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KURUf 

Sulh Uğrunda 
Fedakarlık 
Yazan : Hüaeyia CallW YALÇIN 

Londradan: 

Almanya Baltık 
Devletlerile Bağland·ı 
Sovyetler Baltık Devletlerinin 
istikbalde Almanyanın Bir Çıkış 

Türk ve Fransız Askeri 
Heyetleri Londrada 

.... 

Siyasi Mehaf il Yapılacak Tem as· 
lara Biiyük Ehemmiyet Veriyor 

(Yazısı a Uncu ••Jf•mızda) 

İtalyan gazeteleri dünya sulhünü 
Jnüdafaa uğrunda demokratik dev~ 
letleriu fedakarlık yapmaları lüzu
Jnunu müdafaa ediyorlarmış. Bu ta-

1 lebi haklı göstermek için, kendi 
lloktai nazarlarına göre, inkar ka -
buı etmiyen şu vakıalaı a istinad et
Jncktedirler: 

1 - İtalya ile Almanya kendileri 
lehlerine bir hegemonya kurmak 1 
da 

. 1 
vasında değildirler. Onlar, lngil-

Noktası Olmasından Korkuyorlar Berlin Yugoslavyadan 
lngiliz-Sovyet . Fran•ızlarrn Son Bazı İktısadi. · tere ile Fransanın dünyadaki stra -

tejik noktaları, müstemlekeleri, 
ham maddeler membalarını büyük j 
llisbette ele geçirmek c3ycsinde te
lis ettikleri hegemonyada bir tas -
hih ve tadil ameliyesi yapılmasını 

Temaaları Htild teklifi Ankarada İ t • 1 i t. O 
Neticelenmedi Tetlıikediliyor m ıyaz ar S ıy r 

istiyorlarmış. Tallinn, 6 (A.A.) - Estonya Ha· Paris, 6 (A.A.) - Nazırlar Meclisi 
2 - İtalya ile Almanya için daha riciye Nazırı Selter, bugün tayyare bu sabah B. Bonnet'nin beynelmilel 

büyük bir chayat sahası- hayati bir ( ile Berlin'e hareket ederek Alman.. vaziyet hakkındaki izahatını dinle· 
taruret teşkil edioyrmuş. Halbuki ya • Estonya ademi tecavüz paktını miştir. 
deaıokratik devletlerin bunu reddet imza edecektir. 

ri onlar için hayati bir zaruret 1 Pakt, çarşamba günü imza edile- Hariciye Nazırı, Türk hükumeti· 

ı cektir. nin son Fransız tekliflerini tetkik 
ki bir elbirliğia. ile ça· ı Letonya - Estonya • Almanya etmek üzere olduğunu bildırmiştir. 1 

bu talepleri red- paktı Nazır demiştir kl: 

Yugoslav Kral Naibi 
Ve. Relilıası Almanyada 

Prens Pal 
Geziyo~ 

de Fransa hukü- Berlin, 6 (A.A.) - Almanya ilı 
lnetıe ak kararını Letonya ve Estonya arasında pek Sovyetler Birlijı ile bir anlaşma · 

arp, tarihte yakırlla imzalanacak olan ademi te· akdi hakkında Pan& ile Londrı ara-
devletler ar csınıf müca-; cavüz mU'lhedelerini mevzuubahs ıında ıörüşmeler cereyan etmekte- ! 
delesi• şeklinde lak veıecektir.; ~en Berliner Börsen Zeitung diyor 4ır. Geçilmez hiç bir engelin Sov-1 
«Birkaç bin kil etre murabbaı : ki: h "kA- t'le bir anlHmaya mani 
Pek az meskun müstemleke arazi- «Çember siyasetini deşen A:lman n , --, ._ ! J..ı·-aa•a G ...... lı D ... tlW-'ia yet U w11e ı -ır•· 

(So S "-.-&& y1--·-.a- B' li d _ 1__ • olacağını zannetmiyorum. tini. feda etmemek içm, demokrat nu .._ ta ... ._) ır • • aua ... ream 
devletler dört beş milyon insanı fe- XXX:X::CC~~:XX::O::XX:OCcO:xX:XXXX::OCCOCO::XXXX:>OCıCOCJO(~)X:OC():X()X()X()X*X:CrıOOtıO~OOtOOCOC<:OC<::XCXCXCX<>X:Crı00tıOOtOOt0000C()OC()XlOXCX*X:CrıOCrı00t00t00CO()~():X()XlOXX 

da etmcvi göze alacaklar mıdır? 1 M ı• M •• · k• G ''Y • S b h 
Cariptit- ki İtalyan gazeteleri ba-; ec ıs usta ıl rupu eDI 8 a ttlD 

1an İt:ılyan devlet adamlarından da- e· K 
lal takın konuşuyorlar. Bu sözler, _ lf azaDCI 
~a ve istila he~esirrden ziyade ilk Toplanbsını v 

ve....,.,_....,,...,..~ .. J~~a.,•111.dMt 
an nıaJ1e bm ~~-~de 

k temayu ünu göslerJyoı-. Ba- . 

~ ... dünya vaziyetinm fertler ara Değişmez Ba•kan Gr 
llnda anladığımız ,ekil ve manada T 

tarnan~cn .hak ve ~dalE~te ~ygun oldu lig., ine Ali Rana T ar/a-
1 
... 

l\al\u ıddıa edebılecek ktmse yok -
ttJr. Bütün dünyanın mütefekkir.e-
11nin ve sivasilerinin cidden Si.lmi-

·- ........... . 
lali . 

1 

Ankara, 6 (A.A.) - B. M. Meclisi 
ve hayırhah bir tuh ile hareket 

tderek bu vaziyeti ıslah etmek ve C. H. P. Müstakil Grupu Reis Vekil-
he ' l liğinden: S<ri\ e i daha vüksek bir seviyeye 

Bafkanı Partinin Büyük Millet Mec· 
lisi Müstakil Grupu Reis Vekilliğne 

İstanbul Mebusu Ali Rana Tarhanı 

llkarmak va7.ifesini hissetmeleri 1 - C, H. P. Değipnez Genel 
lca p 1 r. fllllllll!ll!!ll!!!!!!!!!!!!!!!!!~~l!!!~!!!!!!!!!!!!~!l!l!!!ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!lll!l'l!!!ll!ll!!ll!!!!!~~ 

F'akat ortada ~öyle bir elbirliği, .. ..... ' 

(Sonu S Uncö sayfammla) 

lbevcut ha&sızlıkl:ırı azaltmak mak- Uc Yeni Ve Mühim T efrilıamız: 
tadile birleşme VE: anlaşma hare - ..,..,..,,...,,.• _"""""""'"""'_....,..,....,...,..,..,.-.-..,..,,..,..,..,...,...~"V\tlYY~--"""'""wvv 
lretıe~i mi göıiiyoruz? Böyle hare- c 
lret edilse idı bugünkü müthiş kar- ı _ Bu·· yu·· k asusla·r 
--..ıık ve emniyetsizlik hasıl olur 
~dq? 
-.ıya ile Almanya iyi geçinme, 

-.laıma ve çalışma yolunu bıraka-
-'llt tehdit ve ihafe tarikini tercih 
~r. Haklı bir iddiaları varsa bi-

haklarını kaybeylcdiler ve bil - ı 
tGn dünyanın memnuniyetsizliğini 
~ildi Üzerlerinde topladılar. Çünkü 

Ununnl h•rpte ve dUnp t.rtlllnlle ~ r•ler 
oynıy•n caeuelenn herlllullll• ... cer•l•n 

( meldi G••al Kolftal Koçer 

Ebers Walde, 6 (A.A.) - Yugos
lavya Kral Naibi Prens Paul ve re-
fikası P~s -Olga, .bu akpm bu· 

Dahiliye 
Dünkü 

Vekili 
Tetkikle 

Faik Ôztrak 
Yalovayı 

. Uç gundenberi şe~rimizde bulu-j 
nan Dahiliye Vekili Faik Öztrak Şt!
hirdeki imar hareketleri etrafındaki 
tetkiklerine dün de devam etmiştir. 
Vekil, dün beraberinde İstanbul Va
li ve Belediye Reisi Doktor Lutfi 
Kırdar olduğu halde sabahleyin Ya

lovaya gitmiştir. Reisicümhur İsmet 

İnönünün yakında Yslovayı t it
leri münasebetile bur~~~ 
ları gözden geçirmiştir. Faik:ödtai 
Yalo\'ada akıama kadar kaiar~:is
tirahat elmiş ve bu arada ot!J..fe'· 
mal ile Yalovada y~pılan yenfılı:ler• 
tetkik etmiştir. Vekilın bugün An
karaya dönmesi kuvvetle muhte
meldir. ver devletlerinin yaptıkları te -

'-Vüzrer ve tevlit ettikleri karar - 1 
llıhk ve endişeler sulh zamanı i - , 
ıtnde bile insanları bedbaht ediyor 
~ dünyayı daha iyiye doğru git -
~kten alıkoyuyor. Bugünkü ıztı- 1 

~Plar-ın mes'ullcri herkes nazann-

Ciddi aıkeri ynzılara sütunla -
nnda hn gazeteden fazla yer ver· 
metli ,ıtır eclinmif olan cYeni Sa.
bah•, TopÇu Müfettifi Umumisi c · 
mekli General Kemal Koçer'den de 
muntazamen yazı temin etmeie mu 
vaffcık olmU§tur. Sayın Generalin 
yalnız aıkerler tarafındn değil, her 
kes tarafından Wyük bi1' lezzet ve 
istifade ile okunacak olan yazıla· 

- -···&•!!!••!! ..... !!!!!-!il•!!•!:-!!::::-·:E· ·::!·!·JJ•!!-iii!•i.!••!!••!!•i!:• -~·~··!!·!!··=·-:E: .. ·r:::l··=·!!••!!··~·~··!E!··~·:i••!i•!iiliiil•i!•i!-!!•i!•!!l••:.: .. -:r· nnı ynndan itibaren neıretmege .!il 

ancak mihver devletl<:ridi.r. 
- tfe istiyorlar? Bir bakarsınız, 
~i, Korsikayı, Tunusu, daha bil

....._ nereleri isterler. Sonra, yuka
:-"'l"a .ı.uıua ettiğim.iz makalede ol -
~~ gibi, birkaç bin kilometrelik 
~· garimezru bir müstemleke 
.._~ağı ile iktifa edecek gibi görü
~ler. İtalya, Osmanlı imparator -;:andan koca Trablusgarp ve Bin-
11.,::Yi kopardı. Bununla doymadı. 
~ harpte, Tirolü, Adriyatik 
-._ lerini ele geçirdi. Yine doy • 
,.,~ Habeşistanı zaptetti. Bu da az 
~ fllQl, En nihayet ~nçesini Ama -
~ tltıj• attL Yine doymadıktan baf
lll.·~ ~libasını bir kat daha artırdı. 
~la iktifa etmiyen bir devletin 
~ •birka9 bin kilometrelik• bir 
. ~b toprajı ile gözü doya

.... ,.. CMlt YALÇIN 
{ ......... J-fıw ia) 

M. R• alm Gzıenln .. y._ 
nl S.beh.. için Y•zdılı 

bUyUk t.rlh1 tefrika 

başlıyacağımızı mü;deleriz. 

Prost Ankaradan 
Döndü 

Ankarada İstanbul şehir planı 
hakkında Nafıa Vekaletine izahat 
vererek plinın tasdikına muvaffak 
olan şehircilik mütehassısı Prost, 
Belediye İmar Müdürü Hüsnü ve 
Harita şubesi müdürü Galip dün 
şehrimize gelmişlerdir. 

Planı, evvela Nafıa Vekaleti Şe
hircilik Bürosu Şefi Hilmi ve Na
fıa Müsteşarı Hüsnü tetkik ederek 
izahat almışlar ve verilen izahat bi
llhare Nafıa Vekiline izah olunmuş
tur. 

Planı kat'i kabulünden evvel Mil· 
li Şef İsmet İnönü, Başvekil Refik 
Saydam, Maarif Vekili Hasan Ali 
Yücel, AdlivP. Vekili Fethi Okyar da 
tetkik etmişlerdir. 

Milli Şef İsmet İnönü f stanbulun 
plinmı tetk.ik ettıkten sonra mem
nuniyetini beyan etmiş~ir. , ·-

H E R SABAH 

İMTİYAZLI YOLCU ---·-----Garbın· konfora, sür'ate, hulasa 
kolaylığa mütedair bazı buluşları 

memleketimize girince mahiyetle -
rlni değiitirirler: Meseli tünel, ! 
tramvay, şimdiye kadar birer iş -
kence aleti olarak zihinlerimitde 
yerleşmişlerdi. İnşallah şimdiden 
sonra milli ellerde hakiki mahiyet
lerini alırlar. 

Yine garbın büyük kolaylıkların
dan biri olup milli hatlarımızda bü
yük karlarla seyrüsefer eden ya -
takh vagonlar son zamanlarda ma
hiyetlerini değiştirme arazı gös -
termeğe başladılar: Faraza Sam -
sundan Ankaraya hareket eden ka
tara takılı yataklı vgonlarda boş y~ 
taklar vardır. Fakat bu boş yatak
lardan Ladik gibi, Havza gibi k'1 • 
çük istasyonlardan trene binecek 
bir yolcu, istifade etmek hakkına 
malik değildir. Yolcunun müraoaati 

mutlaka: 

- Amasyadan, y3hut 
sonra yatak verebiliriz! 
karşılnır. 

Sivastatı 

cevabile 

Bu imtinaın sebeöi nedir? 
Küçük bir istasyondan trene bi

nen bit yolcu ile büyült bir istas -
yondan trene binecek bir yolcu a
rasında bir imtiyaz farkı ihttas et -
mek salahiyetini yataklı vagon şir

ketine kim vermiştir?" Bilhassa Tür· 
kiye gibi vatandqlar arasında k 
bakımından hiç bir fark ve imtiyaz 
gözetmiyen bir memlekette böyle 
kötü bir bid'atin bileşmesine razı 

olamayız. 

Biz yataklı vagonlara kapılarımı-
zı rahat rahat seyahat etmek için 

açtık; yurddaşlar arasında ijbi~ ,_ 
vesilesi olmak lçin delll 

A. CE"llALEDDIN BARA~ 
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Gülhane 
Hastanesindeki 
Hırsızlık ---

"""""---------------
Okuyucularımız 

Diyor ki ı 

Oğlu Aleyhine 
Şahitlik 
Eden Ana 

Tozun hakim bulunduğu 
DUnkU muhakemede • bir semt 
•uçlu da ba,ka ba,ka Vangelos Kaptanın Sarmısaklı DUn bir muhakemede 

bir kadın ollunu hırS1z-.. 
Köy6ne·Doğru Kaçtığını Oğrendim 

ifade verdller Biz, Fatih, Darüşşafaka cadesin-
de oturuyoruz. Her gün gaziteniz

Gülhane hastanesinden bazı eşya de, Prost planından ve yolların ya-
1 ...... ...... . aşırmaktan suçlu mezkur hastane pılacağından bahsediyorsunuz. İ-

Mecburiyet halinde y~paca: l 
ğtmız ric'at hareketini çok guçlcşt~ 
recekti. Talie değil, bilgisizliğime ve 
biraz da tedbl .. sizliğime kızarak, is
temiye istcmiye rıc'at emrini ver
meyi ve Tolaz kôyünc doğru çekil
meyi düşüm.iyordwr .... Tam o esna
da, neferlerimden Zeybek Mustafa 
seğirterek yanıma gelmi~ ve sevirç
li bir haykırışla: 

- Kaçı~ orl .. r, ba5 ç vuş, yabanın 
kancıkl rı. 

Haberim getirmişti. Kaçı) arlardı 

hakiknt. Bız de ıleri atılmış, pec:le

rinc tnkılm ştık. Agılı tuttubTUmuz 
zcıman, kaçaklard.rn b r kısmının o

\' .. ), bulduklarını ve bir kı mının 
d , Korlukdere ıle Yeniderenin bır-

le tikleri noktadan geçmek üzere 
suya atıldıklarını görmüştük. 

Çeteciler, ağılda ihtiyar bir mer
kepten başka hiç birşey bırnkm:ı-

mışlardı. Birkaç yerde topluca ve 
pıhtılanmış kan lekeleri bulunuyor 

ve geriye doğru da sık sık kanlı iz
ler görulüyordu. Şuraya buraya a

him ş mermi kapçıkları, kana bulaş
.mış pamuklar, boş rakı binlikleri, 

yarısı yenmiş \•e didik.lenmiş bir ko-
1un çevirmesi goze çarpıyordu. 

Haydutların buralarda bir daha yu
valanamam~ları, bannamamaları i

çin, zaten harap bir halde bulunan 
ağılı tutuşturmuştum. 

Son günlerdeki müsademelerimi
zin oldukça şiddetlılerinden sayılım 

bu ç rpı mada, Ali adlı bir neferim 
a~ gından ve Hasip onbaşı da ko
lundan vurulmu lardı. Ağıl yanaT
ken, bunların yaralarını timar et-

mekle mc> gul olmus ve fazlaca kan 
ka' bettni ol n Aliyi Ağapiyo

sun ha~\ nına ve onbaşıyı da bul
dugumuz merkebe bindirdikten son
ra (Kakara) yolunu tutmustum. 

Fakat, köye vakılıca varmak 
mumkun olamamıştı. Çünkü, Tak
yanos göHinün şimal kısımlarındaki 

kövlerde yataklanan ve bu havalide 
fırsat buldukça silaha sarılarak çalı 
kakıcılık yapan serseriler, yolumun 
fizerine dikilmi~erdi. Uzak mesafe
lerden üzerimize ateş açıyor ve ta
biatile yüniyüşümüzü a(!ırlaştırı
yorlardı. Bunlarla uğraşmak ne de 
olsa, bize saatler kaybettirmişti. 
(Kakara} ya geldiğim zaman islam 
köyh.ilerden c Vangelos> kaptanın 

civardaki Rum köyleri tarafından 
t emin olunan hayvanlarla cSannı
sakJı, köyiine doğru kaçtıkları ha
berini almıştım. 

Eskiyanm bu müsademeden son
ra, bir müddet saklanacaklarını bil
Hfğim için ben de takipten vazgeç
miş ve yaralılarımla Ağapi) osu alıp 
Serez yoluna düşmüştüm. 

* Hatıralarımı takip lUtfunda bu-
lunan okuyucularımın, Sereze ve 
kumand nıJ'll Hamit ağanın huzuru. 
na gidinciye kadar sıkılmamalarını 
temin için, müsaadelerile. biraz ço
cukluk h:ıyatımd n ve eski macera
larımdan bahsedece>ğim. 
Keşiş dağının dik ve sarp yamaç

ıarından düşerken ·eşil ve uzun e
tekl<'rine s rılın ta t'Utunmus gibi 
dur n meyilli bir sırtın üzerinde, 
pek haklı ve ubii bir gururla kuru
lan cGöz<'de. köyünü bütün Bursa
lılar bilir, hele tabiat meftunlan . ' zevk meclupları pek severlerdi Ta-

. hademelerinden Halime ile Dursun gctcılıkta (~) gösterenlerdenmış. cap ettiği yerlere zahmet edip mu-
ve Hasan isminde iki suç ortağının Köyün ihtiyarlan, babamın atik, a- harrirlerinizi gönderiyor ve vaki 
muhakemeleri, dı.in Sultanahmet tılgan, yılmaz, yorulmaz ve çok ça- d olan şelyeri aynen yazıyorsunuz. 
Birinci Sulh Ceza mahkemesin e 

Jı.-t.aıı bir adam olduğunu söylerler~ d Lutf n bir muharririnizi bizim o -~ bakılmıc::tır. uB celsede Halime e-
di. Yaramazlığımı, haşarılığımı da !I' turduğumuz caddeye gönderirse -
babamın çocukluguna benzetirler- miştir ki: niz, bızim ne azap çektiğimizi ay -
di. c- Bir gün ben hastane mutfa- nan müşahede edersiniz. Caddemiz 

g~ında çalışırken ahbabım Hasan h' · d y . 
1 

k On yaşıma kadar olan küçüklük 1 ırmı metre ir. cnı açı mış, ne a 
geldi ve orada gördüğü fincanlara 1 ha'" ntımı pek jvi h· tırlıyamıyorum. na izasyon ve ne de havagazımız 

J J bazı tabaklar ve çatalların hoşuna k 
Ancak on iki yaşımda iken, köyü- d var. Evlerimizde pencere açma 

rıittiğini söyledi. İkinci geliş!n e • h d 
mu .. zde mektep olm"dığı 1·çin okuyup b d b mümkun değildir. Rüzgarlı nva a " ben mutfaktaki bu eşyalar nn a-
yazmak bilmez ve fakat dövüşu"p bo- F k t br toz bulutu ) ı.ikselir. Kadınlarımız 

zıl rını kendisine verdim. a a 
1 ğuşmaktan ürkmez bir haşancık ol- bunların bır kısmı bana aitti .. > günde ikı uç defa evforin tozunu a 

dur'umu pek guzel bıliyoruın. Daha maktan bizardırlar. Biz düşünül -
ö Dursun da: mez isek hiç olmazsa Darüşşafaka o '-·asta iken askerlıge karşı besledi- H d 1 g~ ım var 

J «-Benim asan an a aca yavruları düşnülsün. Ne elbise ve ğim hırslı bir hevesin ateşleri içinde · · B ec:.yaları 
dı. Bir gün evine gıttım. u •1 göz kalıoyr, ne de, o toz bulutu i -

\•anardım. B"n o z mantar, askerliği .. d.. B G Ih hastanesin-
< gor um. ana; u ane çinden geçmek mümkündür. 

nef..,rlıkten \'e en büvük rütbesini d ı d w .. ı di Paramı ver-
... .; en a ın ıgını soy c · ' lutfen merdinin nazarı dikkati-

de çavu luktan ibaret sanır, gaye o- medi. Gidıp hırsızlığı polise ihbar ni celbe delalet buyurmanızı diler 
lanık ta, sözüm biraz kabaca olacağı ettim.> 

ve saygılarımı sunarım. 
için affın zı diliyerek söylüyorum, Buna mukabil Hasan da şu ifadc-
ga,·ur kc>smeyi tanırdım ve buna Q yi vermiştir: Darüşşafaka caddesi, 21 No.da 
zamandan hazırlanırdım. b' apartıman kiracılıırından 

c- Bir gün bana Dursun ır pa- Ramiz Solak 
Komşumuz Kadri çavuş, eski Yu- ket getirdi. Bunları Halime gelip a-~-----------·---

nan harbinde nefer olarak bulundu- Iacak, dedi. Halbuki paketin içinde 
ğu on dördüncü süvari alayı ile, çnlınmıs esvalar ve bu meyanda ma
Velstin ovalarında, yalınkılıç düş- ruf doktor ve operatör M. Kemalin 
manın üzerine nasıl atılıp saldırdık- çatalı da varmış. Ben bunu bilmi
larını, bir vuruşta kol ve kafaları yoı dum. Paketi bann Dursun un ge
nasıl uçurup savurduklarını, düş- tirdıglni ispat edcc<'k müdafaa şa
manlann cesetleri üzerinde nasıl at hitlerim vardır.> 
oynattıklarını heyecanla anlatırken, Üç suçlunun biribirini tutmıyan 
ben bu k hramanlık destanlarını o- bu ifadcl rinden sonra müdafna şa-

hitlerinin dinlC'nmcc;i için. muhakcturduğum yerde can kufoğile dinler, 
me, bugüne talık olunmuştur. sanki ben de> o :tlcmlere göçerdim. 

