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KURUŞ 

Memleketin ihtiyaçları Tesbit Ediliyor . 

(Foto A. A.) Cr=Mıs reUimiı IGylk p~ IÇaraltaJ1acla . ~erk-. '!• Ca.laarreiliai tlialeyea Kurultay h alan 

-,_lta-lya~n . IKurultay .· EiıCümenlerinde Vaiio"""""ok-..,,..,.,t~~r~: L~u~At...__fi~K...__ıyvvvr~ 

ly~!.~,f".J CUi4 YALÇ•" Dün Yapılan Müzakereler dar Ankaradan Dönd~ 
Gazetemize Beyanatta Bulanan 

Vali Yapılan lıleri Anlattı 
' c· 
~ ıe':!:a::::u~;ı:: Ucuz Halk Radyoları İçin Yakında Kanun Çıkacak. 
$~ıırı::: Hususi Mekteplerde Talebeye Müsamaha Yapılmasına 

1 

~~2- haber verdiler. ~taı:!:ı~ Müsaade E dilmiyeeek Yeni Yollar Yapılacak 
"""'181ldıkıan tabirlerle, bugjlıı Av-
~ı>anın ortasında, yüz elli milyon- Ankara, 30 (A.A.) - Parti Büyük • ~ • 
~k Yekpare bir kuvvet kitlesi te. Kurultayı encümenleri bugün öğle· " Meclıa Bütce 

1 

lçkUJ etmiş bulunuyor. den önce ve sonra yaptıkları toplan.. • • • 
b• Alınan • ~talyan ittifakını, bir • tılarda kendilerine tevdi edilmiş O• Müzakerelerı 
b~lerile sevaşerek tnukadderatlarını lan meseleler üzerinde müzakerele-
ırle§ti~en iki lişık izdiv1ıcında~ zi- rine devam etmişlerdir. Bunlardan Sona Erdi 

~ade, hır maksat ve menfaat milli.- nizamname ve program encümeni 
.~• bir arada yaşamayı mUna- mesaisini bitirmiş bulunmaktadır. 

•ıp g·· b oren ir aile rabıtasına teşbih Nizamname ve Program Encüme-
ede~ Çünkü bu iki milletin a - ni bugünkü toplantılarında program 
~~dii. ka.rakter ve hissiyat benze- projesini tetkik ederken Nafıa Ver1• '1tal"§ılıklı emniyet ve hürmet kili Ali Fuat Cebesoy, Ziraat Vekili 
~Yıularmdan mütevellit, müteka- Muhlis Erkmen, İktisat Vekili Hüs-

Bu vesile ile Baaşvekil 
bir nutuk söyledi 

blr muhabbet gibi alikalar nü Çakır, Ticaret Vekili Cezmi Er
bıeVZubahs olamaz. ltalya ile AJ- çin, Gümrük ve İnhisarlar Vekili 
~ya, on sene müddetle askeri bir Raif Karadeniı;, Sıhhat ve İçtimat 
ilci ak akdetmiflerse, bunda, het' Muavenet Vekili Doktor Hulılsi A· 
"-taral. ta lrendiskiçin büyü bir lataş, Münakalit Vekili Ali Çetin· 
· ~üt w sırf bu menfaat kaya, Maliye Vekili Fuad .A:ğralı ve 
,::e kalblerindeki samimi duy _ Maarif Vekili Hasan Ali Yücel'in 

Ankara, 30 (A. A.) - Büyük 
Millet Meclisi bugün Mazhar Ge -
men'in başkanlığında yaptığı top -
lantıda 1939 yılı bütçesi Uızerindeki 
müzakereleri bitirerek muvazenei 
umumiye kanun liyihasın 364: reyle -

Lütfi Kırdar dün sabalı kencİiaini kartıhyanlar aruında 

B 8Uaturmtı1 demektir. mütalealarına müracaat edilmiş ve 
lal un~. dolayıdır ki, Alman _ ı- milzakereye iştirak etmekte bulu
a'-Yan ıttifakını bir sulh ve silkfın nan Parti Genel Sekreteri ve Erzu· 
"ileti -klin . b ~ "'.' de tasavvur ve kabul et- rum me usu Doktor Fikri Tuzerle 

BqYekil Glmlaurreiıimizle 
yanyana 

~ Unkln yoktur. Bu mutlaka Parti Genyönkur azaları Sinop me
~ tecavUz ve istila emellerini ta- busu Cevdet Kerim 1ncedayı ve 
bir tık ettirmek için haızrlanmıj Ankara mebusu Mümtaz Ökmen'in 
tt.J harp 8.letidir. Çünkü Almanya ile izahatından istüade olunmuştur. t!ncümence kabul edilerek teşkilat 
l'uı Ya ~ç. bir taraftan tehdide ma- Encümen bil tün bu tetkikatmda kademeleri arasında buna da yer 
.bir defudirler. Bunları müşterek proje üzerinde esaslar mahfuz kal· verilmiş ve nizamanmeye ilave e
ıa..::rku. birleşmeğe sevketmiş 0 _ mak şartiyle teferrüata ait bazı ta- dilen bir madde ile müfettişlerin 
llrn · DiişUnmell ki Altmanlar .. ~ d.iller yap.mi§ ve u~um.i idcıre heyi!: vazife ve salahiyetlerinin umumi i.
lltıı "illi harbin hatıralarlnı ve İtalya- tınc~ :enıden teklıf edılen ve Partı dare heyetince tanzim ve genel baş-
la. h.iyanetini unutuyorlar. Bu ko- teşkılatında müfettişlikler ihdası (Sonu S üncü sayfamızda) 
~~d~~~~Alm~e~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ A\'Uaturya ve Macaristan tın-r ' ~toı1Ulctannın ittifakından isti - K o 1 
lıt b.ederek Avrupada hayın sayı - M T C 1 L A R 
lıaıd: devlet haline gelmiş olduğu 

ı.ıu~t:Ytik harpte menfaatlerini p E ş 1 N D E blllara, erine hiyanette bularak 
h ~1'11 sillh kullandı. Alman
ı&bu, . bunu atfediyor; ttaıyan 
~ k•thtde kalmJf Almanlann se
~e ~k~rını tıkıyor; Avusturya 
ile, 'rtry ristanuı varisi olduğu hal
~Üıııa esteyi unutmu§ görünüyor. 
ltaJy~apabUmek için bir müddet 
be~ daha büyük bir fayda 
'-~da ekte ohnası zaruridir. Bu 
~· Ahrıanyanın müdafaası ba
~daıı lllzumsuz olunca, mutlaka 

YIUUıı • :ttalya ile sonra he-· 
llüaeyta CabJt y ALÇIN 

'<ıBoaıı 8 tiııcü sayfaou:ıda) 

• • 
-ilk Tefrikasından itibaren Sizi 

Saracak Fevkalade Bir Eser 
M. Sdır Bu Eserinde hayatını sarp Balkan

larda Bulgar ve dliar komltacllan taklple Geçiren 
Buraah Atat Ahmet Çavutun habralarını anla· 
lacaktır. 

YARIN BAŞLIYOA 

ve ittifakla kabul eyleirilltir. 
(Sonu S iilıetl ~yfamnda) 

Şükrü Saraç6flu 
Moskovaya Gidiyor 
Moskova, 30 (A.A.) - cHavas> 
Haber alındığına göre, Türkiye 

Hariciye Vekili Şükrü Saracoğlu 
y,akında Moskova'yı ziyaret edecek
tir. Hatırlarda ol!fuğu üzere Sovyet 
Hariciye Komiser muavini Potem
kin'in son Ankara'yı ziyareti Türk
Sovyet dostluğunu arttırmıştır . 

Fransızlarla Tam 
Anlaşma Oldu 

Paris, 30 (A.A.) - .Havas>. 
Fransız • Türk müzakereleri so

nuna gelmiş ve Paris'le Ankara a-
rasında gerek Hatay meselesi ve ge
rek Türk - Fransız garanti paktı 

hakkında tam anlaşma mevcuttur. 
Müzakereler tali ehemmiyeti haiz 
bazı noktalar h&kkında devam et
mektedir ve hafta sonunda gerek üç 
taraflı anlaşmanın ve gerek Türk • 
Fransız anlaşmasının kafi olarak 
akdi beklenebilir. · 

Kalpsiz Ana 
Cumartesi günü Kazlıçeşmede 

Küçüle Mezarlık denilen kabristan:ı 
bir erkekle bir kadının girerek iki 
aylık bir çocuk cesedi bıraktıkları 

(Sonu S üncü sayfamızda) 

Bir 11.aftadanberi Ankara'da bulu-
nan Vali ve Belediye Reisi Doktor 
LUtfi Kırdar, dün aabah Jehrimize 
.gelmiş 1stasyonda Belediye ve 
vilayet erkanı tal'afından karşılan
mıştır. 

Lutfi Kırdar, dün kend\sile gö
rüşen bir muharririmize Anllara te
masları hakkında demiştir ki: 

- Şehir bütçesi için Dahiliye Ve· 
kaletine müracaat ettik. Bütçe tas
dik edildi. Hiç bir tadilat yoktur. 
Bütçedeki diğer hususatla beraber 
imar planından bu seneye ait kısım 
ların hepsinin birden tatbikine der
hal başlanacaktır. 

Bunlar arasında yollar, büyük bir 
hastane, stadyom, yeni mektepler, 
tiyatro ve gazino binalarile istimlak 

ler de vardır. Bu sene yapılacak ti
yatro Tepebaşmda Asri ıılnemanın 
yerinde vücude getirilecektır. Maa
malih şehrin birkaç tiyatroya ihti· 
yacı vardır. Şehrin en büyük tiyat
rosu ;le'"ide Taksimde inşa edilec<>lc· 
tir. f stanbul cihetine ehemmiyet ve
riyoruz. Konservatuar Şehzadeba
şında kurulacaktır. Konservatuar 
inşaatına imkan bulursak bu sen'! 
başlamak istiyoruz. 

Belediyeler bankasından yaptığı
mız beş milyon liralık istikraz mu
amelesL tamamlanmıştır. Bu para, 
alclBde belediye hizmetleri için kul
lanılmıyac3k, sırf imar planının i
cabettirdiği istimlaklere ve diğer 
·hususata ·sarfolunacaktır. 

(Sona S üncU;sayfımuı:da) 
............................................ .,. .................................... . 

HER SABAH 

Vergiler Ve Nafus Meselesi 
•Yeni Sabah:. ın kendine iş edin

diği meselelerin başında memleke· 
tin çocuk yani nufus siyaseti gelir. 
Bir okuyucumuzdan biı mektup 
aldık. Bu zat mektubunda diyor ki: 
cçok çocuklu aıleıere (30) lirıı. ik
ramiye vermckdense çok çoc'uklu 
ailelerden alınmakta olan vergiler
de acaba tenzilat yapılamaz mı? Dü
şünQnüz: (100) lira maaşlı bekAr bir 
memur 28 küsur lira vergi verir
ken ayni maaşı alan evli ve üç, dört 
beş ve daha fazla çocuk sahibi bfr 

aile babası da ayni miktar vergiyi 
vermektedir.~ 

Çok çocuklu aile bBbalannın o
muzlarındaki vergi yükünü hafiflet
mek, aiJQ reislerini çok ı;oculc sahibi 
olmıya 1eşvtlı: etmek demektir ki, 18 
milvonluk nüfusumuzu birkaç sene 
iı;Jnde birdenbire kAbartacak bir 
tedbırdir. 

Tekrar ediyoruz: Yurdun en muh. 
taç olduğu kıymet, kuvvetli vt gür
büz çocuktur. 

A. CEMALEDDIN SARAÇOGLV 
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Spor Disiplini 
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Ş E H .. J R .HA a·E· R L E v:R 1 .. 

Bu 
sını 

Çok Miihim Memleket Dava· İşkence Maznun
Halletmek İçin Ne Yapmalı ? Iarı Mahkemede Okuyucu lanmız 

Diyor ki ı Yazan: B~hri Özdeniz SiliYridaki feci Yakanın muhake
mesine dün Ağır cezada devam 

olundu 
Yirmi beş sene evvel ~Centilmen> 

namile bir ~er neşretmiştim. Bu
. gün yine bu terbiye ve muaşerete

serimin mühlın noktalannı gözden 
geçirmeğe lilzum gördüm. 

Terbiye - btı§ikten, ilim - okuldan 
ve muaşeret - muhitten başlar. Ter-ı 
biye ve ahlik - çocuklara ailece 
gösterilen ihtimam ve itiiıa gıdalari
le beslenir. 

1lim ve irfan - Şevk ve gayretle 
dikilen fidanların nazlı meyvaları • 

dı~ 1 
tntizam ve muaşeret - Muhitin 

iyi örnek ve görenek mahsulleridir.! 
Bir aile yuvasının terbiyeli ve ita· 
atli çocuklarını bütün efradı aile; 
akraba ve misafirler nasıl severler
se bir mektep dershanesinde di -
siplin ne ise stade = oyun sahala
ı ında, toplantı mahallerinde; sine
ma ve tiyatrolarda sUkfınct; in ti • 
7.aın ve vakar öyle cari bulunmalı
dır. Hatta bu gibi içtima mahalleri· 
ne birçoklarımızın riayet etmedik
leri tarzda girilmeyip tıraşlı \'e te· 
miz olarak gidilmelidir. 

1rfan çatısı albnda kürsüsüne 
çıkan öğretmenin mümtaz şahsiye
tine ve derin bilgisine müteveccilı 
hürmet ne ise sahada da vukuflu, 
idareli ve bahusds gayet ciddi (Ha
keme) ayni saygı yapılmalıdır. 

Son günlerde Jstanbulda futbol 
mnrlarında şayanı esef inzibati 
vak'aların cereyan etmesi, sporu -
muzun nezih ve temiz ve vakur bir 
metodla ihyasına ba§lanıldığı sıra -
da fena bir tesir bırakmıştır. Bu te
essür çabuk zail olmalı ve tekerrü
rü hat.ıra bile gelmemelidir. Çünkü 
umumiyetle kabul edilmiş bir kai • 
dedir ki sporcular, atletler ve peh
livanlar ahlikan temiz, dürüst ve 
seciyeli insanlardır. Ve sporu seven 
ve takdir eden halkta dahi bu ne;ı:a
lıeti ahlakiycnin mevcut olmadığı 
iddio. edilemez. 

Sporcular, ne de seyirci haU·, 
bu leke ve ithamı üzerlerine almnk 
istemt!zler. 

O halde bu aksaklık nereden ileri 
gelmektedir? 

Biz bu noksanı Psychologique şe
kilde tetkik ve tahlil edelim. Bura· 
da üç şey tebarüz etmektedir: 

1 - Halkın içtimai terbiyesi, 
2 - Hakemin ilmt ve ameli vazi

yeti, 
3 - Sporcuların heyecan ve asa

biyeti. 
Halk - Yin ağyar önünde de~

Jet - hükumet otoritesinin haysiye
tini ve milli ~refini sükunet ve so
fukkanWıkla muhafaza etmeli v• 
bu içtimai terbiye fulına mutlaka 
alışmalıdır. 

Maalesef, bir l:ısım gayrimüdrik 
ve okul terbiyesi almamış küçük 
11eyircilerin yaygaraları, müsabaka-
1an seyretmek zevkini kaçırmak • 
tadır. 

Sırası gelmişken, merhum Kurt
~ereli Mehmet pehlivanın Türk 
sporcularına meslek düsturu ola • 
cak derecede beliğ sözlerini bir da
ha hatırlatırım: 

•Ben her güreşte, arkamda Türk 
milletinin bulunduğunu ve millet 
şerefini düşünürüm.:ı. 

Halk ta bu güzel ve asil duygu 
''C fikre layık olduğunu neden gös
termesin! 

Hakem - En bitaraf, fazileti 
63ısmaz ve doğruluktan sapmaz; il
mi vu~uf ve pratik ihtisasından şüp 
he edılmez şahsiyetlerden seçilme
lidir. 

Sporcular - Müsabakalara gi • 
renlerin hemen kll.ffesi mekte ta
lebelerimizdir. 1htimal mUduri . • 

• ..w erı 
mn ve ogretmenlerinin nezaret ve 
refakatlerinde gelmişlerdir. Yahut, 
yalnız takımlarile ispatı vücut et _ 
mişlerdir. Bu müsavidir. Zira mek
tep sporculaıını ilim ve irfan, terbi
ye ve muaşeret; nizam ve itaat bil
gilerini nefislerinde toplamış kıy _ 
~-etli gençlerden müte§ekkU temiz 
zumreler olarak kabul etmek ıztJ. • 
ranndayız. Ve bu güzel meziyet _ 
lerle sUslU olarak halle huzuruna 
ve mertlik sahasına alkıflarla ka • 
bul olunmUflardır. 

~ Pek tabilılir kJ. lıereks bqiı ol-

duğu ve sevdiği klübünün üstün • 
lUğfuıU ve galibiyetini ister. Bu her 
iki rakip partinin heyecanla çarpan 
kalblerinin temennileridir. Ve bu 
asaleti ruhiyeye terbiye ve neza • 
het formWile bir şey denemez. 

Haklıların haklannı tayin ve 
takdir edecek hakemin hakşinaslı· 

ğmdan dahi kat'iyen şüphe etme • 
mek gerektir. 

Hakem - sahanın nazım cihazı 

olmalıdır. Onun (ibresi - müş'iri) 

yalnız fazilet ve seciye civasile ha
reket etmelidir. 

Oyunda: 

Yenmek Ye yenilmek mukadder
dir. Bugün galip gelen. yarın ihti -
mal mağluptur. Yalnız alakalılar 

mensup oldukları zümrenin galibi
yetini hakka ve civanmertliğe 

müsteniden istemelidir. Kin ve ga
raz, partizanlık; iltizam, niza ve te-ı 
cavüz; asil sporcu kardeşler ara • 
sında hiç bir zaman cıt.ri olmama • 
lıdır. 

