
-

. 
PER$EMBE 

IDAll& ftlll 
; - , 

leteaH N_...ı ·=ip Re 14 
• a T ...... ı y_w .. a. .... ıtıli 

llTAllaUL 

llAZIRAN -
Telefoa - IOT• 

1938 İkinci yıl - No. 394 . -

• 
1 

... -· ...... - . - -

QONLOK SiYASi HALK QAZBTl6SI 

ABOllll ŞAllTLAltl 
ftıtı:l1• Sa.W 

900 Kr. Seneliii 2400 Kr. 
JOO Kr. 6 aybia 12'0 Kr • 
260 Kr. J aylalı 650 Kr. 

90 Kr. 1 aybiı 3SO Kr. 
P .. ea it....._. st--••lt .... 
ı .. etler icl• il, l f, 7 .1 •• f Un 

- .. 
llER YERDE 

3 
KUR Uf 

Prens Paul'ün 
Seyahati 

Türk Askeri Heyetinin Arnavutlukta Neler 
Londra'd~ . Yaptığı 
Temas Ve Ziyaretler 1 

· Yazın: HiiM,.iıa Cahid YALÇIN 

londradan : 

Oluyor? 
~ Yugoslavya Naibi Hükumeti 
P~ns Paul'ün Hariciye Nazırı ile 1 İtalyanlar Eski Başvekil 

Mehdi F raşi Ve Bir Çok 
Mebusları Tevkif Ettiler 
Halka Kral Zogo aleyhinde çevri
len bir film gösterilirken hadise çıktı 

::~te B~rli_ne seyahati, B_alkanla- İngı·liz - Sovyet Anlaşmasını Biran 
l> dıkkatı bılhassa celbettı. Prens 

aul'ün Ber~nde kalacağı bir harta Evvel Tahakkuk Ettirmek için Mos-
~fında takıp olunacak program 

:~i nüma~işl:re büyük. bir yer· kovaya Bir Diplo-
.. sıs ~tmemış ıse de Berlın meha-

~lınin ~u ziyareti istismar etm~k mat Gönderiliyor 
~ernesı ve Yugoslavyayı tamamıle 

lnıhver devletlerinin nüfuzu altmda 
göstermek vesi~lerini araması tabi
idir. 

it Berlinde Yugoslavya Naibi Hü -
Urneti ve Hariciye Nazırı ile nazi j 

~flen arasında cereyan edecek mu
avere ve müzakerelerde Balkan 

~tantının istikbali de mevzubahs 
~~~~~ı söyleniyor. Filhakika, daha 

.' ~~ıçtanberi, İtalya bu ittüak-
an hıç hoşlanmamıştı. Berlin • Ro

lna ittifakından sonra mihver dev -
leuerini tek bir teşekkül tarzında 
te~akki etmek zarureti hasıl olduğu 

Bal · nkına kar-

Londra, 7 (Hususi) - Orgeneral 
Asım Orbayın riyaseti altındaki 

Türk heyeti bugün İngiltere Har
biye Nazın Hor Belişa tarafından 
kabul edilmiştir. 

Türk heyeti müteakiben Londra
daki birçok harp endüstrisi merkez
lerini gezmişler ve bilahare İngil
tere Genel Kurmay Dairesini de zi· 
yaret etmi§lerdir • Türk heyetinin 
buradaki temasları büyük bir alika 
uyandırmaktadır. 

General Gcmıelin'in ziyareti 
Londra, 7 (A.A.) - Fransız ordu· 

ları Başkumandanı Gamelin, refa
katinde Vikont Gort olduğu halde 
bu sabah Sandhurst askeri kolejini 
ziyaret ve zabit namzetlerini teftiş 

an mi- etmiştir. 
lakı içindeki vaziyeti dolayısile çok Di1" karar 
l.or bir mevkie düştü. Mihverin ilk Paris, 7 (A.A.) - Fransız gaze-
ifi Balkanların vahdetini parçala • teleri, General Gamelin'in İngilte-
an.~ iti üzerinde temerküz ediyor. reye yaptığı yeni seyahati mevzuu 
~Unkü o zaman Balkan devletlerini I bahsederek İngilizlerin bundan böy-

rer birer ortadan kaldırmak, ya- le müttefik ordular umum kuman-
hut himaye altına almak veyahut Ola AYa• Kamaruıacla beya• danlığını bir Fransız generaline tev
Jeni çei}t bir müstemleke şekline aatta buluaaa Cbamherlaia (Sona S üaell sayfanu:r.cla) 
90

krna1r. imkanları kolay elde edi -~• 
lebilir. y M k G . . 

Türk - İllıgiliz anlaşması vukua unan e tep emısı ~ten sonra mihver devletleri 

l U&Qslavyayı 11kı1tımi1ya tiqlaclı· L• G ld,. 
ar. Onu Balkan ittifakından cıkmı- ımanımıza e ı 

h tefvtk ediyorlar. Guya Türk - İn-
liliı anlaşması Balkanlıların at.zu 
ettikleri bitaraflık siyasetine muga- .. 
:ır imiş. Bu iddiaya Rumanya dev- 1 • 
b~t adamarından biri pek müskit 
~r ceva_p. verdi. Balkan misakının 

rnellerını veprensiplerini izah ede 
re~ '!'ürk - İngiiz anlnşmasının bu 
:sa~. ile takip edilen gayeye hiç 

rnunafi olmadığını gösterdi. Yu
loslavyanın Balkan misakında de
~lltn etmesi için hukuki hiç bir 
~p mevcut değildir. Grtad:ı yal-

"~ Berlin - Rontıidaf gelen bir taz
tık vardır. 

~ugoslavya -Ou tazyjke mukave -
~et edecek kadar kendind~ kuvvet 

l&sedecek midiı:.? Basiret göstere -:k ll'lidir, demiyoruz. Çünkü Yu- ~ 

-

• 
l 

~slav dostlarımızın dirayet ve ze- Arts mektep gemlmaia db ahaan resmi 
d.ı:rından, ortadaki tehlikeyi anla- ( Y•zı•ı a Uncu ••Jfllmızll• ) 
t ~nnd~ h~ ~phem~ yo~u~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
b alnız, tehlikeyi görmek başkadır, "\ 

~~ karşı koymak imkanlarını bul- r 1 .. 1 V • ı r aA. h . T fı .k ' 
. ~aşkadır. uç ı enı re ırı6 ım ı e rı amız: 

., ~ız~~ dü~nifşümüze göre, Türk ,,,.. vvvv ,r 
"e gı~~ itilafı en birinci faydasını l 
tıer ~~ıni Yugoslavya üzerinde gös 1 _ BUyUk C8SUSl8r 
.... ltliftır. Çünkü bu itilaf akdedil.. •eın· 
"1 lf ve Balkan yarımadasında 

Umumi h•rpte ve llUnra 
l•rlhlnll• bUyUk roller 
oynır•n c••u•l•nn h•
rlkullll• m•c•r•l•n 

2 - Askın DoQusu 

"ü Uaızaın ve müttehit bir kuvvet 
~u~ gelmemiş olsaydı bugün 
~ na Paul Berline seyahat eder -
~k daha müşkül şartlarla kar
ltt aktı. Berlinde Yugoslav dev
\>e :d~J.arına çok daha amirane 
e.ıt .4fın bir lisan ile hitap edile -
'- tı. Bugün Yugoslavya okşanıyor
~ liebebi, arkada Yugoslavyanın 
~ k hacette dayanabileceği bir 

Orh•n 8. nln n•kl•IUll 
bUrUk •tk ve hl• rom•nı -

~-İngiliz anlqmuının bulun- 3-Sayid Battal Gazi 
!torna - Berlin mihveri, Balkan • ı c dd • F h d 

letletinfn bir Arnavutluk gibi 1 1 8 8 1 erru za 
IÜn içinde ifleri bitirilemiyece- M. Ra•lm Özgenin .. Y • 

k•naat getirince, eline bir kıı.- nl S•b•h için r•zdılı 
- du•ldiV'en geçirmek mecburiye.!i- bUyUk ~rlhl tefrik 
~. 1rnUftur.Yug9slavyanın bugun • 

~ d•ha rahat nefes alabilmesi t--------·------
\' n dahmne «itmiştir. Pazar Günü 
"toalıvyanın Balkan llliaakını 

Böıle1İJI Gahit y AI..çlN B 1 
<8-u s ÖReti .,,..,..,.> aş ıyoruz ~ezar Battııti idamdan ıonr 

~akiAraaTUt!ak Krab Zlğonu• 
latanbdld 1 alıamış bir resmi 

INÖNÜ 
GELİYOR 

Ankara, 1 (A.A.) - Reisicüm
hur. İsmet lnönii, ailesi ile birıik
te saat Z3 de hu.susi trenle Anka
~ lia8JçM b'itgtıl'tllllflWdtP. 

ReiBtcümfıur# istasyonda B. M. 
Meclisi Reisi Abdülhalik Rendcı, 

Başvekil Doktor Refik Saydam, 
Genel Kurmay Başkanı Mareşal 
Çakmak, bütün vekiller, mebuslar, 
mülki ve <Ukeri rical tarafından 
uğutlanmqlar ve istcuycmu doldu-
1"4n halk tarafından şiddetle alkıı
lanmı§lardır. 

ReJi.ricümhuru Derincede karş~ 

lamak ütere ~hrimizde bulu.nan 
Dahiliye Vekili Faik Öztrakla Vali 
LUtfi Kırdar dün öğleckn sonra 
Savarona yatile Derinceye 1ıareket 
etmişlerdir. 

İNÖNÜ POLİTİSLE FON 
PAPENİ KABUL ETTİ 

Ankara, 7 ( A.A.) - Reisicüm-
1ıur İsmet lnönü. bugün saat 11 de 
birkaç zamandanberi §ehrimizde 
bulunaıı Yunanistanın Paris El~'isi 
B. Politisi, öğleden sonra saat 16.30 
da da m.ezunen gittiği memleketin
den Ankaraya avdet etmiş olan 
Almanya Büyük Elçisi B. Von Pa
peni kabul buyunntqlardır. Her i
ki kabulde de Hariciye Vekili Şük
rü Saracoğlu hazır bulunmtqtur. 

Mecliste Kabul 
Edilen Kanunlar 

Ankara, 7 (A.A.) - Büyük Millet 
Meclisi, bugün Şemsettin Günalta
yın başkanlığı altında toplanarak 
Bergamanın Arifbey mahallesinden 
Şeref oğlu Ali Örkmez, Konyanır. 
Hasandede Mescit mahallesinden 
Mustafa kızı Huriye ve Vezirköprü
nün Taşkale mahallesinden Kara 
Mehmet oğullarından Cemal Saka
rın ölüm cezasına çarptırılmaları 

hakkındaki mazbataları kabul etmiş
tir. 

İstiklfil Harbi malullerine verile
cek 8700 liralık para mükafatı hak
kındaki kanun layihasının kabulün
den sonra biICtmum muvanaf sü -
baylarla askeri memutlarm yirmi 
beş yaşını ikmal etmeden evlenemi· 
yeceklerine dair olan kanunun ta
dili hakkındaki Jayihanın birinci 
maddesinin bazı halipleı· tarafınd1tn 
ileri sürülc.n mOtalealar nazan d\.k -

(Soaa 8 llaell •yfunnda) 

Fllml seyredenlere : " Perdede Zogo görUn
llUIU z•man lshk çahn. Mus•ollnl görUnUnce 
•lkıtlayın 1 tallmatı varllml~tl. Fakat seylr
cller b11nun ak•lnl yapll. 
vvv ... ııvvvvvvvvvvvv'~ .. ,,A/VvvvvWWWVV'VV'VVVVV~ 

. Dün matbaamızı Arnav~tlukta~ ı 
yeni gelen bir Arnavut munevverı 

: ziyaret ederek bize Arnavutlukta 
1 hlli cereyan eden hadiseler 
hakkında aşağıya naklettiğimiz ma
lumatı verdi: 

c İtalyanlar Arnavutluğun belli 
başlı şehirlerini zapt-ettikten sonra 
sıkı bir idare tatbik etmiye başla
mışlardır. Dikkat ederseniz .Arna· 
vutluğun belli başlı şehirlerini. di-

yorum. Zira Arnavutluğun bazı 

dağlık ~e sarp mıntakalannda he
niiz fiilen İtalyan hakimiyetine bo
yun eğmemiş yerler mevcuttur. İ· 
talyanlar büyük Arnavut şehirleri
ni, daha evvel Arnavutluğa borç pa
ra vererek yaptırdıkları muntazam 
şoseler sayesinde zaptedebilmişler

dir. 
Arnavutlar, İtalyanların bütün 

Yeni Rumen Meclisi 
Merasimle Açıldı · 

Sa Majeste Kral K~_ol Bıı Veaile 
1/e MiJ · Bir. u ra Etti 
Biikreş, 7 (Hususi) - Yeni Ru· 

men parlamentosu bugün ilk top· 
lantısını yapmıştır. Bu vesile ile 
Kral Sa Majeste İkinci Karol çok 
mühim siyasi bir nutuk irad etmiş· 
tir. 

Kral nutkunda ezcümle, Ruman
yadaki bütün siyasi partilerin lağvı 
ile cMiili Rönesans. Pal"tisinin tesi· 
si sebeplerini anlatmış ve bu hare
ketin memleketin dahilde ve hariçte 
kuvvetlenmesini intaç edeceğini 

kaydetmiştir. 
Kral, bundan sonra beynelmilel 

' vaziyetlere işaret ederek Rumanya
nın her ihtimale karşı hazır oldu
ğunu ve dostlarına itimadı bulun-
duğunu söylemiştir. · 

Kralın sözleri şiddetle alkışlan-

mıştır. 

Yarınki Rumen milli bayramının 
bütün memlekette geçen senelerle 
mukayese edilemiyecek derecede 
mükemmel bir şekilde kutlulanma
sı için büyük hazırlıklar yapılmış
tır. 

Yunan Veliahdi Bükr~şte 
Bükı·eş, 7 (A. A.) - Yunanistan 

Veliahdi Prens Paul saat 12.30 da 

Sa Majute Kral Karol 

buraya gelmiş ve istasyonda Kral 
Veliahd. Başvekil, yüksek devlet 

memurları, Yunanistan elçisi ve 

daha birçok zevat tarafından karp· 
lanmıştır. 

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

KİMSESİZ 
Vali ve Belediye Reisi şimdiye 

kadar Darülacezede barınan kimse
siz çocuklar için yeni bir müessese
nin kurulmasında amil odu. 

Darülaceze, hayattan nasibini al
mış, ömrünün sonbaharında kimse
siz kalmış muhtaç vatandaşı saçak~ 
lan altına alan bir şefkat yuvasıdır. 
Bu itibarladır k'!, yarının ümidi olan 
cçocuk> un D.:ırülacczede yeri ol -
maması lazımdı. 

Sayın LUtfi Kırdar bu hakikati 
görmüş ve icap eden tedbiri almıı 
olmakla o:çocuk» un memleket için 
büyük bir kıymet · olduğunu kavı-ı
yan bir idareci olduğunu ispat et -
miştir. 

Derhal ilave edelim ki bu ilk 
hamleyi, çok nu!fk(lr olmakla bera
ber, dijn hım1'eler takip etmnM 

ÇOCUKLAR 
ve süt damlası gibi kimsesiz yavrtıo 
!arımızla me§gul dairelere eskiden 
fısıldanan: 

- Süt yazmayınız? Yoğurt ver -
meyiniz! gibi manasız talimat geri 
alınmazsa şehrimizde ckimsesiz ço

cuklarımız• için sarfedilen gayret -
ler yarım kalmıya mahkünıdur. 

Ancak, ıehrin bli§ında LCitfı Kır
dar ayarında şuurlu baba kalbi ta· 

şıyan bir ıdareci bulundukça bu ha. 
zin ~elenin yilz güldü~cek bil' 

sureti t~~-vıye~e bailanacağını ümH 
eciebili.ri:z. Çünkü görüyoruz ki alı
nan w alınmak istenen tedbirlerde 

bir ınıicam ve bilhassa bariz bir 
muvaffak olmak azmi ıön çarpı • 
ror. 
A. CEllALEDDIN SA«AÇOGLll 



TENISAllAH 8 Hazira:t l~ 

Yün iplik lhtiki-
•• •• 

rının onune 

-·- Geçiliyor 

Küçükken Çolı Atılgan Ve Ele 
Avuca Sığmaz Bir Çocuktum 

Hazırlanan nizamname 
yakında mer'iycte 

girecek 
fırsat buldukça köyden kaçar, ova·] 
daki köylerin ve bilhassa (Susur-J 
luk) çocuklarına balta asardım. Kav 
galanmda al".asıra yediğim dayakla, 
baş.roda ve yüzümde hasıl olan sıy
rık ve yarıklar, şişlikler ve morluk
lar bana, zevkli ve şerefli birer sa· 
vaş yadigan gibi gelirdi. Fakat, 
kavgalarımın çoğunu has.mlarımı 
kol kıa.ldırtıp pes ettirmek, ağlatıp 
aman dedirtmekle bitirirdim. Yar
dığım başların, kırd•ğım kollann 
hesabmı köyümuzün korucusu ile, 
zaptiye onbaş sı da şaşırmıştı. Bu 
yüzden, civar köylülerin hakkımda
ki ş·ka) etleri hiç eksik olmaz ve beı'lı 
de horlanıp hırpalanmaktan, sık sık 
l yümrüğü yeyip ovalanmaktan u

sanmaz ,.e kurtulamazdım. 
Koy imamının, muhtnrınm nasi

hat ve tembihleri bir türlü ku1avı-.., 
ma g rmez, hele zavallı nnam1a ni
nemin feryatları bir türlü tesirini 
göstermezdi. Fırsat buldukça yine 
boğuşup dövüşür, döver ve dövülür
düm. Konu komşu, bendeki bu kav-

• g~c .. ruhun babamdan intikal ettiği
nı soylcrler. babam gibi haşan ola
cağımdan eseflenirlerdi. Hele za. 

1 vallı anam. babamın yüzünden çek· 
t~l=ri~i bir de benden çekeceğini 
du""unur ve hiç şüphe yok ki, çok ta 
üzülürdü. 
Hakkı da vardı kadıncağızın. Çün

kü, hayatımın on beşinci yılında ha
şarı} ğım büsbütün artmıs, civar 
kö_:Jeri biribirine katmıştım. Köyü
rnun, kendım gibi dÖ\'ÜŞken. atılgan 
ve vılmaz, yorulmazlannı da kandı
rarak ba ma toplamıştım. Haftada 
iki gün olsun ova ·a akınlnr yapıyor
d~m .. ~~pk: ?ir takip müfrezesi gi
bı. koyu çevıriyor, yol başlarını ke
sıyordum. Bekliyor, bekliyor ve ni
hnyet, köve giren veya kö •den çı
kan • kendi l'a..~mızdaki ~uklan, 
h~tt~ bazan kendimizdc>n büyükleri
nı bıle pusumuza düşürüyor, başla
rına üşüşüyorduk. Fakat, bütün bu 

f akınlanmızda kadınlara, kızlara i
lişmemeyi, yer ve ağaç mahsulleri· 
ne, kimsenin malına el sürmemey· 
de. bir mertlik lb.imesi tanıyordukı 

, ~endimize hırsız ve ~pulcu de~ 
dırtmekten, şeref ve namusumuza 
leke sürdürtmekten son dttecede 
şa1nnıyorduk . 

. Bu ~ek hq.arıllk devri de 
bırkaç yıl sürmüıtü. 

ı On sekizime bastığım zaman na
mım da kendim &ibi sivrilmi3ti. A
~ Ahmet iami babamınki gibi, kö
yumde ve civanmda, korku ile ka
nş k bir sa •ıı uyandırmıştı. Seven
ler de vardı. Ben de biraz ağır1aş-
1nıştım hani. Artık, ova köylerine 
u~nmıyı, yok yere ötekine beri
~ıne el uzatmayı ayıp sa ·ıyor, mert
lığe, efeliğe aykırı buluyordum. Fa
kat, bu hayat beni pek çabuk sık-
mıştı. Tuhaf değil mi' Ruhu .. ··· m SU· 
1c(ınetten haz duymuyor, yaşadığım 

ı hayat ruhuma uymuyordu. Sönük 
, geçc:11 bu hayatı ruhum bir türli\ 
' benımseyemf •ordu. Sözün kısas:ı 
tatsız, tuzsuz bir hayat geçiriyor
dum. Memnun değildim halimden. 
~u sırada vakit geçirmek için köyün 
ımamından okuyup yazmak ağreni
yor ve bununla biraz olsun oyalanı
yordum. 

Bir gün, dolma çiftemf omuzla
. mış, Keşişe doğru uzanmışt1m. (Su 
I 11çtu) denilen yerde karaca bekli
/ y~rdum .. Burası, Ke.~isin oldukÇa 

yuksek bır noktası idi. Her vanı am 
ve me.c:e]erle örü1müş, yerleri y~m
ye fl ığreltilere, kayaları kaba yo
sunlara bürilnmilştü. Zümrüt gibi 
çayırla1?.nı, ba~tan basa s:m çiydem
:er bürumüştü. fki yüksek kayalı
gın birle tikl~i çok dar bir boyun 
noktasından k6p!ire köpüre akan 
s~lar, bir mermer merdivene ben
zıyen t~lar fizerinden, tıpkı beyaz
lara bürünmüş bir dağ perisi gibi 
şen 'c şakrak kahkahalar atarak 
etraaf naz ve ~ve s çarak, dolgun v~ 
olr,un vücudiJe nkl kıvrılıp kıı- ta
r~ kayıyordu. Suların şakırtısr bill
~ülleri cortu!!!Yordu. Onlar da t9bi-

-._ 

atın bu müstesna güzelliğini alkışlı· ~ehrirnizde perakende olarak sa
yor, §akıyor, §akıyorlardı. ı tılan yün ipliklerinin ambalajı hak· 

Koyu yeşil yosun kaplı bir kaya· kında !İstanbul Ticaret Odası Mec· 
nın altına çekilip sinmiştim. Farına- lisince 10.5.939 da ittihaz edilen ka
ğım tetikte olduğu halde etrafı göz· rar, önümüzdeki cumartesi günün· 
lüyor, dinliyordum. Böylece, kcn· den itiabren mer'iyet mevkilne gir
dimden geçmiş, ruhumu hulyaln· miş olacaktır. Bu karar hükümleri
nmln çiçekler.dirmiştim. Şehjt ba- ne göre ı nisan 940 tan itibaren pe
bamla Dömekenin yalçın sırtlarına rakende sabşlarda yün iplikler 20 
tırmanıyor, Kadri Çavuşla Velstin şer gramdan dort çil€ olmak üzer 
ovalarında çılgınlıklar yapıyordum 80 gram sikletinde olacak ve her 
O sırada, ansızın, sağımdan ve pek turanın üstüne içindeki yünün cin-
yakınımdan bir silah patlamış, bcm sini ve sikletini gösteren bandajlar 
§lçrntarak tatlı hulyalarımdan ayır· konacaktır. 

O gün. Kolba§ı Deli Mehmedin se
si cevapsız kalmıştı. Nedense silah
lar patlıyor, kurşunlar vızıldıyor, 

reji kolcularının lıvueleri gittikçe 
yükseliyord~. Mumcu Alinin sıkışık 
bir vaziyette olduğunu, mal ve can
dan ziyade mertlik kaygısile kıvran
dığını anlamışf1m ,.e o umanın gö
reneği icabından olarak dU~ün ta
rafa yardımı kurmuştum. Süri.ine, 
eğile müsademe yetine iyice sokul-
muştum. Tesadüf beni, t1pkı arzum 
gibi, düşkün tarafa yardım edecek 
bir vaziyette bulunduruyordu. Reji 
kolculannın pusu tuttuğu yerin 
yanı gerisinde ve yüksek bir höyü-
ğün üzerinde idim. Kolcuları birer 
birer görüyor, bütün hareketlerini 
seyrediyordum. 
Olduğum yere uzandım ve ç!fte-

min iki gözünü de blrlbiri ardına 
boşalttım. Arkadan belimdeki beşli 
Amerikana sarıldım. Daha ikinc~ 
kurşunu atmıyn vakit kalmamıştı 
Gerileri bana çevrik olan yedi kok~ 
da çil yavrulan gibi dağılmışlardı 
Kolbaşı Deli Mehmedin sesi yine 
yükselm~: 

- Kahpenin eniği ardımızı kuşat
tı çocuklar. Atlayın hayvanlara ... 

Yakında bir rapor hazırlanarak 
1 

temmuz ayından evvel Vekalete j 
gönderilecektir. 
~~~ ~- - - - - - ----- ~ - · - ·~·-~- - -- -- -----
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Muallimler için 
Yeni Kurslar 
Açılacak 

