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HükOmef daireleri 1 

Yazan: Hüaeyin Cahid YALÇIN 

Ankarada bir işiniz olup ta Ve -
kaletıerden yahut sair resmi daire
Iercıen birine uğradığınız vakit, ka
rn~rd~ gördüğünüz temizlik, inti

ı-1 

.. zel, yeni levazım çok ho -
d A o derecede ki 

türlüsüne 

kan var . 

Fakat Ankara ayırldıktan son 
~a, başka hükümet konaklan içnide 
~lem odalarının ne halde bulundu

d gu düşünülmeğe değer bir mevzu
ur. Gazetelerde yeni yeni hükiı • 

rnet konaklarının resimlerini göre. 
~ek rnrmnuniyet duyuyoruz. Fakat 
eı· halde bu sahada büyük bir ihti

}'aç ile karşılaştığımıza kaniiz. 
Iiele bu hus•Jsta fstanbulun ihti

r~çlan kendisini büyük bir şiddetle 

Resmi Tebliğ 
Başvekalette bir deği
şiklik ihtimalinin aslı 

ve sebebi yoktur 
Ankara, 27 (A.A.) - Başvekl

Ietten tebliğ edilmi~tir. 

Hükumette ikı vek'i'lin d me-
si münasebetile bir İstanbul gaze
tesi Başvekalette tebeddül olmak 
ihtimalinden bahsetmiştir. 

Vekaletlerdeki yeni tayinlerin 
sebebı, eski vekillerin Parti teşki-

• 18.tında yeni vazifeler almaları mü
nasip görühnesinden dolayıdır. Bu 
tebeddül, Parti ve hükf~met teşki
latının ahenk ve vifak içinde va
zife değiştirmelerinde_n başka bir

Müstakil Grupuada Baıkaaı olacak olan C6mhurreiıimiz İstanbulu 
son teırifleriade Adliye Ve.ıdli Fethi Okyarla gCSrüıOrkea 

Ankara, 27 (A. A.) - Cümhuri
yet Halle Partisinin be~lnci bü)iik 
kurultayının tasviblne arzedilecek 
tadilit şunlardır: 

başkan vekilllğ! hakkındaki hüküm 
eksik olduğundan bu kısma yeniden 
bir madde halinde şu hüküm kon -
muştur: 

şey değildir. 

Mecliste Ticaret, 
Münakale Bütçele
ri Müzakere Edildi 
Münakale Vekili; Sirkeci Haydarpaşa Feribo .. 

tunun sür'atle Yapılacağını denizcilere 
Yardım Tedbirleri aranacağını söyledi 

Ankara, 27 (A.A.) - Bugün B. M. 
Meclıı:i öğleden önce toplanarak 
Münakale ve Ticaret Vekaletleri 
bütçeleıini müzakere etmiştn-. Bu 
bütçelerin müzakerelerinde birçok 
hatipler söz almış ve alakadar ve· 
i<:iller bu mütalealara karşılık ver· 
ınişlerrir. Millet Mecfüi pazartesi 
günü saat 15 de tekrar toplanarak 
1939 mali yılı bütçesinin tetkikine 
devam edecektir. 

Eski 7ldliye Vekili Parti U. 1. 
heyeti azalığına seçıldi 

Ankara, 27 (A.A.) - Konya m~
buııu Tevfik Fikret Sılay, Parti u-

rnumi idare heyetinde mi.inhal bulu-
nan azalığa riyaset divanınca tayin 
edilnıiştir. 

(Sonu 3 üncü sayfamızda) 

Par.i umumi idare hey'eti aza
lığına seçilen uki Adliye Vekili 

Fikret Sılay 
$fj ::::ss 

Türk- Fransız 
Müzakereleri 

B.• 1
1~ttlrrnektedir. 1stanbulda Baht
ı ve eak·d 

1 - Nizamname değişmez genel 

Bu sebeple de Başvekalette bir 
değişiklik ihtimalinin aslı ve j e· 

bebi yoktur. 
(Sonu S üncü sayfamızda) 1 ~ teı--.--

<Y'!.'VY'~...,,...,....~""",...,,...,...,..,....._~'V'.A-'VV~~~~vvvvvvvvvvvvvv·vvv·vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv .Fransız Hariciye Nazırı, iki memleket arasında bir 1 ı en kalmış Nezaret bina-:;1;d:n b~Jıyarak Maliye Tahsil 
dareı a ~~kuk şubelerinin, Nüfus ı -

erının ve . . b denn sıurenın ulunduklan 
clar he çatına binalara vanncıya ka

er tarafta tam mana.sile bir 
sefalet ve perişanlık göze çarpar B.. . 

uyük makamlardan ayrılarak 
~fak knlemlere doğru gidildikçe bu 
ç~ kendisini bütün bütün göşterir. 
~nku bu ufak kalemlere bliyük a.. 

~ırlerden birinin gözü ilişmediği 
gıbi oral· . . k . ar-a gınp çı ·mak mecburi -
~~tin~e _bulunan katiplerin ve iş sa
Plerının de sesi çıkmaz. 
Eski Ba hı aliye giriniz, bir evrak 

io~ına. uğrayınız.Bu evrak odaları 
c:ındc 

d 
gerçekten toz toprak yuvası 

n d a·ı b' ~ ı ecek çok za,·allıları, hazin 
ır ıhınaı ve inhitat içinde sizin 
~erhamct hissinizi tahrik eder. Fa
li~t asıl acınacak olanlar bu köhne
m ve kargaşalık içinde çalışmıya 

Ccbur bulunan kiıtiplcrdir. 
~.uı:alarda eski kağıtları dosya 1 
ç 

1 
lllı taşıyan bir şekilde saklamıya 

tı a 1:rı.ar: Dolup taşan evraksa, ni
~ ay kafi derecede ihtiyarlayınca, 
teahzen denilen UJYumi bir maklx>. 

\ .~ naklolunur. Fakat felaket şu 
d?ı ~azan bu umumi çukura defne -
'Y~~ş ölüleri ihya etmek mecburi
<l' ı hasıl olur. Artık mahzene gi • 
~p orada kağıt anyacak bir me • 

Urun halin· a·· .. ·· ·· t-· ı uşununuz. 

rn Uks ve gösteriş taraf darı olma
~ akıa topluluk, temizlik ve inti • 
bum . tar~darı olmak arasında çok 
ta Ylik hır fark vardır. Kalemlerin 
'Y~zi.rn. ve tefrişinde lüksten kat'i -
~ ıçtınap etmek nasıl bir vazife 

ı~~~nıle~ temiz, muntazam, ça
ltad bilir bır surette teçhizi de 0 
biı- ar ehemmiyetli bir iştir. Yalnız, 
cı~ w,

0vrak odasını ve dosya 
'-\.lf gınıız· k ~ w w aic· agıt yıgınlarının baza n 
•mı ı w , 

e\'ı- ere baglanmış,tozlu, topraklı 
akın hali · .. k nı gorme öyle bir yer-

Hüseyin Cahit y AI.çL.v 
~Sonu 8 Uncü SaJfamızda) 

:::;; 

Bu Sualimizin 
Cevabını lst iyoruz ! 
A1Urad Sertoj"lunun bu mühim 
r.il~sııu 3 üncü sayfada 
ll~llbdilik r ukadar." ıütu

rıda oku unuz. 

Ati ti • • • 1 1 'I' F anlaşma akdi ve Hatay niese~csinin halli hususun-e erimizin , HOi !Z- .ra~SIZ dakigörüşmelerin pek yakında muvaffakiyetıe 

M ff k
. ti . f ekhflen Dun neticeleneceğini söyledi 

uva a ıye erı Mototofa bildirildi 

Fenerle Vefa 3 -3 Berabere kaldı 

-
Mısırda muvafiakiyetli netic~ler alarak m•mlekete dönen atlt:t ... 

!erimizin diin Galata rıhtımında aldırdığımız resimleri 
( Yazısı ee,ınclde ) 

fil!'.CW 

Haksız Yere İşinden 
Kovulan Makinist 

Cibali F abrikası!ıın Kapı Dışarı 
Ettiği Behçet işe Alınmalıdır 

---ellllO!llDt" HiCOıl---

Cibali tütün fabrikasında işine disini tahkir değil, sadece muaheze 
nlhayet varilıen makinist Mehmet 1 ettiğinı kaydetmişti. Mehmet Beh
Belıçetin maruz kaldığı bu hare- ! Çet de buna cevap vererek yapılan 
ketin doğru olmadığını iddia etmiş hareketin açık bir tahkir olduğunu 
ve bu namuslu vatandaşa işinin ia· ve bunu şahitlerle ispat edcbilece
de edilmesini haklı olarak talep et· ğini söylemiştir. 
miştik. Bu vaziyet karşısında f&brika di-

İnhisarlar idaresi verdiği cevap- rektörlüğüne soruyoruz: 
ta, · makinist Mehmet Bchçetin iş 1 - Mehmet Behçet, amiri tara· 
disiplinine mugayir harekette bu· fından tahkir edilirken bu tahkir hft. 

Moskova, 27 (A.A.) - İngilter~ 
Büyük Elçisi ve Fransız maslahat
güzarı beraberce B. Molotov'u ziya
ret etmişler ve kendisine Fransız -
İngiliz tekliflerini resmen tevdi ey
lemişlerdir . 

• 
Istanbulun 
Süt İşi Nasıl 
Halledilecek ? 
Şehrimizde tetkikler ya

pan hey'et azasının 
mUhlm lzabatı 

Şehrimizde süt meselesini esaslı 
şekilde halletmek maksadile etüd -
ler yapan Ziraat Enstitüsü sütçülük 
mtltehassısı cTihtcnberg• ve Ziraat 
Vekaleti sütçülük mütehassısı Ek
rem dün bir muharririmize, şimdi
ye kadar yapılan ctüdlcr hakkında 
şu uzun izahatı vermişlerdir: 

c- İstanbul süt işini tetkik ve 
sıhhi süt şeraitini t<'sbit edecek bir 
rapor vermek için Vali Lutfi Kır -
dar tarafından vazifedar kılındığı
mız 7.aman bize materyal olarak 
yalnız süt veren hayvanların mik· 
darını verdiler. Bu itibarla tetkika
tımız için lüzumlu olan malumat ve 
vesikaları muhtelif mahallerde do· 
laşarak ve alii.kadarlarla sıkı bir 
surette temas e<ierek bizzat topla -

(Sonu 3 Uncii sayfamızda) 

-
Komitacılar 
Peşinde 
~ 

Yazan: M. Sıfır 
Hayatının 15 senesi .. i M~ke.
donya komitacılarHe boğuşa

rak geçiren Burs ah Ateş Ahmet 
Çayuşun harukulade maceraları 

1 Haziranda başlıyoru·L 
lunduğunu, amirinin iş başında k<m· LSonu 3 üncü sayfamızda) İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİmİİİİmİİİİİİİİİİİİİİİİ 

-Fransız 611,ve~ili M. Da ladye . Ye Hariciye ~·aıırı M. Eone 

Paris, 27 (A.A.) - Havas Ajansı 
tebliğ ediyor: 

Nazırlar Meclisi bu sabah saat 10 
da toplanmıştır. 

Toplantı sonunda, B. Sar:-aut gaze
tecilere aşağıdaki tebliği okumuştuı: 
Nazırlar Meclisinin bugünkü top· 

lantısı tamamile H ariciye Na7.ırı B. 
Bonnet'nin harici siyaset hakkında 

yaptığı umumi beyanatta tahsis edil
miştir. 

Havas Ajansının bildirdiğine göre, 
Hariciye Nazırı B. Bonnet, evvelce 
Fransız • Sovyet müzakerelerinden 
bahsPtmiş ve İngiliz - Fransız· Sov
yet anlaşmasının akdi bahsinde Mos-

koca hükumetine tevdi edilen Fran
sız • İngifü müşterek tekliflerini ka
bine arkadaşlarına bildir:nistir. 

:B. Bonnet, ezcümle Türkiye ve l'o· 
lonya ile yapılmakta olan ve çok şa
yani memnuniyet bir surette inkiş3f 
etmekte bulunan ınlizakereler hak
kında arkadaşlarına malümat vermiş_ 
ve Fr<: nsa ile Türkiye arasında bir 
anlaşma akdi ve Sancak meselesinin 
halli hususlarındaki Fransız - Türk 
görüşmelerinin pek yakında muvaf
!akiyetle neticeleneceğini söylemiş

tir. 

H ariciye Nazırı, bundan başka, en· 
(Sonu 3 iin<'il sayfamızda) 

••............... ~---·-····················· .. ···•·•·•·•········•••••••··••··•·····• 
HER SABAH __ ....... ...........-

YETER ARTIK 
--.. ııııoıoıw MiOl:.OO--

Beyaz zehir kaçakçısı denilen in
sanlık kundakçısı, parçalandıkça Ü· 

reyen haşere gibi. kafası ezildikçe 
faaliyetini artırmaktadır. 

Türk Emniyet ve Giimı tik Muha
faza teşkilatı bu kntm<'rli katillere 
karşı aman ' '<'rmez bir mücadele 
açmışlardı:·. Hl'lfta geçmiyor ki ya 
gizli ve kiı-li bir şebekenin sinsi ve 
iğrenç rniintFsipl<>ri, yahutta esra -
reng iz bir eroin fabrikası meydana 
çıkarılmasın. Lakin bu meşkur gay
retlere rnğmen bu sefil ticaret de -
vanı edip durmaktadır. 

Acnba bıı per\'asızlığın sebebi ne
dir? 

Belki de vazıı kanun, ceza kanun-

larımıza bu menfur ticaret erbabını 

sindirip yıldıracak derecede şiddetli 
maddeler koymamıştır. ÇUnkU o 
kanunlar tedvin edildikleri zaman 
belki de beyaz ızehir denilen ~fet bu 
kadar taammüm etmemişti. 
Şu halı:le ilk iş olarak Adliye Ve· 

kaleli haı·ekete geçmeJj ve c~a ka
nunumuza, '.rUrk gençliğine, Tlirk 
nesline kasdedcn bu rm~rdar ticaret 
erbabını birer deliğe sığınmıya 
mecbur edecek derecede, şiddetli ve 
kahir maddeler ilave etmelidir. 

Görilyoruz ki gün geçtikce katil 
faaliyet artmaktaıdr. Bu mel'un ti
careti bir an evvel durdurmalıyız. 
A. CEMALEDDlN SARAÇOGLa, 



S.,.fat ... _ 

IJl<.§AN NAPA MIHAIEV 
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Tefrika No104 Yazan ı M· SIFIR 

Eterle Adam 
Bayıltan 

~Kuyu Yüzünden 

28 MA Y18 1931J 

meselesi 

Okuyucularımız 
Diyor ki : 

Bir Cinayet 
işlendi Yavaş Yavaş Etrafımız ı:-ıırsız __ 

Ç 
·ı kt -d. lsviçreden Çine gitmek isterken urbağahdere lağımları Köylü Aliyi vuran Salih 

Bu hafta toplanan Milletler Meclisi 
Konseyinin ehemmiyetli mevzula· 
rından biri, Ala:°d adalannın yeni
den askerileştirilmesi meselesi ol
muştur. Son zamanların bilhassaı 

Baltık denizinde . tezahür eden si· 
ya •i neticelerinden birı de, bu de· 
nize sahildar milletlerin serbest 
mahreç temin etmeleri, t abiri diğer· 
le bu deniz parçasında seyrüseferin 
serbestisi garanti.si noktasıdır. Yal
nız ou arada bazı devletlerin de
mu htemel bir ihtilafta rakip tarafın 
hayati menfaatlerini ihlal edecek 
sevkulceyşi mevziler elde etmek i
çin faaliyet sarfettikleri de unutul· 
mamalıdır. 

evrı me e ı 1 burada rahlt durmayan Müller Kurbağalıdere l&f,'ımlarının Beledi ve Hüseyin dün tevkif 
. deli mi, de1il mi ? yece inş~~a başlandığı şu zaman- ed·ıd· 

Nereye Doğru Gitsek Karşımıza 
Polisleri Çıkıyordu Düşman ..... .. , ...... . 

Bu şefkatli baba ve oğu -ı 
lun ihtimamlan, dikkatleri sayesin-
de o tehlikeyi de atlatmı.~tım. Ger
çi, acı patlicanı kırağı çalmaz, der· 
ler amma, az daha hayata gözlerimi 
yumuyor ve bilahare millet ve vata
nıma yaptığım hizmetlerin şeref ve 
zevkinden mahrum oluyordum. 

Şimdi size yerinde bir boşboğa7.
lık edeyim ve şu vesile ile de ken -
dilerine karşı borçlandığım minnet 
ve teşekkürü sizin huzurunuzda ö -
diyeyim bari. Hayatımı, şefkatleri
ne borçlandığım ( ..... ) Bey, hatıra
larımı size okutan Mim Sıfır'dır. 

Hoca Bekir, Hemşinli Nuri ve Mi
pavrili İbrahim de, o günü ve geceyj 
haki'ı>'ltcn büyük bir helecan ile ge
çirrtıişler, onlar da benim dolaştığım 
taraflarda gezmişler ve türlü türlü 
tehlikelerle yüzyüze gelmişlerdi. 

Arkadaşlarımın hem acıklı ve hem 
de kısmen gülünçlü olan sergüzeşti
ni size Hoca Bekirden dinlediğim 

gibi naklediyorum işte. 
c ••• O gün daha yardan şimendi

fer hattına inerken kahpe talün ter
liğile yüzleşmiştik Kara Mehmet. 
Mipavrili İbrahimin ayağı kaymış, 
düşmemek için tutunduğu bir d i
kenli çalı ile beraber hattın kenarı
na yuvarlanmıştı. Avucları sahrem • ':> 

şahrem ayrılm ış, başı da yarılmıştı. 
Buna rağmen yoldan kalmemış, bi
zimle beraber sahile kadar koşmuş
tu. Akşamdan bıraktığımız kayığı 
denize sürmüş, küreklerini takmış 
,.e harekete hazır bir hale getirmiş
tik. Seni bekliyor ve gözlüyorduk 
Kara Mehmet. Tam ikindiye doğru 
idi. Düşman polislerinin Sadi Beyin 
çamlıkları arasından, etrafı araştıra 

araştıra ilerlediklerini görmüştük. 

Tabii, bu vaziyette duramazdık ar
tık. Hemen kayığa atlamış, Nuri ve 
ben var kuvvetimizle küreklere a
sılmıştık. Açılıyorduk amma, aklı

mız bağda ve sende kalmıştı. 
Gün kararıncıya kadar acıklarda 

dolaşmıştık. Bu esnada Mipavrilinb 
yaralarını deniz suyile yıkamış, sar· 
mıştık. Mendillerimiz yetiı;memiş, 

affedersin Kara Mehmet, söylemesi 
biraz ayıp olacak amma, Nuri ile ben 
iç pantalonlanmızı bile yırtmış, ii· 
zerimden eksik etmediğim iğne ve 
iplik ile biribirlerine ekleyip sargı 
bezi yapmıştık. Ah ağam bir görsey-

din Mipavrilinin o zamanki halini?. 
Bir Ermeni gelini gibi süzüm süzüm 
süzülüyordu. Ne de canı tatlı imiş 
be kardeş. Akşamı bizim flırahim a
ğaya dadılık, hasta bakıcılık, dalka
vukluk etmekle geçirdik. 

Ortalık kararınca, yine sahile 
döndük. Hep seni düşünüyor, kaç
tığını, saklandığını umarak seni bul
mak istiyorduk. Gecenin zifiri h
ranlığında aramadığımız delik, bak
madığımız ~endek kalmamıştı. f nan 
ki Kara Mehmet cephane sandıkları
nı sakladığımız ankaz vı~ınlarının 
arasında bile aramış ve hatta bağın 
kenarına kadar bile sokulmuştu!<: 

dibine sinmiştik. Orada oturup ko
runsaydık ya, hayır yapamadık işte 

bunu. Mipavrili, ba~ımdaki yara a
cıyor demiye, Hemşinli de, gözlerim 
scyiriyor.ı başımıza bir felaket ge
lecek, şuradan kalkıp gidelim diye 
başımın etini yemiye ve beni dnir-
lendirmiye başladılar. 1 

Kalktık, duvarı atlad ık. Hat bo
yuna doğru ilerlerken bu sefer de 1 , 
K ara .Mehmetçığım, altı kişi ile kar
şılaştık . Dördü onlardan, ikisi de bi-

zim polislerden. Tabi! yüz geri ettik. 
D~nize doğru var kuvvetimizle se
ğirttik. Gece ya rısını geçiyordu, ta

kipçileri aldattık. Doğrucn Bostan
cıya ve Sadi Beyin çamlığına 

yine daldık. Fükat, oturup şöyle bir 

nefes alm•ya, dinlenmive vakıt kal
madı ki. H erifler, burada da buldu
lar ve tepemize çullandılar. Eğer ka
yığı hatırlayıp ta atlamasaydık tu
tulduk gittikti. 