Yapılmakta olan oyunların, mü
sabakaların aziz hedefini tam ve 1 
doğru minasile yurt müdafaa ha
zırlığını müdrik olmalan icap eden 
çok sevgili Türk gençliği bu kudsi 1 

Bundan bir müddet evvel Silivri 
jandarma karakolund Ramazan is -
minde bir adamı dayaktan öldürüp 
sonra denize atmak ve Vitali ismin
de bir kasabı da dövmek suçlarile 
yakalanan Sait ve Kaslın ile Musta
fa ''e Halil, Yusuf ffimindeki bekçi
lerin muhakemelerine dün Ağırce
zada devam olunmuştur. 

Bu hadiseden dolayı aranılan ve 
Ramazanın öllisünü Silivride deni -
ze atmaktan maznun bulunan Şev
ki ismindeki bekçi yakalanmış ol
duğundan mahkemeye getirilmiş ve 
dünkü cels~e isticvabı yapılmıştır. 

Maznun bekçi Şevki vak'ayı ta 7 
mamile inkar etmiş ve: 

- cBen, ne işkence ettim ve ne 
de ölüsünU denize attım. Bilakis, 
maznun Ramazana kefalet ederek 
karakoldan çıkarttım. Fakat, son • 
ra kendisi firar etti... demiştir. 

Mahkeme, şahit celbi için başka 
bit güne talik olunmuştur. 

Olgunluk Sınavlan 
gaye için biraz haksızlığa uğrasa da Hueusl ve eceebl mek
sükiit ve vakannı muhafaza etme-
lidir. Ve bilahara haklaıını beden leplerln imtihanları 
terbiyesi yasa ve nizamlaıile iste. nerelerde yakd.acak 
meli; tashih ve ilan ettirmelidir. Şehrimizde bulunan husus' azlık 
Geçen 19 Mayıs 939 ~a yurdun her ve ecnebi liselerin lise olgunluk im· 
köşesinde TUrk gençliğinin terbiye- tihanlarının hangi resmi liselerde 
1i UsUtbile ve temiz heyeeanile kut- yapılacağı dün alakadarlara tebliğ 
ladığı (Spor ve Gençlik) bayramın- olunmuştur. 

da olduğu gibi çok samimi ''e gö • Listeye göre: 
ğüslcrimizi kabartan manzara her . Darüşşafaka lisesi Vefa Erkekli-
zaman görülmelidir. sesinde, Işık lisesi Kabataş Erkek 

Bu cümleden okullarımızda ni • lisesinde, istikliil lisesi lstanbul li
zamlaştınlmış spor ve beden terbi- sesinde, Şişli Terakki lisesi 1nö
yesi hareketleri; terbiye ve ahlak nü Kız lisesinde, Boğaziçi lisesi Ka
sistemine çok hadimdir. Nasıl ki bataşta, Hayriye lisesi Jstanbul Kız 
şehre plan, derslere program; inşa- lisesinde, Musevi lisesi Galatasa -
ata nizam ve intizam gerektir. Yok- rayda, Pangaltı Ermeni lisesi Per
sa tedabiri mii.nia kabilinden (tel- t.6\•niyaldc, Ketronagon lisesi Per
örgüler) içinde oyun yapılması u _ tevniya lde, Yuvakimyan ve Fener 
sulünün tatbik edilme.si mecburiye- Rum liseleri Cümhuriyct Kız lisesin
ti hasıl olursa bu hicaba da taham- de, Zoğrafyon Pertevniyalde, Zap
mül etmelidir. pon İstanbul Kız lisesinde, Seri Be-

nuva, Kadıköy Sen Jozef, Sen Mi -
Binaenaleyh bundan böyle spor 

şel, Pangaltı Notr dam de Sein, AIve beden terbiyesi teşkilatının sağ-
man Sen Jorj, ltalyan Ticaret, AJ • 

lam kanatlarının himayesine sığı-
nan atletlerimiıden yalnız temiz 1 man lisesi, İstanbul Amerikan Er -

hareketler ve en samimi muamele- kek kolleji, Galatasaray lisesinde, 

Jer beklenir. Bu da muhakkaktır... Amerikan Kız kollcji Kız lisesinde, 
l - Meseli bir mahkeme buzu _ Üsküdar Amerikan kolleji Erenköy 

runda dikkat kesilmiş samiin gibi Kız lisesinde olgunluk imtihanlarını 
maçın cereyanını takip eden hal • vereceklerdir. 
kın arasıra heyecana kapılmasına Galatasaray lisesinde olgunluk im 
ve sinirlerinin çözülmesine ve haklı tihanlan fraıısızca olduğundan ayni 
haksız galeyanına bi.is ortada her imtihanları türkçe olarak vermek is 
halde bir i.mil vardır. Halkın en u- tiyen ecnebi ve akalliyet mektebı 
fak kımıldanmasını, sabırsızlanma- talebeleri İstanbul Erkek lisesine 
IWlı ve üzülmesini bir barometre devrolunacaklardır. 
hassasiyetile keşfedebilecek ve bir vvvv..""'""'~""""""..,...,,"""""""""'"""'vv~ 
mahkeme reisinin vakit vakit sa • Bl'LIDfl'l.:DE: 
miini sükuta davet eden vakur sa
dası gibi mikrofonla sahadaki va • 
ziyetin ruşüne göre oyunu iaare e
den hakemleri ikaz ve tenvir ede
cek bir c Yüksek hakem kontrol 
hakemi:t lazımdır. 1 

Çare: 

2 - ~anlı ordumuza yurt müda-
faası yüksek namına sadakat andı 
içen kahraman (Mehmetçiklerimiz) 
gibi yeni (Spor ve beden terbiyesi 1 
teşkilatı) huzurunda bütün spor 
memmplan da: 

Mütehassıs Prost 
Ankaraya gidiyor 

Şehircilik mütehassısı Prost, Be
ledıye İfnar Müdürü Husnü ve Ha
rita Şubesi Müdürü Galip şehir pla-

nı hakkında Nafıa Vcktileti tarafın-
dan itiraz olunan noktalara ceva'IJ 
vermek üzere bugün Ankara'ya gl- : 
deceklerdir. 'ı 

Ekmek fabrlkalar l~I 
Ekmek fabrikası hakkında h azır-

Yanlış Tahakkuk 
Ettirilen Bir Vergi İşi 
Kapalıçarşı'da Bodrum hanı içe

risinde 24 numaralı ardiyede terzi 
B. İhsan'dan aldığ1mız bir mektup
ta ezcümle şöyle denilmektedir: 

- c Uzun müddetten beri dükka
nımda tek başına çalışarak terzilik
le uğraşmaktayım. Hiçbir \'ergi 
borcum olmadığı halde ecçen gün 
Beyazıd Maliye şubesinden tara
fıma yapılan bir tebliğath 935 yı
lından borçlu gösterildiğimi ve 
bu borcun glıya mezkur sene dük
kiınımda bir tezgahtarın müstah
demin \'ergisi olarak tahakkuk et
tirilmiş bulunduğunu hayretle gör
düm! .. 
Yanımda adam kullanmamış ol

dugum için mevhum müstah
dem namına t hakkuk <'t
tirılmiş verginin bittabi m<.'vhum 
olacağını şubeye bildirerek tahak
kukun müstenidatmı sordum \'e 
rakip bir meslektn!';ımdan alınan 

izahat; kendisinden yapılan tahki
katla g&ya 935 yılında dükkanım
da Panayot isminde bir tezgahtar 
kullanmış oldu~um şeklind<'ki gay
risahih ifadesinin tahakkukun esa
sını teşkil ettiğini öğrendim! .. 

İtirazım üzerine: mevzuu ba
his Panayot'un benim cliikk~nımda 
tezgahtar olmayıp 5 numar 1ı tt>r
zi dükkanı s<ı hibi bir mükellef bu
lunduğu ve 935 senesinde bu dük· 
kan icin vergi ile muhatap tutul
duğu sube defterlerindl' yııpılan 

kücük bir tetkikle de görülünce 
benden istenen verginin gayrika
nuni tahakkl:lk ettirildiği tebarüz 
etti ve bu yanlışlı ~a bir istida ile 
itiraz etmem bildirildi: 

İstidayı götürüp V<'rdim \'<' ı:; 'ındi 
sizden soruyorum: Bu usuısüz ta
hakkuku düZl'ltmck için subcyc 
gittiğim gün mecburen dükkanımı 
bir müddet k padım. Ertesi giin 30 
k uru-; veruek b ir i ı;tida yazdırd ım. 

Buna 16 kuru~luk oul vapı tırdım. 
İstidayı yazd.rıp 

0

kaydettirinceye 

kadar da bittabi gene dükkanımı 
açamadım. Gcrci yaptı~ım masraf 
küciik birsey ve kaybettiğim za
man rız bir müddettir. Fakat benim 
sun'utaksirim olmıyan bir yanlış 
tahakkuk için niçin kazancımdan 
46 kuruş vermek ve vaktin nakid 
olduğu bir zamanda müşteri kay
betmek suretile bu hatanın zararı
nı ben çekeyim? .. 

Mesvzuu bahis Panayot'un müs
tahdem olmayıp d~rudan doğru
ya vergi ile mükmef bir dükkan 
sahibi olduğu ayni defterde küçük 
bir tetkikle görülebilir ve tahkikat

la da öğrenilebilirken yalnız bir 
kişinin sözüne istinad etmek sure

tile bir vatandaşa şubede vakit 
kaybettirmek ve yanlış tahakkuk
la vergiye muhatap tutmak doğru 
mudur? .. · · 

İhracat m1dde'erimiz için 
yeni teklifler 

Bircok ihracat maddcl<'rimiz için 

Avrupa ve Amerika'dan yeni teklif

ler gelmektedir. Pipo· imalinde kul- 1 

Janmak üzere Kanadadan külliyetli 

mıktorda lületaşı sip:ıriş edilmiştir. 

Bundan başka Tunustan kuru üzüm, 

fındık, İngilter~-ien soğan, kes tane, 
cDaima namuslu ve terbiyeli lanan bir rapor Vali ve Belediye Re- Al 

manyadan kuru meyva, yemiş, 
davranacaklanna, hak ve hakı"kalt' isi Lütfi Kırdar'a verilmişti. LUtfi b 1 k k a ı onserv<.'si \'e sebze konser-
seveceklerine ve temiz hareketler- Kırdar bu raporu tetkik .etmi§ ve iyı vesı istenmektedir. 
de bulunacaklarına dair.. zümre bulmamıştır. Vali ekmek meselesi- =========-==.::=.;;;::=:-= 
zümre sancaklarının şereflerine v~ nin yeniden bir mütehassıs tarafın- • l'•••••••••••-
ra~ namuslarına taze (and) içme!· 1, dan tetkikine li.izurn göstermiştir. 

1 
T A K V 1 M 

ıerı lazımdır. lktısat müdüJünün dünkü tetkikleri , 
H. Bahri özdeniz ' . .. .. .. j 

Beledıye İktısad Muduru Florya 

Tavzih 

Geçen hafta, Emniyet MUdilrlü • 
fllnde, firar etmek isterken pence
reden dil1'Crek ölen Topane posta, 
telgraf ve telefon merkezi memur
lanndan birinin ölümüne ait tahki
katın neticelendirildJği diln yazılır
ken, bir tertip hatisı olarak cMuh
telis posta memunı:ı. cümlesi, cMuh
telis polis memuru:ı. &eklinde çık .. 
mı.ıtır. 

ve Beyoğlunda eğlence mahallerind~ ! 

ve muhtelif yerlerde yapbğı tetkik-! 
ler neticesinde fiatlarda bir tenzilat 

imkanını buldugunu yazmıştık. Bu 
tenzilatlı tarifeler haziranın ilk haf. 

tasından itibaren tasdik olunmıya. 
başlanacak ve derhal tatbik sahası-

na vazolunacaktır. 
1kbsad MUdUrü dün de yanında 

teftig ettiği kaza kayınaknmlan bu-
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Ruzı luıır: 26 

Det• ... u: 4,31 
Otı. ı ı2,n - l&ı.~ı ı 
Akt"•ı 19,33 - Y.taı: 

ı ..... :2,16 

1,,11 
21,32 

KeyfiY,eti bu suretle düzeltiriz. 
lunduğu halde Kadıköy, Sanyer ve J 
Beşikta§ta tetkikler yapmıştır. ~--•••••••••I 

Dilencilik Suçlusu 
Şarlo M~kallidi 
Şarlo Ahmet dUn mah
kemede hUnerlerlnl göa 

termiye kalkb 
Köprü üzerinde, kalabalık yer -

lerdc ve mesire yerlerinde herkesin, 
komik Şarlonun taklidini yaparken 
rastladığı cŞarlo Ahmet:., dün cdi
lencitik:t suçu ile yakalanmış ve Sul 
tanahmet birinci Sulh Ceza mahke
mesine teslim olunmuştur. 

Büyük Şarlonun küçük mukalli • 
di, mahkemede dilencilik yapmayıp 
csan'at .. gösterdiğini iddia etmiş ve 
biri ba§ında, diğeri elinde bulunan 
ılü melon şapka ile bazı hünerler, 
göstermek, Şarlonun garip hareka
tını taklit etmek suretile bu iddia
sını ispat etmek istemiştir. 

Fakat bittabi, hemen hakimin ih
tarına maruz kalmış ve bundan 
vazgeçmiştir. 

Muhakeme, şahit celbi için başka 
bir gline talik olunmuştur. 

KUÇVK HABERLER: 

* Tak&im • Y enimo:ı~a!le arnsmdu 
çalışan otobüs kadrosuna. yemden 6 

otobusün ilavPsi .zaruri göriilmüştüı-. 1 
Belediye bugunlerde ilan ederek 
h:ıtta yeniden gırmek istiyen oto-

1 
büsleri tesbit edecektir. * Giresun valisi Feyyaz Bosut 
şehrimize gelmiştir. Vali, birkaç gün 
şehrimizde kalacaktır. * Belediye. Tcpcbaşı bahçesirıı 
8000 liraya kirayn vermiştir. * Belediye Hukuk İşleri Müdür
lüğüne esb:ı.k Kayseri mebusların
d an avukat Feridin tayini takarrür 
etmiştir. * Belediye, tramvaylara birer bi
let kutusu koydurmıya ka~ar ver
miştir. Tramvaydan inecek halk, bi
letlerini bu kutulara atacaktır., 

GUI\I RUH.LERDE : 

Gümrük Başmü -1ürün 
tetkikleri 

Uzunköprü - Edirne gümrüklerini 
1 e ftı <:ı c•tmck üzere Trakyaya gitmiş 
olan İstanbul Gümrükler Baş mi.i
dürü Methi Atakan dün şehrimize 
donmüştür. Umum Müdür Trakya
daki teftişlerinden başka bir hazi
randan itibaren açılacak olan Ye
şilköy Tayyare gümrüğünde de tet
kikatta bulunmuştur. 
VVVVVVVV-VVV'~ 

INlllSARLARDA: 

inhisarlar U. Müdüru 
Ankaraya gitti 

İnhisarlar Umum Müdürü Adnan 
Halet Taşpınar dün Ankaraya git
miştir. Umum Müdür, Ankarada bil' 
müddet kalarak yeni vekilden bazı 
direktifler alacak ve bir iki güne ka
dar tekrar şehrimize dönecektir. 

VV'VVVVVVVV'V'V'V'V'V'V'V'V""-""'""'""-AAI 

POLISTll:: 

İki tra1Rtaym arasından geçmek 
istiye1 kamyon! 

Vize, 7 numaralı plakayı havi şo
för Ahmet oğlu Ahmet Can'ın ida
resindeki kamyon dün Türbede iki 
tramvay arasından geçmek istemiş
tir. Bu sırada 36 numaralı Sirkeci -
Topkapı tramvayının ön tarafına 

çarparak hafifçe ızedelenmiştir. 

Kurakhk mlntakalarınd• 
yajmur 

Anudolunun birçok mıntakaların
dan gelen haberlere göre ayın 27 

sinden itibaren kuraklık devam eden 

yerlerde hayırlı yağmurlar başla

mıştır. Bu yağmur hububat mahsu
lümuze gayet iyi gelmiş v~ müstah
silin de yüzü gülmiye başlamıştır. -·-İsveçli bir profesör şahrimtzdı 

İ!lvecin Ubsala üniversitesi coğ • 
rafya profesörü llenrih şehrimize 
gelmi§tir. Profesör birkaç güne ka
dar Ankaraya gidecektir. 

Profesör, Anadolunun muhtelif 
mıııtakalarında coğrafya tetkiki 
yapacaktır. Profesör, bilhassa A • 
nadolunun coğrafi vaziyeti ile me§
gul olacak, Bitlis, Diyarbakır hava
lisinde ilm.t an.Ştırmalar yapacak ve 
1svece dönUşiinde tetkikleri hakkın
da konferanslar verecektir. , 
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PO LİTİ.·K A· 
Milli Şefin Nutkunda 

Türkiyenin Harici 
Siyaseti 

Cümhuriyet Halle Partisinin 
beşinci kurultayının açılması müna· 
sebetile Milli Şef'in ~öyledikleri nu· 
tuk ve bu nutuktaki esası umdeler, 
Türkiye Cümhuriyetinin harici mil· 
nasebatında gözettiği noktaları \''3 

prensipleri Türk efkirı umumiyesi
ne ve cihan nazarına beliğ surette 
yaymıştır. 

Milli Şef, tamamile realist düşii· 
nen, TUrk milletinin luvvetini bilefl 
ve hayatında geçirdiği yüksek ha· 
diselerden muvaffakıyetli tecrübe· 
ler toplıyan ve keneli dimağının asli 
mahsulatile bu tecrübeleri mezce • 

derek idare mekanizmasna veche 
veren bir Devlet Reisinin ağzile ko
nuşuyor. 

tşte Türklerin Milli Şef'i nutkun· 
da, cihanın geçirmekte olduğu cın· 
niyetsizlik halinin devam edemi} e· 
ceğini vazettikten sonra bu mesele
nin iki hal sureti mümkün olabılc· 
ceğini izah ediyor. Bu hal surelte · 
rinden biri, milletlerin şuursuz bil' 
vaziyette mücadeleye girişmeleri, 
diğeri de aklı selimin galebe etmesi· 
le müşterek bir huzur içinde yaşa· 
mak imkaruarının bulunmasıdır. 