ÜC' suçlu da mevkuf bulunmnk-
Askerlige düsktinlüğümde bu tadırlar. 

Kadri çavuşun telkinlerinin çok te- """""'""'"""-""""""""""""""'""'"""""'""" 
sirleri olmu tur üzerımde. Bu tel
kinler, daha o ya ta iken beni köy 

den, sığırdan, suniden ve işten so. 
ğutmuştu. Ben ) a~taki çocuklar, da

var güder, oduna gideı·, b.ıtta çift 
sürerlerdi. Fakat, ben bir türlü bu 

işlere sokulm z ve ısınamru..dım. E
'·imi?.de, şehit babamın aymgacılı~ 

zamanından kalma, kulaklı bir ya
tağanı vardı. Her gün bunu boynu

ma takar, kendimi köyden dışarı a· 
tardım. Ormanlara, korulara, fun-

dalıklara dalar, diişman ar.ardım. 

Diişmanlarım da kimlerdi bilir mi

siniz? .. Isırganlar ve baldıranlar ... 
Bir tarla kenarında, bir bağ sınınn-

da, hele köyün mezarlığında şöyle 

bovluca ve topluca bir halde gözü

me ilişti mi? .. medetallah. Hemen 
yatağana asılır, içine atılırdım. Ke-

ser, keser ve bundan gerçekten eş
siz b ir zevk duyardım. 

Böyltce, JSJrgan ve baldıranı bol 
bir yere, uzak mesaff'lerden, Allah
allah diye bağırarak saldırdığım. sa

atlerce yatağan sallıyarak düşman
lara duman attırdığım günler, yüre

ğim sürur ve gurur ile dolar ve coş
fukça coşatdım. Bu zevk ve saadeti 

hiç birşeyde bulamazdım. Bu yüz
den basıma neler gelmisti bilse
niz. Bir giin geniş bir baldıranlıkt:l 

MAARtr.t'E : 

lstınbu] muallim1erinin 
gez"ntİ$İ 

İstanbul Muallimleri Yardım 
Sandıgı tarafından her YJl büyük bir 
muvaffakiyetle tertip olunan sene

lik gezinti, bu pazar günü yapıla

caktır. 

Muallimler, aileleri ve davetllie

ri; pazar giinü Çınarcığa giderek 

hep bir arada eğlenecekler ve güzel ı 

bir gün geçireceklerdir. 
vvvv-.~,......,..,..,..,...,..,...,..,....,...,...,...,...,...,..,...,..,...,...,....,v 

Oll:NIZl..DDS ı 

Dllizyellın fi U111lar U• Mü
dürlük'ari yakmda faaliyatı 1ıçi7or 

Evvelki gün Ankaradan şehrimi
ze gelen Limanlar Umum Müdürü 

Jtaufi Manyasi ve Denizyollan U
müm Müdürii İbrahim Kemal Bay
bura dün Denizbanka gelerek ya

kında faaliyete başlıyacak her iki 

teşkilatın idari huşusatile meşgul 

olmuşlardır. Haber aldığımıza göre 
evvelce Denizbanktan acıkta kalan 

memurlardan eski Denizyolları ida
resinde çalışını~ olanlar tekrar De-1 
nizyolları Umum Müdürlüğüne ta

yin edileceklerdir. De>nizbankın te-
şekkülünden sonra va1Jfc alan me-

iri bir yılanla karşılaşmıs ve boğuş-ı 
1 

d d " ı 1 ı 
t Öıd .. .. t. d mur ar a pev erpcy mun ıa o. 

muş um. unnuş um amma, o a ~ 

beni ayağımdan sokmuştu. Canımın dukça her iki umum müdürlükte is-, 
tihdam edileceklerdir. 

acısından b ğırmış, bütün köyü aya-
ğa kaldırmıştım. Bu haşarıhğım ha- Marmara ve Karadenlzde ı 
na, köy korucusundan yediğim bir fırhna 
kaç tokatla, on gün yatakta kalmağa 
mal olmuştu. Fakat, yine akıllanma-

mıştım. Bir gün de, yauğanım terli 
elimden kaymış, baldırıma saplan-

mıştı. Ben, bu kanlı neticelerden de 
bir Z<'vk duyar, kendimi bir harp 

varalısı sayardım. Kendi kendime 
kurulur ve gururlanırdım. 

Yunan Veliahdi 
A ltes Pol dün limanı

mızdan geçti 
Rumanyaya mütmekkiren seya

hat etmekte olan dost Yunanistan 
Veliahdi Altes Pol, dün akşam Ru
maınamn Daç) a vnpurilc limanı

mızdan gC'ccrek Köstenceye gitmiş
lerdir. 

A ris Mektep 
Gemisi 
limanımızda 

Dost Yunan Bahriyelıleri Şerefine 
BLgün Bir Zıyafet Veriliyor 

Dost Yunanistan hükumetinin A
ris ismindeki mektep gemisi düıı 
gece deniz talebesini hamil olarak 
limanımıza gelmiştir. Mektep gemi
si limanımızda dört gün kalacak ve 
bu müddet zarfında misafirler şeh
ri gezerek bazı ziyaretlerde buluna
caklardır. 

Bugiin öğleden evvel gemi süva
risi, Vali ve Belediye reisi Lutfi 
Kırdar'ı makamında ziyaret edecek 
müteakiben Vali de iadei ziyarette 
bulunmak üzere gemiye gidecektir. 
Öğleyin gemi süvarisi şerefine 

Vali tarafından Parkotelde miikeJ
lef bir ziyafet verilecektir. 
Yarın gemide bulunan talebeye 

Moda Deniz K~bünde bir ziyafet 
verilecek ve müteakiben kendileri
ne Heybeli Deniz Lisesi gezdirile
cektir. 

Misafir denizciler buradan doğ
ru Yunanistana gideceklerdir. 

Bakırköy hastanesinde 
bugünkü resmiküşat 
Bakırköy Emrazı Akliye ve Asa

biye hastanesine ilave olunan pa,·
yonun inşaatı bitmiştir. 

Yeni pavyon bu sabah saat 11 de 
merasimle açılacaktır. 

TAKVJM ,., .................................................... -·MM/ 
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lıkl• itham etti 1 ı 
Dün 'Üçüncü uSlh Ceza mahke -1 

mesinde görülen bir hırsızlık dava- l 
sında bir kadın suçlu oğlu aleyhine 
şahadet etmiştir. 

Sultanahmet civarında Küçük A
yasof yada Kalciçi sokak 23 ııuma-ı 
rah evde oturan bu kadının oğlu Sü· 
leyman, çok asabi ve rahatsız bu -
lunduğundan; Bakırköy Emrazı ak-

1 
liye ve asabiye hastanesinde yata-,, 
rak tedavi görmüştür. 

Süleyman, hastaneden çıktıktan ı 

sonra, evvekP çalıştığı Çarşıkapıda
ki bır koltukçu dukkimına giderek 
iş iste>miş Vt" cevabı red alınca biıı 

nrkadaşının clch'Hctilc başka bir yer-
1 de bir ıs bulmu tur. Evvelki gece e

ve gC'len Sükj m n miştesine: 

c- Ben yarın sabah yeni bir işe 
girc<:c>ğim. Bana ne olur bir kat el., 
bise \'er de temiz bir kıyafdte gi
de) im> demiştir. 

Eniştesi de bunn hiç sesini çıknr
mamı5lır. Süle,·man, ertesi sab'ah 
uyanınca, eniştesinin gitmiş olduğu .. 
mı görmüs ,.<' annesine müracaat e
derek akşnmki ricasını tekrarlamış
tır. 

Fakat annesi, eniştc>sinden haber
siz elbıse vermiye razı olmayınca, 
sınirli genç kilitli oda kapısını tek~ 
meliyerek kırmıs ve lfir elbise al
mı~tır. 

Ev halkı, Si.ıle) manı pofüe haber 
vermi Ier 'e hadise bu suretle mah
kPmC'V<' aksetm ic:t i r. 

Dunkü celsede suc;-Iu vak'ayı yu

karıd~ki "ekilde anlatmıstır. 

Annesi bavı:ın Avşe de hadiseyi 
aynen anlatrnıs ve: 

O ılum, eni te inden habe>rsiz 
hırsızlık y. ptı VC' clbı eyi <"aldı.• 

Demi tir. 

Siıle\ man, anncc;inin, kendisini 
rahat ız c>dip evde> gürültü ettiği i
çin alevgindc bulundufıunu sövle
miştir. 

Bund:m sonra Si.ilcvman tevkif o
lunmuştur. 

Jl.ıJuhakl'me de şahit celbi için ba5-
ka bir güne talik olunmuştur. 

-vv...,...,...,...,.,_.""'""'""'""'""""""'~VVVV 

IKTl8AT IŞt.ERt : 

Yerli Mallar Sergi.si 
hazırlıkları 

11 inci Yerli Mallar Sergisi için 
hazırlıklar hararetle devam etmek
tedir. Şimdiye kadar sergiye iştirak 
edecek olan firmaların adedi 100 ü 
bulmuştur. Müracaatlar devam et
mektedir. Birçok firmalar sergide 
teşhir c>decckleri mamulatı .hazırla
mıya başlamışlardır. Hataydan ser
giye iştirak edecek mi.iessec>slcrin de 
eşyaları yakında şehrimize gelecek
tir. 

Sergi komitesi, önümüzdeki cuma 
günü Milli Sanayi Birliğinde bir 
toplantı yaparak serginin açılış ta
rihini tesbit edecektir. 

Türk-fngiliz t:cari itilafı 
tetkikleri 

İngiltere ile aramızda yapılacak 
yeni ticaret anlaşmasının esaslarını 
hazırlamak için İktisat Vekaleti ta
rafından hazırlıklar yapılmaktadır. 
Şehrimizde bulunan İktisat müfet-

tişleri dün de birçok ihracatçılarla 
görüşerek kendilerini dinlemişler ve 
bazı esaslar tesbit etmişlerdir. İn-
gilteredeki alakadarlarla mümessil
lerimiz arasında cereyan etmekte o
lan müzakereler gayet müsbet bir 

şekilde devam etmekte olduğundan 
yakında iki hükumetin resmi mü-biatın yeşillikler arasında tıpkı bir 

gonce gibı varattığı ve muhitine pek 
yaraştırdığı köyümüz, yalnız yemiş
leı-i ve cins cins kestanelerile değil, 
bol suları, Jatif havası ve seyrine do
yum olmıyacak kadar güzel, sevimli 
manzarasile, Ytşil Bursanın gerçek
ten her mevsimde terütaze yaşıyan 
bir çiçeği savılırdı. HAia da öyledir. 

Biraz daha biiyümüştüm. Artık, ı
sırgan ve baldıranlara karşı besle-

diğim kin ve husumet, ova köyleri. 

nin Rum ve Ermeni çocuklarına te

veccüh etmişti. Onlarla karsılaşıp a
tışmaktan, dalaşıp kapısmaktan zevk 
duymıya ba1lamıst1m. 

Şarlo Ahmet beraet etti 
Köprü i.izerinde ve sokaklarda 

meşhur komik Şarlonun taklidini 
yapan Şarlo Ahmet isminde bir 

gencin dilencilik suçile yakalanarak 
Sultannhmet Birinci Sulh mahke
mesine verildiğini yazmıştık. 

Hlcrlıl8 Relttllihir USI 
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messilleri arasında bir anlaşmanın 
yapılması kuvvetle muhtemeldir. 

1 Anadoludan tekrar bfllday ge~ 
miya başladı 

Ben, işte bu şirin köyün bir çocu
fuyum. Eski Yunan harbinde şehit 
cfüştüğü s~yleniltn babam, köyün 
sayılı efelerinden, efeliğini de ayın. 

(Devamı var) 

(•) Ayıngacılık, o zamanın dilile 
tüttiıı kaçakçılığı demektir. 

Şarlo Ahmedin muhakemesi, dün 

bitmiş ve kendisi dilencilik ıuçun
dan beraet etmij~ 

&>.f• aaatl : 4,29 
Oıı. ı 12, 12 - İklaıll , 
AkfA• ı 19,38 - Yataı : 

ı ... \r :2,10 

Anadoludan· müvaredatın azalma
sı üzerine piyasadaki buğday fiatla
rının yükselmemesi için Toprak 
Mahsulleri Ofisi dün de piyasaya 
n~:maldcn fazla mal arzetrniştir. 
Dun Anadolunun baz •yerlerinden 
de buğday geldiği için fiatlarda her 
hangi bir yükselme olmamıştır. 

Bal tık Devletleri Ve 
Müşterek Emniyet Planı 

İngiltere - Fransa ve Sovyet Rus
ya arasında müzakercsı uzıyan ve 
üç devlet merkezi ara .. ında siyasi 
teklifler .,. mıık .. Lı l teklifler serde
dilıp dururken, son defa M. :Molo • 
tov' 1n bc:."anatı vemüzakereleriJl 
ald1ğı iı:t!k~met, bu sahada Balt~ 
devletlerinin mı.ihim bir rol oyna • 
mak vaziyetinde olduğunu gösterdi. 
Bu müzakerelerde Baltık devlctl~ 
rine verilecek garanti meselesi eıı 

büyük bir muvaffakıyet unsuru rn• 
hi) etinde gorülmektcdir. 

Mu:.kr:, anın fikrine göre, Balta) 
dcv1etlu~ı:in, Karadenizd<!n, Baltık 
deniz:ne kadar uzanocak olan şarki 
Avrupa sulh cephesınc iştirak et • 
memeleri 'eya ettirilmemeleri Al · 
manların, herhangi bir ihtilaf tak • 
dırinde, Rusvanın gnrp hudutlarını 
doğrudan dof,l'l"uya tehdit etmesi n~ 
ticesinı çıkarab:lecektir. Bu scbe~ 
ten Sovy t Rusyanıı .gayesi, ınıW 
terek cephede bir bosluk husule ge 
tirecck olan vaziyetin, bu devleti~ 
ı e bir gar nti vererek kapatılm :oı· 

dır. Yalnız meselenin bu şekilde 
vaz'ı, ııazık bir noktayı işaret cdı • 
yor: Çünkü, Baitık devletleri, keıt• 
di mcvcudiyetl<>rinin garanti altın• 
alınmasını istemiyorlar. Bu sebeple, 

birkaç devletin bu şekilde kendi i: 
radcleri haricinde, garanti cdıimesJ 
çok müşkülat gösterecek bir vasıf• 
tadı'r. Ballık devletleri ve ezcüm1' 
Estonya, büyiik devletler arasında 
vukuü gelebilecek her türlü ihtilfıf• 
)ardan uzakta kalarak mutlak btt 
bitaraflık takip etmek istiyorlar· 

Onların bu şekilde hareket etme1' 
istemelerinde bazı amiller avrdıt• 
Üç Baltık devleti, e\·vel emirde 
Rus garantisinden emniyet duyarn1• 

) orlar ve ayni zamanda Alman irJ'l .. 

peryalizmindc>n de end~ hissedi .. 
) orlar. Ve kendı noktai nazarlarıı 1 

goı e, en iyi mantıki hareket, iki bıi• 
) ük ziımre arasında. suy~ı sabun• 
dokunmadan bır siyaset takibidıt-

Bcıltık devletleri , bu prensıpi v~ 
zcderken, A vrupanın şımal ucun 
daki devletlere has bir prensipteJI 
d<> ilham alıyorlar, bu prensibiJlJ 
D:ınimarka hariç, İskandinav)'• 
de\"letlerinin ananevi bitarafh1' 
dusturudur. Bu noktadan, Sovye& 
Rusyanın Baltık devletlerine veri • 
lccek garanti talebi ile hadiseleriJI 
realitesini telif etmek, bugünkü si .. 
yaset sahasında epey müşkülatı o• 
yandıracak bir keyfiyet tir. Bahusı.ıl 
ki Estonya Hariciye Nazırı M. 5e .. 
ter'in şayanı dikkat bir beyanatır 
bu meseleyi açık surette tenvir edr 
yor. Bu beyanattan anlaşılan haid" 
kat, Baltık devletlerinin müdafaaSI 
bahsinde yapılacak bir teklifin mil" 
siriyeti hakkında bir şey d~-üniil
mediği. ve ezcümle Estonya hükll
metinin, Sovyet Rusya ile bir yar 
dım paktı, ve ne de Baltık mıntak,.. 
sında ve yeni büyük devletlerlf? bit 
garanti meselesini mevzubahs et .. 
mek lfümmunu hissetmediği mer .. 
kezindedir. Baltık devletlerine g&
re, bitaraf bir devlet, bu mahiyetli 
bir anlaşma akdedemez. Bunun içiJI 
böyl<' bir gnranti meselesi anca1'. 
bir taarruz keyfiyetinin fiil olar:ı• 
husuliinden sonradır ki meydan• 
çıkabilir. Yani bu takdirde de dot 
rudan doğruya bir yardım keyfi)'etl 
mevzubahs olabilir. Bunun haridrY 
de. yani talep edilmeksizin bir hil .. 
yük devletin Baltık devletlerin~ bit 
garanti paktı için tazyikte bulun .. 
ması, bu devletlerın böyle bir hare
keti, hasmane olarak telakki ede .. 
ceklerine Hmil olacaktır. 

İste Estonya Haricive Nazırın•" 
fikirlerinin umumi hattı budur. sıı 
vaziyet karşısında İngiliz - Rus '" 
Fransız müzaknelerinde bu nokt• 
lazımgelen dikkatle tetkik edileceı 
ve Baltık devletlerinin ortava attık 
Iarı prensiplerin ruhunu b~zmamıa) 
şartile bir anlaşmıya varmak inııcA· 
nı aranacaktır. 

Dr. Re,ad SAG~ 

DUnkU lhf"acat 
Dı.in Almanyaya tütün ve }>Blı) 

konservesi, paçavra, barsak ve Y" 
murta, Fransa ıçin iç fındık, !talY' 
ya gülyağı, Yunanistana yumu~ 
İsveçe vermut, f sviçreye kepek go~ 
derilmek üzere ihraç muameleler 
yapılmıştır. 
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Meclis Müstakil Grupu 
ilk Toplantısını Yaptı 

--, -- l';rfar ! 

Geçit Resmı ·· 
(~tarafı 1 inci ~~·fa<la) 

cak mı? Bugün birkaç bin kilomet- (BR?tarafı 1 i.aci sayfada) Kütahya Mebusu Alaettin Tiritoğlu 
reyi alarak olan İtalya yarın daha intihap buyurmuşlardır. tarafından verilmiş olan takririn 
kat kat fazlasını istemiyecek mi? 2 - Parti Müstakil Grupu, bugün de bu komisyona tevdii tezekkür kı-

Kocanızı n Kazancile 
Mütenasip Sekilda Gi
yinmekten Utanmayın! 

llitler Yeni Bir Nutuk Söyledi _ ........... __ 
d Beriin, 6 (Hususi) - İspanyadan ya taarruz ettıkleri takdirde başla
C o~en Alman gönüllulerinin resmi rına gelecekler hakkında cihatacı
b eçıdı bu sabah Berlinde kalabalık larda. hiç bir şüphe bırakmadıkla· 
t ır halk kütlesi önünde yapılmış- rından dolayı lejyonerleri tebrik et
i~~· .Resıni ?eçitte B. Hitler, Göring, mistir. Ezcümle demiştir ki: cMü
g~~onerlerın şefi SpeıTle İspanyol cadelemiz düşmanlarımız için bir 
\'İt r:ral~eri hazır bulunmuştur. Ge-, ders teşkil eder. Hitlcr sözlerini 
...... smı saat 10 da başlamış ve res- şövle bitirmiştir: c Yaşasın Franko 
.. ııge "d . l v :r· çı e 12,000 tayyaııecı, 250:.'l bah- ve İspanvol milleti yasasm Musso-
1:ıYeli ve mütebakisi de tank ve di- 1 Jini \'e ftah·an miİleti. yasasın Al-
öeı- ın .: • -
n-ı k ~ uavin kuvvetlere mensup ol- man milleti.•. 
tira B uzeı:~ 18,000 kişi i~tira!< etmiş.ı Napoli, 6 (A.A.) - Kı·al, saat 10.4!'1 
b· · u ınunasebctle Mareşal Göring da buraya gelmiştir. Müşarünileyh, 
ır nutuk ~·· ı· k n· ·1 l ın . ~oy ıyere ; ~ ırı en A - bu sabah saat ı ı de lspanyada harp 
an nııllet· b .. "'k k l · · flland ı, uyu· as er crm ku- etmi~ oln~ 20.000 ltalyan lejyoneri 

kah asındadır. Alman liderleri ile 3.000 İspanyol askerinin geçit 
ltı raınand14, Alman milleti kahra- resminde hazır bulunmuştur. 
andır d · . M.. ' emıştır. Gecit resmi. iki saat devam et-

lsp uteakıben söz alan Hitler, Jrıişti~. Merasimde İspanva Dahiliye 
anyoı :ın 1 . • k b" . • Çesin· ese esmın ısa ır tarıh- Naı:m B. Serrans Suner ile Kont Ci-

v· ı Yaparak memleketini bolşe- ano ha7.ır bulunuyordu. 
tzrnde k -

''a d n urtaran bir kahramana Büyük bir halk kütlesi, leJ"yoner-
" r ıtn t . 1 ' nu e mış o an cKondor> lejyo- leri \"e İspanyol askerlerini nlkı~la-

na teşekkür etmiş \'e Almanya mıştır. 

