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Başvekil Mecliste Miihim DAN~IG MES'ELESi 
• izahat Verdi Danzi"liler ~terin 
·~· • Emrinı Bekliyorlar 

T ahsısatı mesture 20,000 Nazi HiJcum Kıt' ası Neferi 

Nasıl harcandı ? Spor Yapmakİçin(~!!.:~~~en~~~ 

Münasebetile 
Yazan: Hiieeyin Cahid Y At.ÇIN • 

Refik Saydamın, Emekll General Kazım Kara
bakir, Refik ince, Bere TUrker va Emin 

Sazakın Suallerine Cevaplar1 
Vekiller İçinde Hesabı GiJç Vere
cek veya veremiyecek kimse yoktur 

KABUL EDh .EN BÜTÇELER ____ ,. __ _ 

Uyandırdığ! Akisler 
ita/yanin Tamamen Almanyanın 

• 
Emrine Girdiği iddia Ediliyor 

~e Ankarada toplanan 
'1eeriyat kongresi memleketin ir· 
fan hayatında bi1ytlk bir b&dise tea 
kil ettı. Almanyada buhmmak mt1 • 
blaebetile bu kongreye maa.tteessUf I 
lttirak edemedim, mtızakerelerinin Berlin, 23 (A.A.) - Hususi mem· ki, fimdilik ltalyan noktai nazarı 
\'e faaliyetinin cereyan tarzım ya- balardan öğrenildiğine göre. İtalya, galip gelmiştir. 

Lehidaa Hariciye Nuırı M. Bek 

yonal Sosyalist şeflerinden Andre, 
Danzigde söylediği bir nutukta de· 
iniştir ki: 

c- Serbest şehir topraklarında 

harekete geçmek Danziglilere ait 
değildir. Bizim mukadderatımız Hit· 
lerin elindedir. Ha.ttı hareketimizi 
ıncak o çizecektir.• 

Müteakiben geçen günkü Kaltlof 
Aldlsesinde ölen nasyonal sosyalist 
Grubnerden de bahsederek cGrilb
nerin katli cezasız kalrtuyacaktır 
Fakat bunun zamanını ve vasıtasım 
tayin etmek Dabziglilere aft değil
dir• demiş ve halkı mtlerin kararla
rına intizaren sakin kalmıya davet 
aylemiştir. 

Buraya gelen haberlere göre 
Grubner yann Kalthofa gömülecek 
ve cenaze merasjminde Danzig ayan 
reisi ile Nazi lideri birer nutuk söy· 
Uyeceklerdir. 

Nazi hücum kıt'alan Danzigde 
Danzig, 23 (A.A.) - Nazi hücmr 

kıtalanna mensup 20 bin kişi şark 
(Sonu 3 üncü ıayfade ı 

...................... r---

Şehrimizde bulunan ve Belediye j 
ile yeniden iki senelik bir mukavele 
ile bağlanmış bulunan Şehircilik 

mütehassısı Prost, dün bir muhar· 
ririmize İstanbul hakkında mistak· 
bel projelerine dair esaslı maüımat 
vermiştir. Profesör ezcümle demiş· 
tir ki: 

c- Bugünlerde en fazla Taksim 
ve Eminönü ile mc~gul olmaktayım. 
Taksim kışlasının Belediyeye geç-

mesi hususunda ötedenberi israı 

etmekte idim. Şehrin müstakbel gü· 
zelliği noktasından bu çok .el~"'.9di. 
Burada büyük bir konferans •lonu, 
büy'ük bir tiya!ro, Turing klOp, ~· 
zeteciler için modern iki klüp ve ay • 
rıca Fransızların Palais destro de
dikleri tarzda bir sergi binası inşası· 
nı derpiş ediyorum. 
Ayrıca Boğaziçi de bizi esaslı şe· 

ı S.11111 • •n ·ı: vt ııma, 

~ göremedim. Fakat kongre- Alınan. - İtalyan ittifakının imza· Son temaslar 
~ bulunan ve muhtelif düşünce ıından evvel kendi noktai nazal'Ulı Berlin, 23 (A..A,.) - Dün öğleden ı H Ik • • B d Pi A • 
tarzlannı temsil eden arkadaşlarla I müdafaa etmiş ve İngıliz. İtalyan sonra Hariciye Nezaretinde Kontı a lçın e ava 8J 
t.1t'ı &Jn göriiftijm. Bir nokta üze- 1 Akdeniz anlaşmasının feshedilme· Ciano ile B. Von Ribbentrop ara· i 
~ birı.neıeri nadir vuku& ge- mesinin mihver devletlerinin müş- sında yapılmış etluı görilpne, bir sa·, • _ ___,,._ __ 

~ bq fikir adpmlan bu defa kon- terek menfaatleri iktizasındah oldu- atten fazla devam etmiştir. l Selı•mı·ye PJaAJ•I k d J 1 t:'"- q· •uapniJet lleyaıı etmek ğunda israr eylemiştir. Göriişmeden sonra Kont Ciano, ya m a 8ÇJ IYOl 
...._ LQada taınamen milttefik idi- Fllhak~a bazı Alman f&haiyetle· Mareşal Goering ile konU§lllUf ve y 1 f 1 ,. • J • 
~ llaartf VekDiııi, ilini yakmdan ri, Bitlerin 28 nisan nutkunda Al- müteakiben B. Von Ribbentrop ta· uo 18 av ar noı 1 z 81'1 Beledfye Reisliği, eskfdenberi ts-1 Yapılacak plajın yeri Marmara. 
=:..dddiyetle çahpn ve ameU man - İngiliz anlaımasını felhetmek rafıtidan şerefine verilen ziyafette tanbu1 halkı için bedava bir plaj nın en güzel bir mevkiinde Harern 
~ elde etmeje ehemmiyet suretile aldığı vaziyete ltalyanm da hazır bulunmuştur. ~asıl yen diler yapmak ve bu suretle halkımızın yaz ve Salacık iske1eleri arasındaki 
..__ bir arkadq mfatile kabul et- açıkça iltihak etmesini ve İngiltere Pariste tefsirler · mevsiminde deniz ve banyo ihtiya- çamlık mıntıkadır. Esasen cteşcir• 
..,,..... ft. Olüln bu roh dairesindeki ile olan anlaşm~sını fesheylemesinl Paris, 23 (A.A.) - Bu sabahki ga· . Belpadda oyna~D bu fAJ~BI cını parasız bir şekilde temin etmek I mıntakası olarak seçilen bu yerın 
•11'etler1ne eabit olmUl)ardı. muvafık bulmuşlardı. Demek oluyor (Sonu 3 tlncU sayfamızt,Ja) dikkat waaçın tafailit1111 r•ıım• üzere tetkikler icra etmekte idi. alt tarafı kumluk ve en iyi bir pllj 
_ ~ batatta biru da göaterife OO~:XXXX:OOCO<:XXXX:OOCO<XX:>OCOOOC<XX:>OCOOXOOOOOOOOOOOOOCO lerile bitlikte beşinci sayfamız· Memnuniyetle öğrendij!imize eö- j olınıya müsaittir. 
•v '11 ı F · s d.a bulat.aksınız. Yuka. rc:laki re- re bu tetkikler neticelenmiş, mecca- Belediye; buradaki kum miktan-

Jıir~: ~~dilY•diiie- ·ıngı·ıı·z t d v ı ı lk ı a uun& llUYaU- • ransız ovye llDl e ."~ ~V ~~Ul I • fO D . ni plaj inşası için derhal faaliyete nı arttırmak için yeniden kum 'ft 
• atu GJ14ovıç ıa Yenı Sabah ,, bile geçilmiştir. cSonu 3 iincU saytamıZda) 

~ Jalnu llllVlhit ile iktifa •• içia verdiji remni g&rOyor unuz. ··-- ._... .•••••• • ............ ·--·····---······ • • ....... _. 

-~ el •ttıiı meseleyi ger • U Taraflı Pakb 'dl banetmefe umeyleıniş mes- Ç 
llleJı ,.___~ bir devlet adamı gor-

-.........uı cidden memnun eder. 
"'- Yat kongresinde karar ve

llUeualardaa birgOğwıun tat • 
.. tJla Qıalıl Y.&LÇIN 

. ew;:,;p;:= 
.. 

Uç Tarafı da Memnun Edecek 
Bir Formal Bulundu ___ ...... 

Büyük Parti 
Kurultayının 
Ruznamesi 

Ankara, 23 (A.A.) - Cümhuriyet 
Halle Partisi beşinci Büyük Kurulta· 

(Sonu 3 t.acU sayfamızda) 

Komitacılar 
etinde 

Paris, 23 (A. A..) - Matin gaze
tesinden: 

sa ve tngilterenin yaptığı §ekilde 
P 1 •• -·-·· ... ··-·-··-------··· o onya ve Romanyaya garanti ve-

-·· 
1:1a,. Y IZll: M. SJf lf 
....,. .... ıs 1e11eain1 Make-

"" ~taalUile ltoiafa
ç. leclr.. Bwaala Atet Ahmet 

~~ 

DUn akşam, Fransanın Cenevre
de teıkiDlerde bulunduju ve Hall -
fab'm bua1an Loııdraya göttlre • 
ceğt, Maiaki'nin de !loskovaya bil· 
dtreceğl haber veriliyordu. 

tyi malfunat alan mahfillere gö
re, bu telkinlerin esası ıudur: 

1 - 'Oç memleket, aralanndan 
biri dojrudan doğruya taamıza uğ 
radığı takdirde birbirlerini karp • 
lık1ı olarak garanti edeceklerdir. 

2 - Sovyetler BjrIJti de Fran· 

recektir. Bu garanti Var§Ova v~ 
Bttkreile mtizakere edÜecektir. 

3 - ll'Nnaa ve tngiltere, Sovyet
lerin diğer devletlere yaptığı yar • 
dun taahhütlerini garanti edecek • 
lerdir. Balbk devletlerini de istih
daf edebilecek olan tefetnıat bu t.· 
na prensip etrafında tesbit edile -
bilecektir. Dantzlg umumi vaziyeti-
ni tetkik edecek olan üçler komite
sinde bu noktaya h1o tllpbeeia te. 
mas edilecektir. 

CiJmhurreisinin 
Te,ekkflrleri 

Ankara, 23 (AA.) - Riyaseti 
Cümhur Umumi Katipliğinden: 

Re1sicümhur İsmet İnönü, 19 ma· 
yıs idman bayramı münasebetile 
resm! makam ve kurumlarla kıy· 

metli vatandaşlardan aldıkları teb
riklerden dolayı samimt t•kkür ve 
karşılıklı tebriklerinin il>liğına A· 
nadolu A~Jllll memwı ..ımişlerdir. 

HER SABAH 

Çocuk, Daima Çocuk ••. 
Muhterem İstanbul mebusu Bayan 

Nakiye Elgün evvelki gün Millet 
Meclisinde nüfus siyasetimiz gibi 
çok hayati bir mevzua temas ederek 
ezcümle dediler ki: 

cTalihin babasını, anasını, herşe
yini alarak bedbaht etmeğe çalıştı
ğı yavruya: 

- Sen Türk doğdun. Öksüz kala
mazsın. Derneğe muhtacız. Çok ço
cuklu ailelere dağıtılacak olan ik
ramiye miktarı (50) liradan (30) li· 
raya indirilmiş ve ancak (1933) yılı 
sonuna kadar tediyat yapılabilmiş· 
tir. Hayatta altı ve daha fazla ço
cuklu olanlara bir defaya ~su'J 
olarak yapılan bu (30) lira yardım 
hangi derde deva ~lur?• 

Memlekette şuurlu bir nüfus si-

yaseti takibi zamanı çoktan ge1mit
tir. Çok çocuklu ailelere yardım işi • 
ni kökünden halletmeliyiz. Her güu 
aldığımız sayısız mektup bize b:ı 
hayati meselenin maatteessüf kn·· 
tasiyeciliğin kötü bid'atleri arasuı· 
da ehemmiyetini kaybettiğini anlı1· 
tıyor. 

Çok çecuklu ailelere )'ardım t.u 
lfüuf, bir yardım olmaktan ziyade 
bir memleket borcudur. Yoksul 
yavrulara el uzatmak bir şefkat ese. 
ri değildir, bir yurc:l vazifesidir. 

Çocuk, muttasıl çocuk, daima ço

cuk. Bilhassa sıhhatli ve faziletli 
çocuk. Türk vatanının. en ziyad• 
muhtaç olduğu kıymet iıte budur. 

A. CEMALEDDIN SARAÇOGLQ 

• 



___ .. ___ --

Tefrika NelOO 

Müşkül 
Düşmüş 

Bir Vaziyete 
Bulunuyorduk 

Ne Yapıp yapıp Cepaneleri Ba,ka 
. Bir Yere Nakletmeli idik 

............... 
' Ahmet çavu§, arabayı tarlanın 
ortasından geçirip Turşucu dereai 
istikametindeki münhat arazide 
saklamak üzere hareket ederken 
biz de tarlanın hemen kenarcığın -
da olan bağ ile cepane sandıklarının 
bulunduğu çukur arasında postayı 
kurmuş ve sessizce, tıpkı kannc:ı
lar gibi işe koyulmuş, yirmi dakika 
sonra da, yeni sandıkları kardeşle· 
rine kavuşturmuştuk. 

Toplandığımız ağacın dibind~ 

hem etrafı dinliyor, hem de fısıltı 
ile görüşüyorduk. Allah korusun, 
bağa bir baskın yapıldığı takdirdi! 
ne yapacağımızı düşünüyorduk. Mi
pavri'li, yine muhakemesini kay -
betmişti. Hınçlı bir eda ile: 

- Ne yapacağız .. diyordu. Elbet
te vuruşacağız. 

Şaşacaksınız bizim Hoca Bekire. 
Nasılsa bu akşam ciddileşmişti. 
Uslu, kimil, düşünceli bir adam ol
muştu. Vuruşmıya hiç te tarafdar 
olmuyor, cepaneleri düşünüyordu. 
Yaşlı baslı bir adam ta\Tile: 

- Çocuk mu oldun be lbrahiın .. 
diyordu. Bırak bu fikri. Vuruşma
yı değil, cepanelere yer oulup ta.sı
mayı düşünelim. 

Hepimiz Hoca Bekire uymuştuk. 
Düşünüyorduk. Fakat yerin yaban
cısı olduğumuz için bir §eye kara1· 
veremiyorduk bir türlü. Böylece 
çok acı ve ıztıraplı bir saat geçir -
dikten sonra, Ahmet çavuş, yanın
da Giritli bakkal Mustafa Efendi 1 

olduğu halde bağa gelmişti. 1kisi -1 
nin de yüzlerinden gam ve keder 
akıyordu, ikisi de yüzlerimize mah
zun mahzun bakıyordu. Durama -
mış ve sormuştum: 

- Söyleyin hele. Kötü bir haber
le geldiğiniz besbelli işte. Ne yapa
cak isek bir an evvel başhyalım. 

Erenköyündeki karakolumuzun 
Türk taharrileri de var. Ve bunlar, 
berikileri atlatmıya ve buralardan 
uzaklaştırmıya da uğraşıyorlar 

amma, bilmem ki ne de olsa, bu ge
ce değilse de yarın bu heriflerin bu 
taraflarda da gezip dolaşmaların • 
dan çekiniyorum işte. Bence gece -
den istifade ile ne yapılacak ise ya
pılması daha muvafık ve daha ih
tiyatlı bir hareket olur. 

Sözlerini ilave ediyordu. 
Bakkal Mustafa Efendiyi haklı 

bulmuş, fikirlerine uymuştum. Ar
tİk ~avuş ile görü§meyi de zait b1.l
muştum. Karanın, ne olursa olsun 
cepaneleri bağdan kaldırmak ve e -
min bir yer bulup taşımaktı. Mus -
tafa Efendiye sordum: 

- Efendi kardeşim, burada biri
ken cepanelerin en son nereye J;-;ö
türüleceğini biliyor musun sen? 

- Hayır ağam. Neye sordun bu
nu? .. 

- Biliyorum deseydiniz, hemen 
taşunıya başlamayı teklif edecek -
t.im. Mademki bir tehlike sezinle -
mi.'8iniz. Bence, eli kolu bağlı dur-

• mak, çavuş gibi cepaneleri kuru te
' ekküle bırakmak hiç te muvafık 
cleğil, Siz her hangi bir tehlikenin 
vukuuna ihtimal veriyor musunuz? 

- Hem de yiizde altmış tehlike. 
- Yüzde bir bile olsa, ihtiyatlı 

davranmak daha iyi. Bu civar-ia 
Lunlan saklıyacak bir yer bulamaz 
ıruyız acaba? 

- Bir değil, bin yer buluruz. Fa
kat, ne bileyim, baksana Ahmet ça
~ıılŞ pek razı değil bu işe. 

- Mustafa Efendi, karde~im, biz 
ne Yüzbaşıya itaatsizlik olacak Ye 
ne de Ahmet çavuşun hatırı kırıla
cak diye bu sandıkları diismana 
te:>Iim etmeğe tahammül e~~l·ek a -
damlar değiliz. Gerçi emri .. eren, 
yo'u gösteren Yüzbaşı Efendi am
ma, her tehlikeyi göze ahp bunları 

~ 
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Okuyuculanmız 
Diyor ki : 

Sokağa akan lağımlara 
bir çare yok m~? . 
Davutpaşada oturan bır karı-

imiz yazıyor: . 

"Yeni Sabah,,ın Bir Neşriyatı Ve 
Belediyenin Hassasiyeti 

Mecidiye köyü tozdan 
ve pislikten kurtarılıyor 

Davutpaşa tramvay cad~esın~e 
Kasap tlyas camiine ait helanın la- Belediye reisliğinin; neşriyatımız Üzerine; icabeden 
ğıınları sokağa akmaktadır. Bun- mahzurların kaldırılması içi11 hemen faaliyet 
dan başka ayni mahalde bir kona-

ğın lağımı da yine caddeye taşmak- ve tatbikata geçmesini takdirle karşılanz 
tadır. ____..,....., ............ -. 

Bu sebeple yaz günlerin~e ci- Beyoğlu ve fstanbul halkının da· köyü:> sokakları; Beyoğlu'nda oldu-
varda herkesi rahatsız eden bır ta- ~ imi bir mesire yeri haline gelen ğu gibi; her otuz beş metrede bfr 
affün husule gelmekte ve umumun cMecidiyeköyü:t nde görülen çirkin musluk yapılmak suretile daha gü
sıhhati tehlikeye düşmekte~ir. ~u 1 \'C nazarları tırmalıyan manzara· zel ve esaslı bir şekilde sulanacak· 
semtte oturan halkın bir çogu ala- lardıın birkaç gün evvel bahseımiş iır. 
kadar makamlara başvurmuşlarsa ve çirkef sularının yollara aktığı, Bu m~uklann yapılmasına he-
da hentiz hiç bir netice çıkmamış- bütün sokaklarının ıoz, toprak içir.- men başlanmıştır. Yirmi güne ka-
tır. Bu lilğımlar bu şekilde n~ za- de yüzdüğü köyün bugünkü elid dar tekmil musluklar yapılıp yer-
mana kadar sokağa akacaktır· vaziyetinden kurtarılmasını beledi- 1 lerinc takılmış olacaktır. 

YENi SABAH: Kariinıizin bu yeden rica eden bir okuyucumuzun Yollara akan pis suların hepsi 
haklı şikayetinin nazarı dikkate a- mektubunu da ncşretmiştik. toplattırılarak münasip bir mahal-
lınacağını kuvvetle ümit ediyoruz. Memnuniyetle öğrendiğimize gö- le akıtılacaktır. 

J 

re !stanbul halk.mm en k.~ç~k b~r 1 Bu maksadla da 500 liralık beton 

O" [u"m Kasdı• şikayet ve derclılc en buyuk bır künk mübayaa edilmiş ve işe baş-
dikkat ve ihtimamla alakadar ola•ı 

lanmış:ır. 
İl A k d 1 ve bilhassa gazetelerdeki halk di- Diğer taraftan belediye reisliği; 

l ı e T a QŞ1 n leklerini her gün muntazaman tes- .. Mecidiyeköy:> ündeki bütün kır 
l G bit ve tetkik et tiren sayın vali ;e kahvelerinin esaslı bir şekilde ıslahı 

VQTQ ayan enC, belcdh·e reisimiz cYeni Sabah .. ın 1 h l l 1 
J 

1 

için harekete geçmiş ve ka ,.e er-
bu neşriyatını da derhal ltıyık oldu· deki gözü tırmalıyan çirkinlikler 
ğu ehemmiyetle karşılamış ve ma-Dün Alırcezada, Eğrikapıda_ Yukua 

gelen bir kıskançlık facıasının 
muhakemesine bakıldı 

Dün Ağır Cezada Behçet ismin
de bir genci, öldürmek kasdile ya:~
lamaktan suçlu Hamdi isminde bırı
nin muhakemesine bakılmıştır. 

