukatı Hamdi Halim Maya • 

türk tarafından Beşiktaşta Şenlik -

dede mahallesi Hattat Tahsin so • 

kak No. 31 de Eşl'cf Mutlu aleyhine. 

39/703 No. lu dos) a ile açılan 46. 

kıı k altı rra 27 kuruş alacak da\: a

sının yapılmakta olan muhakeme -

sinde müddeialeyhin ik.amctgfilımın 

meçhul olduğu anlaşılmasına bina

en arzuhal suretinin 15 gün müd -

detle ilanen tebliğine .-e muhake -

mnin 23/6/939 t:ıı ihine ln:isadif 

cuma günü saat 14 e blıkinc mah -

kemece karar ''erilmış olduğundar. 

yevm ve vakti mezkurda bizz.'.lt ve

ya bikckflle hazır bulunulmadığı 

takdir-de gıyaben muhakemeye de

·vam ve karar verileceği ilanen teb-

\r'c va ücretlerinden mikt n fazla Yuk<ırıki fıkra ~ümulür!e giren ,·e- ğerli mtidürJerı Fazıl Keyder'in re Orman mektebı, Halkalı Ziraat 
0
lan1ann tamamı ve ikincisinin üç- ya ~irmiyenlerclen birinci mrıddcde başkımlığı altınd:.ı bır tetkık seya- mektebi \ c Yeşılköy Lohum ıslah is-

te 'k· 1 t 1 • ı t" .1·1· .J 1 hatine çıkmışlardır. tasvunları gezilecektir. ı ısi veril ·r. (Müderris, proff'sör, yazı ı Cf' \'(' ae yapı an aCAı cıt ,ıo a- J 

do ·1~ 11 d v · · ı ı Bu kafileye :32 talebe ile bağcılık Memleke1 imizin en degv erli , e ve-cent tabirleri muallimlik ifade- yısı"" maaş ası arı egışmıs o an a-
sinde dahildir). nn gerek evvf'lki, gerek yeni dere- ve meynıcılık mua1limi Mustafa, rim1. nüesseselerinden biri olan 

, , 1 · d ı · t ··del tl · amellyat muallimi Şerif; asistanlar- Butsa Zıı·dat mektebi her vakit gö-r ukarda sayılı idari va~ifcleri ol- ce erın e geçen 1ızme mu e erı -
k . il · ·· t dan Fahri, Ekrem, Hasan, Baki de g~üslcrimizi kabartacak bir "·i.iksek-iltyanlara üç mu llimlık \'erilebi- es ı maa~ as.: arına en vaıcın us ., 

\ ı B rr d · d · 1 iştirak etmişlerdir. liktedir. Mektepte, ayrıca vurdun ır, unlar maaş veya ücretlerinden ıaaş erecesın f>. gN;mış sayı ır. " 
- G k l 4r:: 'I l k b ı Seyahat Eskic::ehir Çifteler har a- en ivi fidanları tohum! rı · ta r& liktarı fazla olanının ıtamatnım ve e re "' sayı ı amma ağ ı )/ J , a ' cıns -

k d t 1. · ·ık t tb"k. d 1 sında ve şeker fabrikası ile silo- vuldan \•e ehli hayvankrı vetı"sti-L<.yin sırasiyle de ikincisinin ürte a ro cı> ve mın ı .a ı ı o ayı- J , 

ik " s· ı "'-ta l l l d sunda yapılacak tetkikatı istihd;f 1 rilmektc ve müer.scse,· muhitte ccn-sini ve üçüncüsünün ücte birm\ · ı e muş mıfl. r arı aza an ar an 
a}ı ·lar. - halen bu v&7.~~·eti muhafaza eden le- etmektedir. lı bir ders teşkil etmektedir . 

