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Türkiyenin Kral Zogo 
Yükselişine Hayran 

""il 

yevi Silahlarımızla Fransayı Mah- Eski Arnavutluk Kralı Atatürk'ün 
vedebilir, Akdenize Hakim Oluruz,, inkıliplarındansitayişle bahsediyor 

Roma, 3 (A.A.) - Giornale d'İ· 
talia diyor ki: 

... ı~--------~-----
cRoma • Berlin mihverinin İtal· 

yaya bir takım vaidlerde buluna. 
t ak bozmak teşebbüsleri ıakim kalw 

mış ve Fransa buna fena halde kı· 
zarak gülünç tehditlere başlamış· 
tır. İtalya kendi kuvvetine kat'iy. 
Yen emin olarak, Fransa'nın hazır. 
~amakta olduğu taarruzu bekliyor, 
I tal ya derhal on milyon insanı se
ferber edebilir. İtalyanın elinde 
aralarında 35 er bin tonilatoluk 

l~r:, da olmak üzere kuvvetli 

~bir. filo ve kk çok denizaltı gemi
lerı v t.ı.r. l!tı . ar, Arnavutluğun 

işga linden ve Adriyatik denizinin 
tamamile İtalyan Mkimiyetine 
geçmesinden sonra .artık faaliyet 
sahalarını Akdenizden de öteye 
teşmil edebilirler. İtalyan hava or· 
dusu düşman memleketin ti kal· 
binde tahribat yapabilir. İtalya, 
gizli tutulan ve şimdiye kadar em· 
sali görülmedik derecede şiddetli 
inffüık evsafına malik kimyevi si· 
!Ahlara da sahiptir. Fransa şunu 
bilmelidir ki, melhuz harbin neti
cesi her ne olursa olsun dehşetli in. 
san fedakarlığı yapacak ve mem· 
leketin blitün hayati merkczlerı 
mahvolacaktır. Titaliter devletle
re karşı bir alet ola~ak kullanmak 

istediklerini yazıyor ve diyor ki, 
İtalya, harp çıkarsa milletin 

isyanından korkuuomıuş 

Paris, (Hususi) - Populaire gıı-

zetesinde, Brossolette yazıyor: 
Mussoliniyi Hitleri takipten vaz. 

geçmiye sevkedebilecek yeganol 
te şriki mesai Berlin'in Romayı sü
rükliyeceği bir harp ihtimalinin İ-

talyan milletini faşist rejimine 

karşı isyana sevkedeceği korkusu
dur. Daha şimdiden emin bir kay

naktan fsvlçreye gelen haberler, 
Mllano'da geçenlerde mühim kar-

gaşalıkların bastırıldığı merkezin
dedir. 

Yazan: hid YALÇIN 

I• lk telif tan \'e heyecandan 
sonra, ortalığa bir sükunet 

gelir gibi oldu. Fakat kimse bunun 
da.imi ve esaslı bir şey olduğuna ka
-ıti değildir. Filhaklka, ortada hallo-

Rusya Garanti için 
İngiltere Ve Fransa ile 
ittifakı Şart Koşuyor 

l~nmuş bir dava görmüyoruz. Daha 
~·!~e, blr intizar hali \'ar. Yeni ne 

Belcika Yeniden 
Asker Topluyor 

ii.dise çıkacak! diye nıerak. Bir ta. 

!'aft.an da siyasi mUzakcreler alttan Amrı"ka Ordusu sefer
:lt.a de\'am edl)or, Hatta ttah·a llc 
i'ra.nsa arasında bile gızu mÜzuke- berlik planını hazırladı 

relerden bahsohınuyor 
Bunlara chemm· · . Londra, 3 (A.A) 

bile . . ıyet venlmese - Kabine saat 10 
saslı ~~~a ile . ı?~ltere arasında e- da toplanmıştır. 
de şUphe teaktisının vukua geldiğin- Zannedildiğine gö-

yo tur. 

1 
... k . 

A vrup d k ku re, mu>za ere bıl-
ist"k a a or su olanlar biraz hassa bevnelmılel 

1 rar ve emniy t ·· ·u · · J nıüzak . e umı erını bu vaziyete ve crcüm-
rnış gi:~el~~ i~i neticesine bağla- le Polonvanın Der. 
lin - gorUnüy~rlar . . A~aba Ber· zlg'e dal~ olan Al· 

Roma mlhven yenı hır taarru-za man istekleri hak· 
geçmek için ortalığı mı yokluyor . kında hattı hare

~e her tarafın a'kai sadasını mı dın' . 
lıyo ' M ketıne ve Sovyet 
g r. , uıtaveınet ihtimali olmadı- hükiimetile yapı .. 

Bek Hif tere 
Cevab Hazırlıyor 

1 Almanya, Aland Adala-
1 nnı tahkim edecek 

Pnris, 3 (A.A.) 
- İntransigent ga. 
zetesinin istilıba-

rına göre, Polon
ya Danzig'dcn şu 

dört garantiyi is· 
tiyecektir: Danzig 

üzerinde PolonyR• 
nın himaye idare· 
sl, Danzig Ayan 
Meclisinin karar-

larında Polonya· 
ını anladıktin sonra mı yeni ftitu- l 

hata te§ebbUs d ., an müzakerelere nın vetosu, Dan-

H e ecek · taalluk etmi tir. ' k 

Or 
~r halde, açık surette görülü- Ş zig in Polonya ı· 

y k Halifax'ın dün "laatı tarafından iş-
h. d 1 umumt harp beşeriyet tari- F M ÇemL- la ın e bi ransız Büyük el- • uer ya gali ve Danzig top-
b

. • r aralık zannolunduğu gi- · · 
ı: bir ~nüm noktası teşkil etme· çısıle yaptığı eörüşme ile Sovyet j raklarında .ağır sanayiin Polonya ta. 

mıı yen (Sonu 3 üncd uyfada' (Sonu ~ üncü sayfamızda) 
nı ' 1 ve mes'ut bir sayfa açma-

ıttır. Umumt hamte dökUl k lar çekil -ç en an· 
• en ııtıraplar beşeriyet da· 

vaaı uğrunda zi 
ketten b yan olmuş bir fell· 

aşka bir ıtey değildir 
Umumt h · 

ve umumi ha~t: evvel başlıyan 
ve f•tih 1 bep olan hırslar 

y a ar mUcadeletıi 
lizmden millb • emperya-
. em rekabetler bütün 

§ıddetlerile, hemen heınen ta 
aYni mah' mamen 
de dev ıyette ve ayni çerçeve için-
leyh. bam edip gidiyorlar. Binaena
cU bir u galeyan ve tahammUre l-

Çare bulunmazsa b" kilrneae • ır aed çe. 
bir f ' 19H de olıiuğu gibi yine 

everaıı k&rf d , 
diŞ61Q dalnı ısın a kalmak en-

a mevcuttur. 
Harpten evveı b · 

ratorlufu ö ır Alman impa-
lunan ka g rUyoruz ki başında bu-
ki§afı a~rkınenııekettn taşkın in· 
rak bUytık bi uvveti ile serbest ola
na dUşrnUştU rUhegemonya hUlyası
liyetini y~ wrr:ı~'!ı~arbin mesu
na Yilklemek insaf in omuzları· 
da ondan y l h sızlık olur. Bura-

. a nız arp ınes il 
bıri aıf til . u erinden• 

a e bahsedıyo~ v h 
ten eYvelki . e arp. 
çarpan derin vazıyet arasında gÖze 
etnıeıc . tı ınUşabehetlere l§a.ret 

ıs yorua. 
Wilhelm lngili' 

diyord zlerden nefret e-
u ve en "ok 1 

G. Veygand Bugün Ge
lerek Bükreşe Gidecek 

(Yazısı 3 Uncu sayfamızda) 
as 

Neşriyat Kongresi 
Encümenler deki Faaliyet Hara

retle Devam Ediyor 

llıiUetıe . w on arın cbll§kn 
k rın lgfne kancı ı K 1zd.ığuu söyterı . • .,.,ma arından. ongreyl açan Kefık Saydam Maarif Vekili Hasan Ali Yücel 
Yonaı.ao8 . erdı. Bu gUn de nas-

Yalıstıe.r İngilizlerin kendi 

\ H...,_ CaWıi 'fALÇIN 
........ 8Qf•••clal 

Ankara, 3 (Telefonla) - Neşri
yat kongresi encümenleri bu gün, 
kendilerine tahsis edilen ıerlerde 
toplanarak galıQmışlardu\ 

Encilmenlerl faaliyeti cuma gü
nüne kadar devam edecek ve hazır
lanan raporlar o gün toplanacak o
lan her,eti umumiY,eY,e verilecektir. 

Kral logo; Kraliçe Je.,aldin maiyeti ile gece gardan çıkarkea 
~ 

!~~~w~~~~~ 1 
1 Ruhinin Dünkü 

Muhakemesi 
Ankara Afiırceza müddei
umumisi maznunun tec

ziyesini istedi 
Ankara, 3 (Telefonla) - Bugün 

Ankara Ağır Ceza mahkemesinde, 
tayyare kaçakçısı Ekrem Königin 
suç ortağı olmaKia maznun sabık 
protokol memuru Ruhinin muhake· 
mesine başlandı. 

Celsenin açılmasını müteakip ev
veli suçlunun isticvabı yapıldı. Bi
lılha ra kaçakçılık hadisesi hakkın
daki malümatı soruldu. 

Ruhi, Ekrem Königi 20 seneden
beri tanıdığını ve kendisini yüksek 
bir şahsiyet olarak üıldiğini söyle
miştir. O kadar ki isteseydi kendi
sine verdiği telgrafı Hariciye Veki-

(So~u 1 inci sayfada) . 
.......................................... 

Litvinof 
istifa Etti 

Moskova, 3 (A.A.) - Yüksek 
Sovyet Divanı, Hariciye Komiseri 
Litvinofu kendi· talebi üzerine vazi
fesinden affetmiş ve yerine tcra ko
miserleri heyeti reisi Molotof u tayin 
etmiştir. 

Molotof, tcra Komiserleri tıeyeti 
reisi ve Hariciye Komiseri unvanını 
taşıyacaktır. ------ElektrJk, tramvay ve TU-

nel Umum MUdUrlUklerl 
llylhası Meclise verlldl Kral ile Kraliçeain muYualatlarında ahnmıı diğer bir re.t:ni 

Ankara, 3 (Telefonla) - tstan- (Yazısı 3 üncil sayfamızda) 
bul elektrik, tramvayve tünel umum ------!!!!!lm!Bl!!!!ll!!!!ll!!!!l--ll!!!!!!!!!!!lm!!!ll! .. ___ 1!1!!!1!!!!!1!!!!!!!!!!!!: 

müdürlüklerini İstanbul belediyesi
ne devri hakkındaki layiha Meclise 
Yerildi. 

Bu layihaya göre, ctstanbul e
lektrik, tramvay ve tünel umum mu. 
dUrlilğü• hükmi şahsiyeti haiz bir 
umum müdürlük haline ifrağ edile
rek belediyeye raptedilecektir. l:
mum müdür belediyenin inhası ve 
Dahiliye Vekaletinin tensibile tayin 
edilecektir. Bu umum müdürlükte 
çalıı~acak olan memurlar bareme ta
bi olmayacaklardır. Fakat projenin 
diğer bir maddesi, umum mtidUrlük 
dahilinde bir yardım ve tekaüt san
dığı kurmayı mUnıkün kılmaktadır. 

lik:R SABAH 

Türk İrfanının Tanzimi 
Ne§riyat sergi \.·e kongresi mU-, 

nasebeUerile Baş,·ekil ·e Muarif Ve
kilimizin değt•rli nutuklarını dinle
me!t maarifimizin kat'i bir disiplin
le ıslahı cnclisesinde olan herkese 
ruh sükiın \'e emniyeti \'erdi. 

Maarif iı:in tasa\'\'ur edilen ga
yeyi, cPlanla~nak• karaıile mukad
der yolunu tutmuş gördük. Planlaş
mo.k... Bunun ne demek olduğunu 

gayet i~i biliyoruz. Memlekette 
maddi ve maoevt her inkılibm, ber 

\'arhğın onunla kazanlldıb"lru bili) o· 
nız. Ayni ka.rarm killtUr \.'e n~rl
yat f aallyoti i~fo de verilmek Uare 
olduğunu hükümct reisinin \'e Ma· 
arif Vekilinin ağzından işitnıelt bü
yük bir garanti ~kil eder. Zaman 
ağır g~yor, fakat neticeyi çabuk 
göreceğiz. Ekseriyetle okuyup yaz
mayı da, lrf an \'e niıootıerlnl de öğ
renmiş bir Türk mlllett ideal bir oe
miyettır. 

A. CEMALEDDIN SARAÇOGLU 



~ ..... YENISABAH 

f)l;)JA4JHAT;A MEHME 
HA TlllA vs ITIRA,L~RI 

Tefrika No 80 Yazan ı M· SIFIR 

Başv kilimizin SBhir Silivride Feci Telgraf Muhaberele-
Meclisinin Şükran Bir Deniz Kazası rinde Tasarrufa 

Yeni Bir Tehlikeli işle 
Karşı Karşıya 

Telgrafına Cevabı Bir motö;ı;;t~~ içindeki Riayet Olunacak 
TTamvay, Tünel ve Elektrik ida- taifeleri boğuldu H .. k,. t •ıA t b 

relerinin hükumet tarafından Bele- D.. s·ı· .,d bır" deniz kazası U ume Vl aye e UDU 
_ .. . Ş h. M r . un ı ıvn e • • • b• t • 

diyeye devrı uzenne e ır ec ı_sı olmuş ve bir motör batarak üç tay- temın ıçın ır amım 
tarafından Başvekil Doktor Refık f d .• d b ~ 1 ı d •• d d • 

Miralay Esat Beyin Evinde 
· -Verilen Miihim Talimat 

Saydam'a çekilen şükran telgrafına a~il" e~ız .e og~a ~u;n:rt~;yan bu gon er l 
Başvekil şu cevabı vermiştır: ıvn _ cıvanns·ı· . Mi s· Dabıliye Vekaleti vilflyeUcr tara-

Vali LUtfi Kırdar 

Tramvay, Elektrik ve Tünel İda
resinin İstanbul Belediyesine devı:'i 
hakkında hazırlanan kanun 15.yihası 
münasebelile Vilayet Umumi Mec
lisince izhar olunan duygulara te
şekkür ederim. 

motör dun ı ıvrı mar ınan . 
1 .. .. fından yapılan telgraf muhaoera e-

Bağlaraltı mev~~ınde uç kul~ç suda rinde tasarrufa riayet edilmesinı te-
batmıştır. Motor fazla mıktarda . k d"l 1 ~1. d lara bır" ta • . 1• mm ma sa ı e a ~a ar -

Bu- cuma günU ve ılık bi.r yaz 
sabahı idi. Fener yolundaki kö§kü
nün bahçesinde, miralay Esat beyin 
karşısında idim. Bir gün evvel, yüz
başı Yusuf bey kumandanın beni 

" görmek istediğini ve ertesi sabah 
erkence kö~küne gitmemi söylemiş
ti .. Yalnız benim değil, büyük ve 
l<UçUk büttin nıaiyetinin ve hatta 
bütün tanıyanların, candan bir mu
habbetle sevdiği ve saydığı bu güzel 
yüzlü, tatlı sözlü ve merd özlü ku
mandanın beni görmek istediğini 

öğrenmek, hoş gorünüz sevgilı din
leyieılerim, bende çok tatlı bir ifti
har ve gururla kanşık coşkun ve mtı 
rakh bir sürur uyandırmıştı. O ge. 
ce uy'Jcu uyuyamamış, erkenden ken 
dııni Kadıköy tarafına atmıştım Vı:J 

nihayet, insana bir bahar güneşi gi
bi neşe ve kuvvet veren sevimli yU
zile karşılaşmıştım işte. 

Kumandan, her vakitki gibi, yi
n tatlı tebessümlerile yüzümü ok
şadıktan, hiç te layık olmadığım 

yüksek iltifatlarile gönlümü hoşla
dıktan sonra: 

- Seni Kara Mehmot seni, ue
mi§ü. Benden habersiz işler görür· 
sünüz öyle mi?. Yüzbaşı Yusuf bey 
hep yaptıklarınızı anlattı. Onu da, 
seni de falakaya .} ıkacaktım. Fakat. 
bu seferlik vazgeçtim. Elinize geçen 
paraları ~ehit nı·kadaşmızın nişan
lısına bagışlamanız beni çok duygu 
landırdı. Kalbimde size karşı daha 
zıyade muhabb t uyandırdı. Nasıl 

oldu bakayım Nurinin yarası? .. 
Utancımdan önüme bakarak ce

\ap \ermiştim: 
Kapandı bile beyim. 

- Geziyor değil mi? .. 
Tabii geziyor, okadarcık ya

ra ile yatılır mı ki a beyim?. Gülü
\ erirler adama. 

- Mipavrili, Hoca Bekir nasıl, 
iyiler mi? .. 

_. Millete ve sağlığınıza dua e· 
diyorlar. 1kisi de turp gibi, maşal
lah. Emirlerinizi bekliyorlar efen
dim. 

- İyi olsunlar, ya sen nasılsın 
bakayım?.. Yine benden gizli şöyle 
bir dolaşmağa, ortalığı haşlamağa 
niyet ve hazırlık var mı?. 

Gerçekten bir suçlu gibi başımı 
önüme eğmiş ve: 

- Beyim, demiştim. MilJet ve 
memleket uğruna her gün dolaşıp 
koşmağa, düşmanlarla çatışıp bo
ğuşmağa hazırız. Yetişir ki izniniz 
olsun. 