İddiaya göre Hamdi, karı~ını ~ı:
kandığı için bir gün Behçı;_t ıle Egrı
kapıda kavga ctmi~ ve rmra taban· 
casım çekerek onu vurmuştur .• 

Bilahare Behçet ağır yaralı ola
ra)> hastaneye kaldırılmış ve teda
vi olunmuştur. 

Dünkü celsede cvvelô Yusuf ;s. 
minde bir şahit dinlenmiştir. 

Bundan sonra İzmitte bulunan 
Bayan Vedianın ifadesi okunmuştur. 

kaldırılmıştır. hallinde yapılan küçük bir tetkik~t 
mevzuu bahis şikayetlerin haklı ol~ Hem Mecidiyeköyünün güzelleş-

tirilmesi hem de halkın ve ziyaretduğunu göstermiştir. 
Bunun üzerine; derhal icap ed~n çılerin sıhhatlerinin korunması ba· 

mahzurların kaldırılması ve Beyoğ- kımından verilen bu kararların dcr
h&l tstbikine başlanması bütün ~ôy lu'nun bu şirin köyünün tozdan, 

pislikten kurtnrılması için lazımge
len ledbirlcrin ittihamna . 'vcssul 
olunmuştur. 

Bu meyanda halen fer cumartesi ve 
pazar sulanmakta olan cMecidiy~-

Dereye Uçan 
Otomobil 
Bır huaual otomobil 

tlnye doku clvarırda 
denize yuvarlandı 

ı •. 

halkını memnun etmiştir. Biz de 
bu memnuniyete büyük bir sevinç

le iştirak eder ve bu hususta göste· 
rilen hassasiyet ile faaliyeti takdir
le karşılarız. 

1 Şakaya Kurban 
Giden Genç 
Florya pll)ında yaplfan 

tir laUfe bir hayata 
mal oldul 

Mihver ıiyasctinin hususi 
bir mahiyet alması 

Kont Ciano Berlinde, İtalyan • 
Alman siyasi ve askeri ittüak mua· 
hedesini imzalamıştır. Bu ittifakın 
imzasile mihver devletleri §iın
ö-=::diye kadar devam edeı1 fiili tej· 
riki mesailerini hususi bir mahiyet 
altında toplam:ya karar vermişler 
ve bu yolda harekete geçmişlerdir. 
Her iki memleket arasmdaki bu t~ 
riki mesai İtalyan B~vekilinin iki 
buçuk sene evvel kendisini Alınan: 
yaya takarrübe sevkeden hareketı 
müteakip meydana gelmiş, ve te· 
mellerini 1936 senesi sonbahannda 
vücude getirmişti. Şimdi bu paktın 
imzası diplomasi tarihinin son ~ ' . 
sırlara müteallik kısımlarının tetkı· 
ki 19 uncu asır nihayetine doğru te· 
şekkül eden ittifakı müsellesin mey• 
dana gelmesine benzemektedir. Ha· 
kikaten İtalya, o devirlerde de siyasi 
sahada memnuniyetsizlik gösteriyor 
ve tatmin edilmediğini ileri sürü· 
yordu. Ezcümle Paris ve Londra~ıo 
Tunus ıle Mısırdaki yani Akdenıı· 
deki :faal hareketlerinden hoşnut· 
suzluk göstererek Avusturyaya ya· 
naşmış, fakat bütün bu teşriki me
sai devresinde Merkezi imparator· 
luklarla olan birleşmesinden bit 
menfaat elde edememişti. ..NihayE't 
1915 te İtilaf ·devletlerinin yanında, ' . harbe iştirak etmeyi. menfaatlerıne 
daha uygun bulmuştu. 

Bugün ise İtalya, yeni baştan Av
rupanın merkezine takarrüp etrnif 
ve A vustiıryayı da sinesine ilhak c· 
den Almanya ile birleşmek yolunıt 
tutmuştur. Halihazır siyasetinde de 
İtalya, Paris ve Londranın sulh cep
hesindeki ve Akdenizdeki statüko
yu mu haf azası emellerinden hoşnut· 
suzluk göstererek Berlin ile anlaş
mavı münasip görmüştü. 

Bu şahit kadın ifadesinde, bir gün 
pençere önünde otururken b~r silah 
sesi işiterek dışarıya baktığını ve 
Behçetin kanlar içinee yuvarlan
makta olup Hamdinin de kaçmakta 
bulunduğunu gördüğünü söylemiş.. 

Galatada Olimpiya otelinde otu
ran Alman tebaasından Pilaşo is
minde birisi, iki arkadaşile birlikte 
gece yarısından sonra bir Boğaz ge-

Yalnı~ burada, her iki ittifak ara• 
sında bir mukayese kendisini faydıı· 
lı gösterir. Umumi Harpten evvel 
Romayı Merkezi Avrupaya bağlıyan 
muahede İtalyanın daha ziyade te• 
dafüi bir vaziyet almasını imkan kı· 
lacak şekilde derpiş edilmişti. Ve bıl 
vaziyeti de Romaya 1914 senesindi•, 
merkezi imparatorluklar zümresine 
karşı vermiş olduğu taahhütlerô:~ 
kaçınmak imkanlarını ve vilıe mu• 
zakcre ihtimallerini bahşeden bit 
mahiyet göstermişti. Halbuki bun .. 
dım canı yanan Almanya, şimdi ar· 
kadaşı İtalya'yı, kendisine çok sıl?, 

Sirkecide Hocapaşada oturan Ya- hükümlerle bağlamıştır. BugünkiJ 
ko isminde bir genç, evvelki gün askeri ve siyasi ittifak her iki akit 
Floryada denize girmiş ve arkadaş- tarafı. her türlii ihtimalat karşısında Fakat, çavuş çok mütereddit bu

lunuyordu. Yüzbaşı Mehmet Ali 
Bey olmadık~a bir iş yapılamıya -
cağını söylüyor ve bunda ayak diri
yordu. Ne bizim ve ne de bakkal 
Mustafa Efendinin sözlerini dinle
mek istemiyordu. Canım fena hal
de sı1olm1'tı. Yüzbaşı burada yok 
diye topladığımız bu kadar cepa -
neyi dilşman eline teaJim edecek 
dejildik ya?.. Elbette bir çaresir.e 
bakacaktık. Bakkal Mustafa Efen
di, pek kat'i değilse de, vazivette az 
çok tehlike olduğunu ve bağın :Ja 
aranılması ihtimali bulunduğunu 
söylüyor. Ve: 

alan ve taşıyan biziz. Hem, Yüzba- tir. 
zintisi yapmak istemiş, 33909 numa
ralı kendi otomobili ile yola çıkmış
lardır. 

larile cBoğulma taklidi:> yaparken 
suların arasında kaybolup ölmüştür. 
~"~~"....,......,, 

birleştirmekte ve bu arada Alman• 
yanın askeri kudreti hakim bir rol 
oynamaktadır. 

- Gerçi düşman hafiyelerinin 
yanında, Zeki Beyi seven ve sayar. 

şının böyle bir tehlike karşısında Hamdi, bilahare polisler tarafın
sözbirliği edip ihtiyatlı bir tedbir dan Balatta yakalanmış ve kıskanç
alışımıza darılacağım hiç ummuyo- ]ık yüzünden bu işi yaptığını söyle
rum ben. Çavuı yok yere vehme miştir. 
kapılıyor. Bunadn sonra muhakeme, gelmi-

Bakkal Mu.tala Efendi de bana yen şahit Sabri ile dijer bırioin diıı
uymuş, bafbqa verip düşünmeğe lenmesi için başka bir güne talik <>
koyulmuştuk. Muhatabım, eldeki lunmuştur. 
arabadan maada hemen çift bey - ~v -""" --_OJV_"'_"' __ ,.._-_,.._-_ ..... ,..,,.,.-_ ...... ,...-_,..._""'-"A-" A.....,.,... -"' --

girli dört araba daha bulabileceği- sr.LBDITD• : 
ni söylüyor, sandıkları da düşün . 
düğü yerler olmazsa bile, her hal
de Nadir ağanın, çiftliğine kabul 
edeceğini vadediyordu. Karan ver
miştik. ( De•anu nr) 

Vali su fiyıtlırınıı yüksetllsiıi 
dolru bu'madı 

Sayfiye Yerlerinde 
Ucuzluğun Temini 

Şehir Meclisince sulara zam ya
pılması hakkında makamı icraya ve
rilen salahiyet üzerine, bunu doğ
ru görmiyen Vali B. Lutfi Kırdar 
vaziyeti tetkike başlamıştır. Eski va
ziyete icra için muktezi tedbirleriDo 
alınmasına da başlanmıştır. 

Mumaileyh, su fiaUannın arttml
masını doğru görmemektedir. 

Belediye, istanbulluların bu derdini 
esaslı şekilde hal için harekete geçti 

Bugün belediye reis muavini B. Lôtfi 
Aksoyun . nezdinde bütün kaymakamlar 

bır toplantı yapıyorlar 
. Belediye reisliği; İstanbulluların 1 
csayfiye derdi> ni esaslı bir şekilde 
halletmeji kararlaşlırllllJ ve bu hu
susta icabeden tedbirlerin hemen 
tesbit olunarak tatbikata başlanma
sı için hareket~ geçmiştir. 
Öğrendiğimize göre bu maksad· 

la bugün bütün kaza kaymakamlan 
belediye reis muavini B. Lutfi Af(. 
soy'un reisliğinde belediyede mü: 
him bir toplantı yapacaklardır. 

~ekilde tatbiki için alınması laz.ım
gelen tedbirler tetkik ve tesbit olu
nacaktır. 

Bu meyanda tekmil sayfiye yer
lerindeki ıazino, kır kahvesi ve otel

lerle mümasil yerlerin tarifeleri de 
ince bir tetkikten geçirilecektir. 

Sayfiye yerlerindelıri ev, pansi
yan gibi yerler de mevki, bina va
ziyeU, oda ve kat sayısı, manzara, 
konfor ve istirahat bakımından 
muhtelif sınıflara ayrılacak h~ 

Belediye rıis mu1tini Çıta'.caya 
gidiyor 

Belediye Reis muavini Rifat Ye
nal Çatalcada vilayete ait bazı iş

lerle, bilhassa Maarif ve yeni yapı
lacak Belediye santralı ile meşgul 
olmak üzere bugün Çatalcaya gide
cektir. Rifat Yenala Maarif Müdü
rü Tevfik Kut da re.fakat edecektir. 

KöprUnUn iki b .. ınllalrl ....... 
Şirketi Hayriye ile İstanbul Befo

diyesi arasında yapılmış olan 'muka· 
veleye nazaran Köprünün her iki 
tarafına saat konması şirket tarafın. 
dan .deruhte edilmişti. Köprünün 
Karaköy cihetinde saat vardır. E
minönü cihetine de saat konulması 
için faaliyet geçilmiştir. 

İstinye Dok Fabrikası önünde o
tomobilin akümülatörü boşaldığın

dan lambalar kararmış, yolu görmi

ycn Pilaşo yanlış bir manevre neti
cesinde arabayı dereye yuvarlamış-
tır. 

Sukut neticesinde otomobil hasara 
uğramış, fakat içindekilere birşey 

olmamıştır. 

Kurbah dere IAiımdan 
kurtuluyor 

Kurbalı dereye akan lağamların 
temizlenmesi için inşasına karar ve

rilen sıhhi çukurların inşası (3) bin 
liraya ihale olunmuştur. 

itfaiyede revir yapıhyor 
İstanbul İtfaiyesinde efrada ait 

müstacel vak'alar için 12 yaatklı 

bir revir yapılması kararlaştırılmış
tır. * İtfaiye mektebinde imtihanlar 
başlamıştır. Bugünlerde bitecek o-

lan imtihanların neticesinde talebe· 
ye meraismle diploma verilecektir. 

TAKVİM 
"'''''''''' o ...... ••·lıAAN 
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Toplantıda; sayfiye yerlerinde 
ucuzluğun temin, ev kiralarının in· 
dirlJmesi ve bura1annın süratle gü
zelleştirilerek temiz1i~in azamt bir 

sınıf için mevsimlik bir azami kira 
mikdan tesbit olunacaktır. 

Belediye, bu faaliyetin bir müd-ı 
dettenberi durmuş olması yüzünden 

firkete faaliyete geçmesi için tebll- ~--•••••••••" 
yapmıştır. 

vıu l'•.irt'E : -----
Vali Muavini 

Şimdi bu paktın umumi sahadaki 
neticelerine bakılacak olursa, bu an• 
laşma yeni bir mesele ortaya ~ıka~· 

· malnıc::tır. Yalnız burada dikkat edl:" Vali muavini Muzaffer Akalı:ı :.- .-1 

JC'cek bir nokta vardır, o da şudu• · 
dün tetkiklerde bulunmak üzere Şi- Ge~en 8 mayısta, ~.manoda neşredl--

mTl8A.T llLDt • -------
iş mümessilleri 

len resmi tebliğ İtalyan ve Almsll 
hükumetlerinin aralanndaki ınüna .. 
sebetleri siyasi ve askeri bir pakt 
ile kafi şeklinde tesbite karar vere
cekleri znman. İtalyan matbuatı b&I 

İş dairesi İstanbul Ticaret ve Sa- siynsi \1 sikanın haziran bidayetinde 
nayi Odasını da İş kanununun şü- imzalanacağını haber vermişti. Btı· 
mulü dairesinde görerek mevzubahs 
kanun mucibince ve oda namına 4 

mümessil seçilmesi için tebligat 

yapmıştı. Bunun üzerine dört mü-

günkü vaziyette ise bu imza keyfi· 
yeti muavyen müddetten iki h:.ıft• 
evvel vukua eelmiştir. İşte bu imıa 
meselesinin ilerletiJmesile, mibvet 
iki devleti demokratik cephenin messil seçilmiştir. . 
sulh s~h:ısında yeni bir zaferin•" 

Seı;mede mümessillerin yaş, kı- husule gelmesinden mütevellit yüJc· 
dem ve tahsili dereceleri nazarı iti- sek manslı ifadenin ortaya koyduP 
bara alınmıştır. 

Takalm b•hçealndekl 
ın,aat 

Taksim bahçesinin methal ve büfe 

ve heli inşaatı bittikten sonra hazi
ran sonunda bahçe açılacaktır. 

Kolonyacılar bugUn 
toplanacak .. r 

İnhisarlar idaresi yeni imal etti
ği limon çi~ği kolonyasını dün sa
tıt paazrlaruıda satılığa çıkanrut

tır. Hakiki 80 derece ve yarım ki
loluk fileler içinde 100 kuruta satı
lan bu kolonya piyasadaki ticaret· 
hanelerden daha ucuza satılmkta
dır. İnhisarlar idaresi ispirtoyu 
kendi istihsal ettiği için kolonyayı 
da daha ehven fiatla mal etmekte
dir. Bu sebeple şehrimizdeki kolon
ya amilleri bu vaziyetten zarardi -
de oJmamak için icap eden tedbir
leri almak makaaidJe bugün Sanayi 
Birliğinde bir toplantı yapacaklr -
dır. 

müsbet neticelere karşı bir ce\'ll' 
vermek istemişlerdir. 
Diğer taraftan Almanya, Roma il~ 

yaptığı bu sıkı teşriki mesaidetl 
sonra İngiltere ile İtalyanın arasıJ1• 
daki münasebatın da değişmesini i5' 
temiş sayılabilir. Zira şimdiye k8' 
dar her iki devlet beyninde, lngiJte• 
reye karşı takip edilen siyaset ol
dukça de[•işik bir mıml3ra a~ 
mekte idi. Bu sebeptendir ki, 1taly:;, 
bu ittifakın meydana kcvdu~ mee· 
buriyetler dolayısile İngilizlerle 
olan anlaşmasını da feshetmek zartı· 
retinde kalacaktır. Çünkü bunda11 

sonra Roma ile Bcrlin!n takip ede; 
cekleri siva.'ict. biribirlcrinin aY'\ 
olacaktır. Mihver devletleri bu pak 
ile, ne gibi bir gaye takip etmek j': 
terlerse istesinler, karşı1arınds10 
sulh cephesi her gün daha kuvvetle 
yer tutmakta ve istikbalde ınihvet 
devletlerinin de yülcsek insani mıı· 
na5lnı anlamıva mecbur olrcaklatl 
bir siyaset takip etmekte berdevartı· 
dır. 



(Ba~tarafı 1 inci aayfamızda) 
zete lerin tefsirleri: 

Gazeteler, İtalyanın tamamen Al
man vesayeti altına girdiğini müş&
hedc ve tesbit ediyorlar. 

Le Jour gazetesinde Bailby diyoı· 
ki: 1 

c:Çözülmez birlik, doğru, fakat bu 
birliğin şefi Mussolini değildir. 

Uzun müddet İtalyan milletini ı 

Bergama 
Kermesi 

Bergama, 23 (A. A.) - üçüncU 
Bergama kermesi ·bugün merasimle 
ve llbay vekilimiz B. Cavit inderin 
hitabesile açıldı. llbay, hitabesiıı -
do cHali sıhhatte olan insanların 
zevk ve neş'e hakkı olduğu gibi zin
de olan milletlerin de eğlenmek 1 
hakkıdır. Bu hakka en layık ola~ı 1 
da Türk milletidir .. demiştir. ı 

. Bunu Parti Başkanımız B. Hani-f 
d~ Arıkan'ın lıitabesi arkaladı. Bu 1 
hıtabeler halkın coşkun ve neş'eli 
tezahuratı ile tarihi, içtimai hare -
ketin bir ifadesi olan Bergama ker
mesine iyi bir canlılık verildi. Mu -
zika ve davul sesleri arasında mor 
kırmızı cepkenlerile yurt dağların
dan akıp gelen efelerin saf ve temiz 
Ylizlerini görmcğe gelen şehir halkı 
kermes meydanında eski tarihi can· 
landınyordu. 

Bergama kermesi bir haft.a,..ıı;.ü _ 
l'e\.'ektir. 

Büyük Parti 
Kurultayınıl\ 
Ruznamesi 

(Battarafı l inci aayfamızda) 
yı 29 mayıs pazartesi günü saat 10 
da Ankara'da Türkiye Büyük Millet 
Meclisi binasında açılacak \•e takri
ben bir hafta devam edecektir. 

Kurultay Milli Şef İsmet İnönü
nün bir beyannamesile mesaisine 
başlıyarak ve yine değişmez genel 
başkanın bir nutku ile kapanacak
tır. 

Kurultaya 417 Parti mebusu, 211 i 
vilayetlerden gelecek delege ve 3 ü 
Partiye bağlılık muamelesi bitiril
miş olan hükmi şahsiyet sahibi Zon~ 
guldak maden mühendisleri birliği, 
Harp MalUlleri Cemiyeti ve Ankara 
Tiftik Kurumunun birer mümessili 
olmak üzere 631 delege iştirak ede
cektir. 

Kongrenin ruznamesi şudur: 
1 - Değişmez Genel başkan \·eya 

Vekili tarafından Büyük Kurultayın 
açılışı, 

2-: 
a - İki başkan vekili, altı sekreter 

seçimi, 

b - Değişmez genel başkanın söyle
"i cveya okutturacakları bildirik, 

c-On beşer üyeli program-Tüzük, 
iR~sap ve yirmi beş üyeli Dilek ko· 
rnısyonlarının seçimi, 

ç ·Program, Tüzük projeleri ve 
liesap hülasaları ile dilekler hakkm
da genel sekreterlikten gönderilen 
tezkerelerin okunması ve komisyon
lara havalesi, 

3 - Büyük Kurultay komisyonla
rınca incelenip umumi heyetin mü
zakere ve tesvibinc arzolunan işler. 
~ - Genyönkurul üyelerinin seçi

?nı. 

5 - Büyük Kurultayca Partiye 
i~rilen yeni istikamet hakkında de~ 
.~Şınez genel başkanın söylevi, cBu 
~Ylev yerine değişmez genel baş

an Büyük Kurultay kapandıktan 
~bir beyanname nesredebilir. 

Danzig Meselesi 
<Baş tarafı 1 inci sayfada) 

~ıntakası spor şampiyonluk müsa
d akalarını yapmak üzere 9 haziran

a Danzige gelecektir. 
Bu rn"' b· unasbetle Förster ve Lutze 
ırer nutuk söyliyeceklerdir. 
.:;ek, Rumanyıı elçisile görüştü 

ti . arşovn, 23 (A.A.) - Polonya ha
~t~Ye Nazın Beck, Rumanya Büyük 
.v .. ~~~nl kabul ederek uzun müddet 
0-~tnüştür 

sevk ve idare eden zatı, harptP.n 
sonra çok aşağı seviyeye düşmüş o· 
lan hu milletin mükemmel kalkm· 
masının mesulü ve senaya layık a
mili olarak seyrettik. Şimdi ise Du
çenin Führer'e tabi olmasının ne 
dünya barışı namına bir terakki, ne 
de İtalya hesabına bir şeref teşkil 
edeıniyeceğini söyliyemivı>cck vazi
yetteyiz.> 

Kııdüste 
Yeni 1 edhişler 

Kudüs, 23 (A. A.) - Mahpus bu
lunduğu Palmir·den yakınlarda ka
çaııık Arabistana iltica eden Arap 
şefleıinden Arif Abdülrazik, söy -
lendiğine göre, silahlı bir çetenin 
başında Mavernyüşşeria hududunu 
geçnıeğe muvaffak olmuştur. 