'.l b' ı r in ,.~ gerek bu kanuna istinaden Bundan sonra da Arifiye meyv.a- Esat Alkaıı 
a ıp er~ ve mühendi~erin de~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~·-~~~~~~~~~~~~ 1

1
1ht ı edebilecekleri mcs1eki vazife- , maaş rniktıırla rı indirilenlcrin t eke- ( 
erir ..1 • üt m;ıa~larının hesabında e\·v~ke J ~u~ı ve b undan dolavı kendi- R A y 

lcrı· • aldıl:darı maas miktuları es_astır_. D O P R Q G R A M J ne Yerilecek mı:.ıa::; ''ev~ ücretle-
r in r. isbeti uhtelerinde idari vazife • 

ya bilvekale mahkemede hazır bu- ı 

~unu1madığı takdirde gı)'3ben mu -

hakcmcye devam ve karar verile -

ceği ilanen tebliğ olunur. 

(939 - 706) 

Su1tanahme1 ~ üncü Sulh Hukuk 

Hakimliğinden: 

Dayacı Devlet Demiryolları ·ve 
Limanlar :işletme U mum Müdürlüğü 

liğ olunur. (939 - 703) 

Sultaaahmet 3 üncü SuJlı Hw.k\tk 

Hildmliği.nclm: 

h~1unfoğuna veya bulunmadığına lzmirdeki Kanlı 
göre 1 'lua llimler .. için yuk:ında ko- . 

nuıan l.ükümıere tAbidir c· t · M h 
9oo sayılı kanun ile 17Ô2 sayılı kıı- . ınaye ın u a-

SALI 6/6/ 939 
12.30 Program. 

avukatı H amdi Hallın Mayatürk ta
rafından Y e<likule istasyon caddesi 

3 - Aşık Must:ıfanın bavati şarkı ş· ~ k k 15 N da Fe ·ıt 
(Sebe b b k • ışmanaga so ·a o. r ne a mıyor. 

Davacı Dedet Demiryolları ve Li
manlar 1şletme Umum Müdürlüı1ü 

avukatı Hamdi Halim .Mayatürk 

ta.rafından KocamusWa.paşa. Hacı

Hamza mahallesi Mekt~p sokak 15 

No. da Cemal özulus a leyhine açı

lan ve 39 659 No. lu dosya ile ika· 

me olunan 118 lira .28 kuruş :alacak 

davasının yapılmakta olan muh.a.ke

mesmde mlıddeialeyhin ikamctga • 

hının meçhul olduğu anlaşılmasına 

binaen 15 gün müddetle ilanen teb

Jiğ~J. icrasına ve muhakemenin 

23/ 6 939 tarihine müsadif cuma 

g ünii saat 14 e talikine mahkeme · 

ce karar \'erilmiş olduğundan yevm 

ve ,.akti mezkfırda bizzat veya bil

vekale mahkemede hazır bulunul • 

madığ"I takdirde gıyaben rnuhake • 
meye devam ve karar verileceği i . 

~~11 ve_ bunların ek ve ı~dıl!eri hü- kemesı· Başladı 
ll'llerı mahfuzdur. 

U Harcırah ~e ve;(cilet 
h cretH mtistahdenı memurların 
h •tcınthlaı-ı maaşlı mc•murların 
f ~rcır.ah hükümlerine tevfikan ve 
.,'

1 
u kanunun 1 inci m&ddeiinde va-

<-1 l d • 
h e.t·Pce aylıkluı esas tutularak 

esap ed·ı· ,. ı ır. 

ı ı1h·ı· 
.a 

1 al vukubulan memuriyetler-
~"' \'ekil · rı ıstihdarru halinde ma:ış ka-
\> Ununun 8 inci maddesi mucibince 
~l"ilec k k.cıl .. . ._ . e ve n et maaş vf"va ucretı-

"ıtı 111 •· 1 
t , Uddeti azami altı avdan ibaret-lt. • 

l'rı liususf kanunlarrndG ı:::arahat C\l· ! 
'lclıkç •ht' k . ~ a l ısas ve omısyon ücreti 

l'tıak tnakam tahsisatı ve tahsisatı 
l;ı ·lııa ve hakkı huıur gibi namlar
\ )>t tnaa.şlı veya ücretli memurlara 
bat ıCl\ umumt mülhak ve hususi 
l'tıe;elerden hiç bir meblağ veriI-

41 Arıcak kanuntın tahmil etmediği 
ta~~zaın bir vazifeyi münferiden i
lıştı:1 ll'lernur edilenlere muayyen ça
l'itı a saatleri haricindeki mesaiYe
~e ~ ll'lukabil fcra VekiUeri heyetin

l~bil~kdir olunacak bir ücret veri
)J~. ır. Şu kadar ki, bir veva muhte-

" Q . • 
t~lti~:e~erin herhangi bir işi ıiçin 
@flnı dilecek k omisyonlara memur 

p bu komfs~nlaffil: bulunduk-

iki kadını titdUrUp iki 
'kadını da yaralayan All 

idamdan kurfüluyor 

İzmir (Hususi) - Tepecikte İh
san Zebranın umum! evinde Bn. 