Şimdi bu sureti hallerden hangi· 
si daha ziyade kuvvet bulabilir? 
Milli Şefimiz bu suale verilecek ce· 
vaplan nutkunda açık, herhangi 
bir tereddüde mahal vermiyecek şe· 
kilde buluyor ve cihan efkarına 

gösteriyor: 

Milletler arasında hakiki sulh ııa· 
linin vücude getirilmesi için nüfusll 
çok milletler gibi nüfusu az millet· 
lerin d ;e müstakil ve milli bir haya· 
ta müstahak olduklarının samimi o
larak kabul edilmesi ve benliğiF 
sahip her milletin dokunulmaz mü&· 
takil bir millet olarak yaşamasınıfl 
tanınması. 

1şte Türk ideali ve fikirlerde 
mündemiçtir. Ve harici siyaseti bU 
ana prensiplerinden ilham alınakta· 
dr. Türkiye bugün siyaset anlaş • 

malnnnda hep bu zaviyeden hare"' 
ket ettiği bugün, sulh cephesine 1§· 

tirakini de bu görüşe istinaden yap
mıştır. Ve son Türk - İngiliz ittifa· 
kı da bu siyaseti takclisen, sırf csulb 
ve insanlık idealini temin için aıııı· 

mış bir taahhi.it:t olarak Jtendini or
taya koyuyor. 

Burada mühim ve yüksek bjt 

terbiye meselesine temas ediyoruı. 
Herhangi bir fert, kendi menfaat· 
Jetini, şahsi ihtiyaçlarını temin ,-e 
tatbin için ne kadar çalışırsa çaht' 
sın, ayni zamanda kendisinı 
Ik camiasının bir ferdi olması itiı,,· 
rile ve herkesin fiil ve hareketinid 
diğerJerininkile de alikas olduğuna 
düşünmek kaydile, umumi menfa•· 
te taalluk ~en hususata, hatta be" 
şeriyet camiasına temas eden nok • 
talarda da canla b&şıa faaliyet sa.ti 
etmek vazifesile mükelleftir. 

Fertlerde vaziyet böyle olduğu gi
bi, devletlerde de mesele bu şekildi 
seyreder. Bir delvet, milli hudut • 
ları dahilinde, milli ve tarihi seciye
lerinin emrettiği istikamette inlti• 
şaf ve tekemmül için çalşırken, ay· 
camiasının bir ferdi olmak vasfınıtJ 
verdiği kymeti ihraz etmek, beşeri· 
yet meydannda insanlığın taalisin'• 
milletler arasında tesanüt ve müte
kabil emniyet ve huzurun tcvellil• 
düne de mesai sarf etmek için çır • 
jınacak, hatta mficadele edecektir· 

Bu sebeyten dolayıdır ki, ?Jı1ıf 
Şefimizin işaret buyurdukları gibi 
Türkiye Cümhuriyetikendi me,·ctı• 

diyetini herhangi haris nanzr}nr • 
dan ve siyasi iştihalardan korunıa) 
için harekete geçerken, cilıan siya• 
set aleminde aylardanberi hissedi • 

len emniyetsizlik havasının izalesi· 
Je yerine nıilşterek bir huzur ve :ııi• 
zam amilleri ikamesi için sarfedi • 
len mesaiye iştiraki mJUt olduğu it_. 

dar insani bir vazife olarak bilJJlİf" 
tir. 

MiİU Şef'in, nutkunun her taraf' 
larında olduğu gibi bu kısınııarlll' 
da da belki faslasz, dakikal!lrca al· 
kışlanması ve gösterlle.n bUyUk tt 
zahUrat Türk milletinin bu milli 1' 
insani vazifesini kavratiığını ''.' 
Türk efklrı umumlyesinin kendiı;l' 
ne düaen biltün hlzrnetlert x:ıhr• . 
manca yapacağna en bUyUk r•ir dl' 
llldir. 

Dr. Retad SAGA'i 



........ 
r B. M. Meclisini~\l.\•İemJeketİn İhtiyaçlar 1 

SulbCephesiHclkkında1 ?.:.~:~~.,T~~ı:: Tesbit Ediliyor 
1 

Yeni Faaliyetler ~~~~.:ii~:~t""~~~~::: kanlık di~:.:~~~::i::~~I !:7/~:.·~~!:~:~~iı~~;:~m;~: Seyyar 
Satıcılar 

niz btitçelerile Askeri Faoriloahır talimatname ile tayin edileceği tas- cibince ve tahsisatın müsaadesi nis-
tıe Harita Umum Müdürlükleri rih edilmiştir. Bu tetkikler sonunda betinde memleketin hayati zaru~t-

Pıria 30 (A li .. • . . A.) - Avrupa w-ı 

di1etinı tetkik eden Figaro gazetesi 
Yor ki: 
«Onimtı-...ı-t-: f.a&L-~. -1 zaJDanlarda herkesi 
~ k~. için intizamın 

aklı 8elimin hlkim olması icap 
tdec:ekti birr. Bu_iki ~yin çok kıymetli 
ve cıda oldugu görWecektir. Cesur 

d 
lllakul büyük bir milletin ne ol

Uiunu ·· 

dır. Eğ~r bu böyle olmasaydı ger -
&edan insana hikim olurdu .• 

.Humanite• gazetesi de şöyle ya
zıyor: 

büt~lerini• mihokere ve kabuhi- kararlara varmak suretile mesaisinı 
nü mütea1dp sürekli alJqşZarla Joar. bitiren Nizamname ve Program En-
Ş1lancın a1ağıdaki takfir okunmUf-. cümeni tarafından hazırlana('ak o-
tur: 

B i<>Stermek saati çalacaktır. 
u Baatin feyizli ve tehlikesiz ola -

: Çalmaaı için gürültülü nümayiş 
)'ok ve huırhklara hiç de lüzum 
İçin tur. ~uvveti iyi kullanabilmek 

Memleketimiz müdafaasını ve 
dünya sullııınu temin edecek ola• 

yüksek feTefli oniumua ve bu or
dunun yüksek l'yakatlerile srvk ve 
idaresini deruhte etmif olanlara 
B. M. Meclisinin xl4m ve saygala
nnın ibl4ğmı •rz ve tekit ey~rz. 

.Fransız - İngiliz - Türk anlaş

ması, Almanya ve İtalya için Yakın 
Şarkta her türlü teşebbüs hareketi
ne g-irişmek imkanım ortadan kal
dırmıştr. Halbuki mihver devletle· 
rinin başka siyasi ve askeri hare . 
kat s .. hasını işte bu Yakın Şark teş-
kil edecektir. Binaenaleyh Berlin ve ._ _____________ _. 

Romada bu kadar derin bir infial Alman - lfalJBH 
uyandıran Fransız - Türk anlaşma-

Vahşice hareket etmemek lizım ::;~·~:;: memnun ol - 1 fi i fa k 1 

Meclis Bütçe Müzake-
releri Sona Erdi 

" (Battarafı 1 baei sayfada~ a: münasebetle Başvekil Dokto!' 
ktırsu Saydam, alkıelar arasında 

1 
.. __ ye gelerek ıu beyanatta bu -
&&&lllllUŞtur: 

c- Arkadqlar, 
_Yeni senenin bütçesini kabul et

: bulunuyorsunuz. HllkUınetimiz 
u kendilli için bir itimat ve ayni 
~ çallfP'aet için bir teşvik 
lun ki eder. Btitçıe, &ITIU buyurdu
kiıra uz ğibi usun, her cepheden tet -

ta tlbi tutuldu. Bu, bizim de 
~rzu ettllimiz bir teydi. letiyorduk 

' heyeti celilenlz, Tllrkiye bUtçe
ldııl her cepheden mUtalea etsin hıee , en 

t.ef~tına kadar burada, bu-
~ demekle TUrk milletinin önün-

~ ve hesabı verilsin. 
fen bbuı ve hesabı esnasında lut
-.e h ~uz. Biz yeni 
1'hade ~ .. için sizin büt~ Uze-
taıea \'e:; ~n ettiğiniz mü
lc:ln rehber Vikı, ltidelti icraatımız 
lift.ler ~~ edecellz. Tetek-

1'"'-'We ...... t 
~· 30 (A. A.) - Büyük 
llaz1ıar 11eclistnln bugün Doktor 
h Germen'in başkanlığında 
at ı:tı::-nbda blltçenin kabulU-

membalardan elde edilecek varidat
la karşılığı temin edildikçe muhte
lif dairelerin 1939 mali yılı bütçele
rinde açılacak fasıllara 58.917.000 
liraya kadar fevkalade tahsi'Sat ka
tılması hususunda Vekiller Heyeti
ne salahiyet verilmiştir. 

Bu fevkalade tahsisat muhtelif 
dairelere ıu suretle inkisam eyle -
mektedir: 

Hükumet konakları inşaatı için 
Maliye bütçesine 1 milyon lira ve -
rilmektedir. 1 milyon lirası Ankara 
Tıp fakültesi inşaat ve tesisabna 
1 milyon 2 yUz bin lirası maske ima~ 
lltma ve 1 milyon 500 bin dirası da 
muhacir iakln itlerine ait olmak u. 
ze~ Sıhhiye Vekileti bütçesine, i 
milyon lira, 17.471.000 liraal de _ 
miryolları infaatı masraf1anna, ı 
milyon 500 bin lirası ı.tanbul ·E
dirne ufalbnm intubna ve 2 mil
yon lirası dördüncü Umumi Müfet
tişlik inşaatına ait olmak üzere 
32.191.000 lira Nafia Veldıleti bllt· 
çesi.ne, 2.215.000 lirası maden tetkik 
ve arama enstitüsüne yapılacak 

Yardım karşalığ ol· f Lk üzere 2 mil
yon 215 bin lira -lktısad Veklleti 
bütçesine ve muhtelif hizmelte't" 
akr§ılığı olarak 37.510.000 lira. 

llaaddeJ . P rtıznamede bulunan 
Ornıan eruı müzakeresine geçilerek Pr•e Pol Londnty• 
1oUan Umum MtldllrIOğU, hava gidecek 
u..n.....: beden terbiyelll genel direk-:&•ugu ve P~- ~ 1 Londra, 30 (A. A. )- SaJ&hıye· t-
~;--~" ~: uaı.&, .a.e graf Umum L~niln 1939 yılı bütçeleri dar mahfellerden bildirildiğine gö-
-.ıp olunmUftur. ~· Yugoslavya Prensi Paul, İngiliz 
'-t ~ ~ bu toplantısıiıda ka- liderlerile görü1111et tiaere haziran 
~ bir kanun ile fevkalide :er::~ doğru Londraya gide -

\1 ali .Doktor Lôtfi Kır
dar Ankaradan Döndü 

lelarin (........,. 1 ... •JWa) 
~ otobis nMliyatı ihtiyacını s etn.- için Wedi1979 verileıi 
~-- iatiWe .... Jeni 0-

,~- ilk iflerimizden o-

~ Ofobü.ler birden kaldırılacak 
~ Yeni otobüsler kısmı bun 
~ elldleri tedricen kaldınla-. 
tt!:~ tramvay, tünel idarele-
111.t biı- bul Belediyesine dem i-
' A~ ~l neticelendirmek ı
~ ~. meıgul oldum. Bu 
ar,;.- kanun ayüıui Bü -1r 
~ lılecı:_ yu 

~ U9i encümenleriııden çık-
11t. -: beJett umumtyeye verilmit
' hdtaya kadar Meclisten geç. 
ta~. ihtiınaJi . --..ıte vardır. Kanun çıktılJ 
~ ~itibaren meriyete girecek 
~tar Y• bu ifletmeleri ele ala. 

~~t.-.... . 
lP t1t "- ~-uan Birendiifmize atsre 
~~ ledfye Reiai Doktor Ldtfl 
~alt Beıeciiyeler Bankasından 
~<it ~ lllilyon liralık istikraz 
~~banka ile de temaslard.i 
~ -. 8 · Şehir Meclisi tarafın. 
1l. ~ " ~ ~rlnden tesbit olunan 
~ ~· indfrilmit ve banka
~ hlJlka P&ranuı muamele 'ftr• 

tanfuıdan ted~ell 

kabul olunmU§tur. 

BllDdan bafka. Belediye (5) mil
yon lira71 bankadan ihtiyaç his o
lundlikça ft kısım kJmD al.ak Y• 

ancak ahun kwmlara ait puuun 
faizi heaap olumcakbr. Bu turetıe 
Belediye (S) milyon liranın faizin
den de i9tifade etmif olacUtır. 

Anbrada kalarak banka ile istik
raz hakkındaki teknik muameleleri 
teebit eden Belediye Muhaaebecisl 
Muhtar yarm f8briml7.e Jelerek mu
kaveleyi getirecek ..,. mukavele im
zalanacaktır. 

Dolma~ stad aahuı d•hiHnde 
bulunan İstabiU amire binası da 
fehrimiz Beden Terbiyesi Genel 
~rlüfilne verilıni§tir. Vali, 
aynı zamanda şehrimiz spor başkan 
oldulundan bu bina hakkında kara~ 
nnı verecek ve bina stad sahasına 
tahsis olunacaktır. 

Stadm plAnı hazır oldufundan 
derh~ inşaatına baılanacaktır. Şe
hir butçesi yüksek tasdikten bu
gfinlerde çıkacaktır. Bütçe derhal 
tatbik olunmıya baıianacaktır. 

Tramvay, tünel, Elektrik idarele
rinin Beledtyeye devri için hazırla
~ kanun liyihuı Mecliste bütçq 
muZllkerelerinden 10nra müzakere 
olun.caktır. 

lerini nazarı dikkate alarak büfün 
yurdun şimend:ferlerden faydal'ı:n-

masına çalışmaktadır ve çalışacak
tır. Lim&n ve iskeleler için de aynı 
,ey vardır. 

2 - Sarıkum - Aksaz bataklıkla
rının kurutuiması için tetkikatta 

bulunulmaktadır. Vekalet esasen 
kurutulması istenilen bataklıklarla, 

ıslah işleri üzerinde çalışmakta bu~ 
lunmaktadır. Programa bağlanmış 
ola11 kısımlardm birçoktan ikmal e-

dilm 'ş , idğer kısımlar ihale edilmek 
üzere bulunmakta \•eya Üzerlerinde 
tetkikat yapılmaktadır. 

3 - Nafıa Vekaletini alakadar e
den ve yol mükellefiyetine ait dile
ğe kendi zamanı vekaletinde bu me

sele üzerinde yapılmış olan tetkik t 
hakk.·nda izahat veren münakalfıt 
Vekili Ali Çct nkava, vekaletin bu 
meseleyi tetkik ederek hazırlamış 

olduğu liyıhanın Şurayi devletten, 
çıkmış bulunduğunu söylemiş ve 

halen Maliyede tetkik edilmekte o
lan bu projenin müterakki verki e
sasları dairesinde hazırlandığır.ı 

söylemistir. 
4 - Köprüler inşasına ait dilekler 

ü;:crinde Nafıa Vekili General Ali 

Fuat Cebesoy. yaptırılmakta bulu
nan, yapılmasına karar verilen va 
yaptırılacak olan köprüler etrafında 
izahat vermiş ve esasen programa, 

göre ilerlemekte olan bu işlerin tat
bikatını ndileklerin bit'çoğuna karşı 

tatmin edici birer karşılık teşkil ey
lemekte bulunduğunu kaydeylemü
tir. 

Biz gı;7cteciler, her sün bin ete':\ 
le karşılaşmz. !şimiz bunbrı teşrih 
etmek, haksızhj'a ujnyanı müdafaa! 
haksızlık yapanı teftıir ve böylece 
cemiyetin nizam ve lhenJini muha
faza ve idame etmektir. 

Önümde cfakir bir sucu> imzalı 
bir mektup duruyor. Bu vatınd&f, 
yazın gelmesi hasebile buzi.u su sa 
tıp ailesini geÇindirmek emelind~ 
dir. Fakat Beyazıtta müracaat ~t 

tiği bil' buzcu, resıni fiat yüz para 
olduğu halde kendisinden buzun ki 
losundan üç, dört kuruş istiyor. Bit 
tabi o da bunu veremediğinden iz 
tırap içindedir. Bu işin halledilmesı 
ni talep ediyor. 

Burada asıl maksadım, İstanbul 
da mevcut birçok seyyar s.atıcılann 
sermayesi az esnafın himayeye 
muhtaç bir vaziyette olduklarına i
şaret etmektir. Hakikaten bunlnrla 
meşgul olan, bunların ikinci, hattl 
üçüncü mutavassıtların elinde bir o
yuncak, bir esir olmaktan kurtul
malarına yardım edecek hiç bir ma· 

kam, hiç bir daire yoktur. Bu zav71-
lılar, ufak bir ekmek parası için her 
gün sabahtan akşama kadar dolaş
mak türlü eziyetler çekmek iztıra· 
rındadırlar. Belediyenin bu vatan
daşları da himaye edecek ve mese
la detlerini yüksele makamlara işit
tirecek bir cemiyet kurmalarını te
min edecek tedbirler alması icabe
der. 

MURAD SERTOOLU 
Not: 
Evvelki gün bir fınnda çalı~ılt 

bildirilen bir veremlinin sokakta öl
mesi üzerine bir yazı yazmıştım. 

Dün Belediye Sıhhat Müdürlüğü 

yapılan iha.i tahkikatta bu zavalh4 
nın hiç bir fırında çalışmanlll ve 14 
kamet etmemiş olduğunun anlatıl· 
dığını bildi.rmiftir. Bittabi bu vazi
yet karpsında bize de memnun ot ... 
mak düşer. 

•. s. 