Diğer taraftan, bu sabah Tel -
Aviv civarında bir tedhiş~i tecavüz 
vak'ast olmuş ve al~_kişi öldiirül -
müşti.ir. ,r 

Gafenko 
Geliyor 

Bükrcş, 23 (A. A.) - Romanyı 

Hariciye Nazırı Gafenkonun Anka
rayı 9 hnzirnnda ıziyaret etmesi 
muhtemeldir. 

Gafenko - Kurko\ iç temasları 

Belgrat, 23 (A. A.) - Gazeteler, 
Hariciye Nazırı B. Markovitch'in 
Romanya Hariciye Nazırı B. Ga -
fenco ile yapmı:ı olduğu görüşme
den sonra Belgrada avdet etmiş ol
duğunu haber vermektedirler. 

B. Markovitch, beraberinde gö -
rüşmelerde hazır bulunmu§ olan 
Romanyanın Belgrat sefiri B. Ca
dere olduğu halde Mire del Batran 
adındaki Romen gemisi ile avdet 
etmiştir. 

Bulgarlstanda çekirge 
afeU 

Sofya, 23 (A. A.) - Birkaç gün-
denberi Bulgaristanın şark ve ce -
nup mıntakaları çekirge hücumuna 
uğramış bulunuyor. Bulut halinde 
gelen ve ekinlere inen bu muzır hay 
vanlara karşı mücadele için asker 
ve mektepliler seferber edilmiştir. 

Çekirgelerle birlikte ayni mmta
kaya üç bin kadar da leylek akın 
etmiştir. Leylekler. in~anlarm bu a
fete karşı mücadelesine mühim su
rette yardım etmektedir. 

Halk için 
Bedava Plaj 

flia.o;tarafı t nci sa71f ada) 

çakıl dökmiye başlamıştır. Burası 

taşlarla tahdit edilecek ve bu suret
le bir havuz haline getirilecektir. 

Bu güzel teşebbüsün bir an evvel 
me\•ki'i tatbike konularak plajın 

mevsim geçmeden açılması için ça
lışan Belediye Reisi muavini B. Lut
fi Aksoy, dün yanında Üsküdar kay
makamı B. İhsan olduğu halde İhsa
niye sahiline giderek plaj mevkiini 
gezmiş, başlanan faaliyeti tetkik et
miştir. 

Floryadan daha güzel ve mü~it 
bir yerde kurulan bu pliijda ayrıca 
deniz sporlsrı için de bir kısım ay
rılması kararlaştırılmıştır. 

Bu k<ı,!:ar cümlesinden olarak ev
velfl bü)iik bir atlama ve spor iske
lesi inşasına başlanmıştır. Burada 
denize girecekleri her türlü kaza ih· 
timnlind~n kurtarmak için bir sıhhat 
memuru ile bir can kurtaran aleti 
ve ecza dolabı da. bulundurulacaktı!'. 
Şimdilik plfijda barakalar yaptı

nlmıyacak ve herkes açıkta soyuna
caktır. _, .. 

İleri'!.e tahsisat bulunduğu takdir, 
de soyunma barakaları da derhal in
şa olunacaktır. Plfıjin ismi cSelimiy~ 
halk plajı.t olarak tesbit olunmuştur. 
Diğer taraftan Belediye Reisli~i 

denizle çevrilen lstanbuldaki tekmil 
halkın tabiatın bu lutfundan istifa· 
de ederek sıhhat ve çeviklik kay
nağı olan deniz banyosuna en fakir 
kimselerin bile alunmısı için, muh
telif sahillerde müteaddit meccani 
plajlar ynpac::ıktır. Bu ı:uretle Seli
m!ye halk plnjını ileride veni ve di
ğer plGjlar takip edecektir. 

YENISABAft. 

(Ba4taraf ı 1 inci aayfamızd") 

bik kabiliyeti · olacağım bu müzake 
relere iştirak eden ve encümenlerin 
temennilerini bilen arkadaşlar ü -

mit ediyorlardı. Bu ümitlerin birb~
rr ardınca tahakkuk ettiklerine şa
hit olmak hakikaten memleketin 
kültür hayatında feyizli bir inki -
şaf muka.ddemesi teşkil edeceğinde 
şüphe edilemez. 

Benim bir noktaya zihnim ilişti 

kaldı. İhtimal ki kongre müzakere· 
lcri eımasında, yahut encümenlerde 
bu meseleye temas edilmiş ve mün:ı 
sip bir hal çaresi düşünülmüştür. 

kat, dediğim gibi, kongrede hazır 
bulunamamış olmak, bu hususta 
karanlıkta kalmamı intaç etmiştir. 
Her halde, meselenin arzettiği e -
hemmiyete binaen, onu bir kere d~ 
burada ortaya koymanın faydasız 
olamıyacağı kanaatideyim. 

Maarif Vekaleti ecnebi lisanlar -
dan tlirkçeye birçok tercümeler 
yaptıracakt1r. 1lk hamlede hangi 
eserlerin tercih olunması lazımgele
ceği de kararlaştırılmış. Birkaç ke
re dlişünülmüş ve hatta tatbikine 
başlanmış olan bu işin, geçirilen 
tecrübelerden de istifade edilerek, 
en makul tarzda ba12anlacağından 
hiç şüpe etmiyelim. Fakat eski 
Yunancadan, eski latinceden, belki 
doğrudan doğruya asıllarından ter
cüme edilecek bu ölmez ~serler han
gi türkçeye naklolunacaklardır? 

Bu sualimin tabii değilse de ma
zur görülmesini rica cdeıim. Çünk;j 
bugün muhtelif türkçelerle karşı -
!aşmakta olduğumuZ1.1 inkar ede -

meyiz. Bir Ahmet Cevat ve 1brahim 
Necmi Bcylcıiıı türkçesi var ki bir 
dereceye kadar Maarif Vejdı.leti sa
hasına da sokulmuşlardır. Maarit 
'lekalctinin bazı kitaplarında bir 
türkçe var ki bunu ancak bay öğ . 
retmenler ve bayan öğretmenler 
resmi bir mecburiyet saikasile ço -
cuklann zihnine tıkıştırmıya uğra· 
şıyorlar. Bu emeği Esperanto dili 
için sarf etmiş olsalardı bu kadar 
bop gitmiş sayılamazdı. Çünkü 
belki Esperanto bir işe yarardı. 

Fakat bu sun'i, bu uydurma türle· 
çenin hiç bir ömrü yoktur. 

Böyle garip, gayrinıe'nus diller 
karşısında şaşırmış bir halde kal -
dığımız gibi, imla hususunda da 
mütereddit bulunuyoruz. Bugünkü 
imla anarşisinin eski hafler zama
nındaki kargaşalıktan daha hafif 
oldut;'Unu zannetmiyorum. 

1mlamızda i bu kusurun ve kan· 
şıklığın alfa bede ki noksan ile ya -
kından alikası olduğu düşünülecek 

olursa iptida alfabeyi ele alarak ek
sikliği tecrübe Ue ve şiddetli suret
te hissedilen harfleri tamamlamak 
lazım olduğu teslim olunur. Harfle

rimizi kat'ileştirdikten sonra imla 
ve imlada takip edeceğimiz ana 

prensipler üzerinde ittifak etmeli -
yiz. Görülüyor ki resmi kararlar li-

sanın istidadına, milletin zevkine 
uymadıkça hiç bir kıymet ifade et
miyorlar. Binaenaleyh dediğimizi 

zorla kabul ettirmeğe kalkmıyarak 
realitede yapılacak müşahedelerden 

(Ba,tarafı 1 inci aayfamızda} 
lunan ve buıunmıyanlarını ayırarak 
bunların bir mecmua halinde neşre
dilmesini istediler. Bu evvelce de 
burada mevzuubahs olmuştu. Fakat 
bir neticeye iktıran etmemişti. Baş
vekalette bunun için bir komisyon 
teşkil edeceğim. Kanunların elyevm 
mevkii meı1yette bulunanlariyle 
bulunmıyanlarını ayırmak suretile 
bir neticeye varılınca onu huzuru
nuza getireceğim. 
Arkadaşım Karabekir, tahsisatı 

mestureden bahsettiler. Malfımtı ]. 
liniz tahsisatı mesture eskiden ala· 
kadar vekiıletlcrde idi. Bilahare' 
Meclisi Alice kabul edilen bir kanun 
üzerine doğrudan doğruya Başvek3-
lette toplanıldı. Elyevm devleti'; 
harici ve dahili emniyeti noktasın· 
dan "istimali Iazımgelen tabsisa~' 

mesture Başvekalet emrindedir. Bu· 
nun haricinde Dahiliye Vekiıletinin 
emniyet tahsisatı vardır. Bu da Baş
vekil, Dahiliye ve Maliye Vekilleri
nin müşterek bir kararnamesile alı
nır. Senede bir kere bunun evrakı 
müsbitesi Başvckaletçe göriilür. 
tetkik edilir, tasdikinden sonra vesi
kaları imha ediliı-. Ba~vekalcte ait 
olan tahsisat Başvekil ile Maliye 
Vekili tarafından imza. edilir. Askc· 
ri harici ve dahili emniyet için 

J 

sarfedilir. Dört aydanberi elime al-
dığım mesele bu şekilde cereyan et-

1 mekwdir. Kitap neşrinden, resim 
vesaireden bahsettiler. Benim zama
nımda böyle bir mesele olmamıştır. 

Tahsisatı mesture meselesi budur 
Devlet teşkilatından bahsolundu. 

Ayni zamanda kontrol lüzumu ilen 
sürüldü. Bendeniz bu ikisini biribi
rile telif edemedim. Elyevm hali in
kisafta bulunan Türkive Devletinin 

\; 

teşkilatı heyeti ~lilenizce de ma-
llımdur. Gittikçe tev<.'/.>Ü edecektir. 
Buna hiç şüphe yoktur. Amme hiz
metini görmek için ta köye kadar 
gidecek olan devlet teşkilatının 
merkeze kadar zincirleme gelmesi 
ve bunun her safhasınm me -
meni bir teşekkül halinde bulun
ması için her şubei idariyenin teşki· 
latının tam yapılması lazımdır. Bu
rada mevzubahs şik~yetleri hepimiz 
dinliyoruz, kalben bir çoğunu a, 
tasdik ediyoruz. Nokssnlar, yapıla
mıyanlnr te~ilatın tamamlanmama
sı yüzündendir. Devlet merkez teş
kilatına ait kadrolar. teşkilat kanun
ları huzurunuza geliyor. hepsini gö
rüyorsunuz, buradan ta köye kadar 
inecek olan her vekaletin teşkilatı
nın behemehal ikmal edilmesi la
zımdır. Zamanla elimize geçecelc 

· maddi imkanlar derecesinde bunlaq 
yepmak bizim borcumuzdur. Ancak 
bu suretle tem meedni bir devlet teş 
kilatı kurulmuş olacaktır. Bunlar 
kadC'me kademe olarak vapıl!icak
tır. basit bir idare ile istediğimiz Ye 
fikr<'n düsündiigümüz mütekamil 
yürüyüşü elde etmiye imkan yok
tur. Zamanla de\•let teskilatının gö
receği hizmete uygun bir teşkilatın 
yapılması fikrini yapılabileceğini 

kabul buyurmanızı rica edeceğim. 
Pek tabii bir ]leticedir ki, teşkilat 

tam olmazsa ne kadar kontrol eder-
kendimize bir hattı hareket çıkar- seniz ediniz. iyi bir netice. sizleri 
mak yolunu tutmalıyız. memnun edecek bir netice YÜcude 

!mlılyı bu suretle sağlam kaide- gelmez. Buna başka türlü Ce\·ap ver
lere bağlayınca, artık dile soktuğu- miye imkan yol·Vur. Bendeniz dev
muz uydul'nıa kelimeleri kapı dışarı let teşkilatında iyi iş görecek, tek
elmek ve hakiki, canlı dile avdet nikman ivi vanılm ş ve cer~eveler ;_ 

. etmek sırası gelir. Bu temizleme a- çerisinde derece derece tatbikata ge
meliyesini lisan kendi kendiliğinden çilebileceğini nrzetmek isterim. B•ı 
yaptı ve yapmakta devam ediyor. sene bir kısmını, gelecek sene diğer 
Gazetelerin dili ile, hususi muhabe- kısmını yapmak Jazımge1ecektir. 

• • y Yalnız şunu arzetmek isterim ki, 
relerımızde kullandıgımız dil ile Dil •tt'k d 1 ı· t k·ı•t f 1 ı 

gı ı ce e\· e eş ı a ı az a aşıvor 
Heyetinin icat ettiği uydurma bina da iş -pöriilmüyor gibi bir zihniyet 
arasındaki fark, yaşıyan lisanın · hasıl olmasın. 
mticerret düşiincesl · arkasında ko - Eski mütekaitler m<.'selesi Arkıı
şan mUtefekkirlere galebesini işa - daşlarım tahattur buyurursunuz ki. 
ret eder. Ham Menteş arkadaşımız burada 

Bu meselelerin halledilmemesi bir sual takriri verdiler. Maliye Ye
bizi gün geçtikçe daha zorlaşan bir kili arkadaşım da bu mesele h ak-

mesele karşısında bırakıyor. Bu a
cayip lisan ile, bu acayip imla ve bu 

noksan harflerle bastıracağımız e· 

serleri sonra tekrar bastırmak ihti
yacı duyulacaktır. Bu, hem para 
israfı, hem vakit ziyanı demektir. 

• 
Kongrede bulunsa idim işte Maarif 
Vekilimizden bu noktayı dü§iinme· 
aiqi rica edecektim. 

111..,ta O&lıld YALÇIN 

kında arzı malfımat etmişti. O va
kittenberi biz bu işin tetkikindeyiz. 
Eski mütekaitler i.izerinde ne yapı
labileceğini tayin etmek icin çalışı
yoruz. Dün burada bir arkadac;ımın 
da dC'diiYi ıribi vekun 4,5 milvon li
radır. Bu 4.5 milvon liravı bunlara 1 
vermf'k mf'c;clec;i, kanun noktai n -
zarından bunun şi.imuliini.in ne ola
cağını, nereye gidPcC'ğimizi bilme
miz lazımdı. Onun için bu· meseleyi 

tetkık ediyoruz. Esasa muhılıi de
ğiliz (Bravo sesleri). Binaenaleyh 
bu meseleye temas etmiş olan arka· 
daşlarımı bu suretle teskin etmek 
isterim. Bunu bitirmeden evvel hu
zurunuzda bir mesele~en daha .ba~-1 
sedeyim. O da zannedıyorum kı, la
kırdı arasında biraz geçti. 930 sene
sinde çıkardığımız bir kanunla harp 
rnalUllerini, maliılini askeriyeye \"C 

bilhassa bunların eytamına mono
poller idaresinden tahsis edilecek 

1 
bir bey'iye vermemizdir. Bunu ben
deniz tetkik ettim. Bunu da huzuru~ 
nuzda arzedeyim. Mümkün olduğu 
kadar bizi tatmın eder mahiyette
dir. 93R senesi nihayetine kadar se
kiz mih-cn 95 bin küsur lira inhissr 
ve Gümrük Vekaletinden bu iş içiıı 
Milli Müdafııayn tevdi edilmiştir. 

Mesela miisasde buyurursanız her 
seneninki burada ayrı ayrı yazılmış
tır, 938 senesininkini okuyavım: 
Şehit yetimlerine :fert başına dü

şen para 19 lira 81 kuruştur. Birinci 1 
derecede maliıl subaylara düşen pa
ra 204 lira 50 k~ru~. erlere dü~en pa- ı 
ra 102 lira 25 kuruş. 

İkinci derecede mal\ıl mütek"it 
sübaylara 184 lira 5 kuruş, erlere 81

1 
lira 80 kuruş. 

Üciincü derecede melül mütekait 
sübavlara 143 lira 15, erlere, 65 lira 

1 35. 
Dördüncü derece m'.llül mütekait-! 

terden sübrylara 122 lira 70, erler~ ı 
erlere 20 lira 45. 

Beı:inci derecede malül müteka· 
itlerd<.'n sübaylııra 102 lira- 25 kuruş, 
erlf're 40 lira 90. 

Altıncı derece msltıl mütekaitler
den siibaylara 81 lira 80 kuruş, erle· ı 
re 2'l lira 45 kuruş. 1 

Bunu bir hatıra olarnk arzettim. 
Binaenaleyh sizin kabul buyurduğu
nuz bir kanunla harp malulllerinden 
gerek sübnylara ve gerek yetim ka
lanlarına elden gelen yardımın ya
pılmış olduğunu huzurunuzda teba
rüz ettirmek istedim. (Çok güzel 
sesleri). 

Refik İnce arkadaşım. Atatürk.ün 
anıdı meselesinden bshis buyurdu
lar. Arkadaşlar, bu mesele Parti 
Grubunda mevzubahs olup müsbet 
bir karara iktiran ettiği tarihten iti
bııren bendeniz meseleyi elime al
dım, bununla mesgul olrnıya başla
dım. Evvela Rasattepe üzerinde ıa
zımgelen kadastro muamelesini yap· 
tırdım, arazi üzerinde tatbikat yap· 
tırdım, buraya avrılacak arazinin 
vüsat ve hududunu tesbit ettirdinı. 
Lfiz mgelen haritalarını vaptırdım. 

Müzake>re buyurulan bütçenin Ma
liye Vekaletinin 246 nci faslına ba
kacak olursanız, At"türk Anıdı is-. . 
timlak ve proje masrafı olarak 250 
bin lira göreceksiniz, burada 287 bin 
metre murabbaı arazi istimlfık edi
lecektir. Bir kısmı devlete, bir kısmı 
belediyeye. bir kısmı da eşhasa ait 
arazidir. Her hnn~i bir muhakeme1ik 
iş olmazsa istiınlBk bedeli 205 bin 
liardır. Mütebaki 45 bin lirası aa 
beynelmilel bir müsabaka açılması 

içindir. Bu suretle Atatürk'ün bü
yük ruhları ve mnneviycti ile ve 
büyük Türk milletinin serefile mü
tenasip bir proje kaça mal olacaksa 
huzurunuza bir kanunla geleceğiz. 

(Bravo sesleri, alkışlar). 
Emin Sazak arkadaşımız demin 

söylerlerken hesabı güç verilecek iş
lerden bahsettiler. Vekillerimiz için
de hesabı güç verecek \'eya veremi· 
yecek kimse yoktur. Hepsi huzuru
nuza çıkar hesabını kolaylıkla ve
rir. 

Emin Sazak (Eskişehir) - Öyle 
demedim. 
Başvekil Refik Saydam (Devam

la) - Bir de orman ve keçilerden 
bahsettiler. Bendeniz keçilerin bu 
kadar masum olduğunu bilmiyor
dum (Gülümsemeler). Vaziyeti tet
kik edeceğim. Kanunda her hangi 
bir de~isikliği icabettirir bir vaziyet 
varsa huzurunuza getiririm (Alkış
lar). 

00 00 mı 

Kabul edilen büdceler 
(Battarafı 1 inci sayfamızda) 

talcalara Dahilıyc Vekilinin yarınki 
toplantıda karşılık vermesi taS\·ip 
edilerek geri bırakılmıştır. 
Başvekalet bütçesinin müzakeresi 

sırrsmda Baş\•ekil Refik Saydam be-

Prostun 
Beyanatı.. 

"'l:wfa: :t 

(Baş tarafı 1 inci saytada) 

kilde meşgul ediyor. Kunıçeşmede~ 
kömür depoları çok çirkin bir maı\ 
zara arzediyor. İşittlğime göre mal~ 
kemcde kömür depolarının kaldırı~ 
ması için kırrar vermiş bulunuyor. 