Almanya Baltık 
Devletlerile Bağliindı 
. (Başta rafı l inl'i sayfada' elde edec.uk 1 S 1 B sıyaset. . . • ~ o an ovyet er irliği-

1 ınm ışte yeni bir zaferi. Mil-! nin bir harp serguzeştine atılmasın
ı etler Cemiyeti Konseyinin son top j dan korkuyor .• 

1 antısı ve Sovyetler Birliğinin Aa- Daily Expres gazetesi de :ı;Öyle diı 
t~·d adaları meselesinde ittihaz et- yor: 

let~ h~ttı hareket küçük Baltık dev- .ingiltere müzakereleri arlık ne~ 
bi erıne Garp devletlerinin nc.sıl ticelendirmelidir. Eğer bu mümkün 
i!.e~ ~~\~Ynamak istediklerini ve e- değilse bu miizakerelere bir nihavet 
re 1 u un tazyiklere \'e teşebbüsle- vermelidir. • 

aki~ari~tinı~ıknvemet göstermezlerse Halbuki Sovyetler Birliği ile ak
ıniştir. S nın n_e olacağını ispat et- tolunacak bir ittifakın faydalar\ 
lerde Baı~~ ~~lerdeki müzakere - şüphelidir. Buna mukabil müşkülat 
ı·is \·e M ocv ctie:ri Londra • Pa- az.imdir V#' m ütemadiyen de artmak-
lnevı oskcvn arasında pazarlık tadır.• 

uu olmuntur. 
Est0n,,

8 
H • . . N Justice gazetesi de diyor ki: 

fst .J arıcıye azırı Selter 
tin~ntnedik bir garantiyi memlekc~ eEğer Letonya ve Estonya Al-

ın bit t ·· • manyaya mutavaat edecek olurlarsa 
"e bt ecaı'llz telakki edec~ini Sovyet Rusyanın endişeled yerinde 
ltarş ına karşı bütün vasıtalarile 
•ız ı İ koyacağını söylemiştir. Fran- olduğu te1.nhür edecektir. Me»1kova, 
fler; ~g~.liz - Sovvet anlaşması için. küçük de,·Ietlerin istemeseler de ga
balt k nılen yeni tekliflerde vakıa ranti edilmesinde isn1r ediyor. Çün
~or \,, devletlerinin isimleri gecmi- kü bu garanti istenilmese de alfıka
l>ıı k a~at bu kanalı bir garantiden darlara ispat edecektir ki, bu mem-
a .a bır .. ev değildir. leketlerin müstakbel askeri harekat 
altık d ·l tl . llıtıd e\: e erıle Almanya ara- için bir c:ıkış noktası olmasına asla 

deıe:· ~arın ademi tecavüz muahe- müsaade edileme?.. Moskova, Baltık 
ler· .1 ıınzalanacaktır. Baltık devlet- devletlerinin Alman taz~·iki karşı-

ının .. "' 
bır d'· sozde hamileri en tehlikeli sındn boyun eğ"ceklerinden korku-
bu a~~·ınnn olarak ortaya çıkarken yor. Bu, mutlak surette tetkik edil
d;ı 1 ~altık devletleri Almanva- mPsı la::ım bir meseledir. 25 mayıs 

Ve nııh • . . v , ~ 
en büy~ 'erın dı.({er devıetlerinde tarihli tekliflerile Mosko,·anın en-
ltı . . uk anlayışı buluyorlar. dişelerini iıa!e etmiş olduğunu znn-
~lır. • ~Ol'vct Pr'lizakcr•Tcri neden İngiltere, yeni bir anlayış gay 

be 
1 
~dra, 6 (A.A.) - Dün Cham- reti daha gösterecektır. Mosko\•a-

r uın'in · · d 1 d ·· ·ı b" 1 tırı rıyasetın e top anan Na- a muması ır an ayış zihniyctile 
\-a ar l<:omilesi İngiltercnin Mosko- hareket ederse, anlaşmanın imzası 
hı:a Vereceği cevap hakkında kat'i 1 daha fazla gecikmez. 
tna karar ittihnz etmemiştir. Sovyet -- ---- -== 
~·Io~ellcrince söyl~nd!~ine göre Barem Kanuuu 
tı? ova cevabında Ingılız - Fran-

ettnt~~~~~~ni nokta, nokta tetkik Bugün Mecliste 
ttı~0skova hi.ikumen. bu tekliflerin Mu··zakere Edı·ıecek 
d 1 telif kısımlannı kabul veya ta- !I 

t etınekte<Jir. Ankara, 6 (Hususi) - Barem ka-

Şimdiye kadar hangi devlet du- 6-6-939 saat 17,30 da toplanarak ida- lındı. 
rup dururken kendi topraklarından re heyetine Konya mebusu Ali Rıza Bundan sonra Büyük Millet Mec
bir kısmını ayırıp başka devlete Türel, Muğla Mebusu Hüsnü Kitap- !isinin 7/6/939 tarihindeki içtima 
hediye etmiştir? Beynelmilel ıriüna çı ,.e Rize mebusu Fuat Sirmen'~ ruznamesine dahil kanun Iayihala· 
sebetlcr sahasında bu kadar yeni seçmiş ve ruznamedeki diğer mad• rından de\•let de\•air ve miiessesatı 
ve görülmemiş bir şey \'Uku:ı gele- deleri müzakere ederek 8/6/939 per· baremlerine ait olanlarının evvel 
bilmek için bu münasebetler temelli şembe günü saat 15 te toplanmak ü- emirde tetkik ve intacı hakkındaki 
bir değişikliğe maruz aklmak icap zere içtimaa nihayet vermiştir. Başvekilin teklifi cereyan eden mü-
eder. Mesela bütün devletler silah- Parti Grupunmı toplantısı zakereden ve bu hususta söz alan 
lanmadan vazgeçecekler, bfıtün bey Ankaar, 6 (A.A.) - C. H. Partist bir~ok hatiplerin rnütalealarından 1 
nelmilel ihtilaflar hakem tarikile Meclis Grupu, bugün 6/6/939 saat sonra 12 haziran paz:artcsi içtimaına 1 
hallolunacak, artık harp ortadan 15 te reis \'ekili Hasan Sakanın baş- kadar bu layihalar üzerinde Meclis 
kalkacak denilirse veböyle olacağı- kanlığında toplandı: Başvekil Dok- azasına tetkikat icra edebilmeleri i
na kat'i bir kanaat getirilil"se tabi- tor Refik Saydam ilk sözü alarak çin vakit bırakılması ve o günün 
idir ki böyle yüksek ve muazzam bir sermayesinin tamamı devlet tara- rüznamesine alınması Umumi he
insani iş kar~ısında fodakarlıklara fından verilmek üzere kurulan ikti- yetçe tasvib olundu. 
katlanılabilir. İtalyanın kullandığı sadi teşekküllerin teşkilitile idare Bugünün ruznamesine dahil mad
delilleri, muhakemeleri yine ona ve mürakabeleri hakkında kanunun delerden muhtelif movzu1arı ihti
karşı istimal ederek, hakikaten ha- talbiik neti~lerine dair Antalya me va eden Muş Mebusu Hakkı Kılıç
yat sahamıza dahil olan onikiada- busu Rasıh Kaplanın muhtelif ve- oğlunun ve Satiye binasının satın 
nın geri verilmesini istersek acaba kA.letleri ilgilendiren sual takririnin alınması hakkında Antaly'i mebusu 
bunları bize hediye etmeğe müsa- Grup idare heyetince seçilecek bir Rasih Kaplanın takrirlcrinin müza
raat gösterir mi? komisyonda alakadar vekillerin de keresi Umumi heyetçe gelecek haf-

huzurile görüşülerek neticeı· tetk"ık"ı takı" ı·çtı"maa tal"k ı d Almanya birkaç bin kilometrelık ı o un u. 
· mübeyvin alınacak rapor üzerine B -ı k" bir müstemleke toprağı ile memnun "' unu mu ea tp söz alan Harici ·e 

umumi heyetçe müzakere açılması- Vek·ı· ş··k - s v olacak ise Çekoslovakya ile çoktan .. ı ı u ~u aracoglu, son on bec: 
nı teklif etti. f "' saadete kavuşmuş olması icap eder- g.~n zar ın_,daki harici.ve siyasi me-ı 

Baş\'ekilin bu teklifi üzerine umu- s ı b di. Çünkü mamur. müterakki ve aı ve munase ata aıt uzun izahat 
mi heyetçe 10 kişilik bir komis\•on , b b 1 zengin Çekoslovak.Wl topraklan her • •e evanatta ulundu \•e sorulan 
teşkili kabul \'e tasvip olundu. Dev- il halde gayrimesk(ın küçük bir arazi sua ere icap eden izahat vece\'ap -
let sanayiinin gerek kuruluşu ve ge. )ar d"kt 

parçasından daha kıymetli idi. Hal- ı ver ı en sonra toplantıya ni-
re.k işleyiş ~lerinin tanzimine dair h t 

buki Almanya, Çelcoslo,·akyadan aye verildi. 
sonra de~al B~kanlara uzaridı ve ~~~~=====~~~~~~~~~~~~-=-~~~~~=~~~~ 

Maraşda ZararlıJ (6) Senedi;-önüne zor geçilebildi. Demokrat 
devletler biraz \'akit kaybetselerdi, 
icap eden tedbirleri almasalardı, 

Alman akını kim bilir nereye daya
mrdı? 

Bütün bu neşriyatın hedefi bizce 
hakiki bir anlaşmıya \'asıl cılmak e
melinden ziyade cihan efkarı umu
miyesini şaşırtarak kendi lehlerine 
sempati toplamak ve sulh cephesirti 
arkadan \'urmak maksadından baş
ka bir şey olamaz. Mihver dcvlctle
;rinde halis bir niyet bulunsa idi bü
tün istediklerini arih surette ilan 
ederler v~ cihan efkarı umumiyesi
ni davalarda hakem yaparlardı. 

Halbuki bunca cesardieri voktur. 
HiiMyia. Cahit Y Al.ÇIN 

~~!::~.~/'!~" ... ı ıs.4o U yumıyan Kadın 
ta doğu istikametinden şiddetli bir Kütahya (Hususi) - Şehrimizde 
yağmur on dakika sonra sürekli ve çok enteresan bir hasta keı:fettim. I 
iri dolu halini almış, bağ ve bah~ Bu, genç bir kadındır. Hayriye is- 1 

çelere büyük: ı.iyanlar verecek ~e. mindeki bu bayanın hastalığı uyku 1 
kilde devam etmiştir. Sel sulan ~o- suzluktur ve tam (6) senedir hiç u
kaklardan dere halinde akmaktadır. y~ımamaktadır. Çok yakından tah-ı 
Yağmur hala devam etmektedir. kıkat yaptım, a\:iığım neticeler şun-

Muhtelif mahallerde birçok evleri lar: Birkaç ay önce Balıkesirden 
tamamen ve kısmt!n su basmış, ev şehrimize gelmiş olan bu genç ka _ I 
eşyaları topraklar altında kalmıştır. dın, altı sene ev\•el eşi ile beraber 
Beyazıtlı camiinin minaresinin kor- Afyonda bulundukları sırada bir ra- 1 
kuluk kısmına yıldırım isabet etmiş him ameliyatı geçirmiştr. Ameliyat 
ve korkuluğunu yıkmtştır. Delibağ- çok güç olmuş \'e cıddi bir tehlike 
hanede iki dükkan yıkılmış, Beledi- den sonra kadın, kurtuhnuştur. A- 1 
ye karşısında bir foto dükkiınını ya- meliyatı takip eden geceler, büyük 1 

rı yarıya sel sulan doldurmuştur. bir yorgunlukla uyuması Jıizımgel-

Bir okuyucum, bana yazdığı bir 
mektuptl geçı;n g: r. mcvzubnhs 
ettiğim bekarlardan vergi alınması 
fikrinin doğru olmadığı tezine te
mas ediyor. Benim ileıi sürdüğüm 
mütaleaları noksan bulan okuyu
cum, bunlara baıı ahlaki müeyyide
lerle beraber bilhassa ka.dınlarunı
zın modaya fazlaca duşkün ve ikti· 
snda riayetkar olmamalarını ila\•e 
edi) or. Bugünkü genç kızlarımızın 
ahlak telakkısini tahhl etmek baslı 

başına bir mevzu olduğu için bunu 
başka bir güne bırakıyorum. Bura
da sadece iktisada riayet meselesin· 
den bahsedeceğim. 
Fılhakika bizde birçok kadınların 

kocalarının mali kazançlarını kat'i
yen nazarı itibara almaksızın isra
fa düşkün oldukları muhakkaktır. 

Ben nice aileler tanırım ki, evin ka
dını kocasının mutavassıt maaşına 

bakmadan çok güzel givinmek, çok 
şık olmak ister. Ayda kırk lira kaza
nan kocasından yirmi liralık çanta, 
on beş liralık sapka istiven kadınla
rımız pek çoktur. Yıne mesela ş1k 
bir manto giymek için bir ay evde 
kuru ekmek yemiye razı olan kadın
larım1z pek çoktur. Yine öyle ka
dınlar tanırım ki. yolda kl\·afeti bi
raz fazla mütevazı olan kocasile be· 
raber yüıümek istemez~ Bir<:<>k defa 
medreselerden, harap evlerden. bir 
sinema artisti gibi güzel \'e pahalı 
elbiseler giyinmiş kadınların çıkt~
Iarrnı gördüm. 

Bu hal, yalnız bazı kazancı mütN 
vazı vatandaşları evlenmekten kor
kutmı\'a kiıfi değil. hatta bazan e\·li 
adamları kanlarından ayırmıya bile 
vafi bir sebeptir. 
Kadınlar, kocalarının I<azançlarilı: 

mütenasip olarak giyinmekten u
tanmamalıdırlar. Bir kadına şeref 
'·erecek olan şey, iki dirhem bir çe
kirdek giyinişi değil, kocasının na
musu ve alın terik- ka?.andığı paravı 

uyeun ve e\• iktisadiyatını sarsmı

yacak bir şekilde giyinmesidir. Bu 
itibarla beklir oku\·ucumun endise 

~ 

ve mülahazasını haklı bulu\•orum. 

MURAD SERTO:'LU 

Haydarpaşa-Ankara 
Trenlerinde 
Yeni Kolayllklar 

Hayrullah ma ıhllesinden on dört diği hal~e hasta bilaki .. uyuyama _ 
yaşlarında Navruz ç:ılıştığı sebze n:ışt'.ı-. Önceler! ~ek ehemmiyet \"e- ı· 
bah~sinden dönerken şiddetli do- rılmıyen bu hadıse. uykusuzluğun 
lu ~e yağmurlae arasında sık sık haftalar ve aylarca devamı üzerine NOT: 
ınuhtel"f ti · ı · · h · Bir avn~ı kcsilmic; olan Murat Se-

Ankara, 6 (A. A. - Devlet De -
miryolları Umum Müdürlüğü yol -
cu katarlarındaki izdihamı önlemek 
için haziranın on beşinden itibaren 
Ankara - Haydarpaşa - Ankara a -
rasında işlemekte olan 1 ve 2 nu 
maralı Anadolu sürat katarı ile 3 ve 
4 numaralı sür'at katarlarındaki bi
rinci mevki arabalarda yer adedi 
nisbctinde bilet satılmasına karşı 

vermiştir. 

Bu katarlarda seyahat etmek isti
yen yolcular beher birinci sınıf yer 
için 25 ve ikinci suuf yer için de 20 
kuruş tediye etmek suretile bir ku
pon alacaklardu·. Anadolu sür'at ka
tarlarında seyahat edecek birinci 
ve ikinci sını[ yolcular için yer ku
ponu almak mecburidir. 3 ve 4 nu
maralı sür'at katarlarında seyahat 
eden yolculardan yer kuponu alma
mış olan yolcular bu katarlara bağ
lanmış serbest arabaya binecekler
se de numaralı mevkilere giremi -
yeceklerdiı' ve girenler bu yerleri 
terketmeğc mecbur tutulacaklardır. 
Arabalardaki yer biletleri hareket 

ten 24 saat önce de satılabifocek -

ı sem ere düştüğü görülen aı e ıçın akiı bir felaket rnahiyc-
vıldır ·ı · ı vincten bir mektup aldım. Mel,tu-~ ım çarpması e ölmüstür. Ya- tini a mıştır. Bulunulan yerde bir- • 
.öıc:: d b - bunda gerek kendisine bir sun·ı· a-
,, t esnasın a su asan e\•lerdeki ka- çok hekimlere müracaat edilmiş, 
dm \"e çocuklar, damlardan polis ve sonralaıı Bursa, İzmir, Balıkesir ve yak yapmayı deruhte eden K;zıla ~ 
jandarmalar taraf,ndan sarkıtılan Kt.itahyanın hemen bütün doktor - kurumuna ve gerek para yardımına 
iplerle kurtarılmışlardır. Jarına başvurulmuş, fakat kadınm bulu:ıan hamiyetli •:atandac;lara 
Şehir haricindeki 7.arar ve tahri- uyuyabilmesi bfr türlü temin olu _ candan teşekkiir etmektedir. B

0

u a-
bat, henüz teshil edilemem;rtır. namamıştır. Ve işte kadın 0 tarih_' rada Üsl:üdar Fukaraperver cemi

Berlin Yugoılavyadan 
•kt d" . . 1 . . 1 
1 ısa ı ımtıraz ar ıslıyor 

(Baştarafı l in<"i sayfada ) 

şılanmıştır. Prens ve Prenses Karin; 
halde mareşalin hususi misafirj ola
rak kalacaklardır. 
Alman - Yugoslav ticm·et anlaşması 

Zagreb, 6 (A.A_.) - Obze:r gaze
'tesinin bildirdiğine göre, A iman -
Yugoslav ticaret görüşmeleri b it
mek üzeredir. 

tenberi, yani (6) senedir hiç uyu _' yeti de büyük bir hamiyet göstere
yamamaktadır. Hastanın kendi ifa- rek gazetemiz ·•:ısıtasile kendisine 
desine göre, bu uykusuzluk Metine beş lira göndermişti:-. Bu hnreketin
uğradığı sıralarda, vücudünden 20 1 d~n dolayı Üsküdar Fukaraı:>erver 
kilo kaybetmiş, sonra vavaş yavaş ccmryet!nc derin te.5ekkürleri~i su
yiııe eski halini alabilmiştir. Uyku- nanın. - M. S. 

k d 1 . . ~ --··· ···· ................ ····-·····-su z a ın, gece erı uyku. saatınde 

adeta hasta olmaktadır; ne okuya -1 Af yon da Kaza 
biliyor, ne bir iş yapabiliyor, derin 
bir ıztırap içinde. sabaha kadar göz 
leri açık' yatıyor. Bayan Hayriye 1 
gündüzleri gayet tabiidir. İştahı az 
ve rengi sarıdır. Son senelerde altı 1 
ayda bir gece, o da yalnız yarım sa-

at uyuyabildiğiı1i söylemektedir. ,
1 

Bu kısacık uykuyu takip eden ge -
celer, bütün ümitlerine ve uğrnşma 1 

Afyon, 6 (A. A.) - Dinar kazası
na bir müsamere vermek için giden 
Halkevi müzik ve Jemsil kolundan 

19 kişilik bir grubun bindiği otobüs 
yolda, şiddetli bir yağmurun husu-

le~~ .. ~a~r alan mahfellerde söy- nunu projeleri bugün Mecliste gö: 
ko\> gıne [Öre İngiliz nazırları Mos- ıiişülecektir. Bankalaı· \'e baremin 
~ı11;nın_ ta\ep ettiği iki tadil~t hak- çerçevesi içine giren bazı müessese
tıı " hır sureti tesviye bulunması ler projeler kanuniyet kesbetmeden 
l~ıı~~u etmekte, fakat Baltık mese-

1 
evvel bazı memurlarına zamlar yap1 

a
1111 

akkında bir çarei hal bulunma- mışlardır. Buna da "sebep şudur: Ba

Bu gazetenin .aldığı malümata gö: 
re, bir markın kıymeti klering heI 
saplarında 14.5 veyahut 15 dinar o
larak tesbit edilmekte, bazı iptidai 
maddelt!rin ve ezcümle maden cev
herleri ile endüstride işlenen, ziraat 
mahsullerinin ~hrac, için kolaylıklar 
gösterilecektir. Almanlar, bundan 
başka, petrol madeni işletilmesi im
tiyazı da istemektedir. %a.~ Pek müşkül olacağı kanaatini' reme göre maaşlar yeniden tesbit liitiLZz;g!!!!tı!!i!·rio!!. ~~~~~~..,..---===~~i!iiiiiii~:;;;;9!!'i!!E 

tı)t d eyleınektedirler. Çünkü Bal- edilirken alacağı derecenin fevkinde T .. k F k ,. ========================~, 

sına rağmen uyuyabilmek saadetin

den yine mahrum aklmakta, ve ka

ranlık saatleri yine ıztırap içinde, 1 
gözlerini kırpmadan geçirmekte -
d ir. 

le getirdiği sele kapılarak yuvarlan
mıştır. Bu acıklı kazaya üç genç 
kurban gitmiş, diğerleri kurtulmuş
lardır. Hadise, .şehirde büyük bir 
teessür uyandırmıştır. Milli rnefku
uğrunda ölen gençlerin cenazesi 
büyük törenle kaldırılmıştır. 