5 - Nafıa Vekili, lima:ı ihtiyacı 
dileklerin verdiği cevapta da Kara
deniz sahillerinde yaptırılacak li
manlar üzerinde tetkikatın ikmal e
dilmiş olduğunu, bu limanlardan bi
rinin Ereğli - Zonguldak veya Ça· 
talağzında, diğerinin de Trabzon'da 
yapı~ını ve bu son limanın avan 
projelerinin ikmal olunduğunu, E-
reğli - Zonguldak - Çatalağzından ____________ _, 

birined yapılacak liman için bq Polonyava 
me,·kilerden her hangi biri üzerin- • .T 

de hen.üz bir karar verilmediği, ce- iltica Etlen 
nupta yapılacak limanlar:: gelince, 
bunun Mersin veya diğer hir nokta- Çekoalovaklılar 
da yapılması meselesinin ,"\e yakın· 
da bir karara bağlanabileceği ümi- Vareova, 30 (A. A.) - Matbuat, 
dim izhar eylemiştir. geçen cumartesi günü Polonya top

raklanna geçen General Prchala'mn 
6 - Karışık dilekler araaında bu- beyanatını nep-etmektedir. 

lunan ve ucuz radyolar teminine ait, 
dileklere verdiği cevapta Münakalat General, Exprees Poranny gue-
Vekill Ali Çetinkaya, bu hususta bir tesine beyanatta bulunarak demif-

, tir ki: 
kanun layihası teklif edilmek .üzere _ Dahili iayanm tairi altmda 
bulunduğunu, bu suretle halkın 17-
25 lira arasında bir fiatla birer rad.. vatanımdan aynlarak Polonyaya il

tica ettim. 
yoya sahip olabilcc~klerini ve hal-
kın bunlaır kolaylıkla kullanabil- General, Bohemya ve Moravya-

da Almanlaruı idare ettilderi feeat 
mesi için de ayrıca tedbirler derpiş hareketlerinden bahllettilrten aonnı 
edı'ldi~ini kaydeylemiE ve lstanbul-5 --, 18.000 Çek ameımmm haffh•arda 
da Ortaköy'de bulunmakta olan kö- Almanyada çahttıpıı 86..-w:... 
mür depolınnın bldınlması hak· '3._.....,.. · 
kındaki dileje cevap olarak: cBun- Ahnan ordunndan 'beh-Jen Geu
lann kaldınlmuı mukarrerdir• ele- ral, bu ordunun bpaetinia ellki iln-

•.IJlllm pu"atorluk ordıuıOe mub,..e ecli • 
lemiyeeetinl iddia ........ 

Londrı, 30 (A.A.) - 2venlnl Prch4la, Polcmyada, nwnlelreti 1-
Standard pzetesi, hllen Hava Ne- çln fJal....,.pı ft ftfanmn Wflrll-

Belgrad, 30 (A.A.) - Naip Prens liRden anin buhnJ4utunu 8iylemitıt 
Pol ile Pnm9e9 Olp, yınlannd11 tir. 
Markoviç ohlalu halde, resmi ziya-

i 
.._ ... • 'rrler ., 

ret mabadile bu üpm Berlin'e ha. 
reket etmfJlerdir. 
zaretinin elinde ufki uçutta aaatte 
835 ve pkuU uçutta da 1115 kilo
metre yapan bir avcı tayyare ntı
munesinln mevcut oldutunu yaz
maktadır. 

Kalpsiz Ana 
(Battanfl 1 ... _,.,...) 

görülmÜ§tÜr. 

Vaqova, 30 (A. A.) - Bqw
Poranny psetealnbı Cleayn'den 

blJdintiilm IÖl'8 a0D OD bfll gtla 
sarfında bin kadar Qek ukerl Po • 
lonyaya gelmlftlr. 

BunJardan bllyUk bir kısmı dol. 
nıdan dolruya tnglltereye gldere1' 
tayyare pilotu ~-



~:.~' • = = .•. 

Sütunlarda 
Geziler 

Cumhuriyet - Sulh perisi. 
. Tilki - Sen siyasi kargaşalıklar
; c • 11 fena ha:ide ürktü demek istiyor
. sun değil mi? Hakkın var. 

Cumhuriyet - Senden vagçtim. 
Ttlkı - Bakalım ben seııden vaz

geçecek ıniyim? 

Cümhuriyet. - Verem hastalığı. 
Tilki - Bıran evvel ba§ı ezilmesi 

lıhım gelen bir afettir. 
Tan - Hayvanlara güvenilmi • 

yor! 
Tilki - İnsanlara &üveniliyor 

mu sanki? 
Tan - İç v~ dış siyasetimizin ana 

prensipleri. 

Tilki - DCJğrnluk, merdlik ve sa
mimiyet kelimelerile hulAsa edile
bilir. 

Tan - Ganonlann yüzde ontr. 
Tilki - Bilhassa he.sap pusulası 

yekCınu :fazla kabarık olduğu za
manlar portföye davrananlara ağır 
geliyor değil mi? 

Vakit - Sahte kumaşlar. 

Tilki - Kumaşların iyisini, kötü
sünü; yerlisini, ecnebisini işitmiş· 
tik amma sahteıdnl henll.t duma -
rnıştıJr. Demek ki o da çıkmış. 

Vakit - Yüz ya,ını bulmuş cadı
lar. 

Tilki - Hani dünyada cin peri . , . 
cadı dıye birşey yoktur diyordun. 

. Son Posta - Artist değil işçi jste
rız. 

Tilki - Ucuz ucuz çalıştırayım 
öiye değil mi? 

Son Posta - Falcının kerameti 
Tilki - Şeyhin kerameti kendin

aen menkul kabilinden olsa gerek. 

Son Posta - KudUs'te bir sine
mada bomba patladı. 

Tilki - Realist bir haydutluk fil
mi mi gösteriliyordu acaba? 

Akşam - Mandolin1i ve fraklı ço
cuklar. 

Tilki - Ne biçim çocuklarmış 
bun~ar? Hem mandolinli, hem fraklı 
yam altı kaval üstii şişhane. 

. Ak~am - Dünya buhranı muva-
cehesınde biz niçin korkmayız? 

.. Tilk_i - Korkmak nedir bilmeyiz, 
yureğımiz sağlamdır da ondan. 

Son Telgraf - Maslakta bir ar-
pışma daha oldu. ç 

W•·Tilki.-: Ya.z _geldi ya! Çorap sökü
gu gibı bıribırıni takip eder. 

TiLKi 

Çöken Bir iskele 
7 Kişiyi Yaraladı 
BunJardın ikisinin yara!ırı nisbe
fen atır oldllf undan bastabanıyı 

tıM1rrldıf ar 
' Fatihte Okumutadam sok • d 
' Muatat agın a, 
'. anın Yeni yaptırmakta oldu-
iu bin~ haricf Jnımını bir iake
le ibennde aıvayan T kiti, illele 
kurtularak yere dtlpıUıJerdfr, Bun 

~althin ayafı Jnrılmıt~
zmııı seclelenmfftir. Dfter Jt
çiler hatif birer Yara ve 'tiere ile 
kurtuıniUflardır. 
. yaraları nüıbeten aıfr olan itçiler 
hastahaneye ~. 

Gülhaae Miiamereleri 
Gl. Hat. ıı.in 10. müsameresi 25/81 

139 tarihlne rt..tlıyan cuma ıtlnil ~
at 17,8 ela Prot. Dr. Kemt.1 Hüstyt. 
nln bafkanlılmcfa topl•nnon..+ ... 1 --~·~..u., 

- Dr. Şakir tarafından Akridin 
tedavisinden aonra hemoglobin ı 
vak'aıı. ur• 

• 
. 2 -:- Dr. Nilsret tarafından bir rie 

tümörü vak'ası. 

3 - Dr. .V llti yener tarafınd 
ı k• an 

ayn va an~ röntgenle tedaviıi. 
4-Dr. Necati tarafından h&d a... 

pendlcite Arazı veren torsfyone over 
blostomu. 

5 - Prof. D~. Kemal Hüseyin ta
rafından infection mononucleose'un 
serologi.que te§hisi Hangantiu Dli· 
cher teamülü. 

~ünak~alara Prof. Dr. Kemal 
Hüseyin, Prof. Dr. Abdülkadir, Prof. 
Prof. Dr. Vahdi, Ecz. Mustafa 

t 
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ltalyan Denizaltı Kuvvetleri 
ltalyan Donanmasının 4 Tip Üzerinde İnşa Edilen 

Denizaltı Gemilerinin Kudret ·Ve Vasıfları 

Bilyilk ltalyaa cleaizalb aemileri•deD hlri 

Bir denizaltı filosunun arzettiği lar, mayinler ve ağır mitral~ozlW' 
askeri kudreti doğru olarak bulmak den mUtetekkildir. 
için evveli bazı iptidai prensipleri Toplar, ticaret gemilerini silih
hatırlamak ve bir denizaltı gem.i8i· - Jaünai, veya muhafua altında HJ.· 
nin kıymetini tayin eden unsurları · 
tesbit efmek lizımdır. =====~-~·-·-

Bu tip harp gemilerinin birincı 
vasfı gayri mer"'I olrııalandır. MUm· 
kün mertebe silratle ortadan kaY.· 
bolmalan, süratle batmaları ve ken· 
disine kUrulacak tuzakların altından 
geçebilmek için derinden seyretme
leri zaruridir. Bu prtlar, teknenin 
kaviliği, sağlam motörler ve emin 
akümülatörlerin mevcudiyetini icap 
ettirir. 

Bir denizaltı gemisinde aranu 
ikinci bir vasıf iyi bir sürate mali· 
kiyettir. Bu süratlen, denizin sat. 
hında, takip edilen bir hasım gemi· 
sinin yakalanması, ve deniz altında 
da taarruz edilecek noK!aya stiratle 
gidebilmek için istüade edilir. 

cello> tipinin evsafı' . 
Satıhta 941, deniz altında 1250 

ton. Satıhta sürat, 17 mil, dalma ha 
linde 9 mildir. Hareklt sahası. do-

Fakat deniz altında motör ve a
kümülatör, geminin diğer uzuvları , 
arasındaki müvazene gibi meseleler 
dolayısile, dünyanın deni,z devlet!~ 
rinin bütün denizaltı gemilerinin 
aaıma halinde, süratleri 9 mil ara· j 
sında tesbit edilmiştir. 

İtalya• tabte•bahirleri Hitlerin önünde ıöıterit Y•? '·!arken 

Denizaltı gemisi, teçhizat ve 
mahrukat almadan denizde uzun 
müddet kalabilmelidir. Dissel motör
lerinin istimali bu gemilere on biıı. 

millik bir harekat sahası temin e-· 
der ki, bu rakam da her tlirlU tabi· 
yevi faaliyetler için kafidir. 

Denizaltı gemfsinin başlıca Bill 
hı, son senelerde şayanı dikkat ta
dilat gören otomatik torpillerdir. 

Tali derecedeki sili.hlar ise, top-...... ••••••••••••••••••••••••••••••• ..... 
Yeni Kırklareli 
Valisi 

retmesiqe mayinler rakip tarafı ma 
yin tarayıcıları ve emniyet n.Jkta
lan tesisine ve nihayet mitralyözler 
de tayyarelerf fardetmeğe yarar. 

Bir denizaltı donanmasının as
keri kıymetini eüphesiz ki, arzettiği 
umumi tonaj miktarınöan ziyade, 
keyfiyet meselesi yani adet meselesi 
tesbit eder. Zira, deniz sathı gemisi 
için, denizaltı sefinesi ve torpil taşı
yan für vasıtadan başka bir şey de
ğildir. 300 veya 400 ton olmasının 
bir ehemmiyeti yoKiur. lier vakit, 
tehlikelidir. 

Denizaltı gemilerinden nasıl is
tüade edilebilir~ 

Bu tip gemilerden beklenen hiz-
metler miltenevvidir, fakat hepsi dl 
bir gayeye matuftur. Hasım muva
sala yollarına ve nakliye vasıtaları
na taarruz: Asker ve iptidai mad
deler nakliY.esine taarruz, seyir ha
lindelü harp sefinelerine hücum, da
imi seyrüsefer yollarına mayin dö· 
killmesi.... ilh .. 

!n.uılar ayni zamanda mükem
mel nöbetçi vazifesini de görürler, 
ve l>qlıca meziyetleri de gizliliktir. 
Bunlar daha ziyade, hasım taratın 
harekltma nezaret etmek ve sahilin 
sayıf noktalarını himaye ve müda
faa etmek i§lerinde istimal edilir. 
Bu hizmetleri ifa için İtalyan deni
zaltı donanması qağıdaki unsurlar· 
dan tegekkUl eder: ,. 

1) cBUytik sefer, denizaltı ge
mileri: BUlllarm adedi sekiz tanedir 
ve evsafı birbirlerininkine benzer. 
1936 cTinzh tipleri şu vasıfları gös· 

1 terir: 

B. bıau Ak'oy 

Kırklareli valilijine tl.yin oluııan 
İstanbul Belediyesindeki Mülkiye 
Teft~ heyeti reisi İhsan Aksoy elin~ 
de bulunan evrakını arka
Ciaşlanna devretmiştir. Birkaç güne 
kadar vazifesi başına gidecek olan 
yeni Kırklareli valisine yeni vazi· 
fesinde muvaff akiyetler temenni e-

Deniz sathında: 1932 ton, dalma 
halinde: 1965 ton. Deniz sathındaki 
sürati 17 mil, dalma 11alinde, 9 mil
dir. Harekat sahası, 9 mil süratle 

' 13 bin mildir. Sili.h kuvveti 120 
mm. lik iki top, 13 mm. lik dört mit
ralyöz ve 533 mm. Dk sekiz tübden 
ibarettir. 

Bunlar, açık denizlerde seyrüse
fere kabiliyetli, derin mesafelerde 
yüzebilen cOkyanuslara, mahsus 
denizaltı gemileridir. 

kuz mil süratlf. Fl 151Jl mi!.dir. Silah 
kuvveti: 100 mm. lik iki top, iki 
mitralyöz, 55 lik sekiz torpil tübiln· 
den mürekfeptir. 

Büyü1{ seier denizaltılarından ı 
harekAt sahası itibarile ayrılırlar, 
silah kuvveti hemen ayni gıbidir. 9 
bin millik seyrilscfere kabiliyeti de, 1 
dewde ·oir ay kalabilmek imkaruru : 
verir. 

3) cKüçük sefer, denizalWarı: 

48 adettir. 1937 cPerlo, tipi avsafı: 
Satıhta: 620 ton, aalına halinde: 

855 ton. Satıhtaki sürat 1:5 mil, dt'l
niz altında: 8 mil, harekat sahası ı 
9 mii ile 4()(;(f mildir. Silah kuvvet; 
bir 100, A. A., iki mitralyöz, MS 
mm. lik altı torpil tUbiıaür. 

Harekit sabası, vasat tiplerin ya 
rısına muadildir. Bununla beraber 
bu 4 bin mil ke.yfiyeti, bunların da
ha ziyade Akdenizde hizmet göre-1 
bileceklerini &österir. Zira burada 
mesafeler ne de olsa kısadır. Bu ge
miler, iyi bekçi, zayıf ve hassaı D<'k· 

talar için sağlımı müdafaa vasıtala· 
ndır. 

4) Mayin dök'tlcü denizaltı ge
mileri: Bunların adedi~ tir. İ937 de 
servise giren cFoca, tipinin evsafı: 
Satıhta 1109 ton, dalma halinde 
1530 ton. Satıhtaki surat 18 mil 

. dalma halinde 8 mildir. • ~ 1 
Hareklt sahası, her mil ile 9000 1 

mildir. Silih kuvveti olaralC 100 mm. , 
lik A.A,. iki .. ~tralyöz, 533 mm. ilk 
altı torpıl ~ubu ve 4.? mayin '\·ardır.

1 Bu sefmeler butUn Akdenizde 
ve ezcümle bu nevi ameliyata elve
rişli noktalarda mE>.seli. Rhone ve 
Nil nehri mansaplarında, Tunusun 
şark sahilinde mayin dökmeğe ya
radıkları gibi, yolda rastladıkları 
hasımlarına taarruz ve tahrip ede
bılecck şekilde müsellilıtır. 

Nihayet denizaltı donanması, da
ha sonraları henüz hali inşada bu
lur.ıtıı aşağıdaki vasıtları cemede
cekt~r: 5 adet 950 tonluk denizaltı 1 
gcmıler, 1120 tonluk bir mayin de· 
nizaltı gemisi, ve vasıfları henüz 
beITi olmıyan yf rmi kadar gemi 
(Bunlardan 16 tanesi isimlerini al-
DU§tlr.) . 

Suner iştirak etmişler .-lir. , deriz. 
2) c Vasat sefer, denizaltı gemi

leri: AöeUeri otuz üçtür. 1938 cMaı· Eek1 ve fayri mütehammil Y.edi 
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Bir Istanbul Polis ' I 

Müdürünün Hatıratı 
-ts-YAZAN: Emekti TUmbay Ham A'uroAlu_ 

Polis Müdürlüğüne Yeniden T ayitl 

Edilmem Ve İlk İcraatım 
Bu hadiseden pek muğber 1 

olan düveli itila.tiye bükü -
mete bir nota vermiş. Nota muhte-ı 
viyatı ise Polis müdüriyeti umumi· 
yesine Türk olarak beheml:!hal Mi· 
ralay Halil Beyin iadcten tayinini 
ve aksi takdirde bir İngiliz mu ala
yının Türk Polis müdüriyetine ge
tirileceğini bildirmişler. Hükumet 
ise tekrar Halil Beyin getiıilır,c.•sin

de ısrar edilirse kabinenin istifa et
mek mecburiyelindP kalarağını A· 
mi arlSia Galtropa n.nlatmışlaı s ;, ~a 
neticede muvat .. kat etmişler. Ben, 
bittabi bu muha·ıere ve mükAiem•· 
lerden haberdar değildim. Mabeyn· ı 

ci Refik Bey 4 nisan 919 gecesi bana 
telefon etti. Topkapı saraymd~ mah-ı 
Juz eski zamanlara ait gümüş anti· 
ka paraların çalındığından bahsedip J 

buldurulmasını istedi. Ben de Pblis 
müdürlüğünden iki gündür çekıld.i· i 
ğimi ve yerime tayin edilen yeni po- 1 

l~s müdürüne bu meselenin söylen- 1 

mesini bildirdim. Hayır dedi: akşam 
üstü sadrazam padişaha müracaatb 
tekrar Polis müdüriyetine iadenize 
irade istihsal ettiğinden bahisle po
lis müdürlüğümü tebrik etti. Bu su
retle yeniden polis müdürlüğün.- ta
yin olunduğumu daha evvel duy
muştum. Emrin tebliğine kadar e
vimde istirahatle tekrar vazifeya , 
başladım. 