Kömür depolarını nereye ksldırs. 
hm sualine bence şöyle cevap veri' 
le bilir: ı 

Eğer buralaıı ya!•masaydı bu kö. 
mürler nereye yerleştirilecek idıııq 

oraya kaldırılsın. Maamafih. bu kö
mur işinde Belediye Liman İdaresi 1 e 
daimi temas halinde bulunup bir c;:ı, 
roıi hal bulmalıdır. ' 

Boğaziçinin her iki taraf nda vQ 

Boğazı baştanbaşa kateden 25 metr.J 
g~nişlığindc yollara da ihtiyacımı~ 
\"ardır. Planlarımızda hunlara ehem
m vetle yer veriyoruz. 
Anadoluhis:ırnd:ı Şirketi Havrİ\•C'· 

nin yaptığı p18jın arkasında bfü"iHt 
bir spor sahası ve çocuklar için ds 
bir oyun sabası yapacağız. Her za. 
man bana karsı seYimli olan İstan
bul Beledivesini bu sene Valinin ve-ı 
ni \·aidleri dolayısile büyük bir ça
lısmn atmosferi içinde görüyorum.• 

Eminönünde yapılacak inşaatın 

irtifalsn \'e ccohe tarzları tesbit O· 

lunmuştur. Mütehassıs Prost, hazır
lanan maketi tetkik ettikten sonra 
burada in[;8 olunacak binaların irti
falsrının 16 metre olmasını ve bunu 
gPcmemesini istemiştir. Ayrıca bu~ 

radaki bina1ann alt katlarının SÜ· 

tunlu, yani protik olması da karar· 
laslırılmıştır. Esasen eskidenberı 

geni~letilmesi derpis olunan Beyoğ~ 
lunda veni ynplıım binalarda bu tar41 
tatbik olunmaktadır. 

iki idam kararı 
Ankara, 23 (Hususi) - Sivasın 

Ulas nahiyesinden Artini, kansını 
ve dört çocuğunu öldiirmekten suç
lu Kastanoğlu Ohanes. namı diğeri 
Celfilin ve Zonguldağın Caca köyün· 
den cHasan• ı öldürmekten suçlu 
Mehmet Alka'nın idamlarına karar 
verilmiştir. 

Sarhosun marif ati 
Sarıyerde Yenimahalle caddesin

de Yakup reisin balıkçı dilldcinında 
oturan Paşa oğlu Muştafa Koç- ev
velki akşam zilzuma sarhoş olarak 
evveli dükkanda yatıp kalkan 
Dursunu bir te~iz dövmüş, sonra 
da dışarı çıkarak Hasanyakup ao -
kağmda 25 numaralı Mustafa Ci
velek'in evine gelmiş, kapıyı tekme· 
lemiştir. Yayılan şikayet üzerine 
yakalanan sarhoş, mahkeye veril." 
miştir. 

. -·-
Sigara elinde uyuyan adamın 

çıkardığı yangın 
Taksimde Mezarlık sokağında 45 

numaralı Sarafidi apartımanında 

oturan Yani, evvelki gece sarhoş o
larak eve gelmiş, yatağa düşürdü
ğü sigaranın farkına varmıyarak 

uykuya yatmıştır. 
Biraz sonra sigaradan tutuşan 

yorganların ateşi, ilst katın çama· 
şırlığına sirayet etmiş, çamaşırlık 

yanındaki oda yandıktan sonra it· 
faiyenin gayretile ateş söndürül -
mtif}tür. 

Zabıta, binanın sigortalı olup olma
dığını araştırmakta, yangın etra • 
fında tahkikat yapmaktadır. 

- -. .-. 
Makaala aazından 

Yaraladı 
Küçükayasofyada oturan 23 yaş 

larında Şükrü Bilecik, Tavukpaza · 
rında Seviciler sokağında 31 numa: 
ralı evde oturan Nacif Zorgörme! 
tarafından ağzından makasla ya , 
ralandığını ileri sürerek polise mil· 
racaat etmiş, maznun yakalanaralı 
tahkikata başlanmıştır. -·- -

Namus yUzUnden clnaye' 
Kasımpaşada seyyar satıcılık ya. 

pan Cevdet, kansı Hayriyeye taar, 
ruz ettiğini gördüğü Kıizımı namu~ 
yüzilnden bıçakla ağır surette ya , 
ralamıştır. 

Cevdet, Sultanahmet birinci Su~ 
Ceza mahkemesi karaıile diln tev 
kif olunmuştur. 

yanatta bulunmuş, istizahlara cevaa 

vermiştir. Bunu müteakip BaşvekA! 
let, Şurayi Devlet, İstatistik Um~ 
Müdürlüğil, Diyanet İşleri Rcislif 
bütçeleri de kabu! edilmiştir. 



S.yfaı ... 

Cümhuriyet - Seyrisef er işleri 
yolunda gitmiyor, Amavutköyün
de gene bir gencin ölümile netice-
lenen feci bir kaza oldu. . 

Tilki - Seyriaefer işleri mi yo
Jwıda gitmiyor, yoksa bazı otomo
hiller mi yollannı şaşırıY.orlar? 

Cümhuriyetı - Belediyede ıeski 
idareye ait bir yolsuzluk daha. 

Tilki - Çorap söküğü gibi birbi
rini takip ediyorlar. 

Cümhuriyeb - Belediyede 80 
memur kadro haricinde bırakıldı. 
Bunlardan otuzu tekaüdlük müdde
tini doldurdu, kırk memur iki ay 
tam maaş alacaklar. 

Tilki - Peki geriye kalan on ta
nesi ne olacak? Bizim bildiğimiz 
etuz, kırk daha yetmiş eder. Hal
lRıki kadro harici kalan memınla
nrı sayısının (80) olduğunu sen 
tlyliiyorsun. 

Vakit - Eski vali zamanında 

muhtelif semtlere takılan 2000 lam
badan beherinin takma masrafı ta
mam (135) liraya mal olmuş. Hal
buki bu iş otuz, otuz beş liraya 
olurmuş. 

Tilki - Beher limba başına (100) 
liradan (200.000) lira sokağa atıl
mış oluyor desene. 

Vakit - Süt mütehassıslan dün 
toplandı. 

Tilki - Toplantıda Sular idaresi
nin de bir mümessili mutlaka bu
lunmuştur. 

Vakit - Şalgam tarlasında bu
lur.an Venüs heykeli büyük bir me
sele oldu. 

Tilki - Tabii olur. Bahçıvanlar 

şaleam yerine Venüs heykeli ile 
k~rşılaşınca birbirlerine girmişler· 
dir. 

Tan - Balkanlar niçin parçala· 
namaz? 

Tilki - Balkan devletleri tehlike
yi görUp aralarındaki dostluğu per
çinlemişlerdir de ondan. 

Tan - Yalova cefası. 
Tilki - Biz onu Yalova sefası dl· 

ye bilirdik ama demek ki zamanla 
sara cefa olmuş. 

Tan - Karısını, iki çocuğt·/lu bo
Aan katil deli mi? 

Tilki - IIiç akıllı bir kimse eşi
ne, hele iki yavrusuna hiç kıyar 
mı? Elbette delidir. 

Tan - Almanya ile birleşmek ne 
demektir? 

Tilki - Öyle sua11er sorarsın Jd .. 
Tan - O n iki adadaki İtalyan a5· 

keri arasında hoşnudsuzluk başh· 
mış. 

Tilki - Kimin gözü var? Allah 
arLfırsın. 

Haber - cYeni Sabah. Edirneka
pı, Mecidiyeköy gibi mesirelere gi
den halkın evveli tozla karşılaştı
ğından şikayet ediyor. Sanki Babı
Ali daha tozsuz mu? 

Tilki - İyi amma biz hava ıWmak 
için mesireye giden halkın toz için
de kaldıtmdan şikiyet ettik ve bi
zim bildiğimize göre Babıaliye hiç 
birimi% mesireye gidiyoruz diye de
vam da etmiyoruz. Kaldı ki, Babıali 
le bütün bir hafla bir hayli toz yut
''aktan sonra bir de kırk yılda bir 
1.'deceflıniz bir mesirede de mi toz 
yntalım? Yoksa mintarafillah bütün 
haratunızda toz yutmıya mı mah
kiiıL.uz? . 

Haber - Polonya hududundaki 
hadise tahrik eseridir. 

Tilki - Aferin arkadaş, §Unu sen 
haber vermiyeydin hiç kimse farkı
na var.nıyacaktı. 

Son Telgraf - Kız kaçırma Adet
leri. 

Tilki - - Bu kötü Adet memlekette 
hllA mı ıar? 

Son Telgraf - Belediyedeki tef -
tişler bitmek üzere. 

Tilki - Görmüyor musun? Her 
gün yeni bir mesele çıkıyo/. Bu gi
dişle yakında delil, bir 1eneye ka· 
ilar bitmez. 'nlld 

Kon•erv•lu•rd• 
lmllhanl•r 

Konservatuarda 15 mayı.tan itiba· 
ren imtihanlar başlamıştır. Hazira· 
mn haftasında nihayetlenecektir. 
İmtihan neticeleri çok tlmit veri· 

eidir. Jtonservatuarın bu sene 15 
pıezun vereceği tahmin olunuyor. 
imtihan neticeleri bir raporla Vali .. 
,.~. 

YKNISA8AH · . · 

TRAKYA MEKTUPLARI:! 

''Sazdan Kiremide ,, 
Köylü Kalkınmasına Olan Çalış
malara Meskenden Başlanmışhr 

·'Sazdan Kiremide,, Hareketi Yalnız Köy E~inin 
Dışında Kalmayor ~sıl ~ayata Aileye Ruhlara iniyor 

Bu Hareket Yani 
Bir Tarih Devrinin 
SembollldUr 

Edirne, (Hususi surette giden ar .. 
kadaşımız yazıyor): 

·- -

İstanbul'dan, Çorlu, Lüleburgaz, 
Babaeski yolile Edirne'ye gelinciye 
kadar geçtiğim kaza, nahiye ve köy· 
ler ile umumi müfettişliğin merke
zi güzel ve yüksek Türk sanat abi· 
delerinin en toplu bir şehri olan 
Edirnedeki tetkiklerin bana Trak· 
ya'da başanlan ve yapılacak işlerin 
memleketin e!endiSi köylünün kal· 
kınmasma matuf olduğunu gösterdi. 

General Khı• Dirilria Hanak&y kollektif fidanhjıaı teftifleri 

Türkiye'de başllyan geniş ve de-

rin inkılabın şarktan garbe, salta· 
nattan cümlıuriyete, esirlikten hür
lüğe, dağınıklıktan topluluğa olan 
seyrine pek güzel uyulan Trakya'da 
köylünün kalkmasına olan çalışma· 
lara meskenden başlandığını, sazdan 
kiremide doğru gidildiğini gördü
ğüm için Trakya'nın zirai, kültür,! 
sağlık, antikite, ekoııomi, bayındır
lık faaliyetini gösterecek seyahat 

nacaktır. 

Sazdan kiremi~e hareketi yalnız 

köy evinin dışında ve üstünde kal· 
mıyor; asıl hayata, aileye, ruhlara i· 
niyor. Köylü eline geçen yıllık gelir 
fazlasını derhal sağlığı korumak ve 
temiz yaşamak için lüzumlu bulu
nan şeylere veriyor. Kendi parası 
yetişmezse köylü sandığı yolile ve 
imece ile bu eksiği tamamlıyor. 

cKöy ecza dolabı, buğu sandığı, köy 
hamamb gibi ortaklaşa tesisler bu 

Trakya ba re.imde ılrilldüjil gibi kırmazı clamh beyaz 
ltad l Dah k6y eTlerile dolmaktadır 

duygu ve düşünce ile meydana ge~· 
mektedir. 

Her köy bütçesinin masraf kısım· 
larında temizlik ve sağlık işlerine 
ayrılmış paralar görülüyor. Mesela 
mezarlıkların köy dışına alınması, 
çevrelerinin kapatılması, içlerinin 
ağaçlanması, gübrelikleri de köyden 
uzaklaştırılması, kuyu ağızlarının 

bileziklendirilmesi ve kapatılması, 
içme sularının sağlık kaidelerine 
gör korunması, heli çukurlarının 

derin ve kapalı yapılması gibi bazı 
işleri misal olarak gösterebilirim. 

Trakya köylüsü çok çalışkandır, 
çok tutumludur. Çünkü zekidir ve 
duyguludur. Hükumetin iyiye ve i
leriye götüren bütün emir ve direk
tiflerini canla başla dinler ve ya
par. 

Sazdan klremide hareketini bu 
bakımdan yeni bir tarih devresinin 
sembolü olarak ele alabiliriz. Bu 
harekette Cümhuriyet hükumetinin 
ve onun her işe inançlı ve kudretli 
ınümessili bulunan idare makamla
nnın önderliği mühim ve büyük ~
ırıil olmaktadır. 

Söylediğimiz yeni köy kalkınma 
programlarının yerinde ve zamanın
d.a tetkiki neticesinde Trakya köyle
ri sazdan kiremide wtiği gibi ya
rın kerpiçten tuğlaya geçecek, o 
Jiin her köy evini, tarihin her dev
.inde yaşıyan birer abide halinde 
görecektir. 

ATLET 
mektuplarıma .sazdan kire!llid~ •. wvvvvvv,.,. __________________________ ___ 

yazısı ile başlıyorum. ( ) 
Saz, Trakya köylülerinin son asır R A D Y Q P R Q G R A M J 

tarihi hali yaşatan bir gerilik tim- · _ 

salidir. İstilalarla, harblerle, buh- \...------·---------------------' 
ranlarla benzi sararan Türk köyü 
hayata karşı küskünlüğünü göster-

mek ve asıl ruhunun ıztırabını ya

şatmak için bundan daha manalı 

bir sistem bulunamamıştı. Fakat 
bugün sazdan k(remide geçen Türk 
köyü içinde başladığı aydınlık dev
re karşı inancını göstermektedit". 
Trakya'yı geziniz, dünkü köylerle 

bufilnküleri ölc;ünüz aradaki hem 
kemmiyet, hem keyfiyet farkının bü 
yük olduğunu görürsünüz. 

Uzaktan bakılınca ak minaresile 1 
ve yeni büyük okulu ile size temiz• 
ruhunun yüksekliğini gösteren Türk 
köyü, biraz daha yaklaşılınca şen ve 

taze bir ağız halinde kırmızı damla .. 

rile güler ve beyaz badanalı duvar· 
lar saf bir çocuk çehresi gibi size 
neşe dağıtır. 

Trakyada her köyde sazdan kire

mide bir. hareket törülmektedir. Bu 
hareketi canlanaıran inkılap idaresi, 

köy sandıklannın ve köy !ünün or· 
taklap yardımile açılan ocakların 

sayısını gün geçtikçe arttırmakta
dır. Köylü de buna candan yardım
cidır. 

Birkaç sene sonra Trakya köyleri 
yang,ndan, fırtınadan, yağmurdan 

karkmıyan kırmızı yüzlü köy evleri· 
le dolacak saz ve sap damlar köylü 

mıüuslnde 'bir hat.ıra olarak sakla· 

Ç~AMBA: 24/ 5/ 989 
12,30 Program. 
12,35 Türk müziği 
1 - Kürdili Hicazklr pep-evi 
2 - Suphi Ziya beyin Ktırdili 

Hicazkir şarkı: (Bahçenizde bir gW 
olsam) 

3 - Salihattin Pınarın Hicaz. 
kir şarkı: (Nereden 8evdim) 

4 - Rahmi tieyin Suzinak ear· 
kı: (Bir sihri tarap) 

5 - Faiz Kapancııun Nihavent 
şarkı: (Gel gbellm) 

6- Halk tUrldlsll (Dağlan hep) 
7 - Çarglh: 
13,00 Memleket saat ayan, . a

jans ve meteorolojji haberleri 
13,15-14 Müzik (Riyaseti CUm

hur bandosu. Şef: Ihsan KUnçer) 
1 - Masaeııet • M&r1 
2 - Ziehrer • Viyana kızlan 

valsi 
3 - G. Paria • Cöpıille'in sır-

lan. 
4 - Massenet • l'favar fantezi 
5 - W. Nehl. Japon serenadı 
18,30 Program 
18,35 Müzik (Solistler. Pl.) 
19,00 Konuşma 
19.15 TUrk müziği (Fasıl hey"'° 

ti) 
20,00 Memleket saat ayan, a

jans ve meteorolojji haberleri 
20,15 Tllrk müziği 

1 - Cemil beyin Muhayyer pee
revi 

2 - · Tanburi Ali efendinin Mu-
hayyer şarkı: (Feryada ne haeet) 

3 - Haci Arif beyin Muhayyer 
1&rkı: (tttimas etmeye yare vannız) 

4 - Şevki be~~~.iseynt şarkı: 
(Hicran oku sinem deler) 

5 - Halk türküsü: (F.smer bu 
gün ağlamıe) 

6 - Halk tUrktisil: (Yıldız) 
7 :- Kemençe taksimi 
8 - Mahmut Celllettin pqa

nın Karcığar şarkı: (Vah meyusu 
visalindir) 

9 - Rahmi beyin Bayati Ara· 
ban şarkı: (Bana ne oldu) 

10 - Suphi Ziya beyin Muhay
yer 1&rkı: (Titrer yUreğim) 

11 - Dedenin Glllizar tarkı : 
(Bivefa bir çeşmi bidat) 

21,00 Haftalık posta kutusu 
21,15 Esham, tahvilit, kambiyo. 

nukut ve ziraat borsası (fiyat) 
21,25 Neeeli pllklar • R. 

21,30 Müzik (Viyolonselist F.dip 
Sezen'in konseri) 

21,50 Müzik (Melodiler. Pl.) 
22,00 Müzik (KUçUk orkestra

. Şef: Necip Aşkın) 
1 - Schneider • Meşhur Refreu 

lerden potpuri. 
2 - Lincke • Olur. olur, olur, 

(Şen parÇ'a) 
• 

3 - Munkel • Venedik hatırası 
serenadı 

4 - Rymhıg • Entermezzo 
6 - Lehar • Çocui prens ope· 

Bir Istanbul Polis 
Müdürünün Halitatl 

- a - y AZ AN: Emeldl TUmbay Halll Afuroğlu 

Bana Teklif Edilen Yeni. Kcı:dro 
Listesini Nasıl Reddetdim ? 
cGalatada wkubulan hadise mü· 

nasebetile tngiliz Erkinıharbiyesi
nin tebliği: 

Bu son günlerde polisin müda
halesini icabettiren bazı hadiselet 
vukubulmuş, askeri inzibat ve polis 
ahalinin muhalefetine maruz kal
mıştır. Polise yedindeki bilcümle ve
saitle müzaheret eylemek bir va
tandaşın en esaslı vazifelerinden i
ken bunun ihmal edildiği görülmüş
tür. Bütün icraab meşruasında 
Türk polisine muavenette bulunma
sı hususunda ttıli.f polisine evamiri 
li.zııne verilmiş olduğu gibi Türk 
polisine karşı ı(Ukubulacak her han
gi bir cUretin Kuvvayi mUtelif eyP. 
tecavüz suretinde telakki edilerek 
mUtecasirin hakkında ona göre mu
amele yapılması da takarrür eyle
miştir. • 

Hürriyet ve ttili.f Fırkası memJe-· 
ketin her tarafında faaliye~ geçe
rek şubeler açmışlardı. Teşkilitlan 
tamamlandıktan sonra yavaş yavaş 
hükumet işlerine müdahaleye baş
ladıl~r. Alemdar gazetesinde Refi 
Cevadın baş makalelerile isteme
dikleri kabine azalanna hücum ve 
hükumetin icraabnı şedid bir lisan
la tenkit ettiriyorlardı. Bir gün iki 
hoca ile bir sivil mUdUriyete gele
rek· benden mülakat istemişlerdi. · 
Herkesi kabul ettiğim gibi bunların 
da ziyaretlerine müsaade ettim. 
Hürriyet ttili.f Fırkası merkezi u
mumi azalarından Hoca Mustah. 
Sabri Efendi, diğeri de Hoca Vasfi 
Efendi, UçUncüsU de (Halef, selef 
olduğumuz) Nurettin Bey oldukla· 
nnı söyliyerek kendilerini takdim 
ettiler. Ne istediklerini sordum. 
Yakın bir rıamanda kabineyi men
sup olduklan fırka merkezi umu
misi azalan teşkil edeceğinden ba
hisle Hoca Mustafa Sabri Efendi 
katlanmış bir kağıdı uzattı. tki sa
hifeden ibaret olan bu kağıtta bir
çok isimler yazılmış. 
ve hizalarında da polismüdüriyeti 
umumiyesinde hangi mevki ve me
muriyette bulunacaklarına dair şerh 
verilmişti. Daha doğrusu Polis mü
duriyeti Ümumiyesi teşkilatı için 
mufassal bir kadro hazırlanmış ve 
bu kadronun hemen mevkii tatbike l 
kanulmamnı, ancak bu suretle mem-

yasetle iştigal etmek ne mesleğim 
ve ne düşüncelerimle kabili telif ol
madığını anlatarak Hürriyet ve İti
laf Fırltasının bu gibi tekliflerde 
kat'iyyen bulunmamasını ve hiç bir 
veçhile kabul edemiyec~imin fır
ka merkezi umumiEindcki azalarına 
bildirmesini söyledim. Ferit paşa 
kabinesi tesekkül edinceye kadar 
bir daha bÖyle~ bir talep ve arzudıı. 
bulunmadılar. 