Galataearey basketbol 
f amplyonaaını Kurtuluf 

kazandı 

ltabu~ı.rletleri üç taraflı bir garantiyi maaş almakta olanlardan bu fark ur VC ransız as erı Vartova istasyonu yand Uykusuz hasta, temmuz başında 
~b_etıneınektedirler. kesilecektir. Fakat haremde alacağı hey' etleri Londrada Varşova, 6 (A. A.) _ Bu sabah 1 İstanbula gidecek ve son ümidini 

Çara ıne hattı hareketini yarınki dereceye göre fazla hakkı olanlara Londra, 6 (Hususi) - Ankaradan yeni Varşova istasyonunda çıkan I ora doktorlarına harcıyacaktır. 
<!elttı~ba içtimaındn tesbit eyliye- zam yapılmıyacağı hakkında proje- gelen Türk askeri heyeti bugün Lon yangın, binayı hemen kiimilen tah- E. S. Turgut 

ltıgi·l. de olan maddeler bu müesse~lere draya varmıştır. Bundan başka rip etmiştir. Yangın, 4 saat uğraşıl- ı =============== 
~altık ıı ınatbuatı1 Sovyetlerin üç bu şekilde harekete sevketmiştir. Fransız Genel Kurmay Başknnı Ge· dıktan sonra söndürülebilmiştir. B. Tatareakor: un istifası 
tlltı d hdeı.rleti için istediği garanti- Mecliste barem müzakereleri yapı- ncral Gamelin de Londraya gelmiş, İtfaiye efradından biri ölmüş ve 14 j doğru d ğll 
hı ,.,. a a hnzı güçlükler ,..ıkaracağı- lırkcn bu hususat ta nazarı dikkate b ı kt d s· • h f 0 l L k"c:· a ı t 1 Bükrec::, 6 (A.A.) - Resını· mah-

~ 
.... zın .. ,_ ı. u unma a ır. ıyası me a ı on- ı:tı y ra anmış ır. :t 

l 
lh-n ~ıa beraber nı'h"ı· bı"r an - alınacaktır. d d 1 ak t ı b"" ··k H b k f il P -·ı.cı .. ra a yapı ac emas ara uyu e- asarat ir aç milyon rlotive ba- e er, aris Büyük Elçisi B. T.ata-

l(tırrıo.~n elde edileceğine kani bu- ~- hemimyet vermektedir. Jiğ olmaktadır. resconun Bükreşe krala istifosınl 
L_t;e, .. .,tacdırlar. Göbel• Danzlge gidiyor ~~~~-------· ~ ·Y., h General Gamefüı'in yeni ünvanı yanında ordu başkumandanı ünva- vermek için geldiği hakkındaki şa-
"" Y~.1 _ _ ronicle gazetesi, vakit Dantzig, 6 (A. A.) - B. Göbbels Paris, 6 (A.A.) _ N.azırlar Mec- yialan kat'i surette yalanlamrıkUl-
c;ı.... 1'-'neıne · · · b" 1 il" nını da taşıyacaktır. .... ,llıtı" sı ıçın ır ng ız na- Dantzig kültür haftası münasebeti- !isinin bugünkü toplantısında verı·- dıı·. B. Tataresco, Bükrcs", a'-·an a-
~ r'1osko · . Ayni tarzda Amiral Darlana bah- ~" .J 

lYor vaya gıtmesini tavsiye le bu ayın 17 sin_de Dantzige gele_ ı b "' \'e di en ir karara göre, General Game- riye başkumandanı ve ~nearl Vuil zası sıfatile yemin etmek üzere gel-
~~·aJta Yor ki: cektir. Mumaileyi1, ayın 18 inde iki lin, bundan ·böyle, "'1·11ı· Müdafaa t Lon.a b:ır 

1 
b' .m lemine de Hava Ordusu baskuman- miştfr ve avni zamanda derhal Pa-

ura uy e ır garantiyi nutuk söyliyecektir G ı · "' ene uKrmay Başkanı Unvanının danı ünvanı verilmiştir. l ı·ise vazifesi başına dönecektir. 

Galatasaray klübü tarafından ter
tip edilen basketbol müsabakaları -
nın finali dün akşam saşt 21 de klüp 
salonunda Kurtuluş ile Bozkurt a. 
rasında oynanmıştır. 

Benhabibo, Habip, Saria, Abud, 
Mişel'den müteşekkil Kurtuluşlular 

Şakalak, Kris, Hüsamettin, Ahens 

Suton, Armuuyan'dan mütc-.şekkil 

Bozkurt takımını 39 a akrşı 40 sayı 
ile mağlUp ederek Galatasaray ta • 
rafından konulan kupayı almışlal\I 
dır. Birinci devreyi 26 - 13 Bozkurt 
kazanmljtı. 
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Pl8j için Pantalonlar Cilmhuriyet - Meslek aşkı kafi 
midir? 

• Tilki - Malum a, marüet iltifa
ta tabidir derler, meslek aşk ile be Bacaklarınızın Şekline Ve BiÇimine Göre intihap 

Etmeniz İcabeden Sekiz Giiıel Model raber biraz da takdir ister. 
Cümhuriyet - Şişhanede bahçe 

haline getirilecek saha. 

Tilki - Bu gidişle bütün İstanbul \i\ / _ 
muazzam bir bahçe ve park olup -O • " &"p_.~ <' ~ 
çıkacak ve galiba fena da olmıya - \ ' - \ .: ) 

ler karşısında gozumuz, gonlumuz 1 ;.;,, \~ ;\ { \ ~. y ) 
::~~huriye! - Açıkgöz tevkife- \V\\ 1/ ~( ~ ) } \\1 

Tilki - Açık gözlülüğü nerede l \ t \ /'- J\ A ~ 
kaldı ya!.. -:::::::ıd. \ 

Cümhuriet - Romadaki havacı
lık matbuat kongresi. 

Tilki - Mutlaka havaiyattan ba
hislere vesile olacaktır. 

Tan - Arzuhalli müşteri! 
Tilki - Biz memlekette kırtasi

yeciliğin önüne geçelim diye didi -
nirken sen alışverişe de kırtasiye -
ciliği mi sokacaksın? 

Tan - Müstakbel harbin mes'u
liyeti ... 

Tilki - Daha ortada hamdolsun, ı 

fol yok, yumurta :·ok. Ağzını hayı
ra aç canım. 

Tan - San'atkarlan ve münev -
verleri ne zaman sigorta edeceğiz? 

Tilki - Balık kavağa çıktığı za
man. 

Tan - Vergi güçlüklerine karşı 
çareler. 

Tilki - Bulunmalı, hem de bir 
an evvel bulunmalıdır. Zira halka 
vergiden ziyade cibayet tarzı geran 
geliyor. 

Vakit - İşsiz bir sabıkalı tövbe 
ettiği halde parayı görünce daya -
namamış. 

Tilki - Tevekkeli alışmış kudur
muştan beterdir dememişler! 

Vakit - Boyalı yağ satılır mı? 

Tilki - Belediyenin gözünden 
kaçırdıktan ve saf müşteriyi ele ge
çirdikten sonra neden satılmasın? 
Akşam - Beyaz harp. 
Tilki - Mademki harplerin ren

gini biliyorsun, tirşe harbin ne za
man patlıyacağını lıitfen söyler mi
sin? 
Akşam - Testinin kırılmasına 

vakit bırakmamalı. 
Tilki - Haklısın, zira testi kırıl

dıktan sonra eyvah, demek !ayda 
vermez. 

Akşam - Mühim h~hraları olan 
yerlere birer işaret taşı dikilemez 
mi? 

Tilki - Mühim hatıraları olan 
her yere birer iaşret taşı dikilirse 
İstanbul da işaret taşı meşheıine 
döner. Çünkü bu eski şehrin mühim 
hatıra taşımıyan bir ~arış yeri ible 
yoktur, Aman, ':azgeç bu sevdadan. 

Son Posta - Hatada ısrar. 
Tilki - Kötü şeydir değil mi? 
Son Poşta - Eski papuç. 

Moda cşehirde, uzun eteklik taşı
yacaksınıZ> derse de, yazın, tatil za
manlarında plajlarda hiç te böyle 
değildir. O zaman slipten ta pijama
ya kadar giden etekler giymeğe 

sevkeder. Bu muhtelif şekiller ara
sında her zevke, her tabiate uyacak
ları ve hele her türlü bacakları gü
zel gösterecek olanları vardır. Zira 
plfıjlarda bacak tenasüp, güzelliği 
mühimdir. Çok ince bacaklar kadar: 
fazla kalınları da nazarlardan sak
lanmağa değebilir; bu arada bazı 
moda etekleri tetkik hiç fena olmaz: 

ı - Slip, biraz kısa olan bacakla
rı uzun gösterir. Zira kalçalar ön
den çok yüksekte görünüyor fakat ... 
Dikkat ediniz, slipi giymek için kal
çaların mütenasip olması ve baldır
ların da ince bulunması Hizımdır. 

Oldukça şişman bir kadının çok kı
sa bir slip ile plajlarda görülmesi 
kadar cirkin birşey yoklur. 

2 - Barliotös, biraz çocukçadır. 
Fakat çok güzel bir efe yapabilir. 
Çok kısa olursa bacakları uzatır, çok 
uzun bacaklara malik olmıyan ka
dınların barliotösü mümkün merte
be yukarıya çekmeleri Hizımdır. Bu 
şeklin kalın bacakları ince göstere
ceği iddia edilemez... Hayır, fakat 
bir çocuk tavrı verebilece~inden 

balık etinde olanlar için yakışabi
lir. 

8 - Uzun pantalon, fevkalade za
riftir, yalnız kalın kalçalı olanlar 
için zarif değildir. Muntazam olmı
yan bacakları sakladığı gibi vücu
dü de uzun gösterir. 
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Kışlık elbiseler ... 
Kışlık elbiseleri gözden geçirip 

düzeltmek yaz başlangıcında çok 
Hizımdır. Kirlenmiş kostümleri leke- j 
ciye göndermek, evde saklamamak 
noktasından ihtiyatsızca bir hare
ket yapılacak kürklerin, dolnpl~rda 
saklanacak yerde kürkçüye yolamak 
meselesini bir tarafa bırakalım, ga
yet az kullanılmış bir kostümü te
mizlemek için, kolları, düblürleri ve 
kenarlarını temizlemek kafidir. Ya

kaları bir kaşık amonyak konulmuş, 
yağmur suyile ısla.tılmış bir bezle 
silmek ve bu silme keyfiyetini ya
vaş yavaş yapmak lazımdır. JSau· 
çuklu albiselerde, sirkeli sular leke
leri iyi çıkarır. Koyu renkli kürk

ler sedr veya akajunun lekeleri ince 
talaşile temizlenir. Açık renklileri 
sıcak kepekle temizlenir. Beyazları 
unla, yanmış magnesi veya toz ha
linde tebeşir ile temizlenir. Bunun 
için de evvela kürkü fırçalamak, 

sonra uzatıp birkaç kere mevzuu 
bahs toz ile silkmek, nihayet temiz 
bir fanila parçası ile tozları almak, 
bir ince değnek ile vurmak ve silk
mek iazımdır Bunları tetraklorür de 
karbon konulan kartonların içine, 
şandıklara veya dolaplara yerleştir
mek iyidir. Zira bu maddeden ya
vaş yavaş çıkacak zehirli - gazlar 

her nevi böcekleri öldürür. Bu gaz 
her ne kadar parlamazsa da, yatak 
odasında bırakmak doğru değildir. 

Bu kartonların, sandık veya dolap
ların açık yerlerini yapıştırıcı mad
deler ianesile ve kağıdla kapatmak I 
lazımdır. Ayni şekil yünlüler için 
·de bu iyidir. 
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B~yaz roplar 
Güneş yeniden etrafa ışıklarını 

1 
saçarak kalblere inşirah verirken, 1 
kapalı havalarda da kendini göste
ren şıklık ve zariflik hislerim daha 
ziyageleşliriyor ve insanı beyaz giy-ı 
meğc ve bu renk kumaşlarla yapıl
mış ropları taşımağa sevkediyor. 
Bunun sebebi nedir acaba? Beyaz, 
bizzat elbise için olduğu kadar, gar
nitürler için de en ideal bir renk 
değil midir? Mesela beyaz pikeli 
kumuştan yapılmış bir rop kada~ 
güzel birşey var mıdır? Böyle rop
lar sade olduğu kadar, hem yeni 
görünüyorlar ve hem de demode bir 
vaziyet göstermezler. 

Bundan başka beyaz panama da 
her yaz giyinen kumaşlardandır. 

Birçok büyük terzilerde akşam tu
valetleri için beyaz renk intihap 
edildiği gibi uzun tayyörlerde buna 
raslanıyor. Beyaz organdi siyal\ 
dantel ile karıştırılıyor. 

Tilki - Eskiden nazar de~mesin 
diye yeni binaların saçaklnrına ası
lırdı. iŞmdi kaldırılıp en işlek cad
<1ek!rin ortasına atılıyor. 

Tir.Ki 

3 - Ufak eteklik, çok kısadır. Fa
kat barliotös'den daha uzundur. 

Yalnız bunu giymek için güzel ba
caklara malik olmak lazımdır ve 
bilhassa ince ve sinirli dizler bulun
malıdır. B·u şeklin bir avantajı var
dır: Yukarı kısmında çok kalın kal
ça ve baldırları saklar. 

Sabırlı ve elinden dikiş gelen ka
dınlar için, düz veya koyu herhangi 
bir rop üzerine giyilebilecek beyaz 
bir ceket yapmak ehemmiyetsiz bir 
iştir ve bununla da, ceketin sahibi, 
yeni bir elbise kazanmış demek ola
caktır,, zira yalnız bu ceket nazarı 
dikkati celbedecektir. 

""-~~fV'o.~~,..,,..,,..,,..,,.._~,,...,.,..,,...,.,...;'V'..........,.,.v.~~~~vvvVv-vv~ 

! Hatay Devlet 
Reisinin tetkikatı 

DAVET 

1-Yedek Piyade Asteğmen Mus
tafa Halil oğlu 319 doğumlu Alasan. 
ya (31456). 

2 - Levazım Teğmen Ahmet Tev
fik ojlu Ali Emrullah (44864). 

3 - Emekli eczacı Binbaşı Rifat 
Aytun (328). 

Teşekkür 
Zevcimin vefatı dolayısile cenaze 

merasimine gel~n ve mektup ve tel

grafla taziyede bulunarak derin a
cımııa iştirak suretile samimt alAka 

gösteren akraba ve dostlarımıza 
bilhassa milntesibi bulunduğu Diş 

Tababeti Mektebinin çok c~ndan bir 

bağlılıkla yapmış oldukları hususi 
merasim içinde bqta heyeti tedrisi-

f~ olmak üzere tekmil meslek arka
~ .. larına ve talebeleıine sonsu2 te

,.ırldır ve ıninntıtlerimi arzederim. 
Kerime 

4 - Klasik short, yani hemen dize 
gelen short, bunun yapılmasında, 

İngiliz zabitlerinin müstemlekeler
de taşıdıkları kısa kt\Jottan ilham 
alınmıştır. Bu, taşınması imkanı bu
lunduğu takdirde, en zarif bir kıya
fettir. Fakat bunu taşımak için de 
uzun, ince, sinirli gayet güzel ba
caklara malik olmak lazımdır. 

5 - Short üzerinde plise jüp. Bu 
şekil de çok zariftir. Maalesef bu 
eteklik tam dizin üzerinde duruyoı. 
Bu takdirde de dizin ince ve müte
nasip olması lazımdır. 

6 - Dizin altında duran pantalon, 
bu bir külot-jüp değildir. Adeta, di· 
zin alt kısmından kesilmiş uzun bk 
pantalon şeklindedir. Bu, terzilerin 
meydana çıkardıkları yaz yeleğidir. 
Bu şekil kıyafet, şişman olup ta in
ce bacakları olan, ve gene çok ince 
olanlar için çok iyidir. · 

7 - Ön tarafında düğmeli jüp çok 
eski, fakat en yakışan ve pratik ola
nıdır. Bu neviden jUp, short, banyo 
mayosu, barliotös üzerinde giyile
bilir. Şişman olanları daha zayıf 
göstereceği gibi, haddinden fazla 
ince olanların zayıflığını da saklar-
lar. -

ŞAPKA MODELi 

.->enbe bej kadifedeh bir here 
eş11pı da ayai kumaştan 

İskenderun, (Hususi) - Devlet re 
isimiz Tayf ur Sökmen refakatlerin
de T. D. Alayı komutanı Albay Şük- ! 
rü Kanatlı, muavini Yarbay Naci 
Aka, Antakya Başkonsolosu B. Fet· 

1 

hi Denili ile bazı mebuslar ve mai
yeti erkanı olduğu halde çarşamba 
günü saat 14 te Harbiyeden hareket . 
ederek Keseb'e kadar bir tetkik ge- 1 
zisi yapmışlardır. 

Devlet Reisimiz Keseb'de önde 
mektep talebesi, nahiye müdürü, 
Beledıye reisi, köyün ileri gelenleri 
ile binlerce halk tarafından coşkun 
tezahüratla karşılanmışlardır. 

Hatay Maliy~ Vekili 
A nkaradan döndü 

İskenderun (Hususi) - Vekalete 
ait bazı işler üzerinde temaslarda 
bulunmak üere geçen pazar günü 
Ankaraya gitmiş olan Hatay Mali- 1 

ye İktisat ve Gümrükler vekili B. 1 
Cemal Baki dünkü trenle şehrimize 
dönmüş ve doğruca Antakyaya git
miştlP. ' - ·~ 

fHaıır.an ~:ı93!-

Bir Istanbul Polis:' 
Müdürünün Hatıratı 
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Zavallı Kücük " Kız Kat'iyen • 
Ermeni Olmam!,, Diye Ağlıyordıı 
• Çakıryan sabahleyin gene müdü· 
riyete gelerek beni görmek istemiş· 
ti. Hükumeti tanımak istemiyen Er
meni patrikile adamının ne sebeple 
olursa olsun polis müdüriyetine mü- j 
racaat etmemelerini ve bır daha 
gelmemesini ihtar ettirip kabul et· 
medim. Bu kat'i kararımın tefhi
minden sonra patrik İngilizlere mü· 
racaat ettiğinden yetimler meselesi 
için .İngiliz miralayı Mister cBins• i 
tayin ettirmeğe muvaffak olmuştur. 

1 

Mühim bir mesele halini alan ve 1 

İngilizl~r tarafından lüzumundan 
fazla ehemmiyet verilen bu işin 
dürüst ve adilane bir şekle konul· 
ması için şu t.edbirleri ittihaz etmek 
mecburiyetinde kaldım: 

Şişli tramvay tevakkuf mahalli
nin tam karşısında bir ev kiralıya
rak Anadoludan İstanbula getiril- .

1 
mekte olan kimsesiz çocukları mez
kur haneye yerleştiriyordum. Bura-

1 da kaldıkları miiddet<:e iaşelerini de 
temin ediyordum. Çocuklar bitaraf 

evde kaldıkları müddetçe polis mü
düriyeti namına Nezihe Muhiddin 
hanım ile İngilizler tarafından ta
yin edilen İsviçreli bir madam bun

lara nezaret ediyordu. Yetimlerip 
hüviyetini, hangi millete mensup 
olduklarını adet, hissiyat ve hare
katlarını tetkik ve tahkik ederek sık 
sık ifadelerine de müracaat ediyor
lardı. Neticei tahkikatlarına naza
ran her çocuk için verdikleri müşte
rek kararı bir raporla polis müdüri
yetine bildi:iyorlardı. · 

Polis mi.it:lüI'iyeti de bu karar üze
rine müslüman olanları Darüleytarr. 
lara Ermeni olduğu tahakkuk eden
leri de patrikhaneye teslim etmek
te idi. Bitaraf hanevc> hariçten hiç 
bir kimsenin girmesine rniisaade 

edilmiyordu. Çocukların iaşesi, ne- , 
znreti ve onlara yapılacnk muamele 
için tarafımdan yapılan talimatna- 1 

me dahilinde hareket edilmekte idi. 1 

Ancak bu veçhile itirazlar \'e hak
sız isnadlar bertaraf edilmişti. 

Bir gün Çakırvan bir İn~iliz za
biti ile Ortaköydeki Darüleytama 
giderek küçüklüğündenberi orada 
büyüyen on sekizi miitecaviz ya
şında bulunan Sadrın isminde güzel 

bir kızın Ermeni olduğu halde ceh· 
ren ıniislüm:ın yapıldığı iddiasile 
kızın patrikhnneve götürülmek üze
re behemehal kendilerine teslimini 
musırran taleb ederler. Dariileytam 

lar müdürü umumisi Salfıhaddin 
bey bu talebi reddeder. Bunun üze
rine . İngiliz zabiti kızı alıp götür
mekte ısrar ettiğinden müdürü 
umumi telefonla bana müracaat etti 
meseleyi anlattı. Şarlanın katiycn 
İngiliz zabitine teslim edilmemesini 
Ortaköy polis karakolundan alına

cak memurla hemen müdüriyete 
sevkedilerek istiyenlerin müdüriye
te müracaat etmelerini cev:ıben bil
dirdim. 

Tensibim veçhile Ş:ıdiın müdüriye 
te gönperilmişti. Arkasında:ı İngiliz 
zabiti de yalnız olnrak yanıma gel
di. Mumai1eyhin önünde Şadanı is
ticvaba başladım. Kı~a müslürı::ıan 

mısın, Ermeni misin diye sordum. 
Hiç çekinmeden ve korkmadan ce
vap vermesini istedim. Sualimden 
çok mi.iteessic olan zavallı kız ağlı
yor, kativen Ermeni olmam dive 
fcryad ediyordu.· Katiyen Erm~ni 
olmağı kabul etıniyeceğini, Ermeni
lere teslim edildiği takdirde intihar 
edeceğini söyliyerek ayaklarımın 
altına yatarak himaye edilmesini 

göz yaşlarile rica ediyordu. Kaç ya
şında olduğunu anlamak üzere ser
tabip Sabit beye muayene ettirdim. 
On dokuz yaşında olduğu tahakkuk 
etti. Sinnirüşde vasıl olduğundan 
tekrar ifadesine müracaat ettim. 
Ermeni olmağı asla kabul etmem 
dedi. Bunun üzerine İngili1 zabiti· 
ne dönerek müslüman bir kızın Er. 
meni olmacıına hiçbir veçhile mü
saade etmiyeceğimi, kendisine tes
lim eyliyemiyeceğimi bildirerek Şa
danı Darüleytama iade ettim. Müdü 
rii umumt Salahaddin beye de şu 
mealde bir tezkere yolladım ve Şa-

danın patrikhaneye teslimi için doğ· 
rudan doğruya sadaret veyahut pa· 
hiliyeden bir emir aldığı takdirde 
bana malümat vermeden müsaa~e 

. p l' Jl}\l' edilmemesini rıca ettım. o ıs 
düriyetinde bulunduğum müddet~e 
bu kız darüleytamda muhafaza ed;11• 
mişti. Fakat, azlimden sonra maa•e-

. b t fırı· sef halt:.firn Nureddın ey ara .. 
l . d'ld"ğını dan patrikhaneye tcs ım e ı ı 

haher aldım. Bu meseleden benderı 
belki de çok fazla müteessir ol3tl 

dariileytamlar müdürü umumisi sıı· 
ltı.hattin beyin daha iyi hatırlamal:~: 
olduğu muhakkaktır. Bu kimscsı 
çocuklar için gösterdiğim fevkalad~ 
alfıkamd::ın miarlay cBins> Düveli 
İtilafiye polis komisyonu reisi gen: 
'ral (Fuller) e uzun bir tahriratla şı· 
klıyette bulunmuş ve müşarünile! 
de hiçbir mütalea beyan etmeksı· 
zin bana göndermişti. Bu vcsil<ll 
tcrcümesile beraber dosyamda nıah~ 
fuzdur. 