Müdüriyeti umumiyeye gider gıt· 
mcz birinci şube !lli.idürile üçüncü 
şube müdüri~ü ve birkaç g:in zsr
fında haksız ve kanunsuz çık;.rLlan 
memurları yeniden tayin edip ı,ıe
rine başlattım. Müdür mu.avini için 
de teşebbüsatta bulundumsa da Da· 
biliye Nazırının musırran ricası Ü· 

zerine tebdilinden sarfınazar eltim. 
Birkaç günlük gaybubetim esna

sında Müdiriyeti Umumiyede işler 

yUzüstü bırakılmış, azil ve nasblar
la uğraşılmıştı. Hürriyet ve ıtilaf 

fırkası mensupları iktidar ve liya -
katlerine bakılmaksızın işbaşına ge· 
tirildiğinden ve kanuna mugayir ta
yinlerden disiplin de, nazarı dikkati 
celbedecek derecede bozulmuştu. O 
gün yeni tayin edilen memurlarıu 
vazifelerine nihayet verdim. Çıkarı
lan memurlan alelacele buldurtarak 
işlerine başlattım. Şube müdür ve 
muavinlerini odamda toplıyarak mu
amelatın sür'atle neticelendirilme. 
sini, eshabı mesalihe iyi muamele e
dilip kimsenin n8.hak yere mağdur 
edilmemesini, bilbassa hiç bir veç • 
bile işkence yapılmamasını tekrar -
Jadım. 

O akşam yine alehisul Damad Fe
ridi gördüm. Asayiş hakkında ma
lftmat verdim. öyle bir vaziyet al -
m11tı ki, adeta azledilip yeniden ta
yinimden haberdar olmadığı hissi11i 
veriyordu. Sadrazam1n yanında"\ 

Qlktım. Dahiliye Nazırını görmek 
istedim. Nazırın kapısında duran 

. polis, beni göıiir görmez haber ver
di. Ben de arkasından odasına gir· 
dim. Beni mlfevk gibi karşılaıdğına 
taaccüp ettim. Nereye oturtturaca
fını \'e n• 18marlıyacağını bilmiyor
du. Halbuki nazırın iciY vaziyetin -
den memnun değil, bHlkis pek mü
teessir oldum. Azim ve irade sahibi 
olmıyan ve her kuvvPte boyun eğen 
Aciz adamların, memJ.-ketin, hele 
böyle buhranlı zamanlarında hükQ. 

met başına g<'tirilmesi hakikaten en 
büyUk cinayetti. Azlimin esbabı ve 
kabahatlerim şu meselc!erdi: Kanun 
ve adftlet dairesinde hareketim. Da· 

adet l<UçUk denizaltı gemileri naza
rıit.ibara alınmadığı takdirde İtal
yan denizaJtı d0nanmasının bu su
retle, kendilerinden istenilen muh
telif hizmetleri ifaya elverişli görü
nen 94 tane gemiden mürekkep ol
duğu görUIUr. 

ttalyamn Akdonizin ortasındaki 
coğ:afi vaziyeti, 1''ransa ile şimali 
Afrıka arasındaki ve yine Cebelita
nk ile Portsait arasuıdaki muvasa
lalnr üzerinde denizaltı gemileri va
sıtasile taz)1Jr yapmayı ~Umktl.ıı kı
lar \'e bmılann feı:ıirıni de ünlemek 
va ıH'esi de kolay bir iş değildir. 

mad Feridin ve Dahiliye Nazırı() 
malın keyfi arzularına mutavaat et· 
mccliğim gibi, hele vatanmiızıı; Jile' 

nafii aliyesine muzır emirlerini diJl' 
lemediğimden ve dinletemedikJeriJl' 
den Polis Müdiriyetinde bulunJJ18 ' 
mı istemiyorlar, yeniden tayiniıll • 
den ise müthiş sinirleniyorlardı. J'O' 
lis Müdiriyeti ızamanımda cereyal' 
eden muamelat, diiveli itilflfiye pO' 
lis komisyonu ile aramızda teati. e • 
dilen muhaberat Miıdiriyeti UIJlll ' 

mlyede mevcut ve mahfuzdur. ]3ıJ 
evrakm müt.a.lea ve tetkiki martl ' 
zatımı her veçhile ispat edecektir• 
O ıaman benimle çalışan bütün nır 
mur arltadaşlsı.nmla Müdiriyette iİ 
olup la dürüst icraatıma şahit ola# 
la.r, nasıl hareket ettiğimi bilirl~· 
En ufak suüstimale meydan verıxıJ' 
yordum. Kanun ve adalete muhs]jf 
ve keyfi bir harekette bulunmadıJt'. 
Hürriyet ve 1tilif fırkası izaJarıııJ' 
bilhassa Gümülcineli tsmailin fıt' 
kalarına girmek için defatle yaptıı· 
ları teklifleri de kabul etmek şöYlt 
dursun, istihfafla karşılıyorduJIJ 
Fırka kumandanının siyasi f ırkall' 
ra girmesinin kanunen de caiZ ol• 
madığını hatırlatmakta idim. ~ 
liflerini her suretle red ile takıııdJ' 
ğım vaziyetten Hürriyet ve ııaa: 
fırkası erkanı muğber olm~ 
haklı idil"r. Tekrar azlim de bu el' 
b•ptar. ileri g'!lmişti. 

Damad Fericli.n ev hamile icra'' 
tında ne derece korkak olduğUJI• 
şu hadise ile karilerime arzediyo ' 
ruııı : 

Bir palar gilulı akşamı, Fransı' 
ların 25, 30 kadar Senegalli sarlloŞ 
E>fl'•dı Şahinp~a oteli önünde 11 
civarında taşkınlıklar yapmışlardJ' 
O zaman Şahinpaşa oteli, taşradP 
gelenlerle, bekar ıabitanın ikanıeti' 
ne tahsis olunmuştu. Sarhoş efrt-t' 
tan bir kısmı da müsellfilı olduğı# 
dan, gelen geçen halka, dükkanl1' 

ra, otelin altındaki gazinoya da ti' 
cavUzatta bulunduklarından zabit111 

da mukabele etmek mecburiyetiJld' 
kalmıştı. Polis Müdiriyeti haberd-' 
edilJiğinden, o gece nöbetçi ol-" 
dördüncü şube müdürü Sadi :eeYf' 
emrile vak'a mahalline Jilzumu 1"' 
dar polis sev kedilmişti. Sadi Bey ~ 
anın yatışmadığını ve devam ettiji' 
ni ha her alınca evime telefon edif 
hadiseyi anlattı. Asayişin fölil edil' 
memesi için ne liızımsa yapıimasJll' 
ve icap ettiği takdirde Polis Mildifl' 
yeti Umumiyesinde bulunan pi~ 
askeri kuvvetlerile de polise y~ 
edilerek müessif hadiseye nih•Y"'"' 
verilmesini emrettim. Ayni zamııod' 
otomobilimin sür'atle evime göıı~ 
rilmesini jstedim. On dakika e"IV" 

otomobilin yola çıkanldığını sayll' 
di. Otomobil geldi. Bindim. ŞofÖJ'O' 
me, vak'anın cereyan ettiği yerli 
durmasını ve acele hareket eyıerı' 
sini tenbth ettim. Hareket ettik· ~ 
beş dakika sonra Şahinpaşa. o'IP' 

önünde otomobilden inerek zat>P 
kuvvetlerim.ize, kargatalığin ve ~ 
cavüzatın önUntı almak için veJ'U' 
ğim emir üzerine Senegalli etrs4' 
bir kısmı kaçtılar, tnütebakisini ~ 
tevkif ettirerek MUdiriycti UınuP"' 
yede hapsettirdim. 

İstanbul cihErlindeki Jı"ransı.z " 
kerJerinin inzibat itlerine JJ1eJO~ 
Fransız zabitini de celbederek 
mesele hakkındaki t\ıhklkatı, va-~t 
nın cereyan ettiği Şahinpaşa o# 
de tetkike başladım. Orada bul~ 
zabitledmJzin malumatına da 'tJ) ti 
racaat ettim. Gece yarısına ksd 
inceleme devam etmişti. 

Neticeyi alıncıya. kadar Sad.rııl'' 
ma ve Dahiliye Nazıruıa habeı: ,.er 
mek istememiştim. SadrazaJJl ;,eı 
Sirkeci civarında, hiç te arw etPr 
diği bir vak'a olduğunu duydu~~ 
dan, bu mesele hakkında beJlov 

malUmat almak için Hariciye 1'; 
teşan Keçeci ııade 11.IZet Pa~Yı. "1 
mur etmiş. MUşarUnlleyh, beJlJ 1 

veli evimde ve sonra da Polis ~ 
d.iriyetlne telefon ederek ~ 

.(Devamı vat>. 



,, YAZAN: 
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Ahmet Ağaoğlu 
Kaybettiğimiz Bayak Adam Hak

kında Bazı Hatıralar 
Yazan: Ankat Ce•at Perin 

Zeybekler Yerde· Yılan Gibi 
- Oğlum, köylü kadını erkeğin- insanın tekemmülü nisbetinde vaı:fa. 

den iki saat evvel uyımıp ekmeği cağı yegane içtimai neticedir.> 
hazırlar? mı cFerd, doğumundan ölümüne ka· 

dar her hareketiyle hürriyete doğ· 
ru kendiliğinden adımlar atar. İn
siyaki olan bu umumi harekete kati 
ve devamlı olarak hiçbir zaman 
karşı konamamıştır. Ve kar§ı kona

Sürüne Sürüne ilerliyorlardı - Evet hazırlar. 
- Çocuk yetiştirir mi? 
- Yetiştirir. 

#4 QJ QÇQ - Tarlaya gider mi? 
- Gider. 
_.. Kıra giderken merkebe kim mıyacaktır da.> 

biner? cTarihi gözönünde . tutunca görü-
- ? .........•....• 
- Erkek biner oğlum. Erkek, 

tam bir donkişot tavrıyla merkebe 
o biner ve kadmı da, köylü aile bir· 
liğinin erkekten daha faal bir hiz
metkarı olan kadını da 'onun peşin

rüz ki, çok zamanlar kitleler, fell
ketli anlarında kendilerini bu fell
ketlerinden kurtaracak cBaf:t lar 
ararlar. Bu sıralarda, belki bu 
cBaş• lann istibdatlarına da razı 
olurlar. Ukin gayeye vasıl olunup 
badire atlatıldı mı, ihtiyarlarile hür-den gelir ... * riyetlerinden fedakarlık eien ferd-

Derslerinde serbest münakaşanın lerin hasret çektikleri yegane teY 
meftunu idi. En büyük zevki fikir· hürriyetlerinin verilmesidir.> 
leri çarpıştıra.rak mukni neticeler İngiliz ihtilili tarihi onun lmen· 

. çıkartmaktı. EvvelA talebeyi müna- tüsüydü. cKromveb i. cHabeskor· 
~ taldhe ..._ 16 aa ala,.. 2 ad h&llji 

talimlerdea IODra 
kaşa ettirit ve neticede kendi fikri- püs• ü anlatırken kendinden geçer· 

çocuklar. Biz bee kl§i, onlar dokua ni söylerdi. di. o zaman tamamiyle gençle,ir, 
kiel! Eğer farkına varacak olurlar- Ankara Hukuk fakültesinin hu· kürsüsü bir barikad oluıı, kendisi de 
la, iBtediğimizi yapmak bl • kuku esasiye profesörlüğünü yaptı- barikad ardından ihtilll nlralan 

-ıı-

- '.Ne bnie . 919 tekrar sordu. 
lhti)'v ;yörill ıevap verdi: 
- Cakırcaıı ıı • .-! 
- Sen ~ ı.thmedi tanır ,.._, 
- Tunmaıchm tık deı. Cördüm. 
- NUll bir adam? 
- trt yan, pa1abıyık1ı biri. Allah 
~~"mm ftl'lliıı! Yapbjı it ne e
--.rp, ne de ~ sığar. Be • ::1 = fakir, bir ayağı çukurda 
tr.u .. _ ~ kOJUDJarmı ıd1rii ile 
--wnnaa ve plinJik lmuıı zorla a
Jıp cÖtilrmek hyqınbğa sığar mı! .. 
Ah, bu kadar )'allı olmasaydım, 
Cenç t-e kuvvetli olsaydım, Çakır • 
cab denilen 0 namua hırsızını 
ıeberteceğimi bilirdim. nas'1 

Zeybekler ve kıqnlar, Çakırcalı. 
Alil )'ÜZilne bakıyorlar ve Çakıralı 
ya SÖvU -
•·-·- P sayan bu adama Çakırra 
u.ıuıı ..ıa yap~fuıı 
yorlard B merakla bekli • 

ı. azılan bu bunak iht' .ra aeımı . ıya-
Y• bile bae•ere • ...,_ 

çakırcaıı eifk baemı kaldndığı 
Aman, herkes onun ytizilnde bam-
batka manalar ifade ed izgil rin en ç e -

yer almıe olduğunu gördU. Ça
lurcalı mutlaka bir 
""; ... : F eeye karar ver-
--vw. &kat neye? 

zim için gilç olacak. Sonra. ğı sıralardaydı. intihap hakkından atan bir delikanlı tavrı takıaırdı. 
unutmamak lbmdır ki ken • bah~ken kadının intihap etmek * · 
dlleri keyfederken etrafı gözliye • ve intihap edilmek hakkına da ıe. Yine bir gün, teikilitı esasiye ka-
cek gözcüler de bıralmııf olacak • mas etmişti. Bu hususta sorduğu bir nunumuzda ba§kumandanlık hak
lardır. Bizim pli.nımız, mevcudiye- suale karşı talebeden birisi şimdilik kındaki hükümleri tahlil ediyor4 
timizi hiç belli etmeden onlara mUın kadına intihap hakkının verilme.si- Başka devletlerin teşkillttı naliye 
Jriin olduğu kadar yanapnak, m ne muanz oldutunu söylemlfti. m. kanunlarındaki bu bahialerle bizim 
kıpırdamalanna meydan vermeden rlni şöyle telhis etmişti: te§killtı esasiye kanunumu arasuı
onlan bastırmaktır. Hepiniz bir ta- cŞehirli kadın belki azçok bu hakkı da mukayeseler yapıyordu. Muka

·; stibi sürünerek sokula- hazmedebilirdi. Fakat köylü kadın yeselerden sonra. kendi f8hal fikrini 
cakınnız. Vakti gelince ben geceku- bunu hazmedecek seviyede tenev· de açıkça söylemişti. 
şu gibi Uç defa öteceğim. . vür etmemiştir. Binaenaleyh, bu Çok samimi olan bu fikri nasılsa 
sonra ona kadar sayacak ve hepi - hak verilmemeliymiş.> suitefehhümü mucip olacak bir su-
niz birden ortaya atılacaksınız: O da buna karşı yukardaki ceva- rette Millet Meclisi muhitine akset
Kiınseyi öldilrmek yok. Kendilerin- bı vermi.,ti. tirilmiş ve bazı mebus arkadaşları 
den sorulacak hesabımız var. Sa- İlk bakısta mevzuun cevabı gibl kendisine serzenişlerde b11lunmu§ 
dece teslim alacağız. gelmiyen -bu hitabın rahmetlinin olacaklar ki, ertesi dersinde biraz 

Şimdi beo efe, yerde stırünen beş kendine his Azeri şivesile salonda meyus ve asabi idi. Böyle anlarm
yılan gibi dört bir taraftan, uzak _ aksisada yapması umumi bir gülüş- da içindekileri bütün bir cesareU 
tan görünen ateşe doğru kaymıya meyi mucip olmuştu. medeniye ile dökmekten çekinmez· 
başladılar. Çukur ve ateşin görün- Bunu gören üstad, bütün ciddiye- dl . 
IDı8diji yerlerde a~ kallnyorlar tini takınarak: c- Çocuklar, demişti, içinizde 
ve bpkı tavoanJar gibi, seaafz sada· •- Gülmeyiniz, efendiler, diye ınüfteriler de . Vartnıf da haberim 

bağırırdı. Bu acı hakikate gülün- yok. Biz sağlam iradeli, ciddi, dü· 
sız zıplamalar yaparak gidiyorlar mez. Evet erkek horul horul uyur- rüst, dalkavukluktan nefret eden 

.......... 
---

rvURDDA 19 MA Yisl 
• 

" ..... 