- Memnun oldum Kara Meh
met. Jşte ben de bugün hem görüş
mele, hem de tatlı bir işi vermek i
çin çağırttım seni. 

Mahcupluğum o anda geçmişti. 
Baoımı kaldırmış, sevinçle kızaran 
ve kın§an yüzümü Esat beye çevir. 
mi§, baştan ayağa kulak kesilmiş
tim. Bir kumandan ciddiyeti ile söz
lerine devam eden Esat beyi dinli· 
yordum. 

liz a beyim. Ne emrederseniz onu 
yapacağız. 

kum yüklenmış ve mevsım de hay ı 
mim göndermiştir. Tamime nazaran 

ilerlediği için motörün teknesinde- yapılacak telgraf muhaberelerinde 
ki tahtalar aralanarak dahile su SlZ- tasarruf temini için şu cihetlere 
mış ve tekne ani surette gark ol- dikkat olunacaktır. 

- Ben şöyle bir şey düşündüm. 
Şu sırada bundan daha mühim işler 
olduğu için Yusuf beyi 1stanbuldan 

BClflleJdl 
Dr. Refik Saydam 

muştur. Motörün üç kişiden mUrek- l - Telgraf işleri yalnız çok müs
kep tayfası bu anda baş altında bu- tacel işlere hasroJunacaktır. 
lundukları için kurtulamıyarak bo- 2 - Telgraflarda kullanılan ihti-
ğulmuşlardır. Dün ° civardan geçen ram kelimeleri kaldırılacaktır. 
kayıklar vaziyeti görerek sahile ha- 3 -- Telgraflarda şahsi işlere yer 

ayırıp yanınıza katnmıyacağım. Se- """"""""""'"""'""'""'""'""'""' ___ .,..,,.,, 
ni sekiz, on arkadaş ile o tarafa gön BZL.EDIYEDE : 
dermek istiyorum. Elinize bir de 
motör vereceğim. Şöyle on beş yirmi 
gün kadar oralarda gezip dolaşınız, 
denizde ve karada istediğiniz gibi 
bir cünbü§ yapınız. Olur, değil mi 
aslanım?. 

Cezalandırılan esnaf 
ber vermişlerdir. Çatalca Müddeiu-

verılmiyecektir. mumiliği hadise hakkında tahkika-
4 - Telgrafın m"tni bozulmadan Son h;fta içerisinde Fatih kazası 

dahilinde 11 ve Adalar kazası dahi
linde de 4 esnaf Belediye talimatına 
uygun hareket etmediklerinden ce· 
zalandınlmışlardır. 

ta başlamıştır. daha kısa yazılmasına çalışılacaktır. 
..,, • '9' 

Esat beyin, harzıcan edercesine 
kabul edeceğim pek tabii olan bu 
emir ve teklifini dinlerken kendi
mi, o anda aklıma geliveren bir fık
radaki tilkiye benzetmiştim. Tabii, 
o zaman bu fıkrayı Esat beye anla· 
tamamış, yalnız için için gülmekle 
kalmıştım. Fıkra pek meşhurdur. 
hepiniz bilirsiniz amma, nasıl olsa 
gevezeliğe koyuldum, izninizle ben 
de kısaca anlatlvereyim. Aslanın 
biri bazı işlerinde kullandığı tilkiye 
bir gün sormuş ve sen, demiş. Ta
vuk yer ve yemesini bilir misin? .. 
Tilki de penbe dili ile tüylU dudak
lannı yalayıp yaltaklandıktan ve 
bir oynak aşüfte gibi bir hayli kırı
lıp kr\'nlarak salındıktan sonra, bir 
kaç defa yutkunmuş ve kuzum As
lanım, böyle şakalarla yüksek hu
zurunda güldi.irmc beni, demiş ... 1ş-

te o gün ben de, Esat beyin vaziye
tini aslana, teklif ettiği işi de tavu· 
ğa benzetmiş ve az daha, kumanda
nım, güldürme beni diye bağınvere
cek bir hale gelmiştim. Gerçi hika-

yeyi söylememiştim amma, kimbi
lir, o esnadn ne hale girdiğimi ve til
ki gibi nasıl yalanıp yutkunduğumu 
pek iyi bilemiyorum, her halde bir
den değişiveren vaziyet ve tavrımla 
Esat beyi bir hayli gllldürmüştüm. 
O gülünce ben de kendimi tutama
yıp gülmüştüm ve i§te böylece ve 
güle, söylese bir saat geçirmiş, ya
pılacak işe ait bütün planları sıraya 
dizip çizmiştik. 

Arkadaşlarımı seçmiş, hazırlığı
mı ilç günde bitirmiştim. Kumanda
nın verdiği motörü, ağlarla, sarı 

Şehir dahlllndekl mazar
hklar arsa oluyor 

Şehir dahilindeki mezarlıklardıi 

gömülü bulunan bazı meşhur kim
selerin mezarları Edirnekapı şehit
liğine naklolunacaktır. Belediye bu 
iş için 6000 liralık tahsisat ayır· 

mıştır. Bu nakil işi bittikten sonra 
Belediye şehir dahilindeki mezarla
rı arsa haline ifrağ ederek satacak
tır. 

Mısır Çarfısı hll olarak 
kullanllacak 

Mısır Çarsısının yardımcı hal ola
rak kullanılması için yapılması la· 
zımgelen tadilat icin carşıda bazı is
timlaklere lüzum görülmüş ve bu 
istimlak muamelelerine başlanmış-
tır. 

ClhangJr caddesi asfalt 
olacak 

Cihangir caddesınin katranlı ŞOS<' 
olarak yapılma ı k rar1 stırılmıstır. 

Şosenin kstranlanması diln müte
ahhide verilmiştir. 

Muhasebe kursu 
Belediyenin yeni bütçesi gelir gel

mez Muhasebe Müdürlüğü memur
lar icin bir kurs açacaktır. 

Taksim Abidesinin 
temlzlenmeal 

Taksim Abidesinin bronz kısımla
rının fenni şekilde temizlenmesine 
karar verilmiştir. Bu suretle temiz
lenen abide gi.izelle~iş olacaktır. 
~~ 

lltltD't:RR• ı 

Vali Silivride 
Vali ve Belediye reisi Doktor 

Lfıtfi Kırdar diin Silivriye giderek 
orada hükumet konağının temel at
ma merasiminde bulunmuş ve bazı 
tetkikler yapmış, akşam şehrimize 
dönmüştür. 

Konservatuar 
Talebesi --
Talebe istanbulda mecburi hlz· 

mete tabi tutulacak 
Konservatuarm ıslahı için topla· 

nan istisari komısvon henüz mesai-, . 
sini bitirmemiştir. 

Konservatuar talebesinden isti
fade için şimdilik düşünülen tedbir 
talebeyi mc>ktepten mezun olduktan 
sonra İstanbul'da birkaç senclık 
mecburi bir hizmf:'te tfıbi tutmaktır. 

Eğlence Yerleri 
Tarifelerinde ucuzluk yapmak için 

imkan aranıyor 
Eglence yerleri tarifelerinde u

mumi bir tcnziliıt yapmak imkanı
nı hazırlamak için Belediye İktısat 
Miidürlüğü tarafından yapılan tet
kikat neticelenmiştir. Bu tetkikatta 
Belediyenin istinat ettiği unsurlar 
müessesenin mevkii, çalgılı olup ol
madığı, artistlerin bulunup bulun
madıgıdır. Bu tetkikat neticesinde 
birçok eğlence yerlerinin tarifeleri 
yeniden tasdik olunmaktadır. 
~~ 

OENtzl.QDE: balıkçı muşambaları ve çeşit çeşit d k 
· · n ·1 d Orduya hediye e ilece yıyın ı er 1 e onatmış, kendimizi de vapurlardaki emniyet 

balıkçılığımıza inandıracak bir kı- tayyarelerin isimleri 
yafete sokmuştuk. Kendim de dahil t· rtibatı 

İstanbul tarafından orduya hedi-olduğum halde hepimize birer mav- . · 1 · Uzak ve yakın sahillerimızde ça-ye edilecek beş tayyarenin ısım en 
zer ayırmış, ganice fi~k ve bomba tesbit olunmuştur. isimler sunlar. lışan vapurlarda yolcuların emniye-
alıruştım ve bunları sabahleyin Sa- dır: Kapalıçarşı, Fener, Taksim, tini daha iyi bir surette garanti et-
lacıklı Hakki reisin takımları ile bo- Bankalar, Galala. mek icin Denizbank yeni tedbirler 
ğaza yollamıştım. Kumandanın ba- 1illmaktndır. Bu cümleden olmak ü-

partlnln mllll eenfonl lıkhanede Şerafettin bey namında zere bütün vapurlara yeni emniyet 
bir zattan hepimiz için aldırdığı ba- mUaab•k•aı ıtertibatları Have t\dccektir. Bun-
lıkçı tezkerelerile birlikte verdiği Cümhuriyet Halk Partisinin mil· dan başka vapw·lardaki can kurta-
bir miktar dünyalığı da cüzdana yer lf senfoni müsabakasına gelen dört ran simitleri de arttmfacaklır. De
leştirdikten sonra, ertesi gün arka- eser, jüri tarafından tetkik olun- nizbank bu hafta içinde yeniden 
daşlan almış, motöre atlamıştım. muş, fakat hiç biri kabul olunma- 5000 can kurtaran simidi mübayaa 

Bu seferimizde takım, tayfa yU- mıştır. etmek için bir münakasa açacaktır. 
~n~n~k~qindik.Haın,w\'~-~~~~==========~===~=======~=~ 
cebir kaç defa kendisinden bahset- 19 Mayıs Bayramına Hazırlık 
tiğim Tarlabaşılı Al ek oyu da, fazla 
olarak, yanımıza tercüman almış
tım. Mipavrili dümende, Hoca Be- ' 
kir makine aolabında bulunuyor, 
suları yararak boğaza doğru ilerli
yorduk. Kadri çavu§un curasını, 
Vakfıkebirli İzzetin kemençesini din ı 
liyor, gülüp eğleniyorduk. Hemşil'fti , 

Hem telgraf muhaberelerinde ta
sarruf, hem de kırtasiyeciliği önle
mek maksadile hükı'.'ımet bazı işler 

hnkkında kanun ve ni7.amnamelerdc 
sarahat olduğu takdirde icabının a-
15kadar yüksek makamlardan sorul
mıyarak yapılmasını bu tamimine 
ehf'mmi~·f'tle ilave atmiştir. 

lKDSAT iŞLERi ı 

Afyon bedelleri peşinen 
ödenecek 

Şehrimizdeki afyon tüccarların

dan 15 maruf imuı ile Ticaret Ve
kaletine Ofisin koyduğu fiatlar üze
r nde müracaatte bulunulmuştu. Bu 
telgrafta Ofisin derecesi 60-70 ku-1 
ru a satılan afyonları yirmi beş ku
rusa almak istemesinin ve bedellac 
rinin beş senede ödenmesinin piy.a
sada iyi bir tesir bırakmadığını bil
dirmı ti. Bundı:ın ba~ka tüccarların 
Ankaraya gönderclıkleri heyet ve· 
kaktk temaslarda bulunmus ve ve
rilt>n izahat iizerine afyon bedelle
rinin p<'sin oo<'nmc-si i<:in icabeden 
tedbirleı in alınacağı kendilerine \'a· 
de dilmhtir. Esasen verilen haberle
r<' gör<> ynpılan ilanlara rağmen 

tahmin edilen mevcut 2500 sandığa 
mukabil he 1üz pek az müracaat 
vaki olmu tur. 

Fransızlar tutun ahyor 
1 

FranSlZ rejisi, yurdumuzun muh
telif evsaf tütünlerinden mühim biı· 
miktarda mübayaatb bulunmıya 

karar vermiştir. Fransız Rejisinin 
~ehrimizde bulunan mümessili ev

velki gün bir münakasa şartname
sini .alakadar müesseselere gönder
miş ve tütün ihracatçılarına da ay
rıca tebligatta bulunmuştur. Öğren
diğimize göre Fransızlar 937 ve 938 
senesinden kalma istoklardan mii
him miktarad satın alacaklardır. 

Yapan aatı•l•rı hararot
lendl 

GcC'en hafta pnarlıgı yapılmış o
la Tarkyn'nın kıvırcık yapakların

dan 100.000 kiloluk biiyük bir parti 
kilosu 6~ kuruştan dün ihracat icin 
satılmıştır. Bu parti Sovyetler için 
alınını~tır. 

Yeni mahsul, kuzu derileri piya
saya getirilmiş ve sikletlerinin fa:r.
lalığı dolayısile derhal mü~teri bul
maktadır. Bilhassa kalitelerinin iyi
liği birkaç sencdenberi yurdumuz
da teessüs etmiş olan yerli eldiven-
ellik sanayiinde kullanılmak üzere 
mübayaa edilmektedir. Bu derilarin 
birincileri 150-160 kuruştan satıl
mıştır. 

TAKVİM 
"''*''''~wwvwwNN/",. -.AA/ 

4 Mayıs 1939 Perşembe 

4 MAYJS 1"'9 -
Avrupadaki siyaset 

oyunları 
Avrupa'nın geçirdiği karJiık de

virler siyaset cephemıde devletleriıl 
karşılıklı oyunlarına şahit olmakta• 
dır. Son ayların tebarüz ettirdi~ 
bir hususiyet. bası büyük devletle• 
rin takip ettikleri siyaset tarzıdır. 
Almanya ile İtalya bu hususta ön 
safta bulunmaktadır. Berlin ile Ro
ma, politika lleminde garp demo!<· 
rasilerinin mütekabil cephelerini 
kıracak, efkarı umumiyesinde sar• 
sıntılar tevlit edecek şekilde hare· 
ket etmektedir. FilhRkika bu devlet• 
!erden biri sesini yükseltip her han· 
gi bir siyasi oyuna girdiği zaman 
diğeri susuyor, ,.e birincisi sustuğı.J 
zaman da diğerı talepler dermeyan 
elmiye başlıyor. Beı·lin Avusturya· 
yı, Südet mıntakalarını ilhaktan 
sonra faaliyetini bir an için durdur· 
muş. arkadaşı Roma'dıı Fransa'ya 
karsı lıni surette bazı iddinlar 

:ıo 

serdine koyulmuş, sesini yükselt· 
miştir. Avrupa efkarı umumiyesi bıt 
karşılıklı manevi ve biraz da maddi 
darbeler karsısında flşkınlı~a ciü· 
serken yine sulh ümidini terketmi· 
ye rıza. göstermemişti. Fakat bil' 
müddet sonra Almanya'nın ikinci 
bir darbesi Çekoslovakya'nın orta· 
dan kalkması, yine Roma'yı emelle· 
rini ortaya atmaktan sarfınazar et· 
tirmiş ve susturmuştu. Çek hftdic:e· 
sinin tevlit ettiği akisler sükunet 
bulmadım, Roma haı·ekete geçmiş 

ve Arnavutluk işgal edilmiş, İtalyıl 
Krallığı ve Habeş İmparatorluğıt 
sinemize sokulmuştur. 

Bu sefer de Berlin susmuştur. 

Şimdi nöbet yine Almanyada'dır ve 
Berlln de tekrar secılni. M. Hitlerin 
Rayhstagdaki nuti \ı ile yeniden h~· 
li hazırdaki ve isitkbaldeki siyaseti· 
ni, demokrat d<'vlı>tlerln f.ıalivetle· 

rinc ehemmivet vermiven bir ta\•ır· 
la ve yüksek sesle izah etmistir. BU 
arada Roma yine susuvor. Yalntı 

sıra simdi ona gclmcktedır. Romıt 

ne :ıı aoacak? Bugünün en çetr fil 
mC' elesi, :natbuattakl yazıların, dio
lomasi faalivetlcrin esasını Poloıı· 

ya, vani Danzig me clesi teşkil (it• 

mektedir. Efktırı umumive bu iş• 
candan sarılır ve her hangi bir si• 
Jahlı ihtil{ıf ihtımalini bertaraf et· 
miye çalışırsa Polonya'nın itidal ta~ 

siye ederken Roma 7.nhirde susuvor. 
Fakat Beri in - Roma mihvPı inin a· 
deta daimi bir dC'vrine istinat edc!1 
bir taraflı olarak vilk~ı>k sesle ko-

nusmak s1rası ona gelmistir. Fakıt 
bu defa, artık Roma - Berlin mih· 
veri. bu şekilde bir taraflı kontısma· ı 

yı bııakııbilirler ve birlikte sesleri· 
ni ortalıkta çınlatabilirler. İşte, A 'I/· 
rupa. böyle bir vaziyet karşısında 

kalabileceğini düsünmelidir ve za• 
teıı düşiinüyor. 