Ayşe Münevver ve Necm1yenin ölü

mü, bu ev sakinlerinden Aysel, Şük
ri)'.'e ve Hidayetin ağır surette ya

ralanmalaril eneticelenen müthiş ci

nayetin Uıhkikatı neticelenmiştir. 

Bu cinayetlerin faili olan Ali Os

man ikinci sorgu hakimlığinde ya

pılan sorgusu esn .. smda cürmünü 
itiraf etnıi§tir. 

Bu şahsın işlediği suçlar, Türk 

ceza kanununun 450 nci maddesinin 

beşinci bendine uygundur ve bu 
idam cezasını amirdir. 

Ağır cezada muhakeme edilecek 

olan Ali Osman 19 yaşında olduğu 
için Türk ceza kanununun 56 ncı 
maddesinden istifade edecektir. Suç

lu bu maddeden istifade edeceğine 
göre, mahkemeye sevkedildiği mad

d e 30 sene ağır hapilii cezasını müs
telzimdir. 

12.35 Türk müziği 
1 - B uselik peşrevi. 
2 - Şakir ağanın B uselik şarkı 

(Sünbülüsbn etme etrafı) 
3 - İshakın buselik şarkı (Gönül 

verme bi vefaya ) 
4 - III Selimin buselik §arkı (Bir 1 

pür cefa hoş dilberdir) 
5 _:. Sadettin Kaynağın buselik 

şarkı (Şaçlarıma ak düştü) 
6 - Buselik saz semaisi. 
13 Memleket saat ayan, ajans Y @ 

meteoroloji haberleri. 
lR.15 Müzik (Karışık program) 
13.45-14 Konuşma (Kadın saa ti -

Ev hayatına dair) 
19 P rogram. 

19.05 Müzik (Bir uvertür-Pi.) 
19.15 Türk müıiği (Fasıl heyeti -

Karışık :progr~m) . 

19.45 Türk müziği. (Halk türküle

ri ve oyun hava1arı - Sadi Yaver A
taman). 

20 Memleket saat ayarı, ajans ve 
meteoro1oji haberleri. 

.20.15 Neşeli müzik - R. 
20.20 Türk müzi.ği (Klasik ·prog-

ram) . 

İdare eden: Mes'ut Cemil) . ~ 
Ankara R adyosu küme beyti. 

1 - Tanbuı·l Cemil Beyin bayati 
peşrevi. 

2 - Tabi, efendi, bayati 
(Çıkmaz der unu dilden ) 

semai 

4 İ . . . ı Tunçer aleyhine '39/658 No. lu dos-
- smaıl dedenın bayatı şarkı, ya ile acılan l31 lira 2 kuruş alacak 

(Karşıdan 'l.'az g·· 1 .. 1 ) · 
"' u e gu e · davasımn yapılmakta olan muhake-

5 - Keman taksimi. mesinde müddeialeyhin ikametgahı-
6 - Doktor Suphi Ezki, Jlic.ar ıbes- nın meçhul olduğu anlaşılmasına bi-

te (Bakukça hüsnü ti.nına). 

7 - Şevki beyin hicar şarkı (Fi
rakınla). 

8 - !III Selim, şehnaz .şı;ırkı, {Bir 

nevch·ana dil müptel.i'ıdır). ı 

9 - Rııa efendi, şehnaz şarlcı (Me ı 
ramı andelib) 

10 - ism:ül dedenin hicaz yürük 

semaisi (Yine ne~e muhabbet). 

11 - Nikolaki usta, şehnaz saz se
maisi. 