Müstemlf'ke meselesinde 
yeni prensipler 

- . 
Maarif MUdUrlUğU bir de 

aeyah• I programı 

hazırl•d• 
İstanbul Maarif müdürlüğü buse· 

ne 20 hazirandan itibaren tatbik o

lunmak üzere muallimler arasında 

geniş bir seyahat ve kurs programı 

hazıriamfşfır. Bu programa naza· 

ran seyahat programı İstanbu da -

hilinde ve haricinde olmak üzere iki 
kısımdır. Kurslar ise musiki, :fotoğ

rafçılık, beden terbiyesi, resim gıbi 
kısımlardan müt~ekkil olacaktır. 

Butün kurslar, İstanbulda açılacak 

ve bu kurslara müracaat eden taş· 
ra muallimleri de iştirak edecekler

dir. 
Yapılacak seyahatlerden biri Ka

radenize olacak ve 10 gün sürecek· 
lir. 

Bu mühim programın tatbikatını 

ve tef errüatmı tesbit etmek üzere 

Maarif Müdürlü~ünde bir komisyon 
kurulmuştur. 

Tcsbit edilen program broşür ha· 

linde tabolunacak ve alakadarlara 
dağıtılacaktır. 

Yeni Adliye 
Sarayı Planı 
Hazırlanıyor 

Bakırköy Hastahane
sinde Yeni Bir Pavyo~ 

~~ 

Mazllar Osman •İlafirleriae ye.l payYoau ıudirirken 
Dün, Bakırköy Emrazı asabiye ve 

akliye hası.ahaneilnin yeni inşa o -
lunan 200 yataklı ve modern pavi
yonunun resmi küşadı merasimle 
ve oldukça (Üzide kalabalık bir da
vetli kitlesinin i~tı~akile yapılmış
tır. 

Saat 11 de T1p fakültesi emrazı 
asabiye ve akliye profesörü ve Ba
kırköy Emrazı akliye ve asabiye 
hastall€si Müdürü Mazhar Osman 
müessesesinin Direktörlük payvo -
nunda ve ders salonunda davetlilere 
bu yağmuru ve fena havada davete 
icabet ederek müesseseye karşı gös 
terdikleri alakadan dolayı teşekkür 
ederek bizde emrazı asabiye ve ak
li) enin bugüne kadar geçirdiği saf
haları anlatmıştır. 

Türklerin çok e ki zamandanberi 
bu nevi mile s 1 re ve tıbbın 

bran ma \Jerdı.klerı ehemmiyeti te
barüz ettiren profo ör, imparatorlu
ğun son zamanlarında Türk haya -
tında gbrülen umumi inhıtatın bu 
sahaya da sirayet ettiğini kaydet -
ıniştir. . 

Burada bir hatırasına işaretle de
mi§tir ki: Ben, Mektebi Tıbbiyede 

iken o zamanki Toptaşı timarhane
sine müracaat ederek hastaları gör

mek istedim. Bu müracaatim şid -
detli bir redle kar§ılandı. Sebebini 

bir türlü anlamadığım bu red kar
şısında şaşırdım. Fakat arzuma da 

karşı duramadım. Nihayet bazı te
vassutlarla iş halloldu ve bana yal

nız erkek hastaları ayakta ve uzak
tan görebilmek imka.•.ını verdiler. 

Profesör, bugünkü medeni dün -
yada bu nevi müessc elere verilen 

ehemmiyeti tebarüz ettirerek Al -
manyada emrazı asabiye ve akvye 

müessesesi için (300) bin, Fransada 
(250) bin, İtalyada (100) bin yatağın 
bugün mevcut olduğunu, ve memle

ketimizin bugunkü ihtiyacını kar
şılamak için bizde de (18) bin ya
tağ ihtiyaç olduğunu tebarüz et -
tirmjştir ve demiştir ki: 

c - Bizde müessesenin 2200 ya -
tak haline ifrağ edilmesi şöyle bfr 

Almanya, müstemleke meselSi!t' 
de yeni bir tez çıkarmaktadır. '80 
tez, .M. ~ebbelS'in, Voel.kiscb" 
Beobachter'deki makalesinde izab ı 
di1mektedir. Bu teze göre, rnüstefll' 
leke m<:selesinde r.aı.arda tutula~ 
yeni bir faraziye, milletler arasa#' 
da bir sınıf mücadelesinin busuJı 
.ıeldiğidir. 

Mihver siyasetinin takip ettiği iS' 

tikamete göre, bugün milletler ar" 
sında hakikt blr mücadele, sın~ 
mücadelesi vardır. Beynelmilel ~ 
miada bir kapitalist devlet zürnrt5l1 

bir de hiç bir şeye malik olmı) şıı 
devletler zümre~i vardır. vers3i 
muahedesini mağlup devletlere irıl' 
za ettiren devletler bugün kı:ıpitll' 
list devlet vasJmı almışlar, V€ UP' 
kı eski kapitalist partilerin, diğer 
sınıflara karşı gösterdiği bare1'C 

1 

takınmışlardır. Almanar bu tez.i ·· 
zah eder1<en ayrıca kendi dahili te · 
kilatlarından, iç siyaset sahasınd • 
ki parti mücadelelenndcki vazı) et· 
lerden mukayese imkfmlan da btı1' 
maktadırlar ki bu, hakikate u ııf 
bir şey değildır. 

Zira dahili siyaset ile hanci siyi/ 
set arasında böyle bir muka) e 
yapmak tamamile ayn bir nol< • 
tndır. Bugünkü bcynelmi.lel canııa; 
da kapitalist bir sınıf, işçi bir sll1 

mes lesi mevzubahs olamaz. Bu ta· 
birler hakikati hiç bir zaman ifade 
edemezler. Müstemlekeye malik ol· 
mak keyfiyeti muhakkak kapita'lısl 
olmak demek midir? Miistemlekc'~ 
sahip o1ınıyan bir devlet, ,-e 
mesela Almanya, bugün işçi vasfı11l 
gcisteren bir devlet midir? HalbU1'

1 

istatistikler, bazı büyük dev1etıerı11 

milli gelirlerinden beş misli f11ıl' 
bir gelire malik olduğunu 1şaret e
diyor. Keza İtalya da n) ni vazi)-ti' 
tedir. Bahusus kı Romanın müste1Jl' 
leke arazisi de vardır. Habeş ımp:ı' 
ratorluğunun tacının da, ita1)rıı1 
Kralının başına geçirilmesi keyfı' 
yeti Romaya büyük bir ilk madde' 
ler membaı hediye etmiştir. Bu fi' 
b ptendir ki mihv-erin dığ r nı' 
da zengin bir devlet ırasfını ibflls 
edebilir. Bu noktadan dolavı bu ~8' 
ni tez, müstemleke m;seletirıde 
fazla bir yol yürüyecek mah" ette 
değildir. 

Müstemleke meselesinin mahiye
ti, devletler arasında iptidai :rnad • 
delerin taksimi, ve umumi şeJcHÖe 
bu meselenin istikbalde gösterebile" 
eeii veçheler, ve iki siyasi ı:ülf'lre 
arasındaki müstemleke temasl•tl' 
nm esaslan çok daha muj\Ak ve 1"' 
rlfllc vasıflar arzeder ld, bunlat1 r 
zah ve tahil etmek, A'\TUpa siyate 
:tınln mühim mevzulanndan birifl' 
temas etmek olacaktır. 

Dr. Rqacl SA~ 
endi,e uyandırıyor. Aceba delil'1 

çoağlıyor mu? Hayır mücri~' 
artmıyor; yalnız evlerde ve araınJ1' 
da bırakımıyara'k tedavi altına aJl' 
nıyor ve alınması lazımdır. Ben blJ" 
ı;ıun için çahşıyorum ve çalışacağt"1 
Bizim hastahanemizin bugünkü jlı' 
Uyacını karş1lama'k: için küşat edt' 
ceğimiz bu pavyondan asgari ıo tf' 
ne lazımdır.• 

Profesör, bugün hastahaneı1tıı 
1000 dönümlük ibir arazi üzerifldt 
bulunduğunu ve bu arazide üziiıs' 
ve hububat zer'iyatı yapıldığını ~ 
latmış ve hastahane arazisinde 1 & 

bin asma ve 150 bin ağaç meVcıı 
olduğunu söylemiştir. 

Profesörün çok alaka ile dinteııtfl 
konferansından sonra davetliler )~ 
ni inşa olunan pavyonun önüne ge 
miş1erdir. Ve İstiklal marşınd•11 

sonra Sıhhat Vekaleti içtimai t,ftl; 
avenet daireıi Müdürü Ek~ın 1° 

ı· hazırlanan makasla ve Vekil nafil, 
1..r° ctı• na kordelayı keserek binayı ~·ıı 

etmiştir. oO 
Müessesenin yeni pavyonu 2 4' 

yataklı olarak inşa olunmuş -ve 
bin liraya mal olmuştur. , 

Merasim esn~sında İstanbul sılt-e 
hat Müdürii, Sıhhat MUfettifi ' 
doktor Nazım Şakir, Osman ş~~· 
fettin ha1zr buunmuştur. 

Pavyonun gerllmesindım ~ıt!~ 
arzu edenlere, Profeeör 'M.u.bllf 00. 
manın tabiri~ bir tehir kadar b 5 1ıe yük ve kolon hallııde bulunan .r?1 Jt 

sese gezdlrilmlf ve ~ı,.n jı 
hat verilmifıif. 

1 
~ 

1 

~ 

1 
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._.._..ı Prens Paul'ün 8. Mille~ Meclisinde t:ı:tk~~ ~~~~~mı 
Almanya _ Letonya Seyahati Kabul Edılen Kanunlar ~·~.~~::; ~~=i)~yü:~~~:.~~ 

(Battarafı ı hlci sayfada) . sının tahakkuku ıçın verılmıt_ ola~ 

E A 1 (Baştarafı l inci sayfada) çok kısımara ayrılmıştır. Yemden 31 milyon liralık tahsisatla su ışlerı-st aşması feshederek dünkü müttefiklerine b" "d ı. d On Ya n kate alınarak encümene iadesi ka- tanzim ve tahkim _e_d_ ilecek ır ı. are nin baş•ılmaıuna faaliyet re e-karşı düşman bir vaziyet alması ve ld d d ft b a-
Balkanlarda bir Cermen veya İtal- rarlaştırılmış ve ikinci, üçüncü ve için her ha e e ıgım evsa • a ır vam olunmaktadır. Son günlerde 

Her İki Anlaşma Dün Berlinde 
Mr.rasimle İmza Edildi 

---:» -----
.'.>erlin, 7 (A.A.) _ Alman - Leton ı 

l!erui tecavüz paktı, saat 10,30 de. 
llariciye Ne7..aretinde Munters Ye 
Yon Rıbbentrop tarafından imza e
dilıniftir. 

Birkaç saniye sonra Selter ile Von 
llibbentrop, Alman - Estonya ade
: . leoa,;;z paktını imza etmişler-

1 
Bu vesikalar Danimarka ile Al· ı 
~Ya arasınd~ aktedt!en ademi te
ce\1üz paktının avnidir. Paktlarda im ı 
ıa eden tarafların birıbirine karşı 1 

harbe veya bir cebir hareketine mü
racaat etmiveceklerini teahhüt et: 

t~ri tasrih edilmektedir. Üçüncü. 

bir devlet tarafından akit taraflar~ 
dan birine karşı harp ilin edildiği 
veya bir cebir hareketine tevessül 
olunduğu takdirde diğer taraf mez· 
kur devlete hiç btr veçhlle yardım 
etmiyecektir. Bununla beraber, bu 
üçüncü devletle ticari münasebetle
rin idamesi ve eşyaların transit su: 
retile geçirilmesi bitaraflığı ihlU 
mahiyetinde telakki edilmiyecektir. 
Paktların imzasını müteakip Mun

ters ile Selter yanlarında Von Rib· 
bentrop ve Letonya ile Estonyanı1'\ 
Berlin sefirleri olduğu halde Hit
ler tarafından kabul edilmişlerdir. 

Hitler, bugün Berchtesf!1den'e ha
reket edecektir. 

l'ürk Askeri Heye~inin 
Londrayı Ziyareti 

dördüncü maddeler aynen kabul e· damı işin başına koymak lazımd~r. Nafıa Vekaleti bu sahadaki faaliye-
yan istillsının aleti halir.e gelmesi ou··ı:u··ndükleri mülahaza meselenın 

1 .. .!h b' · c:: dilmiştir. :.- tini bir kat daha artırmış ve mevcut bizim aklımızın a mıyac"'&. ır 1
'S - r aslını alakadar eder birşey değildir. 

tir. Çünkü böyle bir hareketi dost- Devlet Denizyolları "e Devlet ı-
1 

teşkilatını da işin icaplarına göre 
k manları İşletme Umum Müdürlük- Çünkü o adamın emrinde ça ışan genMetmi:ı:stir. }aramızın pek iyi tanıdığımız a - k 'S 

rakteri ile telif edemeyiz. Türkiye !erinin teşkilat ve vazifelerine da- ayrı ayrı teknisyenler olaca tır. Marmara havzasında birçok i~ler 
ir olan kanun layihasının müzake· Fenni kısımlar, onlar tarafından i- ihale edilmiştir. Bu işler yapıldık -

en fena günlerinde Yugoslavyanın .. l h ı· 1 M"" dare edllı" r. Mu··dilr, bizzat kendisi sadık bir müttefiki oldu. Yugoslav- resi sırasında soz a an a ıp ere u- tan sonra 600.000 dekar arazi su is-
ya bugUnkü varlığını ve büyüklu- nakalat vekili Ali Çetinkaya şu ce- her işi kendi kafasile idare edecek tilasından kurtulacak ve -l30,000 
gu~ ··nü İngiltere ve Fransanın dostlu- vahı vermiftir: değildir. Bunu bilahare gelecek dekar arazi de sulanabilecektir. 

ı _ Arkadqlarımla ayni kanaatte maddelerde ve bütçesinde görecek-g~ u ve ittifakı sayesinde elde ett • Ege mm takasında yapılacak a -değiim. İdare işi, memlekette e - . . 
Bugün Yugoslavya, ne Türkiye, ne hemmı·yet verı"lecek bir vaziyette- sınız. meliyatla beraber i'1§asına geçile -

t af d h' Vekilin bu izahatından sonra ka-Fransa, ne ngiltere tar ın an ıç dır' . Her fci teknik hususiyeti, malt cek olan Ahmetli sulaması ve feye-
1 d klan S' nun liyihası aynen kabul edilerek bir tehlikeye maruz o ma ı hususiyeti vesair hususiyeti itibari- zanlara karşı vücude getirilecek te-

b l.k. 1 d h zaman harp mükellefiyeti kanun liyihası-başka i a ıs on ar an er le mu-teha"ısını bulup ta tavzif et- sisat sa.vesinde 1,740,000 dekarlık a-
k b. k.d bu nın müzakeresine geçilmiştir. yardım görebilece ır mev ı e - mek zamanında değiliz. Şahsi ka - razi sulanacak ve emniyet altına a-

l Layiha üzerinde söz alan hatiple-unuyor. naatim budur. Bir defa bir idarede lınacaktır. 
ı...:• h l" rin mükellefiyet hadlerinin kanun-Yugosla\•ya bu taını, a ıs ve olorite, inzibat ve dürüsti esas ol- Adana mıntakasında Tarsus, Ca • 

kl · · b k da da açıkça zikredilmesi lüzumunü 
ku\'Vetli rnüttefi erını ıra ıp ması kanaatindeyim. Onun için böy- nı"k sag· ,,e sol sahil isale kanallarile 

·1tih k müdafaa eden mütalealan Heyeti mihver devletlerine neden ı a le mühim bir teşkilatı yaparken be-
.. Um.umivece tasvip edilmiş ve kanu- regü1itör inşaatı ihale edilmiş olup edecek ve bundan ne fayda gore - nim noktai nazarıma mU\"&f ık bir a- .J 

d nun ikinci maddesine şu fıkranın inşaat bu yaz zarfında ikmal edile-cek? Yugoslavya, Berlin ve Roma a damı aramak mecburiyetindeyim. 
oldugu· gibi, diktatörlerin bir işa - Kendilerinin dedikleri gibi 'ı'?knisi-
reli ile harekete gelen bir millet yen bir denizci bulacağım, diye uğ-
değildir. Orada efkarı umumiye raşırsam, belki bulmıya imkan ol-

y l fk ·rı umumi· mıyabilir. Evet, teknisiyen adamlar ''ardır. ve ugos av e a 
d. vardır, fakat işin şümul ve hususi-yesi vatanperver ır. 