Kabineden bir iki nazırın çekile
ceği şayiası üzerine Sulh ve Selamet 
Fırkasının 14/15 şubat 335/919 ge
cesi Tevfik Paşa kabinesini iskat j. 

çin bir teşebbüs oldu. 
Sulh ve Selamet Fırkası erkanın· 

dan mürekkep bir heyeti mahsusa 
Sadriazam Tevfik Paşayı Ayaspa· 
şadaki konağında ziyaretle kabine. 
nin kimlerden mürekkep olması 

hakkında bir liste takdim etmişler
di. Heyetin müf araka tinden sonra 
Erkanıharp binbaşısı mütekait Nev
res Beyin idaresinde yöz kişi kadar 
eşhl'.sı mÜıJarileyhin konakları önün 
den geçerek nümayiş yapmak iste
mişlerdi. Polis Müdüriyeti umumi· 
yesi bu teşebbüsü daha evvel haber 
aldığından lizımgelen her türlü te
dabiri vaktinde ihzar edip nümayiş· 
çileri dağıtmışlardır. 

16 şubat 335/919 tarihinde Şfu-ayi 
Devlet Reisi Damat Şerif paşa, Ad
liye Nazırı Damat Hikmet paşalar. 
istifa etmiş iseler de Sadrazamın 

ısrarı üzerine istifalarını geri almış
lardı. Bu istifaların esbabı ise M~? 
liye Nezaretinde cereyan eden yol
suzluklardan müşteki idiler. Maliy~ 
müsteşan sabıkı Hasan Tahsin Be
yin azline gidilerek Islahatı Maliye 
komisyonuna nakline itiraz etmiş
lerdi. Kabine azaları arasında da 
ihtilaf olduğu gibi tesanüd de olma· ' 
dığından Harbiye Nazırı, Adliye 
Nazırı, Şurayi Devlet Reisi kat'i o· 
larak tekrar istifa ederek Tevfik pa· 
şa kabinesinde vasi mikyasta tebed· 
dül ve ıslah için padişaha maruzat 

ta bulunmuşlardır. Kabine tamami· 
le sukut ederek yeni kabineyi 18 ŞU· 
bat 335/919 tarihinde Tevfik paşa a· 
tideki zevattan üçüncü kabinesini 
teşkil etmiştir: 

(Devamı var) 

leketin seliımet ve ;;sayi~inin hüsnü ı ... ·--····---••••-•••••-•-• 
suretle muhafaza edilebileceğini an
latıyorlardı. Cevaben şakıslarını ta
nımadığımı, Hürriyet ve İtilaf Fı':"
kası azalarından olduklarını bilme
diğimi ve hakikaten böyle de olsa 
ne sıfat ve salahiyetle bu mühim ta
leplerde bulunduklarını scrdum. 

Yakında hükumeti ellerine alacak
larını ve bunun için şimdiden asa· 
yişle alakadar olan Polis müdüriy~ 
ti umumiye:;ini itimad ettikleri fır
ka mensuplarile idare etmek icab
ettiğini ve aksi takdirde yerime mu· 
temedleri olan birisinin getirilece
ğini söylediler. 

• Yapmış olduklan kadroyu ması-
mın gözüne atarak sahibi salahiyet 
olmıyan eşhasın böyle mühim bir 
talepte bulunmak cüretinde bulun
duklarına hayret ettiğimi ve vakit 
geçirmeksizin buradan çıkıp gitme
lerini meslef;im icabı askerce tef. 
him ettim. Bu tavır ve vaziyetimden 
pek muğber olarak yanımdan çı· 
kıp gittiler. Bu .kadro nezdimde hi· 
1A mahfuzdur. 

Bu sert muamelem üzerine dört 
beş gün son°ra Hürriyet itilaf mer
kezi umumisi azalanndan Amiral 
zade Hüsnü isminde bahriye müte
kaitlerinden olduğunu söyliyen bir 
şahsın beni mühim bir iş için gör
mek istediğini söylediler, görüştüm. 
Hürriyet ve İtilaf Fırkasına dahil 
olmamı ve fırka ile anlaşmamı rica 
ediyordu. Miralay olduğum ve fırka 
kumandanlığı ettiğim için her han
gi bir fırkaya giremf yeceğimi ve si· 

·= rctinden potpuri. 
23,00 Son ajans haberleri ve ya-

rınki program ı 
23,15-24 Müzik (Cazband • Pi.) 

Denizde Bir 
Ceset Bulundu _ _..,.·~-

Bun~n sarhoşlukla bo
julan bir işçi olduğu 

anlaşıldı 
Evvelki gece saat 2 ye doğru Sır.: 

kecideki deniz iskelesinde nhtıtn 

nöbetçileri boğulan bir insan sesi i· 
titmişler, iskeleye koşuşarak deniıi 
gözden geçirmişler, fakat ~30 met
re kadar açıkta beyaz bir köpük i· 
zinden başka birşcy görememişler
dir. 

Memurlar, önce bunu iri bU' ba
lığın yaptığını zannetmişler, fakat 
hadiseyi polis beşinci ıubeye ihbar 
etmişlerdir. 

Dün sabah hidise yerine celbedi· 
len dalgıçlar, denizin içinde bir ia• 

san cesedi bulmU§lar, bunu sahil• 
getirmişler, polisçe tahkikata baf" 
lanmıştır. Tahkikat neticesinde ce-
sedin Beşiktaf, Ihlamur caddesi 80 
numarada oturan ve Cibalideki de-

nq tezgahlannda çalışan 35 yaşla" 
nnda İbrahim oğlu Hasana ait ol
duğu anlaşılmıştır. Hasan, bir matı" 
dettenberi annesi Kamer ile birlik" 
te tezgahın civarında, Cibalide otur
makat ve rakıya fevkalAde inhima~ 
göstermekte imiş. 

Annesinin if ad esile de t.eyyüd e
den bu hal neticesinde Hasanm sat'" 
hoşlukla denize düştüğü ve boJUl
duğu anlaşılmış, gömülmesine idJI 
verilmiştir. 

• 
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ÇAKIRCALI EFE 
-4- Yazan: MURAD SERTOÖLU .............. .-............................................. . 

Çakırcalı Mehmedin 
-İşlediği İlk ·Cinayet .. 

l \. 

Yugoslav Milli Takımı 
İngiliz Milli Takımını 
·Nas-ıl -~-ağ lôp E ~t.i? 

Ödemişte Üç Kişiyi Vahşice Katle
den Adam.· Kimdi ? 

------ c=:iıo_;___ 

ÇIKAN KISIMLARIN 
HULASASI 

!883 senesinde İzmfr valisi Na·' 
şit Paşanın biT emri!e hükumete 
dehalet etmiş ola.n efeler öldürill
mektedir. Bıınlardan meşhur Ça.
kırcalı Ahmet Efeyi Hasan Ça
~uş isminde bir zaptiye çavuşıı 
oldürmüştür. YüriLk Osman Efe 
de izmirde hükumet konağında 
pusuya düşii:rütmilştil.T. 

Bunların yaptıkları za-
ratıar h ve dolaştıkları mıntakalar 
,...,.akkuıda mufassal malılmat verdi. 
~"ef b" lCede Osman Efeye bunları az 

ı.r Vakilte imha etmek için ne la-
ıun olduğunu sordu. · 

.. Y~rük Osman Efe de kendi görü
r.unu söyledi. Netice itibarile her 

ususta tam bir mutabakat hasıl 
Oldu, 

k Onlar içeride bunları konuşurlar-
en evvelce verilen fl!llir üzerine 

k
asker tarafından evvela hükumet 

on ~ . 
1 

agı sıkı bir muhasara altına a-
lntnış, sonra bir kıt'a asker de bina
nın·· 

ıçıne girerek merdiven başında 
tnevki almış1ı. 

Vakit: gelmişti. Vali Naşit P asa a
Yağa kalktı. Efeler de kendisini 
·taklit eltiler. Vali Yürük Osmana 
Veda etti ve derhal yan kapıdan h a
reme geçti. Ve içeri girer girmez ka
pıyı arkadan demirledi. 

Yürük Osman Efe teslim olmadı. 
şeyde.n habersiz dışarı çıktılar ve 1 

merdıvenleri inmiye başladılar . Tam 

ortay~ gelnıislerdi ki. birdenbire ü- ı 
Zerlerme dört bir yandan yüzeya
kın tüfek uzandı ve bir ses: 

-:- 'reslim ol Yürük Osman! dive 
bagırdı. ·. l 

Y" .. 
.. uruk Osman ancak o zaamn dÜ"-
tu~ .. ' 

gu kapanı anladı. Demek vali t~- ı 
r af d · ın an Izmire davet edilisi Rum 
Çeteleri me l . h b' . , 
id. · se esı ep ırer bahane 

l, 

b Yürk Osman Efe tes1im oimaD.ı. 
l
erhal belinden evvelce saklamış 

0 du~ · :rn· gu tabancayı çekerek ateş et-
:ra ıye başladı. Baş zeybeği Koca A
ç ~ ta Yanında gizlediği yatağan!,Jlı d: ~~.e~ hücuma kalkış t ı. Ayni an- ı 
°?Urkutun tüfekler birden patladı. 
İ<o Osman yere cansız yıkıld !. 
fa ca Arap ta yere düşürüldü ve ka-

sı kesilmek suret ·ı ··1~" '"ld"" '?.. ı e o ~uru u. 
8,, Urük Osmanla Koca Arabın -bu 
-.rene . h 

tı.a ırn ası, esasen silahsız bulu-
n diğer kız ı ·· · d ı · 1 

ı...... an ar uzerın e azımge- · 
"'•• te · · · ~a ... 1 sırı yapmış ve nacar kalan kı-
·~ar t , 

sa,, eslim olmuşlardı. Bunların 
JlSı Yedi 'd' 
"' l ı. 
..-akırc ı A 

~ama : 1 hmed efe vurulduğıı 
bi:r n oglu Mehmed henüz küçük 
ltı ~ocuktu. Ayasuluğ köyünün hal
l'af al'l:laz kılarken Hasan çavuş ta-
ı. ından o .. ld" "l f l · · ~asınd uru en e e erının ar-
haıı an yas tutarlarken, o, ma-

)Ytı.1.1 e aralarında arkadaşlarile oyun 
Yor bab ··ı·· ·· d t lllaııı.i ' asını no umun en a-

qisin le bihaber bulunuyordu. Ken-
h e babasın '"ld" "ta·· w •• . •• h eı- ın o uru ugunu a· 
~s~~ \rerdikleri zaman da ani bir te-
w~r " 

ltıacıı gostermedi. Ağlayıp çağır-
ffölg · . Yalnız o an yüzüne acı bir 

llıtı. s e lndi. Ve bu acı gölge hayatı
lest~rı.una kadar, çizgilerini derin-

İ<:u e~ek yüzüne yam1tndı kaldı. 
İian ~Uk Mehmed'i köyün eşrafın
~<ltıı acı Eşkiya adında bir adam 
t&. ;a ~l~k. Onu bu adam büYü~· 
. ~a~sılıni bu adam yaptırdı. , 
tdi "" rcalı Ahmed efe cahil bir e! e 

· .l'ak '>kud at oğlu Çakırcalı Mehmed 
~ahsi~· O zarnana göre kuvvetli bir 
iisıu111 .~a?tı. Tah sil bakımından bu 
lı:a\ret ~ğü. ona ilerideki büyük şa-

Çak ayatında çok yaradı. · 
~tı. ~ ~rcalı Mehmerl. gençliğinde 
tlı. ~ annesinin tesiri altında kal
lla81·ı ocasını çok seven ve tam m~-

e b' t:na mu ır efe karısı olan annesi, 
ııedi~, te:madiyen babal!llndan bah

or ve Hasan çavuşu ôldilrmek 

suretile intikam almasını telkin 
ediyorqu. 
· Diğer taraftan babalığı Hacı Eş
kiya da Mehmed'in tahsiline itina 
e tmekle beraber kendisine daima 
ayni telkinatta bulunuyordu. 

Aradan seneler geçti. Küçük Meh
med bir delikanlı oldu. Artık dağa 
çıkmak ve babasının intikamını al~ 
mak vakti gelmişti. 

Fakat daha evvel yapacağı bir iş 
vardı. Evvela onu halletmeli idi. 

Çakırcalı Mehmed, bir akşam ar
kadaşlarını bir içki ve kadın ziya
fetine çağırdı. Ziyafette binlik rakı 

şişeleri, türlü mezeler ve çok güzel 
oynıyan köçekler vardı. Herk~s 
gülüyor, eğleniyor ve Çakırcalınm 
ısrarile bilhassa içiyordu. Ona ge
İince içer göründüğü halde içmiyor, 
bilhassa arkadaşlarına kendisini 
ı;arhoş gibi gösteriyordu. 

Yugosl.ae milli takımı kaptan• 
Voyadinoviç 

Vakit gece yarısına yaklaşmış, 

herkes birer birer sızmağa başla

mıştı. Çakırcalı Mehmed, vaktin 
geldiğine kail olmuştu. Yavaş ya· 
va ş kimsede şüphe uyandırmad&"n. 

dışarı çıktı. Atı ahırda hazır bir va
ziyette duruyordu. Atladığı gibi dört 
nala Ödemiş'in yolunu tuttu. Bu 
gaybubeti dört beş saat sürmüştü. 
Sabzh namazı okunmadan geri dön
müş, atını sessizce ahıra bırakmış, 

1 
kendisi de arkadaşlarının yanına 
gelerek bir köşeye kıvrılıp yatmıştı. 

Yugoslavya [takımı kalec.:._ 
Lovriç 

Birkaç gün sonra Ödemiş'de müt- ' 
hiş bir cinayet meydana çıkmıştı. 
Kom~uları Mehmed adında bir , 
rençbe:de karısının birkaç günden- , 
beri evden çıkmadıklarını görünce 
mahalle muhtarına haber vermiş

ler di. Mahalle muhtarı yanına jan
darma çavuşu ile köylüden bir iki 
kişiyi alarak rençberin evine git
m is, kspıy ı çalmıştı. Cevap alama· 
ymca kapıyı kırerak içeri girmiş· 
ler, fakat avnı anda burunların::t 

ağır bir taaffün kokusu çarpmıştı. 

Belgrat (Hususi muhabirimizden) 
Burada halkın en ziyade meşgul 

olduğu şey, ne Danzig hadiseleri, 
ne de mihver devletlerinin faaliyet
leridir. En büyük hadise, en bü -
yük dedikodu, Yugoslav - İngiliz 

milli maçıdır. 18 mayısta yapılan 

maçta Yugoslav milli takımı fev • 
kalade bir oyun neticesinde İngiliz 
milli tak1mını yenmeğe muvaffak 
olmuştur. Bu muvaffakıyet, Yugos
lav futbolünün şimdiye kadar ka -
zandığı en büyük zaferdir. 

Bir c imyetle karşılaştıklarını an
ladıklarından stiratle yukarı çıkmış
lardı. Karşılaştıkları manzara çak 
fecidi: 

Yerde kan içinde üç ölü yatıyor
du. Bunlar rençber, karısı ve küçük 
çocukları idi. Rençberle karısının 

vücutları çırık;ıplagtı. İkisi de bı
kaçlanıp öldürüldükten sonra kes
kin bir bıçakla kafaları kesilmiş ve 
göbeklerinin üzerine konmuştu. 

Bu nevi cinayetler ırz meselelerin
den dolayı işlenirdi. Bunun için işin 
içinde bir namus meselesi olduğu
nu derhal anladılar. Fakat bu me
sele ne idi? Ve cinayeti kim işle
mişti? 

Bu muammayı o zaman Ödemiş
de bulunan zaptiye Hasan çavuş 
bir dakikada halletti. Cinayeti ha
ber alır almaz: 

- Yılan uyanıyor. Bu onun işi

dir! diyerek hemen yanına beş on 
nefer aldı. Ve doğruca Ayasuluğ 

köyünün yolunu tuttu. Hasan ça
vuş köyün kahvesinde Çakırcalı 

Mehmed'i arkadaşlarile beraber gö. 
riince derhal üzerine vardı: 

- Teslim ol Mehmed! diye ba
ğırdı. 

Çakırcalı Mehmed Hasan çavu
şun yüzüne garip garip baktı. İşte 
babasını öldüren zaptiye çavuşu 

. karşısında duruyor ve kendisini tes
. lim. almak istiyordu. 

Lakayıd bir tavırla sordu: 
- Ne istiyorsun? Benim ne ka

bahatim var? 

- Kabahatinin ne olduğunu ben
den iyi bilirsin. Ben sana üç cana 
kıym:nın ne olduğunu gösteririm. 

Mehmed hiç mukavemet göster
medi. Fazla biı·şey de söylemedi., 
Hasan çavuşun bir işareti üzerine 
zaptiye çav1Jşları ellerini urganla 
sıkıca bağladılar ve köyden götür
düler. 

~<Devamı var) 

Futbolün en büyük üstadları o
lan lngiliz milli tal::ımı bir haf ~a. ev· 
vel Milano'da italyan milli ta]hmile 
karşılaşmış, şan:=ıs;z bir oyundan 
ve İtalyanların aşırı derecede sert 
hareketlerinden sonra 2 - 2 bera -
bere kalmıştı. Oradan Belgrada ge
len ekibin Yugoslavları oldukça 
mühim bir farkla yeneceğinde her
kes müttefikti. 

O kadar ki, bütün Yugoslav ga· 
~eteleri, maçtan evvel yaptıkları 

tahminlerde İngilizler karşısında 
bir zafer kazanmalarının imkansız 
olduğunda ittifak etmiş bulunuyor· 
lardı. Bu suretle dava, galip gel • 
mekten ziyade az golle ve şerefle 
mağlup olmak halini almıştı. 

Maç günü stadı 35.000 kişi dol
durmuş bulunuyordu. Bu kalaba -
lık Belgrat stadı için bir rekordur. 
Başvekil B. Svetkoviç ve bazı nazır
lar da maça gelmişlerdi. Sahaya ilk 
önce meşhur İngiliz milli takımı, 
sonra da Yugoslavlar çıktılar. 

İngiliz milli takımı: 
Vudli - Meyi, Hepgud • Vilin

gen, Kolis, Merser • Matyus, Hol, 
Lavton, Golden, Brum. 

Yugoslav milli takımı: 
Lovriç - Pojega, Dubats - Manol, 

Drogişeviç, Lehner - Glişoviç, Vu
yadinoviç, Petroviç, Matoşiç, Per
liç'den mürekkepti. 

Hakem Fransız Kapdövil idi. 
Yugoslav milli takımı kaptanı 

maçtan evvel arkadaşlarına şu na
sihati vermişti: 

c- İngilizler karşısında mağlup 
olmak hiç ·bir mana ve hususiyet 
ifade etmez. Esasen bunu herkes 
bekliyor. Fakat Ü'nidinizi kaybet
meyiniz. Unutmayınız ki karşınız-

·'·:,. 

.; ...ı l<.YJ'\~ 
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DUNYAYI MES- r!· ~-
GUL EDEN MAC-t 

i r 
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İngiliz Milli Takımı kap-

tanının Mactan · Sonra 
• 

Yeni Sabah Muhabirine 
~ ---- -

VeTdiği .Beyati at lngiliı miiİi takımı kapt•nının «Yeni Sabah». 
için imzala..tığı lngiliz milli t•kımıaın resmi 

daki takım da nihayet insanlardan 
mürekkeptir. Sizden istediğim Şey, 
bütün kudret ve meharetiniızi gös
termeniz ve galip gelmeğe çalışma
nızdır. Kazandığınız takdirde bu, 

- Yugoslav futbolü için ebedi bir ö • 
vünme vesilesi olacaktır.> 

Maç başladı. Top ilk dakikalar 
ortana dolaştıktan sonra birdenbi
re Yugoslav kalesinin önüne geldi, 
tigiliz sol içi bomba gibi bir şütü 
kaleye gönderdi. Top, kalecinin el
lerinde .. 

Halk, ancak kaleoi topu ortaya 
gönderip Yugoslav forlarının ayak, 
larına teslim edince geniş bir nefe~ 
aldı. Oyun çok hızlı devam ediyor. 

" ' ., Yugosla'Vlar, canlarını dişlerinrı ' 
takmış oynuyorlar. Her topun ve 
her oyuncunun üstüne gidiyorlar. 

Top, İngiliz kalesinin önünde do
laşmıya başlayınca halk, kendi o -
yuncularını teşcie başladı. Koca 
stad inim inim inliyor. tngilizler, 
meşhur soğukkanlılıklarına rağmen 

biraz şaşil'mışlar gibi. 
Top ortalarda biraz dolaştıktan 

·sonra yine İngiliz kalesinin önüne 
geldi. Sağdan, soldan bir iki şüt 
parladı. Kaleci ancak yumrukla u
zaklaştırabiliyor. Bu şütlerden biri 
kaleciyi aşıp kaleye girerken İngi
liz beki, kafa ile kurtardı. Halk ye
rinde duramıyor. Fakat tehlike u
zaklaştı. Topun, derin paslarla Yu· 
goslav kalesine varışı, beş saniye 
bile sürmedi. 