21 Konuşma. 

21.15 Müzik (nadyo orkestrası 
Şef: H asan Ferit A lnar). 

1 - P . Tschaikowsky . 6 ncı sen-

foni si minör, op. 74. (Pıı.thetique). 
a ) Adagio - Allegro non troppo. 

b~ Allegro con grazia. 

c) A11egro mo1to \' 0 \'ace. 

d) Adagio lamentoso. 

22.15 Konuşmu. 

22.30 Müzik tOpcra aryalan-Pl.) 

'23 Son ajans haberleri, ziraat, es-

ham tah\·ilat, kambiy0-nukut bor a
sı (fiyat). 

23 Müıik (Cazbıınd-Pl.) 
.23.55-24 Yarınki prıogram. 

naen lS -gün müddetle ilanen tebli
gat icramna ve muhaJ;emanin 23/ 

-O 939 ta1·ihine müsadif cuma günü 
saat 14 e talikine mahkemece ka -

rar ver.ilmiş olduğundan yevm ve 

vakti mczkfırda bizzat veya bılve -

kale mahkemede hazır bulunUlma -

dığı takdirde gıyaben nıuhakemeye 

devam :ve kar,a.r verileceği Hanen 

tebliğ olunur. (939 658) 
lanen tebliğ olunur. (1}39-659) 

Sultannhınet 8 üncü Sulh Hu.kok ,..•--··--·--··--·--. 
Haliİmliii;inclcn : 3 n U ı \ 

Da\'acı nevıet Demiryouarı ;!şlet- i ıuf 1 11a 'Z Cemal 1 
me Umum Müdürlüğü avukatı ! L okman Hekim ,~ 

lHaındi Halim tarafından .Kasım.pa- 1 Dahiliye Mütehassısı • 
§llda Te,peb&§ı caddesi Çatmalımes- f Divanyolu Wll: S 
cit sokak 5 No. dcı Reşat Ersoy .a.: ! Muayene saatleri pazar hariç i 

• • leyhine 39/657 No. lu dosya ile açı· : beı· gün 2,5 - 6 salı, per§embe : 
• • lan 121 lira 69 kuruş alacak dava - 1 .... ~ cumartesi sabahları ı9 - H. : 

nın yn mlmakta olan muhakeruesin- 1 fukaraya T. 22398 İ . . ........................................ · 
de müdl!eialeyhin ikametgahının : 

me\:h t1l olc.luğu aıılaiılmasına bina- r ar Veril.mi§ olduğundan tarih ve 

en 15 gün mtidd~tle ila•.en tebliğat vakti mezkCırda bizzat veya bil\•e. 

icrasına \'e mulıakcm~ııin de 2;,/6/ x.ale mahkemede hazır bulunulma-

939 tarihine nıt:ıo~dif cuma günü dığı ta'kdirde gıyaben m uhakcmeyo 
devam oluna.cağı ilanen tebliğ ol~-

::;aat 14. e talikine malıkem<"Ce ka - nur. 
9 

- · 
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HORNYPHON ~ 

ve 

Arman Kappel 
yazı makine
leri & AY 
veresiye 

GALATA: Ban
kalar cad. ao.47 
voyvoda han ze 
min kat Tel : 
4276) 
BEYAZIT: Cni· 
vcraite caddf'sİ 
DO. 28 
KADIK Y: la-

Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
Saraç el işi ve makine kalfası ile makine ile 

diker erkek ve kadın terzi aranıyor: 
l .:._ Tophanede 2 No. lu dikim evi için saraç el işi ve makine kal

ası ve ayrıca makine ile P.lbise diker erkek ve kadın terzi alınacaktır. 

2 - Yaş ve askerlik nazarı dikkate alınmıyacaktır. 

3 - Ücret haftalık verilmek üzere taliplerin hüsnühal ve tifo aşı ka-
• ğıdlarile birlikte hemen dikim evi müdürlüğüne müracaatları. c4000:& 

TRAş·· BIÇAGINI 
Kullanır. 