Fakat, asıl işin hem acıklı. hem de 
gülünçlü tarafı bundan sonra baş. 
lamıştı. Sahilden tpeyce açılmış, ar
tık kurtulduğumuza hükmederek 
Kadıköyüne doğru yollanmıştık. Fe
nerin açığındaki Öreketas ile Fener 
arasından geçerken, Fenerin kaya
lıklarından üzerimize doğru, biribi
ri ardına dört tüfek patlamaz mı?. 
S~nki kaya arkasına siniyormuş gi
bı, kendimizi bordalara yapıştırdık. 
Fakat, kayık altı yerinden delinmiş, 
ve sular deliklerden içeri fışkırmı
ya başlamıştı. Hemşinli ile ben kü
r eklere asılıyorduk . .Mipavrili de bel 
kuşağını yırtıp yırtıp delik tıkıyor
du. Malum ya, mendillerimizi bizim 
ağanın yaralarına sargı yapmıştık. 

Bu vaziyette, Moda koyundaki 
kotraların arasına kadar gelebildik. 
Gelebildik, diyorum. Çünkü, kayık 
yarı yarıya su dolmuş ve bir su du
bası gibi ağırlaşmış, yürümez ol
muştu. Fener sahilinden peşimize 
takılan iki sandal süratle üzerimize 

geliyor, çaldıkları düdükler tıpkı 

fırtına ıslığı gibi, kulaklarımı~ı çın
latıyor, hele benim yüreğime indiri
yordu. Artık başka çare kalmamıştı. 

Kara Mehmet. Birer birer kayıktan 
denize atlamış, sahile doğru kulaç 
atmıya başlamıştık. Bu sırada biri
birimizi de kaybetmiştik. Fakat, er
te8i günü akşam üzeri Kalafat ve
rindr. Top Ömerin kahvesinde bu
luştuk. Anladın ya şimdi? .. Biz d~ 
tehlikeyi böylece savuşturduk. H~

pimize geçmiş olsun, diyelim. 

Fakat, sana birşey soracağım. Bu 
espiyonluğu yapan ve bizi bu kadar 
eziyet ve üzüntüye salan sütcü ah-
barı bırakacak mıyız? .. :. • 

~e~iş, hırs ve hışım fışkıran göz
lerını, hepimizin yüzünde ayrı ay. 
rı gezdirmişti. 

Kararı vermiştik oracıkta . Bu ha
bisi öldiirmiyecek ve fakııt. gam- 1 

mazlıRma Alet olarak kullandığı di
lini kökünden kesecek ve Modadaki 
düşman karargahına gönderecektik. 

(Devamı var) 

lsviçredcn Çine gitmek üı.ere şeh- da Kadıkoy, Huanpaşa mnh8.llesi 
1 1 

r imize gelen, fakat İstanbulda para- Şamfıstığı sokağının dik ve me - Bakırköyüne tabi Mahmutbey na-
sız kalınca bir gece vakti Firuzağa- yilli kısımlarında oturan ve ıagını hiyesinde bir kuyu meselesinden 
da Markoviç isminde bir adamı, c- sulannın taaffün ve taşmasından kanlı bir cinayet vukua gelmiştir. 
terle bayıltarak para çantasını ka- ve sivrisinekler in daha §imdiden Mezkur köy halkından Ali ile Sa-
parken yak:.ı.lnnan Müllerin muha- istilasından ötedenheri pek muzla- lih ve Hüseyin bir kuyudan su al-
kemesine dün Ağır Ceuıda devam 

0
• rip ve bizar kalan bizleri de bu l • mak yüzünden kavga etmişler ve A-

lunmuştur. fetlerden kurtarmak için i§bu li _ li taşla vücudünün muhtelif yer-
Geçen ce lsede, maznunun avukatı ğım sularının Belediyece münasip !erinden ağır yaralanmıştır. Ya-

müekkilinin deli olduğunu iddia e- görülecek bir yere torlanması için rah ümitsiz bir halde CP.rrahpaşa 
derek muayenesini istediğinden mu- ıcap ed.:n tesisatın yapılmasını sıh- h estanesine kaldırılmıştır. 
ma:leyh Tıbbı Adlidc muayene et· hati uınunıiye namına snyın Vali- t>.Jinin kendılerine balta ile hü-
•irilmiş ve dün okunan r aporaan de- mizden dHediğimin muhtl'rem ga _ cum ettiğini ve müdafaai nefis iç!n 
lı olmadığı anlaşılmıştır. Fakat; a- zetcnizle iblağına deliıletin!zi igtir- bu işı yaptıkl2rını söyliyen Salih ve 
vukat, bu rapora rağmen, Müllerin ham ederim. Hüs~yin, dün Birinci Sorgu hakim-
deli oldug· unda ısrar etmi<=, tir. liğine cıkarılmışlardır. 

Kadıköy, Hasanpaşa, Şamfıs- H.k. k. l Mi.ıllcr ise; • a ım, 1 ı suç uyu da tevkif et-
tığl sokak: H. Tümer mistir 

<- Ben deli değilim. Avukatımı:---------------' ~..,...,· v-vvvvv"VV"VV'VV'V'o...~l'V'o-~.A ... , 
yanılıyor.~ GUMRUH.LERDE: 

Demiştir. H 1 rs 1 z 
Bundan sonra müdafaa yapılmış- _ ~'em'eke·imize idh1I edi!ecek 

hayvanların sıhhi kontro:ü tır. 

N.uhakeme, karar için 7 hazirana 
talik olunmuştur. 
~AA""A.!'"lt.A.ıl'I\~ 

Vali salı günii geliyor 
İstanbul Belediyesine devri ka · 

rarlaştınlnn Tramvay, Tünel, Eelek 
trik idaresinin de'7i için Nafıa Ve
kaleti tarafından hazırlanan kanun 
projesi Meclisin yarınki ruznamesı
ne alınmıştır. 

Vali ve Belediye Reisi Lutfi Kır
dar, kanun li.yihasının Mecliste 1 
milzakeresinden sonra pazartesi 
günü akşamı Ankaradan hareket 
edecek ve salı sabahı tstanbula gel
mis bulunacaktır. 

llAABtF.l'E : 

Muallim muavini 
imtihanlan 

Maarif Vekaleti tarafından orta 
mektep muallim muavini olmak 
üzere her sene olduğu gibi bu sen<"? 
de açılacak imtihanlara 19 haziran 
pv.artesi günU başlanacaktır. tık 

imtihan ayni gün yapılacaktır. 

.. Diğer imtihanların yapılacağı gü
nun programı şudur: 

Kumpanyası 9/5/939 dan evvel yola çıkmış vc
;ahut halen gümrüklerimize gelmiş 
olan Fransız Hindi Çinisile İngili:l 

Kadıköy cıvarında soyan Mısır, Sudan menşeli derilerin ka-
kıptllerden mUrekk ep palı vasıtalar içinde ve veteriner ne-
hir f&beke yakalandı zareti altında doğrudan doğruya ki-
Bir müddettenberi Kadıköy civa- rcç kuyularına vazedilmek şartil~ 

rını soymakta olan kıpli1crden mü- yurda ithal edilmelerine müsaade e-
rekkep bir hırsız kumpanyası ya dilmiştir. Yukarıda yazılı memleket-
kalanmıştır. lerde hayvan hastalıkları hüküm 

J. .. encryolunda Yaverağa sokağın- sürmekte olduğu için gümrüklere 
da 29 numaralı oian r.isanın 23 ün- verilen bir emirle bu hayvanların 
cü gecesi soyan hın·ıılar daha son- ve derilerinin ithali evvelce mene
ra Rasimpaf5A mahallesinde kasap dilmişti. 
Alinin, Kayişdağı caddesinde Mus -1 ~vvvvvvvvvv...,,,....,....,..."""'"""""""",/V"o.AAJ 
t f 1 

ıoELEDlYEDE : 
a anın t~vuklar~ı da çalmışlardır. 
Evvelkı gece yme Yaverağa soka-ı Se'" · ,,. · · I k ğıncla 16 numarada oturan Meleğin ımıye p aJI rçm yapı.an te lif 

evini soymak isterlerken polis tara- reddD!URdU 
fından yakalanan şebeke, kıpti Ha- Dün Selimiye plajı için Belediy~-
san, diğer Hasan, Ali, lrfan, tbra- ye müracaat ederek plajın yapıi -
him ve Mnstafadan mürekkeptir. ması işini deruhte etmek ve blitün 

Çalınan eşyaların bir kısmı hır- masarifatı taahhüt ederek neticede 
sızlann evlerinde bulunmuş, diğer- 5 veya 10 kuru§ gibi cüz'i bir para 
leri de yine bunların itirafile gö::ı _ ile halka açmayı teklü eden iki fir
terdikleri ve sattıkları mahallerden madan bahsetmiştik. Belediye, 
istirdat edilmiştir. bunların tekliflerini reddetmiştir. 

Hırsızlar haklaıındaki polis tahki Belediye, bu plajı kendi eleman _ 
katı ikmal edilince :Müddeiumumi_ lan ile yaparak halk için kat'iy. n 
liğe tevdi edileceklerdir. bedava olarak açmayı kararlaştır

mıştır. 
20 haziran salı tarih, coğrafya, 

21 haziran çarşamba matematik 22 Çocug"' una ı·la" ç 
haziran perŞ°embe fizik, kimya, 'ta _ 
biat bilgisi. A G 

Emini :ıUndeld ank•z 
eUr'atl• kaldırllacak 
Eminönünde yeni yıkılan bina!a

r m ankazlannm çok çirkin bir man 
zara arzetmeai il%erine Belediye, bu 
ankazm derhal ve mümkün olan 
sür 'atle kaldırılmasını emretmiştir. 

Ankular pa.zartesi günü akşamına 
kadar muhakkak kaldınlmıt ola _ 

Matematikten başka olan grupla- rayan CDÇ 
rın im~anlan öğleden evvel, diğer Kadın 
kısmı ogleden sonra yapılacaktır 

öğleden evvel başlıyacak olan i~- - •--

İşte Aland adalarının t ahkimi me· 
selesi de bu yüzden ortaya çıkmak~ 

ta ve bununla ilk planda alakalı bu
lunan Finlandiyayı harekete sev
ketmiye mecbur kılmaktadır. Bu se
bept-endir ki, Fin hükumeti 1921 ta
rihli Ye Adaların askeri hale ifrağ 
edilemiycceğini ve bitaraf kalınaca
ğını amir mukavelenamenin yeni 
ba~tan gözden geçirilmesi ve 
buralarının tahkim edilmesini iste· 
mckte ve bu noktada İsveç ile bir
likte hareket etmektedir. 22 devle· 
tin imzaladıkları bu mukavelename· 
nin tadili ise Milletlcx: Cemiyetile a
lakalıdır. Her iki hükumet burada 
faaliyet.. sarfederken, Finlandiya ay
rıca, rnukavelenamenin yeniden göz· 
den geçirilmesi için Sovyet Rusya
nın yardımını talep etm ştir. Zira 
Sovyet Rusya sona kadar :-u vesika· 
ya imza koymamışsa da coğrafi mev· 
kii kendisine bu mesele ile fazla a
lakadar olmayı icabettirmektedir. 
İ~te Finlandiyanın bu talebi üzeri· 
ne Moskova, mevzubahs askeri tah· 
kimatın mahiyeti hakkında bazı ma· 
h1mat elde etmeyi siyaseti iktiza:;1 
zaruri görerek, ona göre cevap ver· 
miş, fakat bu noktada Fin hükume· 
tinin n ~nfi cevabile karşılaşmıştır. 
Bu hükumet Sovyet Rusyanın öğ· 
renmek isetdiği hususatın, askeri 
sır sahasına intikal ettiği,, tahkima· 
tın mahiyet ve şümulü hakkında ce· 
vap veremiyeceği kanaatını izhar 
etmiştir. 

Halbuki Sovyet Rusya için b•ı 
tahkimat meselesi çok ehemmiyetU 
bir mevzu olarak kendisini göster• 
mektedir. Zira Finlandiya körfezi· 
nin hemen yanıbaşında bulunan A.· 
land adalarının tahkimi, müstakbel 
bir harp halinde, Sovyet Rusyanın 
muhasımhm tarafından kuvvetli bir 
sevkülceyş unsuru teşkil etmekten 
geri kalmıyacak şekildedir. Böyle 
bir vaziyette Rus gemileri Finlan· 
diya körfezinden ne h arice çıkabilir 
ve ne de bu körfeze başka gemiler 
girebilir. 

Bundan başka, Avrupa siyaset!le 
ve ezcümle Şimal ve Şimali gıırbi 
Avrupası siyasetile yakından alaka· 
lı bazı devletler, Finlandiyanın her 
hangi bir amil tahtında Berlinin ni.i· 

tihanlar saat tam 9 da, öğleden Gece vakti bir aarhofun 
sonrakilere saat H te başlanacak - tecavUzUne maruz kaldı 
t.ır. • Evvelki gece; hasta bulunan çocu-

tmtihan neticesinde evrakı tetkik ğuna ilaç almak üzere Aksaraydan 
et mek ~ere bir komisyon teşekkül Beyazıda doğru çıkarak nöbetçi ec
edecektir. Su komisyon, şehıimiz zane arayan Nevart isminde bir ka
Maarif Müdürlilğü tarafından seçi- dın , Mehmet Rıza isminde bir sar-

Fforyatla ftatl•r fuzu altına girmiyeceğinden ve do· 
UCUzlabllyor layısile de Aland adalarının tahki· 

caktır. 

lecektir. hoşun tecavüzüne maruz kalmıc:t ';f ır. 

Yolcu nakleden yük 
motörleri 

Bazı yük motörlerinin yolcu nak
lettikleri görülmekte ve Deniz Tica
reti Müdürlüğü bu motörler hak
kında takibat yapmaktadır. Dün 
Floryadan kum nakleden bir mot"' 
sahilden aldığı ı ı yolcuyu li or . . . mana 
getırırken yakalanmıştır. Motör kap-
tanının ve yolcuların Deniz Ticareti 
Müdürlüğünde ifadeleri alınmıştır. 
Suçlu motör kaptanı hakkında ka-

Sarhoş adam, genç kadını Beyazı-
da kadar takip etmiş ve mütemadi
yen Jaf atmı~tır. 

Fakat Nevart kendisine yüz ver-
meyince Mehmet Rıza kadına t _ .. k 

1 
eca 

vuzc ·a kışmış tır. Genç kadının fe _ 
ya.dı üzerine hemen polisler yeti;
mışler ve sarhoş mütecavizi yakala
mışlardır. 

Mehmet Rıza, dün cürmümeşh t 
m ahkemesine çıkarılmıştır. u 

.. Ma~keme heyeti tecaviizü sabit 
~ormuş ve suC'luyu 18 gün hapse, ~5 
lı~a ~a para cezasına mahkum et
mı~tır. 

İstanbul Belediyesi tktısad Mü _ minin Almanyanın işine yaramıya· 
dürü Bay Saffet Sezer dün Filorya cağından emin değillerdir. 
plajına giderek orada bulunan ga _ Bunun içindir ki, Finlandiyanı" 
zino ve eğlence yerlerinin fiat list e- menfi cevabı üzerine, bu meselenir1 
leri Uzerinde tet kikat yapmıştır. halli, Milletler Cemiyetinin sor1 

Yerinde yapılan bu tetkikler ne- konseyi imtidadınac müsbet bir ne
t icesinde bugünkü fiatlar üzerinden ticeye eri~ememiş, henüz muallakta 
% 30 - 35 bir tenzilat yapılabilece- kalmıştır. Bu da, şimdi Baltık deni· 
ği tesbit olunmuştur. Yeni sene fi- zind~ büyük mikvasta sivasi faa· 
atları bu tenttilltla tesbit olunacak- livetlerin başladığını göstermekte-
tır. dir. 

tktısad Müdürü, plaj fiatlarında Dr. Resad SAGA "ıf 
da ayni nisbette bir tenzillt yapılıp ~E~l=:k=1=1===1==========::;::::=: yapılamıyacağını araştırmıt ve 'bu - • r k d reOlne çarp•ll otobUa 
nun için ne ~kilde tedbirler alınma- Kurtuluş - Beyazıt hattında i ;· 
sı llzımgeldiğini tetkik etmiştir. !iyen şoför Abdullahın idaresindeld 

Bay Saffet yarın da Beyoğluu· 3054 numaralı otobüs evvelki ·;illl 
daki bütün eğlence yerlerini, kah -

1 
sefer esnasında tngiliz sarayı arJ<a• 

Nuri ile.. . Kulübenin arkasındaki 
deliği görünce ikimiz de, derhal se
nin kaçtığına hükmetmi§ ve çok ta 
sevinmiştik. 

Artık Bostancıdan Erenköyüne 
eeçmiş ve Göztepeye gelmiştik. 
Maksadımız, Yusuf Beyin köşküne 
uğnmak, başımıza gelenleri anlat- 1 

maldı. P iyade reisi Cemal Paşa köş-1 
küniln köşesinden kıvrılır kıvrıl
maz, gözlerimiz falta§ı gibi açılmış- 1 

tı. Yolun iki başlannın bağlandığını 
ve Yusuf Beyin kli§künün düşman 1 
polisleri tarafından aranıldığını gör
ınil~tük. Aksiliğe bak ki, kendimizi 
• e göstermiştik. Sokağı kesenlerden 
ikisi düşmüştü peşimize. Onlar ko
valıya, biz kaça bir hayli dolaştık
tan sonra, Göztepe istasyonu civa
rında bilyük bir tarlaya girmiş, ilk 
rastladığımız bir duvardan atlayıp 

TAKViM 
... ..... ..... ....... ,.,.,.,,.,.....vwv 

28 Mayu 1939 Pazar 

l\ 1 o;;izb~~t·;J;; ~~~i;tlôpıandı 
Denizbanlc İdare meclisi dün öğ

leden sonra Denizyolları Umum M .. _ 
d.ürü ~brahim Kemal Bayburan~n 
rıyasetınde toplanmıştır. Bu toplan
tantıda haziranın birinden itibaren 
çalışmıya başlıyacak yeni teşkilit
l~r ~akkında ve Denizbank'ın va-

Sahte Dişçiler 
Bu iddia il• bir karı ko

canın muhakemeelne 
baklldı . 

ve eri, gazinoları tetkik ve teftiş e- sında, cadde üzerindeki 175 nurrıa
decektir. ralı elektrik direğine çarpmıştır . 

Kaza neticesinde otobUsUn ön kı.9" 
mı hasara uğramış, yolcular a bir ~f 
olmamıştır. Hadiseyi mUteakıp aı1V 
bayı bırakıp kaçan toför Abduııaıı. 
polis tarafından aranmaktadır. Mlerlı 1 Reltfllihir USt 

a .. ı ı ts M Ay J s UU 

Razı bııır: 23 

Koyun kırpma zamanı 

D•t• •aati : 4,32 
ôıı. ı 12,tı - l1dat1ı ı 
Akf&•• 19,31 - Yataı ı 

ı ... ı.: ı2,1' 

zıyetı etrafında görüşmeler yapıl

mıştır. Limanlar Umum Müdürlüğü 
~e Denizyollarının teşkilAt projeleri 
ıle kadrolarının bugünlerde Anka. 
radan gelmesi beklenmektedir. Mü
zakereler sırasında Ankarada bulu
na~ Limanlar Umum Müdilrü Ra-

-.ı••••••••••••, ufı Manyast ve Umum Müdür , , .. H mu. 
a~ını .. amit Saracoğlu bugün ıehri· 
mıze doneceklerdlr. 