Yugoslav bekrtopu kesti ve sağa 
doğru uzun bir vuruş yapb. Top a
vuta gidiyor. İngiliz bekleri topu bı-
raktılar. . 

Fakat ayni anda Yugoslav açığı 
Perliç'in yıldırım gibi koştuğu gö
rlildü. lngil~ler topa yetişebilme -
sine imkan vermediklerinden· aldı • 
rış etmiyorlar. Fakat Perllç, avut 
çizgisine 10 santim kala topu yaka
ladı. Ve ortaladı. Top doğruca Gli
şoviç'in önüne düştü. Glişoviç te bu 
gayreti tamamlıyan demir gibi bir 
şütle topu ağlara taktı. 

Gol! 
Saha inJiyor. Halk tam 15 inci 

dakikada yapılan bu golden dolayı 
oyuncuları, avuçlan patlayıncaya 
kadar alkışlıyor. 

İngilizler l!kayıt ... Maç başlıyalı 
henüz 15 dakika olduğu için nasıl 
olsa vaziyeti dil?.eltebileceklerine e-
min. Top ortaya geliyor. 

Yugoslavlar yeniden bütün hız -
ları ve hırsları ile atılıyorlar. Yine 
her topun arkasından bütün kuv
vetlerile koşuyorlar. Herkeste bit' 
endişe. Ya kesilirlerse? öyle ya, bu 
kadar sür'atli bir oyunu kaç de.ki
ka sürdürebilirler?. 

Bir ara bütün gayretlerine rağ • 
men İngili.zler oyuna hakim oluyor
lar. Kaleye bomba gibi şiltler çeki
liyor. Fakat harikulade bir oyun 
çıkaran Yugoslav kalecisi hepsini 
kurtarıyor. Birkaç defa topu tngi
liZ forlarının ayaklarına kapanarak 
kurtarıyor. 

• ugos?avları ı ikinci golünü 
atan Perliç 

habiri telefonla Londraya ilk dev
renin neticesini bildirirken üç defa 
neticeyi tekrarlamak mecburiyetin
de kalıyor. Çünkü Londra, İngiliz 

milli takımının ilk devreden 1 - O 
mağlup çıktığına inanmıyor. 

Maamafih halk ta henüz netice -
den emin değil. Her ne kadar ta -
kunları ilk devreyi galip bitirdise, 
fevkalade hızlı oynadığından takati 
kalmadığını zannediyor. 

Nitekim ikinci devrenin daha be
şinci dakikasında İngilizler fevkala
de bir hlicumla beraberlik golünü 
atınca bu tahminlerin doğru çıktı
ğı sanılıyor. 

İngilizlerin cidden çok teknik bir 
hücumla yaptıkları bu gol, halk ta
rafından alkışlanmamıştır. Bütün 
tribünleri mevtfil bir sükut kapla -
mıştı. Şimdi herkes İngilizlerin di
ğer gollerini beklemektedir. İngiliz 
milli takımı cidden gü.zel ve hesaplı 
oynuyor. Sağ iç Hol'ün iki hücumu
nu, Yugoslav kalecisi cidden büyük 
fedakarlıkla ayaklarına kapanarak 
kurtarıyor. Ve böylece dakikalar 
geçiyor. 

İkinci devrenin 15 inci dakikasın
dayız. Sağdan bir Yugoslav hücum~, 

topu yine 1ngi1iz kalesinin önüne 
getiriyor. Topu alan sol iç Voyadi-

FENERBAHÇE GALiP 
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noviç, çalımla tngiliz oyunculannı 
atlatıyor. Halk yeniden coşuyor ve 
takımlarını teşçi ediyor. Bu sırada 
İngilizlere bir korner oluyor. Atılı
yor, neticesiz... Akabinde top Yu· 
goslav kalesine akıyor. Fena bir 
kafa vuruşile iade ediliyor. 

Bir iki vuruşu mütea.kıp Perliç'in 
yeniden yıldırım gibi koştuğu ve 
çok müsait bir vaziyette topu yaka
ladı~ görülüyor. Yanında kimse 
yoktur. Acele etmeğe kat'iyen lü ~ 
zum görmeden topu düzeltiyor. İn· 
giliz kalecisi ve bekleri üzerine doğ
ru koşuyorlar. O iline şaşırmadan 
soğukkanlılıkla topu kaleye soku
yor. 

Stad yeniden mahşere dönüyor. 
Halk, Perliç'i çılgınca alkışlıyor. 

Ve oyun yine b_aşlıyor. Yugoslavlar 
yine h8.kim, yine her topun arkasın
dan bütün enerjisini sarfederek ko· 
şuyor. Bu gayret 1ngiliz takımının 
temposunu bozuyor. Oyun biraz 
şiddetle bitiyor. t•·i taraf ta bir iki 
favul yapıyor. 

Oyunun nihayetlerine doğru 1n -
gilizlerin daha sık hücumlar yaptı
ğı görülüyor. Top ekseriyetle Yu • 
goslav kalesinin önlerinde dolaşı -
yor. Fakat müdafaaya çekilen Yu
goslav takımı bütün gayretleri se. -
meresiz bırakıyor. Ve böylece Yu .. 
goslav milli takımı sahadan 2 - 1 
galip çıloyor. 

Maçtan sonra İngiliz milli takımı 
kaptanı ile ve Yugoslav futbolcil
lerile görüştüm. •Yeni Sabah> için 
İngiliz milli takımının resmini im -
.zalıyan ekip reisi sadece Yugçıslav 
milli takımını büyük bir enerj) ile 
ve bir hafta evvel Milano'da karşı· 
laştıklan İtalyan milli takımından 
daha teknik bir oyun oynadıklarını 
söyledi. Yugoslavların ilk goliinii 
atan Glişoviç, resmini «Yeni Sabah 
ve Türk sporcu gençliği için> imza. 
ladık.tan sonra sadece haya tımr. en 
mes'ut gününü yaşadığını söyledi. 

Bu maçı seyrederken çoktaııberi 
milli temaslar yapmıyan ve bu yüz
den geriliyen Türk futbolünil dü • 
şündüm. Ve daha dört beş sene ev· 
vel müsavi seviyede olduğumuz Yu-. 
goslav futbolilnün bu büyük zaferi-
ne imrendim. D. T. 

Ve birinci devre bu şekilde biti- _ • 
yor. Ecnebi gazeteciler derhal tel- Tehir ecırien Fenerbabçe • Süleymaniye Şild dömifi•al maçr 
grafhaneye koşuyorlar. Röyter mu- diia oynanmıı. Süleymaniyenin 9 - O majlublyetile neticelenmiş· 

tir. Resim maçtan bir sahaeyi göatermekteclit. 
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-Akkoyunlu Kazı.kçı Karabekır--·-Y•z•n : Medih EGEMEN 

Bu sözüm üzerine yüzünü büsbü· ı 
tiln bir keder kapladı ve: 

Her Sahada lnkiıaf Var -••- YAZAN: SAMI KARAVEL 

- Doktor .•. O söylediğiniz pal· 
yaço benim ... Görüyorsunuz ki her· 
kesin güldüğü ve herkesi güldüren 
bir iillan !izden hayatta giılebilmek 
için ilaç istiyor. 

Gayriihtiyari bu adamın hayatı· 
na ve dertlerine kaı şı içimde garip 
bir alaka hi!se•tim ... Vaktimin müsa 
adesitliğini unutmuştum... Kendi 
dcrd:le uğraşan bir insan gibi onun 
dertlerini ke,,di derdim gibi düşün· 
meğe başlad ım... Söze gene o baş· 
ladı: 

- Anlıyorum ki bana siz de bir 
ilaç veremiyorsunuz... Şu halde 
müsaadenizle diye ayrılmak istedi. 
Fakat ben: 

- Acı ve ıztırabın ruhunuzun 
aerinliklerine kadar işlediğini anlı· 
yorum, size yegane ilaç olarak te
selliyi tavsiye edeceğim... Bilhassa 
bunu kendim hatırlamak istedim ... 
Söyleyıniz... Dertleriniz yüzünüz· 
de görünen her izden belli ... Haya· 
tın darbe ve acılarını yüzünüzden 
sezdim ... En içli yaranızı birkaç sö
züm le {teselli edebilirsem memnun 
olacağım ... 

Her zaman derler ki ... Doktorluk 
bir nevi fedakarlıktır... Hakikaten 

ekserisi fedakir olurlar derlerdi de 
buna hiç inanmazdım... Fakat bu
gün bana karşı göstermiş olduğu
nuz bu alilka fikrimi değiştirmeme 
kafi geldi ... 

Peki ... Şu halde dinleyin ..• 
Hayatın en bedbaht insanları ... 

Başkalarını • muztarip dahi olsa· 
lnr • güldürmek mecburiyetin~ 
ol:ın ve yaşamal::rı ba§kalarının 

neşelerine bağlı olan insanlardır. 
Tam 8 sene evvel sevdiğim bir 

kadınla evlendim... Hayatın saadet 
diye ta-bir edilen herşeyini bu ka· 
dından ve evimden tatmış gibiy· 
dim. Ezeli ve ebedi bir saadet~ 
timsali olarak kendimi gösterebilir· 
dim ... O günler şendim ... Mesleğim 
yalnız başkalarını güldürmekti, fa. 
kat kendim zaten gülen bir insan· 
dım ... 

Onun için bu hiçbir zaman bana 
acı veı:medi ... Vermiyordu da ... Ge
ne böyle mes'ud bir günümde alkış· 
lar arasında ortnya çıktım .•. Yaptı· 
~ım her harekete, takındığım her ta· 
vıra, söylediğim her söze bin bir 
kaıhkaha cevap veriyordu. O gün büs 
bütün şendim... Çünkü çocuğumun 
doğduğunun scnei devriyesi, daha 
doğrusu sııadetimin senei devriyesi 
idi... 
İşte o gün bu güien insanlar içinde 

valinin de yer almış olduğunu gör· 
düm ... Vazifem bitmiş ayrılmak üze 
re idim ki valinin alkışlar arasında 
bana doğru yürüdüğünü gördüm, 
olduğum yere mıhlanıp kalmış· 

\ım ... Biraz mes'ud ye biraz da. şaş· 
kın neticeyi bekliyordum... Yanı

ma yaklaştı... Herkes susmuş, söy· 
liyeceği sözleri clinlcmeğe hazırla· 

tııyordu... Ben de hareketsiz onu 
cinliyordum ... Elini cebine soktu ... 
,.e kadife bir mahfaza içinde altın 
bir madalyayı bana doğru uzata· 
rak: 

- Bunu biltün şehrin sct•inç ye 
neş'esi olan insana bütün sevgimiz· 
le veriyoruz... dedi. .. Ben de bana 
karşı gösterilen bu nazile hitaba 
karşı ayni şekilde teşekkür etmek
le mukabele ettim ve büsbütün şen 
ve mes'ud soyunma odama girdim .• 
Herkes beni tebrik eriyor ... ben de 

Gayriihtiyari elim göğsümdeki ma· 
dalyaya gilti. Bütün kuvvetimfo 
onu göğsümden kopardım ve kar· 
şımdaki aynanın üzerine fırlattım ... 
Arl'ık hiç birşeyi görmüyoı-dum. 
Nereye baksam hep aynı levha, her 
aynada hep aynı hayali göreceğim 
zannediyordum ... Elime geçeni öte· 
ye beriye fırlatıyor... ıskemlelerl 

biribirine vuruyor... daha dotrusu 
ne yaptığımı bilmıyordum... Beni 
o anda zapteden hiçbir kuvvet yok· 
tu ... Ne yaptığımı bilmiyordum ... 
Yalnız karımı kolları arasında sıkan 
bir insan ve karımın da bu adamın 
dudaklarına doğru dudaklarını 

uzattığını görüj'.ordum ... 
O günden itibaren artık herşoy, 

hulyalarun, saadetim, neş'em haı: 

• 

-
' şeyim işte o andan itibaren söndü • 

ve öldü ... Ben artık yarı ölü bir in· 
san olmuştum... Evime .. het" güI\ 
bin bir saadet duyduğum evime na· 
sıl gidecektim?. Hcrşey sanki o an· 
da başıma yıkılmıştı ve ben her ya
nı bu yıkılan duvarlar arasında 

hurdahaş olmuş bir insan gibi bo· 
calıyarak gecenin herşeyi gizliyece· 
ği bir ana kadar kah taşlara çarpa
rak ve bazan da hırsından ve aczin· 
den ağlıyarak. .. yürüdüm... yürü· 
düm ... 

Gece saat 11 e kadar, sarhoş gibi, 
ne söylediğini bilen, ne de anlıyan 
serseriler gibi gezdim... Tenha SO· 

kaklarda ilerliyordum... Bu öldü
rücü azaptan kurtulmak için çare 
arıyordum... ve netice olarak, her 
düşünen insan gibi ondan ayrılma· 
ğı tasarladım. Ve işte bunun üze· 
rine tam 3 sene evvel ayrıldık ... 
Yegane tesellim çocuğumu bağ· 
nma basmaktı... Onu hayatı· 
mm ve sönen saadet'ımın yeg!
ne niJanesi olarak kıtcaklamak 
beni bu kemirici azaptan kur· 
taramıyordu. Onun için içimde bir 
acı var. Artık çocuğum bile beni 
teselli edemiyor... Çünkü bu an 
ondan bile nefret ediyorum. Fa· 
kat onun bunda ne suçu var dersi· 
ni?. Hayır!.. Onun suçundan bah
setmek delil, fakat kendi bedbaht· 
lığımdan bahsetmek istiyorum ... 
İşte tam 3 aydanberi içimi kemiren 
bir şüphe beni büsbütün öldürü· 
yor... Görüyorsunuz ya... Oğlum 
diye bağrıma bastığım bu c;;ocuğu:rı 
kendi oğlum olduğuna bu an bile 
şüphe ediyorum ... 
Başka bir insanın eserini kendi 

eseri diye bir insanın bağnna bas· 
masından büyük bedbahtlık olabi4 

lir mi?.. Düşünüyorum da hakı· 
katen biz erkekler bedbaht insan· 
lanz ... 

Fakat ne yapabilfrim?.. Onu da 
ferketmek... Fakat ya kendi çocu
ğum ise o zaman bu zavallı da bir 
sefil olmaz mı? Terketmemek ... ~3 
kendi oğlum değilse... Görüyorsun 
ya doktor... Artık kafam düşünce 
denilen hislerden pek uzak... Bo
zulmuş bir saat gibi... Yahut rüz. 
gara kapılmış bir yaprak gibi nere· 
ye çeki:ı:ıe gidiyor. İşte sana bütün 
bunları unutmak için... eski haya· 
tıma dönebilmek için gelmiştim ... 
Anlıyorum yaşadığıma şahid olan 
şu iki gözüm bir noktaya takılıp ta 
kalıncıya kadar... bu şüphe ve ız
tırapta devam edecek ... Sana yalva· 
rıyorum acı bana ... Bir ilaç ver ... 

Diyen bu san benizli insanın: 
- Gülmek istiyorum doktor ... 

Gülmek istiyorum... diye hıçkıra· 
rak ağladığını gördüm .. 

-SON-

Marat belediye fidanhit 

Umumi muhabirimiz Toksoy ya

zıyor: 

Maraş'da imar hareketleri çizi· 
len ve muntazaman tatbik edilen, 
bir program dairesinde devaı;n edi· 
yor. Milli kahramanlığunızın ilahi 
bir timsali addedilecek mevkide 
olan yiğit şehrin harp sonu manza. 
rası bir harabezardan hiç te farklı 
değildi. Düşmanın savurduğu on 
binlerce mermi ve milyonlarca kur
şun koca şehirde adeta oturulacak 
bir bina bırakmamıştı. 

Bu harabi, pek mahdud değişme
lerle 934 yılına kadar sürdü. Ferdi 
bir kısım inşaat, bir belediye sara· 
yı, küçük mikyasta bir mezbaha ve 
bazı sokakların açılması istisna edi· 
lecek olursa umumi hizme~ adına 
yapılmış tek_ bir esere tesadüf et
mek gayrimümkündü. ijemen her 
köşede harp sonu manzarasından 
bir parça gW.e çarpardı. 

934 de belediye reisliğine Dr. B. 
Hasan Sükuti Tükelin getirilmesi 
üzerine ise umumi vaziyette derhal 
bir değişme bqladı. Zamanımıza 

kadar devam eylemiş bulunan bu 
harekettir ki Maraş'a bugünkii mo· 
dem ve medent çehreyi verdi. 

Anadan doğma belediye reisi va· 
sıflanna malilı:, genç, enerjik, ha
yatta maksatlı ve iddiali olmasını 
bilen sayın dokıton.ı karşılaştı ~ı hara 
bi hiç te nevmid etmedi. Onda, bt· 
likis, kahraman yurdu JAyık oldu .. 
ğ umertebeye ulaştırmak için tarifi 
nakabil bir arzu ve enerji uyandı 
\'e uyanan şiddetli bir arzu ve ener· 
ji ile işe başlıyan kıymetli urbay 
beş sene gibi 'kısa bir müddet 
zarfında sayısız denecek kadar çok 
eser meydana getirdi. 
Değerli ve mümtaz doktorun bir 

faaliyet kaynağı haline "etlı-di}ti 

Maraş belediyesınin vücudlandırdı· 

ğı asarı şöylece sıralıyabiliriz: 934 ı 
senesine kadar feci bir hastalık ve 
mikrop yuvası olan pis sulu dereler 
f\Zim fedaktı.rlıklar ihllyarile tama
men kapatılmış ve Üzerlerinde gü
zel caddeler ve bulvarlar meydana 
getirildiği gibi bu esnada umumi ka-

88 118 lE 

nalizasyoıı işi de muntazam ve fen
ni sure:te halledilmiştir. Yalnız bu 
Maraş belediye meclisini her türEi 
tebrik ve takdirin fevkinde kılacak 
bir mahiyet arzeder. Şimdi halK 
hastalıktan, çocuk vefiyatından, şe
hir de gayet çirkin ve mülevves bir 
manzaradan kurtulmuş oluyor. 

Otuz altı bin lira sarfile kurulan 
elektrik sar.tralı şehri tenvire kafi 
gelmektedir. Muazzam bir iş olan 
su tesisatı kahramanlar yurdunun 
mtihim ve hayati bir ihtiyacını kar· 
şılamıştır. Saydıklarımız yeraltı te· 
sisleridir. Modern şehircilik zihni
yetini febarüz ettirmek için işe top· 
rağm altından başlıyan güzide şar· 
bay temeli en sağlam şekilde kur· 
duktan sonra üste geçmiş ve bu kı· 
sımda da aynı değerde ve adeden 
çok daha fazla eserler meydana gel
mesini temin eylemiştir. 
Şimdi bunlara bir nazar at.alım: 

Kahramanların aziz ruhlarını taziz 
maksadile üç ,anlı Abide kurulmuş, 
her türlü teiisatı cami ve geniş bir 
asri mezarlık, ekmek fabrikası, mo· 
dem bir pazar yeri, çocuk bahçesi, 
aile parkı, asri gazino, otel, sinemıı, 
örnek ev, bakteriyolojihane, şehid
ler çeşmesi ve fidanlık tesis edilmiş, 
ana caddeler pa,-ke döşenmiş ve 
ağaçlanml.('. diğer -cadde ve sokak
ların tanzimine çalışılmış, eski çar
şılar yeni baştan ıslah ve tanzim 
olunmuş, kapanan Kanlıdere sağlık 
bulvarı haline getirilmiş ve üstün
de betonarme bir köprü kurulmuş, 
yeni ve büyük bir parkın inşaatı 
devam eylemiş. şehir harita ve imar 
plföu yaptırılmış ve belediye bfü. 
çesinde bir misli fazlalık temin edil
miştir. 

Bütün Maraş halkının içten say. 
ğı ve sevgilerini üzerinde toplıyan 
muhterem doktor Hasan Sükuti 
Tükel takdir ve tebrike çok şayeste 
ve layık bulunan faydalı rnesaisinı:? 
büyük bir intizamla devam etmek· 
tedir. Şimdi, beş yılda saydığımız 
eserlere kavuşan Maraş'm ikinci be~ 
yıl sonraki çehresini tasavvur et
mek güç olmaz sanırım. 
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9 uncu İzinir Fuarı 
Bu Seneki Panayırda Bir Çok Ye

nilikler Bulunacak. Hazırlıklar 
Sür'atle ilerliyor 

iz miri 

herkesin iltifatına mukabele etmek ================ 
Fuar zamanında donanmamız da 

ziyaret edecek 
için elimden geldJli kadar çalı,Şt· 
yordum... Ve odama girince... her 
ıt'arafı çevirmi§ olan boy aynasm.ın 
karşısına geçtim. Bu altın madal. 
yayı sırtımdaki değlşilc renklerin 
birle§mesinden hasıl olan palyaço 
elbiseme ilijtirmeğe çalışıyorduni. 
Bilhassa sirklerde odalar paravan· 
larla ayrılmıştır... Gözlerim, göğ· 

aümdeki madalyadan kalkıp teı 

aynada kendimi bütün t'ecessüs his· 
l@rlmle süzmeğe başlıyacağım anda 
l>ird~nbfre bir noktaya t'akıldı ... 