YENISAllAH 

SAÇ EKSiRi 

Saçını besler, köklerini kav
Yetlendirir, döklllmesini ö.aler, 

kepelderi•İ giderir. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

Beyojlu - latanbul 

. ,.,,. ________ __ 
Fatih sulh 3 üncü hukuk hakimlı-ı BAKER mağazalarının ıat-

ğinden: bğı kostüm ve pardesUler, 
Şehremini Seyit Ömer mahallesi emsalsiz bir biçimdedir. 

Hüccet sokak 1 numarada vefat 
eden Fatmanın ilan tarihinden iti- SA6LAM 
haren alacak ve borçlularının bir ŞIK 
ay ve iddiayı veraset edenlerinuı üç,· UCUZ 

·ay fçinde mahkememize müracaat- Hali hazarda piyasamızın en 

6 Haziran 1939 

Beşikten Mezara Kadar Sağlam 

1 

ve Beyaz Kalan Dişler! 
Diş macunu kullananlar 
bir çok tecrübelerden 

sonra neden daima 

! RADYOLİN\Jtrl'~ 
) de karar kıh_yorlar ? . 

j ~ü ~i~~d.R(~ü~! ~ ~!,~.; 
1 

husulüne imki:ı bırakma:ı. 
Mevcut ı lanları da eritir. 

1 
i 
~ O işleri mine tabakasını 
çi:ıip hırpalamadan h mizler 
ve parlatır. 

.. Ağıt.daki mikropluı Ofo 100 
kat'iyetle öldürür. 

... Diş dltrini besler, diş etJ 
haıtahklarına mani olur. .· 
Ağız kokusunu keser. \ 