Diplomasız di~çilik yapmak İ 
m .1 . . d . ve s-

aı ısının e bır gencin d" 1 . 
b

. . . ış erınden 
ırını kırmaktan surlu s · k . D i l; ır ecıde 
em rkapıda s.elçuk apartımanında 

oturan Fatma ıle cürüm ort ~ k 
M h 

aeı o-
ca.sı e medin muhakemelerine 
dün Sultanahmet birinci sulh 
d bak 

ceza-
a ılmıştır. Dünkü muhakemede 

suçlular, di§çflik yaptıklarını ink· 
etmişlerdir. Fakat; dinlen~m şah~~ . 
ler aleyhlerinde bulunmuşlardır 

Muhakeme ıahft celbi için, kaı~11 ~_ 
tır. . ., - • -

Kunduracıların kavgası 
. Mercanda t erlikçilik eden Cemil 
il~ ~uhittin isminde iki kalfa, evvel
ki gün blr ağız kavgası yapmI§lar 
bu sırada ellerinea geçirdikleri kun~ 
dura kalıplarile birbirlerini yarala
mışlar, Muhittin, Cemili burnun -
da.n, Cemil de Muhittini başından 
yaralamıştır. 1ki kavgacı da yaka_ 
!anarak takibata başlanmıştır. 

Şakalatırken 
. Kasınıpaşada oturan Muzaffer is 

mınde birisi, arkadaşı Ahmetle lia
kalaşırken Ahmedin elinden y9ra -
lanma~,.- - ~bepolmuştur. 

Kamyona aallmanın 
cezaeı 

Büyükderedeki kibrit fabrikasın• 
ait 3622 numaralı kamyonu idare 
eden ustaba§ı Sabri Uysal, kanıyo
nun arkasında takılı romorka biıı • 
mesine müsaade etmedlği halde ıııı· 
habersizce asılan ayni fabrika ıı.ıncl11 

sinden Hüseyin oğlu Ali yere dU5 • 
müş, ba.sından yaralanmış, hastıı • 
haneye kaldırılmadan ölmUştur. zs· 
bıta, kaza hakkında tahkikat ytıp 
maktadır. 
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Milletler Cemiyeti 
Hazırlanan sulh anlaşmaları cemi

yetçe kayıt ve tescil edilecek 

' Milletler Cemlyetl mehaflJI; 5.Jlh anla~malannın 
anahat!aınnı Ter~ - lngUlz tttlt~kında bJlmakt• 

ve TUrklyanln yeni pollUkaaında MllR şet 
l•met lnönUnUn KuvvatU nUfuzLI 

nazarını görmektanlr 

----------------------------------------------------------Cenevre, 27 (A. A.l - Anadolu a -
jansının hususi muhabiri bildiriyor : 

Milletler Cemiyeti konseyinin son 
toplantısında İngiltere Hariciye Na 
zırı Lord Halifaks ile Fransa Hari
ciye Nazın Bonnet'in yaptıkları be· 
YB.nat, Cenevre mahafilinde Millet
ler Cemiyetinin yeniden siyasi faa
liyte avdetinin mühim bir başlangı· 
cı addedilmektedir. 

Bu beyanatta hazırlanmakta ola:ı 
anlaşmaların Milletler Cemiyetine 
kayıt ve tescil edileceğinin açıkça 
ifade olunması da Milletler Cemiye
tine ye~iden siyasi vazifeler ver -

Yugoslav 
Berline 

mek ve misakın tatbikatını ihya et
mek anusuna atfolunuyor. 

Milletler Cemiyeti mehafiH bütün 
bu sulh anlaşmalannın anantarını 
İngiltere - Türkiye ittifakında. bul
makta ve bugün devletler arasında 
mevki alan Tiikiyeyi sul terazisine 
demokratlar devletler lehine çevi · 
ren en mühim amil addolumaktaıdr. 

Milli Şef ismet inönü'nü Lozan 
konferansında yakından tanımış o· 
lan bu mehaf il, Türkiyenin yeni po
litikasında Türkiye Re~icümhuru -
nun kuvvetli nüfuzu naz:ırmı gös -
termektedir. 

Kral Naibi 
Gidiyor 

1 Haziranda 
Siyasi 

Yapılacak 
Meseleler 

Olan Bu Ziyarette 
Görüşülecek 

Bertin, 27 (A. A.) - Yugoslavya 

Naibi Prens Pol ile Prenses Olga -

tun bir haziranda Berline gelecekle

ri resmen bildirilmektedir. 

Prens ile Prenses Berlinde bir 

hafta kalacaklar ve bu müddet zar
fında şere~rine büyük merasim 
tertip edilecektir. Bu ziyaret esna· 
sında Prens Pol, Alınan zimamdar
ları ile iki memleketi ali.kadar eden 
siyasi meseleleri ~örüşecektir. 

% 

Hükümet daireleri 
(Başta.rafı l iuoi sayfada) 

de muntazam iş çıkarmak ihtimali 
olanııyacağını teslim etmek için ka
fidir. Böyle bir odada memur laka
yıt olur, tembel olur, miskin olur. 
O memuru Ankara Vekaletlerinin 
temiz odasına naklediniı, derhal O· 

nun ruhu değişir; kendisine bir ter
tip ve intizam arzusu gelir. 

Ya Maliye Tahsil Şubeleri? Bere
ket versin ki son zamanlarda yeni 
binalar yapılmıya başladı. Fakat 
her şeyi birden yapabilmekteki zor
luk karşısında tedricen yürümek za
rureli hisscdiliyoı·. Bu ihtiyacı da
ha ehemmiyetli telakki etmek ve 
resmi daireleri muntazar~, içinde 
ciddiyetle, müsmir ::;urette çalı~ıla
bilir bir hale sokmak için fedakarlı
ğı göze alm:ık icap eder. 

Maliye Tahsil Şubeleri üzerinde 
ısrar edişimiz, oralardaki memurla
rın halk ile daimi bir temas halinde 
bulunmalarından ileri geliyor. \·er
gisini vennek üzere şubeye gide:ı 
bir vatandaşın bu . vergiyi millı 

bankalarımızdan birinin kasasına 

yatırdığını far.zediniz. Orada alaca
ğı intıba ile bir Maliye Tahsil Ş1~ -
besinden çıakrken üzerinde birik -
miş olacak kasvet ihtisasları arasın
da ne derin bir fark olacağını tahay
yül edebilirsiniz. Mevcut defterler 
bile kendilerini işin cereyanına hı -
rakınış gibi çeki düzeni kaybederek 
18.übali bir manzara almışlardır. 

Çünkü her gün yüzlerce defa elden 
geçen bu defterlerin ciltleri esasen 
pek adi olduğu gibi maı$alar iizerlıı
de sürtmekten baı:;ka bir rahat yü
zü gördükleri de yoktur. Onun için
dir ki en kıymetli bir vesika olan, 
birçok mükelleflerin ve hazinenin 
haklarına taalluk eden sayfalar, ha
zan perişan evrak halini arzederler. 
Bunlar ne memurlann kabahatidir, 
ne Vekaletleıin, Tasarruf mecburi
yeti ile bu işi şimdiye kadar icap et
tiği ciddiyet dairesinde ele alnnya 
vakit bulamadık. 

Halbuki Devlet mekanizmasının 

Mecl·ıste eu··ıce semereli bir surette yürümesi i~in 
kalem odalarında esaslı bir inkılap 

_. yapmak, buraya intizam, tertip ve 

Mu•• zakerelerı• nezafet sokmak icap eder. Harap, 
cam yerine kağıt yapıştırılmış, 

____ .,.,.llD4ıı• sobanın kömürü ortaya dö -
(Ba§tarafı ı blei uyfada) 

1 
evyalan için oldukça yüksek ücret külmüş, yerdeki tahtaları çökmüş, 

Ankara, 27 (Tel~foula) - Bu vermektedir. Bunlan makul bir tari- pis ve perişan odalarda dünyıırıın 
f t . b. tu~-1- kl. t fen.bot en kıymetli memuru tembel olur, alaka M~ciiste Münakale Ve- eye a 1 

t&IC&A na ıya 
il t · edildi·- takd·roe h h lk intizamsız olur, lakayıt olur. kili Ali Ç tin~aya temennilere e emın ı.g 1 em a 
istifade etmiş olacak ve hem de bu Hii8eyin Cahit YALÇIN 

karşı ezchıle demiştir ki : iş için yeni bir varidat membaı te- ==============::-=~===== 
Evvelki . vaziyete göre nakliyat min edilmiş bUlunacaktır. Alkış - İstanbulun Süt İci 

birkaç miali artmıştır. Arkadaşımız lar). Y 
Berç Tür. ker De.,.;•banktan bahset- (Baştarafı 1 inci ıııaytada) ""'"' Bunda nsonra. sıkıntısı olan yer-
liler. Denizbank hakkındaki müta · lerde demiryollarınm eskiden oldu- mıya bai!adık. Tahkikatımızın uza· 
leaları bu hususa müteallik proje ğu gibi buğday vermesi, Vekilden masına sebep bu olmuştur. Şimdi sü 
hUZUrunuza geldiği zaman arzede - rica edilmiştir. tün maliyet fiatını tesbit ile uğraşı-

teğim. Ali Çetinkaya - Bu mevzuu tet- yoruz. 
Deniz nakliyatına denizcilere yar kik edeceğim. Lüzum \•e imkan bu- Raporumuzu birkaç güne kadar 

dıın için icap eden tedbirleri tetkik lunursa icabl teemmül olunabilir... hazırlıyarak Belediye Riyasetine 
edeceöiz. Ve bunların müessir ol - demiş ve alkışlar anl3ında ziahatı tevdi edeceğiz. Tetkikatımız esna -
lnalan çarelerini anyacağız. Al - ki.fi görülmüştür. smda monopol şekli kat'iyen mev-
lnanyadan alınan vapurlara gelin -

1
1iiii ... ._ ___ ..., ____ ,..._.., __ _ !P"""'~!liii111 zubahs olmamwtır. Tevzi işleri yi· 

ce, bunların tamirine, ıslahına ait 1 T J!rk - Fransız ne serbest bırakılacaktır. Biz yal -
Jne'\l'Zulan evvelce arkaıda.şım tkb - ı U nız arada gayrimeşru şekilde fazla 

&ad Vekili Hüsnü Çakır, heyetinize Mu" ""'akerelerı· mikdrda para kaznnlrl mücdlee 
iıaıı buyurmuşlardı. Müteahhit şir- Al edecek tedbirler lacağız. 
ketıe görli§ülmilş ve görülen noksan (BaJtarafı 1 i.mei sayfada) Yapacağımız teşkilatta istihdaf 

laıın ikmali taahhüt ettirilmiştir. , temasyonal vaziyeti gen~ bir suret edilen gayelerden biri de süt tevzi 
lrşacıatınız üzerine bu mevzulara -i- te tetkik eylemiftir. işinin mümkün olduğu kadar sür -
tatni dikkat göstermemiz tabiidir. Bu rneyandıiı B. Bonnet, kabine atle cereyaaıw temindir. 

Genearl Klzım Seviktekin (Di- arkadaşlarına, Milletler Cemiyeti Sütler kiğlt 1i!Je1en1e •tllacak 
l'arltaıkr) - Feribot meselesine te- Konseyinin son toplantısı faaliyeti 
Jtıas etın•...,•n:.., 1Atfedin.iz. · Paetörise süt için yaptığımız tet-

"JrW u. ftl hakkında ezcümle Çin hükılmetinin kiki ı..:- k. - t · 1er k ıı 
Ali Çetinkaya, (devamla) tsaM er u&M: agı flfe u anma· 

talepleri, Aaland adalan meselesi ve -bu'" . .wıuıar. , B m-leyı· halletmek nın daha iktıaai:li ve sıhhi olacagı 
.1'"'-'u ""'""' Dant:dg iJini tetkik eden -Oçler ko-

lanıanı l'nktan geJmi•tir. Avrupa kanaatini edindirdi. Bunun için bu 
'Y"' • .._ mite&inin göril.şmeleri hususuuda i-

lıatıamnızia Ana6olu -bekcmiz a - nevi fiteleri kullanmıya karar ver-
Y" zahat vermiştir. 

l'aaında devamlı bir irtibat temin Nazırlar Meclisi, B. Bonnet'nin i- dik. Ve bu iş için tzmit ki.ğıt fabri-
'bnek lüzumu mutlaktır. uhatını müt~fikan tasvip etmiştir. kası ile temaslarda bulunduk. On· 

Filhakika ntgiliz kredlırinden bir lar bize bu nevi kağıt ..Şişelerden is-

lbİkdar tahsisat tefrik eaudi. ı::ı • B . v tediğimiz .aeraitte ve istediğimiz 
Feribot işi iki klBımdır. Birisi ha- r eCl lr AQZQ mikdarda yapacaklarını bildirdiler. 

tiee sipariş edilecek vapurlar, diğe- Qftmüthanedl Dnlat Yofcu otobüsü Fabrika tesisinden bilhassa müs-
!'l de sahillerde yapılacak yanşma ' 
hta1ı:tarıdır. trmafa Ul'9r9k pırçalaıdı bir kadın tab8uıer çot istifade temin edecek-

& yuı 11 
• lerdir. Kurulacak firkete hissedar 

. Bu son kısmı için krediden istifa- 0'.dÜ llif yarl1118f Ylf sıfatile iştirak edeceklerdir. :e rnUmkün olmadığından tahsisatı Gümüşane, 27 (A. A.) - Dün Er Yaptığımız tetkikat bize tstan • 
~ vasıtalarımızla temin etmek zuruma gitmekte olan devlet yolu buld&ki sUt istihsali için ki.fi mik • 

dır. otobüsü tehrin Bagiarbafl mahalle- darda hayvan mevcut olduğunu 
Bu hususta bir kanun llyihuı siindeki virajı dönerken Erzurum 

lbıa.r edilmişti. Vapur, krediden a- cihetinden gelmekte olan bienk ma- gösterdi. Eğer sütün bu şekilde ar
lına k dahilt rfi · in De ı ganizasyonu, istihlaki artırırsa o " ca ve sa yat ıç v et kinesine çarpmuından otobUs Har-
~nı · 11 , kt ·k id · d zam.an hayvan mikdarmı tezyit dU -L. ıryo an eıe n aresın en fit ırmağına yuvarlanarak parça -
uır · tikraz d k i ı 3Unülebllir.• "A- Para ıs e ere ti ntaç e- lanmıştır. Yolculardan bir bayan 
~ktf. ölmüş, diğerleri ağır surette yara_ Muhirririmizin; fabrika tesisi ve 
~ \rekfiletlerin tefriki dolayısile va- lanmışlardır. Vali vekili Sorgu HA - sütün bu şekilde satılması süt fiat
... Yet değişmiş olduğundan buna ye- kimi ve doktorlar derhal vak'a ma· larını artınr mı, eksiltir mi sualine 
ili bir ı;ıekil aramak icap edecektir. halline git:miilerdir. 11.k sıhhi ted - de lll cevabı vermiştir: 
'rl. llu hususta diğer bir dtl§Uncemis birler a]ınmıt, yaralılar dispansere c- Fiatlar belki ucuzlamaz. Fa • 
~dur: Sirkeci ile Hayrarpqa a- kaldınlınıftır. AdU tAhklk&t f&pıl- kat halk bugUnkü fiatlarl.a çok sıh· 

da gegm yolcular, tahıslan ft Sl&ktadır. · ·- · l.l ~af sut alırlaı::> • 

--

Haksız Yere İşinden 
Kovulan Makinist 

(Ba-,t.arafı 1 inci ~yfada) j 
disesi sırasında orada bulunan ve ı 
tabiatile vakaya şahit olan bazı i~-ı 
çiler -ki isimlerini evvelki gün yaz
mıştık- Adana gibi inhisarlar idare
sinin İstanbuldan uzak fabrikaları
na nakledilmişler. midir? Eğer bu 
hakikatse bu nakil keyfiyetinin se

bebi nedir? 
2 - İşinden kovulan makinic;t 

Mehmet Behçetin 14 senelik işçilik 
hayatında bir suihareketi görülmü5 

müdür? 
3 - Eğer filhakika sicilinde ge· 

rek ahlô.kan ve gerekse iş itibarile 
bir suihareketi mevcutsa kendisine 
bir işçiye normal olarak ver1lmesi 
icabeden ihtar, para cezası, rütbesini 
tenzil, başka servise nakil gibi ceza
lar sıra ile verilmiş, nihayet bir işe 
yaramadığı veyahut ahlfıkan iş di
siolinini bozucu ve gayri kabili ıs
lah bir halde olduğu tebev •ün et
miş. hakkında karar bu şekilde mi, 

verilmiştir? 

Bu hadisenin aydınlanması lA
zımdır. Türk işçisinin huzur içind:? 
çalışabilmesi. işinden soğumaırıası. 
işini "•e amirlerini sevmesi için ma
kinist Mehmet Behçetin neden ek
meksiz bırakıldığı iyice anlaı:ılmalı
dır. Aksi halde biitün memlekette 

yüz binlerce işçi ve halk m~tarip 
olarak yaşıyacaktır. Namus ve şe· 
refini korumak için en meşru in
sanlık hakkını kullandı dive karısı 
\'C vavrularile sokağa atılarak ve aç
bır;kılan bir vatandaşın bu hali 
bütün m~mlc>keti mütee11im ve muz. 

tarip eder. 
Unutmamak lazımdır ki, me\•zuu

bahs fabrika yarı re~mi bir hüviyeti 
haizdir. Oranın direktörü ve Amirle-

ri mal sahibi değil, nihayet aylıklı 
birer memurdl•r. 1'"'ab::ikanın tam 
bir ahenkle işlemesini temin ,.~ 

randımanı düşürmemekten başka 
bir vazifeleri yoktur. Şimdi içleıin
den birinin böyle haksız yere ko· 
vulduğunu göre11 diğer binlerce i~ 
çi nasıl huzur içinde çalışabilir? Y;:;
rın kendi başına da ayni felaketin 
gelebileceğini düşünen bir işçi nasıl 
arzu ve hevesle iş görebilir? Nasıl 1 
tam randımanını verebilir? 

Netice itibarile bize, makinist 
Behçeti kovmak için efkarı umu
miveyi tatmin edecek ve fabrika di· 
rektörüne hak verdirecek bir cevap 
veremiyen İnhisarlar İdaresi bütür. 
bu mes'uliycti deruhte etmiş bulu

nccaklır. 

Biz, bu işde hakkın bulunduğu ta
raftayız. Ne makinist Mehmet Beh
çeti, ne de Cibali fabrikasını tutu
yoruz. F .<brıka idaresi, bu işçinin 
hakikaten kovulmıya istihkak kec;
bettiği hadiseyi efkarı umumiyeye 
açıkça bildirsin, bizi tatmin etsin, 
kendisini haklı görelim. Aksi halde 
sanayi hayatımızda çok derin ,.e e
lim akısler uyandırması tabii ol!l-11 
bu hadisC'nin tashih edilmesini 
memleket namına talep ediyoruz. 
Bu da. Mehmcdin kkr:ır i.5e 
alınması, işe şahit olmaktan 
başka suçlan olmıyan diğer işçile
re tatbik edilen nefis cez::sının kal
dırılması \"C' bu tahkiri yııpan ami
rin, bir fazilet göstererek İiciye taı-
zive vermesile kabildir. Bu takdir
d; makinist Iv'Iehmet Behçetin de 
hürmet etmesi icnbeden ômiri hak
kında açtığı davadan vazgeçmesi 
çok muhtemeldir. İşi sevgi üzerine 
kuralı! Ancak bu takdirde matlup 
fayda hasıl olur. 

Bu Sualimizin 
Cevabını 
istiyoruz! 

İki gün ~vvel gazeteltrde sizin de 
gözünüze ili~miştir. Sirkecide bir :ı 
dam yurürken bırdenbire ağundan, 
burnundan kanlar boşanarak yere 
di.ışi.ıyor ve ölüyor. Ölüyu muay~ne 
ed;;n doktor, zavallı adamın verem 
olduğunu ve son raddeye ~elen has-. 
talı'ğın tesirile böyle ani şekilde dü
şüp öldüğünü söylüyor. Ayni za. 
manda yapılan tahkikat, bu adamın 
İstanbulda bir fırında çalışmakta ol
duğunu meydana çıkarıyor. 