Pontos cemiyeti meselesi mün8' 

sebetile dokuzuncu ordu miifettişİ 
Mustafa Kemal Paşadan aldığıı1l 
şifreli telgraf. 

Damad Ferid kabinesi zamanındll 
Mustafa Kemal Paşanın dokuzunclJ 
ordu müf ettişliaine tayin ile AnadO-.., .. r 
luya hareket buyurması takarrll 
etmişti. Müşarünileyh azimetindetl 
birkaç giin evvel müfettişlik erkB: 
nıharp reisi mirr-ılay Kazım bcY1 

(Trakya Müfettişi Umumisi Gene
ral Kazım Dirik) Samsun ve ci\'8' 

rında Rumlar tarafından teşkil cdi' 
lip alevhimiıde faaliyette buluııııJl 

- r 
(Poııtns) cemiyeti hakkındaki rn 
llımatıma müracaat edilm~k üzeı: 
bana göndermişlerdi. İstanbul poJıS 
müdi.irü olmakla beraber Trakya ,.c 
Anadoluda aleyhimizde hazırları· 
makta olan vekayii mühimmcyi dC 
takip ediyordum.· Buralarda aleyh!' 
mi7.de cereyan eden vekayii de g~· 
ya haberdar değillE'rmiş gibi dil' 
veli İtilfıfiyeye raporlanmla bildire· 
rek nazarı dikkatlerini cclbediyor· 
dum. Vazifem hududun~n haricirı' 
de olan bu mesaili de takibim vatıı: 
ni borcumu naçiı.ane ifa etmeğe 
vüs'atim kadar ~alışmak kaygısıll' 

dan ileri geliyordu. Pontos cemiye
ti teşekkül ve icraatı hakkında orıı· 

~ .... ıı· larla bilmuhabere aldığım mah11•· 
tı miralay Kazım Dirik'e bu husı>5 
içir. tafsiİatile izah ederek Must!lfıı 
Kemn! Paşaya aı·zedılmesini ric:ı 
etmic.tim. Müsarünilevh 19 MaY1~ 

~ ~ • ·d 
919 da hareket edeceğinden Fer1 
kabinesindeki o zaman Dahiliye ns· 
zırı olan Mehmed Ali beye veda et· 
mek üzere Dahiliye nezaretine te~· 
rif buyurmuşlardır. Ben de bir 1 ~ 
zımnında Dahiliye nazırının odasııı· 
da bulunuyorum. Mü~arünileyh ve
da ettikten sonra bana hitap ettile! 
Pontos cemiyeti meselesi için gı· 
zım hey vasıtasile aldığım nıaııl· 
mattan pek memnun oldum. OrPY' 
gider gitmez ilk iş olarak bu meseı.e 
ile iştigal buyuracaklarını söyled1

' 

. ler. Azimetlednden bir hafta sont' 
Harbiye nezaretinin şifresile şu :rıt" 
alcle bir telgraf çckMişlerdi: 
İstanbul polis müdürü umumisi 

Halii beye 

Pontos Teşkilatmı elimle koyJJ'l~! 
gibi buldum. R8miyetinize, vatarı .. , 
al~kanıza İstanbuldan burayı göril 
şünüze teşekkür ederek bu husustB' 
ki hizmetlerinizi beklerim. . 

1 
Dokuzuncu ordu müfettıŞ 

Mustafa Kemal 
, (DeYamı var ) 

============~~.s::=::~ 
Açık Teşekkür 

ret 
Babamız Edirne Mebusu şc 

Aykut'un ölümü mt;na:mbetile g:; 
rek telgrafla \'e mektupla taziyet~· 
bulunanlara, gerekse İstanbul ve ıc 
dirne:.le cenaze ihtifalinde bulunrı18 

suretile acımııa cımctım iştir80; 
büyüklük, kadirşinaslık gösfel'6

1
, 

bütün y&kın n uza.ktJıki doıtıar1J'.l~. 
za sevgi v._ saygı dolu c1tndan te§8

' 

kürlerimizi sun•nıı. 

Evlltları ı Sevinç "' 
Dr. Fuat Kom•" 
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Y•z•n ı ATLET 
Dünya silahlanmak için 

Çavuı Çakırcalının Haaan 
Buluntluğa Köye Gelmifti 

Son zamanlarda, okul maçlann
da olsuiı, mlllt küme- maçlarında ol 
sun, seyirci ve oyuncuların sinirleri 
ne hikim olıamadlklan Beden Ter .., 
biyesi Umum Müdürlüğünün oyun
dan evvel ve sonra yapılmasını em
rettiji seremoninin polis kuvvetile 
yerine getirildiğini görüyoruz. 

reket etmelidir. Takım kazanmaz
sa, oyuncu kazanmaz. T.akımın ka -
zanması için, cüz'ün külle tibi ol -
ması prttır. Bir talebenin nnıttaki 
mesaili ferdidir. Orada talebe ken

Günde 50 Milyon Türk 
Lirası Sarfediyor 

- ı• -

Mülizim Hüsnü; ıenç, yakışıklı ıBir arkadaıımız, Beaen terbiyesi 
Ve dirayetli bir ukerdi. Meşhur Umum Müdürlüğünün bu seremoni 
Zlptiye binbapaı Uzun Hasan Ağa. 
tun ojlu idi. Ağabeyisi de yine jan· işini beğenmedik diye kaleme san-
darına yüzbqısı Rüstem Bey ismin- hp seremoniden vazgeçilmesini isti-
de ~esur, mert bir askerdi. yor. Memleketimize gelen bazı ec-

Mülazun Hüsnü, evvelce İzmirin nebi takımlarda gördüğümüz, ah, 
Bornova ve Buca gibi ecnebilerin ne güzel diye takdir ettiğimiz bu 
kesif olduğu, binaenaleyh asayişin hareketin kaldırılmasını istemek de-
Çok mükemmel olması icabeden ğil eski devirlerden kalma sporcu -, 
nııntakalannda vazüe görürdü. Ge- luk aleyhine olan cemiyet telıikileri' 
rek mahareti, gerekse çalışkanlığı nin yo edildiji bugün sporcu ve se-
layesinde buraların asayişi her za- yircinin sinirlerini kuvvetlendirici, 
rnan mükemmel bir halde bulunu- spor idealini aıılayıcı yazılar yaz -
lordu. mamızın daha doğru olacağı kana-

İfte böyle bir zabitle Hasan Çavu. atindeyim. Yazıcı, mektepli, spor-

di nefesi için çalışır ve kendi mu -
fakiyeti için açlışır ve kendi mu .:. 
vaffakıyeti için imtihanı geçer. 
Derahane, insanı ferdiyetçi yapar. 
Talebenin alacağı içtimai terbiye 
onun atlet takımında bafl!\l' ve iler
ler. Çünkü bir atlet yalnız bir takı
mın uzvu değil, daha büyük bir ce
miyetin, bütün bir memleketin, bir 
fakültenin veya lisenin müzaheret 
ettiği bir merezidir. Cemiyetin en 
coşkun hisleri üzerinde toplam ; • 
yor. 

. tep.iki mesai edince Çakırcalı Meh- cu, seyirci, hepimiz, aşağı koy -. 
illet adamakıllı endişeye düftü ve 1 · duğum bir Amerika beden terbiyesi. 
kendisini daha dikkatle kollamıya Çalmcaluu• 1eybeklslaclea ili ve spor mütehassısmın üç idealinin 
~~dı. Artık takip büsbütün sık- olarak ele pçea Kir Alamet tahakkukuna çalışalım Ancak bu su 

Üçüncü ideal: ahlakidir. Diğer 

iki ideal bu üçüncüde mündemiçtir. 
Ahlak yalnız bir ş~yle alakadar o
lur. O da kıymetlerdir. Hayatta mu
vaffak olmak istiyenler, kıymetler 
hakkında muvazeneli bir fikir sa -
bibi olmalıdır. Biz onun, bir gaye 
değil, fakat bir gayenin vasıtası ol
duğu muvaffakıyetin, oyunu oyna
mak kadar mühim olduğu, oyunu 
dil§man arasında değil, dostlar ara-· 
sında oynadığı, oyundan sonra dost
ların daha ziyade dost olmaları 

icap ettiğini anlamak ve öğretmek
le sporun ahliki kıymetini takdir 
etmiş oluruz. Herhangi bir ~beple 
bu noktalar anlaşılmaz ve oyuncu • 
lar hileklrane veya dostluğa veya 
centilmenliğe m;:nafi hareketlerde 
bulunurlarsa o zaman bir nimet o
lan spor, bir linet olur. 

MI~yonlar u rfile vllcude retiri1•• bir lagiliı ta11are gemıaa 

lattırı1mıt ve şiddetlendirilmişti. hMll Ye kucleti aruuacla retle üzerimize düşen vazifeleri 
'4ptiye neferleri köyleri, dağlan, yapmış 'oluruz. Çünkü devlet, mil-
e1Jıaaı1 Çakırcalının gizlenebileceği olduğunu bilmiyorlar. Kahve~e in· ıet; bu ideallere sahip genç istiyor. 
her deliji büyük bir dikkatle arat- diler. Mülhım da beraber. Yüzden Birinci ideal: fikridir. Ve fikrin 
brıyorlar, bu yaman adamı bulmak fazla da zaptiye var. terbiyesini istihdaf eder. Fikrin 
içbı ne lizımsa yapıyorlardı. Fakat - Madem benim burada ~ldu· spordan en büyük kazancı 
bu ıayretler de semere vermiyor- ğumu bilmiyorlar, ne teli§ ediyor· seri dü§iinmektir. Buna bugün pek 
du. 1Calnız Çakırcalmın vukuatı a- sun? az ehemmiyet verilmemekte ve 
~tı. Artık eskiden olduğu gibi - Ya öğreniverirlerse? sporcunun müstakillen düşünmesi-
her gün yeni bir cinayetle, yeni bir Çakırcalmın bırdenbire kaşlan ne imkan bırakılmamaktadır. 
IOygunculukla karşıl~mıyorlardı. çatıldı. Ev sahibinin gözlerinin ti Meseli futbol oyununda her o -
~u da, Çakırcalının izi üzerinde ol- içine şüpheli şüpheli baktı: yuncunun nerede ve nasıl oynıya -
dUkJanna ve şakinin bir hayli sıkış- - Ne demek istiyorsun? cağı, topu nasıl alacağı, hangi aya-
tıfına •delAlet ediyordu. Hem artık Ev sahiib şaşaladı: ğile harekete başlıyacağı ve ne yapa 
llaaan Çavuşa meydan okumalar, - Şey, seni düşünüyorum, Efe! cağı öğretilerek ondan mihaniki bir 
falan yere yapılan davetlerin de ar- Ya burada olduğunu öğreniverirler- intizam beklenmektedir. Halbuki 
dı ll"kası kesilmişti. se diyorum. sporun en büyük fikri meziyetlerin 

lfasan Çavuş ·ou sessizlikten daha - Böyle bir laf mı oldu? den biri idarei terbiyedir. Onun için 
lli_Yade kuşkul~nıyor, Çakırcalının, - :flayı~ .. · Fakat kahvede H~.s~~ her oyuncudan tam ihtiyaç Anında 
htı: 'Utunadıkları bir yerde karşıla- Çavuş senı sordu. Buralarda goru

azami gayret istenmektedir. rına çıkmasından korkuyordu. nüp görünmediğini sordu. 
Günl d b. .. H ç - Kahveci ne cevap verdi? Her oyuncu; yorgunluk, hattA ız-

:a Rnsı::n ~_;-..ır:f('~~aı::.~:ıva~V:J~ - Çakırcalı buralarda görünmez, tırap gibi maniaara lakayıt kalarak 
~;y ,... • d ğd d a· arzu olunan hedef için çalışmalıdır. lraştırmalar yaptıktan sonra bu ci- a a ~ezer: e

1 
ı. 

rardaki köylerden birinde gecele- - İyı ya ışte. Hayatta bundan daha mükemmel 
lllek üzere kaldılar. Kaymakçı çok - Fakat belli olmaz ki? terbiye yoktur. 

Sporcular bir kuvvettir. Bu kuv
vet iyi idare edilmezse idaresinin 
sahtekarlığı olup derhal izale etme
liyiz. 50 sene geriye baktığımız za -

man kıymetlerin değiştiğini görü -
rüz. 1890 senesinde, en mühim he -
def, muvaffakıyet idi. Bir oyuncu, 
muvaffakıyetsizliğe uğramamak i -
çtn ömriinün 10 senesini fedaya razı 
olurdu. Bugün biz de şerefli bir su
rette kazanılan muvaffakıyet iste
riz. Başka kıymetleri ihlill edecek 
bir muvaffakıyetin hiç bir değeri kalabalık ve açık yerde bir köydü. Çakırcalı ile Hacı Mustafa bakış- İkinci ideal: içtimaidir. Sporun 

1:-.1_ t 1 H M t f b l" d ık J b h · t • • ders yoktur. Ebedi mefkıireler, muvak-••-tıdyanın barınmasına hiç bir su- ı ar. acı us a a, e ın en ç ar., . öğreteceği aş ca ıç ımaı . 
1 d ğ k k d. b ğ"l 1 bi k"' l t kil kat bir zevk uğrunda feda o una -l'etıe müsait değildi. Bunun civarın- ı ı ır mer ı.ven ıça ı e oynu- tesanüdüdür. Her at et r u eş 

daki küçük köyler de böyle idi. Hal- yor, keskinliğini deniyordu. eden takımının biı cüz'ü olarak ha- maz.• 
bUkJ. Çakırcalı Mehmet aylardanbe- Efe sordu: • • • • • 
li buralarda gizleniyordu. - Bence durmadan gidelim! Ça- 1 A L 
Çakırcalmın plinı çok basitti. o, vuşun bulunduğu yer tekin değildir. F enerbahçenin nRaranın 

llaaan Çavufla mülizim Rüstemin Ev sahibi de ayni fikre iştirak et- Y • A ,. .J! 
ırendisini dalda ve sapa yerlerde a- u: Yıldönama enı ntrenoru 
l'Jyaca]dannı çok iyi tahmin etmiş, - Bahçe kapısından çıkarsanız , 
bu YÜzden -ık ve ..n_Dhe uyandırmı- kimseye rastlamadan köyden çıka- 11 haziranda 31 inci yıldönümle-

-... ,.. bil M ı rlnı' tes'it edecek olan Fenerbahçe )lcaJt yerlere in .... ;..+i. Vukuat yapa- irsiniz. üfreze gece nası olsa ek 
••Hj'• b d k ı k b h k d d liler, ilk defa memlekete getirilm -lbaına&ının sebebi de bu idi. Bir ak- ura a a aca • sa a a a ar a 

ıb tt ı~ t• b l te olan İngiliz takımının oyununu ~. Kaymakçının civarında bir e e e se ame ı u ursunuz. 
Jr bütün İstanbul halkının rahatça Ö)de evinde kaldığı ağa yüzü sap- Çakırcalı bir dakika diba düşün- bede ted 
Altı 01-... bir halde h_,ecan ""inde dü: seyredebilmesi için ica n -: 

.. ..,... -,J "'Y birleri almışlar, halkın tribünlerde-
~ c16ndü. Çakırealı onun bu te- - Yok, burada kalalım daha iyi! ki numaralı mahallerini kolayca bu1 
ia ıı.ıınt pençereden görmüştü. O Hcı Mustafa ~a, ev sahibi de hiç labilmesi için talimatnameler ha-
11.c llaeraklandı ve yanında bulunan ses çıkarmadılar. Efenin arzusuna zırlıyarak muhtelif mahallere as-

ı Mustafa'ya: ka111 gelmek hiç birinin haddi de- mi§lardır. Dün hareket eden İngiliz 
.. - Bizim ajayı tela§lı görüyorum. ğildi. O, ne isterse olurdu. Yalnız, takımının muvasalatını ve yapılacak 

'1rdu- inpallah! diye töylendi. ikisinin de suratından bu karardan merasimi bildirir Fenerbahçe ~ 
~ ._.a ev sahibi içeri girmiş, memnun olmadıkları apaçık beHi o- kanlılı teblllini apğı koyuyor, ldfl· 
a,, ÇQu.=:ın yanma Çıkmlf- luyordu. be muvaffaldyetler diliyoruz. 

Bu sırada eve kızanlardan biri 1 _ Mıdle1ex Wanderers İngiliz 
- Ne oldu •ia? geldi. Çakırcalı bir köye in- futbol takımı 8/6/939 Salı günü Lon-

ltt- Aman efe, IÖzfinü 5"eyim. if· diji ıaınan adamlannı köy • dradan hareket etmiştir. 9/8/939 cu-
lıröti .. ..ıcwer... · 1ü kılığına sokar ve köye yayardı. ma günü sabah saat 7.15 te Sirkeciye 

~kimler ıeldi? Bu suretle emniyet tertibatı alırdı. muvasalat etmi§ bulunacaklardn:. 
..ııibinin 18fkınlıktan dili do- Kızanın da yüzü sapsan idi. Çakır- 2 _ İlk defa memleketimize geJe. 

~l'Ol', kelimeleri bir tyrly yanyana calı sordu: cek olan İngiliz sporcu misafirleri· 
etireıniyordu: - Ne haber? mizi karşılamak üzere bütün Fener-

..;- Onlar canım. Çavuş geldi. Ha- _ Hasan Çavuşla müfreze köye bahçelilerden ve diğer sporcu arka· 
Cavut yani... geldiler. Burada geceliyecekler. daflarımızdan o gün saat 7 de Sir- Ankara, (Hususi) - 938 antrenör 

~· ınenlrla Çakırcalmın yüzüne _ Ondan haberim var. ne diyor- keclde bulunmalan rica olunur. ' kursu mezunlarından olup bugüne 

Aiabra latltol atralrllloae 
tayiai tabrr1r edea HIHyia 

~ :Yor, ne yapac~ diye bekliyor- lar? Bizim burada olmamızdan şüp- 3 - Maç günü giweler açılmıyaca- kadar Edirne mıntakasmda fatih· 
•·~· Cakırcalı Mehmet bir dakika ka- heleniyorlar mı? ğından şimdiden biletlerin qağıda dam edilmekte olan eski Galatasa-
~ cliitündü. Haeı Mustafa çoktan ilin edilen. mahallerden tedarik e- raylı futbolculardan Hiiseyinin An-

~'haa fıdamıt. duvarda asılı mar.J - Hayır, birşeyin farkında değil- dilmesini, kara futbol antrenörlüğüne tayini 
ler. Y.alnız... 

1 
k k ·· ım· 

.... alırılf, içine fi§ek bil .. e .. su.··-~~:: 4 - Numerote kapalı tribün bi.- Umum Müdür ü çe ta arrur e ış-
,... -.... ~ - E yalnız? Söylesene lafının so- Jeti alanların bilet üzerindeki kırmı- !!!!tir!!i!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!~ nunu! 
~ırcalı m;ldil: zı numaralara dikkat ederek tribün- - tibata riayet etmek suretlle vazife-

•- - Hasan Çavuş beni köylü sanıp 1 k 1 · · · 1 t · · 
- Ne o Hacı? erde i yer ennı ışga e mesını ve !erimizi teshil etmelerini bilhassa ri-

N ağaya gönderdi. Geceyi de millizim- herkesin ellerinde mevcut bilet par- ca deriz. 
~lbnerdeyse ıelirler. Hazırlanı- la ber'Aber bu evde geçirmek isti- · çalannı icabında göstermek üzere. 

6 
_ Bilet satış yerleri: 

tfe ıayri... yor. Ağa oda hazırlasın dedi. muhafaza etmelerini, İstanbulda Yeni Postahane cadde-
- '!(.birdenbire ajaya sordu: Bu saz üzerine ev sahibi, Çakırcah 5 - Senei devriyelerim.izde klü- sinde Milli Spor Zeki Rıza mağaza-- .V::: aardılar mı? calı, ve Hacı Mustafa, biribirlerinin bümüze büyük teveccüh ve alakala- sı, Beyoğlunda Taksimde Taksim 

yiizlerine baktılar. Haber hiç te iyi nnı ibzal ederek bizleri şereflendi· Eczahanesi, Galatada Karaköy Ec; 
..... t ne J&P1Jorlar? deiildi. Cakl!<!alı Jbıe kufkulandı. ren muhterem halkımızdan intiza- zahanesi, Kadıköyünde İskele cad-
..... Anıaıuc1ın Ktıt. Senin burada ..lDevamı var) mı temin icin komitenin alacağı ter- ·.desinde Sahibinin Sesi mağazası. 

1939 daki teslihat masrafı için: 
Almanya: İki günde hır milyar, 
İngiltere: Uç günde bir milyar, 
Japonya: Dört günde bır milyar, 
Sovyet Rusya: Beş günde 3 - • 

milyar, 
Fransa: Haftada bir milyar. 
Ve nihayet cihan, günde iki mil· 

yar franktan fazla para sarfetmek
tedir. Bu bizim para ile 50 milyon 
lira tutar. 

Mali harp şimdiden ilan edilmi§· 
tir. Almanya 1939 senesinde 1915 de 
yani harp senesinde sarfettiğinden 
fazlasını harcamaktadır. Askeri mü
kellefiyetlerinin tam rakamını sak· 
lamaktadır. Foreign Policy Associa
ation bunun geçen sene için 4.400 
milyon dolar olduğunu tahmin edi· 
yor, bu sene, Avusturya, Moravya, 
Bohemyanın ilhakından sonra 5 
milyar dolann tecavüz edi)eceği 

maUıakkak gibidir. İngiltere asgari 
olarak 112 milyar sarfedecektir. Bu, 
nisanda, Sir John Simon tarafından 
söylenen rakamdır ki, nazır bu ra
kamda da kalınmıyacağını tasrih 
etmiştir. 

Fransa 55 milyardadır: 
Sovyet Rusyaya gelince, o, 4b mil

yarlık bir askeri bütçe ilan etmiştir, 
ki bu da aşağı yukarı 300 milyar 
franga muadildir. 

İtalyanın, Japonyanın ve Ameri
kanın da askeri masrafları ilave 
edilecek olunursa, dünyanın, silih
lanma için 939 senesinde günde 2 
milyar tahsis ettiği görülecektir. 