.... --
Siı. d~ sabah, öğle ve akşam her yemekten 

sonra günde 3 defa 

ları aksi halde terekesinin hazineye ı' z.ugin çeşitleri, her yerden 

devrolunacağı ilan olunur. ucuz fiat ve müsait ıutlarıa Kullanınız -------·•" 
5 - 6 - 939 satı'maktc-dır. 1 ================================= 

~~~~~~~~~-~~~~-~~~ ~afıa ~ekiletinden: 
Almanyada yapllan ve 
••~lamhğı bUtUn dün
yaca tanınmış aoo 
defa çalmakla bozul
madığı tecrübe ile 

sabit olan 

PLAKLARI 
HAKKI FERY ADİ K. ISA .... 
8064 Havuzum c!ö·t kö,eli 

:Akşamın Tak.ti geçti 80671
Hobiyem(Hal'.c türkü~ü) 
ıÇıktım baktım 

BAY AN NERMiN (Halk türküsü) 

BA. ÖZSES 8065 Dağlar daghdı beni 
:Gönül yine gurbette 8068 Uzaktan illere bak 

(Neva g:ızeJ) : (Hüzzam farkı) 

ı} ERZİNCKAaraNgoL··-~üESAD Ateş !açıyor 
u (Hüzzam şarkı) 

8 o 6 6; (Hlllk türküsli) POLYOOR SAZ HEYETİ 
Giderken 8069 Post"u < fe ıeybeii 

(Halk trrküsü) : Berg~ma ıeyh-~i 
ORAMOFONCULARDAN ISRARLA ISTE'i iNiZ. 

Eksiltmeye konulan iş. 
ı . Karadere sulaması hafriyat ve sınai imal:ltı keşif bedeli (361.388) 

lira (30) kuruştur. 

2 - Eksiltme 15/6/939 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 11 de 

Nafıa Vekaleti Sular Umum Müdürlüğü su eks!ltme •komisyonu odasın
da kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - istekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, Bayındırlık iş· 

leri genel şartnamesi, fenni şartname ve projeleri (18) lira (10) kuruş 
mukabilinde Sular Umum Müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (18.205) lira (55) kuruş· 
luk muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en az 
sekiz gün evvel e1lerinde bulunan vesikalarla birlikte bir dilekçe ile Na
fıcı Vekaletine müracaat Pderek bu işe mahsus olmak üzere vesika alma
ları ve bu vesikayı ıbraz etmeleri şarttır. Bu müadet içinde vesika tale· 
binde bulunmayanlar eksiltmeye iştirak edemezler. 

5 - İsteklilerin tekii.f mektuplarım ikinci maddede yazılı saatten bir . 
saat evveline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde ver· 
meleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. ·1842• c3406• 

TÜRKİYE----. 
Şişe ve Cam F abrikalan 
Anonim Sosyetesinden : 

Pqab1hçe F abrjkamı:ı Temmuı 939 ayı içinde sarı re~k fİşe . . 
imal ed~ceğinden bu renk şişeye ihtiyacı olan aayaa . müşte· S b d t b• • r"I! Or. IHSAN SAMI por ve e en er ıyesı ı eAKTERtvoLoJt 

•ı ı Ak ı . LA BORAT U AR 1 ) e a a a l zevata Umumi kan tahlilıitı, frengi 

rilerimizin en geç 15 Haziran 939 tarihine kadar F ahrika

mıza siparişleri11i 2eçirmiş bulUıımaları son defa olarak rica 

olunur. Bu tarihten sonra gelecek siparişler 940 ıeneai renkli 

şişe imılitı devresine kalacağından alikadarları ona göre 

tenvir ederiz. 

aatvekalet Beden Terbiyesi Oenel OlrektörlUiUnden 
Genel Direktörlüğümuz tertip edeceği bir Spor Müzesi Kütüphanesine 

ve neşredilecek bro§Üre .konuimak üzere aşağıdaki maddelerde gösterilen 
malUmat ve resimlel'i toplamak kararındadır. Alakalı zevatın bu ilanımı· 
zı mektup yerine kabul buyurarak lhkal 6X9 eb'adında bir fotoğraf ve 
tercümei hallerini cAnkarada: Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğil> ad-
resine göndermelerini rica ederiz. 

1 - İdman ittifakının teşekkülünden itibaren umumi merkezde, Fede-
rasyonlarda ve diğer heyetlerle mın lakalorda çalışmış olan zevc.t. 

2 - Beden Terbiyesi ve spor işlerine ötedenberi emek vermiş olan 

ı:evat. 

3 - Şimdiye kadar muhtelif sporlarda Türkiye rekoru. kazanmış o
lan sporcular. cRekor nevileri, kazanılan yer ve tarih• 

4 - Muhtelif sporların milli ekipleri ~çinde yer almış ve milli temas
lara iştirak ettirilmiş olan sporcular. 

5 - Beden terbiyesi ve spor için eser meydana getirmi§, gazetelerde 
\•e mecmualarda spor muharrirhği yapmış ve spor gazetesi çıkarmış olan 
ıevat. Bu zevatın mümkünse eserlerinden ve yazılarından birer koleksi-
yonu birlikte göndermeleri rica olun ur. (3933) 

Devlet Demiryolları İl ini an 