19 Mayıı ıeaçlik ba11amı, hot&a yurdda fevkallde bir 
şekilde tes'it edilmittir. Yukarıdaki iki resimde MaJatyada 
yapılan merasimi, dalıa appcla da Eluıida ıençlik bay· 
ramını tes'it eden sporculan slrDyoramauz. 

du ~· fakat aert bir aeele sor-

ve arasıra yere sımsıkı yaplflp ku· ken ilk horoz sesiyle uyanan kadı· bir nesil yetiştirmek, inkıllbı, cüm· 
!aklarını yere dayıyarak dinliyor - nın ilk işi ekmek teknesinin başına huriyeti onlara teslim etmek gaye
lar, mevcudiyetlerinin anlaşılıp an- geçmektir. sindeyiz. Ne yazık ki, bazılarınız 
laşılmadığmı tetkik ediyorlardı. Fırını hazırlıyan odur. Çocuğu haiz olmanız icap eden bu vasıflar· 

Bunlar böylece hedefe yaklaşa • bakan odur. Hayvanları sağan odur. dan uzaklaşmak istiyorsunuz., ~~.AA.-'VVVV'.......,_..._..._VV'.......,_...,..,..,'VVV'V'.......,.AA.,..,..,IV'VVV'.......,.Ai 

- Nereye doğru 'ttile ., dursunlar, biz gelelim yalancı Ça- Hasılı evin bütün işlerini yapan o- Sonra Adeta haykırmııtı: Taksim bahçesinde 
tbti .. · ~ r · kırcalı Mehmetıe avenesine! dur. Bunlar onun aile birliğindeki c- Ben samimi his ve kanaatla· • . yar yorllğlhı içınde §imdi bir- . . yapılacak tezyınat leabire bir ümit doğdu: Bızım çalıkakıcılar (l) im.iZ ko. esas vazifeleridir. Bu işler gün do- rını açıkça söylemekten çekinen bir •~--bul Belediyesi, Taksim bah· 
- Şuraya doğnı ! Raziy ..... ı.ı..:-·- 1 yunian . ve gl1zel Raziyeyi böyle ğuncaya kadar bitmelidir. Zira gün adam değilim. Eğer bu yanbf anı~ .u:n.au 

~hklan siz gelmeden b' --~ zahmetsizce ele geçirdiklerinden do- doğar doğmaz tarlaya gidilecektir. tılan ve yanlış anlaşılan surette bir çesinin §ehre llyık bir surette çok 
Jine kadar duyuldu. Zav:Z ~": la~ dehfetli memnundular. Kendi- Bu da köylü kadınının aiİe birliğin· kanaate sahip olsaydım onu lize o güzel bir tekilde bnzimine karar 
h, lllerbametais h•vdutlann elin. I lerini bUyUk bir feY yaplDJI sayı • de erkeğe düşen vazifeye yan yan· suretle söylerdim. Hayatım baha.. verdikten sonra bahçede yapılacak 
de llıiııi mini bir '"·~bi 1 yorıan:a ya yardımıdır. sına 4ahi olsa öyle söylerdim. LAkiıı birÇok yeni tesisat hakkmda da ka-
lu. .... ..- çırpmıyor- · İktidarlanna göre, eter varsa ve 6yle delil. Bu müfteri hanginizse rar vermif ve bU hU8U8ta tetkik&~ 

Ah IU Cakırcalı hainini bir eli- 1 Bu sevinç ve aptalca ~ •· bir tane ise, tarlaya giderken de ona çok teessüf ederim, demifil.> tamamlamlfbr. 
.... ~ ! 1 Yallı yörtık kımıı yerlerde 8'lrib'tl· gelirken de htmen Jıemen merkebe Yalanı ~ sevmezdi. Tenbelliğin ötrendiğimlze göre Taksim bah· 

- Kaç idil idil8rf yerek ~ yamaçlara ~ tır· hep erkek b!ner. Kadın oı.ıun peşin- büyük dü§İnanı idi. çeeinde 17 metre genifliğinde ve Sa-
llati,v, flihaile hesapladı: =~ cUnet babnlf, et- elen yaya olarak gelir. Dlazlkli ~ ttssülmizanı ~ldurması için ild rayburnunda yapllan havus alste • 
- Dokuz. et, dokwi idil · ya batlfmıttı. Konak - cuAu varsa o da kucaAınd._dır. ' nµ,mara fazla vermesinl Adeta alla; . mhıde bir havuz yapllacaktır. Ha • 
r .... ı.. __ ._ ·• w . idiler. lamak vakti ıelnPlti. . Çalıkalnmla. Tarlada kadın bir mal sahibi ~- yarak rica eden bir talebeye IOI'· vus, Saray~undakJ havus Jibl 
-vau. lmanlarma döndü: nn reisi. 1 · .... ,. 

..:; ~ pel'ı m. düteltm! Em- • bi delil, fakat bir cserb itaatly • mu,tu: renkli au1ar ~ n etrafı•'" 
...... _..._ - Geceyi burada pçJrelim! em- çapa sallar, çift yedekler. - Giinde kaç saat ÇJlıftm? fidanlarUe donablacalltlr. 

Bu e6a rini verince hepmi durdular. Buruı HM"ict bayata erkelf kadar kani' - Vallahi efendim üç g(lnlük Aynca bahçenin ~ btly8k "'-O.: ihtiyar '6rillde aia4blr. &bel -bir yercik a 6tede - mıt bir köylü kadınının erkelfnden · imtihan arahlmda her ıün muhak· bir açık hava ttYatrollU Japlacak 
........ : ayaldanna Jra. bir de kaynak vaım. lçtimd leviye ve bilgi dunlulu ol•· kak 1''1 alb sÜt kadar çahfbm. .,. tl1atroDUD ~ pçen-
...:' 411a1a _.. ruı olaml efe! tık &ıce Ud kifl 118çilerü ileriye maz. Bu mevkide olan bir kadın nf. - Ya, kaç sut uyudun? 1er tarafuıdan görtllmad için kade-
~ ..,._ddar, 8u nunua Junu. · ~ gönderildi. Dlterleri ko- çln intihap etmek ve intihap edil· - ~ saat kadar. me halinde tnp olunacaktır. Tlyat-
~- cellcat \le kJwmı ~ · ymdanlan lklahd hemea JrMtller mek hakkını haiz olamasın! - Ya, yeJnek yemek için, istin· rodan bqJra bahçede bir dana ..ıo-
~- bbe iade et. Varma blttın Dd,... atet yaktalU. :mr taraf: Efendiler, ı.tikW mücadelesinde Jlat içhi ne ltadar zaman aarfettln! nu, varyete için mtıbmmel bir pist 
-.TIID!ar ..m ollRm ! tan koJun]an ÇeVlnmije, bir taraf. köylü kadmlanmızm rolleri erke- - Uç uat kadar. yapıJacaktJr. 
~. 9Ullrdan çıktılı vakit tan da, beraberterind8 getlrdilderi lfnden az mıydı? Bir taraftan ÇOCU· Eline kalenıl a1mıftı. Hesaplam• ·~in tenvirat meeeıe.t '6yle 
,.._. Çoktan binlik ralo1an tunu emzirirken diler tanftan cep. ta baıl•mıftı: hallolunmUI olacaktır: BUçeye gi-
~ batm11 ve etraf b · lamı ha 

1 
dı çıkarıp ~yı hamr- hane yüklil kaim süren, mtında - On altı aaat çaJıpn•, lekiz sa- rer girma '1 tane slyadar lllltun bu

latbe;. l!:f~~ bet kitl ya 1 8 •ar. Zavallı Raziye, askere ait efYa göt6ren, hattA cep- at uyku, ilç saat yemek filin, hep- hmaMlr, çimenler eemalJ• fe)dln1fe 
bütthı bunlan korku ile •yrediyor, hede vurupn k8ylil Jradmlarımız il etti yirmi yedi. Cem ameliyesi yapılacak huswd Mr tentlrat llklll• 

1ıQ. - lttrata vann balmı bakalım! Akıbetin1 dilflinerek titriyordu. yardun dört kfiıelbıde hlll saldır· bittikten sonra talebenin ~e aydmlatdacak1 apçiara da clvah 
~duman veya atee görecek (Devamı var) tar. içlerinde ukert rütbe alımt kendine his istihzalı bakışıyla bak- llmbalar u:alacaktır. ' 

eaııır pzatacl " pirllrlnin 
f*ilizdakl ziyaretleri 

Başlarında Bulgaristanm tanın· 

mış .pirlerinden ve giZetecilerinde4 
Gospodin Tüon bulunan bir Bulgar 
heyeti tehrimize gelmiştir. Heyet, 
Belediye Turizm Şubesi tarafından 
phrimiide gezdirilmiftir. Heyet, 
İstanbul'da bulunan gazeteleri de 
atyaret edecektir. 

Kon•v•nelronel 
mu•r•nelerl 

Evvelce verilen bir karara göre 
Uzunköpri)de Konvansiyonel treni. 
muayeneleri 70 dakika içinde yapıl
maktadır. Bu müddet kifayet et:mc-
diji ~dirde tren hareket ederek. 
muayenenin bir kısmı yolda ya~ 
maktadır. Hariçten her sün 25-11 
yolcu gelmektedir. 

lllill iktisat tllPil 
lldll ~ey'ıt:llz dini 

Balkan İktisat Kongresinde bu. 
lunmak üzere bir müddet e"-1 Ru
manyaya gitmiş olan Trabzon me
busu Hasan Saka ile maiyetindeki • bap kea? Şu Y&lancı Çalmcalıyı bu- ----- olanlan bile vardır. Ona rütbe ve- niı,tı: 

t:'lllı ~den hesap soralım! Ko- (1) (Wdrakıca :z A.dl capalaa ftt ren, ona intihap hakkım neden ver- - Oğlum bir gün yirmi yedi saat umumi nqeye ~ etml§ fakat heyet dün şehrimize dönmüftilr. 

ete takip edin. haydut demekdr. mesin ?. mıdır! Hadi git, çalış ta öyle gel 
~bekler etrafa dağıldılar. Ve --.. --.... - ...... , = Demişti. • ben vatana ihanet edemem. 
~ koyun lsleriııi takip ede • Londre • let.nbul ••l•H Bunu söyledill zaman sene 192? Kilise kelimesini cKelisa> diye 
~on, on bet d•kika kadar ller- roıu idi. Kadın daha intihap hUkmı Jra- tellfluz edeıdl. Anglikan kilisesinin 
lhı...:. O anda en önde yUrüyen Londra • İstanbul asfalt volunıı zanmamıştı. tarihteki rolünil anlatırken bu keli· 
ı.~""'IP!l dunt .. .ır... ve hafif bir " * menin tarzı telAffuzu bazı muzip-
-. eald..ıı:.. ..... l8 • tefti§ etınek için 10 haziranda ırele-~._.., duyuldu. • tık dinleyenlerde hoş bir ahenk lerin neşesini mucip olurdu. Bun-
~ ..... -~edllmioti. ceği yazılan heyet seyahatini eylıll yaratmıyan Azert şivesiyle takrirle- lardan nazma meraklı bir arkadq 
~ ile arkadaf]an onun ayma tehir etmiştir. rini büyük bir dikkat ve zevkle dm- bir kır gezintisinde okuduğu tarzı 
~ Vardıkları zaman; filhakika • • - lerdik. kadim yazılınıt bir manzume ile ho-

Öl'Q hnıaçta tUten bir duman Ekspresler konferansı Demokrasinin meftunu idi. De- calann karakteristik cephelerini 
Bunlar her halde yalancı mokrasiye karşı serdedilecek her tavsif ederken rahmetlinin de tellf-

ı.. Ue arlr _,. 1 Şehrimiz<le Semplon Oryant " fikri çu"rütebilecek orijinal mütale· tuzunu ele al..,,•• ve aklımda kalan ..._ c,...._ __ ~:ana§ an olacaklar- .. ..,. 
--aı-caıı lleJunet Toros ekspreei miljterek tarüelerini alan vardı. İngiliz Demokrasisini kısmı ( .... Ağzında kel ise ya döner) 

llae "' t.liaıatı .__, bunun Uzari. tetkik etmek üzere 500 kifilik bir anlatırken Adeta kendinden pqer· suretinde nihayetlenen bir beyitle 
_lln.a.:_ ••. ·-~: ~nf 1 --..ıu Jaarebt etmek ıa-- .. o erana top anacaktır. Toplantı- dl: onu tavalfıe p1ıpnıftı. Herkes bu 

Mmllll 7a ait hazırlıklar yapılmaktadır. - Efendllerı ierCU. biirr{ye\ m. bulup q ~ ,ınırken o Cle bu 

cevabı da çok dÜfÜndürücü olmUf- ~·--

tu~ Sen bunun kelliğine bakma TBrk parasının kıymetini knld 
oğul, çok kel kafalarda en münbit içi~ yani bir tarar 
fikir sahaları saklıdır. Allah senin Türk parasının Juym.unt koruma 
gilr saçlannı baıından eksik etme- hakkındaki 12 numaralı kll'arname
sin. ye hurda ve mamu halde de kıy. 

Ne yazık.ki, ölüm haberini iki gün metli madenlerin memleket dışma 
sonra aldım. Ona son hürmet ve çıkarılmasının memnu oldulu lllve 
minnet vazifemi yapamamıı olmak- edilmiştir. Ancak yoloularuı phd 
tan dolayı bedhah tun. 

Eminim ki nikbin olarak öldü. siynet olarık daima ta,adlklan kıy. 
Geriye kendilerinden çok faideler metli maderılerden mamul 8fYa bu 
beklenen, tam mAnasiyle olgun Y• hükümden ı.tisna edUmiftl•. Fakat 
tişmiş iki erkek, üç kız evlAd bırak· bu aerbeettyi yolcu O'Jlaracalı etya• 
tı. Onlar Alaoflu .-htsnı idame içtim.ı mftkule lllDtmu1p olmai 
ıt.ıtreceklerdil". 4lll"WI kullanabüec.]dh 1 _ 
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İNANMAK 
Yazan: BiRi 

San at1aa yorgam çene8İDİB altı- j 
na kadar çekmiş, kenan daııteWı 
yaatığm üstüne saçını yaymıt yatı
yordu. 

Yüzü, derin manalı hatlarile. 00-
yayla fazla 1ralınlaştırılmı§ dud:ili -
larile ve yan aralık duran 1'ı du -
dak1arın arasından bir bıçağın sırb 
gıöi çizgi halinde görünen dişlerilc, 
donuk ışığın altında garip garip 
parlıyordu. 

Erkek, yavaş ve ürkek adım.farla 
yaklaştı, ayaklarının ucuna basa · 
rak ve ses çıkannamıya gayret e • 
derek karyolasının kenanna otur -
du. Kadının dışanda kalmış ~e yan 
ü,.ctümüş kollanru, müşfik, ürkek 
bir hareketle adeta incitmekten . 
korkar gibi, yorganın altına soktu. 
Dışarıda kadının bilekleri ve saffet
le bükülmüş, kabnersiz gül yapra· 
ğı gibi pembe tırnaklı parmaklan 
görünüyordu. 

Erkek eğildi; kadının, tırnaklari
le parmak uçlannın birleştiği yer -
den, sonra birbirine karışmış ve 
altlarında yeşil bir koridor husule 
getirmiş ağaçlann dallan gürlüğün
deki ki~iklerinin altına tesadüf e
den yerden öptü. Kadın göğüs ge -
~irdi ve başını hafif sağa eğdi. Ko
nuşurken, bilhassa gülerken derin 

, bir bıçak izi gibi belli olan sol yana
ğındaki gamzesi çukurlaşmıştı. Bu 
gamre daha sonra derinleşti, yüzü 
erkeğe, beş sene evvel, ilk seviştik· 
leri vaki tki gibi gözükmeğe başla -
dL 

Onların sevgisi ve bu sevişmerin 
tekli pek acayipti. 

O vakit kadın 18 yaşında, fakat 
yaşından evvel kadınlqmış, olgwı -
laşmış ve teşekkül etmigti; erkek 
ise, yirmi beş yquun en hulyalı ay· 
lannı YB§lyordu. 

tiri aydan farzla sürmiyen buse • 
vişme iki aene sonra, buı hldisele • 

rin yardımile ~ bunu 
bir sene fasıla ile üçüncü bir tek -

rarlama. nihayet şimdi dördüncii 
buluşma Ye artık beraber 
işi takıp etmişti. 

Onların sevişmeleri kadar gec_:in
meleri de pek garipti. En uf ak bir 

söz, en umulmadık bir hareket ve 
bilhassa birçok fikri sabitler ka.dm-

da derin aksUlameUer husule geti
rir, erkeğin binbir teminatı i3i ya -
tıştıramazdı. 

1şte bu sefer de, zaman zaman 
kendini gösteren ve bu güııkU de -
rin, hummailud sevginin mayasını 
teşkil eden bu aevgi; kadının fikri 

aabitlerile tehlikeli tekil alıml. u -
yuşmamalara yol açmıe, yatarken 
karyolalarını ayırtacak kadar ara
larını gerginleştirmifü. 

Kadın uyumuştu; fakat. ~ 
o akşamki meseleden pek masum 
ve bigünah olan erkek; bu anlaş • 
mazlığın verdilt Uzftnt11 Be uyuya • 
mam.., ~ odum içinde 
psinm'lti-

içimdekilerin binde birini a~ta -
bilsem, içimdeki hummanm bir dam 
lasından seni haberdar edebilsem ..• 

Halbuki kadın o vakit uyumJ~tu 
bile. Belki sabah, gün doğar doğ • 
maz aynlıp gidecekti de... 

Erkek. elleri pijamasının cebin
de, düşünüyordu: Hayatına giren 
birçok kadınların en ön safmda ge-
len ve onların hayalleri ara.c;.nda 

en net bir şekilde kafasında teşek -
kül eden kadının, neden böyle te -
zatlar ve mu3rnmalar dolu bir ha
yata Lalıip olduğunu hallc.i(·n·.iyor
du. 

Kendisi kötü romantizmden nef
ret ederdi. Gözyaşlan çok zaman 
onda nefret uyandırırdı. Fakat şir.ı 
eli, elleri cebinde dolaştıktan, binhi':' 
meseleyi kafasında muhakeme et -

t;ikten ve nihayet karyolanın bir kc
şcsine ilişip onu seyretmeğe ve mu
ayyen bir hayal alemine daldıktan 

sonra, gözlerinde, kendine pek ya -
bancı gelen bir ıslaklık hissetmisti. 
İçinde şahlanan şefkat, merhamet 
ve sevgi hisleritıin itişi ile tekrar 
eğildi. Yarı aralık duran onun du -
daklanna kendi dudaklarını yaklaş· 

tırmak istiyordu. Birdenbire irkil -
di. Çünkü kadın gözlerini açmış: el
lerini, müşfik bir tebessümle yüzü
ne eğilen erkeğin yüzünde dolaştır
mıya başlamı~b. 

Bir an sessiz durdular. 
Kadın sordu: 

- cNe o, ağlıyor mu.sun? 
- cHayır .. sana öyle gelmiş. 

Tekrar parmaklarını erkeğin ~t 
çizgili yüzünde gezdirdi. Sonra, par 
maklanna bakarak derin derin rlü· 
şündü: 

- cBen de, diye söze başladı. Ben 
de yatarken ağladığımı sanıyo -
rum.. 

Y'me sustular. 
Sonra kadın teker teker aöyledi: 
- clçiındeki kasvet bulutlan da-

ğılmış gibi. 'OzUntUlerim yerlerini 
ferahlığa bıraktı artık. Ben, ben, 
eaki kadının değilim. İçimde, yepy<::
ni, henüz doğan bir insan hüviyeti 
belirdi. Senelerin sevgisi en saf, en 
berrak bir ifadeyle meydana çıkb 
gibi geliyor bana. Uykudan evvel 
döktüğüm gözyaşları içimi yıkadı 
sanki..~ 

Şimdiye kadar göremediği bir 
saffetle konu.şan bu kadına, ani 
psikolojik değişiklik göeteren kadı
nına bakıyordu. Bir tereddüt hisset
mij gibi kadın tekrar mınldandı 
ve~ 

- clnan bana, inan bana •. > cliye 
tekrar hıçkırdı. 