Burada üzerind"' ehemmiyetle du
rulması lAzımgelen nokta şudur: 

İstanbul'da halkın sıhhatile yüzde 
y•ı~ nlakadar bir müessese olan bir 
fırında, ciğerlerinin son parçalarını 

tükürerek ölecek kadar ileri ve 
remli bir adam. her gün etrafına yüz 
binlerce verem mikrobu saçarak ya-
şıvabiliyor. 

Bu, çok hazin birşeydir. 
Hadiseyi tamikte devam edelim: 
istanbulda adına Belediye ıtlak 

edilen koskoca bir müessese vardır. 
Bu müesseseye düşen bellibaşlı va
zifelerden biri de vatandaşların sıh
hatn.e alakadar olmaktır. Bu işi te
min etmek icin bütçede büyük bir 
tahsisat ayrılmıştır. Şehirde birçok 
dispanserler. hastaneler. muayene 
yPrleri vardır. Her semtte maaşlı 
Belediye doktorları mevcuttur. 

Parti Nizamname
sinde Tadiller 

Ve vine İstanbulun sıhhi müraka· 
besini. temin maksadile bir sürü ni
zamnameler ve talimatnameler me\•· 
cuitur. Bunlardan biri de esnafın 
mürakabesi hakkındadır. Her hangi 
bir esnaf calışabilmek için ma.halU 
belediye doktorundan bir sıhhat ra· 
poru almıya mecburdur. Bu rapor 
olmadıkça hi; bir işçinin hiç bir mü. 
essesede çalışabilmesine imkan yok· 
tur. Hele halkın gıduile alakadar o· 
lan verlerde çalışan işc;ilerin sıhht 
vaziyetleri büsbütün dikkstle takip 

(Bqt.arafı 1 inci sayfada) 1 
(lfelitW pael ilafDD, partili 

~·u81ardan birini gemel ba§kan 
ftldll tayba eder. <fftael başkan ve
ldttoln vuiff! ve .ıatüyetl değiş -
- ge•l başkan tarafııulaa tesblt 
olumu'. Genel bqkall \'eldlinhı de -
~mMI keadi lıJUfası ile ve,- ~el ta... tarafoadan '~ bir 
ba$ka atua tayini ile vukubolur). 

Y1ne '* kısma httldUnetle parti 
çalışmalarmda daha lllu \'e j:akı.n 
bir ligi temini için (Parti genel sek
reterinin kabine içUmalaı'm!- ittin.
kini temin edici hüktim konmu.4J -
tur). 

2 - Nisamnamenin fü;üncü kts -
mının büyük kurultaya alt maddt>Si 
ufak bir vuzuh ili \"Mİ lle ı;u şekll I 
almaştır: 

(Büy\ik kunıltay dört yılda bit' 
değişmez «enet başkanın göstere -
ceğl ~r ve bildireceği tarihte topla
nır. ~mH ~enel başkan Unum 
görürse bü3'iik kurultaY' daha ev
vel topby&bllece~ ~ fevkalide o
larak ta tophyabUlr). 

S - Kurultay mesaW hakkında 
da teamül öyle olmaİıla beraber ye
ni bir hüküm olarak ta madde Dl -
ve eclllmişt.lr: 

(Btiytik kurultayda memleket ve 
partiye ut her .. göriiştlleblltr • 
Prognm Ye ............... lrabalti 
Ye ~ bti)iik kurultaya 

aittir). 
i -- Parti meb11181armm yapabi

leeelderl itler halrkrn.. llizalaname 
de eeuea mevcut olan htiktim daha 
ziyade ~, .. edilerek ba madde 8§&

fıdald §eldi almuttlr: 
(Parti ıneb'ualan, devlet veya 

partiye alt, yahut sermayMiade dev 
Win veya parthıbı ltttrald olan bü
tün mtieı88e9elerle lmme hizmetleri-

. ne mahsus n bu8881 mukaveleye 
bağb veya imtiyazlı şirketlerde l -
dare meclisi reisi \"e 8zasl, mu.rakip 
\'e mümessll olamıyacald&r, ücretli 
veya ücretsiz başka bir vazife ala
mıracat<Ian gibi bu mHesseselerle 
ali.1<ah işlerde Ucretli hakemHk te 
kabul edemel7.er. Devlet, \"eya parti 
işlerinde doğrudan doğruya veya 
bilvasıta müteahhitlik \'e her ne 
nam ile olursa olsun mütevas!itıtlık 
edemezler ve deh·et btit.çelerfnden 
para ödemeyi icap ettirecek herhn.n ı 

• gi bir ticaret muamelesini dahi ya-

pamtnlar. P'~rti meb'u.~u olaa avu- edilmektedir. 
katlar de\·let ve partiyi alU ... amtı- Bütün bunlar mevcut ve hakikat 
na hlr davada• a~yhte '·ekilet de- olması Ihımken ciğerlerinde bu ka
nıhte cdemiyecf'kleri gibi ücret mu dar ileri bir verem bulunan bir işçi 
kabili olarak lehte de ,·ekilıet ala - . hastanede yatacak yerde fırın gibi 
mazla.r. Ve bu gibi danlan deruh- halkın sıhhatile çok yakından alaka
Pa.rti geuf"l başkanlık divam zaruret dar olan bi ryerde nasıl çalışabili· 
te etmiı; olanlarla Şf'rik ollJ!lazlar. vor? Ve çalışabilmek için Relediy• 
gördü~ hallerde partili meb'u81an 

1 
doktorundan nasıl rapor alabiliyor? 

bu gibi ,·azifelerle ta\'Zif edebilir Hu Bu raporu hangi doktor vermiştir? 
sw6i idareler, ~lediyelıer, hunlara Ve nasıl verebilmistir? 
bağb miie88f'Seler bu nwl<le hüküm Bir İstanbullu. -bir vatanda~ ol
lerine tabidir. Parti mcb'uMarı Kı- mak sıfatile bütün İstanbullular ve 
ula)·, Çocuk EsiJ"Keme n H~\·a Ku- biitün vatandaşlar namına bu mese
runt~ gibi men~fti unuuıu)'~~·e a- lenin aydınlanm:ısını istiyorum. 
it cemı~-ctlerle saır lm.l,r cemıletle- Bu adam hasta olduğu halde bele· 
mde ücretliiş alamazlat). diye doktorundan ı;ağlam raporu na· 

5 - Nizamnamenin eM.a işleri sıi almıştır? Bu rapor nerededir? 
klsmmı ihtiva ed~n madde~e cüriim Rapor :ılmadığı"takdirdc bu fırın 
olarak şu fıkra lli,·e edilnuşttr: sahibi mevcut nizamatı çiğniyerek 

(Parti işlerinde şahsi maksat gU- sıhhatinden emin olmadığı bu ada· 
etenler n bu uğurda .parti ni.ifmu.- I mı fırınında nasıl çalıştırmıştır?~
nu istismara teşebbüs ~ edenler "' rınlarda. çalışan kimselerin sıhhatın\ 
f&hsiyat Ue uğraşmayı idet edlaea- neden kontrol etmiyor? 
ler). Bunu. ayni zamanda doktor olan 

6 - Yine nizamnamenin on ikin- Vali ve Belediye Reisimizden soru· 
ci kısmını tetkil •n partili gue- yorum. 

~rtıa riayet edecekleri aokta - MURAD SERT<XiLU 
lar hakkmdaki lM üncü madde de 
şu şekli almı!;br: 

(SahJbi partili olu gazete • 
mecmualann yazılan De parti Asa -
IRuun neşriyatı parU prensipleri 
balmnıduı göWnlinde tutulur. Par
tlll ~Der, mecmua aahiplerl 

'"' mubarrirlerle ba yolda ıörtit 
birllğbae ya.nyacak temu n top -

lantııar yapdır. PartWler aerma)'Mi 
IJeali.kalı ve idare81nde 111lie881r ba
lunduklan gazete, mecmua ve mat
baalarda pragram ve ai:r.amnameye 
iç ve dı3 siyasetin ana hatlan ile 
yüksek delvet menfaatlerine aykın 
dtijen yuılar ne~redemelzer). 

"/ - Nizamname t.adll teklifleri 
arasmda tamamen yeni bir teşklllt 
olarak giren bir htikiim de parti 
müstakil gnıpu teşkili meselesidir. 
Partinin kendi içinde daha geniş ıte
kllde tenkit ve murakabe yapabil -
mek için dtişündtlğft bu hususa dair 
ilave edilen hüküm \'6 maddeler a.
şağldadır: 

(Fartill meb'uslardan kurultay a
munıi heyetince ~ilen 21 arkada§, 
Meclis i~lııde müstakil bir hü,iyet 
ta'.jırlar. BonJar, gnıp müzakereleri
ne iştirak etmekle beraber mUtalea 
beyan ve reye i§tlrak edemelzer. 

~ kartt Mecllm umumi beyetba· 
de mütaleal&nnı beyan edelttr vt 
reylerini kaDanırlar. Müstakil gnap 
kendl Ualan ile umumi t.oplaatl >• 
par, kararlar verir, mlbakere usu· 
ltl Meclis grupun- hüldbnleriae t&
bidlr. Miiataldl grup heyeti wnuml
yesl partiye, mensup olmıyan mel> 
uslan mttır.akenılerlne muvakkat\"& 
ya daimi olarak davet edebilirler. 
Mtlstakll grup, keadl kaal a.rum
dan Uç klşlllk bir idare heyeti tef • 
kil eder. Partiye menaap meb'uslao 
nn en çolunun ~ ettiği umu~ 
heyete part.l grupo, partiye anca -
AP meb'uslarcl&n bu suretle kurul
tay tarafınclu ~ zı &mnıa 
t.fıtkll etUğl beyeht de parti mü.-ta
kil grupu denir. 

Parti mttataldl grupunun nılıııt 
parUnbı deilfmez pnel ba3kamdır. 
Reis §ekDI mtietaldl meb·osıar ara
smduı onun tayin ettiği zattır. 

Parti müstakil meh ·uslanndaa 
vul;.ubulacak mHnhallere miinr.ı.sibl

alal genel bqka.nlık div&m ~r. 
Parti müstakil gnıpu parti ~ • 

Jdlltma dahil olduğu gibi mttstaktl 
grup reisi vekill pa.rtt rlpaet ~ 
mna dalılldlr. ,, .. 



Ti ... ,&. TRAKYA MEKTUPLARI: 2 

sütunıard~ 21 Trakya Ziraat Kursu 
Bir Istanbul Polis· 

' 

Müdürünün Hatıratı 
Geziler ~ l Fı z· B·ı . . OHt _ - t2-YAZAN:EmekllTUmb•yH .. llAfuroııu 

CUmhTilki uriyHeetm-deHarpcm· acyinetlayeenn~e·n 0Hl'1 uHye ennıA ıraat ı gısı 
J - Alemdar Gazeteainde Aleyhimde 

kanlısı ve en af kabul etmezi. AT l ? 
ı.:U:-:!: :;~ retecek Elemanlar rfası Yetişiyor. Yapılan Şiddetli Hiicumlar 
depolar açacak. 

Tllld - cYenl Sabah> m kesme 
teker meselesi hakkındaki neşriya
tından sonra teker lii'keti hareke
te geçti Bu kadanna da eyvallah. 

Cllmhuriyet - TeneffUs fasılası 
verilmeden okutulan dersler. 

Tilki - Nefes almadan ders oku

Bütün çatışmalar; umumi ma11zarası tarihin derin ihmalini ifade 
ve tasvir eden vatanın bölünm~z parçası olan eski Trakya ye
rine her tarah Cümhuriyetin yüksek eseri erile do~u neş' e kaynağı 
bir Trakya yarablmasına matuftur. 

ma böyle olur ift;e. 
Tan - Hlndistanda. Alman tabri-

ki.tı. 
Tilki - Şimdiden başladı mı? 

Almanların, bu işin kendilerine çok 
pahalıya mal olacağını bittecrüt~ 

bilmeleri lizımdır. 
Tan - Mekteplerimizde d;sipfüı 

meselesi. 
Tilki - 'Ozerinde çok dikkatle d.ı

rulması llzmıgelen bir meaele halini 
aldı demek istiyorsun değil mi? 

Tan - Zamanda tasarruf. 
Tilki - Parada tasarruf işinde 

Halil Lfttfl lhtısas sahibidir. Za • 
manda tasarnıf a da sen riayet e -
dersin, olur biter. 

Vakit - Metres hayatı kalkarsa. 
Tilki - Memlekette aile hayatı 

teessüs eder ve cinayetler de bir 
hayli eksilir. 

ıı 

f 
\ 

• caada), Hasan, Mehmet (Malkara), 
HüsnU (Çerkesköy), Mehmet (Lap
seki), Mustafa (Edirne), Nazmi 
(Saray), HUseyin (Erenköy), Meh-. 
met (Bayramıç), Yahya (Ayvalık), 

d- Emin (Kırklareli), Gazi (Tekirdağ) , 

\ '\ Mehmed (Pınarhisar), Rıza (Uzun-
~ ' köprü), Mustafa (LUleburgaz), 

l 

ı Mehmet (Bozcaada), Hasan (Lüle-
1 burgaz), Halil (Saray), Mehmet 
' (Babaeski), Ahmet (Tekirdağ), Ali 

(Tekirdağ), Yorgi (tmrorı), Ali 
Haydar(Ezine), Adem (Edirne), 
Mustafa (Midye). 

Kursta Tarih, Coğrafya, Hesap, 
Hendese, Yurd bilgisi gibi umuınI 
Arıcılık, Bağcılık, Aşıcılık, Kozacı

lık, Bağcılık, Tavukçuluk, Tavşan-

cılık, SütçülUk ve Peynircilik gibi 
mesleğe ait derslerle tekmil Trakya 
dolaştınlarak yaptırılan tatbikatlar-
la yetiştirilen köylü çocuğu 

Vakit - Vali, Yozgadın güzel 
çamlıklannı yakında ıtığa kavuştu

racak. 

"Trakya aııcılık, itdancıiık • • ziraat aan'atlar kw·ıa ,, 
talebeleri umumi müfettiı General Kizım Dirlkle beraber 

29 teşrinde köyüne yepyeni 
bir insan olarak gidecek, doğ

duğu, bilyüdliğil ve evladının da 
doğup bilyilyeceği bu topraklar · 
dan yeni ve mesud bir hayalın do
ğuşuna kendini verecektir. 

Tilki - Yani ormanda elektrik Edime (Hususi surette giden ar-
tesisatı mı yaptıracak? Fena değil. kadaşıınız yazıyor) - Traky!l· U

Gazeteler - Tilkive sansar derisi mumt MUfetti§liği ziraat mıntakıı-
stoklan yükseldi. sında çalışmalan mahallinde gör-

Tilki - Eyvahlar olsun, bizim meğe gelen Halkalı Ziraat mekte
post galiba elden gidecek. Tilki d :· bi son sınıf taıebelerile fidanlığı, 
risi pahaya ·çıktı diye ister misiniz buzhane, mandıra, eski eğitmenler 
bizim idare şefi Bay Kizını derimi · kursu binasile Müfettişliğin mey. 
müzayedeye çıkarmıya kalksın.. dana getirdiği bağ, gül fidanlıkla• 

Son Posta - Baaklım şimdi ne nnı, Kıyık civanna yerleştirilen 
buyuracaklar? göçmen evlerini bir sene zarfında 

Tilki - Ne buyuracakla.rmt til - göçmenler tarafından vUcude geti
mem amma cBnyunın cena7.e na - rilen bağ ve fidanlıklan, müzeleri 
mazına!. diyecekleri muhakkaktır. gezdim. 

Son Posta - Hem Balata, hem Kurs mUdUrU B. Niyazi ile ziraat 
yemek. kurs ve fidanlıklarda tetkiklerde bu-

Tilki - Yağlı yemeklerin tiksinti lunduk. Spor idarecilerinden B. 
verdikleri şu sıcak yaz günlerinde Nazmi ile spor yurdlarile kültür 
çekilir doğrusu. mUesseselerini dolaştık. 

Son Posta - Birbirlerile evlenen Vali Niyazi Mergen, Umumi Mü-
tenis klübü izalan. fettişlik başmüşaviri ve mevki kU• 

Tilki - Artık maaile maç yapıp mandam ile birlikte Bosna köyilnU 
dururlar. su baskınından kurtarmak için ge. 
Akşam - Azılı misafirler, ev sa- çen sene 50,000 lira sarfile vücuda 

hibini kıskıvrak bağlayıp paralarını getirilen 1800 metre uzunluğunda 

çalmışlar. muazzam seddi görmeğe Bosna kö
Tilki - Hayırlı misafir böyle o • yüne gittik. 

lur işte. Umumi müfettiş sayın General 
Akşam - 8 liraya tepeden lırna- Kizım Dirik'in biltUn Trakya'nm fa. 

ğa giyinmek kabil olacak. üs · kir ve kimsesiz yetişenlerini, göç
telik te cebine mendil, sigaı a, men çocuklarının kültüre susamış 

kibrit, kalem, defter, kağıt koyabi- gençlerini Edirne'deki mekteplerde 
lirsiniz. okbtabilmek için kurulmuş olan kız 

Tilki - Hani o günler!.. Ağzım ve erkek talebe yurdladle caşıcılık, 
öpeyim. Tllkl fidancılık zirat sanatler. kursu tef

VEFAT 
Fatih Belediye Veterineri Turhan 

Ulua'un kaymbabası ve 7.onguldak 
antrult fabrikuı kimyageri Hayri 
Osylrekli'DİD babası SWeymaniy~ 
mUderri81erlnden ve ytlkııek huzur 
muh•tepl•rmdan Boca Mehmet 
l'uat Osytlrekli 24/l5/939 da 
Oütldardaki evinde hayata gösle -
rini kapunıttır. Allah nlımet eyle
m 

'----•--yacak teY. 
Fakat hakikat ••• . 

LALE 
Ba hafta ild alper prodabiyoa 

Filim hlrclea ghteriyor. 

939 - Altın 
Arıyan Kızlar 

DICK POVEL -
JEANNE BLONDEL 

Son DöO-üş 
BETTIE DAVIEi -
EDVARg-a. ROBINSON 

Fruıııca ı6zlD 

Bugün LA l E 
Slne11U1a1nd• 

B.tla 11 •• 1 ele teuilitlı 
halk matiaelerl 

tişlerinde bulundum. 
F..dirneye gelirken, yollarda, dört 

gün ikametim emıuında buradaki 
tetkiklerim hüktimet, Umumi Mü
fettişlik, mahalli idarelerle vatan
dqlann elele 9erip; mit sık harpler 
ve iegallerle, Oemanlı idaresinin 
gaflet ve ihmal ifade eden zayıf 
idarem ile köylerinde oldufu kadar 
kasaba ve villyetlertııJn de iç ve d1' 
maıızaralan bosulmq ve ba'lrımsg 
kahmt umumi maıızaruı tarihin 
derin ihmalini ifade ve tuvir eden 
eski Trakya yerine her tarafı ctım
huriyethı yUbek eserlerlle dolu 
neş'e kaynatı yeni bir Trüya ya
rat.inak için bilerek, hlMederek ge
celi gündUzlU çalı§llc1ığuıı gösterdi. 

Ziraat lnmRmda 
Seyahatim esnasında memnuni

yet ve iftiharla takib ettiğim kal
kınma hareketlerinde en ziyade all
ka ve teceuUsUmü tophyan mües
seselerden biride küçük, kUçilk ol
dufu kadar rolü büyük olan Umu
m! müfettişliğin cTrakya 8flcılık, fi
dancılık ve ziraat sanatleri. kursu 
oldu. KöylUye fenni ziraat bilpl 
afaç sevgisi qılıyacalr, harp : 
ler ve Osmanlı idtr.esiıılıı 1b • 
malile harap olan baj Ye feyDB 
topraklan yeniden afaçlandıraoak 
elemanları yetf§tirmek tbıere Umum 
MUfettl§llk tarafmdan 2 1e11e evvel 1 
kurulan ~u kunta ı Tekirdaf, F.dfr-1 

Bir ziraat talebesi tam 
techizatile 

ne, Kırklareli ve Çanakkale viliyet
lerinin tercihan ağaçlanmağa mü-

said köylerinden seçilen ziraata 

mUstaid fU gençler staj görmekte
dirler. 