Avrupa siyasetinde her iki devle
tin, zahiri dostluklarına rağmen, u• 
mumi siyaset cephesinden, derin· 

den derine bir teuıt olduğu da ötc
dcnbcri sövleniyor. Bu zaviyeden 
bakılırs~. M. Hitler'in nutkunda.ki 
fikirler. böyle bir dü ünceyi temil1 
edecek mahivt'lte değildir. Filhaki· 
ka M. Hitler, bugünkü Frnnsa ile hiç 
bir arar.i ilişiği olmadığını ve Sar 

havıasının Almanya'ya ge<"me~ne 

bir husumet mevzuunun artık mc,·· 
cut olmadıl!ını beyan ediyor. Hal• 

buki mihverin diğer devleti İtalya. 
Fransa'dan mühim arnzi taleplerin· 

de bulunmaktadır. Her hangi bir ni· 
za halinde, İtalya'mn Fransa ile bit 
silfıhlı ihtilafa girişmesi takdirinde, 
Fransa ile arazi noktasından ilişiği 
bulunmıvan Almanya, ellerini kıt· 

vusturup durncak mıdır? Bcrlin • 

Roma mihverinin takip ettiği hattl 
hareketin seyri, böyle bir ihtimalin 
varit olnmıyacağını gösterivor. Ve 
hem M. Hitler nutkunda İtalya il• 
hiç bir zaman siyaset avrılığı göster• 
mediği ve göstermiyeceğinl ve mti§· 

- Evvelki gün Hikimzade Meh· 
met bey gelmiş, bir de Şileli getir
mişti yanıma, Bu adamcağız bana, 
Şile ve civnnndnki Türk köylüleri
ne musalJat olan Pandeli adında bir 

,erirle arkadaşlarının cinayetlerinden 
uzun uzadıya bahsetti. Bu nankörün 
on üç arkadaşile, bir hafta evvel 
Şileden çıkıp (Irva) taraflarına in
diğini söyledi. Bu habisler, Irvanın 
garbindeki Beylik mandıra çiftliği 
civarında yataklanacaklarınJi. lstan 
buldaki nankörler taraf mdan gön 
deıilecek motör1er1e denize açılacak
lar, akıllarınca htanbul ile Akça • 
hir ve İnebolu arasında motöderJe 
)'apılan gizli cephine ve silfili nakli
yatına engel olacaklarmış. Ne <Jer-

Nuri yine yanımızda idi. Diğer ar
kadaşlar da şunlardı. Hopalı Niyazi 
ve Sadık; İstanbullu Sadettin ve ls
mail, Maçkalı Ahmet ve Giresunlu 
ömerdi. Hepsi de seçme, birbirindc.1 

farksız babayiğit canlardı. Aynca, 
yedek olarak bahriye yüzbaşılann
dan Piyaleli Ahmet Nuri kap{an ve 
makinist Sezai beyler de yanımızda 
bulunuyorlardı. !kisi de hoş sohbetli 
c02ur ve babacan adamlardı. Biz ka
rada bulunduğumuz zaman motörü 
bu beyler idare ve muhafaza edeeek 
!erdi. Yalnız benzin ve yağ değil ga
zımıı bile vardı ve çok boldu. 

Hlcr1:14 Rebiülenel 13SI 
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Çiçek Fırtınaaı 

• terek blr politika takip ettiklerfrıl 
hevan etmekten de sakınmamıştır. 
B~ sebepten garp demokrasilerini:! 
kar ısındaki mihver siyaseti, A vru• 
pada halihazır faaliyetlerde uğrnŞ" 
mıya mahsus bir tarzdır ki, bu styıı• 

' ain bu i3e !.. 
l 

- 1narurım efendim, yaparlar. 
Pekı, bunlar 

pacağız?.. 

- Tabii eli bafh duracak de;i- (Devamı var) 

Di.in vilayette vali muavini ı:u-j 
<ı ai }{ara tabanın riyaseti altında, 

Parti ba§kanlarının iştirakile yapı-

la.cak 19 mayıs şenlikleri hakkındı 

teferruatı tesbit etmek üzere bir ko-

misyon toplanmıştır. D•taı aaati . 4,53 
Komisyon yapılacak şenliklerin 1 

Ôfl• ı 12,11 - İklacli: 
Fener stadında yapılmasını karar- 1 Ak•••= 19,08 - Yauı: 
""!l .... rmışur. 

16,0, 
20,53 

l .,.,.+, ~. 1 ı ... ır : 2,56 

Resim toplantıdan bir intibaı tes" '-•••••••••••-~ 
bit etmektedir. 

set oyunu kat'l rnev:r:uunu Polony• 
meselesinde gösterecektir. Bu nol<
tadan Kolonel Beck'ln nutku bugiltı 
merakla beklenen bir aivasi hfldlse-

. ' dir. J 
, Dr. Reıad SAGA Y 



YENISABAH 

iki Hazırlık. 
on Rib entrop Bugün Devresi · 

1 ta lyaya Gidı· yor roji~f.-:!':::::u!.:.c; ::.:::!.I 
Macar Başvekili "Berlinde elde etmek 

İstediklerimiz baş rılmıştır,, dedi 

Berlin, 3 (A.A.) - Alman;;ı:-; -Y 1 . - d k" b" ı· -. b .. t 
riciy nazın V R"b - e en arasın a 1 ır ıgı te anız e -

t 
on ı bentrop'un ya- tiımi6tir 

rın talyaya yapa - .. · 
. cagı yahat mu- Kont Tele.ki Almanyanın Maca-

nasebetıle Hnvas · . . ' . • aJansı.nın Berlin nstana karşı beslediği derin dost-
sıyası muhabirinden ·· - d" - · ı k · 
11 

V . ogrcn ıgıne gö. u hıslerinden bahsederek demiş-
, on Rıbbentrop tam Polonya tir ki; 

Hn ariciye Nazın Beck'in Polonya B c ırlikte tnm bir emniyetle Av-
okta.i nazarı hakkuıd \er eği i- rup n bu kısmında milletlerimiz 

zahatın arifesinde Almanyadan ay- ve sulh içın çalışmak istiyoruz.» 
rıluıak~suretlle bu izahata karşı ala- Diğer taraftan :Macar ajanı;ına 
kasızlıgını da göstermiş olacaktır. beyanatta buluna ıBşvekil demiştir 

IAC R BAŞVEKtLtNiN ki: 

PI!.ŞTEDE BE'l'A 'Ali cBerlin müzakereleri esnasında 
Budapeştc, 3 (A.A.) - Macaris- Tuna devletleri arasında bir yaklaş· 

taıı BaŞ'Vekıli Te1eki ıte Hariciye Na. ma \'e daha iyi bir anlaşma imkan
mrı Csnky, &ant 9 da Berlinden b _ laı ı .araştırılmıştır. Ziyaretimizle 
ırn~a gelmi terdir. Bu mtina ebe: varmak istediğimiz hedef tamamen 
büyuk ~rnsim yap lmışt1r. e elde edilmiştir. Alınan liderlerile 

Hiitrumet partisinin şef" B yaptığımız temaslar bende Atman· 
\ray Alına · 

1 aıon Macar dostlug-unun de\•am d -• nya ile Macnristanın ga. e ecegi 
=::=======~==;;;;;~~ _ -~~ni tevlit etmiştir.• 

Rusya ~ra.;=;-için 
Ingil ere Ve Fransa ile 
lttifa ı a t KOş yor 
Belçıka Yeniden 
Asker Topluyor 

(Baş tarafı l ınM sayfada) 
leklıfle · il hak rıne ver ccek ee\•np projesi 

~~d~ arkadaşlarına malumat 
rdıgı oğrenilmiştır. 
Bu pro· Je nazırlar tarafından tas-
~ ~ildi~i t kdirde Moskovadaki 
hO~k elçı Seeds vasıtasile Sovyet 

ıı esi :~~el bu haf a cevap veril-
•uua dahilindedir 

. Rtt.!ya ittifak ist"~or 
Paııs 3 (A 'A ) ' · · - Bu sabahki ga-

,11'.ete tefsirleri: 

ı Frıll!ız matbuatı SO\"'et İ .1. 
lnilzak ' . : - ngı ız 1 
Alınan e.n:ıer~den bahsetmekte ve 
tedir ya Y• ııddetle hücum etm~k-

. 1 
b'Leldl Matın ıa:ı:etesine Londra'dan 1 

1 İ riltyor: ı 
ngilte.re ve So\·yetler Bir}iıır· ta 1 

.,. fınd~ s· di '61 -
dll . .mı ye kadar müdafaa e-
old~ ~lan. ittlerin oldukca farktı 
lumata ~~iıilınektcdir. Veril n ma. 1 
hl gore, Londra. Polonva, Ru- i 

Bek Hitlere 
Cevap Hazırlıyor 

(Baş tarafı 1 incı sayfada) 
rafından kontrol edilmesi. 

Varşova, 3 (A.A.) - Bır kararna
me, Yedek subayların talim devre· 
leriin iki senede yapılmak üzere 
dör thaftad311 altı haftaya çıkar-1 
m ktadır. 

Diğer bir kararname de mütekait 
z bitler için iki haftadan :altı haf
taya krıd-ar talim de\•resi derpis et
mektedir. 

Bek ceva.bını 1ıazırlıyor 
Varşova, 3 (A.A.) - Gazeteler 

bu ayın 5 inde Hariciye Nazın Be~ 
ck'in Dietin heyeti umumiye içtima
ında mühim beyaantta bulunac.ğ1• 
nı haber ,,.errne.ktedirlt"r. 

. Başvekil SklndkoAski'nin Başve
kil nıua"\·ini Kwiatkowski ,,e Diet 
reisi Mocowoski Ue yaı>mt~ olduğu 
son görüşme, bu mevzu hakkında i
di. 

nyni şiddetle sinirlenlyorlar. 
Alman Kayseri Rusya ile Fran

sa arasındaki ittifaki sevgili vatanı 
için mühlik bir çember addediyor 
ve bu çemberi kırmaif cmeJile bütün 
gayretini sarfeyliyordu. Hatta bir 
ralık, 1905 te, buna muvaffak ol
duğu ümidine bile aüşmüştü. Japon
larla olan harpte fena bir mağllıbi
yete uğrıyan Rııs Çan ikinci Niko
la'nın 1ngilizlere pek !kızgın bulun· 
du,ğu bir dakikadan istifade ederek, 
onunla Baltık denizinde Björkö'de 
buluştu ve yanlannda mesı.il nazır
lar olmadan Çara lbir muahedename 
imzalattı. 

Bunu .Alın n Şa~lyesi Blow'a 
mektupla haber verirken o mahut 
çemberin !kırıldığından dolayı duy· 
duğu memnuniyetini bildiriyordu. 
Bu muahedename, Rus Hariciye Na
zın Lamsdorf'un itirazı üzerine lte
enlemyekün kaldı. Fakat Wilhelm 
Çan kendisine celbetmeğe çall§Dlak
tan vazgeçmedi. Ona Fransa ve 1n
gilterenin liberal matbuatının Al· 
manya ve Rusya aleyhindeki neş· 
ıiyatını ihtar ederek parlmantnrizm 
ve lıbcralizm düşmanlığı yapıyordu. 
Bugun de Nazi efleri liberalizmin 
a) ni iddetle, belki çok daha coş
kun surette düşmanıdırlar. Seneler 
geçiyor, tahtlar devriliyor, impara
torlar kovuluyor, hatta rejimler de
ğışıyor. Faknt Afmanyanın harbin 
aleyhindeki, milli hakimiyet aleyhin. 
dekı hisleri değişmiyor. 

Bu gün Almanya bir -çember i
çinde değıldır. Ru ya .ile dost değil, 
muthiş düşmandır. Fakat ikinci Wil
helm'in 1905 ie okadar korktuğu 

Hus, Fransız ittifakı az çok mev
ı Jlngiltere ılc 

etmekte olan müzakereler neticeı:;in
<l :ta'krar çok fiili, ameli ve mües
sir bir şekil alması ihümali vardır. 

O zamanlar Çar sevgili lrnzerıJ 
Almanya imparatorunun teşvikleri
ne ~e telkinlerbıe kapılmıyarak ln
giltere .ile uzlaşmayı tereih etmiş ve 
nihayet umumi h rpte Almanya ila 
mücadeleye girmişti. Bugünkü Rus· 
ya da, l'ejim ve iman farklarının ü 
zerinden .ntlıyaraıt, lngiltereye yak 
lru mnk iı;tidadını .gösteriyor. Bu iti
barla vaziyet, umumi harbe tekad
düm eden ve onu patlak vermeğe 
sevkeden tarih safhasına §8§ılacak 
surette benziyor. 

Ufak tefek farldtu·la adeta aynı 

günleri yaşıyoruz. Temenni edeceği
miz şey bu hazırlık safhasının ayni 
meşum ve felaketli neticeyi yani har 
bi tevlit etmemesidir. 

Nedir bu devlet adamlarnıın ika-anya ve Yun nistan' 
glliz v F a a '\•erilen İn-
Yetler ~. z:ansız garantilerinin Sov
ve Lit ırlıği tnrafından takviyesini 

.B ck1in beyanatı. radyo ile n,..,,..,.. 
d l '-""~ - nına sokulan müthiş ifrit ki şu y~r 

ı ecek ve ihtimal ecnebi istas~·onla. " yüziinde rahat Ye mesut <;alışmak 

PinlıJtı~anya, Estonya, Letonya ve 1 
Baltık d:~da garantw suretile 
biı· Sovy t en Kaı adenize kadar 

e garantisi ·· d 
nıesint istemek . vucu e getiril-
ler her h tedır. Fakat Sovyet-

' angi bir m 1 .. ı. . 
etmeden ön em l;l',etı garantı 
Sovy t Ru c:: Fn:nsa, tngiltere ve 
fak teşkn :n:n ~ç taraflı bir itti
tedirler. Bu iş b~:ı~de Israr etmek-' 
ııonrı, üç devl t 8 1

ere Yapıldlktnn 
"1ze kadar a tıktan Iürade- j 
de\'Ie yuka~da sayılan bütün 

W tle.rt garantı edeceklevdir 

da. ~~:,~· Sovyetler Birliği R~llan. 
"4rU"& ve İıviM"D d verecektı .,.~ye garantt r. 

Bu nıalilnut 
linin fiç taraflı ~n. Sovyetler Birli. 
tan teşriki m ıtt~~ı Mlen aranı
~art btr esa esai ıçm tahakkuku 
t lınakt ds olarak tclakki ettiği an 

n ır. -
Bez~ 7c 

Briikseı 8 as er topluyor 
f N ' (A.A) - Mflll M"'d 

azın b Yn 1 u a-
kaç hatta ~ le nıneı vaziyetin bir-
l>irlerünn ~•~nan emniyet ted-
1 n1-.... e&ni icnbetti . 1 .ıunetmtş oldukun rdığine 
•lınmış olan kıtala~ silAh altına 
havebe rapılrnasma arasında nıil
tlr. Bu karar Üzerine kara~ verilnıiş
b!r zaınana k d& gayrı mua,yyen 
olan askcı l<'r; r ı:nezunıyet alınış 

r aUAJı 1 n bır rniktarıo tek. 
A.mertk tın davet edilmt~tir. 

ca, Set rberl k ptdnını 
v . hıtzırladı 

,... ngtcnı 8 (A 
!l'4ezaretı, ' .A.) - Harbiye 
~l§ttr. Bu f;I bf!rlik p1~nını ikmal 
tnllyoa kifinin :ıı. harp halinde bfr 
tına alının ' ay içinde sUQh ~ 

ını t.emfn edecektir. 

rı tarafmdan naklolunacakt.ır. ve yaşamak imliılnı val'ken rnUU.as:ıl 
Diğer tarafüın gazl'teler, Alman- başka memleketlere tecavUz ve ora· 

ya'nın Var~ova Sefirinin bugün bu- larını istismar hırsını kendilerine 
raya geleceğini bildirmektedirler. telkin ediyor ve onları beşeriyet için 
Alm.ın sefiri. Dietin içtimaından bir beli. haline getiriyor. Ne vakit 

C'Vve] Bcck taraf mdan kabul ~dilme-. . milletler mukadderatlarına sahip o-
sını istiyecektir. Fakat gazetele~. Iup susamış bulunduktan sulh ide-
Moltkc'nin 6 nisandanberi Var.şova- alini fille çıkaracaklar! 
dd. bulunmamasından ve bu halken· 
dısinin Polonya Hariciye Nazırile ======H==U=M-=v=i=n=C=a=l=11=d=Y=A=l=.ç==IN== 
temasta bulunmasını ıimkiınsız kıl
nıış olmasından dolayı bu kabuliln 
ancak Dietiıı ~lsesinden sonra ya
pılabilec~ğini yazmaktadırlar. 
Polonya'nın Altn.an muhtıtasını 

vereceği cevabın ayni günde Var
§Ova Dietinin aktedeceJU celseden 
eı·vel ınaslrthatgüzar sı!atile Polon

a Sefareti müstc an Prens Luho
tnirski tarafından Berlin hükumeti
ne tevdi edil~ği rivayet edilmek
tedir. 

Alman matbuatının hücumu 
Berlin, 3 (A.A.) - Alman matbu

atı, şiddetle Polonya'ya hücum et
mektedirler. Matbuat, Po1onya'yı 
ete~le oynamakla :itham etmekte ve 
D nlzig'in Polony:a himayesine gir· 
ınesini isiyen Polonya matbuatına 
knnıı ateş püskiirmektedir. 

Lokal Anzciger cazetesi diyor ki: 
cDemokrat devletler. Polonya'ya 

Almanya'ya kar-rı kullanılacak bir 
koçb~ı nııuırile bakmaktadırlar. 
b Bu gazete Alman - Leh milnase

lerlnfn §imdi cBeynelmilel tah
rik ·ı . cı erin elinde bulunmasına tees-
suf etmektedir. 

Vöikischer Beobachter gazetesi 
Polonya nıatbuatında çıkan maka~ 
lelerin cEn tehlikeli iclciled Avnı· 

Millet Meclisi 

Dün bazı bütçelelİ 
kabul etti 

Ankara, 3 (A.A.) - B. M. Meclisi, 
bugün Doktor Mazhar Germen'in 
başkanlığında toplanarak mart-rna-I 
yıs 1936 aylarına ait Divanı Muha-i 
sebat raporu ile Vakıflar Umum I 
Müdürlüğü 1938 yılı bütçesinde 16 
bin liralık münakale yapılması hak
kmdaki layihaları ve Hudut Sahil· 
ler Sıhhat Umum Müdürlüğünün 
1939 yılı bütçesini kabul etmiştir. 