Sesinde öyle bir ihenk, öyle mfı
nüs bir üade vardı ki, buna inanma
mak elden gelmeadi.. 

Erkek, gilJümsjyerek eğildi, b . 
dmm, kendinde dalgalı saçlannı 
ve hentiz •ÇDU§ bir konceye benr.i • 
yen dudaldarmı andı. 

r--YENllA•A• 
-- - -- -- -- --

Belediyenin Bütçesi 193,000 Lira 
O/aralı Kabul Edildi 

SiYas mezbahasının görüalş& 

Sivas (Hususi) - Şehrimiz Be· ı 
lecliye.si, bütçe.toplantılarını yapa -
rak dağılmıştır. Bu yılki bütçe 141 
bin lira ve 52,000 lira da elektrik 
mülhak bütçesi olmak üzere 193.00.0 ı 
lira olarak kabul edilmiştir. Beledı· 
yemiz, son yıllar içerisinde büt~e 
kıymeti üzerinde kıyas kabul et.mı· 
yecek derecede memleket için bü : 
yük çalışmalar ve imar hareketlen 

· meydana getirmiş bulunmaktadır. 
Memleket, son 9 - 10 yıl içerisinde 
sıhhi içme sularına, parklara, bol 
ışığa, mesire yerlerine, temiz ve 
güzel yollara, sıhhi ve fenni 
mezbahaya kaşuvmuş bulunmakta· 
dır. Her yıl olduğu gibi bu çalışm.ı 
devresinde de ,ehrin imarına daha 
faz.la yer verilecektir. Müataltbel i
mar planının Nafıa Vekaleti tara -
fından bugünlerde taedilıl edilip gön
derilmesinden sonra hemen inşaat 
ve istimlıik işlerine başlanacaktır. 

Pl&nın tatbikine ilk defa olarak, 
Belediye karşısındaki Şar gazin06u 
arkasındaki park ve yanındaki ar · 
salan istimlik ederek burasının gü
zel bir çarşı haline getirilmesine ça
lışılacaktır. Aynca meaarlıklann ıs
lahı yollanna gidilecek ve buraları 
planda gösterilen şekil dahilinde as
ri bir hale getinlecektir. Yol, kaldı· 
nm, parke işlerine de ayni faaliyet
le devam edilecektir. Elektrik di -
reklerinin ağaç kısımlan yerine de
mir direkler konması için bütçeye 

· lizımgelen tahsisat konulmuştur. 
Tanmat kadrosunu da genişletmek 
ve bu suretle memleketin tem;zliği
ne daha fazla bir önem verilecek -
tir. 

Şehir sularını esaslı bir şekilde ıs
lah ve tanzim. etmek için su proje -
si yaptırılmaktadır. Bu suretle şeh· 
rin her tarafı daha bol, ve S&hhi su
ya kavupıUf olacaktır. Ebedi Şefi-

-:ııiz AhFrk'ün anıtı rek mılecek 

olan Cümhuriyet meydanında plan 
çerçevesi için de esaslı bir tanzim 
yapılacaktır. Diğer taraf tan, şehrin 
umumi işlerine de bütçe nisbeti ü -
zerinde yardım yapılacak ve şehrin 
günden güne ehemmiyet kazanan gü 
zelliğine titiz bir itina gösterilecek
tir. Belediyemizin genç ve enerjik 
Reisi Adil Tarkan'ın faaliyetli 
çalışmaları ile, güzel ve tarihi Siva
sımız, yıldan yıla büyük inkişaflara 
kavuşmaktadır. 

N . :S. Duıanlıothı 

• • • 
Ceyhanın Güzel 
Tarihi Yerleri 
"Anavar za" "Yalan ka

le,, teri n••ll mahallerdir? 
Ceyhiln (Hnususi) - Çukuro\•a

nın beıdelerinden bulunan Ceyha
nın iktısadi, zrraf ve ticari bakım

dan olduğu gıbi tarıhi bakımdan da 
aynca hususiyeti \•ardır. 

Her ne kadıır Ceyhan'ın kuruluş 
tarihi yakın ise de, kasabanın etra
fında birçok eski ve tarihi kaleler 
de mevcuttur. Bilhassa bunlardan 
<Yılan kale• ile cAnavarza> kalele
ri meşhurdur. 

Yılan kale kasabanın batısında ve 
merkeze bir buçuk saat mesafede 
olup yüksek ve sarp kayalıklar üze
r indedir. Diğeri, Anavarza kalesi ise, 
Yılan kaleden daha büyuk ve mu
azzamdır. 

Yılan kale, 700 • 800 metre yük
seklikte ve kayalıklar üstünde ku-

Nlhayıet daJU8m8111J1b. Onu 
•yretmelr ~ Jraryolumm bir b
urma ililmllti. 8- 88J(r, onda, bl
llinde ft benJlllnd• tııpülll Do 
fakat böttm harebt noktamı akII 
esaslardan alan bir w+jlnf& ~
lık ve fikri •bitlerin bulunmadıfı 
zamaDlarda ne tadar derla Ye ne 
kadar muhteşem olacaiı dllünceel
ni uyandınmşb. O · ıeıkh,- renkli, 
rayihalı ve·bilinınlyen dlyartann 
göriilawnit merva1armm cUm.ida. 
ve damakta barakblı lemeti aadlran 

Trakyada Nalbant Kurau 

rulu olmasına rağmen kalenin içe. 
risinde birkaç ta su kuyula:-ı \•ardır. 
Bu kuyularda elin su bulunmakta 
olup fakat bir iki yüz metre derin
liktedir. 

Anavarza kalesine gelince: Kasa
banın şimaline düıer. Vlsi bir ova. 
nın ortasında, genif ve ayni zaman
da çalılık ye kayalık bir höyük üze
rindedir. Buradaki ormanlarda es
kiden ~k çok geyik, karaca ve cey
lan bulunurmuş. Fakat zamanla or
manlar ortadan kaldırılıp dü.z tarla 
haline ifrağ olunması ve yerine bir 
çok köyler kurulup avcıların çoğal
ması neticesi olarak bu hayvanlar
dan bir tane bile kalmamıştır. 

. bir sevgi tahayyW ediyorda. _ 

Halbuki hto t.. böyle olmemJlfı, 
Kadın~ 

- cSen benim her ~J 
Gençliğimin rllyalannı sende tek • 
rar buluyordum! Senbi derin, uçu-

rumlara bemiyen gözler.ini kendime 
ayna yapıyordum t HalboJr:I aen, 
sen, timdi kartımda yıJnJm11 bir 
mazinin kUllerine kanıtm> C:!lye 
l8Vgi ifade eda Jı:ellmelert bft.yak 
bir hırçınhlrJa ağsmdan gıkarııı:,, 
aırtııu. dönilp ya.tm)fb. 

O -1dt erteli; - hayır, cı..n ieti. dtl 
ıt1ııdfllderinta hlg biri dofru clejil, 

· man bana, inan bana Jl&vnım! Alı. 

Kan ıareu nal bu tlar 
Trakya genç nalbantlarınıa G in· 

ol kursu da letanbulda bitmek be-

ndir. limdiye kadar Trakyanın ma 

hallf idarelerinoe idare edilen bu 

kuralar bundan BODl'a Ziraat Y elri· 

Jetinin çıkardığı yeni kanun muci -
bince Vekilet bUtçesbıden idare e
dilecektir. 

Mükemmel surette yeti§en nal • 
bantlar, Villyet.lerinde ie görmekte 
ve ealdleıine teroilı edllmeJrtedir. 

Yılan kaleye çıkmak için bir yol 
vardır. Bu yolu bilmeyenler kale
ye çıkmağa muvaffak olamazlar. 
Fakat diğer Anavarza kalesine, ko
layca çıkılıp inilmektedir. Diğer ta. 
raftan bu, Yılan kalenin doğusun
da ve Ceyhan nehri içerisinde bir 
kadın heykeli ve elinde de bir bü
yük yılan vardır. Ba nehir içindeki 
kadın heykelinin bir cCazı kansını-. 
temsil ettiği de söylenmeketdir. 

Bu kalelerin Miladdan çok evvel 
yapıldığı ve ayni zamanda o zama. 
nın hükümdarlarının herhangi bir 
düşman hücumuna maruz kalına
mak için yapılmış olduğu da rivayet 
olunmaktadır. Mehmet Selçuk 

_ __,,._ __ 
Bekir, şahsiyetini sakladığına yakından tanıdığı Ali Beyin kahya· 

menun olmuştu. Lakin ne de olsa, sına·sokularak sordu: 
Makarnacı gibi muhacir, Keçeci gi- - Şu uzun boylu, kara yağız peh· 
bı Sivaslı, Arnavutoğlu gibi Kasta- livan kim? 
monulu pehlivanlar vardı. Eğer, po- - Bekir isminde biri ..• 
maklar birleşip bir çılagr yaparlar· - Başa mı güreşecek? 

sa kendisi de bunlarla birleşebilir - - Yok beyim, ne başa, küçük ôn 
di. tava filan? 

Bekirin gözü Kavasoğluna sapla- Bey, kfıhyanın işi saklıyarak la· 
nıp kalmıştı. Demek bu adam hep - tif eye boğduğuna hükmederek: 
sinin başı idi. Ve pehlivanlığın da - liahi kahya, hiç Ali Bey, küçük 
başını tutuyordu. Evvela; bu ada • ortaya güreşecek bir pehlivanla bı.ı· 
mı meydandan çıkarmak lazımdı. raya gelir mi? 

Kırkpınarda ilk tutacağı pehlivan - Evet .. dediğiniz doğru. Falcat; 
Kavasoğlu olmalı idi. Eğer. cazgır benim söylediklerime de itimat edi· 
bu pehhvanı kendine eş vermezse, niz: Çünkü. bu adam düşkün, aç , .• 
bağırıp çağırıp muhakkak Kavasoğ- fıkara bir halde çiftliğe misafir ol· 
lu ile kapışmalı idi. muştu. Meğer, şöyle böyle pehli • 
Uzatmıyalım ; kafile nihayet Ce - vanhğa meraklı imiş. Beş on para 

sirmustafapaşa·ya gelmişti. Kırkpı- almak için Kırkpınara karadan gi· 
nar da zaten, biraz onun üst tara. - divordu. Ali Bey acıdı. kendisin• 
fında idi. baktı, giydirdi. tşte bu kadar ... 

Kırkpınar, sulak, etrafı söğüt a -
ğaçlarile çevrili, yeşillik bir vadi 
idi. . 

Bu geniş '\·adiye sıra sıra çadırlar 
kurulmuştu. Çadırların arkaların -
da büyük bakır kazanlarla yemek 
pişiyordu. · 

Paşaların, beylerin ve ayanların 
ç.adıTJan önünde serili hasırlar üze. 
rine uzanmı§ dev clisseli pehlivanlar 
yabyordu. 
Kırkpmara şimalden, cenuptan, 

garptan, şarktan , hulasa, impara -
torluğun geniş ülkeleri üzerinde ya
şıyan on binlerce halk gelip konak
lamıştı. 

Asırlarca Balkanlara hikim olan 
Türk yiğitlerinin torunlau, ecdad · 
lannın verdiği ruh veterbiye ile Ra
dop dağlarına, Tuna boylarına doğ
ru uzanıp giden pehlivan naralarını, 
davul, zurna seslerini neş'eli kahka· 
halarile süslüyorlardı. 

Beyler, ayanlar, paşalar: etraftan 
gelen pehlivanları tetkik \'e tahkik 
ite meşgul idiler. 

Her çadırda şöyle bir fısıltı var
. dı : 

- Filin bey, bu sene filin pehli
vanı getirmiş. 

- Filin iyan, bu sene filan peh
livanı başa güreştirecekmiş. 

- Filan, filanı tutacakmış ... 
Yalnız, ismi ortada geçen tek bir 

kişi vardı. O da: 
- Kavasoğlu idi. 
Herkes, Kavasoğlunun gelmiye -

ceğine hü.kmetmi§ti. Fakat; saray 
ağalarile ve Pınarhiasrlı Ali Beyle 
çıkagelince beylerde p.f ak atnııftı. 
Ka vasoğlundan korkuyorlardı. 

Ali Beyin yanında getirdiği Be • 
kiri Jdmsecikler farketmiyordu. Za
vallı Bekire bakan bile yoktu. Onu 
adam yerine koydukları yokt u. 

Yalnız Serez beylerinden biri Be
k:irden şüphelenmişti. Çünkü; Ali 
Bey, Kırkpınara gelirken maiyetin
de küçük pehlivan getirmezdi. Her 
halde Serez beyinin şüphelendiği 
Bekir de başa güreşecek pehlivan -
!ardan biri idi. 

Bekirin temiz pak giyinişine ba· 
Jı:ılırsa Ali Beyin bizzat itina ile ha.: 
zırladığı bir pehlivan olacaktı. 

Serezli bey; bir fırsatını bulup 

Yoksa; Ali Beyle hiç alakası ot!l'ı· 

yan bir pehlivan. Hem ne rnünase • 
bet, Ali Bey, bu gibi adamlara te • 
neızzül eder mi? Ve bu gibilerini 
pehlivan diye yanında t~ır ını 1 
Emin olunuz beyim böyle ... 

Screzli bey; her ne kadar kahya· 
nın dediklerine inanmış idiyse de 
Bekirin duruşlarına, bakışlarına v• 
yürüyüşüne çok yakından dikkat 
ettiği için kalbini bir türlü inan~·· 
ramamıştı. Tahteşşuurunda Beki.rt 
karşı bir iz kalmıştı. 

Bir kumandandan emir almış gi· 
bi, Kırkpınara gelen kafileler önleri 
ne kadar gelmişlerdi. Artık kafild 
dümdarı da çadırlarına yerleşmişti· 

Beylerin, paşaların, lyanlann ka" 
fileleri yola. çıkmadan evvel adanı· 
ları tarafından ağırlıkları birka9 
nurdu. 
nuyordu. 

Kafileler geldiği zaman çadırları· 
nı, kazanlarını, yemeklerini, nargi" 
le ve kahvelerini hazır bulmuş bu " 
lunuyordu. 

Her kafile, Kırkpınara gelri gel
mez hiç sıkıntı çekmeden bir qene 
evvelki yerine doğru gidiyor. Haııf"" 
lanan çadırlarına zahmetsizce yer· 
leşiyordu. 

Kırkpınarın etrafı öküz arabala" 
rile, yaylı arabalarla, binek atlaril• 
çevrelenmiş bir mekkiri ordugahın• 
benzerdi. 

Her kafilenin yemekleri huırdı. 
Kuzular nar gibi kızamua, aınk IİI" 
lere saplı, ateş karşısında aç mitW 
leri doldurmya amade idi. 

. Kuanlarda kavurmalı Bulagar pi 
lavı. SlltIU irmik helvaları vardı. 

Beyler, paşalar, &yanlar idet~ 
yemek yanşına çıkmıılardı. Tepailel' 
doluau börek yapanlar da vardı. 

Kırkpınar giireoleri daima üstlll' 
zamanında ve sonbaharda yapıldl'" 
ğı için i1züm de gani idi. 

O devirlerde pehlivan müsabak• · 
ları harmandan sonra ve üzüm r.a • 
manında yapılırdı. öyle bir itücad 
ve an'ane vardı ki, Uzüm yemiyen 111 
ilzüm zamanını geçirmlyen pehli\'S• 
nın ilikleri boı olurdu. 

Pehlivan, aylarca UzUru yediktel' 
ve canı, kanı yerine geldikten eonril 
baş gtire§ler yapabilirdi. 

(Devamı var) - ................ ... 
' , .. . ' · 

.NEVR,OZiN . 
. ,. . . , 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma, 
Nevraljl, kırıkllk, ve bUtUn •lrtl•nnızı derh•I k•-'" 

- lcabınd• gUnde • k•t• •l•n•blllr. -
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Beşiktaş Klübüne R A D Y O P_R O G R A M l 
5000 Lira Verildi ÇARŞAMBA 31/5/939 2-Şeret incilinin mahur §81'k!: 

12 Program. (Alamam doğrusu). 
12.35 Türk müziği: 3-Dedenin mahur şarkı: (Sana 
1 - Osman Beyin hüzzam peşre- layık mı). 

vi. 4 - Klarnet taksimi 

Sporun her şubesi.nde eksilmiyen 
\'e gündeı güne artan bir gayretle 
çalısan Beşıktaş Jimnastik Klübü
nün saha tesisatının eksıkliklerine 
ı rfecblmek üzere klübe Beden Ter- 2 - M. Celiılettin Paşanın hüzzam 5 - Kürdili hicazkar şarkı: (A~-
~iYeai. Umum Müdürlüğünce 5000 (Kerem eyle mestane). kınla doltn sineme). 
ıra yardımda bulunulmasına karar 3 -Hüzzam şarkı: (Çıkar yüce- 6-Kürdili hicazkar saz semaisi: 
\teJihniş, para klüp emrine bankaya lerden). 7 -Artakinin Eviç şarkı: (Aşkın-
~atırıllDJJtır. 4-Leminin: (Yeter hicranlı söz- la har.ap olduğumu). 
. Dün kenclisile görüştüğümüz Be- ler) 8-Yesari Asımın Eviç şarkı: 

liktaş idarecilerinden Refik Top ve 5-Leminin: (Son aşkımı cana). (&nim öksüz benliğimde) 
Ali Rıza tesisatın t mamlımması !- 6-Taksim. 9 ....... Halk türküsü: (Eli gözlerine 
Çin icabeedn tedbirlerin alındığı, ilk 7 - Halk türküsü: (Yürü dilber kurban .. ) 
olarak futbol sah~sı etrabna bir pist yürü). 10- Sarı kurdeli. 
Yaptır lac ğı. etrafında 3000 seyirci 8-Halk türküsü: (Demirciler 21. Haftalık posta kutusu. 
toplıy n nızami yümle havuzunun demir ... ). 21.15 Esham, tahvillt, kambiyo -
~Yunun boşaltılıp doldurulması i- 13.00 Memleket saat ayarı, ajans nukut \'e Ziraat borsası (fiyat). 
çın icabeden kudrette bir motopomp ve meteoroloji haberleri. 1 21.25 Neşeli plaklar - R. 
:lı~ ~ağı ve duş tertibatının yeni- 13.15-14 Müzik (Riyaseti Cümhur 21.30 Müzik (Küçük orkestra-Şef: 
b~~l'Üeceği, tesisat tamamlanınca Bandosu - Şef: İhsan Kiinçer). Necip Aşkın). 
b Ut\in İstanbullulara serbestçe açı!l 1-G. Gesesse - Marş. 1 - Becker - İlkbahar - melodi. 
~lundurulacağı, kluplere ayrı ayn 2-Poppy - Endülüs valsi. 2 - Oscar Fetras - İkinci avcıları • 

Rtinler verilece mi, bundan b3şkıı 3-Flotow - .-Martha. operetinin Fantezi. 
havuzda ular bo altılarak kurula- üvertürü. ~ - Demersseman - Aranjuezde 
cak ringde mılli sporumuz olan gü- 4 - Ch. Siker - .-La belle au bois bir bayram. 
~cil ği teşvık için serbesı gür :oş dormant.. operetinden seleksiyon. 4- Drigo - Serenat. 
Jn~saba:kaları u-rı·p edileceği izah 18.30 Program. 5- Paul Lincke - Olimpiyatlard:ı-
edüın· ür. 18.35 Müzik (Neseli plaklar) Pl. Marş. 