İşte bütün bu mülahaza dolayısi- yeti itibarile geniş görüşlü ve iyi 
ledir ki biz Berlin mülakatından düşünceli ve insanları idare kabili
Balkan mi5akının feshi gibi bir ne- yetini haiz bir adamın başta bulun

eklenmesi kararlaştırılmıştır: cek bir hale getirilmiştir. Tarsus ça-
İlive edilen fıkra: 

cOn beş yaşından aşağı ve altmış 
beş yaşından yukarı olanlarla ma
lUI ve sıhhati muhtel bulunanla_r, 

bakıma muhtaç çocuğu olan ve gebe 
olan kadınlar, şa'hsi mükellefiyete 
tabi tutulamazlar.• 

yında yapılacak sulamaya ait şe · 
beke ihale ıedilm U olup inşaata 

da başlanmış bulunmaktadır. 
Bu tesisat yapılıp şebeke tamam 

!andıktan sonra Tarsus ile Mersin 

arasında 16,000 dekarlık sahanın su 
!anması temin edilmiş olacaktır. 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 1 
di prensibini kabul etmiş oldukla-1 
l'lnı kaydetmekte ve bir muharebe 1 

\tukuu takdirinde Şarki Avrupa'daki 
lniittefikleri mihver devletleri tara
fından muharebe harici edilmeler
ınini olmak için derhal taarruza geç 
ftleyi temin maksadile tng'iliz as
keri makamlarının şimdıden insan
ca ve teknik bakımdan hazırlıkları
nı tacile karar vermiş oldulrlarını i1 
llve etmektedirler. 

ması lazımdır. Yalnız bu iş için de-
t d b 1 1 lımamlştır Bu- tı·ce çıkacag· ına ihtimal veremiyo -
asavvurun a u uı t · . k ğil, umum işler için böyle düşünü-

Bundan sonra kanunun diğer 

maddeleri müzakere ve kabul edil- Bundan başka Malatya, Karade

niz ha\'7 ı orta "e şarki Anadolu

da biı çok işler başanlmış ve bir kıs 
mı da ihale edilmıştir. Marmara ve 

b t . d "lmek iste ruz. Hatta" bize öyle geliyor ki Tür ' nunla bera er garm ı e ı • ,. yor ve mütalealarına iştirak etmiyo miştir. 
miyen devletleri zorla garanti et- İngiliz anlaşması yakında kat. ı ne- rum. Bununla beraber herk<'sçe ma- Büyük Millet Meclisi cuma günü 
rnek ımkiını da mevcut değildir. ticeye iktiran ettikten, İngıltere, Iı'.im olduğu gibi bu müessese de bir saat 15 te toplanacaktır. 
Birlng~g~taWnnqri~tı Fra~ftb~~hlı~~an-====~======================== 
Dailv Ekspres gazetesi, Sovyetler dıktan sonra Yugoslavya bir an için 

Biriiğiv ile bir anlaşma yapılması a· zaruri olarak duyduğu tereddüt ve 
leyhindeki neşriyatına devam et- ihtiyat vaziyetinden kendisini k~r: 
mektedlr. Bu gazete diyor ki: taracak ,.e Balkan misakını eskısı 

Moskova hükümeti. yalnız Sovyet gibi, Yugoslavya istiklil ve menf.a
ler Birliğinin garp hudutları için atinin en esasla bir amili bilecektır. 
değil, bütün şark hudutları için de llöleyba c.blt YALÇIN 

lngiliz - Sovyet temasları 
Lont1ra, 7 (Hususi) - Kabine hu 

&abalı toplanarak 3 haziran tarihli 
Sovyet notasına verilecek cevabı 
lnü.zakere etrn. ti 

garanti istiyor. Bu. Japonyayı fng~l ==========;::==== 

S li r. 
O\'Yetı.-ı~ yapılan son noktai 

llaıar teatisinden sonra baflıca me~ 
-leler hakkında umumt bir anlaş-! 
ftla.ya \ranlacatına dair burada bes
lenen kanaatler kuvvetlenınistir. Bu 
trıllflnanın bir an evvel im.za edi
lerek me\rcut ihtilafların ortadan 
kllktnası için İngiltere hükumeti 
SovYet Rusyava salihivettar bir 
lttürnesan r.;;ncİermiye karar vermiş
~r. Söylendiğine göre bu mümessil 

•hine azası mevanından olmıyacak-
tır. • 

.!:'~inede bevanatta bulunan Çem
ı ~yn demistir ki: 
• İngiltere hükiimetinin ilk düşün
~i, Sovyet Hükümetini tatmin e
~ vaziyete gelmek olmuştur! 

liltere hükumeti, tam bir müte
~Yet esası dairesinde bir itilaf 
~ tın.iye hazırdır. · Üç devletU
btaJ di ~arazilerine bir tecavüz vuku
tik d~u takdirde yapmayı kabul et-
~askerl yardımı tahdid etmek, 

l:>anzigde Yeni 

1 
liidiseler Oldu 
~~a, 1 (A. A.) - Polonya 

1 ---uııatının bilCiirdiiine ıöre, 30 
:.: ~ bir Polonyalının e-

laarruz ederek bir hangarı tah 

~.cebren girmeğe tefebbüş 
ite 'Peıoo.nıı, polise müracaat etmiJ 
ht ele halkın toplanmasına sebebl-

"-l'dfli için tevkif edilmiftir. 
~ cihetten Polonya matbuatı, 
~ t - Stanialu kilisesi camlarının 
~!ıuı tahıılar tarafından kınldı-

bildinnektedir. 

tereye düşman yapacaktır. Büyük 
Britanva hük!\metl, çok tehlikeli bir 
zeminde yürüyor. 
Framız gazetelerinin mütakatan 
Parls. 7 (A.A.) - Sovyet • Fran

sız - tn,ıuz nriizakereleri mütema
diyen Fransız matbuatını meşıul et
mektedir. Jour gazetesi diyor ki: 
İn~iliz kabinesi İngilterenin aBltık 

statükosunu garanti etmesini esas 
itibarile kabul etmişe benziyor. A
sıl müşkülat metnin tanzimindedirJ 
Mesele Küçük Baltık Cümhurivet- · 
lerinde fena akisler uvandırmakta
dır. 

Epoque gazetesi şöyle yazıyor: 

Bir anlaşma elde edilmiyeceğin' 
inanılamaz. Sovvet Rusva Baltık 1 
deveetleri Fransa \'E' İngiltere hepsi 
bugün Alman tehlikesini anlamış bu 1 
lunuyorlar ve hepsi de biliyorlar ki, 
ancak bir araya gelmek şartile mu~ 
kavemet mümkündür. Bu devletler, 
şekil meselesi önünde duraklıyorlar. 
Buna hayret ve teessüf etmek 11-
zımdır. Bir harp zamanında zarurt 
olacak bağlan sulh zamanından kur 
mak lazımdır. 

Adliye Vekilimizin 
lngllterı Sayahatı 

Ankara, 7 (A. A.) - Bazı gazete
lerde Adliye Vekili Bay Feyhi Ok
yann fngiltereye yapacağı seyaha
tin cereyan eden müzakerelerle a
lakadar olduju yazılmıştır. 

Bay Fethi Okyar, İskoçyada Saint 
- Andrevs Üniversitesi tarafından 
verilmif olan hukuk doktorluğu un

vanını kabul etmek ve buna müta
allik merasimde hazır bulunmak ü

r.ere fngtltereye kıaa bir müddet i· 
çin hareket edecektir. Orada cere
yan eden mi1zakerat veya resmi bir 

-·~ ..... iz HlkDmd•rlan ifle bu .eyahatln hiç bir alikası 
~ Vlnlleonba yoktur. 

Sıta ~r. • Ontaria • 7 (A.A.J - lzmlrde ile h•v•l•r bozdu 
' hükümdarlan Ontario eya- İzmir, 7 (A.A.) - Havalar, bir 
~ birçok ~aMbalarmda dur • baftadanberi ittiratsız ve fena git-

' IOnra dün alqam Amerika - mekte, ıık sık boralar ve şiddetll 
~ .hududunda Detrolt'nin kar. yatmurlar hüküm sürmektedir. Dün 
~da klin Windsora muvasalat gece baılıyan yağmur, sabaha kadu 

~ lerdir. devam etmiştir. Hava hUa yağmur-
l't ::n nıilyondan fazla Kanadalı ıu ve salkalıdır. Dün şehrin kalaba
~ b •rfhıı Detroit nehrini re9E!- 1ık bir caddesine yıldırım düımüı 
4so~krı •1'mlamak igin 1e dı nOfueoa uyiıta 1ebeleyet nr-

rı •lıalflerdir. memiftir-

Arnavutlukta 
Neler Oluyor? 

(Bqtarafı 1 inci sayfada) 
tazyiklerine ft yaptıklan propa· 
pndalara rağmen bir türlü faşizm 
idaresile kaynaşamamışlaı·dır. Bu 
muhalifler, mütemadiyen tevkif e· 
dilmektedirler. Tevkif edilenler a
rasında sabık bqvekillerden Mehdi 
Fraşi ve birçok eski mebuslar da 

mevcuttur. 
İtalyanlar, bundan başka Kral Zo

goyu ve Zogo rejimini tPzy.if_ v.e 
tahkir edici ve faşizmi methedıcı bır 
film yaparak Tiranda göstermişler
dir. Ekseriyetini gençl-erle talebeler 
teşkil eden sevircilere de: 

cPerdede K~al Zogo göründüğü 
zaman ıslık çalın! Mussolini görün· 
nünce alkışlayın!> diye talimat ver· 
mişlerdir. Fakat seyirciler bu tali· 
matın tamamen aksini yııpmı~lar
d.ır. Bunun üzerine Tirandaki İtal· 
yan tazyiki büsbütün şiddetlendiril
miştir.• 

Arnavut münevveri. Arnavutluk· 
tan alacağı bütün haberleri günü 
gününe bize bildireceğini vadetmiş
tir. 

Spor blayr•mlan için 
Danztge co,ooo Alm11n 

gelecek 
Varşova, 7 (A.A.) - 9 hazirandan 

13 hazirana kadar yapılacak olan; 
spor ba.yramlarına iştirak için Dan
zig'e hücum kıt'alarına mensup kırk 
bin Alman gelecektir. -·-Poloapd9kl Alman .. 
.. llklllerl ......... ,. 
Varşova, '1 (A.A.) - Polonyadakt 

birçok Alman teşekküllerinin şube
leri Posnan valisi tarafından dalı· 
tılmıştır. Bunlar, Almanlann on iki 
cemiyetile Alman Çiftçileri Birliği· 
nln beş şubesi ve Genç Alman Par
tisinin on iki fUbesidir. --·-Çeko•lovakyad• flddet 

tetlblrl•rl 
Brunn, 7 (A.A) - Bazı gayri 

mes'ul Çekler tarafından Almanya 
aleyhinde yazılar tevziine teşebbüs 
edilmesi üzerine polis müdürü bil" 
beyanname neşrederek bu gibi ya
zıların nefir ve tevzilnln Almanya 
aleyhine her türlü hareketin şiddet-, 
le cezalanclırılacatım ilAn etml§tlr. 

Yunan Mektep 
Gemisi Limanı
mıza Geldi 
Limanımıza geleceğini yazmış ol

duğumuz dosl Yunanistanın Aris is
mindeki mektep gemisi dün öğleden 
sonra saat 14 te gelmiştir. Misafir 
bahriyelileri ıetiren gemınin lima
nımıza sabahleyin gelmesi mukar
rer olduğundan program da o şekil
de tertip eclilmifti. F•k•t Marmara
daki fırtınalar yüzünden gemi an
cak öileden sonra gelebilmiş 

ve şehri 21 pare top atmak suretile 
selamlamışttr. 

Gemi demir attıktan sonra ku
mandan karaya çıkmış ve kendisini 
karşılayan alakadarlara teşekkür et
tikten sonra vilayet makamına ge
lerek Vali Muavini Hüdaiyi ziyaret 
etmiştir. Gemi komutanının bu zi
yaretini vali muavini yarım saat 
sonra gemiye gitmek suretile iade 
etmiştir. 

Vali muavini, deniz komutanı ge
miye girip çıkarlarken atılan top -
lara seJamlamışlardır. 

Misafir bahriyeliler şerefine dün 
akşam Parkotelde mükellef bir zi
yafet tertip edilmiş ve bu ziyafet 
geç vakte kadar çok samimi bir ha
va içinde cereyan etmiş ve Türk • 
Yunan ebedi dostluğunun daha zi
yade kuvvetlenmesi yolunda teza
hürler yapılmıştır. Misafir bahrive
liler şehrimizde dört gün kalacak
lardır. 

Bugün Yunan denizcileri şerefine 
Moda Deniz Klübünde bir ziyafet 
verilecek ve müteakiben Heybelia
dadaki Deniz Lisesi ziyaret edile
cektir. 

M•c•r laland• ırev 
Peşte, 7 (A.A.) - Golotberger 

mensucat fabrikalanndaki 3,000 a
melenin yaptığı grev, had safhasın
da bulunmaktadır. Fabrika direk -

törlüğü yevmiyelerde yüzde 5 den 
yüzde 14 e kadar zam yapmayı ka
bul ettiğini bildiniiği halde bu tek
lif amele tarafından kafi görülme -
miştir. -·-Pren• PolUn Almanya 

••Y•hah 
Berlin, 7 (A. A.) - Prens Paul 

Chervaldeda davetli bulundukları 
Göring'in Karinhall 
gitmişlerdir. 

-·-
malikianesine 

iki tr e n çarpıfb 
Bern, 7 (A. A.) - Nevchatell ile 

Lozan arasında iki tren arasında 

müsademe olmuş, on iki k!şi yara
lanmıştı• 

Erzurum 
Erzincan Hattı 
T ercana Vardı 

Tercan, 7 (A.A.) - Erzuruma 
doğru ilerlemekte olan şimendifer. 

hattı inşaatı hızla de\•am etmekte

dir. Tercanın hududunda bulunan 
Vikan köyüne kadar ray döşenmiş
tir. Rayların köye gelmesi bu kö •le 1 

civardaki 'köylerden binlerce kişi 
tarar1ndan karşılanmıı ve altmışı 
mütecaviz kurban kesilmek sureti
le tes'id edilmiştir. Hattın bu köyül) 

15 kilometre ilerisinrleki Kargın kö
yüne gelişi de halk tarafından bü
yük se\·inç tezahüratile karşılanmı~ 1 
üç ~-üzden fazla olan ameleye yemc!q, 
dağıtılmıştır. 

Niha,·et hattın Tercan istasvonu
na bağlandığı dünkü gün istı> "'-"Onda 

kaza ve memurin ve halkı ve ci
vardan gelen binlerce kişinin işti

raklle büyük tezahürat v.apılmıst 

kurbanlar kesilmiş, milli oyunlar 
oynanmıştır. Halk bu vesile ile Cüm; 
huriyet hükumetine karı;ı olan şük
ran ve minnet duygularını bir da

ha izhar etmiş, büyüklerimize karşı 

olan bağlılıklarını ve şükranlalrını 1 
te~rarlamıştır. Sevinç tezahüratı 

gece de devam etmiştir. -·--.. 
Olümle Biten 
Bir Kavga 

Çanakkale (Hususi) - Sarnıç kö
yünde İsmail oğlu Nurin'in öküzleri 

1 ayni köyden Halil oğlu Mehmed 

Özdemirin arpa tarlasına girmiş ve 1 

Mehmed Özdemir öküzlerden zarar 
ziyan istemek ve kapan parası al
mak için öküzleri evine kapatmış
tır. 

Akşam Nuri ile kardeşi İbrahim 

Ege havzasında da birçok yerl•r -ı.... 
siltmeye konulmuştur. 

Müzelerde 
Yeni Teşkilat 
Maarif Vekaleti, dün müzelere -. 

yaptığı bir tebliğ ile İstanbul müze
lerini iki grupa ayırmıştır. Bu teb
liğ bizim verdiğimiz ilk habe!'i te
yit etmiştir. 

Birincisi Arkeoloji grupudur. Asa

rı alika, Eski Şark, Yedikule ve A.
yasofva müzeleri bu grupa. dahildir. 
İkinci grup, Türk ve İslim eserleri 
grupudur. Bu grupa da Çiniliköşt. 

Topkapı Sarayı, Türk ve İslim eser
leri \'C Halı müzeleri dahildir. 

Birinci grupun Şefi Asarı Atiks 

Müzeleri Müdürii Aziz Ogandır. A

ziz Ogan ayni zamanda Müzeler U
mum Müdürüdür. Müdürler Encil
meıı ine de riyaset edecektir. İkinci 

grupun ita amiri Topkapı Sarayı 

Müzesi Müdürü Tahsindir. Türk ve 
İslam Eserleri Mi.ızesile, Hah Mü
zes nin Müdürü de Abdülkadir Er· 
doğandır. 

Maarif Vekaleti Ayasof vayı da bir 
Türk ve Bizans ES(>rleri Müzesi ha
line koyacaktır. Mabedin ikinci ta
bakaları Türk, narteksi de Bizans 
eserlerine tahsis edilecekti!". Buraya 
konacak Türk eserlerinden iki yüzü 
Türk \•e İslim eserleri Müzesinden. 
500 parçası Topkapı Sarayından, 300 
parçası Çiniliköşk Müzesinden alı· 
nacaktır. 

Çiniliköşkteki diğer eserler de 
Türk "e İslam Eserleri Müzesine 
nakledilecektir. Arkeoloji Müzesi-
nin avlusunda bulunan bütün Bl· 
zans lihidleri, siltunlar ve sütun 
başlıkları Ayasofya mabedinin bah
çesine taşınacaktır. Taş nma ifi için 
Müzeden Ayasofyaya kgdar bir de
kovil hattı döşenecektir. 

öküzleri almak için Mehmedin evi- Slovakyada ... J•nn• ..... 
ne gitmişler ve bu yüzden araların· ler ll•lt•ldı 
da ayrılması kabil olmıyan kavga Bratisliva, 7 (A.A.) _ Katolil 
başlamıştır. Slovak Partisi genel Sekreteri 

Mehmed Özdemir ile karısı İbra- Kirsch Baum Slovakvanın biJ\olr 
himin suratını taşla ve Nuri Demir- yerlerinde Başvekil Ti.sso'yu Alm3n
taşı da sopa ile başından ağır suret- · yanın hizmetinde bir vatan hain' • ı
te yaralamışlardır. makla itham eden beyannameler da-

Nuri almış olduğu yaranın tesi- lıtılml§ oldutwıu bildirmiftir. 
riyle hemen ölmüştür. Suçlular ya- ••• 

kalanarak haklarında takibata baş· Belgradda lugyan 
lanmıştır. Belgrat, T (A. A.) - Bqvekil :a. 

Dere köyünde 14 yaşında Mustafa Tzvetkovitch, dün Karlovatz.a g~le
adında birisi ayni köyden 12 yqla- rek büyük tueyanlam tahrip etti~ 
rında Davut kızı Fatmanın zorla ır· sahayı ziyaret etmifttr. 
zına geçmiıştir. Suçlu yakalanarak Başwktl, felAketzedeleıre ilk yar-
tevkif adilınittlr. dım olmak üzere 80 bhı dinar tevıl 

Kadri Aytaç ettirmlftir. 



.. . ,.. ·----

Geziler 
· Cümhuriyet - İzmirde bir köpek 
sahibir.J. parçalıyarak öldürdü. 

Tilki - Geçenlerde de bir köpek 
sahibini bayırdan aşağıya yuvarla
mıştl. Sadakatin canlı heykeli sayı
bn bu mahlılka son zamanlarda in-, 
ısanların azgınlığı mı ıirayet etti 

15 Kanunuevvel 1938 de Resmen 
Kurulmuı Olan Parti Memlekette 
Bi1yük Bir Sempati ile Karfılandı 

ide .• ? 
rsın ,t. • 

· Tan - Almanya, Yugoslavyadan 
aıe istiyor? 

Tilki - Öyle sualler sorarsın ki .. 
Tan - Hava parası. 
Tilki - Ona peştemallık derler. 
Tan - Şehit Filistin. 
Tilki - Ne mutlu ona. Araplarla 

Musevilerin kanlı boğuşmalarına 

şahit olmaktansa ıahadet rütbesini 
tercih etti desene. 

Tan - Almanlar bizden incir ve 
üzüm almıyabilirler mi? 

Tilki - Tereyağı yemeyip top, 
tüfek yapmakla karınlarını doyur-' 
duklarına göre üzüm, incir yerine ~ 

R anya Vetia hdı Prens Mibail 0 en.. Ruaen izcilerile hir arada de mermi ve bomba imalile kifafı um • T 

nefsederler, olur, biter. Sa Majeste II nci Carol'i.in ortaya 
Tan - Kendi yarattığı ile ölen koyduğu milli Yiikselme yolundaki 

kafa. büyük hareketi tatbik eden Ruman-
Tilki - Keşki yaratmasaymış. yadaki tek partinin vücude getiril-

Hem yarattığına yazık olmuş, hem m~sindenberi bir buçuk sene kadar 
de kendisine. bır müddet geçmiştir. . 

Tan - Gözleri kapalı fakat açık- c:Milli rönesans cephesi> namı al-
gözdürler. tında ve .F. R. N.> rumuzu ile gös-

Tilki - Bilmece mi söylüyorsun? teril~n ve 15 K~nunuevvel 1938 de 
Vakit - Çin kadın askerleri Ja- bir emirname ile tesis edilen parti, 

ponları mağlup etti. Rumen siyasi hayatının ıslahı için 
Tilki - Bir de kadınların asker- yapılan planla ahenktar bulunmak· 

Uğine şaşıyorduk. Alimallah cinsi- ta ve Rumen umumi hayatının te
Jatif bu gidişle erkeklere nefes al- zahüratına 30 mart 1938 denberi ha· 
thrmıyacaklar. kim bulunan prensiplerin mantıki 
ı Vakit - 200.000 göçmen bekleni- bir devamını göstermektedir. 
yor. 7 Şubat 1938 anayasası filhakika, 
ı Tilki - Belkemekle vakit geçire- milli hayatın realitelerine müste
miyelim de, gelenleri bir an evvei nid, Rumanyadaki- siyasi uzuvların 
yerleştirmek için şimdiden tedbir faaliyetinin prensibini ortaya koyar. 
alalım. Bu esas prensibe tevfikan, 30 mart 

Vakit - Maksadı ne idi? 
Tilki - Bu suali okuyucuya sora

cağına kendisine sorsana!.. 
TiLKi 

1938 kanunu, o tarihte Rumanyada 
mevcut bulunan bütün siyasi par· 
tileri, cemiyet1eri veya grupları 

kaldırıyordu; bu kanunun bir mad
desinde hususi bir kanun tar:ıfın

dan vazedilen şerait ve şekiller ha
ricinde hicbir yeni siyasi organizas· 

vazedilen namzedlikleri tasvib eder. 
Direktuar da, acele hallerde, yük· 

sek milli meclisin salahiyetinden 
olan ayni meseleler üzerinde karar 
verebilir. Ayni zamanda .cephe>· 
nin te~ekkülle;inin faaliy:tini kon
trol ve idare ve disiplin mahiyetin
de cezalar tatbik eder. 