Meclis gelecek içtimaını cuma gü
nü yapacaktır. 

SUmerbank ve Etlbank 
blrleşmlyor 

Ankara, 3 (A.A.) - Sümer Bank 
ve Etibank'm birleştirilmesi için 
tetkikat yapılmakta olduğuna daır 
bazı gazetelerde çıkan haberlerin a
sıl ve esası olmadığı öğrenilmiştir. 1 

Pa'yı zehirlemiye• çalıştıklarını 1 
yazmakta ve İngiliz - Fr.ansız gazc
ielerinin her gün ıateşe yağ attıkla
rını ilAve eylemektedir.. 

L 

ral Zogo Türkiyenin 
Yükselişine Hayran 

ıt•~•l!M•---

E\•velki gecedenberi şehrimizde 
bulunan Arnavutluğun talihsiz 
kralı Zogo'nun lstanbulda yerleş
miş, hatta burada doğmu§, büyü
müş bir süt kardeei olduğunu i~itti
ğim zaman bu zatı bulmak ve on
dan vatansız taçsız kı·alin çocuklu
ğuna, mazisine ait biraz malfunat, 
bir kaç hatıra öğrenip okuyucuları-
ma \'ermenin bir meslek borcu ol
duğunu düşünerek B. Fevziyi ara
mağa çıktım. 

Küçük bir ~apur yolculuğu ve 
onu takip eden bir araba seyahati 
bizi tstanbulun en §irin sayfiye yer-
1erinden birinin merkezinde iki katlı 
küçük \'e temiz bir vein b hçe ka· 
pısına ulaştırdı. 

Bir çit kadar alçak dn•an geçip 
hemen ka~ımıza çıkıveren eski tah 
ta kapıyı çalmamızla açılması bir 
oldu: 

tuntazam ev kıyafetli, başı ye· 
meni ıile sanlmış, penbe :rüzlü, saf 
çehreli 30-32 yaşlarında bir kadın 
kimi aradığımızı :ve ne istediğimizi 
sorrnağa vakit bırnkmadnn maksa· 
sormağa vakit bulmadan biz on11 
maksadımızı söyledik: 

- B. Fevzi evde mi? .. 
Ve sonra onun mütereddit na

zarları, cNe ~·apacaksınız?.,. di>~n 
b kışlan karşlSlnda ilii\ e ettik; 

- Biraz gö.nişecektik te"'!. 
Gene kadın, o dakikada cteklen 

arasından hızla çıkıp açık kapıdan 

sokağa fırlamak ıistiyen klıçük, tom 
bul bir kız çocuğunu seri bir el ha
rcketile tutup geriye doğru çektik
ten sonra bize mukabele edebildi: 

- Bey .. şimdi kahveye gitti.. A
ağıda, kıyıdnki kahveye! .. 

Bir kaç dakika sonra, deniz k•.!· 
nanndaki viran kahvede ihtiyar bir 
çınarın henüz yeşill('nen yapıakları
nın gölgelendirdiği kuytu bir köşe
de B. Fevzi ile karşı karşıyayız. 

'Şehrimizdeki resmi müessesele
rin birisinde müdür olan bu orta 
yaşlı, dinç muhatabımızın daha ilk 
bakışta insana emniyet ve samimi· 
yet telkin eden kibar, asil bir hali 
var. 

Çetin mesleğinin yorucu, )'lpra
tıcı yıllarına rağmen tok bir ses, ka
vi bir ifade ile konuşan B. Fevzi bi
raz sonra ağır ağır anlatıyor: 

~- Ahmet 7..ogo benim Mit kar
deşimdir. Çocukluğumuzun bir kıs
mı başb:ışa beıaber g~U. Beraber 
bulunduk. Beraber okuduk. Büyük· 
adada benim babam ve onun baba
sile bir evde müşterek otururduk. 

Zogonun babası Matlı Q.>mal pa· 
§adır. Arnavutluğun en eski ve asil 
bir ailesinin çocuğu olan Cemal pa
ş:ı muhtelif '\'azifelerde bulunmuş
tur. 

Zogonun amca.sı da. uzun "!Üd
det Osmanlı ordusunda kolordu ku
mandanh~ı yapmış Matlı Rıza pa
şadır. 

Rıza p3§anın Fehim ve Naim is
Minde iki çocuğu daha vnrdır. un
lardan B. Fehim adliye mesleğine 
intisap etmi ve bir müddet Ankara 
CUmhuriyet müddeiumumi muavin· 
liğinde bulunmuştur. Kendisi Laz 
Osman aleyhine tanzim ettiği iddia
namenin parlaklığı ile meslek haya
tında tanınmıştır. , 

B. Nainıin de babası gibi silki as
keriye intisap ettiğini ve miralaylı
ğa terfi eylediğini işittim ... 

B. Fevzi bundan sonra kendi :a
ilesi hakkında da şu taf sili.b v:erdl: 

c- Ben Ispartada doğdum. Ha
m H~mit p~cıanın torunuyum. Is
partada büyüdüm. özbeöz TUrk oğlu 
TilrkUm. Yedi batın ailem de Türk 
oğlu Türk olarak tanınırız. Çok u
zun yıllardanberi tstanbulda bulu
nuyorum. Hayabmı mesleğime ve 
\'azif e aşkına \•erdim.• 

Kendisine tevdi edilen işi bütün 
bir hüsnüniyet ve asil bir feragati~ 
ifa eden adamların duyduğu temiz 
heyecan ve hisleri yaşadığı, bu son 
cUmlclerl sarfederken titriyen se
sinden anlaşılan muhatabım, biraz 
sonra bahsi yine kra1 Zogoya dön· 
dürüyor: 

c- Kcndisil küçükken ayrıldık 
diyor. Sonra ilave ediyor: 

- cFakat muhabere ederdim. Zo 
go bana yazdığı bütün mektuplarda. 
hep Türklerin fişıkı olduğunu anla
tır ve Tilrkiyedeki büyük kalkınma
yı, her sahadaki ba§ döndürücü, 

mesut ilerleyişimizi derin bir zevk 
takdir ve gıbta ile seyrettiğini, bü· 

. tUn inkılaplarımızı adım adım takip 
eylediğini söylerdi. Kendisi Ebedi 
Şefimiz Atatürk'ün baı; ve ebedi hay 
ranlarından biridir. 

Her mektubunda sevgili Atamız 
hakkında en derin hürmet \e tak
dirkiırlık hislerini izhar eder ı·e on
dan dalına .Büyük Atatürk• diye 
bahsederdi.. 

B. Fevzi lbundan sonra sustu. 
Belki daha bir şeyler söyTiyecek

ti, belki ona ait, onun fikirlerine da
ir bir şeyler daha anlatacatı. Fukat 
her nedense bundan vazğeçti. Elile 
müphem bir i ret yaparak sadece: 

~- Dünya! diye mınldandı ,.e 
dudaklan son olarak: 

c- Kimbilir? Belki!• diye kı
pırdadı. 

Başka bir şey söylemedi. 'füzün
de beliren çizgiler, ne de olsa lkuv-

' :vetli çocukluk bağlarile bağlı oldu-
ğu bedbaht kral hakkında bu anda 
düşündüklerini olrndar .açık ibir su· 
rette ifade edt:yorou ki.. 

H IOk Cem 1 

Dün gece sabaha. kal'şı kansı, 

çocuğu, kız lkardcşleri ve eski hil
lkfımct erkanından mürekkep 72 ki
şilik maiyetile şehrimize gelmi~ bu: 
Junnn eski Arnavutluk kralı 7A>go 
dün in111iş olduğu Perapalns otelin
de istirahat etmiş ve hiç dısan cık
mamıştır. 

General Veygand 
Ankara, 3 (Hususi' - Fransız 

Generali Vcygnnd, akşam üzeıi, 1s
taııbula hareket etti ve merasimle 
uğurlandı. Halk kendisini şiddetle 
alkışlamıştır. 

8!l ~ ~ 

Gt"Ilera1 bu gün sehrimıze gele
cek ve öğleden sonra, Rumen bükü
metinin sureti mahsusada gönder
diği tayyare ile Bükreşe han'ket e
decektir. 

Generalin miihim beyanatı 
Paris, 3 (A.A. t - General Wey

gand, A.Dkaradan harek t ederken 
Havas ajansı muhabirine aşağıdaki 
beyanatta bulunmuştur: 

cTahrandan dönüşümde Ankara. 
da tevakkuf ederek esasen tanımak 
la müftehir olduğum Reisicümhur 
1smet 1nönü'yü selimlanıak istedim . 
Reisicümhur hakkımda en liıtufkıir 
kabulU gösterdi. 

Ayni zamanda de\.·letin en yük
sek §ahsiyetlerile \•e askeri büyük 
rüesa ile de temas ettim. 

Kıymetli bir hatırasını taşıdı· 
ğım blitün bu konu malarım fevka
lade bir samimiyet ve itimat içinde 
olmuş ve alakalı nokL."lni nazar tea
tilerine imkan vermiştir. 

Türkiyede bulunduğum müddet
çe gösterilen ihtimamlardan dolayı 
da fevkaliide mütehas..c;i::;im.> 

-----
Iranda Teessür 

---+-

Şehitlerimiz için Ha ti D 

merasimi yapıldı 
Tahran, 3' (A.A.~ - Tahran ga

zeteleri, ikl tayyarecimWıı şehadeti 
ile neticelenen müessif kaza hakkın
daki haberi siyahla çevrelenmiş sü
tunlar iç.inde vermekte ve yazıları
nın sonunda hrde§ milletin yisını 
ve kederini başta majeste Şclıinsah 
olduğu halde bütün tran milletinin 
candan p:ı.ylaştığını bildirmektedir. 

1ran hilkfuneti ölen tayyarecile
rimiz için Medid camisinde bir hatim 
meclisi tertip eylem.iştir. Bu mec
liste Başvekil, Parlamento reisi, Ha
riciye Veziri, Harbiye ~eziri, diğer 
kabine üzası. bir çom mebuslar, Ha
riciye Vezareti erkanı, lran general
leri, 1ran matbuat erkim ve kasif 
bir h:ılk kütlesi bulunmuştur. Hatim 
meclisine Mısır, Afganistan ve lrak 
heyetleri ile sefaretleri erkanı da 
iştirak eylemiştir. Mcclistebaşta Ra
na Tı;!;lıan oldı(;ru halde bütün heye
timiz, büyük clçimiz, seforctiıniz er
kanı, subaylarımız, erlerimiz ve ga
zetecilerimiz de bulunmuştur. 

Bundan sonra ıranın en büyük 
vfilz ve hatibi Hems, gayet beliğ bir 
mersiye ol.."llmuş ve meclise nihayet 
'\•erllmiştir. Müteakiben hıızır bulu-

Ha vır 
J 

Çiftçi Dayı 
Kırklarelınde çıkan 27 nısan ta

Tihli cYeşn Yurt. gazetesınde oku
dum. Kıyafeti oldukça dütgtln b"r 
'köylü çocuğunun '23 nisan münase· 
betile yapılan geçit resmıne ! ti k 
cttinlmemesını lhak1ı olarak muahP· 
ze eden gazete, hadiseyi a e~n öyle 
anlahyor: 

cBu muamele o kadar onı lıma. do
ktmnmş k."i. lıaftalaradnberi bayram 
için lıczırtanan ve kendi bayramları 
o!du§unu bilecek, takdir edecek çag
da otan bu çocuk, bu en tabii hı.J·
kından mahrum edildiği iç"n çok ağ
lamış, çek uziilmüş. 

Babası: 

- Elim.den ge!digi 'kadar çocuğu. 
temiz aiydird"m. Fakat öwcımeni. 
elb" en poktur, diye omı 23 niı:an 
bayrammdan ve eı as minden 
malınım etm ~tir. r-.·e yapat tm Çift. 
~likle 10 nüfus besliyorum.. Çocu
ğuma bu ka.da.r yapab 'Idmı.. f"akaP 
böyle olncağmı b lseydnn k p t mu 
• atar, Bay muallimin istcd · esvabı. 

vapard m. dedi" 

mıyır dftcl dayı. do"'ru düsün
mii~·orsun' Sen. kara topra ı ter'nlc 
vurrur.arak b· vntanm -be ·• altısı 

her halde cocurun olaca·. on evla
dını beslemek gıbi cok buyuk ve 
mukaddes bir iı;; • pıvors n. Bu bü
yük i !e J e kadar ovun~ topra 1 

yuğuran nasırlı ellerin ne ıkadat· Ö· 

pi.ilse azdır. Kabahat sende d 1, u 
öğretmcndcdir. E~er bir ö ıctmcn 
namuslu VC' eayretli bir vatnnd ı::ı ~ 

milli bir 'bavr m irin Ö"enerek ke: ~ 
di lmdreti da'hıl nde gi) dirdi i co
cuğunu l·"'' ındnn tutup diner rka
das1annm arasından ayırırsa çok 
bü rok bir günah Memis olur 

Biz. fah-ir bir milletiz t'ift\i da •1! 
Bize lüksün, f:tklt~m. zarlflil';n lü· 
wmu voktur Bi~. b"zım k5vlüye, 
saplnm. kullanıslı. verli ve kendi e
me~ile yanılır. ~erler lazımdır. 

Temiz olmak şartile e1bisende 
yıama v.arsa bundan dolayı üzülme
men lazımdır. Yeter ki, icln temir.: 
ve sağlam olsun! Çocuğunu da böy
le terbiye et! O öğretmen bir cahil
lik etmişse kusuruna bakma. Her 
halde genç, acemi hir delikanlı ola
cak İnan ki, hııtasım öğrenir öğren
mez derhal tashih edecektir. 

Onu ' için sakın bayram gününd~ 
c-oc~P'lln:ı cicili, bicili bir esvap at
ll'"''lt: kin kaputunu satavım deme! 
Neslimizi Ye milletimizi lcurtnracak 
olan sev dışın görünüsü, süsü değil, 
icerinin temizliği. kudr. tl ve cev
heridir. 

Fil.Tini di.iıı:elt ~iftçi davı' 

MURAD SERT0C;LU 

21 Randevu Evi 
Meydana çıktı 
RandvucUIUkten 20 sa
blkası ol•n b1r"kadın da 

t utuldu 
Şehrimizde giili rande,'1.ı e\'İ i~le 

tenler bakmd ) pılan sıkı taltlpler 
sonunda; bir ay içinde 21 randevu 
evi meydana çıkanlmıştır. 

Bu ciimleden olmak üzere Tak
simde Marl Solmaz ve Vasiliki ile 
Eleni isminde üç randevucu c!ın. 

küçük k:ıilan b tan çıkardıklan 
görülel'ek yaralanmışlardır. 

Bunlardan Eleninin; ayni suçtso 
20 sabıkası mevcut bulunmaktadır. -·-Denizbankın yeni \•a· 
ziyeti ve yeni tayinler 

Ankara 3 ('l1elefonla) - Deniz. 
bank Umum Müdurü B. Yusuf Zi
ya Er7inin Ziraat Bankası İdnr 
Meclisi Reisliğine tayini bugün he
yeti umumiycde kar rla"lmlmıştır. 

Mumnileyhin yerine eski Deı.·let 

Dcmiryolları Müdürü İbrahJm Ke
mal, muavinliğine de B. Haşmnt 

Dölge getirilmic;lcrdir. Dl e taraf. 
tan Denimankm münaknlftt VckA
letine bağlannn cDevlet Dc'llzyoll . 
rı Umum Müdilrlüğü. ne kalbi de 
kat'i olarak kararlaştınlmıştır. 

nan herkes Rana Tarhana, cııl.., A· 
iknygcne, orgeneral Orbay'n taziyet· 
te bulunmuştur. 



-.,,..' . 

H E~R K ES 1 N 
ANLADIGI GiBi 

Efendimizin irfanı 
Maarif Vekm Hasan Ali Yücel 

Maarif Vekili olmazdan çok evvel 

tarumı§tım. Olgun ve yaygın irfa-' 
nile, memlekette maarifin tatbiki 
elzem mahiyet ve şekli hakkındaki 
pratik dü§iince tarzı beni ona Qabuk 
bağladı. Sık sık teveccühünden de 
mahrum kalmadım. Bir konuşma
mı?. sırasında, kendisine köy mek
teplerinin halini ve sistemle tatbi-

katın .hemen hemen sıfır> olan ne
ticelerini .anlattım. Çok haklı buldu. 
Beş altı sene evvel Anadolu'ya 

gitmiştim. Köylerin çoğunda üçer 
sınıflık ilk mektepler vardı; ve baş
larında rastgele alınmış muallim
ler ... 

Tuhaf tiplerle karşılaştım. Mese
la biçare mualltm Cümhuriyeti 

.kuvvetli olmak> &anıyor, o vakitkl 
Bulgar Başvekili M. Muşanoru 
(Bulgarların da T!lrk olduğu naza-

riyesini nasılsa işitmiş!) mutlaka 
Mehmet veya Mustafa Muşa

noftur, diye ısrar ediyordu. Talebe
sine dersler vermekte idi: •Sultan
Jar milleti düşünmiyen adamlardı. 
Devletin parasını helva ıohbetlerin

de yedi1er. (Anlaşılan rejimin fe
caatini mide sarfiyatile izahın müm
kün olduğuna kanidi.) 