Staj ıörea geaçler 
Ali Koç (Meriç), Abdullah Ha-

111.D, Recep (F.dirne), Ali (Hayre

bolu), Muatafa (Çorlu), Yuauf 
(Kepn), Muatafa (F.dirne), Muhaln 
(Çorlu), L6ttt, MU8tafa (Biga), 
Mehmet (Vize}, Al (TeJdrdat) , Ra. 
lih (Bayrebolu) , A.rs (Gelibolu ), 
AB (UsunldSprU), lıluhabı (Bdinıe) , 
Vangel (Bozcaada), Huan (Boz-

Arzusunu, derdini,isteğini iyi ve 
kötü taraflarını bildiği köyünün top
rağının verimini arttırmak, köylü 
kardeşlerini daha ileri götfü·ecek 
sırn öğrenerek dönecektir. tşte mil· 

t>oliı mlldüril Halil 'feyle fapiz mllmessili Vilyers 

letimizin özünü teşkil eden Türk 

köylüsü Trakya'da az zamanda iç
lerinden yetişmiş ve gerçekten kalk-

masındaen ziyade lmil olacak un -
surlara böylece sahij olacaktır. Bu 
sayede de toprağından azami istifa· 
de çarelerine varmış olacaktır. 

Sadrazam, Padişaha mensubi - ı 
yeti hasebile pek mağrur ve müste · 
bit idi. Bu halimden hiç memnun ol· 
madığını hissetmiyor değildim. 
Alemdarcı Refi Cevatla Mücade

lemiz: 
Alemdarcı Refi Cevat, Karasu'yt. 

kurtarmak için sarf ettiği gayretler 
müsmir olmadığından, muğberdi. 

Fırkaları ii:zasından Kemal'i de az • 
letmem üzerine gazetesinde, şahsı

Her çağda geçen yıllardan mirac.; ma karşı hücuma başladı. Dahiliye 
kalan ölgün ruhlanna yeni bir ener- Nazırı Mustafa. /.ı.rif Beye de ba'i
ji ve kudret aşılıyacak olan bu ço- makalelerinden açık mektuplar ya
cuklar köylerine döndükleri zaman zarak istifasına sebebiyet verdiği 
çevrelerinde medeniyeti temsil eden zehabına kapıldığından ayni işi b~-

nim için de bir silih olarak kullan . 
ve tabiatın en güzel cevheri olan 

mıya başladı. 
ağaçların artmasına tarla ve hay- 3 Şubat 919 tarihli gazetesind : 
van mahsullerini de az masraf ve (Akim kalan bir azil) başlığı altın 
az emekle çokça alınmasına çalışa- da şöyle yazmıştı: 

caklardır. Edirne kursu Türk kö - cPolis Müdürü umumisi Halil b~
yüne ve Türk çiftçisine giden yolun yin heyeti teftişiye reisi Kemal Be
başlangıcıdır. ye işten el çektirmiş olduğunu ev-

Beni kursun muhtelif tatbik sa- velki gün geç vakit haber almış, fa. 
halannda iki gün gezdirerek muh- kat mumaileyhin pek değerli me
telif alanlarda yapacağım tetkiklere murini zabıtamızdan olduğu ve bu
esas olacak malfunatı veren müdür nun için yanlış bir haber olması ih
Niyazi Acar, Tawkçuluk mtıtehas- timalinin mevcudiyetine binaen neş-
818ı Salih Zeki, Talim terbiye he • retmemiştik. Fakat dün icra ettiği-

etinden Sallhaddin SWe an N . miz. · tahk~at neticesinde filhakika 
Y' ym ' e Halıl Beyın Kemal Beyi azletmek 
fet'e teşekkür ederken lzmir'de va- istediği ve bunun da başlıca sebebi 
liliği zamanlarmdanberi köylü der- Kemal Beyin polis müdürü umumi
dile yakından allkadar olan ve çift- sinin mevkufine pek ifrat derecede 
çflip, fenni miraate bir mevki ve- müsamahaJrAr davranmasını protes
rerek Trakya'nm feyizli illerin<!.! to etmiş olmasıdır. Mevkufinin ha
yblerce fidanhklar, fenni tavuk, an riçtekilerle sıkı ihtilAt etmemesi ik
ve tavp.n lstuyonlan vUcude geti- tiza ederken Halil Bey bu hususta 
ren, kırlan yoncalarla, kavaklarla pek müsamaha etmekte bulunmuş
birer aıervet kaynalı haline sokan tur. Mevkufine karşı iltifatkir bu
deferli General Dirik'i burada mem- lunması, hattı Rahmi Beyin pek 

zevkine gitmiş olmalı ki, mumaileyh 
leket çiftçileri namına tebrik etme- Halil Beye ittihat ve Terakkinin 
fi bir borç bilirim. - Z. Atlet tekrar mevkii iktidara geldiği za-

•. man Halil Beyi Polis müdürü umu
misi yapacağını söylemiştir. Dahili
ye Nezaretince şu azil keyfiyeti mu
vafık görülmemiş ve Kemal Bey he
yeti teftişiye müdüriyetinde ipka e
dilmiştir. Hürriyet ve İtilaf fırkası 
şu keyfi azilden dolayı hükumeti 
protesto etmiştir.> 

4 şubat 919 (52) numaralı nüsha~ 
sında da (Mevkuflar ve polis müdü· 
rü) başlığı altında bu başlangıçla: 

cİttihat ve Terakki çetesinin belli 
başlı efradının tevkifinden sonra 
polis müdürü umumisi Halil Beyin 
ahvalinde görülen tebeddülat va 
gazetemize hücumu ve bazı nalayııc 
beyanatı ve cevaplarımız• diye u• 
zun bir başmakale ile aleyhimde b•J· 
lunuyordu. Ayni gazetenin üçüncil 
sütununda da hakkımda yalan ve a· 
sılsız hezeyanlarda bulunmuş, yin• 
Kemal Bey işten neden çektiriliyor. 
Kemal Beyin polis miidüriyetine du· 
hulü neden menedildiği sualini 
sormuş ve yazısının nihayetinde de 
Kemal Bey azledilmiyecektir, d~ 

miştir. Halbuki evvelce de arzcttl· 
ğim veçhile Kemal Beyi Dahiliy• 
nazırı Ahmet İzzet Beyin ademi 
muvafakatine rağmen sadrazamın 

emrile azlettirmiştim. 
5 şubat 919 tarihli gazetesinde de 

başmakalesi (Mesele bir haysiyet 
meselesi oldu) başlığı altında Kara
suyu kurtarmak istemesi esbabının 
kendisini idamdan kurtarmış oiına" 
sı dolayısile kendine medyunu şük• 
ran olduğundan bahsederek yine hil• 
cumlarına devam ediyordu. 

9 şubat 919 tarihli gazetesinde yi• 
ne (Polis müdürü umumisi Ha16 
Beyefendiye - Hak ve kuvvet) diy• 
açık bir mektup yazıyordu. 

Gazete ve şahsıma kU'fl vukub~ 
lan haysiyetşiken tecavüzııtıııızdal:' 

dolayı bütün şiddetile k~ndiml ınO
daf aa edeceğimi ne güzel tahmin bU" 
yurmupunuz. Biz evvelA polla ınilı
dQriyetinde mevkufinin iıfuıd§ et
tiklerine dair bir fıkra dercetttlL 
Akşanı gazetesinde ıdi dediniz. BuO 
lara dün lAzımgeılen cevaplan vere
ceğimizi hemen tahmin ettlğlnil 
cihetle geç vakit gazetemi$ kv 
pandığına dair bir tatllnıme gZSıı• 
derdiniz. Ayni zamanda matbaaınıJS 
sivil ve resml polis memurlarile sat" 
dırarak müvezziler elinden gazete" 
}erimizi toplatllrdınız. Kimin eınrl
le? 

(De,,.amı Yar l 

Bu o un iPEK Sinemasında Ucuz yaz f iatıarlle 
1 - BORNEO V AHŞI ORMANLARINDA 

Harikulade heyecanb •• prnlmemiı bir film 

2 - Ş İKA G O YANI YOR 
TAYRON POWER - ALiCE FAY 

Kan talebeleri zeytbı lladama tatWkatmcla ANKARAOA GENCLIK BAYRAMI T•:.;;:;!0·:.:::.,. 
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Fenerle Vefa 3-3 Berabere 
"' YIJZAN: . 

y MURAD SERTOÖLU 

İstanbul Atletizm Bayramı Ve 
KarşılaŞması Bugün Beşiktaş 

Galatasaray 
Yapılıyor. 

'' Bana Çakırcalı Mehmet Efe 
Derler. Şimdi Tanıdınız Mı?,, 

Fener Vefa arasındaki milli küme 
maçı dün 3-4 bin seyirci önünde ve 
hakem İzzet Muhittin idaresinde 
Taksim stadında oynandı. 

l 

Dakikaların geçmesine rağmen e· 
nerjilerini kaybetmiyen Vefalılar, 

henüz iki dakika geçmeden Gazi, 
akabinde Mehmet tarafından yapı· 
lan iki gol ile V !~2~ tekrar galip 
vaziyete geçtiler. 3-1 vaziyete ge
çen Vefalılar ilk golü yaptıkları za
mandan beri devam ettirdikleri ida
reli müdafaa oyununa başladılar. 

Lakin bu şekilde hareketle müda· 
:faası yorulmıya başladı. Fenerlile· 
rin tehlikeli hücumları biribirini ta. 
kip etmiye başladı. Vefa müdafaa
sının topa sert çıkışlarının biri pen· 
altı ile tecziye edildise de Semihin 
bu bulunmaz fırsatı kaçuması neti· 
ceyi bir türlü değiştiremedi. 24 ün· 
cü dakikada Safanın hatasından is
tifade eden Fikret, ikinci golü 28 
inci dakikada Rebii güzel bir vuruş
la 3 üncü golü yaparak beraberliği 
yeniden tesis ettiler. 

. - • - ı 
Bu kısmet, çok geçmeden kenJini 

gösterdi. En ileriye gönderdiği gez
eli zeybek işaret vermi~i. Bu i~n. -
ret, çayır kuşu gibi ötmekti 

ve bir çete teşkil ederek dağa çık -
mıştı. 

Fenerbahçe, bundan evvelki maç
ta gözüken sui hareketlennden tec
ziye edilen Hüsamettin ve Fazıldan 
mahrum olarak şu kadro ile sahaya 
çıktı: 

Çakırca h k.sa bir emir verdi. 
Rerkes bulunduğu Jere kedi .• ?ibi 
sindi. Tüfekler, çalıların veya top
rakların içinde ileri doğru uzandı. 

Biraz daha beklediler. Nihayet, 
gelenler meydana çıktı. Bunlar, 
beş zaytipeden mürekkep bir müf
rezeidi. Her §eyden bihaber yürü -
Yorlardı. Yolda bir pusuya düşebi
lecekleri hatır ve hayallerinden bi· 
le geçmiyordu. Esasen bu civarda 
bir çete olmadığın biliyorlardı. 

Artık iyice yaklaşmışlar ve pusu 
Yerine girmişlerdi. Tam bu sırada 
gök gürler gibi bir ses duyuldu: 

- Kıpırdamayın ülcn, yakarım! 
Zaptiyeler bu kat'i emir karşı -

sıncla şaşaladılar. Ayni ses tekrar 
duyuldu: 

- Atın silahlarınızı yere! 
Vaziyet anlaşılmıştı. Bir pusuya 

düşmüşlerdi. Sür'atle ctraflarınn 
bakındılar. Bir şey göremeyince 
P~sudaki kuvvetin zayıf olduğuna 
hukmcttiler. 1kinci olarak seneler
dcnben eşkiya takibinde bulunduk
ları için aşağı yukan bütün efeleri 
ve zeybekleri tanıyorlardı. tçlerin
de böyle gök giirler gibi emir veren 
hiç kimse yoktu. 

Bu düşünce ile çavuş zaptiyele
re: 

- Mevzi al! kumandasını verdi. 
liepsi birden muhtelif noktalara 
doğru koştular. 

-~nknt yer çok açıktı. Pusu çok 
mukcmmel bir yerde kurulmuştu 
Nit~kim onlar kıpırdar kıpırdanın;. 
aynı yerden ses üçüncü defa ola _ 
rak duyuldu: 
-Ateş! 

Birdenbire zaptiyelerin hiç um _ 
madıkları yerlerden tüf ekler patla
dı. Zaptiyelerden ikisi bir anda be _ 
Yinlerine yedikleri kurşunlarla can
sız Yere düştüler. 

. Yapacak bir şey yoktu. En ufak 
hır mukabelenin onların da hayat-
1~:ına mal olacağı apaşikar görü 
nuyordu. 

~açar durdular. Tüfeklerini tu -
tan parmaklan gevşedi. Tüfekler, 
tok bir ses çıkararak yere düştüler. 
'l'eslim olmuşlardı. 

Aynianda iki zeybek, sinmiş ol -
dukları yerlerden fırhyarak zapti
~eleri.n yanlarına yaklaştılar. Yer

en sılahları ve bellerinden de kasa
:~ra ve tabancalarını aldılar. Zap
ıyeler, her şeyin beyhude olduğu-

. nu bildiklerinden asla mukavemet 
et:ıniyorlardı. Yeni bir emir daha 
duyuldu: 

- Yürüyün! 
'türiidill er. 

n Şi:ındi üç zaptiye, orta boylu, tıJc
~ca. ince bıyıklı bir zeybeğin kar

§lsında bulunuyorlardı. Zeybek 
~nlann suratına dikkatli dikkatli 

ktıktan sonra sordu: 
- Benim kim oldugum· u bildiniz 

lni? 

Zaptiyelerin hiç ses çıkarmama
sı, Çakırcalı Mehmedin bayağı ca
nım sıkmıştı: 

- Ne o? Tanıyamadınız mt yok
şa? 

- Tanıdık efe! 
Çakırcalı Mehmet, zaptiyenin ver

diği bu cevap, bilhassa cEfe> tabiri 
karşısında memnuniyet ve gurur 
duydu. Demek, daha şimdiden ken
disini tanıyorlar, kim olduğunu bi
lioyrlardı. 

Çakırcalı, bunun üzerine, adam
larından birine şu emri verdi: 

- Soyun şu adamları! 
üç zeybek, derhal işe başladıiar. 

Hoyrat hareketlerle zaptiyelernı 

lmputlarını çıkarmıya, üstlerinde ne 
varsa almıya başladılar. 

Zaptiyeler, derin bir teslimiyetle. 
hiç bir mukavemet göstermeden 
7.eybeklerin emirlerine itaat ediyor· 
lardı. Hepsinin kalbinde derin bir 1 

endişe vardı. Çünkü zeybeklerin a
leliımum ıznptiyelcre çok düşman 

oldukları ve ele geçirdiklerini mer
hamet etmeden öldürdüklerini bili
yorlardı. Bu itibarla mütevekkila -
ne akıbetlerini bekliyorlar, nasıl 

bir işkence ile hayatlarına son ve
rileceğini düşünüyorlardı. 

Fakat umdukları başlarına gel -
medi. Çakırcalı Mehmet, zaptiyeler 
don gömlek kalınca zeybeklere bir 
işaret vererek onları durdurdu. 
Sonra zaptiyelere yeniden hitap et
ti : 
- Şimdi sizi serb<>st bırakacağım. 

Buradan doğruca ödemişe gidecek, 
Hasan çavuşu bulacaksınız. Kendi
sine, sizi bu hale benim soktuğu -
mu söyledikten sonra: 

- Çakırcah Ahmet efenin oğlu 
Çakırcalı Mehmet Bozdağındadır. 
Seni bekliyor. Gelsin görüşelim! di
yeceksiniz! Haydi bakalım, tutun 
yolu! 

Zaptiyeler, hayatlarını kurtar -
mış olduklarından dolayı, büyük bfr 
sevinç içinde idiler. Diğer taraftan 
ödemişe, böylcdon gömlek gitme -
nin büyük bir rezalet olacağını bili
yorlardı. Fakat ne yapabilirlerdi? 
Naçar yolu tuttular. 

Çakırcah efe, arkalarından şöyl~ 
bağırmıştı: 

(Devamı var) 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Muzaffer, Yaşar, Lebib, Ali Rıza, 
Esatı Mehmet Reşat, Semih, Yaşar, 
Basri, Rebii, Fikret. 

Vefa: Safa, Saim, Lutfi, Vahit, 
Sulhi, Şükrü, Necip, Muhteşem, Ga
zi, Hakkı, Mehmet, şeklinde sahaya 

çıktılar. ı 
Oyuna Vefalılar başladılar. Çok 

geçmeden Fenerliler oyuna haklın 
olarak Vefa kalesini tehlikeli akın
larla zorlamıya başladılar. İlk ~aki
kalarda Yaşar ele ge~en fırsstı vak
tinde çıkış yapamadığından kaçır

dı. 

Oyunun 10 uncu dakikasından iti
baren Vefalılar Fenerin hakiimyeti
ni ka1dırmıya, Biraz sonra da muka
bil hücumlarla Fener haf ve müda
faasını tehdide başladılar. 

O kadar ki, Fener müdafaasının 

bu hücumları durdurmakta müşkü
litt çektiği görülüyordu. Yaşar çok 
mütereddit, müdahalelerde daim3 
gecikiyor. Lebip te zayıf ve falsolu 
degajmanlar yapıyor. 

17 nci dakikada Sağ açık Necip, 
Fenerli Lebibin falsolu bir vuruşu
nu yakalıyarak ortaladı. Hilmi de 
Yaşarın geç müdahalesinden istifa
de ederek topu kafa ile ağlara tak
tı. Mükemmel bir gol yaptı. 

Fenerlilerin bu golü tllafi için bü
tün gayretlerile çabaladıklarını, fa
kat hücum hatlarının tesirisz oyunu 
karşısında :-ayıları kaçırdıklarını gö
rüyoruz. 

Oyuna zaman z·ıman Fenerlilerin 
hakimiyeti altında ve muvazeneli 
bir şekilde devam ediyor. Birinci 
devre bu şekilde ve 1-0 Vefanın le
hinc- bitti. 

İkinci devre: 
İkinci devreye Fenerbahçenin 

hücumile başlandı. Fikret 4 üncü da
kikada Vefa kalecisinin iyi bloke ~
demediği bir topu kafa ile ağlara ta
karak Fcnerbahçeyi 1-1 berabere va
ziyete getirdi. 

Oyun Vefanın enerjik, Fenerin 
netice vermiyen hakimiyeti altında 
cereyan ediyor. 35 inci dakikada Ve-, 
fa kalesi önünde olan 35 inci daki
kada bir Fener hücumunda Vefa 
kalecisinin ccviremediği bir topu 
Vefalı müdafi çevirdi. Fenerbahçe
liler topun i<'eridcn çevrildiğini id
dia ettile~. Fakat hakem kabul et
medi. 

Oyunun son dakikaları Fenerin 
hakimiyeti altında geçti. Netice de
ğismcden 3-3 berabere olarak bitti. 

ATLET 

r " 

1 
Bugün Nerelere Gid eceğiz 1 

lstanbul atletizm bayramı (B€
bek Kollej sahcumıda) 

İstanbul • Ankara - İzmir atlet
lerinin iştirakile saat 14,:30 da. 

Milli küme maçları (Taksim sta
dında). 
Beşiktaş - Galatasaray 17,30 da. 

Galata Gençler - Demir spor 15,30 
:ia. Şişli - .Pera (Himayei Etfal ,ku
pası) 10 da. 

Bölge kupası maçları (Şeref sta
dında). 

Bozkurt - Kadıköy spor 15,30 da 
Anadoluhisan - Beylerbeyi 17,30 
da. Süleymaniye kupası (Süley
maniye stadında). Türkiye güre;/ı'" 
)İrincilikleri (Ankaarda). 
~ ................................. --

Antrenör Kursu 26 . 
Haziranda Açıhyor 

Galatasaray plavı 
Eski Galatasaraylılar bugün Gala

tasaray lisesinde toplanacaklar ve 
her yıl olduğu gibi merasim yapıla
cak, pilav yenecektir . 