İcrai uzuvlar Uç umumi sekret~r, 
her vilayet için üç sekreter ve her 
komün iç.in bir sekreterden teşekkül 
eedr .• F. R. N.> nın siyasi memuri
yette bulunan veya organizasyonda 
idari mevkileri tutan bütün azaları, 
meccburi bir surette üniforma ve a
Iamet ve işaret taşıyacaklardır. 

Nihayet, 32 madde ile ccephe> 
çerçevesi dahilinde, kendisine mah· 
sus bir silsilei meratibe tfıbi bir 
cmilli muhafaza> vahidleri teşkil 
edilmektedir. Bütün azalar krala 
ve cF. R. N.> organizasyonuna sa
dakat yemini edeceklerdir. Kayde
dilen kadınlar hususi teşekküller 

vücude getirecekler ve bunların va
zifeleri muayyen olacaktır. Bütün 
azalar, istisnasız, yckdiğerini sağ 

kolunu kaldırarak ve csıhhate> csa· :Jarip Bir Hadise 
yon vücude getirilemiyeceği V<' iş- natate, kelimesini telaffuz ederek 

Bir evin hütiln eşy.-ları 

başka bir yere naaıl 

naklo'uamuş 
İbrahim, Mithllt ve Naciye 

isminde 3 kişi bir evin eşyasını ol
duğu gibi kaldırıp başka bir yere 
götürmek sureti1e hırsızlık yapmak 
iddiasıle dun Üçuncü Sulh Cezada 
muhakeme olunmuşlardır. 

Bu garip vnk'anın davacısı Şaban 
isminde bir gençtir. 
İddiaya göre Şabanın arkadaşı o

lan İbrahim ve karısı Naciye ile re
fikleri Mithat, bir gün Şabanın Ko
camustafapaşadaki evinin önüne bir 
kamyon getirerek evdeki bütün eş
yaları nakletmek istemişler ve Şa
banın nişanlısı Nifete: 

- Şaban, bize kira ile bir ev tut
mamızı söylemişti. Evi bulduk, eş
yaları taşıyacağız, demişlerdir. 

1 
Bunun üzerine de Bayan Nifet 

eşyaların nakline müşaade etmiştir. 
Fakat, bir müddet sonra Şaban 

!şi haber alınca, böyle bir arzuda 
bulunmadığından bahisle polise baş 
vurmuştur. 

liy<'miyeceği yazılı idi. Bu kanun, 
sekiz ay sonra, 15 kanunuevvel 1938 
de neşredildi ve devletin yegane si· 
yasi organizasyonu olarak c:milli rö
nesans cenhesi. vücude getirildi. 

Anayasa tarafından kabul eclilen 
bir iş ile fiilen meşgul ve hiç bir 
mahkumiyete düçar olmamış, ka
dın v~ya erkek her Rumanyalı, bu 
tek sivasi organizasyona kaydedil
meği taleb edebilir. Bu partinin ga
yesi, oğullarının tesanüdü hakkın
daki milli fikrin takviyesi, içtimai 
hüceyre olması itibarile ailenin 
kuvvet bulması, hıric;tivan dininin 
ve hakiki milli kültürün inkişafı ile 
manevi hayatın vücude getirilme
sidir. 

Siyasi cephenin teşekkülüne dair 
kanunu tamamlıyan 3 kanunusani 
1939 tarihli nizamname, 9 uncu 
maddesinde bu siyasi organizasyo
nun müzakere uzuvlarını tesbit 
eder. 

Bu uzuvlar şunlardır: 

selamlıyacaktır. 

cCephe> nin vecizesi: .Kral ve 
millet - iş ve itikad, dır. Teşekkülü 
ve organizasyonu ile c:F. R. N.> bir 
Rumen formülüdür, zira bu siyasi 
hareketin esası, membaı, ruhu ve 
gayeleri asli surette Rumen ve mil
li zaruretlere tevafuk etmektedir. 

.F. R. N.> kelimenin eski mamısile 
bir siyasi parti değildir, zira, bir 
ferd grupunun veya bir cemiyetin 
fiillerini değil, bilakis, devletin ve 
bizzat milletin müşterek menfaat
lerini temsil ediyor. Bu istikamette 
olarak, kanun nazarında mutlak 
müsavat prensipini tesbit eden 
memleketin anayasasının ruhuna 
uygun bir şekilde, Rumen hududla
rı dahilinde yaşıyan Etnik ekalli
yetler, devletin ali menfaatlerini 
korumak için siyasi sahada Rumen 
halkı ile teşriki mesaiye davet edil
miştir. 

Milleti ve devleti müdafaa zaru-
retinden çıkan .F. R. N.> otorite 
fikrinin takviyesi ve ideallerin mu
hafazası zımnındaki hissin tezahü
rünü teşkil eder. 

.içtimai, iktısadi veya dini telak

1 • 

n 

Gürültü ile. 
Mücadele 
V•llı bu huauata lhm•l

lerl görUlen memurl•rın 
lalmlerlnl ıatedl 

Gürültü ile ımücadele hakkında 
Daimi Encümen tarafından verilip 
ayrıca bir tamimle tekit edilen ka
rarın tatbikatında devamlı tak!P ya
pılmakta olduğu görülmektedir. 

Son verilen emrin son fıkrasında 
. a1a~asız1ığı görülen meinurlann tec
ıiye edileceği de ayrıca tasrih edil
miş olduğuna gö~e KaymakaJl11arın 
mıntakalarında yaptıkları teftişler-

de bu hususta alakadar hangi me
murların ihmalleri görüldüğünü i
Gimlerile bildirmelerini ve bu mü
cadeleye hiç gevşemeksizin devam 
etmek üzere icabeden tedbirlerjn a· 
lınmasını Belediye alakadarlara bir 
tamimle bildirmiştir. 

Trabzon Valisi 
Bur saya 
Tayin Edildi 

Trabzon (Hususi) - Cumartesi 
günü akşamı şehir klübü bahçesin
de belediye tarafından şeref ine ve- 1 

rilen veda ziyafetinden sonra ıs 
Mayıs pazar günü Tarı vap~ru ile 
İstanbula hareket eden eski vali
miz B. Refik Koraltan gazetecilere 
verdiği bir müHlkatta ezcümle de
miştir ki: 
_ •- Size ayak üzeri kısaca söyli
yeceğim ki yapılan işleri az gören 
varsa o da cumhuriyet hükfımeti
nin yapıcılabdır. Bizde o büyükle
rin evladı bulunuyoruz. 

Trabzonluları çok seven ve onla
ra ötedenberi hürmeti olan bir 
memleket çocuğuyum. Trabzon hal
kına daima güzel günler ve güler 
yüz dilreim.• ' 

Refik Koraltan'a iskelede asker 
ve emniyet müfrezesi selam resmi 
ifa etti. 
Müteakıben üçüncü umumi mü

fettiş eski arkadaşını vapurda ziya
ret ederek kendisine bir buket ver
di... 

Refik Koraltan Trabzonh • .,..ır ta
rafından çok sevilmiş bir idareci 
idi. 

Bura matbuatı son günlerde Re
fik Koraltanın gayret ve meziyetle
rini tebarüz ettiren yazılara büyük ı 
sütunlar tahsis etmişlerdir. Kendi
sine Bursada da büyük muvaffakı
yetler dilerken Trabzonun samimi 
sel5mlarını bir daha kaydederim. 

Trabzona tayin edilen yeni vali 
Sabri Osman, henüz gelmemiştir. 

Kendisine Ak~aabat kaymakamı 
Cemal Göktan vekalet etmektedir. 

Mükerrem F. Günçel 
Bir takdir 

Beyazıt (Hususi) - Doğu Beya
zıdın yeni plfını üzerinde memnuni
yeti mucip olan bir hız ve intizamla 
çalışan kaymakam Halit Tufan ve 
me!iai arkadaşlarının takdire layık 
görüldüğü Ağrı vilayetinden iş'ar 

üzerine Halit Tufan ve arkadaşları 
Umumi Miifcttişlikçe takdir edil
mişlerdir. Umumi imar kalkınması 
meyanında eski harap istasyon 
mevkii az zamanda modern bir şe
hir meydanı haline getirilecektir. 

YENİ BURSA VALİSİ 
Bursa (Hususi) - Vilayetimize' 

tayin olunan eski Trabzon valisi B. 
Refik Koraltan bugün şehrimize 

gelmiş ve vazifesine başlamıştır. 

• 

* ---
Bir lstanbul Polis.'' 
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"' Müdürünün Hatıralı 
- 2s- YAZ AN: Emekll TUmb•y H•lll A'uroAlu 

A li Kemalin Dahiliye Nazırlığı 
Zamanında Cereyan Eden işler 
Müşarünileyhin bu telgralı azlim 1 

için mühim bir sebep ve bahane ol
muştu. Bundan sonra da Erkanı
harp Miralayı merhum Kara Vasıf 
Bey vasıtasile bir mektuplarını al
mıştım. Müşarümleyh bu mektu -
bunda da İstanbulda cereyan et -
rnekte olan \'akayiden sık sık ha -
berdar olmalarını arzu buyuruyor
lardı. 

İkinci defa azlim.in sebepleri: 
Hürriyet ve İtilaf fırkası erkanının 
fırkalarına girmem için yaptıkları 

müteaddit teklifierini reddetmekli
ğim, mi!nsuplarmı Polis Müdiriye • 
tirr!e ve istedikleri mevkilere tayin.
ne ademi muvafakatim, azledildik
ten sonra tekrar mt.icüdyete avde -
tim, İngiliz Sefareti baştercümanı 
Mister (Raya). nın talepleı ini kabul 
etmemekliğim, yuknrıda ,:·zeitiğim 

şifreli telgraf. fırkaları azasından 

ve mutem~tlerinden Nurettin Beyin 
behemehal Polis Müdiriyetine geti
rilmesi, keyfi arzularile kin Ye ga
razlarının icrasına alet olmadığım, 
kanunsuz ve haksız taleplerine mu
halefetimdi. 

Velhasıl hiç bir suretle takaddüm 
edemediklerinden azlim için uğraş-1 
tılar ve her vasıtaya başvurarak 

azlime muvaffak oldular. Karilerim 
son defa nasıl \'C ne suretle azledil
diğimi tafsilfıtile okuyup öğrene -
ceklerdir. 

Ali Kemal, Dahiliye Nazırı oldu
ğu gün, ziyaretimde bana fevkalade 
itimadı olduğundan bahsetmişti. Bu I 
sözünün doğru olmadığını \'e ilk 
fırsatta azlim için elinden geleni 1 
sarfcdeceğini pek ala tahmin cdi - ' 
yordum. Bir müddet aramız iyi git
ti. Fakat sonraları polis işleri için 
her müracaatimde harekatımı ya -
vaş yavaş tenkide başladığı nazarı 1 

dikkatimi celbcdiyordu. Bir gün ba
na, Anadoluda henüz teşekkül et -
meğe başlıyan Müdafaai Mılliyeden 
bahsederek askeri kuvvetle düwli ı 

itilafiyeye karşı hareket edilirse ne 1 
dereceye kadar muvaffak ölunabi -ı 
leceğini sordu. Fırka Kumandanlığı 
ettiğim için kendisini tenvir etmek 
üzere miitaleamı öğrenmek istedi.' 
Kuvvete karşı ancak daha şedit kuv 
vctle mukabele etmek lazımgeldiği-1 
ni ve behemehal muvaffak olacağı
mızı anlattım. ~yni fikirde olduğu
mu da ilave ettim. 

Bunu ne cesaretle söylediğimi ve 
bu fikir ve mütaleamı düveli itila
fiyeye bildireceğini söyledi. Her 
şahsın fikir ve kanaatinde hür oldu
ğunu ve bu ihbarından zerre kadar 
ürkmediğimi, arzu ederse hemen gi
dip söyliyebileceğini bildperva söy· 
leyince şaşırdı. Muvaffak olunsa bi
le iktısaden memleketin izmihlale 
sürükleneceğinin muhakkak oldu
ğunda ısrar ederek bu iddiasını is
pata çalışıyordu. Bu da sizin müta
leanız, dedim. ~uhavereyi kestim. 

Muhaveremizden birkaç gün son
ra yine Amiral zade Hüsnü, bent 

görmeğe geldi. Diın gece Hürriyel 
ve İtilaf fırkasında, Ali Kemalin de 
iştirakil~ fevkalade bir içtima yapı· 
larak azlinize karar verildi, dedi· 
Azalardan bazıları muvaffak olu • 
nup olurimıyacağını Ali Kemalden 
sordular. O da, bir hafta zarfında li
zımgelenlerle mülakat ederek mu· 
vaffak olacağı hakkında teminat 
verdi. Artık azliniz tahakkuk etmiş· 
tir. Ben size dün geceki Hürriyet 
ve İtilaf fırkası müzakeratını tafsi
lıltile haber veriyorum. Nasıl ister· 
seniz öyle hareket ediniz .. diyercl< 
veda e~ip gitti. 

O gider gitmez ben de Dahiliye 
Nezaretine giderek Ali Kemale A· 
mira! zadenin ihbaratını ve alınaJl 

kararları söyledim. Eğer bu ihbar 
doğru ise ve azlim muhakkak lazıJll 
ge1iyorsa, şerefimle oynamaksızın, 

derhal istifamın kabulünii istedifll. 
Bu haber ve kararın doğru olmadı· 
ğını ve benim hizmetimden pele 
memnun olduğunu anlattı. LakiJl 
bu meseleyi duyduğumdan, beUd 
mukabil harekette bulunurum kor · 
kusile heyecan ve asabiyete kapıl· 
dığını. cali sözlerinden anlıyordu!1l· 
Anadoluda harekatı milliycnin gıin· 
den güne inkişaf etmekte olduğunu 
bildiğimden, müz'iç vazifemden bit 
an evvel kurtulmamı arztt ediyor -
dum. Bu sebeple azlime tehalükle 
intizar ettim. 
· 8 haziran 919 sabahı saat beş rad· 
delerinde Yıldız sarayı harem daire· 
sinde yangın zuhur ettiğini evirne 
telefonla haber verdiler. Beşiktaştıı 
ikamet ediyordum. İtf~ye Kuman· 
danlığile Harbiye Nezaretine ve fs· 
tanbul Muhafızlığına da telefon c • 
derek yangına gittim. Ali KemaliJl 
evine de telefon ültiı\sc de akşaııl 
Büyükadaya gittiğini, eve dönmedi· 
ğinı ve geceyi nerede geçirctiğindc!l 
haberdar olmadıklarını söylediler. 

Elektrik kablolarının kontağın • 
dan husule gelen ve birdenbire par· 
layıp tevessü eden yangın bütiifl 
gayretlere rağmen itfa cdilemiye
rek kfırrıilen harem dairesini yaktı· 
gı gibi çok kıymettar eşyalar dll 
kurtulamamıştır. 

Filhakika Karagümrükte bir eve 
götürillmüş olan eşyalar da bulun
muştur. 

a) 24 azadan mürekkep bir direk
tuar. Bu azalardan 8 i ziraat ve iş, 

8 i ticaret ve endüstriyi, 8 i de en
tcllektüel mesiekleri temsil eder. 
Bütün bu azalar ayni zamanda yük
sek milli meclisin azalarıdır. 

ki~rin ve idari büilin~erjilerinve ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Yangında Harbiye Nazırı Şev;cet 
Turgut Paşa, Umum İtfaiye Alay· 
ları Kumandanı Kont Ziçi Paşa, ts· 
tanbul Muhafızı Seyid Paşa da bu· 
lunmuşlardı. Yangın bastırıldıktarı 

sonra Polis Müdiriyetine geldim. 
Tekrar Ali Kemali e\'inde ve Dahi· 
liye Nezaretinde aradım, Adadall 
el'an dönmediklerini öğrendim. Aıt· 
cak on ikide makamına gelen D:ıhi· 
liye Nazırı bana telefon edere) 
yangını sordu ve izahat vermek i' 
çin kendisini hemen görmemi iste· 
di. Gittim. Beni, sert bit 
tavırla karşıladı. Böyle mühiııl 

bir vak'adan haberdal' edilme • 
diğini bahane ederek haylice 
tenkid ve muahazede bulundu. Be.Tl 
de, haksız muam• lesine karşı mu -
kabelede bulund um. Kendisinin o 
gece İspllndid palAsta sabaha kad•t 
poker oynıyarak geç vakte kadat 
uyumadıjını, sabahleyin kalkama
dığından, ancak saat on ikide Köp· 
rüye 9ıkıp makamına ıimdi geldiği· 
ni, bulundulu mahalli kimseye sö'i 
lemtdfAinden bittabi haber verrne1' 
imklnının olmadığını söyleyince 
sustu ve ıesini kesti. Bu mueıeyiı 
azlim için padigaha karşı aleyhirn • 
de ılllh olarak kull&nm11tı. 

Dünkü muha~emeye suçlulardan 
1brahim ve kansı Bayan Naciye gel
memişlerdir. 

Mithat ise hadiseden haberi olma
'ôığını söylemiştir. 

Muhakeme suçluların ve şahitle
:in celbi için, ayın 22 nci gününe ta
lik olunmuştur. 

ÖLÜM 

Mütekaid İnhisarlar memurların
dan B. Süleyman Baydın evvelki ge
ce rahmeti rahmana intikal etm~tir. 
Merhumun cenazesi Fındıklıda. Mol 
labayırındaki evinden kaldırılarak 
.Yahyaefendi kabristanındaki aile 
makbere!ine defnedilmiştir. Mer
hum dürüırtltiğü ve fazileti ile ta
mnmıı temiz, hayırhah ve güzide 
bir ınundı. Merhuma mağfiret, ke
flel'dide aUIJlilw. de abrı oemU di
~eı1'- -

b) Yüksek milli meclis, 150 aza
dan mürekkeptir. 50 tane azası yu
karı<ia zikredılen üç grup içindir. 

Yüksek meclisin ve direktuann 
azalan, nazırlar meclisinin teklifi 
üzerine ikişer sene müddet ıçin bir 
kral emirnamesile tayin edilirler. 

Resmi bir reisi yoktur. O suretle 
i~tima eden direktuar toplantılarına 
ya nazırlar meclis reisi veya ikinci 
reis, yahut da kur'a ile seçilen aza
lardan biri tarafından riyaset edi
lir. 13 üncii m&ddeye tevfikan, bu 
uzuvlar. c:F. R. N.~ in umumi sek
reterlerinden birinin daveti veya 
azalardan üçte birinin isteği üzeri· 
ne toplanırlar . 

Yüksek millJ meclıs, c:cephe> nin 
siyasi direktiflerini tayin eder, tek
liflerini hilkfrmete arzeder, amme 

idarelerinin faalfy~ti ilırcrine müşa· 
hedelerini söyler, parlamento veya 
mülki teeekküller intihabatı için 

milletin faal içtimai münevverleri
nin tesanüdü fevkinde, .F. R. N .• 
amme hayatı kapılarını, genç Ru
men kıymetlerine açmaktadır. Fert 
devlete tabidir, ve şahsi menfaat 

Kız Orta Okulunun Veda Çayı 

amme menfaati ile birleştiği zaman. iıllfıllllmiıli'4lllil•ıllll 
dadır ki nazarı dikkate alınacaktır. 1 

Devletin fikrini yükselterek ve 
kollektivitenin namına ve iyilill 
için herkesin kabul etmesi lazımge· 
len bazı idealler vazederek, F. R. N. 
memleketin hakiki icaplarına teka
bül etmekte ve Rumen devletinin 
müdafaa ve refahı i~in bir salah ha
reketi teşkil etmektedir. 

Köy tedrisat Umum Mü
dürlüğü kuruluyor 

Maarif Vekaleti, yeni bir Köy 1 
Tedrisat Umum Müdürlüğü tesis et
miya karar vermiştir. Bu mümiiri
yetin te.şkilAtı hazırlanmaktadır. 

Teşkillt Umum mQdürlUğüne İsma. 
il Hakkı Tunaug'un getirilmesi muh
temeldir. 

:staabul Kıs Orta Okulunun son ıınıf t alebesi muallimlerin~ 
bir 'feda çayı Yermişlerdir. Resimde çayda buluDaD talebe 

ve muallimler görülmektedir. 