S:ultan Osmandanberi 36 padişah 
geldi, geçti. Hepsi birer tane olsun 
tayyare satın alsalardı şimdi su ka
dar t:ıvyarcmiz olurdu!> Mesele ve 

kadronun bu cephesini tctkikteki 
faydasızlığı ve hüsranı nnladım. Bu 

dimağdan, asıl hedefe veçhelenmiş, 
vazife ve daha ziyade verim bekle
miye ne hakkımız vardı? 

Cemiyete borcu, ne pahasıan olur
sa olsı ın dünyaya gelmek olan 

köy çocuğunun ilk vazifesi dört ya. 
. şında, tarlada kuş ürkütmek veya 
sığır gütmektir. Hiç durmıyan in-

. safsız •dünya şuğuhh arasında yap

. tırılan üc yıllık böyle bir tahsil, ha
fif ve avan bir kuc;luk yemeğinin 

, hazım müddetinden ve gıda kuvve
tinden dal a tesirsi2 \ •e lüzumsuzdu. 
Ondan sonra cocuk yine aslına rücu 
ederek, eski tabirle celifi övendire> 
zanneden delikanh olup kalıyordu. 
Nasrettin hoca aklım a geldi: Mer
hum fırtınalı bir havada hem yola 
gider, hem de ağzına avuç avuç leb

lebi unu atarmış; fakat rüzgar, unu 
olduğ ugibi alır, savururmuş. Rast
Jadığı birisi hocaya sormuş: 

- Ne yiyiyorsun yahu? 

- Vallahi böyle giderse hiç? 

Her kö~ebaşında çeşme yapıp da 
su vermemiye benziyen şu hal ümi-

dimi söndürdü; cBöyle giderse alı

nacak netice hiç• dedim. Bugünkü 

vaziyetin beni tekzip ettiğini zan· 
netmiyorum. O vakitler dikkat etti
ğim nokta şu idi: 

Kantite (miktar) hastalığımız var, 

.,ize yalnız rakam lazım. Hane dol
durmak için 9 ile O arasında bir fark 

görmüyoruz. Hemen her köyde bir 
yapı, bir hoca ve biraz talebe var 

ya! klfi. PekUa istatistik yapabili
riz: Şu ksdıar mektebimiz, bu kadar 

muallim ve talebemiz var! Amma 
köy çocuğu ister okumuş, ister o-

kumamış; bunun hiç bir ehemmi
yeti yok. 

Peki; hazırlamak istediğımiz kü
tüphaneleri, yapmak istediğimiz 

muazzam neşriyatı kim okuyacak o 
halde? Yurt nüfusunun % 80 ini 

teşkil eden köy yine kara cahil ka
lırsa, kendi kendimize sahip olmak 
!çfn, rrıllli ve hayati her zaruret için 
muhtaç olduğumuz eMilU bünye> yi 
nasıl kuracağız? Acaba mektep isim
li 100 yerimiz olacağına 50-60 haki
ki mektebimiz olsa ve mademki köy 

çocuğunun görüp te göreceği nimet 
bundan ibarettir- 3 yerine 5 yıllık 
tahsil mt.iddeti kabul etsek, belki da
ha kuvvetll semere almaz mıyız? 
Hazır ·ellmizde ihtiyaç nisbeünde 
muallim de yokken ... 

Bunlan, idealist Yücel'in meka
tıizmayı ele aldığı umutlu gilnlerde 
Jıatırlamamak çok gGç oldu ... 

Feridun Osman 

'YENllAaAH 

Köroğlu Kır Atı Peşinde 
Köroğlu Bir 

Be.'Yinin 
Seyis Kıyafetine Girerek 
Hizmetine Dahil Olmuıtu 

Bolu 

K~roilunun Bolu Beyinin alurıada kır atiuıa yanına varışını• resmidir 
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0nlar nasıl olsa kır ata bir şey yapmazlar. Biz de 
Allah kısmet ederse onu kurtarmamn yolunu bu
luruz. 

Ayvaz, kır a.tın sırtmda, Çamlıbelden a.~ağı ya
ns yava.5 uzaklaşırken, Köroğlu pencereden bakı
yor ,.e çocu,:t-ıınu kaybNJen bir baha gibi ağhyordu. 
ıtite, binhir itina ile ba.ktı~ı ve gözünü korur gibi ko
rmluğu kır atı gidiyordu. Kimbilir, hir daha ona ka
\'tı ması mümkün olacak mıydı? 

Rir taraftan bu iş devam ederken, bir taraftan 
da hala zindanda latan Jfo)ltı beye ele \aziyet söy
Jenmi5ti. llo)·lu bey: 

- Köroğlu benim iı:in lor atını feda ederek ka
dar bmlala değildir. Haydi, ne dunıyorsunuz? Daha 
ne bekliyorsunuz? C-eUatlanmzı çağırın, beni bir an 
enci iHdiirmek l!:in i5kencelere başla)ın ! cliye cevap 
nrmi5ti. 

Boylu be3·e, kır atm geldibi \'e artık seı·best ol
du~ si;)1endlği nkit buna. lıir türlü inanmak iste
me<li. Bu nasıl olurdu? Köroğlu ııasıl otmuş ta kır 
atını feda etmeğe razı olmuştu? Buna bir türlü aklı 
ermiyordu. 

Bolu beyi de ~özünü tuttu. Kır u.h en büyük ve 
en sağlam ahırına kapadıkt.an sonra Koylu hey ile 
Ay,·azı salınrdi. Hatta. Köroğlu ile alay etmek için 
de bunlara bir demet Nerkis çiçeği \·erdi. 

Boylu hey, Köroğlunun keneli bayatı için yap
tığı bu bü)ilk fedakarlıktan oka.dar mütehassis ol
muştu ki Köroğlile ~ılaşhğı zaman ilk defa onun 
ellerine sanldı ,.e öptü. Sonra: 

- Sen benim haya.tınıı kurtarmak için kır atını 
feda ettin. Canım esaı;en bugüne kadar senindi. Fa
kat bugünden sonra daha ziyade senindir. Şimdi ba
na •Öl!> de. Hemen hayatımı \'ere3im. 

Köroğlu dalgın dalgın bakınarak söylendi: 

- Hayır, Hoylo bey! Bu fide kabahat sadece 
benimdir. O su şairinin Bolu beyinin C8.8usu olduğu
nu anlıyamadun. Bu yüzden az daha ben gidiyordum. 
\'e Bolu llt"yinln kurmuş olduğu alçakça tma.ğa dil
~üyordum. BenJm yerime oraya siz gitmekle büyük 
bir ft"daklrhk gösf.erdinlz. Bunun lçlo asd ben size 
borçluyum. 

Şimdi kır at m~lfısi kalıyor. Onu nasıl ben 
budalalıtlım ytıaündf'n kaybettimsc, yine \'e ancak 
ben kurtarabilirim l'e ben kurtarmalı)ım. 

Köroğlunuo bu kararı çok bUyUk bir mukave
metle karşalandı. Dl~ kimse onn btrakmak istemiyor
du. Hattl bir 90k llert gelen ada.mlan hep birden 
Bolu be)1nin sarayını basmAyı \'e kır atı kurtarmayı 
teklif ettiler. Fakat Köroğlu bUttin bu teklifleri red
detti ve ıt(Syle dedi: 

- Bolu beJi her za.nıan böyle t.oı>lu bir hareket 
beklediğinden Jcaı• eden btitüu tedbirleri almıştır. 
Halbuki benim yalnız başıma böyle bir cliret göste
rebileooğim asla aldına gelmcm.i~tiı·. Bunun için eğer 
muvaf!aktyet lhtlmali , ·arsa, bu anca.k ben yalnız 
basıma hareket ettiğim fukdirdcı mümkündür. 

Ach:nJan, bütün ge.yretterhı~ rağmen Köroğ
Junu kararından vazg6!)frenuyeooklerini anladıktan 
sonra ısrardan \'&.zge;;tfier. Köroğlu bir gün hepsini 

toııl&dı. Onlara uzun uzadıya ha,ımı bir f.,,llket get
dlfi takdirde nası) hareket etmeleri icap ettiğini an-~ 

lattı. Jlepsilc ayn ayn nr:alabb, belalla~tı. Bilhassa. 
oğlu gibi büyüttüğü \'e sevdiği AynzJa. ndalaşma 
sahnesi ~ok acıklı oldu. 

Köroğlunun bUtfü. gayretine rağmen gözleri 
dolu dolu ol#.u. Fakat metin görünmek, ağlaınamal• 

lazımdı. iradesi sa) esinde buna da muvaffak oldu. 
Bunu müteakip en·eJce hazırlattığı ~oban kıya

fetine ginli. Yanına silih namına luç bir şey almadı 
,.e Çamhbelden ayrılarak Bolunua yolunu tuttu. 

Köroğlunun kır atı bir hnftadanberi Bolu ht'yi
nin ahmnda dunıyordu. Bu müddet zarfında hiç bir 

se3is atin yanına yaklaşamamı!}h. At okadar tav
lanınıştı ki, yanına kim yaklaşsa ki5niyerek ~ha 
kalkıyor, ~iftelerle tozu dumana kahyordu. 

Atrn gösterdiği biifüıı huysuzhığa rağmen Bolu 
beyi Umidini kaybetmiyordu. llerg\in ınünadilerini 

~ehrin muhtelif rer)erine gönderiyor \"C söyle bağır
tıyordu: 

- Jler kim ki Bolu hf'~·inin ahırında duran bir 
atı terhi~·e etmeğe mu\'affak olu~ Bolu beyi ken

clisini baş seylf;;liğe tayin edecek \"e yüz altın hediye 
edecektir. 

Bu Hin üu>rine lıergün yüze yakın seyis saraya 
miiracaat ediyordu. Bunların bir kısmı atın azgınlı
ğını görünce hemen ,·azge~ip oradan uzaklaşıyordu. 
Bazı bfdbahtlar ata biraz daha yaklaşmağa cesaret 

ediyorlardı. tşte bu za\'allıların hali pek hazin oln

yor(IU. Zira kır atın insaf sız !:iftelerine hedef oluyor
lar, ya bir yerleri kırılıyor, yahut ta can~ız yere ),· 
kılıyorlardı. 

Sarayın arka kapısından çıkan cenazeleri gören 
Bolu halkı, artık bu tehlikeli seylsliğe talip olmaz ol
muştu. Şimdi &Mitte Cİ\'&r ka.4iaba ve şehirlerden ge
len yabancı i~slzler Bolu beyinin sarayına başvuru

yorlar \'e ayni hazin ildbete duçar oluyorlardı. 

tşte bu sıralarda Bolu sarayının ci\'&r kahvele
rinden birine köylü kıyafetlJ bir adam girdi. Yan, 
adımlarla kah\·eciye yaklaşan bu yabancı: 

- Ağa.. dedi. Çok uzak yerden geldim, tşstmn. 

Bana kamanı doyuracak bir kapı bulablllr misin? 

Kah,·eci yabancıyı bir müddet şüpheli ~üphelt 

tetkik ettikten sonra emniyet kesbetmlş olmalı ki 
ba.';IDI salladı: 

- Sen fena bir adama benzemiyorsun. Benim 
yanımda iş yok. Fakat belki sana bir iş ,·erecek adam 
bulabilirim. Söyle bakalım, elinden ne iş gellr? Ne 
~·aparsın! 

- Benim uıl zanaatını seyisliktir. 
- Se~Y,Jik mi! 

- Ent ... Köyde en azgın atları ancal< ben zap-
tet1ebilir, ben terbiye edebilirdim. 

- ?! ... 

- Neye (i~ le daldm ağa'? Yolı:sa seyis arıyan 
bir yer mi hiliyor.,ım? 

- Bili) orum an: lla, sa na yazık olur eli ye dii_şü
nüyorum. 

- Ne diye~ · ık olat·akmış? Aman ağa, kurba
nın olayım. De~: .r bana bu yeri? 

- Sen Köro hı ismini dul:dun mu? 
- Y oo.. Kim bu a~? 

\ .\lDevamı var) 
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---tf MEŞHUR CASUS J•--
MUST AF A SAGİR 
-NASll. TVFULDIJ. NASIL ASIL.Dl?-

-4- Yazan : R. KARAOÖUZ 

Mustafa Sagi:f Çok Zeki 
Bir Çocuk Olmuştu 

İngilizler Bu Pişaverli Piçin Ze
kasını Takdirde Gecikmediler ........... ~ ...... 

ı ' HULASA 
Casus Mustafa. Sagir İstiklal 

Harbi sırasında meş'um bir rol 
oynıyan ve foyası meydana çı

karak asılan yaman bir İngiliz 
casusudur. Aslen Hintli olan 
Mustafa Sagir, lstanbul'a mu
vasalatında lııgilizler tarafmdan 
hiirnıetle karşlaıtımt.§tır. ş=mdi 

Mustafa Sagir'in doğduğu Pe· 
§aver şehrh1deyiz. 

tMirane> ceza müddetini bitir
dikten sonra, Hapishane memuru 
tarafından, Kuhmeri dağındaki say· 
fiyesinde oturmakta olan ajan poli
tik mister (Kıresti) nin evine hiz
metçi verilmişti. Tabii, iki buçuk ya
şındaki küçük şeytanı da yanınd1 
idi. Zavallı . Miranc .. yi, üç seneden 
fazla süren hapishane hayatı ger
çekten uslandırmıştı. Artık kendine 
ait olmıyan şeylere el sürmek şöyle 
dursun, başını bile çevirip bakm!
yordu. Hele karanlıkta dışarı çık

maktan, yine şeytan ile karşılaş

maktan çok korkuyordu. Bütün sev
gisini, uyduğu şeytanın kendisine 
hediye bıraktığı yavrusuna hasret
miş, onunla meşgul oluyor, teselli 
buluyordu. 

Küçük şeytan, hamisinin yanın
da yaşıyor ve babası meçhul olduğu 
için isimsiz büyüyordu. Dört yaşın
da bulunmasına rağmen çok dilli ve 
pek te şirindi yumurcak. Hele yaşile 
hiç te mütenasip olmıyacak derece· 
de gösterdiği zekaı:sile, velinimetinin 
pek te çabuk nazarı dikkatini cclbet 
mişti. 

Aile::;i Jngilterede bulunduğu için 
cPişaver> de yalnız yaşıyan mister 
eKiresti> resmi işlerinden gayri za
manını hemen hemen bu kiiçük şey
tanla geçiriyordu. Onun bıcır bıcır 
konuşması, paytak paytak yürüme· 
si pek hoşuna gicliyor, her gün sa
atlerce onunla eğleniyordu. Kıresti 
bu yerden yapma, bücür şeytanı da
ima küçük (Sagir) diye çağırıyor
du. 

O sene yağmurlar erken başla· 
mış, havalar iyice serlnlemişti. Mis
ter Kıresti de, diğer ecnebiler gibi 
sayfiyesinden .PişaYer .. deki lngifü; 
mahallesine inmişti. Bu mahalle, şeh 
rin haricinde ve ovaya nazır bir mev 
kide idi. Hurma, nar, ılma, armut 
ve şeftali bahçeleri arasında kubbe 
ve kemerlerine mavi sırça ve mine· 
ler sıvanmış, sarı fildişi rengindl! 
mermerlerle yapılmış küçUk, büyük 
ve fakat hepsi de birbirinden zarif 
villalarile, şehrin bu kısmı ger~ektcn 
çok hoşa gidecek bir manzara ar ze
derdi. Bu se6cple, Pişaverin, Avru
pai hayat yaşamayı özenen yerli 
zenginleri de, birer ikişer kasırlar 
yaptırarak bu kısma geçmişler, ma· 
halleyi genişletip şenlendirmişlerdi. 

Mister eKıresth ye ait villanm 
sağ tarafında, Pişaverin zengin ve 
asılzadelerinden, Vahabi mezhebi 

alimlerinden ·Molla Ahmet Kutup> 
namında bil'inin kasrı, sol tarafında 
da Pişaverde bulunan İngiliz kıt'ası· 
nın hekimi binbaşı (Forst) un vil· -- . - "'li!J 

lası bulunuyordu. Tuhaf değil mi, 
bizim küçük §eytam bu iki kom§U~ 
lar da çok seviyorlardı. Hele çocuğu 
olınıyan • .Molla Ahmet Kutup, pek 
fazla alika gösteriyordu. Hatta ça· 
ğırıldığı (Sagir) isminin başına 

Mustafayı o ilave etmi~ti. KU~ük 
şeytanın ismi o günden sonra .Mus· 
tafa Sagir> olmuş, mahalli nüfusuna 
da bu isimle kaydolunmuştu. 

Mustafa Sagir, arlık yedi yaşına 
girmişti. Bir sene evvel anası Mira· 
neyi kaybetmişti. Misteı Kıresti da 
altı ay evvel Londraya gitmişti. Gi· 
deken küçük şeytam, kendi ycrinJ 
ajan politikliğe tayin edilen rr.t~ter 

.şa. ya emanet etmi~ti. Bülbül gi· 
bi tngili~ce konuşun, tabii ordu li
sanını da bilen Mustafa Sagir ter· 
biye ve zekasile k<'ndini yeni efen· 
disine de sevdirmişti. Onu da ken
dine şefkatli bir velinimet edinmiş· 
ti. Mister (Şrı) bu kimsesiz çocuğun 
zekasını, çalışkanlığını. öğrenmcğe 

karşı gösterdiği heves \'C istidadıı:ı 

pek beğenmiş, talim ve terbiyesini 
ihmal l•tıncmişti. Ru çocuk ile meŞ· 

ı müstesna bir zevk d t ,; 

muş ve onu büyiitüp adam etmeyi 
zihnine koymuştu. Küçük şeytan on 
yaşına girdiği zaman, temiz pak kı· 
yafeti, cidden kibar tavrı, hele ter· 
biye ve nezaketi ile minimini bir cerı 
tilmen olmuştu. Herkes, ve bilhass:ı 
Pişaverdeki bütiin tngilizler onu ta· 
nıyor, seviyor, küçük Mister diye 
çağırıyorlt.rdı. 