Kabul imtihanı atletizm, Yüzme 
ve jimnastikten yapılacak 

Merasim saat on buçukta başlıya
caktır. Lisenin konferans salonunda 
en yaşlı Galatasaraylı ve en yeni 
mezun söz söyliyecekler, geçen sene 
pilavda alınan filim gösterilecek ve 
pilavı müteakip te Galatasaraylılar 

toplu bir halde Taksime kadar bir 
yürüyüş yapıp abideye çelenk koya
caklardır. 

Merasime Şehir bandosu ve Gala
tasaray İzcazı iştirak edeceklerdir. -·- -

imtihan Proğramı ile Tal "plerden 
evsafı bildirjyoruz 

aranan 

· Evvelce açıl~cağını ~~l~.ir~ğimi~ J 
Beden Antrenor kursu onumuzdekı 
ayın 26 sında derse başlıyabilmesi 
için icabeden tedbirler Beden Terbi
yesi Umum Müdürlüğü tarafından 
alınmış,· kursa alınacak talebeler 
hakkında talimat hazırlanmıştır. 

Öğrendiğimize göre kurs leyli, 
t ahsil müddeti 6 ay olacaktır. Ye-

varda arkadan asıl!Iıış, her iki baca
ğı gergin kaldırma, ufki vaziyette 
tutma, demire sıçrama, gövdeyi ön
den yukarı çekerek ön dayanışa çık

mak ve vücudü savurarak ileri at
mak, muvazi ve 1,20 beygirden ba
cakları yana açarak atlamak. 

liıt Zaptiyeler, beyhude yere, bu çe
ttı bakışlı , cUr'etki r zeybeği tanı-

1Ya çalıştılar. Nihayet : 
Buğday ve arpa satışları rnek, içmek, spor elbisesi ve malze

mesi, kırtasiye, kitap kurs tarafın-
Bu hafta buğday hiç bir tebeddül dan temin edilecektir. 

A tletizm: 14 saniyeed 100 metre, 

15 dakikada 3000 metreyi koşmak, 
4 metre unzun, 1,10 yüksek atlamak 

7 metre gülle fırlatma topunu. 45 
metre atmak. r - Bilemedik! diye acizlerini iti -

ara mecbur kaldılar. 
b O zaman beriki, sesini biraz da -
a Yükseltti. Kaşlarını biraz daha 

tattı: 

ş· - Bana Çakırcalı Mehmet derler 
'll'ıdi tanıdınız mı? · 

rı. :€vet, tanımışlardı. On, onbeş se
tne evvel ortalığı altüs eden ve isti -
~n ettikten sonra pusuya düşü -
efe e~ek öldürülen Çakırcalı Ahmet 
hu nın maceralannı hangi zaptiye 
tn·lllezdi. Onun, üç sene evvel öde
tn~§te kanlı bir cinayet fşliyen ve :tz 
'r 1tde hapse mahkfun olan oğlu 
bı~hınedin de mevcudiyetini 1ıerkes 
tı~Yordu. Demek ki, her an dafa 
'ih lllası beklenen Çakıroaiı Mehmet 

ayet babasının yolunu tutmuş 

olmamıştır. Anadolunun bazı mm- Türk, orta mektep veya lise me
takalarında yağmursuzluktan dolayı zunu (veya muadilleri) askeri hiz
mahsulün bozuk gitmekte olduğuna · metini yapmış, 30 yaştan aşağı, dev
dair haberler alınmakta olmasın:ı let memuru olabilecek ahlaki vasıf
rağmen Ofis piyasayı yükseltme-· lan haiz harici, dahili uzuvlarının 
miş ve muntazaman satışlarına de- kusursuz olduğuna dair heyeti sıh
vam etmiştir. hlye raporu getiren vatandaşlar 22 

Buna mukabil arpa fiatlarmda haziranda Kuleli Jimnastikhanesin
yükselme devam etmektedir. Bir ta- de yapılacak_aşağıda gösterilen ame
raftan yeni mahsulün geçen seneye li imtihanda muvaffak oldukları 
nazaran takriben yüzde 40 noksan o-

takdirde alınacaklar ve 9 f.Y nihalacağı hakkmdaki ~:maatler diğer 
taraftan İtalya alıcılrmın mütema- yetinde yapılacak imtihanda çok iyi 
aiyen ve yüksek fiatlarla memleke- derece ile mezun olanlara 100, iyi 
timizden rnal milbayaa etmesi arpa derece ile mezun olanlara 80 lira ilc
mahsulünün beher kilosunun 15 ku- ret verilecektir. 

1 ruşa kadar yükselmesine sebebiyet l'l elerden imtihan yapılacak? 
vermiştir. Piyasaya gayet az mah- • '.Aletli jimnastik: 5 metre halata 
ıul gelmi9tlı-. . ..w.ardıml• tırmanma, parmaklı du-

Yüzme: İstenilen tarzda 50 metre
yi zamansız yüzmek müsabakada ka
zanmak için lazımdır. 

Yukanki evsafı haiz olanlar, 15 
hazirana İstanbul Beden terbiyesi 
bölge ba.şkanlığıan müracaat ede
cekler, hariçten gelecekler yol para
larını kendi verecek, kursa kabul e
dildikleri tebliğ edilinciye kadar, 
İstanbulda ikamet masrafları kendi
lerine ait olacaktır. 

En büyük dertlerimizden biri o
lan hocasızlığı önlemek üzere bu 
kursu kuran Beden Terbiyesi Umum 

Müdürü Cemil Taner ve arkadaşla
rını tebrik eder, saha. ifini de ayni 
muvaffakiyetle baiarmalarını dile· 
rb. - - --- ~ 

Fener • Vefa maçından heyecanlı bir an 

Atlet lerimizin 
Muvaffakiyetleri 

• 
lngiliz, Yunan, 

• 
ita/yan, Mısır 

A tletlerinin Girdiği Müsabakada 

2 BirinciJik, 3 İkincilik, 2 Üçüncülük alan 
atletlerimiz Dün Mısırdan G eldiler ...... ... ,._ __ 

12 ve 19 mayıs tarihlerinde Mısır
da yapılan beynelmilel atletizm 
musabakalarına iştirak etmek üze
re Mısıra gitmiş olan atletlerimiz, 
dün avdet etmişlerdir. 

İngiliz, İtalyan, Yunan ve Türk 
atletlerinin iştirakile yapılan btiyük 
müsabakada Tiırk atletleri 2 birin
cilih, 3 ikincilik, l üçüncülük almak 
suretile büyük muvaffakiyet göster
mişlerdir. Teknik neticeler şunlar
dır. 

400 metrede: Galatasaraylı Gören 
50,2 saniye ile birinci. 

800 metre: Ankaralı Galip 1 ve 2 
dakikada üçüncü (Bu koşuda Mısır
lı atlet birinci, Yunan ikinci olmuş
tur. 

5000 metrede: 15,45 ile Yunanlı 
Ragazuz birinci, 16,19 ile Rıza Mak
sut ikinci olmuştur. (Rıza Mısır ik
limi çok sıcak olduğu için daha iyi 
derece yapamamıştır. 

İstanbulda yapılan müsabakada 
birinci gelen meşhur Mısırlı muka
vemetçi ancak üçüncü olabilmiştir. 

10,000 metre: 32,15 dakikada Yu
nanlı Ragazuz birinci, 33,33 daki.k:&
da Rıza Maksut ikinci, yine Mısırlı 
koşucu üçüncü olmuştur. 

110 maniada 15.2 ile Yunanlı Man-

Tiftik ve yapalı ••l••l•rı 
har•r•U• d•v•m ediyor 

Tütik ve yapak satışları bütün 
hafta zarfında hararetle devam et
mi~ir. Bu hafta zarfında (425) bal
ya miktarında tiftik satılmıştır. Haf
tanın son günlerine doğru talep !l· 

zalmışsa da satıcılar tarafından pi
yasaya fazla mal arzedilmemesi se~ 
bebile fiatlar yavaş yavaş düşmek 
istidadını göstermektedir. 

Yapak satışları da iyi olmuş ve 
350 balya satılmıştır. !stokların b
mamen tükenmiş olması, fazla iş ol
masına mani teşkil etmektedir. Ge
rek yerli fabrikalardan, gerek ha
riçten talepler devam etmektedir. 
Piyasa iyidir. -·-Bergamada Kermes 

Şenlikleri 
Bergama, (Hususi) - Kermes 

şenlikleri büyük bir alfika içinde de-

dikas birinci, 15.8 ile Ankaralı Faik 
ikinci olmuştur. 

Yüksek atlamada Pulat 1,82 ile bi
rinci, Mısırlı atlet ikinci, maniacı 

Faik üçüncü olmuştur. 

Muvaffakiyetli yarışlar yaparak 
memleketimize dönen atletlerimizi 
ve idarecileri Adil Girayı tebrik e
der, kendilerine ileriki müsabakalar 
için de muvaffakiyetler dileriz. 

IHl lll IHl 

Istanbul Atletizm 
Bayramı 

Bütün atletizm merakllıarının 

günlerdeııberi bekledikleri 10 uncu 
İstanbul atletizm bayramı bugün 

Bebek Robert Kollej sahasında İs
tanbul, İzmir, Ankara ve Mısırdan 
dönen atletlerimizin iştirakile yapı
lacaktır. 

100, 200, 400, 800, 1000, 3000, tek 
adım, üç adım, yüksek atlamalarla 
disk, cirit, gülle atmadan ibaret o-

lan ve saat 14,3 da geçit resmile baş
lanacak müsabakaları bütün İstan-

bul halkının seyredebilmesi için du
huliye alınmıyacak, umuma serbest 
olacaktır. 

Yoklamaya davet 
1 - Yedek sübayların 1/6/939 dan 

başlamak üzere 30/6/939 a kadar 

senelik yoklamaları yapılacağından 

nüfuslarile birlikte askerlik şubesi

ne müracaatları. 

2 - Hariçten bulunanlann da 
mektup göndermeleri. 

3 - 306 doğumlu emekli 8 sınıf 

muamele memuru Osman oğlu Ek· 

rem Karacaerin şubeye müracaatı. 

* Eınbıönü Askerlik Şubesinden: 

Yedek piyade asteğmen (42563) 

Sabri oğlu Abdurrahman, diğer ye

dek piyade asteğmen (40705) Arif 

oğlu Alinin ve Harp Sanayii Binba
şısı Muhittinoğlu Niyazi (1194) nin 

acele olarak şubeye gelmeleri ilan 
olunur. 

vam ediyor. Kermese iştirak eden ===================== 
köylüler ve halk Bcrgamada neşeli 
bir hayat yaratmıya muvaffak ol
muşlardır. 

Bugün öğleye kadar Halkevi bah
çesinde davul zurna ile milli oyun
lar oynanmış ve müzik konseri ve
rilmiştir. Saat on ikide antikiteler 
ziyaret edilmiştir. Saat on dörtte 
Bağlar alanında panayır gezintisi 
yapı1m.ıştır. Gece de Halkevi bahçe· 
linde mllU oyunlar oynanmıştır. 

tstanbul Oiimhuri~·et Müddeiu -
mumillğinden: 

Mali senenin hulfllU münasebeti· 
le tasfiyei hesabat sebebile lcra 

muhasebesinde mayısın 31 inci çar
§amba ve haziranın birinci perşem. 

be, 2 nci cuma ve 8 ilncü cumartesi 

günleri tahsllAt ve tediyat Y.&pıla • 
mıyıı.caktıı\ 
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Sultan Aziz Devri 

Başpehlivanları 
Yazan : Abidin 

!ki genç arkadaştılar. Yeni taşın
dıkları evin üst katıude. ev sahibi, 
alt katında da kendileri yerleşmiş
lerdi. Gürültülü hayattan kurtulup 
sakin bir yaşayışa kavuştukları 

için memnundular. Sabahlan er -
kenden vazifelerine 'giderler, evli ı 
olmadıkları için her bekar gibi bun~ 

lar da bazı akşamlar geç vakit eve 

KıeakUrek 

daha hızlı, daha fazla itina ile söy

Katillerden Birisi 
Karısı, Diğeri De 

Maktulün 
Damadıdır 

-Akkoyunlu Kazıkçı Karabekir-

1 -52- YAZAN: SAMI KARAYEL 
lemeğe çalışıyordu. 

* O günden sonra genç bekarlar, 
sabahları, bahçeye bakan yatak o
dasında Fahriyenin tangosile uya
nıoyrlar, akşamları yine Fahriye -
nin sesile yatıoyrlardı. Bunlar da 
alay olsun diye hazan ıslıkla. tan • 

· " İstersen Arna vutoğlu 
He Bir idman Yap,, 

dönerlerdi. 
Ev sahibi Aliye, temiz ve iyi yü

rekli bir kadındı. Kendisi gibi genç 
bir kocası, bir de Leyla isminde 
on sekiz, on dokuz yaşlarında kar -

goya refakat ediyorlar. 

* Bir akşam yine ev sahibi ile kira-
cılar gramofon çalıp eğlenirlerken 
meydanda hiç bir sebep olmadığı 
halde Ali güldü. Bir muziplik ya -
pacağı zaman Ali böyle kendi ken
dine gülerdi. Merakla. sordular. O 
da, bir fikrim var, diye anlatmıya 1 

·''Fakat; Sonra Ezilir, Yorulursan 
I Kırkpınarda Bir !ş <?_öremezsin ,, 

deşi vardı. 

Sıcak kanlı olan bu üç nüfuslu 
aile ile kiracılar hemen samimi ol
muşlar, adeta birbirlerile kaynaşı
vermişlerdi. Evin içinde cereyan 
eden işler bir kardeş yakınlığile o· 
lur, herkes birbirine lazımgelerı 

saygı ve sevgide kusur etmemeğe 

1 Bekir; bu iki pehlivan idman ya-ı 
parken olduğu yerde hırsından tir , 
tir titriyordu. Zavall ı adam, mesle
ğine aşık idi. Hemen kispetini giyip 1 

başladı: 1 i 
- Leyla, erk0 kler gibi güzel ıs

lık çalıyor. Fahriyenin tangosu da 
bizim aramızda remiz haline geldi
ği malum. tşte size güzel bir sahne. • 
Rolü Leyla yapacak, biz de seyir

çalışımı. 

Bazan işlerinden yorgun dönen ki 
racılar akşam gezmesine gitmiyor
lar, evde hep birlikte gramofon ça
lıp eğleniyorlardı. 

Bir pazar sabahı ev sahibi Bayan 
Aliye yataktan geç kalkan kiracıla
rına tatlı bir tebessüm ve nezaket
le: 

- Küçük, fakat güzel bahçemiz
de bir kahve !çmek arzu ederseniz, 
buyurunuz.. dedi. 

Tabii, bu teklifi memnuniyetle 
kabul olundu. Biraz sonra, hakika
ten minicik olmakla beraber çok şi
rin olan bahçede beyaz örtülü masa 
etrafına Aliye, kocası Rauf, kar -
deşi Leyla ve iki genç kiracı top -
landılar. Tatlı tatlı konuşup gülüşe 

gülüşe kahve içerlerken kulakları
na yakından bir ses geldi. 

Bu hafif bir mırıltı, fakat itina 
· ile bir tangoyu söylemeğe çalışan 
bir kız sesiydi. Gayriihtiyari bütün 
başlar sesin geldiği tarafa. çevrildi. 
Dallann yeşil yaprakları arasından 
sekiz on metre ileride gözüken pen
cerede esmerimsi, mat renkli bir 
bayan var<:IL Yataktan henüz kalk
tığı, göğsünün oldukça açık olına
smdan ve siyah gözlerinin mah -
murluğundan anlaşılıoyrdu. Sanki 
kahve içenler kend.isini görmüyor
muş gibi kıvırcık perişan saçlarım 
söylediği tangonun temposuna uy
durarak başını kısa hareketlerle sa
ğa, sola sallıyordu. 

Bıı sırada. Aliye ile Leyla arasın
da min.idar bakışmalar ve yarı 
müstehzi gülüşmeler oldu. Kiracı 
Veysi ile Ali'nin gözleri bu gülüş -
me1erin ve bakışmaların neden ileri 

ci olacağız ... 
Leyla heyecanla sordu: 
- Nasıl bir rol? .. 
Ali ·izah etti: 
- Dinle; şimdi senin vazifen, 

Fahriye, her vakitki gibi tango 
söylemeğe başladığı zaman, bizim 
yatak odasının penceresinden ıs -
lıkla Fahriyeye akompanya ede -
ceksin. O seni, biz erkeklerden biri 
zannedecek. Sen, tangonun sonu -
na doğru, hiç kesmeden bahçe ka
pısını açıp gözükeceksin. Biz de 
kapının aralığından bu manzarayı 
göreceğiz, Bakalım, Fahriye ne ya· 
pacak! .. 

Hep bir ağızdan : 
- Muvafık.. muvafık! diye ba -

ğmştıtar. 

Bu kararın ikinci günü idi. Güneş 
henüz batmak iizere iken Fahriye
nin yine mahut tangosu duyuldu. 
.Ali, hemen Leylaya haber vererek 
karar Uzerine hareket etmesini 
söyledi. 

Aliye, kocası, Ali, Veysi.. bunla!' 
da bahçe kapısının arkasına gizle
nip seyre daldılar. Leyla ıslıkla 

Fahriyeye refakat edip yavaş ya -
vaş kapıyı açtı. BahGeye tam iki a
dım atmıştı ki, zavallt Fahriye he
vesle söylediği tangoyu kesiverdi. 
Gözleri bilyüdü. Dik.katle iki sani
ye kadar Leyla'ya baktı. Sonra bir
denbire pencerenin perdesini kapa
dı. Fakat perdeyi o kadar hızla çek
mişti ki perde kopmu.ş, Fahriyenin 
solgun benzi de akşam güneşi gibi 
bir renk almış, çehresi korkunçlaş
mıştı! .. 

geldiğini anlamak için Bayan Aliye- ============================= 
ye çevrildi. O da izah etmek mec -
buriyetinde kaldı: 

- Efendim, bu tangoyu sizlere 
söylüyor. Yani mahallemize l\oş 

geldiniz .. demek istiyor. 
Ali sordu: 

izmir Fuarı 

Çana.tt1<.ate (Hususi) - Çanakka
le'nin F.ceabat köyünden Hafız 
Mehmed'i bnğarak tasmim ve ta-

ammüdle öldürmek ve maktulün 
cesedini evinin odasına gömmek 
cürümlerinden dolayı idama mah-

00 dG 00 

kum edilen maktul Hafız Meh· 
med'in kansı Didar ile damadı Adil 
haklarındaki idam hükmü mayısın 

23 ünck salı günü şehrimizde Hü
kumet caddesinde infaz edilmiş, iki j 
katil asılmıştır. 

00 00 

Erzincanda Yerleri Değişecek 
Kaza Ve Nahiyeler 

..................... -. 
Erzincan, (Hususi) - Her yıl ol~ 

duğu gibi bu yll da ilk okullar sıra 
ile kır eğlenceleri tertip etmekte ve 
ya vrucuklara temiz hava aldırmak
tadırlar. Geçen hafta bu eğlencele
re iştirak eden okulların bir kısmı 
jandarma okulu civarındaki çimen
liklere ve bi rkısmı da Mehmet 
Ali Bey palankasına gitmişlerdi. Bu 
hafta da Cümhuriyet. Sakarya, Kur
tuluş, Gazipaşa okulları güzel hava
lı, bol sulu bir semte gitmek için ha
zırlanmaktadırlar. Haber alındığına 
göre sivil orta okul da son sınıf tale
besinin veda eğlencesini Mehmet 
Aii Bey pıdankasında yapmıya ka~ 
rar vermiştir. 
Ayın sekizinci gecesi sivil orta o

kul son sınıf talebesinin veda müsa~ 
meresi Gazipaşa okulu salonunda 
verilmiştir. Bu müsamereye birçolc 
davetliler iştirak etmiş ve neşeli bir 
gece geçirmi.ı;lerdir. 

Bir futbol müsabakası 
Ayın 14 üncü pazar günü Erzin

can .futbolcuları tarafından davet e
dilen Kayserinin Erciyaş takımile 
yapılan maçta Erzincanın daha ilk 
defa karşılaşmıya çıkan takımı ol-

00 00 ll8 

dukça kuvvetli bulunan Ercifaşa 4 e 
2 ile mağlup olmuştur. Daha ilk O· 

yununda umulmıyan bir varlık gös
teren Erzincan takımının parlak n
tisinden emin olan Erzincanhlar, 
Erciyaş takımını da tebrik ve tak· 
dirlerle uğurlamışlardır. 