Silihlanma için sarfettiği ile ci
han, her gün, hiç birşey yapmıyan 
iki yüz milyon nüfusu besler. Yaııl 
Fransanm nüfusunun beş mislini. 

Bu sene, milli müdafaasına tah
sil edeceli meblai ile Fransa, iki 
ili üç milyon aileyi barındırabile
cek, bahçeli bir milyon ev inşa etti
rebilirdi. Yahut da, her dojan ufak 
Fransıza, dolum gününde ilerid4 
sermaye veya hayatını ıe,kil edecek 
90.000 frank verebilirdi. 

Bu aene için olan masraflarını 

kaldırarak M. Hitler her Alman 
ailesine bir otomobil hediye edebi· 
lir ve yahut da, Alman halkına 30 
milyon kilo tereyefı verir, veyahut 
her Alman amelesine altı 81 paralı 
tatile müsaade edebilirdi. 

İngiltere, yeni askerlerine ısmar· 
l•~jı kumaşlarla, 4800 kilometrelik 
bir yolu yani aşağı yukan Lon~ra
Nevyork yolunu kaplıyabilirdi. 

Bu suretle, ölüm vasıtalarına tah· 
sis edilen bütün bu milyarlar nere
den çıkıyor? Bunlar nerelerden ah· 
nıyor? Bu hal ne kadar devam ede
bilir? Ve ne netice ile bitebilir! 
'1939 daki bu zımni harp, Umumi 
harbde yapılan usullere müşabih 

şekilde idare edilmektedir: Biraz 
vergi (fazla değil), fazla ıniktarda 
istikraz ve bir de mütenevvi intla
tion. 

1914 ağustosunda ekonomi ilimle
rinin, harbin üç ay, ve azami dört 
aydan fazla sürmiyeceği hakkındaki 
iddaları hatırlarda mıdır? 

Ne için? Bütün iktisatçılar her şe
yi tahmin etmişler, fakat birpyi u
nutmuşlardı: Yalancı para. Ayrıoa, 
yapılan ve fakat tediye edilmiyen 
borçlar. 

Fransada, dahili ptan üıerind~ 
1914 harbi, başlıca aşağ:daki unsu.!'a 
larla finanse oldu: · · 

1) Banknot, 
2) Kısa vadeli istikrazlar, 
3) Bazı uzun vadeli istikra2'Ü, 
Harici sahada Fransa bidayette 

altınını kullandı, sonra da ecnebi 
valörler cüzdanını. Fakat bunlar daf • k&fi gelmediği için, borçlandı. Bor·. 
cu evveli Londi'ada, sonta da Nev• 
yorkta buldu. 
Şimdi böyle mühim bir dahili veı 

beyenlmilel borç nasıl tasfiye edil.;. 
di? Bu da iflasla kabil olabilirdi. 

Dahilde, paranın kıymeti dörtte 
beş düşürüldü. Harici taahhütl&llf 
sahasında, iflas daha şiddetli •old~. • 
Bu, 1932 de, Hoover'in morotuari sıJ 
rasında vukua geldi. Fransa Ameri
kaya olan harp borçlarının tediyesi· 
ni kesti. İngiltere de ayni yolda yü. 
rüdü. Neticede, buiiln Birleşik A
merikada duran alacak 500 milyar 
miktarındadır. 

Cihan harbinin ertesindeki Alman 
iflası, Fransamnkini mahiyet ve ŞÜ· 
mul itibarile çok aşar. Markın kıy
meti sıfıra düşfü. Memleketin bütün 
ekonomisi darmadağın oldu. İçmnat 
organizasyon yıkıldı ve öyle bir fe
liket havası yaratıldı ki, burada M. 
Hitler ve birkaç taraftarları iktidar 
mevkiine geçerek, Almanyayı nazl 
yaptılar. 

Halbuki, bugün Almanya, bir 
müddet geçince, cihan harbinin ni
hayet buldulu devirdeki bir malt 
buhrana düşebilecek mevkidedir. 
Son seneler zarfınd1ı. iflas keyf\yetl 
binbir türlü vasıta ve teknik ile fek
lini değiıtirmi§tir. Almanyanın jkti. 
sadt vaziyeti o tekil almıştır ki, it
hal ettiği mallan, mamul etya ile 
tediye edebiliyor. Bu sebeptendir ki, 
Alman Devlet reisi, .tıır~ etmek 
veya ölmek:t dusturunu ortaya. at
mııtır. 

Hariçten aldığııiı tanzim hu1U• 
sunda çektiği ıiıüşküllt, Almanyayı, 
ithalltını asgari hadde- indlnniye 
mecbur etmektedir. kendi kendiainl 
autarcie'ye sevketmektedir ve bal
ya da ayni şekilde hareket ediyor. 
Kömürden kauçuk veya benzm. imal 
ediliyor. Ajaç gövdelerinden pka 
yapıUyor, bu iuretle hariçten efY& 
ve madde alınmıyor, fakat dahili 
borç fazlalapyor. 

Devletleri kütlevi surette, ellerin
dekini teall)ıata yatırmıya Mvk• 
den malt harbin neticeıi ne ollcak
tır? Bunu diktatörler çıkardılar vı 
bunda epey kazandılar. Tanarelerl 
ve toplırile ve ıeçen eylClde, de
mokrasiler hazır deiillerken, 1' 
Hitler Münihi kaıandı, ve mart •· 
yında harp vHıtalannın ıtırilltttl• 
ri ile Moravya ve Bohemyayı ifgal 
etti. Fakat korku ile iltilt devri ka· 
panmış eöıilnüyor. Harp ilzertndt 
oynanan oyunlar artık para ptir. 
miyor, demokruiler kuvvetlerini 
tezyit ettikleri a\bi ailahlannı dı 
fulalqtırıyorlar. 

Malf harp bu vaıiyettı muhtemel 
üç netice dofurabilecek aibi ıörl• 
nüyor: 

1) Dojrudan doiru,ı .harbe mBı 
kal etmek. Bu diktat6rı.ta bir mn. 

-' .... , .. ~ 
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-Akkoyunlu Kazıkçı Karabekir

- ao - YAZAN: SAMI KARAVEL 
Soğuk, karlı bir kış günüydü. 

Dört arkadaş, bir kompartimana 
yerleşmiş, Ankaraya gidiyorduk. 
Tren, Haydarpaşadan henüz hare -
ket etmişti. Kompartimanımızın ka- ı 
pısı açıldı. Şişman, böylu boslu, ka
le gibi bir adam içeri başını uzattı : 

- Beyler, oturacak bir kişilik ye
riniz var mı? Trene zor yetiştiğim 

için böyle ayakta kaldım. Kompar
timanımza kabul ederseniz, emin o
lun mevcudiyetim sizi sıkmıyacak

tır. Gülüşe, oynaşa yolculuğumuzu 

yaparız. 

Bu heybetli adamın narin ve na
zenin sözleri hoşumuza gitti. Se -
vimli bir zate benziyordu. Hep bir 
ağızdan: 

- Buyurun, buyurun efendim! 
Dedik ve birbirimize sokularak 

ona yer açtık. Teşekkür etti. 
Elindeki valizi fileye koydu, dı -

şarı çıktı, iki bavulu bir partide ge
tirdi. İkinci partide de irili ufaklı 
birçok çanta ile geldi. Rafların hep
sini doldurdu. Bizim pardesü ve 
paltolarımızdan başka eşyamız yok
tu. 

Oflıya, puflıya kanepeye gömül
dü. Hepimize ayrı ayrı selam verdi, 
hatırlarımııı sordu. Elindeki hasır 
çantayı açtı. Meğer ne pratik adam
mış; o hasır çanta gibi nesne porta
tif çilingir sofrası imiş. İçinden tür
lü mezeler çıkardı. Ufak tabaklarına 
koydu. Bir de rakı şişesi açtı, baş -
ladı bize ikrama: 

- Buyurun efendim! 
Hepimize ihtiyat kadehlerinden 

birer tane çıkardı, doldurdu. Biz, 
üç arkadaş biraz naz ve istiğnadan 
sonra sofraya buyurduk. Yalnız, e
pcydenberi şeker hastalığı çeken 
Raif oyunbozanlık ediyor, ne içki
den. ne de mezeden alıyordu. Ehli 
k eyif şişman adam da zavallı Raife 
m usallat oldu, ikram ikram üstü -
ne: 

- Beyim, bir kadeh! 
- Perhizim efendim! 
- Ne çıkar canım? 

- İmkanı yok efendim. 
- Vah vah! Çok müteessir ol -

d um. Bari mezelerden buyurun! 
Ona neler sıınmndı, neler? El -

malar. muzlar, pisküviler ... O, yine 
muttnsıl: 

- Yiyemem efendim, perhizim! 
Deyip duruyordu. Pendiğc gelmiş 

t ik. Misafirimiz indi. İstasyon bü -
fesinden bir hayli mezelik öteberi 
aldı. Raifi memnun etmek, biz ça -
kıştınrken onu da hiç olmazsa çe -
rez kabilinden şeylerle meşgul et -
mek istiyordu. Raife büyük çiko -
latalardan iki tane almıi, Tuzlayı 

geçtikten sonra arkadaşa uzattı. 
Raif bu seler de: 
- Maalesef yiyemem! .. dedi. 
Şişman adam boş durmuyor, şişe 

3·i gövdeye boşaltmıya çalışıyordu. 

!Kafası tütsülenlll€ğe başlamış deni
lebilirdi. Raif'in bu son red cevabı
tıa sinirlenir gibi oldu, yukundu. 
B ir araçapkınlık, hovardalık hika
yelerini anlatmıya başladı. 

- Amma bunları b ir şartla. anla
tıyorum .. sizler de birer hovardalık 
hatırası anlatacaksınız. 

Neler anlattığının hiç de farkın -
...da değilim. Bitirmiş olaca ki b;ış

ta oturan Raife döndü: , 
- Haydi beyim, sıra sizde! 
Dedi. Zaten utangaç ve sakin ml· 

uçlı olan Raif ;. 
- Ne anlatayım? Çapkınlık yap

mam 'ki hatıram olsun .. dedi. 
Demin çikolata ikramını geri çe

virmesine içerlemiş, sesini çıkara
rpamış olan şişman bu sefer köpür
dü: 

- Rakı içmezsin, hovardalık yap
n1azsın, be adam, dünyada ne diye 
raşıyorsun.. erkek misin, karı mı -
i:tın? Bizim içimizde karının yeri 
yok, çık dışarıya ... 
Adamın gözleri faltaşı gibi açıl -

mıştı. Zavallı Raif bir solakta kendi 
i dışarı attı. Ağız açmnk kimin had 

din ? Maazallah, herifin bir yum
{Uğu dördümilzfi birden yere serer
di. Hepimi~ae yürek Selfınik.. ada· 
,nltn karşısında l deta elpençe divan 
duruyorduk. 

Kadrodan bir kişi eksik olarak 

yine muhabbete başlatlık. Biz pişkin 
insanlar olduğumuz için o, «buyu
run• demeden kadehe sarılıyorduk. 

15 Sene Evvel Haftalarca Süren 
Korkulu Bir Seyahat Bugün Bir 

Masal Olmuştur 
İzmite geldik. Çınar yapılı adam 

indi, yine büfeye gitti. Fakat hare· 
ket kampanası açldıgı halde adam 
görünürlerde yoktu. Tren yavaş ya
vaş kalkarken o da ağ-z.ını karıştıra 
karıştıra vagc.nlara doğru yt rür gi· • 
bi, koşar gibi, yuvııdanır gibi il~r
ledi. Ve öndeki vagonlardan birinin 
marş piyesine c.tladı. 

Güreş Heyecanlandı 
Bekir Kavas Oğlunu 130 Okkalık 
Gövdesine Rağmen Sürükliiyordıt 

Yanımıza geldiği zaman epey 
yorgun görünüyoruu. Kapıdan içe
ri girer girmez iıçümüz birden aya
ğa kalktık. Yine koşesine kuruldu 
ve çok geçmeden horlamıya başla
dı. 

Bir kon trol. kompartimanımızı 

kapısını açtı , içeri dikkatle baktı, 
şişmanı göriince: 

- Hah .. burada! dedi. 
- Ne oldu? Ne var? dedilt. 
- Tren harekt ettikten sonra at-

ladı. 101 ~uruş ceza verecek. 
- İdare ediverin, canım ... 
- İmkiir.ı yok. uyandırın .• 
- Ne, dedin? Uyandır da gör ba-

şına geleceği, adam belalının biri .. 
Öteden Behzat at:ldı: 
- Aman kardeşirr., bu kışta kı

yamette başımıza iş çıknrma, al şu 
lirayı da haydi git.. Dedi. 
Uyandığı zaman Behzat, adama 

yaranmak, mevkiini muhafaza et -
mek için: 

- Beyefendi, dedi, geçmiş olsun! 
- Ne oldu? 
- Bir kaza geçirdiniz. Demin tre· 

ne atlamışsınız, cPza yazmışlar, is
temeğc geldiler. Sizi rahatsız etme
mek için çıkarıp ben verdim. 

- Ne, dedi, sen mi verdin? Sen 
kim oluyorsun be herif? Şimdiye 
kadar hanginizden borç para aldım, 
hanginizin parasile yakamı kurtar. 
dım, bana sadaka mı veriyorsun? .. 
Daha kaqımda ... 

«Defol, dı§arı!» derneğe kalma -
dan Behzatcağız kendini dışarı attı. 

İki matrut arkadaş koridorda do
laştıkça içim titrioyrdu. Ya sıra oa
na gelir de onlar gibi soğukta titre
meğe b~larsam. Fakat benimle a
rası çok iyi, htlla iltifatında devam 
ediyor. 

Dereden tepeden derken. adam, 
memleketlerimizi sormıya başladı: 

- Ben, İzmir .. 
Dedim, K:irnil: 

Traı.ızon •Hususi) - Gözün ala· 
oildiği bir şiir tilkesinde denizden 
2000 metre irtifaa yükseliyoruz ... 
Burası daha on beş sene evvetine 
kadar her yaınacmda bir eşkiya çe
tesi barındıran ve sayısız kanlı çar· 
pışmaya sahne olan Zığana dağıdtr. l 

Trabzondan Erzuruma gitmek. Bu 
yirmi sene önce kolayl ıkla yapılabi
lecek bir seyahat değildi. Bugün 
cümhuriyetin en büyük nimetlerin
den olan yol ve seyahat huzuru sa
yesinde hudutlarımız dahilinde gi
dip te denmesi talihe kalmış bir ka· 
nş toprağımız yoktuı·. 

Halbuki Osmanlı imparatorluğu 

zamanında Bayburt, Erzurum, Kars 

Trabzonla Erzurum arasınd.ı 
işliycn bir De.-Jct otobüsiiı 

gibi şarkın en yakın köşeleri bile 
birer menfa hissi verirdi. 

Tarihe karışan bu uzak günleri - İstanbul.. 
D d . o d düşünürken Nafıa Vekaletinin iki e ı. , sor u: 
- Neresinden tstanbulun?. yıl önce işletmeye çıkardığı Trab

zon - İran Transit otobüslerinin ra- Balattan! .. 
- Hakikaten oralı mısınız? hat koltuklarında (Zığana) ya doğ-
- Evet!.. ru adeta uçuyorduk. 
- Yani orada doğdunuz, büyü _ Otobüsümüz saat 7,30 geçe Trab-

dünüz?.. _Evet!.. zondan hareket etti. Tarifeye naza-
Bana döndü: • ran akşama tam 21,20 de Erzurum

dayız. 
- Demek içimizde Yahudiler de Hamsiköyden sonra hafif bir me-

var. Ben demindenber i .... 
Ötesini söyliyemedi, hırsından bo- yil başlıyor, gittikçe büyıiyen uçu-

ğulacaktı. rumlar yemyeşil ağaçlar ve dağ çi-
çeklerile örtülmüş. 

- Çık, efendi, çık!.. Bunların aralarında hazan dallan 
Nihayet karşı karşıya kalmıştık. !!!!!!!!!!!~~~~'!'!"!!!!!"!!"!~~~~~~ 
Bir köşeye büzülmüş, o ne derse damsın! Demindenberi beynelmilel 

cevet efendim» d iyordum. Adam olmuş büyük bir şairin aleyhine a _ 
oldukça ma lumatlı. Her şeyden an- tıp tutuyorum da cevet efendim» 
lıyor. Siyasetten, fenden, san'atten, den başka bir şey söylemiyorsun ... 
muzikten filan bahsetti. Sıra edebi- Seni sallabaş, sepi. Hala mı karşım

yata geldi: da duruyorsun? Sen hiç sıkılmaz 

- Abdülhak Hamit denilen bir mısın? Bu sualime de cı:evet efen -
bunak vardı. dim• desene! .. 

- Evet efendim! Paltomu kaptığım gibi soluğu ben 
-- Fransız, ingiliz şairlerinden de dışarıda aldım. Şükür ki cGazi• 

çalar, çırpıştınr; «benim diye sa - istasyonuna gelmiştik. 
tardı. Arkadaşlar dışarıda beni bekli -

- Evet efendim! yorlarmış. Hepimiz de gülüyoruz. 
- Bir de «Şairi azam• dediler. Her kafadan bir ses çıkıyor: 

Size sorarım, bu vasfa layık olacak - Ya\'UZ hırsız ev sahibini bas-
ne yapmıştır? tırırmış~ .. 

- Hiç efendim!.. - Buyurun, rica ederim, buyu -
- Memlekete ilk tiyatroyu ~e - run! .. Sizsiz boğazımdan geçmiyor. 

tirmiştir, diyorlar. Rica ederim, e- - Mevcudiyetim sizi sıkmıyacak
scrlerinin hangisini oynıyabilirsi - tır, gülüşe oynaşa yolculuğumuzu 

niz? yaparız.• 

- Sahneye gelmez efendim. • 
- Zamparalık hatıralarını yazdı, 

clirik şiir» dediler. Hangi yenilik? 
Nerde, gösterin ... 

- Yok ki gösfore1im, efendim! 
Bir an durdu, kaşlarını çattı, de

rin bir nefes aldı, yüzüme tükürür 
gibi bağırmıya başladı: 

- Be herif, sen ne dalkavuk a -

Bu hikaye benim başımdan geç
medi. Bunları bana çok şakacı, nük
teci bir arkadaşım anlatt1, onun ma
cerasıdır. Zaten beni yakından ta -
nıyanlar bu hik~yenin kahramanı 

olmasına imkan vermezler. Şişman 
adamın karşısında kadeh tokuştura
mam. Qilnkü Ye~ilaycıyım ... 

" . 

1 - n;:r c:..ı..--

Bekir, boyundurukta bir dakika 
kadar takılı kaldıktan sonra, kur
tulmuştu. 

Kavasoğlu ile Bekirin güreşi l:ıer-1 
, kesi heyecana düşürmüştü. lhttiı, j 

Arnavudoğlu güreştiği hasmını bı
rakarak seyre dalmıştı. Ali bey \'e 
kahyası neye uğradıklarını bılme

mışlerdi. 

• 

Trabzon - Frı:urum yolundan 
iki görünüş 

köklerini golgeliycm bodur yabani 
fındıkıara da tesadüf edilıyoı·. 

Yanımda ibtiyarca bir bay oturu-1 
yor. Sonradan ögrendiğime göre on J 
beş yıl bu dağlarda yüzlerce çapul- , 
cu çetesi ile çarpışını~ cesur bır : 
jandarma kaymakamı. 1 

On sene önce tekaüd olduğu hal· 
de bu güzel yerlerde sık sık dolaşa
bilmek için memleketi olan İstcın
bula dönmeyip Trabzonda yerleş
miş. 

Her fırsatta Zığana'nın dünyanın 1 
en güzel yerlerinden biri olduğunu 
sık sık tekrarlıyor. Kendilerinden 
zabitlik sıralarına ait bir hatıra an
latması için ricada bulundum. 

- Hangisini nakledeyim? 
Diye bir saniye düşündükten son

ra söze başladı: 
- lstanbuldan henüz yeni gelmiş

tim. Daha doğrusu bir toplantıda 
ağzımızdan hürriyet. müsavat gibi 
iki üç kelime kaçırdığımı7. için sür
gün edilmiştim. Bir gün Maçka ci
varında teftişte idim ki sü\•ari jan
darma Erzuruma defterdar tayin 
edilen ( ...... ) beyin ailesi ile iki 
yaylı tutarak yola çıktıklarını ha
ber verdiler. 

O sırada t<>şkilalımız az çok iyi 
idi. Fakat ne de olsa soyguncularla 
pek baş edilemiyordu. Gece defter
dar beyin Hnmsi köyünde konakla
mak mecburiyetinde kaldığını ha
ber verdiler. Bu konak Erzuruma 
kadar kaç gün devam et.ti bilir misi
niz? Tam kırk gün. 

Sonraadn bu aileye iki mü!reez 
jandarma ile iltihak etmiştim. Kop 
dağını aşıncıya kadar on bir müsa- 1 
deme yaptık. 

Bu sırada otobüsümüz bir kay
nak başında durmuştu. Avuçlarımı

zı donduran buz l!ibi suyu yudum
larken saf bir çam kokusu içimizi 
dolduruyor. Oluktan akan su on 
adım ilerde yeşilliklerin koynuna 
küçük bir gölcük yapmış. Vakit 
kuıtluk. Beş koyun dizlerine kadar 
göle batmış su içiyorlar. 

Önümüzde iki yanını yeşil dalla· 
rın gölgelediği uzun yollar, solda 
yamacın zirvesine tırmanmı~ çam 1 
ormanı sağımız korkunç derinliğine 
rağmen insanı kendine çeker ayrı 
bir güzellik; ve.. ardımızda Trab
zonun fındık bahçeleri var. 
Şimdi yavaş yavaş Zığana'yı ini

yoruz. Ardıç diplerinde kar birikin
tilerine arbk raslamıyoruz. Altımız

da ~orak bir ova uzanıyor. Torul'u 
ge<:;ip Gümüşhaneye doğru kilomet
releri aşarken o engin tabiat güzel
liğine veda etmiş bulunuvorduk ... 
Gümüşhane bahçelerinden sonra 

Erzuruma kadar ağaç ve çiçeğe has
ret ilerliyoruz. 

Sadece Kop dağı sarp kayaları 

ortasında kucakladığı kar yığıntıla
rı ile güzel bir teznt teşkil ediyor. 