Pişavcrdeki yerli ahalinin çoğtJ 
müslümandı. Fakat aralarında SUn· 
nilik, Şiilik, Vahabilik gibi mezhep 
farkları vardı. Diğer bir kısmı d'l 
Mecusi idi. Hindistanın her tarafın· 
da olduğu gibi Pişavcrde de, islanı· 
larla .Mecusiler arasında çok şiddet· 
li bir zıddiyet ve ihlilaf vardı. BU 
yüzden sık sık hadiseler olur, kart 
dökülür, ve iki taraftan da bir çok 
adamlar ölürdü. 1ngilizler İBlamlar· 
dan ziyade Mecusilerden yana göril· 
nürlerdi. Her hangi bir hadiseyi ba· 
hane tutup islamları ezer, Uzerler
di. 

Bir Ramazan ayı icli. Küçük mis· 
ter de tam on iki yaşına girmiş, ar· 
tık iyiliği, fenalığı tamaınile bilip a· 

yırt edecek bir hale geluıişti. Rama· 
zandan bir kaç gün evvel şehirde 

yine hiç yoktan bir hadise çıkmıştı. 
İslamlarla Mecusiler birbirlerine git 

mişlcr, her vakit.ki gibi yine birbirJe• 
rini yemişlerdi. Ramazanın ilk haf· 

tasının bir gecesinde, cRam., adIJl• 
da sarhoş bir Mecusi eline geçirdiği 

bir köpek leşini parçalamış, her pat 
çasım da bir camie atmıştı. Hadise, 
pek tabii olarak ialamlar aras.ında 
büyük bir hiddet ve infial uyandır· 
mıştı. Şehirde bulunan 1ngiliz kıt'a· 

ları, İslamların Mecusi pıahallesine 
yaptJkları hücumu, çok güçlUkle da· 
ğıtabilmi~ler, fakat sUkfuıu bir ttlr· 
lU temin edememişlerdi. Pisavet 

müftüsü (Müftü Davut) Mister 
(Şa) ya müracaatle suçlwıun bulun· 
masını, şidlletle cezalandırılmasırıt 

ısrarla istemişti. (Devanu var) 
o :ıssa 

Bu akşam LALE Sinemasında 
BÜYÜK GALA 
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Ermeni Mezalimi 
Divanıharp Erme~ilerden Korktu
ğundan Birini MahkômEdemiyordu 
Bu Ya.zclen Ermeniler CO.r'etlerini Gitgide Arttırı
yorlar, TiJ.rklere Her Zulmii. Reva GöriJ.yorlardı 

Erziııca•cla içtims eden Osmaah . Rus miitareke muralıhaaları 

Şubat ortalarında uzak mevzilerdeki toplann 
kamalan ve rasat ve nişangah dUrbünleri kamilen 

to~lan_ıp merkezdeki depoya cemedilmiş, yakın mev
zıdekılerin dahi nişangalılan çikanlıp sıra kamaları· 
nın alınmasına gelmişti. Palandövendeki toplar hak
kında dahi emri yevmi verilmiş idiyse de henüz icra 

e~ilememişti. Yalnız Kürtlerin taarruzunu def'e tah
sıs edilmiş olan topların nişangahları üstünde idi. 
Osmanlı kıtaat.anan yakın zamanda taarruzu bekJen
nıiyordu. Osmanlı kıtaatı yaz gelmeden evnl hal'(.
ke~ gayrimuktedir \'e kuwei mane\iyesl bozuk zan
nedilirordu. 

Ernı~!·§ub~tta tepeden tm1ağa kadar müsellah olan 
. ı eşkıyasının da on, on iki kadar Türk'ü istas-

yon Civarında 1 k . . Rus . . a enen urşuna dızdıklerini gören iki 
zabıti bunlan kurtarmağa teşebbüs etmişse de 

:~nlar da silahla tehdit edildiklerinden bu biçareler 

l 
ımse tarafından muavenet göremeyip telef olmucı-
ardır. :ı 

~3 Şubatta ordu kumandanı idarei örfiye ilin 
~dae dıvanıbarp teşkil ederek eski kanun mucibince 
1 m cezası t tb"t.: • a ı.l\lnı emretti. Miralay Morel Erzu-
rum mevk·· · 
meniden :i ı;n~stahke_m merkez kumandanı ve Er-
Başkum d l'1Si d~ . dıvanıharp reisi tayin olundu. 
d ,..._an anla bırlıkte mevkii müstahkem kuman· 
anı ~neraı Geraaimof .. 

reket ettiler. Buru . ta bu gun Erzurumdan ha
h . . . ar ıcabında topçu çekilirse geride 
angı mevkıde ıçtima ed - . . 

Mevkii milstahkem t ecegtnı tayin edeceklerdi. 
il . opçu kumandanlığı vazifesini 

a etmek üzere kaldım. Mirala ,. 
ekseriyetle Rus zab"tl . d ~ Morel ın karargi.hı 

A ı erın en mute§ekkildl. 
Alay erkinıharbi erk&nııı -

'di. Ordu kwn d . arp Ytızbqw Şenör 
bir tavır takın:~ gidince miralay Morel başka 
daf aa edil . · ur_wn ~n dakikaya kadar mil
lerden ~i?1den ~bıtan ile eli ıilih tutan erkek
yecea.:-: ö lllll ıtehn terketmelerine mUaaade etmi •uu s yledl. Erzurumdan h k • 
Wnda bulunan . are et etmek arzu· 
nıat ~erdi&.:- zabıtQ hakkında divanıharbe malU.-

•"" zanıaıı divanıharp 
fan Yilkeek lleele ba- azasından Soht'm· 
tiyenlerin hePBint .gırarak Erzurumdan çıkmak is
lice kaçanların lee ~t k~ndisi vuracağını ve giz. 
ldilen kuvvetli Erm .Prtiköy ve Hasankalede ikame 
ti vesikasını haiz o: kıtaatı tarafından bizzat ken-
Aı di ıyacaklannd d 1 P vanıharbe irsal edil an o ayı yakala· 
inak güç olan bir kapana ec::lerini _söyledi. Kurtul
idarei ·· rtl . tuldugumuzu anladım. 0 ye ve divanıharp Ermeni . 
nıayıp bilhassa Rus zabitler· i . 6§kıyası için ol· 
ZahUr etti Şehird ı çın teıekkill ettiği te· 
etti H · e cebir ve tazyik esk· . . 
la 

. er zamanki gibi sfllhs .. ısı gibi devam 
n halde taa ız ve mudafaasız olduk· 

zabitleri imkl ~za d~çar olan Türk ahalisini Rus 
Maiyetimde b~ airesınde müdafaada bulundular 
Yak~ u;ıan zabitlerden bir ~oğu flOkak~ 
lnlllardır F,soyu mug olan Türkleri cebren kurta 
CUn • en ınem uru v zif sini r· 

d~ &okakt& bir Ttl ~ e . ifa eden Karayef 
rk ti 803:Up kaçan bir Erme· 

niyi silahile vurmuştur. Silahsız muti ahaliyi telef 
edenlerin cezalandırılacağı vadinden hiç bir §ey çık· 
mamıştır. 

Divanıharp Ermenilerden korktuğundan hiç b~r 
Ermeniyi r.·ahH.ım edemedi. Halbuki d~vanı~~rb~~ 
teşkilini ~n :tiyade Ermeniler talep et~~şlerdı. Hı~ 
bir zaman bir Ermeni diğer bir Ermenıyı cez~andı· 
ramıyacağını Türkler musırren iddia ederlerdı. Rus 

darbı me3c!lı.dtc>n (Karga, karganın gözünü o~'ffi.('~) 
d 1 ki d gru- oldugu-nu gözümUzle gördük. Eh sılah 
er er o · 1 · · 

tutabilen Ermeniler firar etmekte olan aile erının 
muhafazası kaydile hep beraber firar ettiler. Mah· 
pus bulunan zabit vekili Karagudayef haberim _ve 
müsaadem olmaksızın tahliye edilmiş. Bunun tahliye 

be 1 . . miralay Morelden sorunca:-• Yeniden tah· 
se P ennı ·· tm" ldu 
kikat icra edilerek masumiyeti tebeyyun e . ı~ ~ -
ğunu söyledi. Halbuki gerek ~n v~ gere~ ~ır ıki za· 
bitim vak'anm en mühim şahıtlennden ıdık. 

Bize buna dair hiç bir sual sorulmadı. Bununla 
beraber alayca tahkikat ve isticvab~t y~ptınlarak 
dosyasını miralay Aleksandrof'a tevdı ettı~. . . 

Tafta'da bizzat yakaladığım cani dahı hıç bır 
cezaya duçar olmadı. Miralay Morel Erzurum TUrk 
halkının ayaklanmasından korkmağa başladı. 

17 Şubatta Andranik Enurun>:• geldi: ~ununla 
beraber havaili müstevliye komlsen muavını doktor 
Zavaryef te beraberdi Ermeni mesaileleril~ hiç me~· 
gul olmadığımız için Andranik'in hükumeti Osmanı
yece idama mahk\ıın bir cani sayıldığından haberdar 

d _"idik Bunlann hepsini yedi martta Osmanlı or
egı . ··- dim 

dusu kuınandanile konuştuğum zaman ogren . 
Andranik Rus mirlivası formasile geldi. DördüncU 
rütbeden (Sen Viladimir) ve ikinci rütbeden (Sen 
Jorj) salibinin ikinci rütbesini dahi hamild_i· _B~ar: 
dan başka efrada mahsus (Sen Jorj) salibının ıkıncı 
rütbesini dahi hi.mildi. Bunun maiyetinde kendi er· 
klnıharp reisi olan Rus erkanıharp miralayı Zinki· 
yeviç te beraber gelmİjti. Andranlk, Erzu~ma gel
meden bir gün evvel miralay Morel, Andranıkten al-

dığı telgrafta Erzunımdan firar eden korkakla~ k~· 
milen telef etmek Uzere Köpriiköyilne makinelı tu
fekler ikame edilmiş olduğu zikredildiğini umuma 
ilin etti. Andranik gelince miralay J.lorel'in yerin_e 
Erzurum merkez kumandanlığını deruhde etti. Mı- · 
ralay Korel bunun emri altında kaldı. Biz de daima 
Miralay Morelln kumandasında bulunduk. Andrani· 
kin muvasalatı gUnü mmtakam dahilinde bulunan 
Tepeköyünde bütün ahali kadın, erkek, çoluk çocuk 
ki.milen Ermeniler tarafından katlilır edilmiş oldu· 
ğunu 0 mıntakadaki zabitim vasıtaslle haber aldım. 

1lk görUıtüğilm hengamda hemen buna dair yavadisi 
kendisine söyledim. Benim yanımda emir verip Tepe-
köytine yirmi atlı rönderdi. Hiç olmazsa faillerden 
bir kiti olsun yakalanmaaını emretti. Bundan ne ne
tice çıktıfını ben buıtin bilmiY.onım. 

:<Devamı ııar ). 

' ",.. . 

Güzel Olmanın Şartı . 
Sinirli Olmamak 

Bunun için 
Bu günlerde belki biraz sinirlisi-

. ııizdir ? Bunun da ııaoıfacak bir yeri 
pek yoktur ... Hatti içimizden abıtr· 
lerine bakim olmayı bilen, sükünet· 
le duran kimseler de dünyadaki hl· 
diselerden müteessir oluyorlar ... Bıı 
sinirlilik biletinin lmili ııe olursa 
olsun. bundan haz ve zevk duymu 
ta mevzuu bah&olamu. ö yle ise bUI -
dan nasıl kurtulabiliriz? 

Evvell fiaik cihetten ile bakmak: 
lizımdır. Zira manevi cihetten ziya· 
de f'ızik sahada ini teair yapmak. 
müsbet bir netice almak imklnı da· 
ha galiptir. 

Bu suretle bakarsak, öniımüıe 
Hidroterapi çıkar. Mükemmel biri· 
sap müvazenesi için su. en esaslı bir 
unsurdur. Fakat geli§i güzel sıcak 
veya. soğuk banyolar da almak iyi 
değildir. Sinir yorgunluğu enseniz
de, o biçimsiz ağırlığı tevlit edince1 

en mükemmel ilaç, eğer bir masaj 
yapan bulunmadığı takdirde, duş· 

ı tur. Evinizde duş varsa, oldukça sı
cak bir derecedeki suyun altına gi· 
rip enseyi bu tazyik altında tutmalı· 
dır. Hatti başınızı duvara daywa· 
rak ve gözJerinizı kapıyarak 4 veya 
5 dakika müddetle sıcak duşu sır· 
tınızda hissediniz. Bundan sonra 
zevkli bir iç ferahlığı ve sükunet 
hissedeceksiniz. 
Duş olmayınca, enseniz üzerine de 

sıkacağınız bir sünger de kullanabi
lirsiniz. 

Bunu müteakip derhal soğuk bir 
duş alıp almamak meselesi sizin tak
dirinize kalmıştır. Fazla asabi hal
lerde, bu, şayanı tercih değildir, sı· 
cak duş daha iyidir. tşte duş olmaz-\ 
sa, elinize büyük bir sünger parça.;;ı 
alarak ensenize koyar ve sıkar ve 
suyu, amudu fıkariniJ: üzerinden a
kıtırsanız hakiki bir istirahat ve sü
k\ın duymanız muhakkaktır. 

Buna mukabil, sinirlerinizin bo
zukluğu hakiki bir manevi inbjtat 
vukua getirirse, bütün gece uykusuz 
kaldıktan sonra, gündüz de yarı U· 

yanık bir halde gezeceğinizi hisse
derseniz, sabahleyin uyandığınız za· 
man soğuk bir duş çok faydalıdır. 
Fakat, bu duşu yataktan çıkar çık· 

maz, vücud,un henüz sıcak olduğu bir 
zamanda yapmalıdır. Ve duşu mü
teakip, havlu ile kurulanmayıp, elle
rin ayasile, sıkı surette friksiyon ya
parak kurulanmalıdır. 

Bundan sonra tekrar yatıp bir 
müddet derin derin ve sakinane ne
fes alınız. Bu teneffüsü yaparken 
manevi bakımdan da ~ıvvetinizi ar· 
tıracağınızı ve hatti artırdığınızı da 
kendi kendinize telkin etmelisiniz, 
bu iltUsükjestiyon sinir bozukluğu 

halinde çok ehemmiyetlidir. 
Sinirden uyuyamazsanız su, yine 

hakiki bir iliçtır. Soyunduktan son
ra vUcudUnUzden bir miktar soğuk 
su geçirmeniz yani bir tUvalet eldi
venile soğuk su ile bir friksiyon ka
fidir. Bunu yaptıktan sonra kurula
nıp yatınız. Uyumadan evvel oku
mağa uğraşmayın. Soğuk su ile frik 
siyon yaptıktan sonra kitap okuma
nın uyku getirmediği ve dUtUnceyi 
uyumak fikrinden lfzaklaştırdığı ve 
uykusuzluğu ortaya çılrardığı isbat 
edilmiştir. 

Aynca, çok ~kerli ve sıcak bir 
fincan sütün de, yatakta yavaşça 
içildiği takdirde, uyumağa imkan 
verdiği de mUsbettir. 

Sinir meselesinde gıda bahsi de 
mühimdir. Kendi vilcudünüz için 
çok dikkatli olmanız lbıındır. Şe

kerli gıdalar. gUzel tatlılar ve ara 
sıra da tatlı bir prap ... İhtiyaç ha
linde kendisini gösterir, sinirleriniz 
bozuk olduğu müddetçe şişmanla· 

maktan katiyen korkmayın .. Fakat 
her yemekte de fazla miktarda kar
nınızı doyurmayın .. öğle ve ak§am 
yemekleriniz, hafif olsun, yalnız i
kindi vakti, saat 'Deşe doğru bir kah
valtı edin. Yediklerinizi iyi bir şe· 
kilde çiğnemek lazımdır, çabuk ye
dikçe sinirleriniz bozulabilir, yine ye 
mek esnasında, asabınızı bozacak 
mevzularcian kaçınmağa çalışınız. 

Güzelliğin En Birinci Şartıdır. 
Sinirli Olmaktan Çekininiz 

Baharın yapurlu günlerinde fiyil :cek iki kostüm modeb 

Yemek yerken bUtün vücudünüz, 
zihniniz uyanık vaziyettedir. Mese
la kızartmanızı yerken fena bir ha· 
vadis, veya bir kavga, midenizin bo· 
zulmasına ve dolayısile sinirlerinizi~\ 
altüst olmasını ve nihayet manevı
yatınızın bozulması neticesini doğu
rur. 

Nihayet, fazla sinir bozuklu
ğunda neşe ve sükünet bulmak için 
iki metod vardır: Esnemek veya 
gülmek. 

Esnemek, yani tabiatte yaşıyan 
canlı mahlukların gerinmek ve uyuu 
mak hassası, açık havada dolaşma· 
nın tesirile vukua gelebilir. Bu mc· 
tod, can sıkıntısı verecek bir kita
tın mütaleasına bin kere tercih edil· 
melidir. 

Gülmek te rnUkemmel bir şey
dir; fazla neşeli veya tuhaf bi~ fil
me gitmek, veya garip bir kitabı o
kuyarak, l>ir iki saat her şeyi unut
mak lazımfür. Fakat bu da tabiat 
meselesidir. Bazıları sinemayı, bazı
ları sporu, bazıları aa musikiyi din
lemeği isterler. 