Keşif bedeli 46848 lira olan Sirkeci lstnsyon meydanının tesviye, 
tanzim ve parkeleıımesi ile kanalizasyon inşaatı kapalı zarf usulile 
14-6-939 çarşamba günü saat 16 da Sirkecide 9. işletme binasında ek -

siltme komisyonu tarafından ihale edilecektir. 

Bu işe girmek istiyenlerin 3514 lira teminatı muvakkıı.teyi, şartna

mede yazılı vesikalar ve teklif mektuplarını ihtiva edecek olan kapalı 
ııarflarını eksiltme saatinden bir saat evveline kadar komisyona verme
leri li.zımdır. Şartnameler Ankara, izmir ve Sirkeci veznelerinden 235 
kUrtli mukabiJincle ·temın edtlebillr. . (8647) 

noktaı nazarından Vasserman ve 
Kahn teamüHeri, kan küreyvatı 
sayılması. Tifo ve ısıtma hasta
lıkları teşhisi, idrar, balgam, ce

rahat, kazurat ve su tııhlilatı, ült
:a mikroskopi, hususi aşılar istih
zan. Kanda üre, şeker, Klorür, 

Kolesterin miktarlarının tayini, 
Divanyolu No. 113 Tel: 20981 

Üsküdar Hukuk hakimliğinden: 
:Mustafa Karabulut tarafından 

Adananın Köprü köyünde Irmak ke
narında 81 No. lu muhııcir Musanın 
evindesakine Hasan kızı Muzaffer 
aleyhine açılan boşanma davası 

üzerine müddeaaleyhanın ikamet
gahının meçhuliyeti hssebile dava 
arzuhali sureti ile davetiyenin ila
nen tebliğine karar verilmiş ve tah
kikat 12/7 /939 çarşamba saat 14 de 
bırakılmış olmakla yevm ve saati 
mezkurda Üsküdar Hukuk mahke
mesine gelmeniz ve davaya karşı 

tarihi ilandan itibaren. 20 gün zar
fında cevap vermeniz için tamim 

lstanbul Belediyesi ilanları 

Otobüs imtiyazının kısa bir zaman zarfında Belediyece do{:trudan doğ· 
ruya icrasına kadar devam etmek üzere açılması kararla§tırılarak evvelce 
ilan edilen Eminönü-Cihangir otobüs hattı görülen lüzum üzerine Edir• 
nekapıdan ba§lamuk ve mevcut otobüs güzergahını takip ederek TaksiıO 

Açık mesameler daima siyah Sıraserviler tarikile Cihangire gitmek ve avdette Cihangir, T .. ksiın, /\.• 
noktaların ve sivilcelerin te- yazpaşa, Topkapı, Necatibey caddesi, Karaköy, Eminonu ., EdırnekapıY11 

,ek-külüae :ıemin h~zırl~!· Çil• gelmek suretile tesis edileceğinden ruhsatla i~lemek üzere cl5ı adet oto· 
dinizin meaam~bnı sıkışhr111ak, bilse ihtiyaç vardır. 

·11 · · • · • 1 t Burada otobüs işletmek isteyen ve her hangi bir hatta çalıı::ma rull• ivilce -ve çı erını~ı ıza e . e - , .. 
mek için siz de .. - satı bulunmayan otobüs sahipleri haziranın 10 uncu gününe müsadif 

. cumartesi günü· akşamına kadar tasar:-uf vesikaları bağlı olduğu halde 
· bir istida ile Belediye reisliğine müracaat etsinler. c3974> 

Düşkünlerevi isminin Darülace~e olarak tcvsimine, Umumi meclisifl 
16/5/939 T. li toplantısında karar ver ilmiştir. İlfin olunur. (4007) 

Krem Pertev 
kullanınız: 

kılınan ilanname ve davetiye vara- ill•••••••••••
kası ve arzuhal sureti mahkeme di- Boş ve dolu arabalarla yüklü ve ~ksüz hayvanatın 1 Marttan Eylii1 

:nihay~ine kadar sabahları saat 8 den dokuza, akşamlan saat 17 den 20 '1°' 
.kış içın 1 Teşrinievvelden Şubat nihayetine kadar sabahları saat 8 d~fl 
9 a akşakları saat 17 den 19 a kadar Ksraköy köprüsünden gcıçmelerin1~ 

' meni ve evvelce bu hususa müteallikmüttehaz kararların bu suretle tadı• 
: li Daimi encümenin 12/5/939 T. 1i içtlmsında kararlaştırılmıştır. jla.tı 

vanhanesine asıldığı gibi keyfiyet ~--••••••••••il! 
ayrıca gazete ile de ilan olunur. · Zührevi ve cilt hastalıkları 

Dr. Kemal Ôzsan 
ldrar yolları hastalıkları müte
hassısı Tiinelba~ı - Bursapazarı 
üstil - Uhanyan apt. No. 380 
Fakirlere cumartesi parasız. 

Telefon : 41235 .. , ................ . 
Dr. H~yri Ömer· 
öğleden sonra Beyoğlu Ağacamii 
kar9,sında No. 33 Telefon 41358 

Sahibi: A. Ccmaleddin Saraçoğlu 
Ne~riyat müdürü: Macid ÇETiN 
B&saldığı yer: Matbaai Eböut,_ 

olunur. (4008) 

Karnesiz otomobil, otobüs, ka!yon ve kamyonet kullananlardan 81'' 
nacak para cezasının 25 liradan beş liraya tenzili uygun görüldüğiif18' 
Umumi meclisin 12/5/939 T. li toplantıamdlıl karar verilm.istir. İlAn oıurııı' 

(4000) 