Bir boğu!Tna vak'ası 

Bundan birkaç gün evvel şehre on 
kilometre mesafede bulunan Molh 
köyü civarında çalışmakta olan bir 
amele yıkanmak için Fırata girm\ş 
ve yüzmek bilmediği için bu hey· 
betli nehirde boğulmuştur. Müddei
umumi ve hükumet doktorunun mu
ayene ve tahkikatı neticesinde bu 
amel~nin civar köy ahalisinden Sa
lih oğlu Sü~evman olduğu meydana 
çıkmış ve defnine müsaade edilmi!;?
tir. 

Yerleri değiştirilen kaaz ve 
nahiye 

Heyeti Vekile kararile Kuruçay 
kazası İliç nahivesine nakledilerek 
İliç kazası namile işe başlıyaeağt 
gibi hiç nahivesinin ismi de Kuru
çay olarak Kuruçay kazasının şim
diki yerine nakli için vilayete ~mir 
gelmiştir. · 

88 88 - Anlamadım .. şarkı ile hoş gel
diniz, olur mu? 

Bu sene; açırma merasimi muhte
şem bir şekilde 9 Eyffil 

meydanında yapıfacak 
Leyla cevap verdi: İzmir (Hususi) - Bu sene Fuarın 
- Olur ya... Sizin gibi gençleri açılma merasimi, Basmahane istas-

Çankırıda Büyük Mersin Ceza . 
Bir Kalkınma Var E . d görünce dayanamadL yonu önündeki 9 EylUl meydanında 

Muad•kiler gtilüştUler. Abbm yapılacaktır. Belediye, bu meydanı 
ili ve etti: esaslı şekilde ıslih için faaliyete 

- Bu kızın tabiatidir. temi Fah- geçmiştir. 9 Eylt11 meydanındaki 
riye, hemen her gördüğüne Aşık parkın bir kısmı, parke meydan ha
olm.a.k ister, bir türltl de becere _ line getirilecektir. 

Yalnız lkUe•dl ve ticari vın e. 
••h•d• lfler biraz durgun 

t Ayd• ne k•d•r mah
kOm girip çıktı? 

mez. Şimdiye kadar Kültürparkın Lo-
Veysi yüksekten bir kahkaha zan kapısı önünde yapılmakta olan 

atarak: açılma töreni sayesinde Vasıf Çınar 
- öyle ise bu tangoya ben ba. • bulvarı ve civarı, işitilmemiş bir 

yılıyorum.. dedi. süratle imara kavuşmuş, burada bü-
Masada tekrar gülüşmeler oldu. . yük apartmanlar, evler. inşa ettiril-

Avni zamanda Veysi' · b Uml _ miştir. 9 Eybll kapısı cıvan metnik 
,,- nın u c e . d" . d 

sini Fahriye de işi~tl. v.~yette i ı, şım i Belediye ~ül-
Pek az söylemek tabiati olan A- türparkın 9 EylO.l kapısını yeniden 

liye'nin kocası Rauf ta söze k _ ve çok muhteşem bir eser halinde 
t& : anş inşa ettirmektedir. 

- Veysi Bey, bu kıza mukabele 
ederse bilyük sevap k.uanmış olur. 

Ali dayanamadı ı 
- Madem.ki iiin içinde sevap var, 

Fahriyeye ben de &şık oluyorum. 
Yine gülüşmeler oldu. 

· Bu sefer Ley.la dayanamadı: 
- Oh! .. Ne mutlu kıza, gökte a

rarken, yerde iki !şık birden eline 
geçti. 

Leyli, bu son cümleyi yüksekçe 
söyledf#i içhı Fahriye de f§ltmişti. 

· Memnun obn03 olmalı ki, tangor.u 
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KUtahyada Halkevl 
temaeları 

Kütahya (Husus!) - Uşak öğ

retmenlerinden 19 kişilik bir kafi
le, Uşak Halkevl adına, şehrimize 
gelmiş ve (Devrim yolu) isminde· · 
ki eseri temsil ettikten sonra Eski-

§ehir eğitmen kursunu ziyaret et
mek ilzere dün Kütahya'dan ayrıl
mı§lardır. Öğretmenler, Eskişehir
C!en sonra Uşağa avdet edecekler-
db-. 

Çankırı (Hususi) - Çankın'da 
yeni bir hamle başladı. Birkaç yıl 
içinde güzel evler vücud buldu. Mersin (Hususi) - Şehrimiz ce· 
Şehrin eteklerindeki binalarla süs- za evine l şubat 939 tarihinden 1 
lendi. Geniş caddeler açıldı. Mek- mayıs 939 gününe kadar evvelcı:ı 
tep, hastane yapıldı. Çankırı bu SU· devredilenlerle birlikte 229 erkek 
retle genişledi, güzelleşti ve yıl yıl 6 kadın mahkümun, 142 erkek, 10 
ihtiyaçları giderildi. • ka.dın mevkufun, 10 erkek amme 

Bu yıl Çankırı birkaç esere bir- borcu, 10 erkek muhtelif paar ce
den kavuşacaktır. Bunlar arasında zası suçlusu olarak ceman 407 ki~i 
Nafıa binası kübik olarak yapılmış girmiş ve yine mahkUminden 124, 
ve inşası bitmiştir. Yeni bilyü.k bir erkek, 3 kadın, mevkufinden 78 er
hastanenin alt kısmı ikmal edilmek kek, 8 kadın. amme borcundan 8 
üzeredir. Orta· pazarda dükkanlar erkek, muhtelif para cezasından 7 
yapılmaktadır. Şehrl hastaneye erkek ki toplu olarak 239 kişi çık
bağlıyan çay üzerindeki köprü be- mıştır. 
ton olarak yapılmaktadır. Bu duruma göre 1-5-939 tarihind~ 

Bunlardan başka- yakında 60 bin ceza evinde müddetinin dolmasını 
lira keşifli bir Halkevi binasının te- bekliyen 179 kişi kalmıştır. 
meli atılacaktır. Şehirde hususi in· Hapis mevcudunun her geçen ay 
iaat ta hayli göze çarpmaktadır. azalması mucibi memnuniyettir. 

Yeni elektrik tesisatının kttnılrna. ll!!!m=- ~~===.......,~=~~~~~· 
aı yolunda ikl senedenberi çalışıl-
maktadır. 

Ne olursa olsun Çankırı bugün 
2dıın adını iler !iyen bir yurd köşe-

sidir. Gönül ~le istiyor ki bu gü
zel yurd, iktısadi ve ticari hayatta 
bugünkü durgunluğu da biran ev
vel kaybetsin .. 

meydana çıkmak ıstiyordu. 
Bekirin bu halmi gören kahya\ 

şunları mırıldandı: 

- Bekir, ne o, olduğun yerde du
ramıyorsun? 

- Eh!.. Pehlivanlık bu ... 
- İyi amma; bunlar sana eş değil 

ki. .. Sana göre bir pehlivanımız ol
muş olsaydı, sen de biraz idman 
eder ve idma nalırdın. 

- Ne yapalLm? .. kader böyle imiş. 
- Maazallah, bu heriflerle idman 

yaparsan cenazen çıkar mc-ydan ye· 
rinci&>n 

- Görüyor musun herifleri? .. dev 
gibi... Eğer, istersen Ali Beye söy
liyeyim, biraz Arnavutoğlu ile bo
ğuş ... Fakat, senin için iyi olmaz ... 
Ne kadar hafif tutmuş olsa yine e
zilirsin? .. Sonra, Kırpınarda güre
şemezsin. 

- Benim eski vaktim olsaydı, sa
na idman verirdim. 

- Siz de güreşir miydiniz?. 
- Elbette ... Ben de senin gibi kü-

çük ortaya güreşen bir pehlivan
dım. Küçük derecede bir güreşçi i- . 
dim amma, oldukça afacandım. Se
nin kadar gövdem vardı. 

- ..... . 
Ali Bey uzaktan Bekirin asabile

şip titrediğini sezmişti. Gönlünü al
mak üzere bağırdı: 

- Aferin Bekir be! .. Sen de peh
livanmışsın?.. İdman güreş.inden 
bile hırs duyuyorsun? .. Fakat; seni 
kiminle idman yaptırayım?.. Gör
müyor musun bu adanılan? .. Adamı 
şose taşı gibi ezerler ... Sabret, ya
rın Kırkpmara gidiyoruz. Orada kü
çük ortaya çıkacak zorlu hasımların
la boğuşur kurdunu dökersin. Am
ma mağlup 9lmak yok ha!.. 

Beki~:. cevap vermiyordu. İçini 
kurt yiyordu. Misafir ve kimsesiz 
olduğu için mahviyetkar kalıyordu. .... 

Ertesi gün Ali Bey ve maiyeti 
Kırkpınar yolunu tuttular ... Yollar 
o kadar kala balık idi ki, geçit ver
mez hale gelmişti. 

Kırkpınar güreşlerine '!'Ürk imp.a
ratorluğunun her tarafından binler
ce meraklılar akın edip duruyordu. 

Selanikten, Kavaladan, Yanyadan, 
İskodradan, Draçtan, Bosna Hersek
ten. Tirandan, Serezden, İskeçeden, 
Manastırdan, Dobrucadan, Tutra
kazdan, Vamadan, Silistreden, İstan 
bul ve civarından yüzlerce seyirci 
yaylı arabalarla, atlarla, öküz ara
b alarile sefere gider gibi Kırkpınar 
yolunu tutmuşlardı. 

Türk imparatorluğunun coğrafi 
hudutları içinde bulunan bu ülke
ler, hep birer vilayet idi. Yüzlerce 
pehlivan da beylerinin maiyetinde 
Kırkpınara geliyordu. 

Mesela; Serez beylerinin, Gümül
cüne beylerinin maiyetlerinde kü
çükten büyüğe kadar çiftliklerinde 
besledikleri pehlivanlar vardı. 

Beyler pehlivanlarile beraber da
imi surette biribirlerine rakip bulu
nuyorlardı. Kırkpınarda desteyi, 
küçük ortayı, büyük ortayı, başaltı 
nı ve başı kurtaracak olan beyler B~ 
hür seneye kadar mağrurane bir su
rette yaşarlar ve dolaşırlardı. 

Beyler; pehlivanlarını giydirip 
kuşatmışlar, süslü öküz arabalarına 
bindirmişler, davul zurna çalarak 
Kırkpmara doğru akın ediyorlardı. 

İşte; Pınarhisar ayanı Ali Bey d~ 
bu beylerden birisiydi. O da, yanın· 

da Kavasoğlu, Koca İbrahim ve Ar
navutoğlu Ali pehlivan gibi nam
dar ve namağlup pehlivanlarl:ı 

Kırkpınara doğru gidiyordu. 
Yalnız Ali Beyin bulundl!ğu öküz 

arabasının kuyruk tarafında büzül
mü~ oturan tunç suratlı Sıvaslı Ka
zıkçı Kara Bekirden kimsecikler ha
berdar değildi. 

Ali Bey, pe!1livanlarınm namağ
lılp olduğunu bildiği için neşesine 
payan yoktu. Hiç Kavasoğlunu, ve 
Arnavutoğlunu yenebilecek pehli
van var mıydı ? 

Yüzlerce araba bir mekkari kolu 
gibi sırtsırta vermiş yürüyordu. 
Pehlivanların kalın sesleri ve 
kahkahaları Balkanlarda aksediyor
du. 

Bekir, Kırkpınar güreşlerini gör· 
mediği i~in bu cümbüşlü, alaylı ve 
debdebeli cemiyetin manzarasına 

bayılmışa. 

Fakat; Ana::loluda güreşe böyle 
gitmezlerdi. Süvari olarak bir vila
yetten diğer vilayete a~arlardı. 

Sonra; vil~yetler ve kasabalar 
halkı biribirine karışmazdı. Her ta
kım toplu olarak bir ordu kıt'ası gi· 
bi beylerinin ardından yürürdü. 

Lakin, Rumeli Türklerinin bu 
cümbüşü de neşeli ve azametli idi. 
Bekir, dü~ünüyordu: 

- Acaba; bugün gider gitmez -gü· 
reş başlıyacak mıydı? 

Yanında ve üst başında otur-sil 
kahyaya usulcacık sordu: 

- Kahyam, bugün öğleden sonra 
güreşler başlıyacak mı? 

-Yoo ... 
- Ye, ne vakit! 
- Yarın!.. . 
- Yarın baş güreş de ohtr mu? 
- Olur .. fakat; bundan sana ne! .. 

Sen kendi güreşine bak! .. Küçük or
ta yarın başlar ... 

Bekir sevinmisti. Demek yarın 
baş güreş vardı. İçi içine sığmıyor· 
du. Damarlarındaki kan süratle gi
dip geliyor. kalbi heyecandan faz· 
laca atıyordu. 

Kahyaya merakla şunları da sor-
du: • 

- Kahyam, acaba. başa kimler gü· 
reşecek dersin? 

- İlahi Bekir, küçük ortaya kim· 
ler güreşecek diye merak etmiyor· 
sun da başa kimler güreşecek diye 
soruyorsun? .. 

- Zannederim Kara İbo, Makar· 
nacı gelirler... Zannederim değil, 
muhakkak gelirler ... 

(Devamı var) 

Başı ağrıdan 
çatlıyacak gibi 

·:tfJ:t•>D~ 
En şiddetli Baı Ye Diş 

Ağrılarını Dindirir. 

NEVROZiN 
Bütün ağrı, 

sancılan 
sızı •e 

keser. 

NE VROZiN 
Nezle, Grip ve Romatizmaya 

karşı çok müeısirdir. 
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iSTANBUL DEFTERDARLIGINDAN: 
Sıra İsim ve §Öhreti 
No. Senesi 

İştigal vaziyeti ve ticaret adresi • Verginin 
miktarı 

lira 

1 935 Celal Nuri 

2 935 
kıst 

3 935 Jlans Volf 

4 985 1 • 
"' 5 935 fvan Vander Slül&ı 

6 936 Besim Hamam6: 

7 936 > 
Kıst 

8 935 Timurbahrami 

' 
lflenzlncf Küçükpangaltı H. G. 194 

'· > 5 

1 İthalat ve ihracat komiByoncusu 
, Cihangir Güneşli apartıman N o. 6 

, 1 

Y-omisyoncu, Firuzağa Sıraserviler 
No. 12. 

Kısım I sel - S. N. 2 

> > > 

Mukriz K. 2 Abidei Hürriyet 1'13/2 

9 935 Temaşa Tiyatr o Türk Om- Firuzağa Sıraserviler 38/38/2 
niyum anonim şirketi 

l~ 936 » , 

11 936 Tülbentçi Muhittin Mah- Hamarrıcı, Kulo(!lu Suterazi S. N. U 
Kıst .d.Y~ . 

12 936 > .. 

Kıst 

13 935 Halil Vahit 
j 

14 935 > • 
15 935 Bedi Şazi 

.. ./ 
16 935 Kostantin Apostolidis ve 

şeriki 

17 937 Must afa Taşanırma/ 

18 938 Rüştü Güler 

19 937 Ohannes Minasyan 

l 

İçkili lokanta, Kuloğlu :M. KuloP'lu 
sokalr ~,. , 

> 

İthalat ve ih:rı:u.:at Komisyoncusu 
Teşvikiye Güzelbahçe 64/2 
Yenibahçe gazinosu B. Pangaltı 

kışla arkası 26 
Kahveci, Ha. G. M. Rumeli C. 79/J 

Yazlık "'v~tro, Mecidiye B. dert 
(' :o 

20 937 , 
Dudak boyacısı ve pudracı Mecidi· 

j 

J ye B. dere C. 79 

» ' 

21 938 Hamdi Erol · 

22 937 Fikret Dokmdn i 

23 938 Artin Zarek 

24 937 İsmail Hak.J.r~ 

25 937 Ali 

26 937 Ahilya 

27 937 » 

28 938 Hilmi Uzuntaş 

29 938 Azmi Türkol 

30 937 Ali 

31 938 Emrullah 

32 938 Dimitri Kiryakfdis 

33 938 Katerina Dimapulu 

34 938 Parseh Gönciyan 

35 937 Salih Hakyeme' .. 

36 937 Şevket Demirrenk• 

37 937 Sefer 

38 938 Vahak 

39 938 İsmail oğlu !Çıush 
4o 938 Yervant KaragÖ' 

41 938 D imitri Arpa9 

42 9.37 İbrahim 

ia 938 Artin 

" 

t4 938 Osman Gezer 

45 938 Françı Demirel 

46 937 Serkis Levendiyaı 

• 

' Kır kahvecisi Mecidiye B. dere O 

K. Çi!lik içkili lokanta, K. Çiflik 
c. 8/10 
Sobacı, Bozkurt Kurtuluş C. 67 /1/1 

t : 
j 

l\.Iana,r, Bozkurt Ergenekon C. 119 

Garaj , Meşrutiyet Şair Nigar 16/ 
18/ 20 
Tuhafiyed. Pang~ltı Ergenek<m 
c. 7 

) 

Kolonyacı, Cumhuriyet H. G. 243/~ 
~ 

Manav, P. 
~ 

~ Marangoz, Mecidiye C. 3/8 
1 

265 

' 
. Helvacı, İnönü Cumhuriyet C. 39 

4 Bakkal, İnönü Satırcı S. 11 

1 Gazino, Harbiye Taşkışla Nı A. 

Demirci, Şişli H. G. C. 379 

Tütüncü ve aktar, Şişli H. C 
:No. 299/1 

''Ekmekçi ve manav, P. H . G . z .. 
( 

Kömilrcü, P . Cedidiye 146 , 
r 

Terzi, P. Cedidiye 1 ı 

{Aşçı, Cumhuriyet Cabi 14 
1 
• Sobacı, Cumhuriyet Saksı S. 27 
l 
I' Kasap, Cumhuriyet Silahşör 31 

'P 
Manav, H. G. M. H. O. S. 186/1 

' ~ İ Döşeme t amircisi, Gümüşsuyu Kış"· 
,. la geçidi 31 

M anav, Gümüşsuyu Takızafer cad· 
desi 34 
Kundura tamircisi, Gümüşsuyu O.. 
manlı S . 1 

' Marangoz, Gümüşsuyu Pembe S. 

ı 47 
937 İsak O. Menahim 

No. 22 
Kundura taın.ireisi, Gtimüşsuyu 
Pembe sokak 22 t 

, •a 937 ı1o ouad Akar 

' 49 9"'7 v ~usuf ve Mehın• 

1 
Ttitün ve kırtasiye, Gümüşsuyu ş .. 

' bit Muhtar Bey 38 
ı Kahveci, Gümüssuvu a~~ O. 

i 6/10 

130 83 K. 
26 17 B. 
~91 K. 
1 78 B. 

240 00 K. 
48 00 B. 

288 00 Za 
155 38 K. 
31 08 B. 

240 00 K. 
48 00 B. 

288 00 Zaı 
, 19 00 K. 

3 80 B. 
7 90 K. 
1 58 B. 

18 96 K. , 
3 79 B. 

544 00 K. 
108 80 B. 
546 00 K • . 
109 20 B. 
~ 90 K. 

6 18 B. 
9 60 K. 1 

1 92 B. 
11 52 Za• 
24 00 K. j 

4 80 B. j 
. ~ 80 z. : 
rn 02 K. 1 

2 60 B. 
60 02 K. 

12 00 B. 
451 98 K. 
90 iO B. 
19 55 K. 

3 91 B. 
55 13 K. 
11 03 B. 

3 69 K ! 
73 B ' 

3 59 F .. ı 
72 B. ~ 

21 70 K.] 

4 34 B.
1

ı 
1120 9~. K. 
224 3d B. · 

13 fıO K. 
2 70 B. 

38 25 K. 
'7 65 B 

5' 00 K. 
lJ 80 B. 
18 12 K,, 

a 62 B.i 
8 88 K.~ 
1 78 B. '. 
1 60 Z. ' 

57 51 K.; 
10 05 B. ' 
a 13 K.1 

1 63 B. 
13 50 K. 
2 70 B. ;. 