Ali bey olduğu yet·de oturup kal
kıyor ve kdhyasına tekı'ar, tekrar: 

- Kahya, bu ne herifmiş be! •. Tc
vekkelı değil kendini saklamış me
ğerse ... Fakat; nerelidir bu adam 
acaba? .. Şakayı bırak Kavusoğlunu 
tehlikede görüyorum ... 

- Evet beyim; o ne çaprazdı. ne 
dalış!ardı'!. Herhalde talh ,._:! heye
canlı bir güre~ ... 

- Evet ... 
- Beyim: hi\birimiz de anlama

dık bu adamı? 
- Nasıl anlarsın efendim?.. Ha

lindl•n, etvarından birşcy anlaşılmı
yordu ki. .. 

- Affedersiniz efendim, kimbilir 
Bekir, içinden bizimle ne kadar 
alay etmiş ve gülmüştür .. 

- Sorma, herife neler yapmadık ... 
Hele, Kavasoğlu. Durmaadn alay et
ti idi. 

- Eh! .. Simdi cezasını çekiyor .. 
Haremağaları da lafa kA:ışarak: 
- Hele bak gozu kor olası heri-

fe. .. Padi ahımızın biricik ,pehliv:ı
nını yenmek isth·ôr . . Alimallah. go
zunu çıkarırım hınzırın ... demiştı. 

Haftalarca alay mevzuu olan za
vallı Beki:-. şimdi tehlikır>li bir ş.ahsi- ı 
yet halinde konıışu luyordu. 

Ali bey, köhyaıun kulasına eği

lerek: 
- Kahyam, hiç bozma sakın işi... 

Etraf beyleri kıpırdnşmıya başladı
lar ... Bi1. Bekiri deste \'e küçük Qr
ta pchlh'anı diye sfiylemiştik onla-
ra ... 

- E,·et. be\'im . Simdi onlar. bi
zim onl-rlo alay ettiğimizi \'e Be
kırin hüviyetini gizlediğ imizi zan
n~rek telaslannw; bulunuyorlar. 

- Sana gelip sornrlorsa at tut! .. 
Bey bir senedir çiftlikte besliyordu 
de olmaz mı? .. 

- Hay hay! .. 
Hakikaten; etraftaki beyler ve 

ayanlar, Bckirin güreşine gıpta 

ederek bu tanınmamış pehlivanın 
kim olduğunu tahkike başlamı.51ar

dı. Fakat; Bekirin kim oldu
ğunu hiç kimsecilek bilmi -
yordu. Hattfı: meydan yel'İne git
ren Ali bey dahi bu şahsiyetin hJ
viyetine vakıf değildi. 

Lakin. beyler ve ayanlar Ali be
yin hu pehlivanı kendilerine küçük 
göstererek birdenbire bir sürpriz 
yaptığına kani olmuşlardı. 

En çok pehlivana sahip olan Se
rez beyi olduğu yerden kalktı. Ali 
beyin yanına gelerek: 

- Ne o Ali bey!.. Ne oluyoru?. .. 
• Her iki ba~p~hlh·anını da birbir;ne 
mi çarpı,5tırıyorsun? Bize desteye 
güreşecek diye söylediğin Bckiri 
gördük ... Allah versin .. dedi. 

Ali Bey hiç istifini bozmadan: 
- Eh ... Ne yapalım? .. Meydan 

yeni yeni başpehlivanlar istiyor iş
te; biz de bir kara kuru pehliv:ın .. .. .. -

getirdik buraya. 
Di) e ce\.·ap verdi. Kahya: Bı~ ık 

altından gti :üyordu. Bekir de kirn· 
di, kcıra kuru adam da gimdi~ Ki· 
min bildiği ,·ardı? 

Bu gidip gelmeler ve konuşma· 
lar cereyan ederken Bckırle l{a· 

\'asoğlu da birbirlcrıni manevraya 
getirmek için meydan yerinde har· 
man sürüyorlardı. 
Güreş bıışlıyalı on beş dakfüa ka· 

dar olmu~tu. Bekirin, Ka\'asoğlunı.ı 
zorladığı görülüyordu. 

Bir .aralık Kavasoğlu hasmına bil' 
çapraz topladı. Bekiri kolları arası· 
na mengenelemiş sürüyordu.# 

Herkes, Ka\•asoğlunun bu hare· 
ketile güreşin biteceğine kanaat 
getirmişlerdi. 

Çünkü; Ka\·asoğlunun çaprazına 

düşen bir pehlivan kolay kolay ya· 
kas:nı kurtaramaz, muhakkak mag· 
lôp olurdu. 

Bekirin bir kuş gibi geri geri u • 
çarken birdenbire yan baş dönerci< 
yüz otuz okkalık hasmını altına al· 
dığı görüldü. 

Bekirin bu mm•Rffakıyetli ve us· 
atlıklı vaziyeti karşısı:ıda bütün 
beyler \'e pehlivanlar o1dukları 

yerden a~·ağa kalkaı"3k heyecanla 
gllrcşi seyre daldıl::ır. 

Ali Bey ve kahyası, çadırlarını 

tcrkederek kazan ba ına fırlamış -
lardı. 

Bekirin. Kavasoğlunun çaprazınıt 
karşı yaptığı yan baş oyunu harikıt 
idi. 

Kündeci Hüseyin ile çarpışan Ar· 
navudoğlu güreşi tamamile bırak ır 

hale gelmişti. 
Hatta; Kündeci Hüseyin de güre· 

şi bırakmış bir vaziyet alarak Be -
kide Kavasoğlunu seyrediyorlardı· 

Cidden Bekirle Kavasoğlunun gU· 
reşi seyredilebilecek şaheserlerdeıl 

biri idi. 
Ka\·a~oğlu gibi pehlivanların peh• 

livanı olan zorlu bir padişah baş -
p •hlivanını yan başla altına düşil • 
rerek tepesine binmek her babayi • 
ğidin karı değildi. 

Knvasoğlunun üstüne cıkan Be· 
kirin ne yapabileceğini herkes ha)" 
ret ve tereddütle bekliyordu. 

Yüz otuz okkalık Kavasoğluna ne 
yapılabilirdi? Sarma vursa söker 
kalkardı. 

Künde vurup aşıramazdı. Hulasa 
ne yapabilirdi? 

Bekir: Kav.asoğlu alta düşer diir 
mcz kem:meye geçti. Ve çok geçnıe· 
den kazığı vurdu. 

Kavasoğltına kazık \'urulamazdı· 
Gövdeli , kuvvetli zorlu bir pehli • 
vandı. Bu tipte bir pt>hlivana kazı1' 
vurmak tehlikeli olurdu. Yüzde yüZ 
kolu kırılırdı. • 

(Devamı var ) 

p z= --= 
Kar.aya Nahlyeel MUdUrd 
AArı seferberlik MUdUf" 

IUğUna tayin edlldl 
Uzun senelerdenberi k:ısabamızıl'l 

muhtelif nahiyelerinde Müdürlü~ 
yapan Salih Sabri Batur Unlü. 30 
lira asli maaşla Ağrı vilayeti sefer· 
berlik müdürlüğne tayin edilmiş • 
tir. 

BASRİ AHMET üNALı 

-- • • .. 
Kop; temiz hava, iyi su bulutlara 

yükselen zirvesi ile ayrı bir alem . 
Pırna Kapandan sonra Sıvas - Er

zurum güzergahına girmiş bulunu
yoruz. İyi bir yol sür'atli vesaiti
mizle tam 21,20 de Erzurumdayız. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma1 
Nevr ljl, kırıkhk ve bUtUn ağrllarınızı derhal ke•e'' 

- icabında gUnde 3 k•t• ahnablllr. --
- .&LAU.:errem Fuat Güncel 

\ 
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Esnaf Hastanesi 
E:ıntnönUnde eo yatakh 

bir bina yapllacak 
Bir müddet evvel Vali ve Beledi

Ye Reisi Doktor Lutfi Kıradr İstan
bul Esnaf Hastanesini ziyaret cdc
:~k tetkik etmiş ve tetkikatı netice· \ 
•nde nıemnun kalarak esnaf tara- ı 

fından Belediyeden istenen yardımı , 
~apacağını vadetmişti. Be!ediye 
astaneye yardım olmak üzere bu 

sene 3750 lira verecektir. 
Şimdilik lblettayin bir binada 

bulunan hastane için bir hastane bi
nası inşası için bir komisyon kurul
nıuştur. Bu komisyon hastammin E
lninönünde yapılmasını kararlaştır
~ıştır. Bunun için burada münasip 
ır arsa araştırılmaktadır. 

Hastane hinası inşa olunduktan 
:onra bugün hastane olarak kullanı-
1 an bina poliklinik olarak istimal o
unacaktır. 

1 
:apılacak hastane binası 80 ya1 

aklı olacaktır. Binanın insası için 
esnaftan 50 bin !irca toplanr;.::ık üze
l'e hazırlıklara girı ilmiş ve hüku-
1lıE"tten izin istenmi tir. 

An karada 
Atletizm teşvik müsabaka ları yapıld ı 

. Ankara. {Hususi) Bölge Atle-
~z~ teş~ik mı.isabakaları alaka ile 

kıp edıJmiş, şu teknik neticeler el
de edilmistir: 

400 metre, birinci Nuri, Demir· 
8Por, 54.5. 

800 metre, Galip. Demirspor, 2,3,4. 
2000 metre, (gençler) Orhan E L 

6.28. , . . 

300 metre, (gençler) R 't T c 
L. 40.6. aşı . . 

3000 metre, (büyukler) Mustafa 
DC'rnirspor, 9.40. 

Sırık atlama, Muhittin G. s., 3.40. 

Yiıksek atlama, Jcrfı, G. S. 180. 

A nkara G lata arayı 
lzmır ldly r 

A.nk ra (Husu i) -- Haber aldığı-
mıza n' > 

t- , orcı Ankara Galatasaravı cu-
ınarte i .. . ·. 
ya .~e pazar gunle:ı;. ıkı maç 
B Pmak tızeı e İzmire gidecektir. 

ti u h fta yapllacak atle-
zrn rnUaabakaları tehir 

edlldl 
11 haziran tarıhinde yapılacağını 

e~v<'lcc yazdığımız Gül kupası bi
rıncj kategori atletizm müsabakala
rı Fenerbahrcnin yıldöniimii müna
s:betiie 18 haziran tarıhine tehir e
clılrnistir 

10
18 haziran pazar günü sabahı saat 
da seçmeleri yapılacak müsabo.ka 

~ul numaraları ihtiva etmektedir: 
~O, 200, 400, .~ 1 O mania, 800, 1500, 
s k ' 4 X 100, gulle, disk, cirit, yük-

b e • uzun, sırık, üç adım. 
~~Yla kupaaı maçlarında 

"'•nya ve Yugoslavya 
flnaıe kalddar 

Berlin, 6 (A.A.) - Davis kupası: 
lk~lmanya, İngiltere ile yaptığı son 

ı ll'laçı kazanmıştır. 

li Menzel, 6/1, 6/1, 6/0 Sahayes'e ga-
6}2 gelmişt~r. Von Metaksas 3/6, 6/0, 

..\ 613 Wılde galip gelmiştir. 
ir· lrnanya Avrupa mıntakası finali 
lın Yt l J\.l ıgos avya ile karşılaşacaktır. 
tıı·lllanya, 1ngiltereye 5-0 galip gel~ 

ıştir. · 

tıı~ugoslavyanın Puncic, Belçika
{:(!] ?e:lhald'a 6/3, 8/6, 6/3 galip 

lllıştır \' . 
Şı .. ugoslavya, Belçıka'ya ıkive kar
tıı uç Zaferle galiptir. Ve Avruoa 
ıntak . . · 

~a ası fınalınde Almanya ile 
... ,~şılaşacaktır. ........ 

M~ff ·H;~p···"···· 
llet (Battnafı 5 inci toavfı..da ) 
C!altt Veya ümitsizlık hal sureti ola
t~vı·~· Cihan henüz 1914 harbinin 
<l n 1k ettiği feUıketlerden ,.e harabi. 
hir h Urtulmuş degildir. Fakat, yeni 
~cır arpte, kuvYetlerin muvazenesi 

iısınd ğ • . CQk a, ma lup veya galıp ola-
oıdu· 1lııdır? Avrupa, kendi kendini 

rrrıü bir k § olacaktır. Bu sureti hal 
tır d enara atıldığı takdirde, haliha
b·kranıından nasıl çıkılabilir? 

1 tat" ı ~hla or er her gün daha fazla si-
lı~ p nnııya kalkışırlarsa •ve hesap
lffG ~~a sarfederlerse çok büyük bir 

'f\, .. e karşılaşacnklardır. 
ı v.-un .. 
e 1taı cu hal sureti de: Almanya i-
10.: ""~anın, A\.Tupada bir değişik
lıııde ua geldığini anlamaları ha-

tnevab&iıs olabilecektir. 

Menba Suları 
Yeni talimatname Anka
raya tasdika gönderlldl 

Kasım paşa· 
Cinayeti 
Muhakemesi 

70 Senedenberi 
Görülmemif 
Müthiş Sel . 

Memba suları toplanma, doldur
ma, t evzi ve satış tarzlarını gösteren 
talimatnamenin tasdiki için Dahili- Arkadafını öldüren ve Samsunda bUyUk yal-
ye ve Sıhhiye Vekfıletlerinc gönde- kendi de yaralanan gene; murlardan ırmaklar ta,td 
rilıniştir. ne diyor? Samsun (Hususi) - Son yağan 

Bununla beraber ~hir Meclisi ta-, Bundan barkaç hafta evvel Ka· yağmurlar dolayısile Kürtün ırmağı 
rafından hazırlanan gazoz ve tere- sımpaşada vukua gelen bir cinayet taşmıştır. 
yağ talimatnameleri de Ankara'yı; hadisesinin muhakemesine dün A- Bu ırmağa civar olan köylerden 3 
gönderilmiştir. ğır Cezada başlanmıştır: beş mandanın sele kapılarak öldük-
Diğer taraftan İstanbul Belediye- Cinayetin suçlusu Kemal ismindeı leri ve leşlerinin denize indiği gö-

si Halkah ve Taksim sulan üzerin- bir gençtir. rülmüştür. Mühim miktar hasar ol
deki tetkikatına devam etmektedir. Kemal; bir gece vakti sarhoş bir duğu haber alınmış olup henüz' milt· 
Bütün bu sulardan nümuneler alına halde arkadaşı Şerefettin ile kavg~ tan tesbit edilememiştir. Maamafih 
rak tahlil olunmaktadır. Bu nümu- etmiş ve neticede onu öldürmüştür. Kalkancı ve civarındaki tütün fide
nelerin tahliJ raporları Vekiıletin ar Vak'a esnasında suçlu da yaralan- liklerile ekin tarlalarının selden ta· 
zusu i:z!'rinr. Vekalete gönderilecek- mış, fakat bilahare tedavi olunmuç- mamen mahvolduğu görülmektedir. 
tir. Vekfıletin vereceği karar üzeri- tur. 60-70 yaşındaki ihtiyarların ifade-
ne bu sular ya ıslah olunacak veya- Dün\-ü celsede Kemal, vak'a esna· lerine göre şimdiye kadar böyle coş-
hut tn tamamen mcnolunacaktır. sında sarhoş olduğunu ve sarhoşluk- kun bir sel Ye Kürtün suyunun bu 

BelerJiye Ta!:delen. Kocataş ve la bu işi yaptığını hulasatan söyle- kadar taştığını görmediklerini müt-
DdnE'li memba svlarında lazımge- miştir. tefıkan söylemektedirler. -·-len sıhhi tesisat verilen iki aylık Muhakeme, snhit celbi için talik Tashih 
müddet zarf nda ikmal olunmadığı olunmuştur. -
tak d i rd c bu su la rı garanti d emedi..t vvvv ~~~'VV'VV'VV""'""'""'"""""""' 

ğini alfıkndarlara bildirecektir. B!:LEDIY.EDE : 

Darülacezede 
Ve k lmseslzle r yurdun
daki anormal ç oc uklar 

ayrıhyorlar 

Belediye Darülacezedeki Çocuk1a
n Kurtarma Yurdu ile Okmeydanı 
Yatı mektebinde bulunan talebeleri 
esaslı bir tasfiyeye tabi tutmaktadır. 

Talebeler, doktor Necati Kemal, 

Kadıköy Eylence Yer
leri Ucuzlatılıyor 

Belediye iktisat Müdürü Saffet, 
Sezen dün Kadıköyde kaymakamla 
beraber tetkikler yaparak fiyatları 
derecelendirmiştir. Bugün de Beşik
taşta tetkikler yapacaktır. 

İktisat Müdürü bugünlerde yüz
de on meselcsile meşgul olmaktadır. 
Bu iş için iki şekil mevcuttur. 

Birincisi yüzde onları doğrudan 

doğru.>a mal sahibi listeye ilave ede 
rek müsteridcn tahsil edecek, diğer 
şekilde' müşteri yüzde onu garsona 
verecektir. 

4 hazirnn 1939 tarihli gazetemizin 
yedinci sahifosinın 3,4 ünci.ı sütun
larındaki İstanbul Dördüncü İcra 
memurluğunun 937/4768 dosya nu· 
maralı ilanının 99 uncu satırındaki 
cArtırma 15 giin daha temdit edile
rek 21/7/1939 tarihinde~ yazılacak 
iken sehven 27 /7 /939 yazılmış ol
makla tashihcn ilan olunur. 

RADYO 
ÇARŞAMBA 7 /6/939 

12.30 Program. 
12.35 Türk müziği-Pl. 
13 Memleket saat ayarı, ajans ve 

meteoroloji haberleri. 
13.15-14 Müzik (Riyaseti Cümhur 

Bandosu - Şef: İhsan Künç~r). 

Ankara Tiyatrosu 
Bu tece : Y eııişehirde, yarna 
gece ı Karagfimrük Zafer sine· 
masında ilk açıht şerefine bü
yük taribt piyes : 

Satılık Dükkan 
Beyazıt Okçularbnşı 65 numaralı 

kadın ve erkek berberi v& tütün 
cü dükkanı devren satılıktır. 

.Sayfa• 7 

l ••••••••a••••••••••••••••••••••••••••••• 

f Dr. Hafız Cemal ~· 
1 • • Lokman Hekim 

: Dahiliye Mütehassısı 
Divanyolu 10'1 

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

ve cumartesi sabahları 9 - 11 = 
:fukaraya T. 22398 f" ............................... ··········-

Neden·. 

Çünkü ASPİRİN seneler-) 
denberi her türlü soğukat-f 

gınlıklarına ve ağrılara kar~t 
t esiri şaşmaz bir ilaç oldu~u nu~ 

Ssbat etmiştir. 
(! • 

A S P 1 R 1 N in tesirinden 

emin olmak için lütfen· EfJ 
sına dikkat edini ... 

marlc~-

İbarhim Zati ve Mustafa Enverden 
müteşekkil bir heyet tarafından ay
rı ayn ve sıkı bir surette muayene 
olunmaktadır. Bu muayene netice
sinde anormal C'ocuklnrla normal ço
cuklur tefrik olunmaktadır. 

Bu iki mektepte bulunan normal 
çocuklar, vilfıyet dahilindeki muh
telif yatı mekteplerine taksim olu
narr.k yı rlc> tirilmekt<.>dir. Anormal
çocuk1ar için de Darülncc>zc>de dört 
atdycden n"ite ekkil yeni bir mü
essec:C' kurul caktır. 

Birinci şekil kabul edildi~i takdir
de her gazino, lokanta ve kahveye, 
garsona ayrıcn ücret vermeyiniz. 
şeklinde lPvhalar asılacaktır. 

1 - A. Thomas, Hamlet operasın· 
dan prehid \'C mnrş. 

2 - St. Saens, Cezair süitinin 3 ===== ::::=-::=====-::.=....:::-:--=:-:-==:======:::-======================== 

Darül: CC'zc:yc bağlı bulunan Ço
cukları Kurtarma Yurdu yine E:ski 
kadro ik de\ am edecektir. Buranın 
mUdürliiğline İzmir Sağır 'e Dilsiz 
Mektebi eski müdi.irii Necati Kemal 
tayin olunmustur. 

Di.in Darülacezede mütehassıs he
yet tarafından yapılan muayeneler 
neticesinde 52 normal çocuk bulun
muştur. Bunların 45 tanesi Okmev-1 
danı Yatı mektebinden, 7 tanesi de 
Çocukları Kurtarma yurdundandır~ 

Her iki mcktep!e 30 anormal . 7 
zi'ıfı umumi, 4 kalb hastalığından 
gayri kabili tedavi çocuk bulunmuş
tur. Bunlardan zfifı umumi hasta
ları prevantoryoma yatırıJmıştır. 

POLIS'l'S: 

Tramvaya atlamak 
isterken ... 

Diin sabah Ortaköydc bir tram
'·ay kazası olmuştur. 

Heybeli adada oturan Dursun oğ

lu Ali Şevket, Bebeğe gitmek mak
sadile dün sabah Ortaköyden bir 

tramvaya atlamak istemiştir. Fakat 
yere düştüğünden yaralanmış ve 
kolu kırılmıştır. 

Yaralı; Beyoğlu hastanesine kal
dırılarak tedavi altına alınmıştır. 

Sarhof bir ev sahibinin 
ma rlfetlerl 

Pangaltıda Çayır sokağında otu
ran Hayganuş isminde bir kadın 

' diin Kadıköyiindel\i bir ahbabına 
misafirliğe gitmistir. 

Hayganuşun ev sahibi Hacı Minas 

a~şam sarhoş bir halde e'·e gelince, 
kıracısının yokluğundan istifade e-

derek oda kapısını kırmış ve iddia
>a göre eşvalarını sokağa atarak be
ş~ biryerdesini çaldığından yakalan
mıştır. 

Beşiktaş Halkevi Başkanlığından: 
Aramızdan ebediyen ayrılan Evi· 

miz Dil, Tarih, Edebiyat komitesi 
Başkanı merhum İhsan Şerif Saru
nunçok kıymetli h'ııtırasını taz.iz için 
Evimizde 7 haziran 1939 çarşamba 

günü akşamı sant 20 de bir toplantı 
yapılacaktır. 

Evimiz üyelerinin ve kendisini se
venlerin bu son vazifei ihtirama ~
t ir alderini r ica ederiz. 