Fakat neticede, en esaslı tedbir, 
ertesi gUnü ne olacağını düşünme
mek ve eğer ... ile başlıyacak cümle
lere kulak asmamaktır. 

ler yapmalua ve piyasaya çıkarmak 
tadırlar. 

Bu pardesU1er, pratik olduğu ka· 
dar da her türlil kumaşa te"Kabül e
decelt şekilde yapılmış, gözleri ok
şıyacak manzaralar göstermcktedir-

Bu suretle, daima, şehrin ve say
fiyenln fena oyunlannı, şık.im ve za
rafeti de muhafaza etmek şartile, 

neticesiz bıralrmak imkanı lıasıl ol
muştur. Bazı dalgın tabiatlilerin her 
yerde unuttuklafi şemsiyeye artık 
veda etmek zamanı da gelmiştir. 

Kırk yaşında da yirmi ya
şında imiş gibi boyanınız 

Ya§lar ilerleyip yirmiyi, otuzu, 
kırkı aştıkça, her kadının çehresi ve 
ifade ettiği manalarda, dolayısile 
makiyaj tarzları da değişir. Yirmi 
yaşından evvel bir kadın için (güzel 
olacak) otuz yaşında (güzel!) ve 
kırkını da geçiren (evvelden ne gü
zeldi!) denir. 

Bu sebt?btendir ki orUı boyanma 
sanatı denilen bir sanat çıkmıştır. 
Ve bu sanatın da kendisine mahsus 
kanunları vardır: Yirmi yaşında, 
yapacağınız boyalar, sizi sert ve yaş 
lı göstermelidir. Otuzunda, kendini· 
zi meydana koyabilirsiniz. Kırk ya,. 
şına gelince, makyajı hafifletirsiniz 

Yağmur?... Umumiyetle, bu saliada, yirmi yaşı-
Yağmuru da, her günkü tiüşün- na gelmiyenJerle, kırk yaşını geçmi· 

ce ve üzüntiller gibi çabucak unutu- yenler bu işin en acemisi olarak gö
yoruz. GUnt-.şli geçen Uç gün, em· rülmekte ve iyi renkleri intihap ede 
primeli robunuzu, tualden tayyörü~ memektedir. Ayni zamanda makyaj
nüzü atiştlhmenize illi geliyor. Fa· larında ifrata varıyorlar. Neticede 20 
kat aklı selim, iyi düşünmek bahsine yaşına gelmiyen genç kızlar olgun ve 
gelecek olursak, yağmur altında da serbest kadın tavn aldıllları gibi 
zarafet ve şıklığı mubaf aza etmenin kırk yaşını aşanlar da birer gene; 
zaruri olduğunu kabul lizımdır. kız karikatör\i oluyorlar. Halbuki 

c Yağmur yağıyor, bu gün dışarı 
çıkmıyayım.> veya cfU yağmur sa
ğanağı geçsin de ... > gibi° cümleleri 
artıi unutmak gerektir. Zira meş
guliyetler, faaliyetler, insanın arka· 
sını bırakmıyor. Günün, hatti gece
nin her hangi bir saatinde dışan çık 
mak mecburiyetini insan kendisin· 
de hissediyor. Bunun için de, yağ
mura, kara, fırtınaya göre giyin
mek ve hazırlanmak ta zaruri bir 
keyfiyet halini alıyor. Halbuki dai-. 
ma güzel, şık giyinmek te llzımdır. 
Bu suretle eski kalın ve biçimsiz ka· 
uçuklara veda edilmiş ve §e}ıir so
kaklarında tam spor kıyafeti de hoş 
görünmediğinden, yeni modellere da 
yanan, ince, renkler, çiçekli, parde
sUler, ve yine kauçuktan olmak ü
zere meydana çıkmıştır. 

Şimdi bu bahiste şayanı hayret 
yenilikler mUıabede edilmektedir. 
lhtisas kazanmış fabrikalar fevka
lade güzel, lUka, ağır empermeabel-

bu iki yaşın nekadar garip de olsa, 
ayni ~kilde makiyaj yapması la· 
zımdır. Burada, hafif, belirsiz. ay· 
dınlık ve tatlı bir renk mümkün ol
duğu kadar tabit bir vaziyet aranı
lacak yegane esastır. Aynca yaşlı 
bir kadın, haddinden fazla kumral 
veya kızıl saçlar, göz kapaklan, kir
pikler üzerindeki boyalar, zamanın 
işaretle, diğer aimalan c!aha yaşlı 
gösterir. 

Bu sebebtcn her kadınııı bu bu· 
suslara dikkat edip kendi tenine, bi
çimine, vücuduna münasip gelecek 
boyalan, rujlan seçmeleri evladır, 
Zira rujlar, pudralar, her dl!ri üze
rinde, levant2.d:ı olduğu g!bi d~iş"tr 
Hattl dudaklar da bile §eklini değiş 
tiril'. Siı<le iyi duran ruj b!r diğerin 
de viyolet olabilir, 

Prennip olarak, her§eyden evvel 
kırk ya~ın& gcldiğin:Z va.kit genç 
kız gibi it:OTet }-~fil va sade 
makyaj yapınız. 
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liftRlTA IAllMliif Sultan Aziz Devri 
Mektebi en çok olan Başpehlivanları 

oruann saade:::~ ~::::::;.:~kanatan bu kahpe Kaz~mız: T~r~us. ı-Akk.:~nl~A~:·~~A!a;~::~:~ 
kadar kısa . atlrd.U. Bir gUıı; hasret ve kıvrak akışın yakan serinliği gös Tarsustakı Mektep Adedı Bırçok Vı- G .. B .. t .. H . ı 
~-::,~,:,~ö~: :.:;:~· ıatanıyerek i~ d~'.· yq liyetlerimizdekinden Daha Fazladır ur eş U UD iZi e 
geliğinde tıpkı birlettikleri gibi •Y.· - 1tte geliyor ... di:ebildi.. .., • D Ed • d 
nl~~ sevgileri gözyaşı, kahka- Ne yapacaktı~lmdi? Bütün bir Buna raımen mevcut mektepler, yıne , evam ıyor u 
halan ımw hıçkırık olarak... gece81nJ eabahlara kadar ümitsiz ihtiyacı karşılayamıyor !.. 

:Dk SU. tlirbirlerinin dudaklann- hayallere yoldq etmiş, fakat yine ' 
dua heyeouı, hayat emmİllerdi.. bir karar verememitti ........,3""• ........ -.. ,..... . .......... ""'"' ____ __ 

Soa. ıla yine ayni yerden birbirleri· ÇünJdl Jıutaydı .. Tıpkı dışarda· 
ne ISbraf, Terem, ölüm sundular... ki aonbabar &ibi .. Birer birer dalla· * rmdan yere dUteD sarı yaprakla?' 

Na-Bl, kanarya sarw ö rtülü kadar hasta idi... Belki de pek ya- ~ 
Orta muasmm Userine kızıl renkli kında bu yapraklar gibi derin bir 
buhurdaııuu bırakırken ılık bir anı- 8e88i&likJe o da hayattan ölUme ko-

1 
ber kokusu odayı kocakladı. pacaktı? .. 

Yiae daJıı,adL .. Halinde, acı gör- Bir an tiu.di ... Ne feci bir haki· 
mlil talihmz inanlarm yorgunluğu katti bu .. On aekiz bahannm doy· 
ifadelemnifti ... Yavq adımlarla pen madıjı tatlı çılpıbğı dün akfam 
cel'9)'9 dofru ilerledi .. Gözleri, k«tyu hayat· emcfiti dudaklara da öltlm a· 
renkli ince tül perdelerin arkasm- şılamljtı. Bunu ona aöyliyememişti. 
dan d11&rdaki perifan sonbahar ak- Ylllardanberi pençeleotiği bir yqa· 
pın.ına takıldı... mak arzusu dudaldannı kilitlemiş-

Onu dUiüntıyordu .. Kırık haya- ti sanki... ~lndü .. dtl§ündü .. Son· 
tının bütün yanıklığını çözen bir ra halindeki mütereddit insanların 

Tarsm k6y okullanadan Wri 
aeeı.: durgunluğu birdenbire siliniverdi. 

- cB!J ak§am Ve1*& yorgun, bu Hayır, dün akşam konuıtuklan 
aktam Venüs hasta!> gıbi Faik'i penceresinin tülleri ara-

Diye mırıldandı. On sekiz baba- sından görür görmez bahçe kapısı· 
nnın en çılgın heyecanlarını onun na inmiyecekti. Bu karar bütün bir 

' sıcak .kucağında tattığı bir dün ak- acı ile damarlarını kavurdu. Boğa· 
§Dl maaalı idi bu... zında bir iki hıçkırık düğümlendi.. 

Şair l'aik'in dün akşam ona içir- Nemli gözlerini silmeğe bile lüzum 
diği hia 1Uabının bu en içli pa"'ça- görmeden yerinden fırladı.. Orta 
aım mırıldanırken; kadın ruhunun masasına doğru hızla yUrüdU. Çi
rururd.an tırtuıalarla sarhotlandığı çek vazosunun ıçinden sarı bir gUl 
gözlerlııde okunuyordu... ayırdı. Sonra birdenbire; araladığı 

Demek Venüs kadar güzeldi. De- tuı perdeli pencereden, aşağıda has
mek ki Faik ona bir mabut gibi ta- ta bir kalpten hayat bekliyen Faik'a 
pıyordu. doğru fırlattı ... 

Sonra aaate baktı.. Diln akp. 
111.111 silinmez hatıralarına bağlanan 
hisleriadeki tatlı yorgunluk hlla 
PÇlllemifti .. Uzaldardan birtey bek
liyen, onu görmek için ıhlamurlu 
)'Ola talnlan gÖlllerinde btr alev yan
dı. Ve bu Mw bir anda kalbine ka
dar uNıllda.. Can evinin içinde en 

* Ni-Bi, ertesi gUn iki satır bir 
mektup aldı .. Faik her şeyi anlamış
tı. Tekrar tekrar okudu: 

c Dün pencerendeıı bana sarı bir 
gül fırlattın.. Toprafa dtıpıeden 
tutarak kokladım.. Gözy .. ı koku
yordu .. , 

illi ı 111wım11ıı=111111a: 111•1111ıma111uum:um=ın1111auı:ıaım•11•11•ı •ı ı •••11w11111 

BJıı · Bahkeslr yılltdn ııtllr 

Ça. pazar Nahiyesi Bir 
Kaplıca Merkezi 

Biga, (Hususi) - Balıkesir • Ça
nakkale IO&e8İ üzerinde bir iki se
ne evvel kaza yapılmasına karar ve
rilerek aonradan bütçe darlığı dolayı 

-
Binanın modern bir 1tkle kalai, 

sıhhi p.rtlann tatbiki ve mtlfteril•· 
ria istirahatlerinin temini muhak
kak ki büyük bir rağbete muhar 
olacaktır. aile geri bır&kılan Çanpazar nahiyesi 

bembeyaz evlerile zümrüt ovaların 

ortasında bir inci gibidir. Nahiyede • • • 
belediye tqkilltı olmamasına rağ- BtGADA EOITMENLEIUN 
men nahiyenin .kıymetli müdürü ÇALIŞMASI 
Zihni Damar'ıa gayretile köyün ih- Biga, (Hususi) - 152 köyü bu· 
tiyar heyeti h•r bakımdan muvaf- lunan kazamızda UçU yatılı olmak 

fak olmaktadır. Nahiye<le köy ko- üzere 40 dan fazla ilk okul ve okulu 
nafı, Halk Partisi, J. Karakolu, mo- bulunmıyan köylerde de 24 eğitmerı 
derin bir tekilde inşa, köy halkıntn mevcuttur. Bu kere diğer okulauz 

Tarsus, (Hususi) - Türkiyed~ 

mektebi en çok kaza hangiaidir? di
ye surarlarsa hiç dtijünmeden (Tar 
sustur!) cevabını verebiliriz. Hilen 
kaZ« merkezinde bir orta, beş ilk 
okulla bir Amerikan kolleji ve 
köylerde kırk mektep vardır. Her 
sene yirmiden aşağı olmamak üzere 
millet mektepleri açılır. 

Bu kadar mektebe değil kazala· 
r1mız bir çok şark ve cenup viliyct
lerimiz m&lik değildir. Koskoca .Mar 
din vilayetinde mektep ededi otuzıı 

geçmez. Diyarbakırdan itibaren bü· 
tUn prk vilAyetleri ayni vaziyette
dir. 

Tarsuslular zihniyet itibarile ile
ri ve maarif sever kimaelerdir. Köy 
lülerden yarwndan fazlası okuyup 
yuma bilir. lçlerinde ı.tanbul gue
telerine ab.lne olanlar ve günlük ha
vadisleri munteHman takip edenler 
pek çoktur. Tarausta eark villyet· 
lerinden fazla guete satılır. Kadro 
verildlğl takdirde mektep binası ya 

• • • 
Erbaada 

• -·· 

pacaklarına dair köylerden mUte· 
madi müracaatlar vukubulmaktadır. 

Hllen ne merkezdeki, ne de köy
lerdeki mektepler ihtiyaoı kareılıya 
mamaktadır. Şehirde Tarsus fabri· 
katör ve hc.ımiyetperverlerinden bay 
Sadık Eliyeşil otuz bin lira sarfile 
modern bir ilk okul binası inşa et
tirmektedir. Değerli vatandaşımız 

planını Maarif Veklletinden getirt· 
miş ve inşaata başlatmıştır. Bina Ö· 

nUmUzdeki denı yılına kadar tamam 
lanmış olacaktır. 

Tarsusun mektep ihtiyacını tak
dir eyliyen ve maarife k&l'fı dalına 
yüksek ve üstün bir alika gösteren 
saym ilçebayımız bay Mehmet AH 
Oran bu sene de on köy okulu inşa-
sını kararlaştı1'1ru3tır. Bütün Tarau• 
muhitinin hakiki sevgi ve ea~ 
nı kazanan ve kazaya aayısıs imar 
eserleri kazandıran güside idareci 
mektep sayısını artırmayı kendili 
için zevkli blr megale addetmekte-
dir. A. O. . . \ 
23 Nisan 

kültttr ihtiyacını kartılamak üzere ve eğitmenaiı: köy çoculdannın oku
okuma oduı teeiı ve radyo temin ma ihtiyacını kartılamak üzere E
edllnUftir. Bu 8811• de atım durağı dirne Eğitmen Kununa 18 namzed 

bbıuı • köylttnUn tohumlarını te- daha &öııderilmittir. Kuının yedi 
Klflk ..Wt MUll piyuial temıil eclea çoculdar 

•izlemek u..n Ziraat Veklleti ta- köyüııde d• okul .inpaına devam e- J:rbaa, (Huawd) - 23 ni.u.n mu çWt Şehit• piyeai ve milli rakıslar, 
rafındua lftnderilecelr olan aelektör dtlmektedir. Bir kaç wıe içertmıde hitlmbde çok neteli ve hareketli .zeybekler, damlar cidden emsalail 
buuunua bıtuına bqlenmlfbr. Kö- kaamısuı bütün köylerinde okul ve- reçmiftir. Gtint1n terefine cTqova, denecek derecede muvaffakiyetle b:ı 
..aı.. ea m"'-=- 'da•·-· ilk okulu yavrulan tarafından tertip şarılmıştır. 
,,,,_ uuuu van loU&A teekil eden ya egitmen noır ..... ı.&.-·- tamamen 

bilb ~&lüAI edilen mUaamere çok güzel olmuı· G<Snderdiğim resim bu münase-veaua romatizmaya fazla lifalı isale edll.-.M .. : (Kfiltiir --r tl,.._ bul ,..... -...oa-.ıı ..... .,. .-- tur. Çocu.klarımımı yaptıklan cKU· betle alın.."ll~ü'. 
wıan ~puar kaplıcaaınm kon· bayunıs Hikmet Yavuz'un bu yolda· ================::================= f orlu ve laer tiirlil sıhhi ter aiti haiz 

bir tekle ıetirilmeli maksadile na- ki ç.allf'D•lannı görerek) katiyetle Ş.rk Rum P•lrlll Ro- iki Fr•neız dlrltnotu 
aöyliyebllirim. p 

hiyeye ballı iki köyün ittirakile OZANGtL .... ,. gitti orte ldzlle 
(Çanpa11r Kaplıcalan Birliği) iami .......... ·------ -..... . Bari, 8 (A.A.) - Antakya, ıs. Lızbon, 3 (A.A.) - Strasburg 
altında bil' birlik teeekkül etmiı ve T ekirdağda alaylar kenderiye, Kudüs ve bütün garkın ve Dunkerque isimlerindeki Fransız 
-ı............... -ı- •-bı't edı'lmiatJr. R Ka saffı harp kruvazörleri bu sabah bu-
uu........... \.19 ~ -v • J • · ı um tolik patriki Monsenyöt" 
Bu köyltlleri kollelrtlf tekilde yapa- merasım e ant ıçtı er raya gelmişlerdir. 