Bqtercüman Miıter (Ra11) Er • 
ıneni muhacfrlerini yer~rmek il· 
zere mevkii içtimatsl yüklek bası 
zevatın konaklarını bunlara tahııi9 

ettirmek üzere müteaddit müraca -
~tlerde bulunmuttu. RaiJp P94an1fJ 

'13e§iktai, Yentmahalleı!eld bo~ eo.J
lerlni işgaline müsaade etmJştiııl· 

(Devamı va.:r) 

ili lll ~ 

Eski 1stanhul Polia MüdiriV't\ 
Sertabibi Bay Sabt(• : 

Lô.tfıen lldrMinU:I pıet.esni.H bil• 

dirmentıt rica edem .. 
F 
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~ Y~ZAN:. 
~MURAD SERTO(JLU 

Ev Sahibi Hıçkırıklar İçinde 
Efenin Ayaklarına Kapand~ 

-t•- 1 
Sakın Hasan Çavuş burada oldukla
~ını bir yerden haber almasındı? E
ger haber almış ve bir tuzak kur
ınuşsa iş kötü idi. Yok çavuş hiç 
bırşey bilmiyorsa, tesadüfen köye 
ge_lnuş ve ağanın evine inmek iste
ınışse bundan mükemmel fırsat ola
ınazdı. Bu vaziyette karar vermek 
Çok müşküldü. Ev sahibi de şaşırmış 
Vaziyette idi. O da birşey demiyor, 
Yalnız bu tesadüfün başına bir f e
~a~et getirmesinden korkuyordu. 
çınden de Çakırcalının çekilip git

Jnesini dua ediyordu. 
Çakırcalının tereddüdü uzun sür-

d~:di. Kararını vermişti. Kızana 
ondü: 

d - H~ydi kahveye git, Çavuşa ağa
an seJam söyle. Eve buyursun! 

Kızan şaşırdı. Fakat laf söylemek 
ona düşmezdi. Evden çıkarak kah
venin yolunu tuttu. 

l" Çakırca1ı şimdi de ev sahibine ta
ı.rnat v.eriyordu: 

- Hiç telaş etmiyeceksin! Bizim 
e~de olmadığımm farzedecek, ona 
goı:e hareket edeceksin! Hemen ica
°beden hazırlıklara başla! Koyunla
rından birini kestir. Hasan Çavucla 
M'T · 'J: u azım Efendiye elinden geldiği 
kadar hizmet etmekten geri kalma! 

- Siz gidecek misiniz Efe? 
- Hayır canım .. sen bizimle meş-

~ul olma .. nereye gideceğiz. elbette 
urada kalacağız. 

Ev sahibi hala büyük bir şaşkın
lık içınde ıdi. 

- Hem siz, hem de Çavuş bir ev
de nasıl olur? 

- Basbayağı olur Sen be . . . 
ıne karı ma! . nım ışı-

k Ev sabıbi vaziyetı bir türlü 
avrıyamıyordu. Fakat efeye bir ey 

sormaktan da korkuyordu. İçinden: 

d
- Her halde Çavuş eve gelince ken 
1 ını birde b" d d v .. n ıre o a a bastıracak 

~ e oldtirecek' Diye düşünüyordu E 
ger f"lh · • 
• 

1 akıka Çakırcalının planı bu 
ısle felaketti. Zira vüzden kalabalık 
o an nı .. f 
. u rezenin silah sesleri üze-

rbı~e ayaklanacağı ve köyde müthiş 
ır ·· 

hak nıusademenin başlıyacağı mu-
.. ~aktı. Neticede Hasan Çavuşla 

l'nulazımın ti . k . b cese erı endı evind& 
e u.lununca, Çakırcalıyı kendisinin 
L vınde sakladığı anlaşılacak ve ne 
•adar ç l 
ltı a ışsa, çabalasa, bu işde Ça-
't.arcalının yatağı ve ortağı olduğu 
:nunnından kurtulamıyacaktı. Bu
be n sonu idam olmazsa en aşağı on 

bil~ &ene hapisti. Ağa, hükumetin v~ 
.ltad assa &rayın Çakırcalı işinde ne 
'ter~ hassas olduğunu biliyordu. E
luk aşına bu felaket gelecekse, ço
bıahÇ<>cuğunun da sefil ve servetinin 

Volması muhakkaktı. 

•e!e~disini böyle büyük bir fela
•o..ı... u kadar yakın hisseden a~a 

"llll8U d g • 
lon b ~. a? ağlamıya başladı ve 
llın fr u.rnıtle kendisini Çakırcalı
•ia~Yaklarına attı. Fakat, Çalurcalı 
hidd n bu hareketine büyük bir 

etıe mukabele etti: 
- l.hen ga "b· l'erde rı gı ı ~ ağlıyon! Kalk n ... 

~'h.lcAlnan Efe, Canımızı bağışla! 
teı~ÇOCuk perişan olacağız! Onlar 
bıllJıh en sen bir yol gidiver! Os
dern (l) yüz kişiden fazla baş e-
d ezsfn s d -r._ ' 
eı · ana a yazıx: olur, bize 

ÇaJcırcal 
•unun 1

• 0 zaman ağanın korku-
sebebini anladı· -}( . 

eJtrn k orknıa diyom sana! Bizim 
doJtu: Yedifimiz yere f en.alığımı~ 
değilı ?l'iaz. Burada bir iş yapacak 
bıfsaı~; Çavuşla Mülbım bu odada 
lta18,,

1
" olacaklar. Biz ıaşağı katta 

'- esız B" . tu lle bil. ızım burada olr'.lğumu-
~ CCek? 

t b, hiç b" 1llden ırş~yin Çakırcalıyı fik-
ltadere g~frenııyeceğini anlamıştı. 
llutun f f zadan başka çare yoktu. 

( ---..!.., Allaha kalmıştı. Eğer fil-
1) o----

ftıet trıon 8'rtı.<ıttlı, h4llc arasında hüku-
<18ına kullanılmakta idi. 

hakika Hasan Çavuş Çakırcalının e
vinde bulunduğunu bilmiyorsa, ve
ya öğrenmezse, Çakırcalı da sözünü 
tutup kendisini meydana çıkarmaz
sa bu iş kapanıp gidebilirdi. Aksi 
halde felaket muhakkaktı. Çaresiz 
Efenin sözünlı yerine getirmek için 
dışarı çıkmıva davrandı. Fakat Efe 
kendısini durdurdu: 

- Eğlen biraz ağa! 
Ev sahibi yeniden Çakırcalının 

yüzüne korka korka baktı. Efenin 
kaşları catılmış ve yüzü çok ciddi 
bir hal almıştı: 

- Dinle ağa! Çavuş veya adamla
rından her hangi biri bizim burada 
olduğumuzu öğrenecek olurlarsa iş 
çok kötü olur. Anlıyon mu? 

- Evet! Fakat ... 
- Fakatı, makatı yok. Şimdi sen 

karını ve çocuklarını aşağı odaya a
lırsın. Biz de o odada kalacağız. Ya
ni eğer birşey olursa ... 

Ev sahibi, Çakırcalının ne demek 
istediğini anlamıştı. Efe, ağanın 

korkudan veya bir menfaat muka· 
bilinde kendisini satmasından kor· 
kuyor ve rehin olmak üzere kalaca
ğı odada karısile çocuklarının bu
lunmasını istiyordu. 

Çakıcı, bu sözleri o kadar kat'i bir 
tavırla söylemişti ki, ağa: 

- Emredersin Efe! Demekten baş
ka çare bulamadı. 

Ev sahibi dışarı çıkınca Hacı Mus
tafa da kendisini takip etti. Ağa, ka
rısını ve çocuklarını aşağı kattaki 
odaya topladı ve kendilerine sakin 
olmalarını, bu geceyi Efe ile bera
ber ayni odada geçireceklerini, rna
amaf ıh kendisinın de sık sık yanla
rına geleceğini söyledi. Kadın ve 
çocu lar aglamıya başladılar Fakat 
az sonra Çakırcalı ile Hacı Mustafa 
piırsıluh içeri gırıncc korkularından 
sustular. Hepsi bir köşeye sindi. Ça
kırcalı onları teselli etmek hizumu
nu hissetti: 

- Korkma bacı! Ben senin 
düny~ ahret kardeşinim. Bizden si
ze fenalık gelmez. Hele bir yol ge
ceyi geçirelim. Yarın gayri siz.i._yal
nız bırakır, biz de gideriz. 
Ağa evden çıkmış, kahvıf'ye se· 

ğirtmişti. Hasan Çavuşla Mülazım, 
kendisini biraz soğuk bir yüzle kar
şılamışlardı: 

- Nerede kaldın ağa! Misafir 
böyle mi ağırlanır? 
Ağa, bulunduğu müşkül vaziyeti 

mümkün mertebe belli etmemiye 
çalı~arak güldü: 

- Kusura bakmayın! Biraz rahat
sızca idim, evde yatıyordum da he
men gelemedim. 

- O halde rahatsız etmiyelim, 
başka yerde kalalım. 

- Yok Çavuş, olmaz. Kırkyılda 
bir köyümüze misafir inersiniz de 
ben sizi başka yerde mi yatırırım? 

Maamafih, bu başka yerde kal
mak temayülü ağayı büyük bir ü
mide düşürmüştü. Eğer Hasen Ça
vuşla Mülazım kendisinin hastalı
ğına kail olurlar da.başka yerde ge
celemiye karar vetirlerse büyük bir 
beladan kurtulacaktı. 

Fakat Hasan Çavuş güldü: 

- Yok canım, şaka söyledim. Biz 
zaten misafir felan değiliz. Esasen 
sen bizi evine istemesıen bile biz zor 
la geliriz. Öyle değil mi Rüstem e
fendi? 

Bu söz ağanın kalbindeki ümidi 
kökünden yok etti. Hasan Çavuş 
kahveciye emretti: 

- Yap bakalım kahveci başı bi
zim ağaya benim tarafımdan bir 
kahve! Biraz hoşbeş edelim! 
Ağa istemiye istemiye bir iskem

leye çöktü ve: 
- Nereden böyle ağa? diye sor

du. 

Hasan ÇaVUi elini salladı: 

- Nereden olacak, Allahın dağın
dan! Çakırcalının kurşununu ciğe
rimize yemedikten sonra rahat var 
ını bize? 
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i KTıSADi HARP 

Yalnız Süngü Pırıltısile iktısadi 
Hayat Eski Düzenini Alabilirmi? 

Sovyet Rusyanın ingiltere, Fransa, Almanya ve 
Girişmiş Oldukları Baş Döndürücü Yarışın Sonu 

Silahlanmak için 
Neye Varacak? 
ruz. Buna rağmen, teslihat için da
hilde her ay mılyarlar sarfedilmek· 
tedir. Buyuk Harbin malzeme ihti
yacı, onda bir itıbarile de kestinle
memişti. Yarınki harbin ~arfiyatı i· 
çin bir mikyas çizerken, cVerdun> 
duvarları etrafmdaki savaşmaların 

neye mal olduğunu tetkik etmek ye 
ter: Alman topçusu 3 ayda 16,900,000 
mermi harcamıştı, orada cephenin 
6,5 metresine bir top düşüyordu! 

Ruslar, bir kolordu topçusunun da
kikada 80 ton çelik savuracağını 

resmi ağızlardan bağırıyorlar! Son 
yıllarda Fransada, 8 milyara ilave
ten, sınır tahkimatı için yine milyar
lar feda edildi. 

SoyYetleria bilyllk tankları bir geçit reamiade 

Kuvvetli bir ordunun sulhun ve 
iktısadt hayatın en önemli desteği 
olduğu meydandadır. En büyük bir 
orduya sahip bir milletin cihan sul· 
hunun bekçiliğini iddia ettiğini gö
rüyoruz. Almanlar da iktisadi haya
tın Alman silahının zaafile baltala
nacağını ileri ~ürüyorlar. O ha~de 
Alman silahı en büyük iktisadi sa
lahı bahşedebilecek mi? Bu salah, 
Alman harp sanayii işçisine ekm.ek 
vermekten ibaretse, bu müeyyiQe, 
her şeyden evvel, çürük ve sonsuz
dur. Almanyadaki bu vaziyeti, bit
mek bılmiyen kaynaklara malik 
Rusyanınki ile mukayese edemeyiz; 
Sovyetler, ham madde itibarile de, 
çok zengindirler, ordularının mad
deten kuvvetlendirilmesini mesai 
:Programlarının başına koymuşlar

dır: Biıtiın bir alem için sevilmiyen 
rejimin korunması da, orada, ordu
nun kuvvetlendirilmesini mecburi 
kılıyor. Cıhanda sulhun korunması 
sözü. hakıkatte- bir gizleme terkibi
dir. Hakıkat şudur: Her memlekt 
tepeden tırnağa kadar silahlanmak
tadiır. Gaye. muayyendir: Üstünlük! 

lktısadi politika, teslihat politika
sının aletidir. Büyük harbden önce, 
her pazar iktisadi çalışmafarı bes
lemiye amade idi. iktınt ve 
teslihat siyasetleri muvazi yürü
meye başladıktan sonra, mılletler

arası tesanüd ve itimad cephesi sar
sılmıya yüz tuttu, Harbde hedef, 
düşmanın bütün kaynaklarını ku
rutmaktan ibarettir. Harb. 918 de 
hitama ermiştir, fakat, iktısadi harb 
bütün dehşctile devam edip gitmek
tedir. Mütekabil emniyet, eski refa
ha doğru bir inkişaf temin edebi
lirdi. Fakat bugün ondan eser yok
tur. Her millet kendini ve yalnız 
menfaatini düşünmek gibi .hodgam
lık içinde yarını sezemiyecek kadar 
kısa görüşlüdür. 

İktısadi buhran yeni bir harb do
ğurabilir. Garibdir, bu harbe açlığı 
dindirecek tedbirler kuvvet ver
mektedir. Müstakbel bir harbi bes
lemek için sarfedilen emeklerin, 
iktısadi hayatta muvazene temin 
edeceğini düşünenler aldanncaklar
dır. 

iktisadın taliini siyaset tayin eder. 
Ham maddelerini her memleket iş
lemiye başladığı gün, bugünkü kriz 
son kertesine erişecektir. Harp sonu 
mesaisi bu alanda büyük adımlar da 
atmıştır. 

Artık ödeme güçlüğü satmıya ve 
satın almıya imkan bırakmıyor gi
bidir. Açlık buhranlan geçiren har
sı yüksek milletlerin çerçevelerini 
taştıklarını görüyoruz. Orta çağlara 
yanşan bir mübadele devri açılmı1-
tır ! İnfilik maddesi dar ve kapalı 
bir yerde çok daha büyilk bir tesiri 
haizdir: Kovulan kedi, tehlike kar
şısında aslan kesilir. 

Büyük harpten evvelkini gölgede 
bırakan bir harp hazırlığı göze çarp
maktadır. Şimdiki ordular yalnız 
yurdun değil, bütün dünyanın kay
naklarından istifade eder. İptidai 
maddelere muhtaç ve teknik bakım
dan zaif bir memleket,· yarını yap
mada büyük güçlüklere maruz ka
lır. Döviz tedarikindeki güçliiklere 
rağmen, dışarıdan harp malzemesi 
ve iptidai maddeler almak mecburi
yetinde kalan milletler; kahve, çay, 
tereyağı ve et yerine, demir, bakır 
edinmeyi tercih ediyorlar; teslihat. 
bütün kuvvetile devam etmektedir. 

Yine bir malzeme harbi bekliye
biriz: Yarın bir çelik yağmuru, bir 
gaz bulutu ve bir ateş silindiri rol 
oynıyacaktır. At binenin, kılıç kuşa
nanındır. Bu hayatı beslemek kud
retini haiz memleketler, mes'ut ne
ticeyi alabileceklerdir. Orduların 
hedefi, harbi bir malzeme harbi 
şekline sokmaktadır. Fakat ittifak-
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Em~kli General 
Kemal Kocer 

lar aramıya mecbur olanlar gibi ta- l 
arruz emeli güdenler de asri Seddi ı 
Çinler vücude getiriyorlar. Bu ter
tipler ve sistemler, öyle görünüyor, 
yine yıpratıcı bir mevzi harbi
ne sürükliyecektir. Dakikada 800 
mermi atan sil:1hlar karşısında gö
mülme tedbirleri almak zaruridir. 
Teknikten güç almak, dünyanın 

kaynaklarına baş vurmak gerektir. 
Avrupayı dişinden, tırnağından art
tırdığını techizata vermiye mecbur 
eden sebep, bugünkü Jeopolitik va
ziyetidir. Galip ve mağlup zümre
ler ayıran büyük harp, siyasi ihti
laçlara geniş bir kapı açmıştır. Si
yasi nazariye ihtilafları da kanlı te
zahürlere meydan vermektedir. Ba
zı yeni ve muzır içtimai akideler si
yasi sınırları da taşmakta ve yaban
cı illerde bile nemalanmaktadır. 

Bölgeler vardır kiı esas sahipleri 
üzerinde cereyan eden kanlı mace
ralara seyirci durumdadırlar! Dün
yanın büyük bir keşmekeşe ceve
langah olacağını iddia edenlere za
man hak vermiyecek midir? Bu ba
direde; gemisini kurtaran kaptan
dır. 

Bir memleketin askeri zaafı siyasi 
i§tihalan çeker ve iştiha yerken ge
lir. Avrupaııın ufak bir memleke
tinde iktisadi muvazene için yüs 
binlerle inek öldürülürken, fiatla
rını düşürmemek için, ufak bir A
merika memleketi kahvesini ve 
buğdayını yakarken, bir diğer mem
leket, çocuğunun sütünden kesiyor, 
birkaç yıl içinde on binlerce top, 
tank ve tayyare yaptırıyor. Büyük 
bir memlekette h8la vesika devrin
den kalma sıkıntılar, Büyük harbe 
rahmet okuturken, Damping yap
mak üzere vapurlar dolusu zahire 
propaganda sahalarına sürülüyor. 
Yeni iktisadi takyit usulleri altı ay
da bir değişiyor ve şiddetleniyor; it
haI~ta karşı setler çekilmektedir, 
kontenjan, yüksek gümrük resmi, 
döviz, klering, miktar tayini gibi 
engeller, ithalat ve ihracat kontrol
leri, zaman ve müsaade, ithal 
vesikaları, mübı:idele, monopol, mah
reç tayini gibi binbir güçlük, ticari 
serbestiye kuvvetli setler mahiye
tindedir. Son yıllarda öyle kaleler 
kuruldu ki, bunlan bir sınırda tesis 
edilen en lmvvetli bir tahkim man
zumesine benzetmek mümkündilr. 
Bu setler, deliksiz gibidir. yarılması 
gtl.qtür. BUyilk harpteki askert idi, 

bugünkü iktisadidir. Bu müdafaa ı 
cephesinin genişliği ve derinliği de 
belli değildir. Bununla beraber, bu 
güçlükler karşısında milletler yaşa
makta ve kalkınmak istemektedir, 
ler. 