Hamamlara Ucuz Su Ver !ecek 
ve Camilerin Kırçeşme Su ları 

Kesilecek 
Şehir Meclisi, hamamcılara veri7 

kcek ucuz Tc>rkos suyu hakkında 
Belcdive rivasetınC' kat'i fiatı tes
bit etmek i~in saH'ıhiyet vermic;ti. 
Belediye ri.> aseli hamamcıların tek
lifi üzerine Terkos suyunun tonunu 
7,5 kuruştan vermeyi esas itibarile 
kabul etmiştir. Bugünlerde karar 
kat'i mahiyetini alacakta·. 

Diğer taraftan r:ımilerde akar~ 

Kırkçeşme vc Taksim suları da ke
silerek buraya Terkos verilecektir. 
Belt'diye cami kapılarına kadar 
Terkos tesisatını kendi ·aptıracak

tır. Bu i~ için 38 bin liraya ihtiyaç_ 
görülmektedir. 

Muhas!tbe Umum MUdU
rU Ankaradan DönUU 
Belediyeler Bankasından yapılacak 

5 milyon liralık istikraz işinin te
f el'rÜalını tesbit etmek üzere Anka
rada temaslarda olan Belediye Mu
hasebe Mücli.irii Muhtar dün Anka
radan gelmiştir. 

Haber aldığımıza göre istikrazın 

esas noktaları hakkında anlaşma ta-1 

mamlanmıştır. Teferrüat hakkında 
bazı küçük giiçlüklerin zuhuru an
laşmanın bir müddet gecikmesinq 
sebep olmuştur. 

Süt fiatları tesbit olunmadı 
Dtinkü bir akşam gazetesinde İs

tanbulda siit meselesini tetkik eden 
mütehassıs heyetin belediye riyase1 
tine raporunu verdiği ve süt fiatla
rının 18 kuruş olarak tcsbit olundu., 
ğu tarzındaki lıa\'adislerin asılsız 
olduğu anlaşılmıştır. Komisyon ra.
porunu henüz wrmemiştir ve süt fi
atları da tesbit olunmamıstır - . -·-SovyeUere yUz bin kllo 

tiftik eatlldı 
Dün tiftik piyasası gayet hararetli 

geçmiş ve Sovyetler yeniden 100 bin 
kilo tiftik satılmıştır. Bu mallar ka-

}Ililen yeni kırkım mahsullerdendir. 
Bundan başka gerek Sovyetlere, ge
rek Almanlara satış yapmış olan fir
malar. yeniden mübayaata başla

mışlardır. Bu sebeple gerek Anado
lu ve gerekse Trakya mallarının is· 
teklileri fazladır. 

Dt.in Sovyetlerin salahiyettar bir 
eksperi şehrimize gelmis ve ardiye 
depolarında tetkikat yaparak ihraç 
edilecek malları mahalline görmüş, 
tür. 

üncü parçası. . 1 
3 - F. Popy, Provans eğlentisi 

(Uvertür) 
4 _ Lacome, cKotıyon~ (0,!lt~stra 

1 süiti). ·------------------ .... - _. ..... _ .. 

inhisarlar lJ. Müdürlüğünden : 

a) Giriş. 
b) Şampanya bard ğı 
c) Tatlı mükaleme. 
ç) KordcHil r ve davulcu] r . 
d) Serpantin-Vals. 
19 Program. 

' 

19.05 Müzik (Straussun bir valsi) 
Pi. 

19.15 Türk müziğı (Fasıl heyeti) 
20 Memleket saat ayan, ajans ve 

meteoroloji haberleri. 
20.15 Neşeli plaklar-R. 
20.20 Türk müziği. 
1 - Osman Beyin saba peşrevi. 

I - Şartname ve nümunesi mucibince 18.000 Kg. baş ipi kapalı zarf 

usulile eksiltmeye konmuştur. 

lI Muhammen bedeli 9 900, muvakkat teminatı, 742.50 liıadır. 

lll - Eksiltme 13 VI 939 pazartesi günü saat J 5 te Kabataşta leva
zım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapflaca'ktır. 

IV - Şartname ve nümunesi her gün sözü geçen şubeden parasız a.
lınabilir. 

V - lstcklilerin mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaikle ~ 7,5 

güvenme J>arası makbuz veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek 
kapalı zarflarını ihale günü eksiltme saatinden bir saat evveline kadar 

mezkCır kontiı:;yon başkanlığına m akbuz mukabilinde vermeleri· I~ı..-· 

dır. c3737:ı. 
e * 

2 - Dedenin saba şarkı (Guşeyle 
gel bülbülleri.) 

Cinsi 3 - Aşık Mustafanın saba şarkı Miktın Muh. 8. 0/ 07,S temi-
l. K. natı L. K. 

Eluiltmeaia 
fekli aaa.ü (Bir esmere gönül verdim). . 

4 - Kazım Us'un hüzzam şarkı Sömikok 50 ton 1137 50 85 31 Açık eksiltme 15 
(Benzeme1.sin kimseye) Maden kömürü 60 :t 840- 63 - • • 16 

5 - Keman taksimi. Muh. eb'atta yassı 
6 - Halk türküsü (İndim dağdan 

ovaya). 
7 - Halk türkiisü (Damından gö

rünür bağlar). 
8 - Mehmet Nasihin hicazkar şar

kı (Göremezsem eğer). 
9 - Refik Fersanın rast şarkı 

(Yaktı cihanı ateşin). 

21 Konuşma. 
21.15 Müzik. (Saksefon soloları 

(Nihat Esengin). 
21.45 Haftalık posta kutusu. 
22 Müzik (Küçük orkestra - Şef: 

Necip Aşkın). 
1 - Hanns Löhr (Hülya gecesi) 

Vals. 
2 - Mlcheli, İtalya şarkıları <Pot. 

puri). 
3 - Bernhard Kutsch, Çigan fan-

tazisi. 
4 ....... Karl"Bluıne, Güneşte (V.als). 
5 - Schmnlstich, Ormanda aşk. 
6 - PE'ter Fries, Lejyoner asker. 
7 - Paul Lincke, Venus (Vals) 
23 Son ajans haberleri, ziraat, es-

ham tahvilat, kambivo-nutuk borsa
sı (Fiyat). 

23.20 Müzik (Cazband-Pl.) 
23.55-24 Yarınki program. 

•••W•P•W••M•••••••••••••••····~·~········· 

lstanbul HalkTivatrosu 
Kenan Güler ~e 

Bugün ve bu akşam 

Şcnyol Çınardibi 

bahçesinde 

DENGİ DENGİNE 
Vodvil 3 perde 

arkadaşlan 

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

ce yukarıda cins ve miktarı yazılı 3 kalem malzeme hizalarında gösteri· 
len usullerle satın alınacaktır. 

JI - Muhammen bedelleri muvakkat teminatları, eksiltme saatleri h: .. 
zalarmda gösterilmiştir . 

III - Eksiltme 8/VI/939 perşembe günü Kabataşta Levazım ve ?\fa· 
bayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

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

V - İsteklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve sastlerae "'" 7,5 gtl
venme paralarile mezkur komisyona gelmeleri ilan olunur. (3586). 

Maarif Vekilliğinden : 
FOTOGRAFHANE SAHiPLERiNE VE 

TOGRAF MUHABİRLERiNE 
FO-

Fotoğraf ve fotoğraf kopyeleri üzerindeki telif hakkının memleketi 

mizde de tanınması ve tescili için alakadarların düşünce ve arzularını gö 
nişmek üzere 9/haziran/939 cama günü saat 17 de Galatasaray lisesindı.. 

aliıkndarlar arasında bir toplantı yapılması tensip edilmiştir. 

İlgililerin bu toplantıda bulunarak düşünce ve dileklerini vekilliği· 

miş mümessilliğine bildirmeleri rica olunur. (2163) c4013> 

f stanbul Deftt""rdarlığından: 
Bakırköyunde sahilden tahminen 2500 metre açıkta batmış olan Pe

lengiderya ganbotunun parçalanarak denizden çıkarılmnsı işi her masrafı 

ve çıkacnk esliha ve sair Milli Müdafaaya elverişli eşya, cephane ile ba
kır, pirinç ve alüminyom ve saire gigi kıymetli madenlerle meskukat ve 
evrakı nakdiye hükumete ait olmak ve ihale tarihinden itibaren işe baş

lamak şartile mukadder kıymeti olan 1462,5 lira üzerinden açık artırmaya 

konulmuştur. İhale 8/6/939 saat 14 dür. İsteklilerin % 7,5 teminat akçele
rmi vakti muayyeninden evvel yatırarak mezklır saatte Mlill EmWr MU-
durluğünde müte ekkil komisyona m üracaatlarL , (SD69) 



• 
l e 

TKJlflSA•AR 

Yatak, remek ve ça11f1D& 

odalari1le ..Jon takamları n). 

haaıl her •e•İ mobilyalar; 

BAK ER (ellki HAYDEN) 

·ı Haziran 193~ 

Sözü Boş Değildir 
~ ÇAPA MARKA MÜSTAHZARATI 
1 

8u sözU t yld eden gUzel yurd topraklarının biricik fmal kaynağı~J!• 
ZAYİ MAKBUZ 

' 
' 1 

Arpa unu 
Bakla unu 
Yulaf unu 
Nohut unu 
Cavdar unu 
Pirine unu 
lornflau 
Bezelye unu 
Patates unu 
Fasulye unu 
Mercimek unu 
Buğday nişast~.sı 

P!rinç nişast sı 

Salep · 
Tarcın 
Kimyon 
K~ranfil 
Zencefil 
Karabiber 
Yenibahar 
Beyaz biber 
Sofra tuzu 
Kırmızı hibe\ 
( K'-llU ve 

Paketleri) 

l. o ı . ~ 
KELVINATOR~~~ 
001.APl.Alll H/SRIU!SI HAVR•TTS aU:lAICJIA liıİI' 

· 21500 sayılı beyanoaem ile İstan
bul İthalat Gümrügfinden çıkarı:an 1 
mallar ıçin Sonyano W! Hananel tu- ' 
hafiye mağazasının almış olduğu 
20.3.939 tarih ve 14567 sayılı ve 
938 66 liralık makbuzı.ı.. zayi olmuş- ı' 
tur. Yenisi alınarağmdan esk:sin:n 
hükmü kalmamıştır. 1 

w:mıwıo l"AJIİ11İNİN SE.Sİ 30lıır11.·ı.iıUD / q -.iM U . eavohu ,.... "° 1 
VE ACEHr5~1.~INOE- -

=============~====-=-::...:.:;- ================~ 
Preventorium Sanatorium Direktörlüğünden : 

. Miktar 
Eksil,meye Prevantoryom Pansiyon Tahmin Tutarı İlk · Eksiltm~ain ya-

Konan maddenin için için olunan F. teminat pılacaiı 
1 cinsi Kilo Adet Kilo Adet kuruş Lira Krş. Lira K. Şekil Gün Saat 
'j fü~-;,jckınek 20 000 -- 15000 ----·- -9-,5--3325 249 5-0--A-ç_ı_k ___ 2-l/_6_/_39--14_., 

1 Kıvırcık koyun eti-- 1 OOt- 1000 
I Erkek d ğl.ç koyun etı 8 OOt \?00, 
Kuzu etı 2 001 '500 

1 

Ciger 
Beyin 

! Paca 
jşkeınbt: 

50u 300 

-
500 

tooo 
ıon 

- __;e 

250 
~00 
llOO 
500 

250 ki!.)~U 

55. 
55. 
45. 
40. 

'1:1. 
15 
3.5 

15. 

1100 
7700 
1575 
320 

135 
150 
70 

150 

2750 

1 
802 15 Kapalı 21/6/39 14J~ 

37 90 Açık 21/6/':Jf) 14.4 

Memlekette L..: m tksath bırulmuş ve her şey:: rcıg n !ll (2 4 ) )C e ncsia ıfirbüz yeti,mesi ıe 
tcvakkuf~uz hizmet c'miş yegane Tijrk aan'at evidir. Yavru:arınıta, doktorhrı ·ııın tertip ve 

Kcsllmiş kuru meşe ve 
gürgen pdunu 250 000 
Meşe mangal kömürü JO ÔOO 
Gazhane koku 100 (ton) 
Yerli kriple 150 (ton) 

Q75. 

4. 
1900. 
1650 

400 
1900 
2475 

564 40 Kapalı . 21/6/39 15.lı 

tavsİ}cs.le ver C!ğiniz bu gıdal tr mu.Jık hu mn•auzu lemi t edece'<ti ·• 
----------~--

Arpakırması 

Kaba ve ince kepek 
Seman 

38 çeşit yaş sebze 

- --- -· -- -----· 
5000 

16000 
13000 

29230 32500 17150 15650 

6. 
4,5 
2. 

300 
720 
260 

96 

4930,75 370 

Açık 21/6/39 15.3C 

-Açık 21/6/939 15.45 

bUnyada beynelmllel 'öhret1 haiz e~ıerlla kat'lyyen om..ız omuzadır. I K~ğan Patates 
1Yumurta 
ı -

2500 
3000 

:woo 
3000 

7,5 
8, 
1,75 

337,50 
480 
612,50 

21/6/39 16.3" 107,~5 

Daha üstüniinün bulunması mümkün deği " dir. Tekm 1 müs 'ahıaratamıı muhayyerl :-. H:r yerde 
daim, tac ol u ak bulacıluınıı. Adres: Beşlktaç-Kıhi:a11 M. N..ırl Ç ?A Te!. 40337 ' S deyağ (Trabzon) 200 

20000 

200 
2000 

15000 

85 
100 

340 

Açık 

~----------------

----~~lmD--------~--------İ lan ları Devlet Demiryolları 
;.. .. ~----------~~--~--lllm--~llA-Krıı utıuk ı brnrn ıst · \'Onu ıle iltisak hattJ işaatı kapalı zarf usulü ile 

v 1 vahıd f ı t u nncı" .• eksıltmeye çıkarılm~ştır: 
1 Bu " n muharrmen bC'deiı 110.000 l.rachr. 

2 - i t kiııPı bu ışe aıt sartnameve sair evrakı Devlet Demiryollarının 

)İr1'.ccı \C' nk .r H' ıwlNmden 5,5 lira bedelle alnbilırler. 

3 - Fksıllnw 23/GN:rn cmn:ı günü saat l ! de Ankar da, Devlet De

miryoll ıı Yol clnırcsındc toplanacak merkez I. incı komisyonunca yapı-
1Iacaktır. 

4 E <~ıltnH'\ cı gıı ~ bılmck ıçin isteklilcrın teklıf mcktuplari)(' birlik

te aş , a ) zı ı <'\ r k ve vcsaıki ayni gün sa ... t lp o kadar kom syon reis
liğmc t \ cu < l!T'ı o mal. Ummdır. 

aı. _4 O :ı~ ılı k nun ahkiıınına uygun olarak 67j0 lır Lk m•ıvakkat. 

temınat. 

b~ Bu k.ınunun t \ ın C'ttıği vesıkalar, 

C> ~un kdJat Vckaletınden musaddak ehli,>ct vesıkası Ehliyet ves. 

kası içın ıh cı l !,'Ut unden en az sekiz gün evvel bu ve ıkanın v~r:lır:esıne 

esas olacak bclge!c·rını bir ıstidaya rapten müracaıı.t elmclcrı lfızımdır .• 

SAÇ EKSiRi 

Saçları besler, köklerini kuY
Yetlendirir, d51dUmcsini önler, 

kepclderı ni giderir. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

Beyo§lu - latanbut 

.2112. .3934. 

[ İstanbul ·Belediyesi ilanları --------------Beher metre rnurabbaına beş lira bedel tahmin olunan Aksaray Yan
gın yerinde 24 uncu adada 955/3 harita numaralı arsanın arkasında yüz
süz 216 metre murabb ı Belediye malı arsa satılmak üzere açık arttırmaya 
konulmuştur. Şartnamesi Encümen kalminde görülebilir. İstekliler 81 lira 
lık ilk teminat makbuz veya mektu~ile birlikte 19/6/939 pazartesi günü 
saat 14.30 da ~aiall Encümende bulunmalıdırlar. (3932\ 

...ı deyağ (Urfa) 200(' 

ı Beyaz peynir - -- 1000 

! Kaşar pey~--- 1000 

,,..~~~AIMM~lTnvuk 500 

8'11~""'-'IN•~~· Hındi 200 
Piliç 200 

Zeytinyağı AY\•alık 1000 
Toz şeker 150() 
Makınelenmiş Tosya 

\pirinci . 

1 Makarna (irmık) 
1 Un ekstra 
1 İrmik (sıfır No.) 

1 Nişasta (yerli bu~~ 
Pırinçunu 

Siyah zeytin 

Sofrı:. tuzu ll~~~im;~~İIİI Tuz yemeklik 

350( 
1500 
2000ı 

100 
100 
101) 
500 

1000 
loc 

--- ·----~-

1000 
ı.ooo 

500 

200 
200 

1000 
4000 

2500 
'OQO 

'.JUO 
100 
100 
100 
300 
500 

40 
70 

70. 
55 
60 

52 
27 

27 
25 
15 
18 
20 
25 
27 
4.5 
6,5 

4000 

800 
1400 

700 
220 
240 

1040 
1485 

1620 
625 
600 
36 
40 
50 

216 
67.5 

6,5 
j Kuru fasulye (Derma-

1 
son) 600 400 25 250 
ŞC'hriye (irmik) 100 100 25 50 
Kuru barbunya 1 100 JOO 12,5 25 

- -- ~ - - Sabun Ayvalık 3000 20a 35 ı 120 
Sultamıhmet Beşinci Sulh Hukuk Soda 1500 ...., 5 75 

Hakimliğinden: ~eşil mt!rcimek lfıO 1 "P t 7 51 

tstiınbulda Göztepedc Çakıl so - Kırmızı mercime. 50 50 10 75 
kağında 32 numarulı hanede sakine Nohut (Biga) 400 700 l '>,S i 5 

325,50 Açık 22/6/39 14 

165 Açık 22/6/39 14.lfJ 

----~----~--~~--

87 Açık 22/6/39 15 

-

562,30 22/ti/39 ıs .30 

. . h 11. 1 ... d Kuru bamya 5Cı 50 100 100 
Naılcnın yıne ma a ı mez~ur a - ----- _____ ---------------- _ __ _ 
mukim oğlu Bayram aleyhine ika- Portakal (80 lik Dört- --~----------

1 d""" d d ··ad l h yol) 
mc ey e ıgı a\·a a mu eaa ey Portakal (160 lık Hatay) 

1000 
1500 

1000 
1500 

3,5 
3 

70 
90 

namına göndcrılen davetiyeye mü- Portskal (160 lık Mer-

başiri t~rafından veril<'n meşruhat-1 sin yafası) 1000 1000 4,5 90 
ta bulunamac:iığı \ e ık..ımctgahının Mandalina (100 lük) 1000 ;oop 2,5 50 
halen meçhul olduğu nnıa~ılarak ila Kiraz Yarımca - 200 200 18 72 

bl.• • h Çilek Ereğli 150 150 25 75 nen yapılan te ıgata ragmen ma - Vişne 
500 500 14 14

0 

kemeye gelmemiş ve bır musaddak Kavsı 300 100 25 100 
1 .J -

vekil de göndermemiş olduğundan Karpuz (Tekirda~ 500 500 13 130 
gıyabında devomı muhakemeye ve Kavun (Topatan) 500 5QO ,.. 14 140 

müddeiyenin c!.~.abı sübutiyesini I K~_vu~ (Kı_rkağfu 500 !i!lO 16 160 
"h t k ·· lrl muhaklmenin 29 Murdumerık lOG .Ot. 10 20 1 

zar e me uz Türbeerik 150 150 10 30 
haziran 939 tarihıne müsadif per- Scftali 400 200 

ı 7 l02 

şembe giınü saat on dörde talikıne üzüm (çavuş) 700 500 17,5 210 
ve gıyap kararının yirmi gün müd- Üzüm (yapıncak) 500 500 12 120 
detle ilanen tebliğine karar verilm~ Taze incir 200 20\ 10 40 
olduğundan işbu ilanın neşri tari- Elma (Amasya) 500 500 30 300 · 

/ 

f 

ı r.cı.s Acik 22/6/939 16 15 

hinden itibaren müddeti mezklıre _E_lm_a_<G_ü_m_ü_ş_h_an_c_> ___ s_o __ o _____ so_o_...:,.._.=:=:.'" .... _ .... "..._ __ 2_0 ___ 2_0_0 ____ ---"'=---==-=zz==-==-=-=--_... 
zarfında itiraz ve masarifi gıyabiye-

yi tesviye ederek mahkemede hazır 

bulunmadığı veya bir vekil bulun
cturmadığı takdirde hakkında itti

haz olunan gıyap kararının muteber 
ve dermeyan olunan vakınları kabul 
etmiş addolunacağını mübeyyin ve 
tebligat makamına kaim olmak üze-
re keyfiyet ilim olunur. (1842) 

Sahlbl: A. Oemaleddin Snra~ğlu 

Ne riyat müdürilc facld ÇETiN 

--Ba ıldığı yer: atbaai EbUzziya 

1 - Kurumumuz \'e pansiyonunun 1939 mali yılına ait yiyecek, yakacak ve sair ihtiyaçları hazırlanan ş:ır~ 
nameleri mucibince eksiltmeye konulmuştur. . 

2 - Eksiltme yukarıda gösterilen gün ve saatlerde fstanbulda Cağaloğlundn Yüksek Mektepler Muhıısib1 

Mesullüğü binasında toplanacak Satın alma Komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Kapalı zarf usulile yapılacak eksiltmeler için isteklilerin teklif mektuplarını 2490 sayılı kanun hükÜ111' 

leri dairesinde istenilen vesikalarla b!rli~te muayyen saatten bir saat evvel makbuz mukabilinde KoınisY011 
Reisliğine vermeleri. 

4 - İstekliler, 1939 yılına ait Ticaret odası vesikası ve yine 1939 olmadığı takdirde 1938 yılına ait null· 
sat Unvan tezkerelerile eksiltmesincgirecekleri f§ kadar (enaz) her hangi bir resmi müessesede iş yaptıklarıflg 
ve bu müesseseyi memnun ettiklerine dair birer bonservis ibraz edeceklerdir. t 

5 - Bu erzak \·esaireyi .vermek i~teyenlerin yukarıda gösterilen saatten bir ı;aat evvele kadar muvak~~ 
teminatlarını Yüksek Mektepler Muhasipliğine yatırmalal'ı ve ~artnameleri görmek isteyenlerin de hV°~ 
uıüessese Direkt6rlüğüne baş, wrmalıw~ - -