Bir eud• boAulm• vak'••• 
Aydın (Hususi) - 18/5 939 şeh. 

rin fimal kısmı dağ kö).-lerindeu 
Anbarcık ile Zeytinköy arasındı 

yeni yapılmakta olan şehir suyu. 
nun bendine su işleri mühendisleri· 
nin bir buçuk yıldır yanlarında ça· 
]Jşıp bent bekçisi yaptıkları Bur· 
dur'lu Mehmet bu bende banyo 
yapmak üzere girmiş ve boğulmuş· 
tur. Kcyfiyel\en haberdar edilen 
müddeiumumi vak'ayı mahallinde 
görerek tahkikata başlamıştır. 

İzmir (Hususi) - Dokuzuncu İz. 
mir Fuarının muva!fak olabilmesi 
için hükumetimizin gösterdiği mü· 
saadekiirlık1ar büyük bir memnuni
yetle karşılan;nışlir. Bilhassa hari· 
ci iştirakleri teşvik için her firma· 
ya 2000, İngiltere'den iştirak ede
ceklere üç bin liralık serbest döviz 
verilmesi kararlaşlınlmıştır. 

Filhakika son bir hafta içinde 
Fuar komitesine yapılan müracaat. 
ler, harici iştiraklerin bu sene, ge. 
çen senelerle mukayese edilmiyecek 
kadar çok olacağını göstermiştir. 

İnşa edilecek olan sergi sarayında· 
ki 200 standın yırı:;ından fazlası 

şimdiden kiralanmıştır. Hariçten 
iştirak edecek ecnebr firmalar, da
ha masrafsız olması itibariyle sergı 
sarayı içindeki s tandlardan istifa· 
de yolunu tercih etmektedirler. 

Belediye ve Fuar komitesi reisı 

Dr. Behçet Uz, Fuar sezonunun bil· 
fiil girmiş olması dolayısile Fuar 
!en heyetinin çalışmalarını prog. 
ramlandırmıştır. Haziran başından 
itibaren her gün 500 işçi, mühendis, 
fen memuru, bo.hçıvan ve dekQ.ra· 

Makarnacıyı Yendim, 
Fakat Kabul Edilmedi 

Sultan Azizin De Müdahale 
Etmemesi Canımı Sıkmışt~ ........ ..._._ 

Bu hareketim kafi değildi. Has
mımın önüne büzülerek çömelip o
turmak manevrası da \'ardı. 

Yani; çaprazdan sıyrılır sıyrıl

maz ters dönüp olduğum yere bir 
şimşek süratile bUzü!Up oturdum. 

Bu hareketim, hem benim için ve 
hem de hasmım için çok tehlikeli 
idi. Eğer, ben çaprazdan sıynlma 
hareketimi muvaffakiyetle icra e
demesem, Maakrnacı yüzde yüz 
beni bükerek ve çcngelliyerek mağ
lup edebilirdi. 

Fakat; ben oyunumdn muvaffak 
olursam hızla ve koca gövdesilc be
ni geri geri süren Makarnacı bir
denbire önüne büzi.ilcn maniama 
çarparak bozuk düzen ve belki de 
yenik olarak yanıma ve önüme dü
şeceği iı.şikardı. 

Nitekim de dediğim gibi oldu. 
Ben manevramda muvaffak olup 
yere oturunca .Makarnacı hızını a. 
lamadı, ayakları bana çarptı ve ko
ca gövdesile üzerimden atarak bo
zuk düzen ve hatta biraz da göbeği 
açılarak önUme dUştü. Bu dil§ti~ 

bir başpehlivan için mağlübiyet sa
yılabilirdi. Çünkü; göbeği yıldızla· 
nu.-ıtı. 

Ben, hasmımın açık düştüğünü 

görilnce üzerine varmadım ; hemen 
olduğum yerden kalktım ve galibi
yet temennasını çaktım. 

Makarnacı da; derlenip toparla
narak derhal ayağa kalkmıştı. Be
nim temenna ettiğimi görünce hi~ 
birşey olmamış gibi olduğum yerde 
bana hücum etti. Yani mağlup ol
mamış bir pehlh•an gibi tekrar gü. 
reş etmiye başladı. 
Baktım; etraftan bu hale ses çı· 

karan yoktu. Efendimizin de bir i
radeleri olmadı. 

Ne yapayım; bilmecburiye gtire· 
şi tuttum. Lakin, ben böyle oldu
ğunu bilmiş olsaydım, hiç altıma 
dll§en Makarnacıyı bırakıp ayağa 
kalkar mıydım? .. 

Ne ise, olım olmu§tu. Boğu§ma· 
mız yeniden başladı. 

Fakat; Makarnacı bu ucuz kur· 
tuluşun kendine verdiği hırs ·ve 
kuvvetle durmadan hücum ediyor-
du. · 
Doğrusunu söylemek lizımgelir

se benim fena halde canım sıkılmış
tı. Nihayet Makarnncıyı ~çık dü
şürdüğüm halde mağlUp sayma
mışlardı. 

Derhal gü~teki tabiyemi değiş
tirdim. Hücumdan ziyade tedafüi 
bir vaziyet almıya ba.sladım. 

Her nedense, bu halimi gören e-

tör Fuar sahasında çalışmıya baş-ı 
lıyacaktır. Fuar işleri bu sene vak· 
tinden evvel, yani ağustos iptidasın
da ikmal edilmiş olacaktır. Fuar sa
hası Ağustosta noksansız olo.rnk iş
lerini bitirmiş bulunacağından 20 
gün içinde de dekor ''e park i~leriy· 
le elektrik işleri yapılacaktır. 

Fuarın ışıklanması ve elekfrik 
oyunları, bu sene gayet cazip bir şe· 
kil alacaktır. Bunun planı hazırdır. 
Fuarın açılma töreni 1çin de hazır. 

lıklara bo.şlanmıştır. Vaktinde açıl· 
rna davetiyeleri alakadarlara gön· 
derilecektir. Bu sene de donanma· 
mızın Fuar sezonunda İzmir'e gel· 
mesi ve limanı şereflendirmesi için 
teşebbüste bulunulacaktll'. 

Fuarın spor müsabakalarr prog· 
ramı hazırlanmışsa da kat'i şeklini 
almış değildir. Buna sebep Beden 
Terbiyesi Umum müdürlüğünün İz. 
mir, İst'anbul ve Ankara muhtelit· 
leri arasında yapılacak müsabaka· 
larııı angajmanını henüz ikmal et:
memiş bulunmasıdır. 

fendimiz, şu suretle vaki opn ira· 
delerile gür~i durdurdular: 

- Pehlfranlar, durunuz! .. 
Hemen gilreşi bırakarak olduğu· 

muz yerde durduk ... Hiç unutmam, 
Sultan Aziz Efendimiz olduğu yer· 
den ayağa kalktı, bize doğru yüril" 
dü ve şu sözleri söyledi: 

- Kava.soğlu; olmadı. Evet; gö· 
bek biraz yıldız gördU, fakat; btl 
tam yeniliş değildir. Tut bakalım! .. 

Bu, bir ihtardı. Ben, efendimi.ziO 
bu sözleri üzerine milsterih olmu'· 
tum ve .. eskisi gibi keyifle Makar
nacıya salmıya ba§ladım. 

Hulasa. güreşimiz altalta, Ustüs· 
te üç saati buldu. Akşam olmıys 

başlamıştı. Güreşi berabere bırak· 
tırdıJar ve efendİ.II'Jz bana hitaben: 
. - Kavasoğlu; hazırlan! .. buyur· 
du. 

Meydandan ç.ekildik ... Giyinip jı;· 
tirahate çekildiğimiz zaman mabe'" 
yinci Fahri Bey elinde iki at canfes 
kese karşımıza dikildi. Keselerd'!ıl 
birini öpüp bar1ına koyduktım son· 
ra; Maka.rn.acıya hitaben: 

- Hüseyin pehlivan! cfendinıi· 
zin ihsanı phaneleri .. 

Ve .. diğer keseyi de öpüp ba.şıJl' 
koyduktan sonra; bana da döne .. 
rek: 

- KavMOğlu ! Efendimizin n.-· 
nı eahaneleti .•. 

Buyurdular. Biz keseltrl arıUl' 
başımıza koyduktan sonra: cepıeti· 
miu iıı<tirdik. Oldukça. ağır ır.ese
lerdi. 

Mabeyinci bey giUi. Ben, dab' 
acemi olduğum için ne eliml cebi " 
me atıp keseyi yoklıya bilirdim .e 
ne de b~ka türlü sorgu, •u~ 
bulunabilirdim. 

Filit; Makarnacı eü.i ve padf' 
şahınuza çok yakın bir bende ol· 
duğu için sellemehüsscJ.Am elini rlJ' 
bine attı. Keseyi çıkardı. Ağt.ıO' 
açtı. tçindekileri şalvarınm üzeriıte 
döktü. 

Ben, heyecanla 1eyrediyord~ 
Baktım, bir alay kırmızı lira id1• 

Hep te yarımşar liralık altınlatd'
Makarnacı ; birer birer saydl

Ve bitirdi. Bana dönüp gUlereJc: 
- ülen susak ağızlı, ne durııt' 

sun, sen de saysana? .. 
Ben de; cebimden keseyi ç~ 

dım, saydım. Tam, yüz altın Jjtf 
idi. Doğrusu olduğum yerde k8' 
harekete geldi. Az para değildi. ı;
fendimizin bu ilk ihsanını h~ 
köye gönderip tarla, ökliz, koYo0 

aldırmıştım. 

Biga Köy Yolla
rındaki ıslahat 

Biga (Hususi) - Köy yollartrıı" 
ıslah:nda faaliyet görünüyor. D1f1l" 
toka nahiyesini merkeze bağhY'" 
yol ile kışın ve yağmurlu havalP" 
da Biga'nın gaı-bindeki ova köyle!' 
den, kaza merkezine vesai~i nı1'Ji• 
yenin geçmesine imkan vern1iY~ 
Karanti • Pekmezli • Sa\raşteve:: 
Knldırımbaşı araba yolunun teS"'• 
ycslııe köylerin imece suretilc ynP' 
tıklan yardımla başlanmıştır. ve; 
ğancı - Bahklıçeşme yolu da ıs1~. 
edilmektedir. Bu yollar güzed" 
hındaki küçük azmaklar imlfı edıl~ 
~ek v.e büyiikleri üzerinde rneofe 
§eklinde süzmeler yap.Iacs~ut~ 
Blokaj ve balast için Savaştepe ~· 
yü ocağından islifade edileCe1' ıı· 
Yolların ıslahında jindarına l<ttrtl 

tanımızın bü.vük gayrelleri va~· 
Cilıad ozcıtırfl 
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Aydındaki Feci Ci-BETONAR~E ~öPRO ıNşAATı 
t M h k 

. Nafıa Vekaletınden: na ye u a e m es 1 1 - Kırklareli ve Tekirdağ vilayetleri dahilinde Çerkcsköy • Vize -
Kırklareli yolu üzerindeki Ergene, Çayırdere, Soğucakdere köprülerinin 

betonarme ve yine aynl yol Uzerindeki Büyükdere köprüsü aöşemesinin 
de ahşap olarak yeniden inşaau (67.224) lira {22) kuruı .ke§if bedeli üze· 

rinden kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Sebepsiz yere genç bir şoförün canına kıyan 
sarhoş katil muayene edilmek üzere İstanbul 

Tıbbi Adli müdürlüğüne gönderilecek 

Bütün Aydın balkı heyecanla muhakemeyi tatip etti 
Aydin (Husui) 
~ Şehrimiz şo 
förlerinden Musta 
fa Babayiğit oğ. 
lu Hüseyin Baba· 
Yiğiti şehrin biı 
kilometre mesafe. 
deki Tellidede yo· 
lunda \'C saat 23 ' 

sürünü beyan etti. Maktul şoför 
Hüseyin'in 70 yaşındaki babası tit· 
rek sesle: 

c- Kana kan isterim• dedi. 
Vak'anın tek şahidi şoför mua\'i

ni Mehmet Doygun ile vak'ayı mü
t'cakıp gelen şehrimiz merkez jan
darma karakol komutanı başçavuş 
Ekrem Ergün dinlendi. Cinayet se-

2 -- Eksiltme 5/ 6/ 939 tarihiııemUsadif pazartesi günU saat (16) da 
Nafıa Vekaletinde şose ve lcöprUletreisliği odasında. yapılacakbr. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak (337) kuruş 

mukabilinde adı geçen rcislikten alınabilir. 

4 - ısteklilerin eksiltme tarihinden en az sekiz gün evvel bir istida 

ile Naf1a Vekaletine müracaatla bu gibi inşaatı yapabileceld~.1e dair 

ehliyet vesikası almaları lazımdır. . 
5 - . Eksiltmeye gireceklerin dördüncü maddede bahsedilen '·esika 

ile 939 senesine ait Ticaret Odası vesikasını ve (4612) liralıi muvakkat 

te.minatlannı havi olarak 2490 sayıJı kanunun tarifatı dairesinde hazırlı· 
yacaklan kapalı zarflarını ikinci maddede yuulı \'akitten bir saat evveli

ne kadar makbuz mukabilinde komisyon reisliğine vermeleri muktezidir. 
(1851) (3438) 

24 raddelerinde biı 
otomobil gezintis, 
esnasında taban 
ca ile vurup öldr 
ı-cm Mehmet GöJ 

bepsizdi... .iiii-iiiiiiiiii~iiiiiifiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~~~ Suçlunun avukatı suçlu Mehmet i 

lllenin cürmüme: . 
hud olarak şehri-Şuarsu2 bır k.u 
llliz ağırceza mah-na kurban gid" ı. 
.kemesinde muh::.-zavallı şo!ör Hü
·~Clllesi yapılmış "seyin !Babayiğit 
ır. lfahkeme oda-
sı, kapının önü, hükUmelin ikinci 

' katına çıkacak merdiven ve kori-
1 dor tamamen halkla hıncahınç dolu 
iğne atılsa yere değil insan üstüne 
düşecek kalabalıkta idi. Müteaddit 
Polis ve jandarma inzibatı muhafa
za ile meşgulken suçlu mahkemeye 
getirildi. Heyeti hakime makamla
l1na oturdular. İddia makamını d:ı 
Cümhuriyet müddeiumumi muavi
ni işgal etti. İki tarafın da avukatı 
Vardı. 

Muhakeme başından sonuna kadar 
heyecan içinde geçti. Maznun sar
hoşluk saikasile işlediği bu cina
Yetten haberdar olmadığını, taban: 
canın kendi tabancası ve otomobil 
içind.e ken?isinin bulunduğuna gÖ· ı 
re cmayetın kendi tarafından iş
lenmiş olması lazımgeldiğini söyle· 
di. Bununla beraber hiç tanımadığı 
şoförün ölümünden (keşki o ölece
ğine ben öleydim) sözler.iyle tees
ezs 

Gökmen'in tanımadığı bir adamı 
bilasebep vurmasının o anda kendi
sine bir cinneti muvakkate gt>lmi~ 
olması ihtimalinden bahsederek 
muayenesini istedi. Hakim suçluya 
sord1·, O da kabul etti. Fakat iddia 
makamı reddetti. Neticede mahke· 
me heyeti müzakereye çekildih de
vairin pavdos zili calmasınn rağmen 
hula gelemiyen heeyti hakime nifuı
yet göründü ve hef'kesin heyecan 
ve helecam içinde cürmün meşhud 
cürümlükten çıkarılması, kesilen 
tevkif kararının ipkas1. suçlu Meh
med'in bir asabi hastalığa müptel3 
olup olmadı,ğmın fennen tesbiti icirı 
İstanbul'a tıbbı adliye gönderilmesi
ne karar verildiği bildirildi. 

Hüseyin Babayiğit hakikaten is· 
mile müsemma bir babayiğit olup 
herkesin hüsnü teveccühünii kazan
mış ve şof.lr arkadaşlarınca sevil
miş bir gençti, taksitle aı kadaşla

rındsın bir otomobil almış yeni ka
natlanmağa çalışıyordu, şoför arka
daşları bir kamyon tutmuşlar ve 
18 soför kendi tenezzühlcri ile ce
nazeyi takip ederek gö7.yaşlan ara
~ında Karacaa!tlııetteki ebedi mcd
lenıne defneylemislerdir. Aydın 
umumi bir ieessür içindedir. 

II'lmi Tilkel 

-----
l(t)T- 1 ····---··········-·····-·····-··-···· il .A_skerlik frleri S 

Anadoluda ·········•r:••····························= Orta 
Kuıaklık 

Andolunun orta kısımlarında ku-ı 
:taklık devam etmekte olduğundan, 
nıahsul istenildiği §ekı1de inki§af 
edememektedir. 

Eminönü yerli As. Ş. sinden: 
Şubemizde kııyıtlı bulunan bilu

mum emekli ve yedek sübayların 
senelik yo'ldamaları yapılacaktır. 

Yoklama: 1 haziran 939 dan 30 
haziran 939 a kadar de\·am edecek
tir. 

Her hangi kanuni bir mazeret yü-
Osnıaneli tarafında da şiddetli zürulen şubeye gelemiyccek olanla-

dolular old4ğundan birçok tarlalar rın yen:i adreslerini, sıhhi ahvalleri
harap olmuştur. Konya havalisin ni, sicil veya kayıt numaralarmı at
deki tarlalar yağmur beklemekte _ ahhütlü mektuba y .. zarak bildirme\: 
~UŞtur. suretile yoklamahmnı yaptırma-

iıdırlar. 

lir Amerikan paraşüt fallrikası Muayyen müddet zarfında yok-
lamalarını yaptırmayıp liıkayıt ka 

llİIHSiff Ş9hriıizl fildi lanlarm bilahare vaki olan itiraz-
Amerikadaki büyük bir paraşüt lnrı nazarı dikkate nlınmıyarak 

f b haklaııındıı cezai muaınele yapıla -
a rikasının mümessili olan M. Gre- cağı ilan olunur. 

lor Vaite bu sabahki Semplon trc- ----
llil Cümhurreisinin valdeleri '-· e şehrimize gelmiştir. Mümessil 
ıoırka Reisicümhur İ~met İnönünün va-
h 

Ç güne kadar bazı temaslarda 
Ulu lidesi dün akşam Ankaraya gitm;~ 

ti nrnak üzere Ankaraya gidecek- ve istasyonda \'ali muavini tarafın
r. 

~~=========================d=an===t=eş=y=i=o=l=u=ıı=m=U=§=tu=r=.========== 

Nafıa V ekaletindcn : 
-8ili-.,ye koaulaa iş: 
~ - Ahmetli regülitörü ve Ahm~Ui sol sahil sulaması hafriyat ve 

., tı lce,if bedeli (1,3!2,139) lira (58) kunıf;tur. 

~ 2 - Eksiltme 19/ 6/ 939 tarihine rastlıyan pazartesi glinii saat 11 de 

~8.fıa. Veki.Ieti Sular Umum MüuürHiğlı Su Eksiltme komisyonu odasın
kaPalı zarf usulile yapılacaktır. 

~. 3 - tstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, Bayındırlık i§
~ 'ti teneı şartnamesi, fenni şartname ve projeleri (50) lira mukabilin-

Suıar Umum Müdürlüğünden ala bilirler. 

lstanbul Belt:diyesi ilanları 
Senelik ilk 

Muhammen temi-
kırası natı 

Tcpebaşındı.ı Meşrutiyet caddesi soka ğmda 18 N. dükkan 400,00 
Karagümrük'c Keçeci Karabaş m..ıhallosinde Fevzi

30,00 

pa~a caddesi sokağında arsa 
Karagümrüktc Debnğlar mahallesinde Fc\"Zıpaşa cad
desı sokağında yol nrtığ1 (6 syhk) 
Beşiktaşia Sinr.npaşa mahallesinde Hasfırm sokağında 
D N. di.ikkan 
Şehremininde Büyüksaray meydanı sokağında 64,4:0 
met:e murabhaı arsa 
Kapalıçarşıda Sandal Bedesteni Kömürlük kapısında 
33,41 meıı·e murabbaı arsa 
Haskiivde Kiremitçi J\hm<'t Çelebi mahallesinin Has
köy caddesi sokağıırda 2/4 numaralı 1389 metre mu
rabbaı arsa 

30,00 2,25 

10,00 0,75 

48,00 3,60 

18,00 l,35 

30,00 2,25 

180,00 13.50 

Yukarıda "Semti, senelik muhammen kiraları yazılı olan mahaller ıe.s· 
lım tıırihinden itibaren birer sene müddetle kiraya verilmek üzere ayrı 
a •rı acık artırmaya konulmuştur. Sar•nameleri Levazım Müdürlüğünde 
f.!Örill ebılir. İstekliler hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz \•eya 
mektubilc beraber 26/5/93!) cuma gü'1ii saat 14 bııı;ukta Dnimi Encümende 
bulunmalıdırlar. (3248) (B.) 