Bir vakitler, Avrupa yarım asır 1 
kadar harpsiz yaşadı; o zaman da 

barışın samimi müdafıi tanınan iti-! 
lfıf ve ittifak zümreleri silahlanıyor
du. Fakat hiç bir taraf bir harbin 
dehşetini, malzemece sarfiyatın a
zametini takdir etmiş degildi. Al
manyaya Büyük Harpten önce yeni 
bir kur teşkilini çok gören Rayhş
tag, harbin devamınca, birkaç ayda 
bir 5 milyar mark tahsisini cana min 
net biliyordu. Bugün, dışarıdan ham 

maddeler tedariki ve en hayati ihti
yaçların temini için, güçlükle ayda 
200 milyon mark verildiğini anlıya-

Bir harbi yabancı memleketlerin 
membalarile beslemeyi düşünmek. 
serab ardından koşmaktır. Alman 
kudretini kıran, amansız bir açlık 

ablukası idi. Zengin bir memlekette: 
de döviz derdi, biraz devamlı bir 
harbi yaşatamaz; hazerden bütün 

(Sonu 7 nci sayfamızda) 

Y&bek kıymette bir lafiliz tayyare defi topu 
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Perşembe HikAyeleri 

Kitapçı Barlas· 
Yazan: Es. Turgut 

Galiba öğle teneffüsü idi. Mual- na mani olmuş.• 
limler odasında oturuyorduk. Kapı, Amma, nedense, kitapları almam 
pek taleb. vuruşuna benzemiyen için fazla ısrarda bulunmadı, seri 
pervasız dar)>elerl~ vuruldu ve ce- hareketlerle çantasını topladı, gel
vap beklemeden açılarak içeriye, dıği zamanki kadar ciddi, fakat bi
koltuğunda çantası, bır adam gir - raz daha acele bir selamla odarb.ki
di. Bizim muallimler odasını hoca- leri selamladı, çıktı. 
lardan başka, koltuğunda çanta ola- Kitapçı Barlas'ı ilk lanıyışım böy-j 
rak yalnız elektrik tahsildarı girer. le oldu. 1 
O da ay betlarında. Fakat o g\in ay .. * 
·sonlarına yakındı \'e igren de, ht!r Onu ikinci defa, bir başmuallımin 
'3Y para verip makbuz alıncıya adar odasında gördüm. Ayni kapı vuruş, 
yüzünü gördüj'ümüz tahsildar de - ayni selıim ve ayni takdim. Mutad 
ğildi. mukaddemeye başlamadan evvel, 

Yabancı, :Sırtında havı dökülmü~ gölgeli bir kenarda beni gördü, bi
ve yer yer incelerek parlamış siyah raz kızgınlık, biraz rica, biraz da 
elbisesi, ayağında, altının pençesine başka manalar saklı bir bakışla yü
ve üstünün yamasına rağmen yine züme baktı, sonra kitaplarım mey -
boyalı ayakkabılarile. serbest, iler- dana döktü ve başladı. Arkadaşım 
ledi ve muallimlerin toplu bulundu olan ilkmektep başmuallimi 'de çe
ğu öşeye yaklaşınca vücudünü hiç nesini yormaktan kaçınır bir adam 
kıpırdatmadan yalnız kafasile selam değildi. Biri muhakkak satmak isti
verdi, kendini takdim etti: cBende- yen, öteki almamakta ısrar eden bu 
niz kitapçı Barlas»~ Ar~asından, o-, i.ki in.~an~n çarpışm~_sı belki beş da
daya çöken sessizlige hıç aldırma - kıka surdu ve bu mucadeleden Bar
dan, alışık ve pişkin hareketlerle, las galip çıktı: Bir başmuallimin 
boyası pul pul dökülmüş şişkin çan- kendisine, bir de okul kütüphanesi
tasını masanın üstüne koydu, açtı ne olmak üzere iki takım kitap sat
ve içinden iki kitap çıkımırnk, kcn- mıştı. Odadan çıarken beni aynca 
disine en yakın hocaya sokuldu, selamladı; bu sefer gözlerinde biraz 
mektebe yeni başlamış bir çocuğun alay, biraz da teşekkür sezer gibi 
ağzından bellediği bir vatan mnnzu- oldum ve kendisini şaşkın bakışlar
mesi okuyuşu edasilc söylemeğe la uğurladım. 
başladı: Kitapçı Barlas'ı ikinci görüşüm 

«Muhterem muallim bey, ha - böyle oldu. 
yatını yurdun dört bir köşesine ki- *** 

1 
tap dağıtmıya hasretmiş emekdar Kış mevsimi bizim memleketi -

T KN ll ~ aAR 

Erbaa (Hususi) - Kızılay ve Ço
cuk Esirgeme Kurumları tarafından 
büyü\: bir hayırseverlik eseri ola -
rak Destek nahiyesinde neş'eli bir 
sünnet düğünü icra edilmiştir. Dü
ğüne, bandonun iştirakile Kayma
kamucuz Mahmut Nedim Aker'in ri 
yasetleri ve her iki kurum idare he 
yetleri huzurile başlanmış, Ruman
ya ve Bulgaristandan ana vatana 
kavuşan göçmenlerimizin yavruları 

111 111 81 

Gresunda Lik 

Belediye Hekimi Halet Çoruk tara
fından sünnet edilmişlerdir. Bunu 
mijteakıp yavruların her birisine 
birer kat çamaşır ve entari giydiril
miş, bütün köy çocuklarına şeker -
ler dağıtılarak gün, büyük bir neş'e 
içinde .geçmiştir. Her iki Kurumun 
bu değerli hizmetinden ~olayı tak
dir ve tebrik etmek vicdani bir borç 
tur. Resimde sünnet ettirilen yav -
rular görülmektedir 

81 il 

Macları Bitti • 
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-Akkoyunlu Kazıkçı Karabekir-
- •t - Y AZAN: SAMI K ARAVEL 

Ali Bey Karar Vermişti 
Sıvaslı 
Sultan 

Ka zı kcı Karabekiri • 
A z ize Takdim Edecekti _ .. ....., .... __ _ 

Bekir, Kavasoğluna hiç bir oyun j 
tatbik etmc-yip kazık vurunca; Ali 
Bey kazan dibinderı meydana fırlar 
gibi hareketlendi. Bekiı-e acımıştı. 

Çok kıymetli gördüüü Bekirin ı 
muhakkak kolu kırılacaktı. Yanında 
bulunan kahyasına: 

- Bak, şu herifin yaptığ:na ... 
Maazallah kolu kırılacak ... 

- Evet Beyim, çok tehlikeli ... de-

di. 1 
Hakikaten, alaturka güreşte kazık 

oyunu çok tehlikelidir. Eğer, kaztğı ı 
vuran pehlivan hasmının okkasın
dan az bir pehlivan ise bu kolununl 
kırılması yüzde yi.:zdür . 

Çünkü; altta bulunan pehlivan ı 
kazığı sökmek için öne rloğru yüzü
koyun fırhyarak .ardına sokulan ka· ! 
zıklı kolu kispet kasnağına sıkış:ır-1 

1 
sa dırseğinden kaabilir. j 

Nitekim Kavasoğlu ayni hareketi ı 

yaptı. Olanca kuvvetile gö\'Clcsmi 1 

ileri fırlattı. Bekirin kolunu kırmak 1 

veyahut kazığı sökmek için çalıştı. 
Fakat; Kavasoğlu Bekil'in zorlu 1 

\'e demir gibi kakılı ka.-ığının karşı-
1 

sında yüz o~uz okkalık gövdesini de
ğil, ileri doğru ancak yerinden bile 

temkinh \•e tetik davrandığı görülü· 
yorJn. İlk güreşe girdiği gıbi salla· 
patı hdlleri kalmamıştı. 

Bekir; daha güreşe girer girmez 
hücuma başladı. Bu seferki saldırı'· 
lan başka türlü idi. Hasmına s:ıglı 
sollu elenseler çekiyor, arada sıra· 

da da tırpan atıyordu. 

Kavasoğlu, Bekirin vurduğu elen· 
selerlt> tırpanlara şiddetle mukabele 
ediyordu. 

GürPş ~deta biribirini dö·:en jki 
kavgacının yumruklaşmasına dôn
müı:tii. İki taraf ta bi.ribirine. o~·un 
yapmaktan 7.iyadıo tırpan ve elense 
~ekivorlardı. 

Kavaı:o~lu, He<in~ iç tırpanı ı.'u· 

ruyordu. BPldr de, Kavasoğluna dıŞ 
tırpanı atl\·ordu. 

Bekirin koca ayakhrı Ka\·asoğ!u· 
nun baldırına indikçe hamam tolc· 
mağı gıbi sacla veriyordu. 

Bek:rin birdenbir" oyunları bır<ı· 

kıp elense \'e tırpan tarafını ele alı· 
şında mana vardı. 

bir kitapçı sıfalile size iki eser tak- mizde, az ~ok farklarla, bir (kahve 
dim ediyorum; sizL'l gibi münt!vver mevsimi) dir. Bir kazadasınız, tatil 1 
bir öğretmenin bu kitaplara karşı g.ünü, üç, .beş insan yüzü görmek i.~
lakayıt kalamıyacağından eminim. tiyorsunuz, bol dumanlı ve bol gu-. 
Birinci eser, en meşhur bir Alman rültülü bir kahveye gitmeğe mec -
hikayecisinin mehtap hikayelerin - bursunuz; bunun başka türlü olma
den ibarettir, en salihiyctdar bir sına, şimdilik, imkAn yoktur. 

ı kıpırdatamamıştı. 

Çünkü; Kavasoğlu ilk !!Üreşe git .. 

diği gibi değildi. Hasmınıı kar~ı ka· 

pllı güreş tutmıya başlamıc;tı. Açık 
yer vermemiye, derli toplu biizuliıP 
güreşmive savaşıyordu. 

Giresun ·(Hususi) - Bölgemizin 
Yeşiltepe spor 46 pu\•anla bölgemiz 
sim Yeşiltepe Spor'a aiddir. 

lik maçları sona ermiştir. Neticede 
iampiyonu oldu. Gönderdiğim re-
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Edirne-İstanbul Yolu inşaatı ilerliyor 
kalem tarafından dilimize çevrilmiş Böyle bir günde, ben de bir kah
t ir. Bu kitapta ahlaki, mesleki, aş- veyeuğramıştım. Tavla şakırtısı, is
ki, cinai her mevzua ait muhtelif kambil çatırtısı Qrasında yakın ma
tıikayeler bulacaksınız ve talebele - saların ~dikodularını istemeden 

Edirne - İstanbul asfalt yolunun 
Tiniz bundan çok istifade edecekler- dinliyor, elimdeki gazeteyi süzerek 

b Lüleburgaz - Kuleliköy arasındaki 
dir. Bu yola sarfolunmak üzere hü· 
kümetçe yeniden bir milyon liralık 
tahsisat verilmiş bulunmaktadır. 

dir. İkinci esere gelince; bu, size ir arkadaşı bekliyordum. Bir ara-
, kısmı ile birlikte bu yıl Kuleliköy • 

çok yaşamanın sırlarını öğretecek - lık başımı ka.dırdım \'e, masa masa 
Edirne - Kulekapı kısmının incaatı- M · v z t tir, bunu okuduktan sonra müstak- dolaşan Kita~ı aBrlu'ı gördüm. ı.- evsım yagmur arı ve mezrııa 
na bac:lanmak üzeredir. Asfalt yo- · 

bel hayatınıza daha emniyetli na- Dikkatim, iradem haricinde, üze- :r ilkbahar mevsimi Edirnemizde ve 
lun Edime şehri içinden geçecek o- b-l zarlarla bakabilirsiniz. Bu iki kıy- rinde toplandı. Ayni elbise, ayni bütün Trakya o gesinde yağışlı 
lan kısmını gösterir güzergah proje b mcti kitabın beherinin bedeli sade- çanta, ayni yırtık ve boyalı ayakka- geçmiş \'e mezruat u yağmurlar-
si, Mimar Egli tarafından hazırlan- k · d f d ı ce 50 kuruştur. İkisini birden alır- bılar; yalnı7. tıraşı biraz uzam~. E- dan pe zıya e ay a anmıştır. Yağ-
makta olan şehir planı mütemmi-

sanız, yüzde yirmi iskonto ile size !indeki kitapları tavla oynıyan.ların murların bol miktarda ve tam me\'· 
matından olarak yapılmış ve bele-

bunlan 40 kuruşa memnuniyetle ve- burunlarına doğru uzatıyor, gazete- siminde düşüşü çiftçinin hakikaten 
diyeye verilmiştir. 

rcbilirim.,, sine dalnnların gazetelerinin üzeri- yüzünü güldürmüştür. 
Bu proje mucibince asfalt yol gü-

Biraz da nefes almadan sÖ'vlen - ne tutuyor, bir şeyler söylüyor. 1 1 Geren pazar günü sabahı yag~ışın 
J zergıihı taayyün etmiş o up yo un 'J 

miş hissini veren bu mukaddeme - Müşterilerden kimisi yan gözle ha- ı·k metre murabbaına bıraktıgyı su rnik-geçeceği yerlerde istim a - muame-

1 
den sonra kitapları arkadaşın eline kıp «istemez• diyor, kimisi uzun u- lelerine başlanmak üzeredir. 940 yılı tan 8 kilo 400 gram, pazartesi günü 
tutuşturdu ve o, kitabın kabına ba- zun sahifelerini çeviriyor: ısrardan sonuna kadar İstanbul _ Edirne _ ise 2 kilo 600 gramdır ki, üç günlük 
karken, sahifeleri ~evirirken, Kitap- usanıp elile kitabı tersliyenler de 1 f 1 1 b"t" ·ım · vagvıc: mı"ktarı ceman 11 kı'lo suduı·. 

'J Ku ekapı as a t ..yo.unun ı ırı esı " , 
~ı Barlas mütemadiyen söylendi: var. O, Kitapçı Barlas, hiç oralı de- için hummalı mesai sarfedılmekte- cEdirne Postası» 
~a~nrae~nd~.~k~ın~- ~.Vazifu~ni~panbira~mh~~~~~~~-~~L~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

tündeki resim, en mahir ressamları- zurile masa masa dolaşmakta de -
mız tarafından çizilmiş, en mükem- vam ediyor ve eserlerini satıyor 
mel klişecilerimiz tarafından hazır- da. 
lanmıştır. Bu, çok ahlaki bir hikiı - Dolaştı, bütün kah\•eyi bitirdi, 
yedir, düşmüş bir kızın başından sonra benim yanıma geldi. Omuz -
.geçenleri anlatır; bu ... • ları düşük, yorgun bir hareketle bo~ 

Ve daha neler söyledi pek hatır- iskemleye çöker gibi oturdu ve ciş
Jamıyorum, fakat biraz yaşlı ve pek .te böyle Turgut Beyıt dedi. 
)'Umuşak yüzlü riyaziyeci arkadaşı- Bilmem, ismini bilmediğim bir 
mıza iki kitap uzattı. Sonra ayni hafıza kanunu mudur, nedir; hazan 
mukaddeme ve tekrarlarla diğer ar- bir insanı uzun zaman görürsü -
kadaşa geçti, satamadı, bir başkası- nüz, görürsünüz, bir şey hatır • 
ne gitti, sattı. HattA, parayı biraz lıyamauınız da, yine bir gün 
fazlaca seven tabiiyeci arkadaşımı- o yüz ani olarak si7.de uzak ha
za karşı bütün talikatini kullana- tıralar uyandırır, kafanızda aşırı te
r ak çetin bir pazarlıktan sonra iki dailer yaratır. İşte ben de böyle ol
kitabı otuz kuruşa vermeğe de razı dum: Kitapçı Barlas edasile söylen
e>ldu. miyen bu sözlerin bildik tonu, bu 

Ben, muallim arkadaşların toplu düşük kaşlar altındaki gözlerin ta . 
bulundukları köşeden uzak, kenar- nıdık ifadesi hafızamı sanki sefer
da, sobanın yanında oturuyordum. her etti, düşünmeğe başladım. 
Son seferi bana oldu. (.:nn meşhur Biraz irli ellerini kUçük, tıraşlı yü
Alınan hikAyecisi) nln eserini elime zünde dolaştırdıktan sonra ctanı • 
aldım; kabında, Klod Oje gramer madınız mı?• dedi. Ben kitapçı Bar 
kaplarının resmi kötü bir baskı il• las'la karşı karşıya otururken ka -
basılmıştı. Kitapta yalnız (Seçme fam on dört sene vveline gitti ve 
Alman hikayeleri) yazılıydı; fakat birden kartımda (Küçilk Mustafa) 
ne muharririn, ne de mütercimin is- yı buldum. Küçük Mustafa! Bursa 
mi vardı. Muallim mektebinde bir yıl ayni 

cı:Dosturn, ~diın, muharririn ismi- sınıfta okuduğumuz Ki\çük Musta-
ni göremiyorum ben burada!» fa! Değil sınıfın, mektebin en ses-

En ufak bir t~eddüt göstermedi, siz, hattl en pısırık Küçük Mustafa-
minalı bir tebeı!ıümle: sı! Derse kalktığı zaman kızarır, 

a:Tevazu efendim, dedi, tevazu. tahriri imtihanlftrda kağıdını yazar
Hcr ikisinin de mahfiyetleri isim- ken kızarır, en yakın arkadqmdan 

/ lerfni bu ldtabm 6tttıne koymaları- (akı isterken lı::ıurırdı. Sınıfta kim-

seye üç, bei kelimeden fazla söz 1 

söylediğini duyan olmamıştır. Ço -
cuklar evveli ona (Kız Mustafa) de 
mişlerdi; fakat bu isim onu çok u -
tandırdığı için acıdılar ve adı (Kü
çük Mustafa) kaldı. Ne mahçup ço
cuktu o yarabbl! Hiç unutmam, bir 
gün annesi mektebe gelmişti. oğlu

nu görmeğ~. Arkadaşlar .:Mustafa, 
bak annen gelmiş, seni görmek isti
yor> dediler ve Mustafa kızardı, he
le annesile konuıurken saçlarının 
dibine kadar kızardı. Onun bu kı
zartısı belki bir hafta geçmedi yü
zünden. 

Ertesi sene ben Bursadan ayrıl -
mış, başka bir yere gitmiştim. Son
radan arkadaşların mektuplarile öğ
rendim ki, Muatafa, ikinci sınıfta 

iken muallimler ve mektep idaresi 

cMahçubiyet bu çocukta hastalık 

halinde, muallim olamaz bu• diye
rek bir yolunu bulup, bilmiyorum 

ne şekilde, onun mekteple alakasını 
kesmişler ve Mustafacık kızara kı
zara mektepten ayrılmış. Onun hak 
kındaki bütün bilgim bundan iba
retU. 

Şimdi gözlerim Kitapçı Barlas'ın 
tıraşlı yüzüne takılmış, bu sert sa

kalların altında Küçük Mustafa'nın 
utancından ku:arm~ çehresini arı

yordu. Muhatabım, eski arkadaşım, 
birkaç kelime ile hayatını hulasa 
etti: «.Mektepten uHklqtırılmam, 

dedi, beni mahçubiyetime düşman 

etti ve ondan intikam almıya karar 
verdim. Hayattaki gayem değişmiş
ti artık. Ne muvaffak olmak, ne pa
ra kazanmak, ne şu, ne bu .. yalnız 
ve yalnız marazi mahçubiyetimden 
intikam almak. Başvurduğum bü -
tün işlel"de hep bu gayeyi gözönün
de tuttum. Sokaklarda on paraya bir 
tane şeker sattım, Mahmutpaşa dük 
kanlarının çığırtkanlığını yaptım, 

tramvay biletçi:;i oldum, ve nihayet 
seyyar kitapçılığa başladım, Amma 
artık mahçubiyet filan denen şeyi 
tanımadığım gibi, hayatımda bir 
zamanlar çok kızaran bir insan ol -1 
duğuma da inanmıyorum. Kendim
den intikamımı adım en sonunda.• 

Küçük Mustafa - hayır, Küçük 
Mustafa değil artı - Kitapçı Bar -
las sustu. Ve cBir kahvenizi içerim 
şimdi- diyerek elini masanın üs -
tündeki cigara paketime uzattı. 

Kahvesini içinciye kadar neler ko
nuştuk, ne anlattı pek hatırlamıyo
rum, o kadar aptallaşmıştım çünkü. 
Yalnız şunu biliyorum ki, ayrılır -
ken bana da bir çift kitap satmayı 
ihmal etmedi. 

*** 
Ertesi gün o kadar aradığım hal-

de Kitapçı Barlas'ı bir türlü bula -
madım kasabada. Her halde o gece 
gitmiş olacaktı. Yoksa, bu beklen -
medik karşılaşmadan utanmış mıy
dı acaba? .. 

Kavasoğlu; hareketini birkaç de
fa tekrarladı. Lakin, kakılı olduğu 
yerden kıpırdan.lmadı. 

Seyirciler, pehlivanlar. Bekirin 
bu harikuJade kuvveti karşısında 

heyecana dü~müşlerdi. 
Ali Bey, Bekirin bu hareketine 

sevinmişti. HaHi; kahyasına şunla
rı fısıldamıştı: 

- Kahy.;ım, ne yap yap Bekirin 
gön1ünü al... A:nan onu elimizden 
ka\ırmıyalım... Söylediklerimi iyi 
.anladın mı? 

- Anlarlım b0yım ... 
- Ne gibi? .. 
- Böyle bir pehlivana sahip olur-

san biitün Rumeli b<'ylerini ve u
yanlarını temizleriz. 

- Yoo ... Anlamadın. Bekiri, padi
şahımıza takdim ederek inayetine 
mazhar olmak ... 

- Şimdi ne d~diğimi anladın de
ğil mi?. Güreşten sonra; elinden ge
len tabasbusu yap!.: 

- Mer.Dk buyurmayınız beyim ..• 
Ali Bey; Bekiri Sultan Azize tak

dim eperek mevkiini ve şerefini 
kuvvetlendirmek istiyordu. 
Eğer Sultan Aziz, baş pehlivanı 

K:n·aso~Junun bu halini görmüş ol
savdı, çileden çıkardı. 

Zavallı Kavasoğlıı; hiç kimse ta
rarından tanınmamış bir hasmın e
linde zebun olup gitmişti. 

Bekit·. ka7.Ikla beraber hasmını 

gırtlaklıyarak mağlCıp etmi~·e çalı
'şı~·ordu. 

Kavasoğlu, mağlup olmamak içiıı 
canını dfsine takmıştı. Birçok kere
ler sağa ve sola dönerek budayı~ 
kazıktan kurtulmak istedi. 

Fakat; mümkün değil kazığı söke
medi. Hemen, hemen gırtlaklama 
ve kazık oyunu on be1' dakika kadar 
devam etti. 

Zaten; güre~ de, oldukça uzamış
tı. KavasoğJunun kazığı söküp kal
kacağı yoktu. Muh;ıkkak gırtlak o
yunile ma~lOp olacağa benziyordu. 
Kavasoğlu; son bir gayretle canı

nı dişine takarak kendini zorlanı ve 
her nasılsa Bekfrin kazığını budaya. 
bildi ve altından fırlıyarak kalktı. 
Kavasoğlu derin bir nefes olrnıştı. 

Cendereden kurtulmuştu. Hemen 
toparlanarak hasmının karşısında 
bir iki çırpındı ve şu yolda bir nara 
attı: 

- Havdi Bekir be!.. 

Bekir de, 9ırpınarak mukabele et
ti: 

- Haydi Kavuoflu her .. 
İki pehltvan, ttkrar kepı§ıruşlardı. 

Kavasoğlunun humma karp ~ok 

Bckfr, Kasaoğlunun bu kapalı ve 
mür!afaa güreşine karşı yapacak bi.r· 

şe · bulamayınca bilmecburiye .gii· 
r~- tabiyesini değiştirmişti. Elense 

ve tırpanla hasmını yıpratmıya çalı· 
şıyordu. 

İki hasım. s3atlcrce biribirleritli 
tırpan \'e elense1erle yıpratblar .. • 

Kavasoğlunun baldırları mosmor ol· 
muş ve şişmişti. Bekirin de ense5İ 
morarmıştı. 