1 
.. Bed n Terbi esi Umum Müdür- 19 Konuşma. 6-J. Strauss - Artist hayatı 
dUğtine bu pek yerinde hareketin· 19.15 Türk müziği (Fasıl heyeti). (Vals). 

Mektep bllhçalerlntl• 
bltml• eenlonl 

Sırn Çoruh Uzunhasanoğlu, Meh-. 
met Y qar Pmarlıgil taraflannd:ın 1 
yazılımf olan bu şiirler mecmuası 

Balıkesir Akm kitabevi tarafından 
güzel bir kitap halinde basılır.ıştır. 
Şür seven okuyuculanmıza tavsi

ye ederiz. 
• •• 

Ş.:RLoK HOLMES 
K•nlı muamma 1 

Şerlok Holmes'in dilimize çevıi
len en harikulade maceralarından 
biridir. Münir Süleyman Çapan ta
rafından konan Dovil'den naklen 
alınmıştır. İnkılap Kitabevi 
yatıdır. Fiyatı ~ kuruştur. 

• •• 
HAYDUTLAR ARASIN:JA 

BiR BANK~R 
Edgar Wallace'in heyecan Ye ma

cera romanıdır. İnkılap Kitabevi 
neşriyatıdır. Fiyatı 25 kuruştur. . . . 

Türkiye - A \TUpa musiki 
münasebetleri 

en umum İstanbul sporcuları na
1 

20 Memleket saat ayan, aians ve 7 - Chopin • Nokturne - mi mi-
~na teşekkür ederken bir verilince, meteoroloji haberleri. nör. --~_.-- _ ··-
~n veren Beşiktaşlılara da muvaf- 20.15 Türk müziği: 22.30 Müzik (Melodiler - Pl.) nnki progarm. 

Mehmet Ragıp Kösemihal tara -
fından kaleme alınmLS olan bu kıy
metli ve özlU tetkikin (1600) yılın

dan (1875) yılına kadar bahisleri 
ihtiva eden birinci cildi güzel bir şe
kilde basılmıştır. Ciddi eserlerden 
hoşlananlara ve tarih ve musiki me
rakblanna tavsiye ederiz. 

~"!!!!""!~ ....... '!""""! 

- .. ~;-,, 

Çünkü ASPİRiN seneler..1 

denberi her tü,lü soğukal
gınlıklarena ve aOrrlara karş\ 

tesiri şaşmaz bir ille; olduğun" 
isbat etmiştir. • · 

A S P İ R İ N in tesirinden 

emin olmak için lütfen ~ mar4 
kasına dikkat edini7 

kiyetler dileriz. 1 -Mahur peşrevi. 23.00 Son ajans haberleri ve ya- 23.15-24 Müzik (cazband) Pl. 

• .. ·•~mel Bedii mUabbet===========================================================-~-:-:::======================~======== 
Ykot cez•efte tecziye 

edlldl 

8
.:nkarada fst nbul - Ankara tem

l 1 k eskrırn kar ılaşmasmda sporcu
du la kabili telif olmıyan hareketin-
en dolayı eakrimor Bediinin Be

den Terbiyesi Umum. Müdur·· 1 .. ğü ce b .. bbed u n-
ue boykotla tecziyesine ka-

rar verilmiş ve bukarar dün İstan 
bul bölgesi ba"'lranlıA·nca kl .. b.. -. ~ ~ u un~ 
ve kendısine tebliğ edilmiştir. 

,. .. 
Y.-.1 IM~k•a.rımızın '•* mubaraab 
Trakya ve An d 1 rnıntak~an d a . o unun yapaP . 

.zın m "iba yerlı fabrikalarımt-
l'l'lekted T t h raretle devam et-
ha r. r lya'dak.f satı,ıar çok 

rareth oldu~·ndan k.. ı- 1 ok . gu oy u n.a ır.ı 
ç ınusait f"gtJarla satarak ı" •tı"fad 
etm k . " c e tedır. Alıcılann hararetli ol-
nıası sebebile Trakyadaki kıvırcık 

. Yapakların kilosu 62 kuMı.:a kad -
'I knı J · -ıı a. K ır. Eskişehir havalisindeki 
sı araman mallan 49-50 kuruş araU:da ve mahallinde teslim edilmek 

ere muamele gömıektedir . .... 
Tllll• ... fl•n ................ 

Piyasada tiftik satlfları hararetlq 
.,,_ metmeldedir. Dün 250 balya 
ICarahiaar tiftiji 112,»113 Jwnq a
r11uıc1a ihraç için satılmıştır. 

İncilterenin mütemadi alıcı ol
lrıaaı tiftik piyuasının salfamlıjın:ı 
~m edecektir. Yapak için yeni 
~ler vukubulduju halde yen· 
bıahaulün henüz diiıkülmiye başla
~l§ olmasa yüzünden ehemmı .. 
Jetli işler yapılamamıştır. 

!fitnı~nler kursunda 
Liıe teftiş 

-.ı .bu~az (Husust) - Trakya 
~ Dıüfettişi General Kizım 
tarı Yanlarında Kırklareli valisi, 
ı;ı.~ Lüleburgaz kaymakamları, 
lt\e Mucadele doktoru, Ziraat 
ler nıurıan olduğu halde Eğitmen
l'er kursunu teftiş etmişler, kursun 
~ leşıne tarzını; temizlik ve terti
tiıı ~abşrna şekillerini, e~itmenle
~~tini tetkik etmiştir. Eğitim 
ı..... · ıı:ı Yerdiği izahatı ..:ı:... 1 • .. ı.. .. ""ll'Sun \Uluemı~, 
"1 terbiye ve tedris işleri, me-
~ Ploiranu üzerinde durmuşlar 
lellta \lJllyetlerini beyan ederek 
etb.a_.Ware ,.. talim heyetini takdir 
--:..~e~:-
lt &""'"· 
~ ~atak)ume1erini, çadırlar-
~'-aıiı .. •t61J• fuliy.U..ini; 
~ • IGal bir mamara arze
let, ;!:1• nlonunu ziyaret .tmit
....; ct.:U•kta olan mat tat
~ •• , _ _. ldhlııs, tavşancılık, 
~ ~~de tevakkuf et-
~ .. ~11&QIJer vermiflerdir. 
~ Ulnuml, Trakya muallim 
~--._~akta oldutu a
~....._, pMnlvı. vm,.ö ve 
~ tedartJd. hükında arqtır
' )&,Pllllfler ve Kırklarell'ne .......... --., 

....... _ '. "!.... • •• • ·, ,.,~-~ ... • .• • • • . l • ' • t • . ,. ' ,.::, ,...,. ............ : ' ' I t 
• • ·: • ( • .. ' .. ~ ....... ~ "f - , • • •• ,' • •• f . 

I 

• 

, 

erece 

Yarım · Litrelik Şişesi Perakende 100 Kuruştur 
SATICILAAA· •/. 10 'İ"ENZILAT YAPILIR, 

Mağaza Ve Depolarından isteyiniz. inhisar Satış Kamyonlarından, Sabş 
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1 Beykoz Kaymakamlığından: 
Anadolu~sannda Göksu mevkiinde Küçüksu caddesinde ilk mektep 

ittisalinde Abdülhamit Kavasoğlu ile Nazım Olçaytonun müştereken mu- ! 
tasarrıf oldukları 5611 metre murabbaı arsadan haritası mucıbincc 260~"6 1 
~metre murabbaı cedit 2/12 sayılı .yerin Posta Telgraf Umum MüdürlÜğüne ,, 
yeniden inşa ettirilecek Posta, Telgraf binası için menafii umumiye na
•mına istimlakine karar verilmiş ve t:hlivukuf marifetile arsanın behec 
•metre murabbaına ı 75 kuI1Jf ve arsa dahilindt; bulunan binalardan biri- ı· 
sine kaimen 800, diğerine de 100 lira kıymet takdir edilmiştir. Keyfiyet 
1295 tarihli istimlak kararnamesine tevfikan ilan olunur. c3693t 1 

&,~;&--'-, .9H.~~4« ~~. 
Toptan va par•kende aah~ yeri: latanbul 

Sultanhamam Hamdi bey geçidi 
No. 48 - sa Tel : 21295 

fstanbul Ünivers:tesi A. E. P. Komisyonundan: 
Cerrahpaşa hastahanesi Göz kliniğinde yapılacak 885 lira keşifli tahta 

mobilya işleri 8/G/939 pazartesi günü saat 15 de Üniversite Rektörlüğiin
de açık eksiltmeye konulmuştur. 

İsteklilcrın en az 500 füalık bu gibi işler yaptıklarına dair Üniversite 

Mimarlığından alacakları vesika ve 67 liralık muvakkat teminat makbuz.. 

lannı Komisyona ibraz etmelidirler. 

Resim ve şartname her gün Rektörlükte görülür. (3567). 

c=.==================::====================ı 

fstanbuİ C. Müddeiumumiliğinden :l 
1 

İst:ınbul Ceza ve tevkif evleri il· tiyacı için 1/6/939 gününden 31/5/94Ö 1 

günü aksamına kadar satın alınacak 220000 ıki yüz yırmi bin kilo ikinci 

nevi ekmek kapJlı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. Muhammen bedeli 

19800 lira olup muvakkat teminatı 1485 liradır. İstekliler şartnameyi ta

til günlerinden maada her gün mcsa i saati hitamına kadar Sirkecide Aşir 
efendi sokağında 13 numarada Adli ye Levazım dcıiresinde görebilirler. 

Eksiltme 12/6/939 pazartesi saat 14 de Yenipostahane arkasında 13 nu

marada Adliye Levazım d&'ire.sinde yapılacaktır. Eksiltmeye ·girecekler 

zarflarını eksiltme saatinden bir sa at evveline kadar İstanbul Adliye Le
vazım dairesinde toplanacak satınal ma komisyonu reisliğine numaralı 

makbuz mukabilinde bizzat vermeleri veyahut dış zarfı mühür mumu ile 

kapatılmış ve ismile açık adresi ve hangi işe ait olduğu yazılması sure-
" tıle ayni saate kadar iadeli taı:.hhtitlü olmak üzere mektupların gönderil-

mesi posta gecikmesinden dolayı mes'uliyet kabul ediJmiyeceği ve ilan 

masrafının muteahhide ait bulundu ğu ilan olunur. (3528). 
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K14.1mral ve Siyah 
renkte sıhhi saç boyalarıdır. 
1NGİLİZ KANZUK ECZANES 

Beyoğlu·- lstanbül · 

İstanbul Asliye altıncı hukuk 
mshkeınesinden: 

Davacı İsak Şimon tarafınd'!n 
müddeialeyh Valat Ayan cadde.si 

Kasım giinani mahallesj Çilingir 
lsoka'k No. 162 de mukime Estcry.ı 
\ aleyhine açılan boşanma davasının 

I 

Westinthouse • . 

müddcialeyha dava arzuhalinin 
tebliği . için .mübaşirinin. verdiği 
meşruhattan ikamctgarnnı terkle 
bir semti meçhule gittiği bildirilmiş 
olduğundan Hukuk usgl .muhak.e· 
meleri kanununun 141, 142, 143 ve 

RME~IKA HÜKUMETt 
~ESMEN İHTİHA8 rARAFINDAH 

~DİLEN BUZ 

· 183 cü maddele~i mucibince tahki· 
kat günü.nU gösterir davetiyenin 
Mahkeme divanhanesine asılması

na karar verilmiş ve müddeialeyhin 
on beş gün içinde cevab vermesine 
karar verilmiş ve bennucibi karar 
davetiyenin· bir nüshasının mahke· 
me divanhanesine nsılmLş olmakls 
mumailcyhin yukarıda yaıılı müd
det zarfında davaya cevap ver(!rPk 
tahkikat için tayin kılınan 13/6/ 
939 salı saat 14 de mahkememizde 
hazır bulunması veya bir vekil gön1 

dermesi m~u.mu tebliğ yerine geç
mek üzere ilan olunur. 

DDLABIDIJl 

TÜ!llliPE .. H 
UffU!/ lfU!f tf.f/LI 11-oc Hu·· Er•fCAT' u/lfll!lllf/J/l/DUL 

~ ~I .1 •11 P.H. /'IOO·lirlef:1,·1t5/G 

' _.,., .. 
TÜRK HAVA KURU MU 
Büyük Piyangosu 

ikinci Keşide: 11- Haziran -93~ dadır. 
Büyük ikramiye: 45.000 Liradır. 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 
liralık ikramiyelerle ( 20.000 
ve J0.000 ) liralık iki adet mü
kafat vardır ... 

Yeni tertipten bir blfet alarak lftlrak etmeyi 
lhm•I etmeyiniz. Siz de ! p1J.ahgp-nyn m ,.'ud 
ve bahtiyarı .. ,... arasın -a r.ılrmls; olaraunuz ... ! 

ZAYi 
1933 de İstanbul 25 inci ilkmck

tepten aldığım şahadetnamemi za)i 
ettim. Y cnisini çıkaracağımdan es
kisinin hlikmü yoktur. 

-, \.dil Hikmet 

Yatak, yemek ve çalıfma 
rl •• odalariyle salon takıınla!'ı vel-

haaıl her nevi mobi~alar; 
BAK ER (eaki HA~EN) 

J 

mağazalarında te,hir ecliımek-

te T• her yerden ucuz liat ve 
. l 

mü.ait tartlarla aatahnaktadır. 

EGE TiYATROSU 
Nureddin Gençdur ve arkadaşları 

Per- ş mbe, Kadı· 
köy Cuma, Şehre
mini - Cumartesi 
Beylerbeyi, Pazar 
Y•nişehir. 

* ETi TIY A TROSU 
3 Hazir•n Gumartesi Beyler

beyi .tiyatrosunun retmikü~adı 

Istanbul Belediyesi ilanları 

Sene ik muham- İik te"' 
men kirası mina b 

Burgaz adasında Gezinti caddesi sokağında gazino 

Hasekide Haseki medresesinin 18 N. odası 

Uluköyclc Kız ınc~tebi soxağında 9 N. dükkan 

48,00 

24,00 

12,00 

19,00 

3,60 

1.80 

0,90 

1,43 > Mektep sokağında 17 N. dükkan 

Üsküdarda Tcnbel Hacı Mehmet m~hallesinin De ~ 

mirciler sokağında arsa 36,QO 2,70 
Balatt~ Hızırçavuş mahallesinde Köroğlu sokak N. 2 

Ev 60,00 4,50 
Kapalıçarşıda Cevahir bedesteninde 9/11 N. dolap 12,00 0,90 

> > Yağlıkçılar sokağında Alipaşa hanınm 

11 N. odası 12,00 0,90 

> > Gelincik soknğında 21 N. dükkan 20,00 

18,00 
4,00 

1,50 
1,35 

0,30 ., > 

Ressam > 

Takkeciler 1 
> 

27 > 

16 > 

> 

Yukarıda semtı, senelik muhammen kiraları yazılı olan mahaller tes. 
lim tarihinden itibaren birer sene müddetle kiraya verilmek üzere syr 
ayrı açık arttırmaya konulmuştur. Şartnameleri Levazım Müdürlüğünde 

görülebilir. İstekliler hizalarında gösterilen ilk teminat makbuı: veya mele· 

tubile beraber 2/6/939 cuına günü saat 14 buçukta Daimi Enc!.imende bu· 

lunmalıdırlar. (İ.) (3356) ~ 

1 * 
Adalar kazası içinde 2,ilOI sayılı arazi tahrir kanunu mucibince yao• 

lan tahrire müt<.>allik netic~lerin kat.ileşmiş olduğu ve tahrir neticeleriııin 
bu kazada 939 mali yılmatn itibaren tatbik olunacağı sözü geçen kano· 

nun 10 uncu maddesi mucıbince ilün olunur. (3642) B. ~ 
. -

GÜMRÜKLERDE İŞLERİ OLAN 
MÜESSESELERE 

Çaker Y azaroğlu 
Gümrük komisyoncusu 

Galata: Karaköy, Çanak
çılı han 

No. 34 - 35 Telefon : 35,95 

Zührevi ve cilt hastalıkl'an 

Or. Hayri Ömer 
Öğleden sonra Beyoğlu Ağacamii 
karşısında N o. 83 Telefon 41358 

Ankara Tiyatrosu 
San' atkarları 

• 

1 H.azirandan itib•"' 
ren (Y edikule Pınar 
sinemasında) başlı• 
yor; muayyen gir 

lerde diğer yazlık ycrlt".rde .. 

İJlilzyonist Emin Atabay birlikt0 

~~~~~~~~~~ 
Sahibi: A. Cemaleddin Saraçoğııı 

Neşriyat müdürü: Macid ÇJ!.ı"l'l~ 
Basıldığı yer: Mııtbaal EbU:aif.' 