64 80 K.'. 
12 96 B. '. 
11 25 ıı.ı 
2 25 B. ı 

121 50 K.
1 

24 30 B.' 
15 75 K.! 

3 15 B.~ 
14 80 K. i 

2 96 B.l 
' ?. 22 z. j 
,10 94 K.l 

2 19 B. 
1 50 ~ı 

•Jtl Z. ' 
23 z. 1 

1 

7 50 K. ı 
1 50 B. 
9 00 z. : 
9 00 K.' 
1 80 B. 

18 90 K. 
3 98 B. · 

13 50 K. 
2 70 B . . 

26 25 K. : 
5 25 B. ı 
2 25 K.ı 

45 B. I 
5 85 K. 
1 17 B. 

10 68 K. 
2 14 B. i 

54 00 K. t 
10 80 B. · 
2 51 K. · 

' 50 B . . 
45 z. ; 

8 00 K. ; 
eo B. 

8 31 K. ' 
1 66 B. 

1. 
10 07 z.: 
12 60 K. : 
2 52 B. : 

15 12 z. ' 

K. nev. 
tb.barname 

No. 

'\, 
\ 

, 
f 

' 

.. 0/84: 

10/8! 

3/1? 

10/54 

2/34 

f;/78 

6/77 

10/90 
10/52 

10/58 

10/87 

3/33. 

~/20 

10/88 

8/30 

3/ 29 

19/33 
18/ 88 

19/ 75 

19/76 

17/ 85 

19/ 71 

4/69 

7/30 

4/ 79 

J4/ 5t 

19/85 

«3/ 46 

5/30 
l5/4 

2/99 

8/38 
11/22 

7/70 

18/13 

16/25 

10/13 

13/50 

fJ/ 87 
7/12 

7/47 

3/45 
3/9 

17/46 
13/89 

14/74 

; 14/75 
ı 

18/61 

19/ 81 

•.19/ 80 

Sayfa, 7 
W4SWE ,---------------------,----·· 

1 A s 15.! R L İ K l ş L E R iı l s A G LI G 1 N 1 z 1 
Yedek subayların yokla- lüın ve tercüm~ derecesi. 

malara daveti g) Topçu ve fen sınıfına mensup K O R U Y U N U Z 1 
Fatih AskerliJc. Şıı.bestnden: yedek sübaylarm yabancı dillerden 1 
1 - Fatih şubesinde kayıtlı bulu- başka sınıflarının hangi kısıınların

nan yedek sübayların yoklamaları· da ihtisas sahibi olduğu. 
na 1 haziran 939 da başlanacak, 30 h) Doktorların ihtisas şubeleri ve r 
haziran 939 da bitecektir. ihtisas vesikalarının tarih ve numa-

2 - Yedek sübaylar bu gösterilen 
tarihler içinde (mesai harici müs
tesruı) diğer mesai saatlarında saat 
9 dan 16 ya kadar yoklamaya gele
bilirler. 

3 - Her yedek sübay bizzat nüfu
su ile şubeye gelecek. yoklamasını 
yaptıracaktır. 

4 - Şubeye gelemiyecek derece
de hasta olanlar çitte etibbadan alı
nacak ve Belediyece tasdikli bir ra
porunu şubeye göndereceklerdir. 

5 - Gerek hasta olanlar ve ge
rekse İstanbul haricinde bulunctnlar 
aşağıdaki hususatı mektup ile şube
ye malUmat vereceklerdir. 

a) Halihazır ikametgah ve memu
riyet adresleri. 

b) Bir müessese veya memuriyet 
te müstahdem ise aldığı maaş veya 
ücret miktarı. 

c) Sicil veya kayıt numarası. 

d) Sube defter kayıt No. rütbesi 
ve sınıfı. 

e) Açık yazılmış soy adı (Remiz 
kullanılmıyacaktır). 

rası. 

i) Kimyakerlerin ihtisas iUhelerL 
j) Denize mensup yedek sübayla.

rın da sınıflannm hangi kısımların
da ihtisas sahibi olduğu. 

6 - Yoklamalarını zamanında 

yaptırmıyanlarm 1076 sayılı lanuJ 
nun 10. maddesi mucibince ce.za gö. 
recekleri ilAn olunur. 

" .... 
Bakırköy Askerlik Şubesinden: 

l - Şubede kayıtlı yedek 3Übav • • 
ve askeri memurların 1 Haziran 
939 gi\'1Ü başlamak ve 30 Haziran 
939 da nihayet bulmak üzere şube
de senelik yoklamaları yapılacak
tır. 

2 - Mazeret dolayısile mekt upla En hoi ve tabii meyva 
müracaat edeceklerin yeni adresle- uaarelerinden yapılınııtır. 
r ini ve sıhhi ahvallerini; sınıf ve Taklid edilmesi kabil ol~ 
sicil veya kayıt numaralarını be-
hemehal bildirmeleri. mayan bir fea harikasıdır. 

3 - Muayyen müddet zarfında INGILIZ KANZUK 
mür acaat etmeyenler hakkında ce~ ECZANESi 

f) Yabancı dillere vukufu, tekel-
za maddesi t atbik olunacağı ilan BEYOGLU - İST ANBUL 

.. ................. llllllıiııl olunur. 

' 

51 935 Murtaza • Kahveci, Fer iköy Okm~y'iallı lB 

52 936 > > ' 

53 935 Fatma Ibrah)Jti· 

54 935 •. 

55 535 Simon Sofya).jx-!\ ·rerzi, Cabi caddesi 50 

5f S alih Fırın Hagazı caddesi 12 6 

tstelyc. Garaj, K . Parmakkapı 46 

..... 
58 935 Nikolı . Türk sineması büfesi, Taksi") 

60 935 <:!ezmi R.ifaı .i Terzi Osma.nhev Zekiney apart. 

·~ 

61 935 Musa henyocll K atip Mı:ıs. Çeleb~ 

62 D35 J'Tifan Baronvan Marangoz. Fatin Efendi S. Q2-54 
.....,,,. .. ~. ,,., . 

63 ~35 Otomobil U'ürk ıarıonim Taksim Merkez garaj ı· 
şirketi 

64 935 l:sITT.".is He~-ve .~_erli ... .._ __ ,__.. ~ .... 

65 935 .Tak ve Kiryıut 

66 aa5 Odesya Ami:~ 1l 

67 935 Nişan 'Baroh '· ,,,. ,,,.. 

68 935 Toofilo 

69 935 Besin .. 

70 935 VirasıJ - -· ~ 

71 935 r.neudye,r..: 

72 930 Muşe. 

73 935 .Bn·isıo ve .So~ 

74 935 Etem Ülker. 

75 935 Şaban 

r . 
Oto levazımı, Cumhuriyet C. 105/1 

Marangoz imalathaJıesi Haıwnoil:ı 
S,P'· 
' 
Marangoz, Baysungur :54/~2 

1 

r Marangoz, Firuzapa ~fıQ'an-u ,., 
tıl 

•I 

' ' Hamamcı, Se1 sokak Nfı. 10• 
·r 

Marangoz, Samanyolu 22 

, .. 
Komandit Ş., Cumhuriyet C. ' 

Hamamcı. Cukureuma ~ 
··-

(Fırın, Fatin Efendi No. lf 
f 

ı 
Fırın, H. G. caddesi 251 

· .Döşemeci, H. G. caddesi 2027!"' ' 
..... 1ı 

16 57 K. 
'"l'I. 3 31 B. 

·21 00 K. 
4 20 B. 
ili 82 K. 
·ı 36 B. 

'5 24 K. 
3 0!} B. 
2 74 z. 

38 56 K. 
7 71 B. 
6 94 z. 
8 75 K. 
2 50 B. 
3 37 z. 
7 00 K. 

60 B. 
1 30 z. 

19 40 K. 
2 40 H . ·:a • 5 z. 
3 28 K. 
2 42 MU. 

94 H. Y 
3 68 Zam 

56 K. 
56 Z. 

7 20 K. 
2 23 Mu, 
1 20 H . 
B 81 Z. 
~ 80 K. 
2 32 MU 
2 60 z. 
'00 K. 
t 30 B. 
~ 9a MU. 
? 98 Zam 

L6 80 K. 
2 40 H. 

19 20 
00 68 K 
99 04 M11 
17 28 H. 
'24 38 Z. 

8 40 K. 
84 Z. 

33 60 K. 
7 20 H. 

16 56 z. 
16 00 K. 
1 60 H 
8 28 z. 

86 63 K. ' 
8 47 B. ! 

98 89 Mul 
115 42 Z. 1 
H5 2-l K. , 
64 96 Mu. 
26 90 H . ~ 

237 10 Z. 
r 

21 97 K. j 

21 10 B. ~ 
18 99 Mu. : 

. 164 21 z. ! 
1 

16 80 K. ! 

5 58 Muj 
7 27 z. 

12 04 K. ! 
1 20 z. 

14 00 K. 
4 80 z. 

-- ... .. - · .. 

14/59 

14/ 60 

14/53 

14/54 

13/9~ 

6/7 

6/ 9 

o/30 

6/32 . 

6/ 14 

l / 6f 

7/72 

'7/ 11 

7/ 14 

7/20 

7/21 

7/22 

1/ 23 
1 

7/ 28 

7/ 29 

7/ 30 

7/ 33 

7/34 
9/ 15 

• 

Feriköy maliye şubesi-mükelleflerinden yukarıda adı \'e işi ve eski 'adresi yazılı ıalüsTar ierki ticarefü .. 
yeni adreslerini bildirmemiş ve yapılan araştırmada bulunamamış olduklarından hizalarında gösterilen yıl. 
lar a ait kazanç ve buhran vergileri ve zamlarını havi ihbarnamelerin bizzat kendilerine tebliği mümkün ola. 
mamıştır. Hukuk usul mahkemeler i kanunun 141-142 inci maddeleri hükmüne tevfikan tebliğ yerine geç-
mek üzere keyfiyet ilAn olunur. 2715/939 



.,.,.,-"-.._ 

inhisarlar ll. Müdürlüğünden : 
Cinsi Miktarı Muhammen O/o7,S eksiltme eksiltme 

bedeli teminatı tekli ıaati 

Motör ( 110 bey- 1 adet 6950 521.26 kapalı z. 10.30 
girlik) 
Motör (70 bey- l adet 4500 337.50 açık eks. · ıı 

girlik) 

I - Daç marka biri 70- diğ:?r.i uo· 'beygir ~uvv~t~nde iki adet motör 
yukarda hizalarında gostcrilen usuller!~ satın alınacaktır. 

II - Muhammep bedeli, muvakkat teminat, eksiltme saatleri hizala
rında gosterilmiştir. 

III - Eksiltme 31/V /939 tanhine rastııyan çarşamba günü Kabataşta 

Levazım ve mubayaat şubesındeki alım :komisyonunda y~pıla_caktır. 

IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız olarak alına
bilir. 

V - İsteklilerin eksiJtme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 
güvenme paral~rile müracaatları ve kapalı zarfl~rı ihale saatinden biı' 

saat evveline kadar kanuni vesaikle birlikte mezkur komisyon başkanlı· 

ğına makbuz mukabilinde verilmesi lazımdır. (3i30) 

11>-

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

II - Muhammen bedeli 9,900, muvakkat teminatı, 712.50 liradır. 

nı - Elmiltme 13 VI/ 93!> pazartesi günü saat 15 te Kabataşta leva

zım ve milbayaat şubesindeki alını komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartname ve nüınunesi ht!r gün sözü Je<;en şubeden_parasız a
lınabilir. 

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

güvenme parası makbuz veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek 
kapalı zarflarını ihale günü eksiltme saatinden bir .saat evveline kadar 

mezkur komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri lazım-
dır. 

Pariıin en s~ 1 mod ~ı 
kadın f&pkabrı Be}oflunda 

BAKER 

• c3737• 

tstanbul A. Jiye altıncı UuJml' 
mahkemesinden: 

Müddei: tıyas Yalvok. 

Müddeialeyh: Vasiliki namı diğer 
Vaso, Yedikule Kazlıçcşme Demir -

Müthiş ıztırablardan sonra bu kadar derin 
sükun ve rahat ancak · 

ka aıulabilir 

G R ·i Pi N 
Diş, Baş, Mafsal,, Romatizmı, S nir v11 ~dale ağrıları d~ 
olmak tiz !re bütün ıztırabları derhal geçırmekle h 1 rareti 
rür. Nezle, Grip ve Bronşiti izale etmekle hak lı bir 
kazanmi1tır. 

danı' 
düşü
şöhret 

Aldanmayınız. Ra§bet gtiren bar ~ayin taklld ve 
benzeri var,ır. G R 1 P 1 N yerine ba,ka bir 

marka verlrlarse ~lddetle reddediniz. 

'28 MAYIS 1939 _! 

Al e d be hAde ., a emın e ır a ıse ... 
SUT MAKINELEPI 
1939 modelleri gelmiştir 

D : ny:?n•oı en sağlam ve r;.....-~z 

1 
SÜT MAKiNELERi dir. 

c ( • 
Pulanmaz, lekelenmez ve bo:ı:ul· 

;n.az. Yedek a1uamı daima mev-

cuttur: Micle makinele rimize 
mahsus busuat yağımız ge!miş
tır. Fi:lh diğer )ağlarJan 

daha ucuzdur, Auado ud:ı &ıc.en
te aranm1ktarır. 

'liirkiye urrium dı!po~u Jak D~kalo ve ~.51. İstanbul Tahtak:tfc No. 51 
TAŞRA SATIŞ YERLERi : 

Ankara a:!enten..>-
" Adana .. 

Konya 
" Ceyhan .. 

Gaz ianteb • I 

En urum .. 
Polatlı .. 
Eski,ehir 

" Trabzon 
" Trabzon 
" Bolu 
" Sivu ,, 

Yuıuf Eıendcmir ve ojulları 
':l~er Bateim4!'z 
Mehmet, Şükrü, Necat~ Katıkr,ı 

~-id Akman • 
Mutafoilu M. Şakir Ö'zt~kcr 

Net'et Solakoğlu 
5ül~yman Uzgeneci 

Al~nya1ı Abdurrah 'D~::ı · Şeref 
Pola thancli k ardt-.şl •r 
Kt ruınahuıut oğlu Hafız Saıl:h 1 
Mehmet '(önder • 
Muaah GöT.ü Küçiik 

' · Beykoz Kaymakamlığından: 
Anadoluh isannda Göksu mevkiinde Küçüksn cacldcsin<le ıl~ mektep 

ittisalinde AbdiilhPmit Kavasoğlu ile Nazım Olçaylonun müştereken mu· 
tasarrıf oldukları rnıı metre murabbaı arsadan haritası mucibince 2604,4G 
metre muraccaı cedit 2/12 sayılı yerin Posta, Telgraf Umum Müdürlüğünce 
yeniden ırış ıı ettirilecek Posta, Telgraf binası için menafii urr.um!ye na· 
mına ist.mlükine k

0

arar verilmiş ve ehlivukuf marifetile arsanın beher 
metre murabbaına 175 kuruş ve arsa dahilinde bulunan binalaıdan biri· 
sine kaimen 800, diğerine de 100 lira kıymet tı:kdir edilmiştir. Keyfiyet 
1295 tarihli istımlak kararnamesine tevfikan ilan olunur. • c3693> 

Mağaıa!arını:ı yeni 

Kadın Şapkaları 

Dairesinde teşhir edilmek

tedir, Gelin:x; intihap 
ediniz. 

hane caddesi No. 135. ;;!~~~~~~~~!!!iıi~~~~~~!!!!."""1111111111111111~~~~11111111"'!!!""!!!'1111!!!!!!'!!~ 
141, 142, 143 ve 183 üncü maddele- aivanhaneye asılmış olmakla mu - ı· b ı B ı d • Il A } 

Müddei tıyas tarafından müdde!- rine tevfikan iade kılınan bu.arzu- ailey!ı Vaso'nun yukarıda yazılı Stan U JC C İyesi an arJ 
~~~~~~~~~~a ~~~kiht~~~~~~~t~~~~~~~~-.~--••••••••••~-------~-----~ 

-

davasına ait arzuhal sureti davalıya vetiye varakasının mahkeme di - rerek tahkikat için tayin kılınan 
tebliğ edilmek üzere yazılı adresine vanhanesine asılmasına ve 939/ 644: 13/ 7/ 939 per~·mbe günü saat 10,30 
gönderilmiş ise de mumai1cylıın No. da kayıtlı işbu davaya müddei· da mahkememizde hazır bulunması 
mezkur ikametgahı terk ile semti aleyhin on beş gün içinde cevap ver- veya kanuni bir vekil göndermesi 
meçhule gittiğinin bcyanile iade kı· 

1 
mesine karar \'erilmiş ve bermucihi lüzumu tebliğ yerine geçmek üzere 

lınmn.sı üzerine H. U. M. K. nun ı knrar arzuhal ile davetiye varakası ilfın olunur. 

j 
Yarım litrelik şişesi perakende loo kuruştur. 

SATICILARA 0/0 10 TENZİLAT YAPILIR. 
inhisar satış kamyonlarından, satış mağaza ve depolarından isteyiniz. 

Beher metre murabbaına 4 lira bedel tahmin edilen Aksaray yangın 

yerinde 49 uncu adada 1255 harita numaralı arsanın yanında 1,65 met· 

re yüzlü, 34 metre murabbaı sahalı arsa alakadarları arasında satılmak 

üzere açık arttırmaya konulmuştur. Şa.rtnamesi levazım ıtıildürlüğüncle 

görülebilir. 1stekliler 10 lira, 20 kuru~luk ilk teminat makbuz veya mek· 

tubile beraber 5/ 6/ 939 pazartesi gii.nü saat 14 buçukta Daimi Encümen· 

de bulunmalıdırlar. (B - 3525) 

TÜRK HAVA KURUMU 
Büyük Piyangosu 

ikinci Keşide: .11- Haziran -939 dadır. 
Büyük ikramiye: 45.000 Liradır. 
Bundan başk~: 15.000, 12.000, 10.000 
liralık ikramiyelerle ( 20.000 
ve 10.000) liralık iki adet mü
kô:f at vardır . .• 

Yeni tertipten bir bllet alarak '"tırak etmeyi 
ihmal etmeyiniz. Siz de piyangonun mea'ud 
ve bahtlyarJ .a rı arasına glrmJ~ ol"' ı Eunuz ••• 

ZAYİ 

7638 sicil numaralı şoför ehliyet
namemi zayi ettim. Yenisini çıka -
racağımdan eskisinin hükmü yok
tur. 

Şoför Zeki 

--·------
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . ~ 

Or. Hafı z Cemal 
Lokman Hekim 

Dahiliye Mütehassııs 
Divanyölu 104 

. 'Muayene saatleri pazar hal':i.ç 
her gün 2,5 • 6 sah, perşembe 

ve cumartesi sabahları 9 - 11 
fokarı:tya T. 22398 

• • • • • • .. 
• • r 

........................•......... , ...... . 
b eniz Hcıstahanes ı cilt ve zührevi 

hastalıkla r mütehassısı 

DOKTOR 

Feyzi Ahm·et Onaran 
Pazardan mcı,ıda her gün 3 den 

.ı:;onra hastal.ırıı• ı kabul eder. 

Adres: Babıali Ccığalo{jlu yoku

§U kö~·ebaşı 43 Nı.mara. 

İstanbul HalkTiyatrosu 
Kr:NAN GOL~R 

Gündüz Üsküdar 
İnşirah bahçesinde 

matine, 

EKMEKGİ KADIN 
Komedi 3 perde 

~ 

geccKadı:..öy Kuşdilitiyatrosuııd9 

DAMAT BEY 
====·==..==::..============~ 
- Dr. tH.SAN SAMI 
GONOK<h"'< AŞISI 

Belsoğukluğu ve lhtih:tıarına kar~• 
Jek teı:;trll ve tue aoıdır. Dl vımY01 
~ulhınruahmud tl\rbesi No. 113 

.--~_,,..-..,~~~~~~~--
..-'!'!!'> 

Sa. lı Hı l: ~ <Mwaleddbıa Sa~~ğ1• 
Ne~riyut mtidiiriıı •laoid ÇE'l'İ~ 
Basıldığı yer: Matl>ul Ebilz:dJ11 