Güreş. bıktırıcı bir ı.•azivet almak· 
ia beraber herkesin gözü Bckirle 
Kavasoğlunda idL 

Ali Rey, berabeıinde getirdiği Be· 
kirle övünüyordu. Yanma gelert 
Beylere ve ayanlar-a kolları kabara· 
rak: 

- Gördünüz mü pehlh·anımı? 
Dive böbürlenip duruyordu. Gün· 

lerce alay ettikleri \'e saatlerce bil' 
meczup adam teUıkkisine uğrattık· 
ları zavallı Bekirin şimdi de şahsi· 
yetinden şeref ve iftihar duymıyB 
çalışıyorlardı. 

Kahyanın bile ağzı kulaklarına 

varıyordu. Çadırdap çadıra koşaralc 
cak~ satıyordu. 

.Rekir; şaka değil koskoca Kavas· 
oğlu gibi eli tutulamaz bir pr.hliva· 

nı meydnn yerinde daraltmış, nefe· 
slni tüketmiş, mosmor etmişti. 

Güreş bilafasıla ayakta devRm et· 
tl. KııvasC1ğlu bir kere dahi olsutl 
hasnum altına alamamıştı. 

Hattl; değil h~mını altına aımat 
oyun yapnuya bile korkuyordu. Et'· 
\•elce aldığı çapraıa mukabil k.ar
şılaştı~ı yanba§ oyununu 11nutnıa· 

mışh. 

İki pehlivan, o dert'Ce hasmarıe 
boğuşııyorlar<tı ki, hiç btrisi ilç saa~ 
zarfında bir kere dahi ohun güreşı 
bırakıp kazan bııına bile gitmemiş· 
!erdi. 

(Devamı var) 

Çanakkalede faydalı 

r•Amurıar 
Çanakkale (Hu•Ulf) - Çiftçini!\ 

sabırsız\lkla bek.letlfll (vsğmu1'1ar 
birkaç gilndenberi şlddP-tle yıığmak
tadır. Yağmurun bu 9ekilde bol 
miktarda yağması bütOu çiftçJ1•rl 
sevindlrmt~tir. 

Bu bozuk ve yağmurlu havel•rd• 
iki vatandaşa yıldırım t!abet edertlı 
81mil§tür. 

Birl.st Kalkım uahiyelinaen Q111er 
aııart a. Umumeyden vu.taftı 
'l'opçulırm lr.an11 Dududur. · · 



İktısadl Harp 
~~------------~~ 

Yalnız Süngü Pırıltısile İktısadi 
Hayat Eski Düzenini Alabilir mi? 

(Başterafı S inci aayfttda) ı 
harp ıhtiyaçlarını tatmin etmek ise, 
tnuhaldir. Mesela orduya hareket 
~~biliyeti veren motörler için bir 
ı~ı aylık benzin ve yağ edinmek 
bıle kolay değildir. Demir. kömür, 
benzin, zahire ve ilh, gibi madde
l~rden mahrum ve bu yüzden de fa
k:r memleketler, istikbal harbinde 
buyük güçlüklerle karşılaşacaklar
d,r. Hele sanatsız bir memleket, as
r· b" 1 ır harbi yalnız başına başarmak-
tan acizdir: cTeknik kanı esirgen, 
cTeknik, siyasettir. kaidesi, gün 
geçtikçe önemini arttırm:ıktadır. 

__ Büyiik bükümetler, beraber yü
ruınek şartıle, muharip memlekete 
Yardım ederler. Küçük memleket
ler, kuvvetli memleketler elinde bi
rer baziçed..rler. Coğrafi ve askeri 
durum da müsait olduğu halde, mu-1 
harip memleket bir kerteye kadar 
noksanlarını yabancı memleketler
den temin ve ikmal edebilir. Kendi
ni müdafaa etmek istiyen bir mem-
1:kette top, tüfek, cephane, motör
lu vasıta ve ilh. yapılmalıdır, darül· 
harbin ihtiyacına göre tamirhaneler 
Viicude getirilmelidir. Fen, hiç de
ğilse gazlere karşı dafi tertipler a-
lınmasına imkan vermelidir. Mu

kabil gaz taarruzları icrası da me~
ru bir haktır. iktisadi sahadaki tek
nik mesai, doğrudan doğruya mem
leket müdafaası hesabına kaydedile
bılmelidir. Tayyare, tank, deniz bo
tu iınali gibi çok ince mesai, harsı 
YÜksek memleketlere müyesser ol
dukça bir cephe daima zayıf kala
caktır. 

Miıhim ihtiralar gizlenmektedi.r, 
Yeni ihtiraları taklit etmek te, tek
nik kudreti hniz memleketler için 
Jrıüınkündür. Harbin her safhasın
da, yeni ihtıralara dayanılarak sür
prizlC'r ynpılmış olduğunu bilivo
:ruz. Fransız fen alemi gaze karşı da
fi ve müteamz tertibat almasaydı, 
Fransız ordusu birçok Vinyi :fela
ketleri geçirecekü, Habeş muka
vemetini kıran elemanlnrı biliyo
ruz. Ç~k mu1rnvemetsizliğini mane
viyatta aramalıdır! 
Mütehassıs işçi, sanayii yüksek 

nıeınleketlerde kolayca elde edile
b~!ir. Bugünkü teknik işçiliği bir 
koylüden beklemek, elindeki sila
hın da az zamanda ziyaına rıza gös-
1ertnek demektir. Bir tapa, bir to
Pun inıhasına çok vakit sebebiyet 
\terebilir. Büyük harbin ilk yıllarm
d_a Fransız cephesinde harpten ha
r-ıç kalan namluların adedi dikkati 
Çok caliptir. Polonyada tetkik seya
hatlerinde bulunduğum sıralarda 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürü, 
a1akadatlara \•erdiği konferanslar
da, İtalyada harpten önce askeri sa
natların zaafını filmlerle de tebarüz 
~.ltirıniye çalışıyordu. Harpte İngi
~:~rfanından ~üç alan 1ta1yan t~k-
ıgı, bugün meydan okumaktadır. 
Yaşamak istiyen memleketler, ha

?/ati ihtiyaçlannı dahilden temfn et
trıiye mecburdurlar; Harpte, hatta 
BUlhta abluka sistemlerine ancak bu 
8ayede cevap verilebilir. Harp mal
t~eslnin fiatı, siyasi vaziyetin ger
~nliğine göre de değişebilir; oysa 
t ' bu malzemenin makul bir :fiatla 
l e~arikine kat'i bir zaruret vardır. 
c! ıyen bir müessese, daimı:ı birçok 
rnınsten ham maddeler tedarikine 
rn Uhtaçtır. Bu maddeler muhtelif 
d ernleketlerden ve muhtelif yollar
ı;~ tedarik edilirler. Mali takyidat, 
lrı kere, tam vaktinde tedariki iş
ll a eder. Birkaç cins rnnddenin alı
h anıanıası, işlere sekte verir ve 
~~Pte bl>yle vaziyetler makus te-

er Yapabilir. 
~ J>olitika, iktisadi hayatın taliini 

Zer· Bu ·· kü" 'kt" d. llu .: gun ı ısa ı tezebzüb, 
de Yük Harpteki iktisadi inhilalin 
Po~a~ıdır. Japonya, büyük devlet 
li~ ıt~asını cihanşümul iktisadi faa
€U:~ıle kuvvetlendirmek emelini 
ela U~or. Dünya pazarlnrında, hattfı 
~e~Pıng teşebbüsleri yürütmiye 
'tttak~nen bu devlet, küşurlar k~zan
Ça}ı a san'at hayatının da inkh=;afınn 
ti'} şıyor İngilterenin büyilk donan-

ilsını Fra - tü" h ' n nın us n ordusunu 
atan .. 1 ~ttığ' • mustem ekelerinin temin 

b~. ~ ma:r .kudrettır. Bununln bcra
bı,. bl'I r. ıkı m@mlekPtin de, Alemde 

l'ht-a te•in Y"P:Jn mali krizde, 

paralarının düşüşü galiplerin de bu 
badırelercie sarsıntılara uğrıyacakla
nna delildir. Diğer taraftan bu 
memleketlerdede teslihat siyaseti en 
dehşetli rolünü oynamaktadır. Ken
di yağile ka\Tulmak vaziyetine di"ı

şen Sovyet Rusya, kaynaklarının de
rinliklerinden istifade etmektedir. 
Orada her fert ve bi.'itün mesai yir-

mi yaşlık siyasetin hakim kılınma
sını ü1kü savmaktadır. Bu siyaset. 
gücünü ord~dan almaktadır; artık, 
Çar ordusunda olduğu gibi, on ere 
bir t"lfc\ veren bir Rus ordusundan 
kimse bahsedemez. 

İktisadi harbin hudutlarda kurdu
ğu sistemler, korkunç bir şekil arz
etmektcdir. Bu manzumeler umu
midir. Ticaret ve iktisat serbestisiı 
bugün artık akademik bir manayı 
haizdir, mala karşı mal verme sıya
seti de kay tlar altındadır. Kuvvetli 
memleket, zengin kolonilerile yine 
iktisadi rolünü çevirmektedir. Fa
kat asıl tehlike, alıcı kudretin kırıl
masındadır. Malını satamıyan da, 
dahili keşmekeş1eri karşılamıya, iş
Jiyen müesseselerine tahsisat ayır
mıya mechurdur. Mühim bir yemek 
salonunda biraz ~eker, fakat yalmz 
dondurulmuş sudan yapılmış don
durmaya müftekir memleketler gö
rüyoruz. Türkıyemiz, bahtiyar sa
yılabilir. 

Mütekabil emniyeti, vakit vakit 
toplanan arsıulusal konferanslnr 
veremdi. Bu sevilmez seddi kılıç 

ucile açmak istiyenler, galiba so
nunda bir pirr için yorganı yaka
caklardır. Bugünkü durum şudur: 

Az adamla çok iş gören makineyi 
durmadan istikbal harbi hesabına 
işletmek! Her vasıtaca zengin mem
leketler icin bu mesaiyi karşılamak, 
esasen güç te değildir. Bir eldeki 
idareler, ya hep, ya hiç demekte-
dirler. -

Mesaiye verilen veçhe muayyen
dir. Açlığı şimdilik gidermek, yann
ki harbi beslemek! Fakat neye mal 
olursa olsun! 

Kendi varlığına göre silahlanmak
tan geri durmıyan uf ak memleket
ler, büyük ve zengin memleketlerin 
iktisadi politikayı da idare edecek
lerine kanidirler. 

İktisadf kudretin memleket istik
balini hazırlıyacağına herkes inanı
yor. Her orduyu, milletin yaşamak 
iradesi canlandırmaktadır. Bazı 
memleketlerde bugünkü devlet ida
releri, bütün mesaiyi yarınki harp 
ihtiyacile telif etmek kudretini ha
b: gibi görünüyor. Fakat yalnız slin
gü p~rıltısile iktisadi hayat eski dü
zenini alabilecek midir? 

Hız;rında teşrii haraları 
Üç dört sün evveline gelinciye 

kadar güneşli, hatta anormal dene
cek derecede sıcak giden havalar 
birdenbire bozmuş ve fasılalı yağ
mur sağnakları altında ~ehrimizin 
ha\•ası bir hayli serinlemi.ştir. 

Bilhassa dün sabah, şiddetli poy
raz rüzgari1e karışık bir surette ya
ğan sürekli yağmur İstanbullulara 
kışlık sandıklara konmuş olan par
aesülerini, yağmurluklarını tekrar 
çıkartmış ve şehir bir sonbahar 
manzarası iktisab edivermiştir. 
Tramvaylar Üzerlerinde iri yağmur 
taqelerinin sıralandıkları buğulu 
camları, boş sahanlıkları ve •aka
larını kaldırarak ellerini ceplerine 
sokmuş yolcularile bu son bahar de
korunu itmam ediyordu. 

Şiddetli yağmura rağmen rüzgar 
devam etmekte ve havalar kapalı 
gitmektedir. 

Amerlkahlar sansar 
derisi ahyorlar 

Şehrimizde tetkikler yapmakta 
olan Amerika nfirmalarının mümes 
silleri stok bulunan bütün sanasr de 
rilerini satın almak için pazarlığa 
girişmişler ve bir mikdar mübaya
atta bulunmuşlardır. Amerikalılara 
satılan sansarların çifti 28 - 30 lira 
üzerinden muamele görmüştür. 

Bundan başka tilki dc>risi alan 
Almanlar, mübayaatlarına devam 
ederek dün de çifti 3 liradan 3500 
tilki derisi almışlardır. 

YENISABAR-. 

Köprüden arabaların geçebilecek
leri saatler tayin olundu 

SPOR: 

İngiliz Takımı 
Yarın Geliyor 

Pazar günü 31 inci senei devriye
sim idrak edecek olan halkın sem
patik klübü Fenerbalıçe yıldönü
mü için yüklü masraflara katlana
rk ilk defa bir İngiliz takımı getirip 
teveccühünü kazandığı halka bir 
futbol ziyafeti çekmeğe hazırlan -
maktadır. 

Yarın saat 7,4~ de gelecek İngi -
liz Middlexes Wanderes takımı i -
çinde İngiliz amatör milli takımın
da 7 oyuncu bulunan çoğu Üniver
sitelilerden müteşekkil kuvvetli bir 
takımdır. Üniversiteliler, mekteple
ı"ırinde yaşayışları icabı çok atletik 

ı>ENIZLDD• ı 

Marmara ve Karade
niıde fırtına 

İki gündenberi Karadcnizde de
vam etmekte olan fırtına, dün şid
detini büsbütün arttırmıştır. Bu se
beple seferde bulunan birçok va
purlar mahfuz limanlara sığınm.ş-

lardır. Seferlerde de bazı teahhur
lar husule gelmiştir. Fırtına Mar-
marada şiddetini arttırmış olduğun
dan dün sabah limanımıza gelmesi 

icabeden Yunan mektep gemisi an
cak öğleden sonra gelebilmiştir. Fır
tına kuvvetli şimal rüzgarlarının te-

sirile devam etmektedir. Can kurta
ran istasyonlarının verdiği maluma
ta göre her hangi bir kaza olmamış
tır. 

Sırt hamı:ıllığının ilgasından sonra 
nakliyatta husule gelen :fazlalığın 

köprü üzerindeki seyrüsefere halel 
vermiyecek bir şekilde tedviri için 
ittihaz edilen mukarreratın yeni 
ihtiyaçlara göre tadili icap ettiğin
den boş ve dolu arabalarla yüklü 
ve yüksüz hayvanatın 1 marttan 
eyllıl nihayetine kadar sabahları 

saat sekizden dokuza, akşamları 

l 7 den 20 ye, kış için 1 teşrinievvel
den şubat nihayetine kadar sabah
ları saat 8 den dokuza, akşamları 

saat 17 den 19 a kadar Karaköy köp 
rüsünden geçmelerinin meni Bele
diye tarafından muvafık bulunmuş
tur. Bu karar, alakadarlara tebliğ 
olunmuştur. 

olarak yetiştiklerinden bu takımın =::::=============.= 
pazar günü F<merbahçeye seri ve 

EmlnönUnde yeni 
lstlmUUder 

Eminöııünde Balıkpazarı cihetin
de mescidin bulunduğu adada is -
timlakine karar verilip muameleleri 
ikmal olunan 12 dükkaria ait istim
lak bedelini B€lediye, Nafıa Veka
letinden istemişti. Parti parti mua
meleleri ikmal edilip bedelleri iste
nen dükkanlardan beşine ait olan 
(65) bin lira Vekaletten gönderil -
miştir. 

fstanbulun yeni tiyatrosu 
Tcpcbaşında asri sinemanın bu

lunduğu yerde belediye 600 kişilik 
modern bir tiyatro yapacaktır. Bu 
tiyatro yapıldıktan sonra bugünkü 
Şehir TiyGtrosu yıkılacaktır. 

Fakat asıl büyük ve muazzam ti
yatro binası Taksimde ve bugünkü 
Taksim kışlasının yerinde inşa olu
nacaktır. 

Belediye, Tcpebaşındaki G-arden
barı yıkmıya başlamıştır. Diğer ta
raftan, Taksim bahçesinin de sahne
nin bulunduğu kısmı yıkılmaktadır. 
Burada büyük bir tiyatro sahnesi 
yapılncaktır. Snhne dört tarafa da 
dönebilecek tarzda inşa olunacaktır. 
Taksim bahçesinde yapılmasına ka
rar VC'rilip keşifleri yapılan l 7 met
re kutrundaki havuzun su fışkırtı 

ve renklendirme tesisatı (10) bin· 

hamleli bir oyun oynıyarak halka 
zevkli bir futbol maçı seyrettirece
ğindc hiç şüphemiz yoktur. 

Fenerbahçeilerin İngiliz futbol ta 
kımı ile yapacakları maça bazı spor 
hareketleri ilave ederek o günü 
spor heveslilerine iyi bir gün geçir
tecek şekilde hazırladıkları prog -

ram şundan ibarettir: 
Pazar günü merasime, Ebedi Şef 

Atatürk'e ihtiram duruşile başlana
cak, müteakıben Fenerbahçenin bu 
günkü futbol kadrosu 31 inci yıl 
bayrağını nwrasimlc çekecek, bunu 
bir Fenerlinin hitabesi takip ede

cektir. 
Bundan sonra Fenerbahçe - Kur

tuluş atletleri arasında her sene ya-
1 pılmakta olan atletizm müsabaka-

ları frkrarlanacaktır. 1 
Böyle büyüle bir günde Fener -

bahçenin artık atletik sporlara da 
ehemmiyet vermeğe başladığını 
göstermesi memnuniyeti mucip bir 
harekettir. 

Bundan sonra iki ezeli rakıp, Ga
latasaray - FenerbahQe tekaütleri 
arasında bir :futbol maçı yapılacak
tır ki bu da çok cazip bir hareket
tir. 

Tekaütler maçından sonra da gü 
nün mühim müsabakası yapılacak
tır. 

F. T. 

il@ mı il! liraya mal olacaktır. Belediye diğer 
taraftnn Sarayburnu parkındaki ba
rkaları da yıkmaktadır. 

Lalelide genişJetif ecek bir yol 
Bu Hafta Yapılacak 

Laleli bulvarından Beyazıda çı -
kan ve henüz açılmamış olan kıs -
mm da istimlak olunarak bu suret
le yolun genişletilmesi projesi ha
zırlanmı~ ve Daimt Encümene sev
kolunmuştur. 

B.T. bölge ku pa maclan 

Esaslı surette istimlak ediİerek 
yıkılması icap eden taraf yolun sağ 
tarafıdır. İstimlaklerden sonra Üni-
versite konferans salonu tamamen · 
yolun üzerine çıkacaktır •. 

Buzcuların bir mUracaatı 
Buzcular Belediye Riyasetine bir 

istida ile müracaat ederek bugünkü 
buz satış fiatları yiizünden zarar et
tiklerini anlatmışJardır. Buzcuların 

iddiasına göre ~rbayiler buzun ka
lıbını 57 kuruşa vermektedirler. 

Bundan zaruri olan masraflar ,.e 
fire çıkarıldıktan sonra bugünkü fi. 
atlarla buz satışı sermayeyi kurta

ramamaktadır. Buzcular, buna çare 
olarak serbayilerin satış fiatlarını 
tenzil ve Belediye tarafından kat'i 
olarak tesbit ettirilme!)ini istemek
tedirler. 

Gıdil maddelerl temiz 
kaplarda satdacak 
Gıda maddelerinin, bilhassa dut 

gibi meyva ve yıkanmadan yenile
cek yemi§lerin tozlara ve sineklere 
maruz pis kaplar içinde, açıkta kir
li ve pejmürde kıyafetli satıcılar ta
rafından satılmasma mümanaat o -
lunması bir tamim ile alakadnrlara 
tebJiğ edilmi~ olmasına rağmen şu 

günlerde çarşı ve paazrlarda gezdi
rilen bir kısım dutların yine üzer
leri açık ve pis kaplar içinde satıl -
makta olduğu ve alıikadar memur
ların bu işe ehemmiyet vermedik
leri gönlL"nesi üzerine Belediye, a
lakadarlara bir tamim göndermiş
tir. 

Bu tamimde pişmeden ve yıkan
madan yenilen gıda maddelerinin 
açıkta satılması kat'iyen caiz olamı
yacağından bu kabil gıda maddC'leri 
nin ve bu arada dutlann da beheme 
hal camlı kaplarla örtülü kaplar i -
çindc ve el ile değil, ufak kürek 

Cumartesi günü Taksim stadı: 
Anadoluhisarı - Kadıköyspor, sa

at 14, hakem Necdet Ge7.en, yan ha
kemleri Halit Uzer ve Rıfkı Aksay. 

Hilal - Kurtuluş - Topkapı, Ar -
navutköy, saat 15,45. Hakem Refik 
Osman Top, yan hakemleri Şevki 
Çanga ve Selami Akal. 

Beykoz, Kurtuluş - Kasımpa§a, 

Galataspor, saat 17,30. Hakem Ha- , 
lit Galip azgü, yan hakemleri Fik -
ret Kayral ve Neşet Şarman. 

Pazar günü Taksim stadı: 
Süleymaniye, Şişli - İstanbul -

spor, Beyoğluspor, saat 10. Ha -
kem Feridun ~ılıç, yan ha -
kemleri Sıtkı Eryar ve Rıfkı Ak -

&!ylerbeyi - Bozkurt, saat 11,45. 
Hakem Bahaettin Uluöz, yan ha -
kemleri Ziya Kuyumlu ve Halit U-
zer. 