S-ne1ik ilk 
mul·mmen t mi-

k nuıı nnb 

Has'köyde Hahcıoğlu mahallesinde K~eci Piri soka-
ğında 199 numaralı dükkan 18,00 1,35 

Arna\J .. ıtköyiinde Lütfiye mahallcsın n ön sokağında 
5/7 numaralı e1: 72,0t 5,40 
Arnavutköyüııde Lütfiye mahallesinin Küçuk Ayazma 
sokağında 11/23 numaralı ev 72,00 .5,40 

Senelik muhammen kiralan yulnnda yazılı bulunan mahallerin tes
lim t ~ rihinden itibaren birer sene müddetle kiraya \•erilmek üzere aç:ı{ 

artırması 5/6/939 pazartesi gününe u~tılm~şt~r. İstekliler hizalarınd~ ya- ı 
zıli ilk teminat makbuz vc•ya mektubıle bırlıkte yukarıda yazılı gunde 
saat 14,30 da Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (3608) (İ) 

Wi 

Nafıa Vekaletince 'tasdik edilen Atatürk bul\'arı, Galata yolcu salo
nu ve civarı, Dolmal>abçe - Aya.spaşa, ~hzadebn.şı, Bebek - 1stinyc yo· 
lu kısmı ileri planlarının birer sureti 1startbul Belediyesi kapısına \'e bir 
sureti ait olduğu Belediye ıudeleri kapıliırına talik edilmiştir. Yapı, 
Yollar Kanununun üçüncil maddesi mucibince herkesin maliimu olmak 
üzere keyfiyet ilan olunur. (B. - 3353) 

Liseler Alım Sa ım Komis~onundan: 
Nev'i Mikdakn Muhamme 

Kilo f yatı 
Kuruş Sn. 

llk temi- ihalenin nevi yapı '.a-

Pirinç 58.500 

rat 
l'..ira K. 

30- 1316 25 

Beyaz peynir 21500 45 - 1279 50 
Kaşar 10550 70 -

cağı gJn ve saati 

5 haziran !939 pazartesi 
saat: 10,30 açık eksiltme 

> > > saat: 10,15 

----------------------------------Sadeyağ 47000 95- 3348 '/5 > > > > 11 

Nohut 9350 15-
Fasulyc <Çalt> 29500 17 -
Barbunya 10900 12- 702 90 > , > > 11,15 
Yeşil mercimek 7250 17 -
Kırmızı mercimek 34tı0 12 -------· 
Soğan 42 500 8- 64651 > > > > H 
Patates 58000 9-----------------48- 628 20 

---~-------------
Zeytinyajı 17450 > > > , 14,15 

Reçel 4800 40 - 144 - > 

----------·-------------
, > > 14,30 

9 50 17810 

---------·----------
Ekmek 25000 - > > > > 14,45 

Sabun 14700 30 - 330 75 > > > > 15 -

r :Jayfat 1 
CT 

Çünkü ASPİRİN seneferdenocı1 

her tür1ü soğukalgın1ıklarına ve a~-· 

rılara &<arşı tesiri şaşmaz bir il§ç ı 

oidu§unu isbat· etmiştir.) 

• • 
AS P 1 R 1 N in tesirinden emin ormak için 

lütfen ~ markasın a dikkat ediniz .. 

Sultanahmet 5 inci Sulh Hukuk 7 r.ıı~•••..,•••••••••ı'-

H~!~~~:d~~ Hasanın tasarrufu 1 A G A R A N 
~~~~da bulund$ kayden anlaşı - S A ç L A R A 

ı - Eminönünde Çclebioğlu Ala
eddin mahallesinde Yıcnicami avlu
sunda eski 70 yeni 7;8 kapı \'e ka -
dastroca 384 ada 125 parsel numa
ralı ve Bohçacı hanı namı ile maruf 
handaki 27648 2880 hissesi, 

2 - Fatihte Sarıgüzelde eski Çık
rıkçı Kemalettin yeni Hasan Halife 
mahallesinde eski Camiişerif, yeni 
Balipaşa caddesinde 815 ada 2734 
harita No. ve 3,48 13 sahasındaki 
a -s:ının tamamı, 

3 - Kadıköyünde tbrahimağa 

Kumral ve Siyah 
renkte sıhhi s:ıç boyalarıdır. 

İNGİLIZ KANZU"' ECZANESİ 
Beyo!}lu - lstanbul 

mahallesinde Köftüncü namı diğer 
PilaYc.ıbayırı sokağında eski ve ye
ni 11 numaralı \"e 8 dönüm mikda
rındaki tarlanın tamamı terekenin 
tasfiyesi zımnında açık ~rttırmaya 
çıkarılmış olup birinci açık artt.ır -
ması 26 6 39 tarihine müsadif pa -
zart.esi günü saat 14 ten 11.:6 J-a ka
dar ve ikinci açık arttırması ise 
10 7 / 39 tarihine müsadif pazarte
si günü sa .. t 14 ten 16 ya kadar İs
tanbul Divanyolundaki mahkeme
miz binasında icra kılına~aktır 

Bunlarda l numara ile gösterilen 
hanın tamamının muhammen kıy -
meti 6400 lira ve 2 numara ile gös
terilen arsanın 113 lira 10 kurll§ \'e •••••••••ı•••• .. 

İstanbul Asliye altıncı Hukuk 
mahkemesinden: 
Du•acı: Fatma: 1st. Aksaray 

Babahasan alemi mah. Oruçgazi so
kak 7 No. da. 

Dava olunan : Şahap Demiray~ 

tst. Fener Unkapanı Elvanzado 
mahallesi Cami sokak 27 No. da. 

Davacı: Fatma taratından davalı 
Şahap Demiray aleyhine açılan bo
şanma davası için da\•ahnın 22/ 5 
/ 939 pazartesi günü saat 11 de 
rrahkememizde hazır bulunması li.i
zwnu ilanen tebliğ edilmesi üzerine 
mumaileyhin o gün gelmemesi veya 
bir \."Ckn göndermemesine mebni 
hakkında gıyap kararı ittihaz olun
muş ,.e imla kılınan bu karara ait 
ihbarnamenin bir nüshası da malı-
keme divanhanesine asılmış ve key
fiyetin on beş gün müddetle ilam 
için tahkikatın 13/ 7 / 939 perşembe 
günü a.at 9 a bırakılmt§ olduğu 

tebliğ yerine geçmek üzere ilan o • 
lunur. 

3 numara ile gösterilen tarlanm i
se muhammen kıymeti 4-00 liradır. 
Ayrı ayrı ve fakat birinci açık art
tırma günü birlikte satJlacak olan 
bu gayrimenkuller için teklif oluna
cak arttırma bedeli muhammen kıy
metlerin "075 ini lbulmv.sa ikinci 
açık arttırma günü beklenerek o 
gün ise en yüksek teklifte birinci a.· 
tırmada bulunanın taahhüt hakkı 
baki kalmak üzere niye ba~ oluı'Sa 
talibine kat'i ihalesi icra kılınacak
tır. Taliplerin, muhammen kıymet
lerin ~-07,5 nisbetindeki pey akçe -
sini hümilen ihale günleri müraca· 
atları lazımdır. Müterakim vergi -
ler terekeye ve %2,5 dell81iye \~e 
20 senelik evkaf ta\'iz bedeli ve iha
le pulları ve harç müşteriye aittir. 
ipotek sahibi alacaklılarla sair ala
caklı ve ali.kalılann mezkür gayn
menkul üzedeıindeki haktannı hu
susile faiz ve murafa dair olan id
dialarını evrakı müabit.elerile i§b& 
ilin tarihinden itibaren 20 gün için
de mahkememiEe müracaatla dıer -ı 
meyan etmeleri aksi takdirde bak-, !llııiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiii 
lan tapu 9iciller.ile eabit olmadıkça 
terekenin ~ylqmumdan hariç tu
tulacaklardır. Satq, prtnameye 
tevfikan icra olunacaktır. Şartna
me ilin tarihinden ıitibaren herkes 
tarafından görillebilir. Dalla ziya -
de tafsilat almak istiymle.rin 

Yatak, ,._ek ve çalıtma 

odalari1'e ..:a.ı takımları vel-

laual IMr .. vi mobilyalar; 

BAK E it (eaki HAYDEN) 

~ lethir edilmek-._, i - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 54,014 lira 20 kurugluk 

~~kat tem~at vermesi ve e~ailtmeniıı. y~pılac~ğı ~ünden en az sekiz 
~~,..el ellennde bulunan vesıkalarla bırlıkte bır dılekçe ile Nafıa Ve

bu tine müracaat ederek bu i§e mahsus olmak üzere vesika almaları ve 

Komisyonumuza bağlı yatılı liselerin 1Haziran1939 gününden 31 ma- 937/223 doeya numa.ruı ile 81.b§ t.e ._ IMr ~en ucuz fiat ve 

Vesikayı ibraz etmeleri şarttır. 
~ bu müddet i~inde vesika talebi.:ıde buJunmıyanır.r eksiltmeye i§tirak 

eınerııer. 

~ 5 - 1steklilerin teklif mektupla nnı ikınd ır.:ıad .. de yazılı s~tten biı: 
~ı: :"':eline kadar Sular Umum MtıdüılUğüne makbuz mukabilinde ver

rı li.zundır. 

l'~stada okn gecikmeler kabul e ~lru4S. (1839) (M03) 

yıs 1940 sonuna kadar ihtiyaçları ol:ın yukarıda cins, miktar ve muham- memunına mikacaatlan lüzumu ;. mü.alt tartlarla aahlmaktadır. 

men fiyaUarile i~ temind ve ilideninnev~,gün vesaatleriyazılı~y~ =~ü~n~o;lu~n~u;r;·~==~==========~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ceklerin kapalı zarf usulile yapılan eksiltmesinde zeytinyağı ve sabuna 
istekli olmadığından ve reçele Haydarpaşa Lisesinden maadasına istekli 
çıkmadığından ve diğer erzaklara verilen fiyatlar yüksek görüldüğünden 
pazarlıkla ihaleleri !5 haziran 1939 pazartesi günü Beyoğlu İstiklal cad
desi 349 numarada Liseler Alım Satım Komisyonunda yapılacaktır. 

İstekliler ilk teminat makbuz ve Ticaret Odasının yeni sene vesika
sile belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. 

Şartnameyi görmek ve Liseler Muhasebeciliği veznesine - yatmlaw 
teminat te1.keresini almak için Galataıaray ~isesine müracaatlan. c3557> 

lstanbul Vilayeti Ba~ın BUrosu ŞefJJOinden: 
Matbua.t Umum Müdürfüğü 1939 mali yllı içinde bastıracağı 12 sayı 

Ayın Tarihi mecmuasını kapalı zarf u3ulile eksiltmeğe koymuştur; ek. 
siltme 6 haziran 939 da saat 15 de JL&tbua.t Umum MüdUrlüğü bina . 
-sınde.ki komi.l~·onda yapılacaktır. lstiyenlcr eksiltme §arlnamesini An . 
karada. M&tbuat Umum .Müdüriüjünc»n ve ı.tan.bulda Vilbet Matbuat 
BUro11undan alabilirler 



Sa,taı 1 

Beyhude ıztnap çekmeyiniz! 

Btitün ağrıların panzehiridir 

Bir Tek Kaşe 

Nevrozin 
Bu muannid haş, ve diş ağrıla
rına sür'atle izaleye kafidır. 
Romatizma evcaı, a nir, mafaal 
re adale ı.stırapları NEVROZIV 
le tedavi edilir. 

Nez!e, grip ve bronşitle lıarş 
en mlleasir iJaç NEVROZİN'diq 

-

,. 
tercih ediniz. 

fcabinda günde 3 .. kaşe alınabilir. 
İsmLe dikkat, taklidJer:nden sakınınız Ye NEVROZfN yerine 

baıka bir marka verirlerse şiddetle reddediııiı. 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü İlanları 

KİRALIK EMLAK 

TORK HAVA KURUMU 
Büyük Piyaıigosu 

ikinci Keşldeı 11- Haziran -939 dadır. 
BUyUk ikramiye~ 45.000 Liradır. 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 
liralık ikramiyelerle ( 20.000 
ve 10.000 ) liralık iki adet mii
kaf at vardır • •• 

Yani tertipten bir bllat alarak lftlrak etmeyi 
ihmal etmeyiniz. Siz de piyangonun mes'ud 
ve bahtiyarları arasına girmiş olursunuz ... 

Vakıflar Direktörlüğü 

S<mti ve 
maballeı1i Cadde veya ao'kağı No. ıu Cinıi 

Muhammen 
aylığı 

Lira f( .. 

Murat paşa Saraç Kerim 10 Ev 
Ayvansaray, Atik 
Mustafa paşa Hamam 
Eyüp, Otakçılar 

Murat paşa ~ofular J 

> 

Camr 

12 
49 

55 

5 

'1-99 

Maktuı Mwıtara paşa 

tekke meşrutası 
Hamal Hayrettin ca
mii son cemAat oda
ları 

Cami odalar. 

Oda 

12 00 

10 00 

8 00 

4 00 

4 00 

Pirinç 
Mcrcimt:k 
Bezciye 
Yulaf 
Pirinç Nişastası 
Kornflör 

( Mısır Hülasası ) 
Bakla 
Fasuly 
Nohut 
Arpa ve sa•r 
Hububat Unları 

24 MAYIS 193!1 

Bu mükemmel ve eşsiz müstahzarat tabiJ 
ihtiyacımızın hakiki karşılıg'"' ıdır. 

~ti Mahallesi Sokağı No. su Cinsi 
Tophane Feruzağa Ağa hamam 3 Dükk~ 
Kasım paşa Surun Cami 3/1 Baraka 

gani Sadi 
Cibali, Haraççı 
Kara Mehmet 
Çarşıda 

> 

Üskübi 
Perdahçılar 

Terlikçiler 
Mütevelli 
Cami 

8-53 
' 17 

Dükkan 
> 

2 00 

1.5 oo Tarihi t~ıisi : 1915 M. Nuri ÇAPA B~ıi\tta~ 
ı 00 

Yukarıda yazılı emlfık 31/5/940 günü sonuna kadar kiraya veirlmek 
üzere açık arttırmaya konmuştur. İs teklilerin 3/6/939 cumartesi günü sa-

> ,17 
'7 

> • JO -~~~~~~~~iiii~~~~-
İbrahim paşa Nasuh hanı içinde ba.-

raka at 10 da müracaatları (3585) 
Şehremini, Ereğ- , 

4 00 

r 

ZA Yt - 1770 sicil numaralı şoför 

ehliyetnamemi ve sıhhi muayene 

cüzdanımı zayi ettim. Yenilerini a

lacağımdan eskilerinin hükmü yok
tur. 

Şoför Süleyman oğlu Hasan Dik 

Dr. lb1an Sami 

lSTAFILOKOK AŞISI 
Istatilokoklardan mUtevellid (er
genlik, kan çıbanı, koltuk altı çi
banı, arpacık) Te bUtUn cild hasta-

lklanna lcn.rşı pek teslrU bir aşıdır 
Dinnyolu No. 113 -

li Yunus Emre' 22 Kulübe 
sası 

Baba Hasanalemi Meçhul ::ıske\. 8 Arsa 

ve cami ar-
1 50 
200

1 

Yenikapı, Yalı Dt'mlryolu ' 43-63 > 1 25 
Yukarıda yazılı mahaller 940 senesi mayıs sonuna kadar kiraya verile

ceğinden açık arttırmaya çıkarılmıştır. İstekliler 26 mayıs 939 cuma gü
nü saat on beşe karlar Çemberlitaşta İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünde 
Vakıf-Akarlar kalemine gelmeleri. (3409). 

Yarım litrel_ik şişesi perakende 100 kuruştur. 
SATICILAAA o/o 10 TENZİLAT YAPILIA. 

inhisar satış kamyonlarından, satış mağaza ve depolarından isteyiniz. 
... . . ..-- - . - - · - - ~--:-~ - ·~-:-~-~· , ·~·-~·~ .. - - r --- .. · -:- - -

. . - . " . . .· ; . . 

inhisarlar lJ. Müdürlüğünden: 
Naklolunacak Sc\k nuntakası Ton IJaşma Mi Bedel Teminaı 

tuz miktarı nakliyo ücreti 
Ton Kuruş Lira Lira -

18 000 Karadeniz limanları 350 63000 ·1725 
12 000 Ak<lenll'limanlan 300 36000 2700 
10 000 Marmara denizi limanları 150 15000 1123 

·lO 000 285 lHOOO g:;50 

I - 939 mali senesi zarfmdn Çnmaltı ve Foça tuzlalanndan Karn 

deniz, Akdeni7. \'e Marmara denizi 1 \rnanlarına cem'an 40.000 ton tuzun 

nakli işi şartnamesi mucibince kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

II - Her mıntakaya naklolunacak miktar ve muhammen bedellerile 

teminatları yukarda yazılıdır. 

III - Eksiltme 5/ VI 939 pazarte-"'li günii sant 15 te Kabataşta Le· 

vazım ve Mübayaat şubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her gün ı-.özü geçen şube ile Ankara ve 1znıir 
başmüdürlüklerinden 570 kuruş bedel mukabilinde alınabilir. 

V ~ Talipler gerek üç mıntak:.~ için birden ve gerek 1 veya 2 nıın· 

taka için teklifatta bulunabilirler. Bu takdirde verecekleri teminat al<· 
çesi teklif edecekleri mıntakaya ait miktarlarda olmalıdır. Fiatlar had· 
di layık görilfdüğü takdirde üç mmtaka için birden yapılan teklif 
tercih edilir. 

VI - istekliler mühürlü teklif mektubunu kanu11i vesaik ile" 9C 7,5 
güveııme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edeccl< 

olan kapalı zarflarını ihale saatinden bir saat evveline kadar csaat 14 e 
kadar. mezkur komisyon başkanlığına mP.kbuz mukabilinde vermelidir· 
ler. Postada vukubulacak gecılr.mcler kabul edilmez. (8476) 

• I - Şartnamesi mucibince 250.000 metre düz beyaz kanaviçe kapalı 
zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedeli 38750, muvakkat teminatı 2906.25 liradır. 

III - Eksiltme 30/V /939 salı günü saat 15 de Kaba taşta Levazım şıı· 

besi Müdiriyetindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her gün sözü geçen şube ile İzmir ve Ankara Bııf 

müdürlüklerinden 194 kuruş bedel mukabilinde alınabileceği gibi nil • 
mune de görülebilir. 

V - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile %7,5 güvenrrı• 
parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek knP811 

zarfların eksiltme için tayin edilen günde eksiltme saatinden bir sııııt 
evveline kadar mezkur komisyon Başkanlığına makbuz rnukabilind' 
verilmesi lazımdır. ~3240• 

* Cinsi Miktara Muh. B. 0/07,S teminatı Eksiltmenill 
L. K. L. K. Şekli ıaati 

~~~~~~~~~~~· --
Sömikok 50 ton 1137 50 85 21 Açık eksiltme 15 
Maden kömürü 60 > 840 - 63 - :ıı :ıı 16 
Muh. eb'atta yassı ~ 1 kay,ı.ş: · 400 metre 890- 66 75 :ıı > J6,3 

. 1 - İdaremizin Çamaltı ve Yavşan tuzlaları için şartnameleri muclbiı~·. 
ce yukarıda cins ve miktan yazılı 3 kalem malzeme hizalarında göster' 
len usullerle satın alınacaktır. . tıl 

II - Muhammen bedelleri muvakkat teminatları, eksiltme saatıerı 
Zfllarmda gösterilmiştir. '<fi=~ • 

IH - Eksiltme 8/VI/939 perşembe günü Kabatı:ışta Levazım ve rJı> 
bayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. ~t 

IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alını:ıbileCe 
gibi Kayış nümunesi de görülebilir. ..,;t• 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve saatlerde % 7,5 t:ı~ 
venme paralarile mezkur komisyona gelmeleri i15n olunur. (3586) • 

Sahibi: Ahmet CcmaleJdin SAH.AÇOGLU 
Nepiyat mtldttrilr Macit ÇET1N Basalwğı yer: Matbaai EbUZZiY• 