VlyoHI vlyoİe stadyom 
m aketini getirdi 

Dolmabahçe stadı projesini ha -
1.ırlamak üzere İtalyaya giden mi
mar Viyotti Viyole, dün 18,30 da 
Rodi vapurile şehrimize gelmiştir. 

Mimar, hazırladığı nazım ve mü
teferrik planları, yaptığı 1,5 metre 
boyundaki mücessem maketi, ken
disini karşılıyan beden Mrbiyesi 
İstanbul bölgesi büro şefi Bay Ha
lide vererek doğruca Beyoğluna 

çıkmıştır. 

Maket ve planlar evvela Vali ve 
Belediye Reisi tarafından görüle -
cek, stadyom inşaat işile uğraşan 

heyet tarafından tetkikten sonra 
inşaata başlanacaktır. 

Galatasaray takımı 
lzmlre gitti 

Son haftalarda muvaffakıyetli 

maçlarını seyrettiğimiz Galatasaray 
futbol takımı dün düpJiısmnn maç
larını yapmak üzere İzmire hareket 
etmiştir. Muvaffakly tkr dileriz. 

tarzında yapılmıs t miz va ıtal rla 
alınıp sattırılması ve hilafına hare
keti görülenlerin cezalandırılması 

ietenmektedir. 

RADYO 
PERŞEMBE 8/6/939 

12 30 Program. 
12.35 Türk müzıği 
ı - Neveser peşrevi. 
2 - Sodettin Kaynağın ne\•eser 

şarkı (hicranla harap oldu) .. 
3 - Salahattın Pınarın nihavent 

şarkı (HnHi yaşıyor). 
4 - Santur taksimi. 
5 Nihn\'ent şarkı (Körfezdeki 

dalgın suya bir bak). 
6 - Neşetkarın mahur şarkısı 

(Gücendim ben sana). 
7 - Mahur saz semaisi. 

13 Memleket saat ayarı, ajans ve 
meteoroloji haberleri. 

13.15-14 Müzik (Karışık program}. 
19 Program. 
19.05 Müzik (Mclodilcr-Pl.) 
19.15 Tiirk müziği (İnce saz faslı

Safiye Tokaym iştirakile). 
20 Memleket sant ayarı, ajans ve 

meteoroloji haberleri. 

20 15 NC'şeli plaklar-R. 
20.20 Türk müziği. 

1 - Rast peşrevi. 
2 - Abdi efe,ndinin rast şarkı 

(Senin aşkınla çök oldum). 
3 - Faik Beyin rast şarkı (Bir da

me düşiırdi ki beni) 

4 - Tanbur taksimi. 
5 - Lfıtfi beyin hicazkür şarkı 

(Sana noldu gönül). 
6 - Arif Beyin hicnzkar şarkı 

(Açıl ey goncai sadberk) 

7 - Arif beyin hicazkar şarkı 

(Gü idil açıldı yine). 
8 - Acem kürdi şarkı (Bir vefa

sız yere düştüm). 
9 - Şemsettin Ziyanın hicaz şar

kı (Kim görse seni). 

10 - Halle türküsü (Akşam olur 
kervan iner yokuşa). 

21 Konuşma (Ziraat saati). 

21.15 Müzik (Flüt solo-Mükerrem 
Berk: Tremolo (Var)ı.asyonlu parça) 

21,25 Müzik (Küçük orkestra -
Şef: Necip Aşkın). 

1 - ltalo Azzoni, melodi. 

2 - füıffeale V,alente, uzak bir 
memlek-etten (serenad) 

3 - J. Strauss, Hizlaşma (Vals). 
21.45 Konuşma. 

22 Müzik (Küçük orkestra - Şef 
Necip Aşkın) devam. 

4 - Fritz Rektenwald - Viyana 
müzikleri (Vals). 

5 - Emmerich Kalman - Benimle 
bernber varstine gel. 

6 - Heuberger - Şarkta (İsimli 
süitinden) Çeşmede parçası. 

7 - Delibes - Kopelya balesinden 
potpuri. 

22.40 Müzik (Operetler-Pl.) 

23 Son ajans haberleri, ziraat, es
ham, tahvilat, kambiyo-nukut bor
sası (fiyat). 

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

Sa,.fa1 1 
!2!E!2li 

Almanların tütün 
mübayaatı 

Almanlar mayıs ayı zarfında Türk 
Limited şirketinden 200,000 kilo tü
tün satın almışl:ırdır. Bu tütünlerin 
mühim bir kısmı 937 - 938 senesi 
stoklarından olup müsait füıtlarla 
satılmıştır. 

Bundan başka Fransız Rejisi de 
külliyetli mikdarda tütün mübaya
a etmiştir. Son partider. sonra tütün 
satış mevsimi geçmiş olduğundan, 
mübayaat ta durmuştur. Geçen haf 
ta İngiliz mümessilleri Limited şir
ketile hiç temasta bulunmıyarak bu 
rada bazı müesseselerle göıii~müş 

ve İzmire giderek tütün ve üzüm 
mübayaası için angnj~a,;Jara giriş
miştir. Mümessiller Egeden avdet 
ettikten sonra Limited şirketile mü 
zakereler yaparak önümüzdeki se -
ne mahsulü için anlaşmalar yapa -
caktır. 

Bundan başka dün Ş€hrimize iki 
Alman firmasının mümessili gelmiş 
ve deri ile tütün almak için alaka -
darlarla temasa g çmiştı:. -·-Çanakkalede b lecUye 

seçim hazırhğı 
Çanakkale (Hususi) - Çanakka

le belediye intihabının Şfırayi Dev
letçe feshi üzerine yeniden intihap 
yapılıncıya kadar beledıye reis ve
kaletine diş doktoru Şemseddin vi
layetçe tayin edilmiştir. 

BelC'diye seçımınc esas olmak üze
re heyeti teftişiye seçimleri derhal 
y{lpılmış \'e yeni belediye seçimi 
hazırlıklarına da başlanmıştır. 

ec•••··~·•,mae•Dee.aaa•a M••••«••········· 

lstanbul HalkTivatrosu 
Kenan Güler ve arkadaşlan 
8 Haziran Pcr
şem \:e gtnü a'ıcşa· 
mı Narlıkapıda 

Şafak tiyatrosun-
da ve Mişel 

YRryete!İ 

DENGi DENGİNE 
ZAYİ 

• Sultanahmct Beşinci Sulh Mah
kemesinden pazarlık suretile ta
sarruf eylemiş olduğumuz Dizdari
ye mnhallesi Katip Sinan sok .. ğında 
33, 35, 37 No. lu gayri menkulün na
mımııa tapuca tesciline dair evra
kımı cüzdanımla bırlikte kaybetmiş 

olduğumdan bulup adresime getire
ni memnun edeceğim. 

7/6/939 
Sultana1ımet Dizdariyc M. 
Kat;p Siııan sokak No. 33 

Yusuf Çamer 

İstanbul Asliye Altıncı Hukuk 
M aJıkemsindcn: 

Müddei: Sare. 
Müddeialeyh: Kiiçükpazal' Kıble 

çeşmesi caddesinde 65-67 No. ıu 

kahvede misafir kalaycı Musa. 
Müddei Sare tarafından müddei

aleyh Musa aleyhine açılan boşan
ma dava~ına ait arzuhal suı·eti dava
lıya tebliğ edilmek üzere yazılı ad· 
resine gönderilmişse de mumailey- ~ 
hin mezkur ikametgahı terk ile 
semti meçhule gittiğinin beyanile 
iade kılınması üzerine H. U. M. K. 
nun 141:142, 143 ve 183 üncü mad
delerine te\'fikan iade kllınan bu 
arzuhal ile tahkikat gününü göste
rir da\'etiye varakasının mahkeme 
divanhanesine asılmasına ve 937 
/2438 No. da kayıtlı işbu davaya 
müddeialeyhin on beş gün içinde ce
vap vermesine kıırar verilmiş \'e 
bermucibi karar arzuhal ile daveti
ye varakası divanhaneye asılmı~ 
olmakla mumaileyh Musanın yukı· · 
nda yazılı müddet zarfmda davaya 
cevap vererek tahkikat için tayin 
kılınan 27/6/39 salı günü saat 14 te 
mahkememizde hazır bulunması ve
ya kanuni bir vekil göndermesi lil
zumu tebliğ yerine geçmek üzere 
ilan olunur. 
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Otobüs imtiyazının kısa ?ir zaman zarfında Belediyece doğrudan doğ· 

ruya icrasına kadar devam etmek üzere açılması kararlaştırılarak evvelce 
ilan edilen Eminönü-Cihangir otobüs hattı görülen lilzum üzerine Edir· 

nekapıdan başlamak ve mevcut otobüs güzergahını takip ederek Taksim 

Sıraservilt?r tarikile Cihangire gitmek ve avdette Cihangir, Taksim, A
yazpaşa, Topkapı, Necatibey caddesi, Karaköy, Eminönü ve Edirnekapıya 

gelmek suretile tesis edileceğinden ruhsatla işlemek üzere cl5> adet oto
büse ihtiyaç vardır. 

Burada otobüs işletmek isteyen ve her hangi bir hatta çalışma ruh
satı bulunmayan otobüs sanipleri hazıranın 10 uncu gününe müsadif 

cumartesi günü akşamına kadar tasarruf vesikaları bağlı olduğu halde 
bir istida ile Belediye reisliğine müracaat etsinler .• c3974» 

. . : ~ ·.. . . . . ' . .· : 

TÜRK TiCARET BAN K A S I A. Ş. 
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MERKEZi: ANKARA 

' \ 

Gnzellilderinin aynası olan parlak dişlerinde birhirine karşı beıle< 
dikleri sevgiyi görüyorlar. Onların bahtiyarlığını ve saadetl•riııi 
Sabah, Öğle ve Akşam her yemekten sonra 

günde 3 defa muntazaman kullandıkları 

Her Nevi Banka Muamelatı 
Her ay faizleri ödenen : 

(LJPONLU VADELİ MEVDUAT 
ŞUBELER: 

1
RADYOLiN 

Y ~rattı. Çuokü RADrOLIN sadece di~lcri temizlemekle kll.ro:ıl. 
di~ etlerini ve dişleri kuvvPtlendirir, ağza giren mikroblar• 

öfdürfö·. Böy!tce bütün vücudün sıhhatini temi11 eder. 

ANKARA: Adapazarı GemUlt 

iSTANBUL: Bandırma Buru İzmit 
Butuı Safranbolu 

2$16 BoJu E•kitehü Tekirdat Teletoo : • 24417-8 

Türkiyenin her tarafında muhabirleri vardır. 
TELGRAF ADRESi 

Umum Müdürlük: TÜRK BANK Şubeler: Ti CRET 

inhisarlar lJ. Müdürlüğünden : 
I - Osram, Tungsram, F ilips v e Luma markalanndan olmak üzere 

mevcut listesi mucibince muhtelif vatlık (7590) ailet ampul yeniden pa· 
zarlıkla satın alınacakfır. L ~J 

11 - Muhammen bedeli 1400 m uvakkat teminatı 105 liradır. 

III --- Pazarlık 1.4 VI/ 939 çarşamba günü saat 15 de Kabataşta le· 

\•azım ve nıUbayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Listeler her gün sözU geçen şubeden parasız alınabilir. 

V - tstcklil~rin pazarlık için tayin edilen günde %7,5 güvenme pa-
ralarile mezkur komisyona gelmeleri. (3790) 

_ ... 
İstanbul De.fterdarlığından : 

Muhammen kıymeti 
Lira Kcı. 

Kadıköy Irasanpaşn mahallesi eski Kurbağalıdere, yeni 
birinci Muradiye sokağında eski 4 yeni 1 sayılı 919 metre 
murabbaı mcsahasındaki arsa 
;Bcyoğlunda Meşrutiyet mahallesinde Beyoğlu caddesinde 
3 sayılı tarafeyni Balmumcu çiftliği, tarafı diğeri Kiığıt

haneye giden yol ve Karaağaç cadde'sile muhat 11 hektar. 
26 ar, 39 metre murabbaı mesabasındaki arazinin yarı 

hissesi. 

İçerenköyünde: Değirmen yolu sokağında 36 sayılı şarkan 

Mülazım Ahmet, garben Esat, şimalen Kocamanoğlu ve
r esesi, cenuben yol ile çevrili 3 dönüm, 3 evlek mikta
rındaki tarlanın yarı payı. 

400 00 

3500" 00 

17 50 

8 Gün Zarfında Nasıl 
Bu kadar Değişebildim ?t 

Bayan Aı: jeı; 8 güa zarfında gayet cazib bir t•rzda güzel-
• 

leşti. Buna aasıl muvaffak olduğunu ve her kadının da onua 

gibi yapabilecej'ini iuh eden aşağıdaki mektubunu okuyunuz. 

8-10 gün kadar evvel çektirdiğim renkteki Tokalon kremini kullanı-

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

diker erkek ve kadın terzi aranıyor: 
1 - Tophanede 2 °No. lu dikim evi için saraç el işi ve makine ka1' 

fası ve ayrıca makine ile elbise diker erkek ve kadın terzi alınacaktır. 

2 - Yaş ve askerlik nazarı dikkate alınmıyacaktır. 

3 - Ücret haftalık verilmek üzere taliplerin hüsnühal ve t ifo aşı kş' 
ğıdlarile birlikte hemen dikim evi müdürlüğüne müracaatları. c40~ 

Maarif Vekilliğinden : 
Maarif Vekilliğince 2259 sayılı kanun hükümlerine göre yazdınlnı9• 

dıkları için hususi tabiler tarafından bastırılmakta olan okul ders kitaP" 
ları için tenzilatlı gümrük tarifesine tabi tutularak memlekete ithal edil' 
mek üzere filigranlı kağıt müsaadesi verilmesi ve bu kitapların satış fiat• 

larının da bu esasa göre yeniden tesbiti kararlaşmıştır. Bu kitapları bll' 

sanlarm 20 haziran 939 tarihine karlar Maarif Vekilliğine müracaıı.t edC' 
rek ha!1gi sınıfların kimler tarafından yazılan hangi kitaplann ne ne· 
vi kağıt üzerine ne miktarda bastıracaklarını ve bunun için ne kadar }<a' 

ğıda ihtiya~lan bulunduğunu ve bu kfığıdı ne vasıta ile hangi tarihte ge
tirteceklerini bh· bcyonname ile bildirmeleri rica olunur. (2161) (4012) 

lıtanbul Defterdarlığından : 
Muhammen bedeU 

lira~ 

Arnavutköyünde: Abdülhak Molla sokağında (11) sayılı 

gayrimenkul enkazı. 
Arnavutköy: Po!is karakolu arkasındaki harap binanın 

enkazı. 

Galatada Evkafa ait bedesten içinde mevcut muhtelifül
cins kullanılmış eşya. 
Kü~ükpa1.ar: M:ılıye Tahsil Şe!liğindekı müstamel masa, 
iskemle, sandalye (17) parça 
Beyoğlu: Balık pazarında kain 22 sa yılı dükkanda mev· 
cut (710) kilo makarna ve şehriye. (Kilosu 3 kuruştan) 

50 00 

80 00 

204 70 

8 30 

23 10 

Yukarıda mevkileri yazılı gayri menkul enkazlarilP., müstamel eş>" 

ve mevaddı g!daiye hizalarında gösterilen muhammen kıymetleri üzerill' 

den açık artırma ile satılacaktır. İhale 15/6/939 tarihine müsadif perşcJl'l' 
be günü saat 14 dedir. Taliplerin % 7,5 pey akçelerini vakti muayyenill' 

den evvel yatırarak mezkur gün ve saatte Defterdarlık Milli EmlUk ~i.i' 
düriyetinde müteşekkil komisyona müracaatları. (373) . 

Yukarıda mevki ve numaraları yazılı arazi hizalarında gösterilen mu

luımmen kıymetleri i.i.7.erinden açık artırma ile satılacaktır. Satış bed°eH 

nakden ve peşinen olup ihale 15/5/939 tarihine müsadif perşembe günü 

saat 14 tedir. Taliplerin % 7,5 pey akçelerini vakti muayyeninden evvel 
yatıra.rak mezkur gün ve saatte Def ~erdarlık Milli EmlAk Müdüriyetin-

iki fu~ğrahma ba~ık~ Me~~~ nı~ =~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ö e mü~ekkil satış komisyonuna müracaatları. (3783). 

•••• Dr. lh•an Sami , .... •••••••••••••••••••••••·~··••••••• .. , 

ısTAFlLOKOKAŞıs• • Or Hafız Cemal lst~filol:oklardan mUtevellid (er- İ ı 
genlik, kan çıbanı , kolt uk alta çi-

1
: Lokman Hekim 

hanı, arpacık) Te bUtnn ctıd hasta- 1 Dahiliye Mütehassısı 
lrklanna karşı pek teslrlt bir aşıdtr j Divanyolu 104 

Divanyolu No. 113 1 Muayene saatleri pazar hariç 
her gün 2,5 - 6 salı, per9embe 

ZAYİ MAKBUZ ve cumartesi sabahlan 9. 11 
11500 sayılı beyaruıame il• İstım- fukaraya T. 22398 

bul İthaliit Gün1rüğünden çıkarılan ....... ........ •••••-••• ................. . 

mallar için Soryano ve Hanan61 ma. Zührevi ve cilt hastalıkları 
ğasının almış olduğu 20.8.989 ta- Ô 
rih ve 14567 sayılı ve 983.66 liralık Or 1 Hayri mer 
irad makbuzu zayi olmuıtur. Yenı.f Öğleden 'onra Beyoğlu A ııı... .. amli 
alınacağından etkisinin hükmü kal- ~ 
m:ımı§tır. ........_ kır@ıaında No. 83 Telefon 41858 

lerime inanamıyorum. Alnımda ve 

gözlerle ağzımın elrafınds. buruşuk· 

luklarım va.rdı. Tenim esmer ve 

sertti: Bugün ise, cildim kadife gibi 

yumuşak, beyaz ve bütün dostları· 

mın gıpta nazarile baktıkları buru

şuksuz ve nennindir. Hepsine, gece 

için cildin unsuru olan pembe renk· 

teki ve gündüz için beyaz renkteki 

Tokalon kremini kullanmalarını tav. 

siye et1im. Onlardan birçokları ha· 
na gülüyorlardı. Fakat onlar da tec· 
rübe ederek memnuniyetbahş seme· 
resini gördükçe hak verdiler ve cid
den hayrette kaldılar. 

Pembe renkteki Tokalon kreminin 

terkibinde Viyana Üniversitesinin 

meşhur bir profesörü tarafından ke· 
§if ve cBioceh tAbir edilen cazip ve 

kıymetli gençlik cevheri vardır. Ak
pmları yatm azdan evvel pembe 

Siz uyurken besleyici ve güzel
leştirici tesirini yapan, cilt buruşuk
suz ve nermin bir hal kesbeder. 

Gündüzleri de beyaz renkteki Toka· 
lon kremini kullanınız. Cildinizi be· 
yazlaştırıp taı:eleştirir. Siyah ben· 

leri giderir ve açık mesamcleri sıkış
tırır. 

Paranın iadesi teminatı 
Bu basit usulü bilen her kadın 

cgünde 3 dakika> bir genç kızdaki 
gibi yumuşak ve sevimli bir cild te· 

min edebilir. Binlerce tercübenin 
memnuniyetbahş semereleri size bir 
teminat olabilir. Hemen bugün her 

iki kremden birer vazo veya birer 

t'üp satın alınız. Onları on gün zar

fında tarif edildiği şekilde kullanı

nız. Semeresinden memnun kalma
dığınız takdirde vazo veya tüpleri 
yarım da olsa bile, iade edinU ve pa-
ranızı geri alınız. ., ' ·-

Kadastro Hakimliğinden: 

Ahiçelebi Linıoncular Tuzcular 

71 No. da sakin Maryolenkaya. 

1 Fenni SÜNNETÇi 

Emin Fidan 
. Kabine : Beıikta9 

Ahiçclebidc Tuzcularda gedıkten E . A 
r ıp partımanı, 

münkalip bir bap düJrkandaki hisse ' Tel: 44395Ev,Suadiyc 
kaydınızın iptali hakkında hazine , Ak Kur t S. N. 17 
tarafından aleyhinızc açılan dava- ===~==================::::::::;.-::: 
nın muhakemesi için namınıza gön- 1!11•••••••••••-• 
derilen celpnamede bu ikametgahta 
bulunmsdığınızdan ilanen tebligat 
icrasına karar verilmiştir. Binaena
leyh muhakemenizin muallak bu· 
lunduğu 28/6/939 çarşamba saat 10 

ona bırakılmış olduğundan ~bu gün 
ve saatte Sultanahmette Tapu ve 

Kadastro binasında Kadastro Mah· 

Dünyaca maruf 

'' P E U G E O T ,, 
Bisikletleri 

münhasıran 

BAKER 
kemesinde hazır bulunmanız, alm Mağazalarında ıahlmaktadır. 

takdirde muhakemenize gıyaben de-
1 
------- s ~ 

vam olunacağı tebliğ makamına ka-ı Sahibi : A. Ce:naladdin Sarar.oğh• 
im olmak üzer~ ilan olunur. Ne~riyat müdUrU: Macid ÇETi~ 

. (939-179) Basıldığı yer: Matbaal EbtWJYI 
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