~ Jdrd - 8 (AA Cyrill Mog~gab, ayni mezhebe men Bu münasebetle burada Fransız-
caklar.ı yardım ve kaplıcanın vari- e ag, · .) - Dün Te-

kird ğdaki al 1 rda sup plakoposlarla dün buraya gel- !arla Portekizliler arasında merasim 
datı 3850 lira kadar tutmaktadır. a aya and içme nıe- yapılmıatır. raaimi vapıl tır Al k mi§tir. Patrik, Papaya tazimabnı :i Kaplıca yıkılarak derhal inpata 1 .DUi • ay omutan-

ları alaylarının QA n· · ın· arzetıııek Uzere hemen Romaya ha-ba§lanacağı için birlik, kaplıcanın ' -re ı mazıs ı ve 
811 taksimatı projeetni yapmak Uze- and içmenin kudsiyetini anlattıktan reket etmiştir. 

sonra bütün askerler takım halinde 
Tümen komutanının huzurunda ye
min etmiflerdir. Bu merasinı bittik
ten sonra Tümgeneral Kemal Balı· 
keeir, heyecanlı bir söylevle Ttirktln 
yiğitliğini, atalanm..wıı mertliğini te 

re bir mUhencfüıin celbi için lbım· 
gelen makama batvurmuutur . • 

Kaplıoa limdilik iptidai tekil-
de olması.u ı·apıeıı civar. viliyff. 
ve ka.uJard&D mevıimiıuie e}leıoe 

•Üftuİ OIMetaektecUr. - a.ru. ettinııittir. 

-·-Yeni bir lnglllz zırhlleı 
denize lndlrlldl 

Londra, 8 (A.A.) - 35.000 ton
luk cPrlnoe of Wales> zırhlıaı bugün 
denize indirilmiıtir. 

_,._ 
Şiddetli bir zelzele 
1stanbul, ~ (A.A.) - Kandilli ra. 

sadhanesinden: 

Bu gün saat 15 i 33 dakika 7 sa
niye geçe ıiddetli bir zelzele kayde
dilmittir. Merkez UstünUn 1stanbul
dan 5000 kilometre mesafede oldu
ğu tahmin edemektedir. 

SO.lo Alttan Kalktıktan Sonra Has· 
mına Daha Fazla Hücuma Başladı 

Kara Stilo; ikibeti kestirmi§ti. 
Hasmının çok kuvvetli ve mahir bir 
pehlivan olduğunu sezmişti. 

Kazıkçının oyunlarından güc: be
la kurtularak ayağa kalkabilmişti. 
Araboğlu,HUseyinle gilref yaptığım 
unutmuı, fırsat buldukça çırağın& 
bakıyordu. 

Araboğlu, esasen Kara SUlo ile 
müteaddit gUre§ler yapmlj bir peh
livan olduğu cihetle çırağı ile hasmı 
arasındaki farkı biliyordu. 

Araboğlu, elinden gelse gürevi 
bırakıp, Bekirle SUlonun gtire§İnl 

seyredecekti. 
Fakat; kaI'§ısıtıdaki h&&mını mat 

mek ve budamak için çalıııyordu. 
Bir an ne oldu bilinmedi? 

Sülo, olduğu y•rden uçtu. ~ 
kalsın sırt Ustü diloüyordu. Hemeo. 
toplanıp yüz Ustu Kazıkçının önüne 
uzandı. 

Ben, bu oyuna ve manevraya 
şaşmıştım. Daha çocuk olduğum i
çin ince oyunların içyüzüne vakJf 
değildim. 

Bu hale o derece uqımıl§tım kil 
olduğum yerde gayriihtiyari bağıl"' 
m11ım: 

1 

- Hah! .. 
Bu nuıl itti? .. SUlonun önünd9 

s1maılu çapraza fiı'mil olan Kazık· 

Koca Ymufun (Satda) Aclah HaHlle ........ Y-' 19, Halil 
20 yaflanada lk• 

lüp etmek llzımd1. Eğer, Araboğl"' 
Hüaeyini mağlUp eder ve Kara Be
kir de Süloyu meydandan çıkanraa 
bap, uata ile çırak kalacaktı. 

Kazıkçı ile Sülonun güreli tek
rar ayakta ba§lamıştı. 1ki pehlivan 
da hem alttan, hem üstten birbirle
rini denemişti. 

SUlo, altta,n kalktıktan sonra, 
hasmına daha fazla hücuma ba§la
dı. Durmadan paçaya salıyor, çap
raza girmeğe savaşıyordu . 

Kazıkçı, sUkünetle hasmının hii
cumlarını defediyor ve hiç kendini 
yornıuyordu.Bekirin bu halini gören 
ler birdenbire duraladığına hilkmet
mi§].erdi. Lakin ; bu kurnaz ve çok 
mahir olan pehlivan hic: te bu mev
kide değildi. Bilakis hasmının açık 
bir yerini bekliyordu. 

Nitekim, çok geçmedi. Bir biçi
mine getirerek Süloya tekrar bir ön 
çaprazı taktı. SUlo, bereket venin 
tetikte idi. Derhal çaprazı aöktU ve 
kendini kurtardı. 

deyirciler ve Sülo, Bekirin bu ha
reketinden çok manalar çıkarm11-
lardı. Demek Kazıkçı uyumuyordu. 
Keailmemifti, pundunu bekliyordu • 

Esaaen; Bekirin çaprazları nam
lı ve şanlı idi. Onun çaprazına girip 
te kurtulan pehlivan çok azdı. 

Zorlu SUlo, hasmının kudret ve 
kuvveti kartısında kendini mahira
ne idare edebiliyordu. 

Bir aralık; şimşek sUratile SUlo
nun hasmına çapraz girdiği görül
dü. 

SUlo, koca Ka.ııkçıyı kolları ara~ 
sına almıı, meydan yerinde sUrUp 
duruyordu. 

Kazıkçı, hasmunn çaprazı kar§l· 
sında ıorlayıp kurtulmağa çalıpca
ğına kendini salıvermiş gerisin, ge
riye bütün hızile gidiyordu. Bu de
rece hafif ve zorsuz yürUy~ herke
sin hayretini mucip olmu§tu. He
men, hemen otuz ayak kadar Ka
zıkçı geri, geri uçar gibi git:mi§ti. 
Ha, yenildi. Ha, Yeıı.tlecekti. 

SWo, hısmmı bir aıı evvel kes-

çı, UQ&I' dururken birdenbire SillO 
altta ve Kaumkga üstt. llUll kal• 
llllftl ! 

Yanımda daha bili ayakta dine· 
lip duran lhUyar Cugır Cla: 

- · Aferin pehlivan be! .. Hepteıl 
güzel be ibretlik! .. 

Her halde çok güzel ve U8talıkll 
bir teY olmuştu. Llkin, ne idi? th· 
tiyara dönerek aordum: 

- Usta; anlamadım ne oldu? 
O, omuzlarım silkerek: 
- Daha dur bakalım!.. Sen d:? 

bir gün gelir anlarsın? 

- Ustam ,çok rica ederim. Na· 
sıl oldu bu it, &Dlat? 

Deli . . k be? ş· di - DllSm ÇOCU • .. 1.Dl 

sırası mı? .. GözUmli ayıramam ora· 
dan.. Sonra ... 

Doğruau, içime kurt dütmUetU. 
Acaba, diyerek tlzUIUp duruyordunı. 
İhtiyara tekrar rica ettim: 

- Uata; ne olur tıöyte be?. 
- 0Jen H bip pahllYUS!IUI ?. 

Nasıl yetitlYonıunuı f .. Ona, yaabal 
derler ... 

- Yanbq!.. Yanbq! .. 
Diye hecettyerek möyleıımep bal' 

ladım. Yanbq ta ne idi? •• Ne biçilO 
oyundu bu k&n11 atnm f •• 

Demek ben bu yuıbq oyurı.wıu 
bilmlf olsaydım, de9tede Attpttrm~ 
eliğim kiınae kalmudı. 

Hattl; kt1çtlk ortaya bile gUret 
tutardım. İhtiyar Cucınn &yle bit 
hali vardı ki: bana, yanbq oyunu· 
n~ kabil değil ıimdt tarif ed-.r.EZ
di. Hep gfüıleri Kuıkçı ile Sülodl 
idi. 

öyle bir an oldu ki ; heyecanııxı· 
dan yanbq oyununu da unutmuf 
tum. Çünkü; koca SWo birdenbire 
Kazıkçınm kurt kapanma girmi§tJ. 

Koca Sıvaılı dev ıtbJ SUloyu uy 
uzun bir çoeuk ~bi uzatm.11, kapaal 
ta~tı. 

Old uiwu yenitııı ikinoi bir defa 
daha baiınwltım: 

- Hahl.. 
.<Den.mı Yar) 
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Zeldrl~ameler SPOR 

R . d 4 B l ,_ 1 T Bu Hafta eynır en , a lR • v e Yapılacak 
çofalıyor! Meydana Çıkan 

Bir Dolandırıcılık 
l_R_A_o_v_o_ı Günde 3 hnsızhk 

PERŞEMBE: 'il!• 
12,30 Program. 
12,:i:S Türk müziii • Pi. 

• 
EntlnlnU 1111nlelul•nü 

4 hl1'81Z 8UÇ 08111 
J•bl•ndıl•r Kalaysız Kaptan da iki- Futbol Maçla~ . 

K • • z h • ı d •ı / Beden Terbiı1esi lıtanbul Bölgesı 

13,00 Memleket uat ayarı, a
jan8 ve meteoroloji haberleri. 

19,15-H llttzik (Karıfık prog
lllD. Pi.) 

Dün Emin6ııil polil merkezi mın· 
1Uıasmda üç hırsızlık vak'uı oJ. 
muftur: , er ışı e lT en ı er Futbol Ajanlığından: . .. 

• 6/~/1939 cumartesı gunil yapıla-
17,BO fnkılip tarihi dereleri-Hal 

kevinden naklen. 
18,30 Proıram. 

1 - Ülküdarda Toyıartepe'de o
turan Mustafa oğlu Yqar Çakmak .. 
çılarda Valide hanında 60 numara· 
et. oturan Ali oğlu F.sgann pantalo
nunu çalıp Uçarken yakalanmıt
tır. 

Sattıklan Zehirli Sütle 40 ·Kişiyi Ze -
hirleycnler Mahkemeye Veriliyorlar 
' Evvelld gtbı Samatya, Fatih, Ye-1 

dikule ve Aksaray civarında vukua 
gelen •sUtten zehirlenme> hldisesl 
tahkikatuıa dün de zabıta ve a1Ui
Yeee ehemmiyetle devam olwımuş. 
tur. 

Zehirlenenlerin miktanıım ilk 
tahminlerden daha fazla oldugu ve 
40 ı bulduğu anlafllmıktadır. 

Yapılan tahkikattan; zehirli süt 
leriıı köylerden tatanbula getirildiği 
ve bir Jnennnın Kemerburgazdan 
bir kısmmın da Bakırköyünde Mah
mut bey nahiyem, Ayayorgt köyün
den getirildiii anlaşılmı§tır. 

Sütlerin bir kuımınm, Fatihte 
Ali Kahya isminde biriıılıı mandıra
sında depo edildiği de tesbit olun-
1mı~ur. Fakat bu mandırada yapı. 
.an tahaniyatta tekmil kaplar temi~ 
bulunmuıfur. 

Bu vaziyet Uzerine sütlerin köy
lerde Pİll ve kalaysız kaplarakondu
ğu tebeyytın etmiştir. 

Zabıta, mevzuu bahis mıntaka
la~ zehlrU .titıeri sattıklanndan 
~pbe olunan Hasan, Kizım ve Ali 
llınfn~ t1ç 11eyyar sütçü ile diğer 
baıa kimseleri isticvap etmiştir. 

Buniann tlçtı de zan altında bu
lunmaktadırlar. 

Mezkiır köy halkından Osman 
Toprak ile oğlu tsmail, köy bakkalı 
Ahmetten aldıkları peynirden •· 
bitlenerek Gureba hastanesine kal· 
dınlmış1ardır. 

Osman Toprağın karısı Seher 
ile kızı Sıdıka da ayni peynirden yi
yerek zehirlendiklerinden Haseki 
hastanesine getirilmi9lerdir. 

Sıdıkanın vaziyeti ağırdır. 

Genç bir gelinle kaynanası da 
Babktaa zehirlendiler 

Şehzade başında Kovacılar cad
desinde oturan Dimitrof isminde bir 
genç gelin ile kaynanuı Loliluıiyemi 
de evvelki g-ün yedikleri torik balı
ğından zehirlendiklerinden hastane
ye kaldınlmışlardır. 

* Dün şehrimizde yeni bir zehirlen· 
ıne vak'ası d'8ha olmuştur. 

DUn gece saat 20,30 da Cibalide 
Haydar caddesinde 27 /1 numaralı 
evde oturan Hüseyin, oğlu ile bera
ber e\·de yemek yemiştir. 

Aradan bir miiddet geçtikten son
ra da oğlu İsmaiJ sancılar içinde 
kıvranmıya baılamışlır. 

cak maçlar: 
Şeref St.adı: 
tstanbulspor, Beyoğluspor • Top

kapJ, Arnavutköy mubtelltlerl, ıaat 
14,30. Hakem: İzzet Muhittin Apak. 
Yan hakemleri: Necdet Geı.en ve 
Fikret Kayral. 

Ankara Gücü - Beşiktaş, saat 16,30 
Hakem: Suphl Batur. Yen hakemle
ri: Şazi Tezcan ve Sami Açıköney. 
7/5/1939 PAZAR GUNU YAPILA· 

CAK MAÇLAR 
Şeref Stadı: 
Anadoluhiasn - Demirspor, saat 

12,30. Hakem: Refik Osman Top. 
Yan hakemleri: Şevki Çanka ve Zi· 
ya Kuyumlu. 

Süleymaniye, Şişli - Beykoz, Kur
tuluş muhtelitleri, saat 14,30. Ha
kem: Adnan Akın. Yan hakemleri: 
Feridun Kılıç ve Rıfkı Aksay. 

Ankara Gücü • Galatasaray, saat 
16,30. Hakem: Tarık Özerengin, yan 
hakemleri: Ahmet Adem ve Halit 
Galip Ezgü. 

Fenerbahçe Stadı: 
Galata Gençler - Kadıköyıpor, 

ıaat 12,30. Hakem: Bahaettin Uluöz, 
yan hakemleri: Fahrettin Somer ve 
Halid Özbaykal. 

Beylerbeyi • Bozkurt, saat 14,30. 

.bukat İrfu &da ft dolu· 
chnlaa .... 

Belgrad'da çıkın Vreme gaıet~· 
nin İstanbul muhabiri 15 nisan ta· 
rihll Vremede yazıyor: 

Hakem: Necdet Gezen, yan hakem
leri: Fikret Kayral ve E.jref Kutlu. • 

Hilal-Vefa (Şild maçı), saat 16,30. ihtiyar 
Hakem: Nuri Bosut. Yan hakemle-

cYugoslav tebaasından Yeli la· 
veta ve oğlu Patrik Anaataıi
yeva burada bir miras meselesi hal
lederken hır naaılsa bir dolandırıcı· 
nın eline dU~üşler ve 30,000 lira 
kıymetindeki iki evlerini onlara 
kaptırmışlardır. Avukat İrfan ErniD 
vasıtasile hükumete müracaat ede
rek çok kısa bir zamanda dolandırı
calar mahkeme tarafından dörder 
buçuk ay hapse mahkum o~~lar 
ve evler varislere iade edılmıştiı". 
TUrkiyenin Adil Mkimlerl bu iki te
baalan büyilk bir ieliketten kur
tarmışLardır. Ecnebiler Türkiye'de 
rahat ve huzur içinde ya,amaktadır .. 
lar. Yeni TUrkiyede bilhassa Yugos
lav tebaları en samimi doıt muam• 
lesi görmektedu·ler.> 

ri: Sami Açıköney ve Şahap Şiş- Kavgacılar 

U) 

18,36 Jıltlzik (Komerto • Pi.) 
19,00 Konuşma (Ziraat saati) 
19,16 Türk mlizili (Fual 'he,e-

Tahsin Karakuş, ve arkadaşları. 
20,00 Memleket aaat ayan, v 

jans ve meteoroloji haberleri. 
.20,15 Türk müziği: 
Çalanlar: Cevdet Çağla, Fabl re 

Fersan, Refik Fersan. 
Okuyanlar: Sadi Ho§SeS, Radife 

Neydik. 
1 - Suzinak peerevi. 
2 - Sadullah ağanın - Suzinak 

ağır eemaisi • Kapılır her gfü-eu. 
3 • Udi Etrefln - Suzinak '8J"kı

Günden güne efsun oluyor. 
4 • Latif ağanın- Suzlııak prkl

Benim yarem gibi yare bulunmaz. 
S - Cevdet Çağla • Keman tak

simi. 
6 - Yesari Asımın • Nehavent 

şarkı- Yaz geldi cicim. 
7 - ltahmi beyin. Bayatiarabıtn 

11.rkı • Bana noldu ~f. 

8 - Sadettin Kaynağın • Bayati
araban tarkı • ömrümUn netetiz. 

9 - S&dettin Kaynağın - Kürdi
lihicazklr pr.kı - Bir iÜJl yaşadık. 

10 - Halk türkü&ii • Senin yuı"l 
kı§a benzer. 

21,00 Konu11ma. 
21,1~ !!'Aham, tahvHAt, kambiyo. 

nukut ve zira.at bonauı (fiytlt) 

21,26 Neteli pWdar • R. 

2 - K-arag{imrükte Kabakulak 
yokuşunda yirmi iki numaralı evde 
oturan sabıkalı İsmail, çarşıda Fes
çiler caddesinde elbiseci ·Armana· 
fm dükkinından palto çalarken ya
kalanmıştır. 

3 - Tahtakalede Nalburcularda 
iki yüz doksan ilç numarada yatan 
Yunus, Muzaffer, dii.kkamnın kapı· 
sını açık bıraktığı sırada Ali ve Sa· 
lıh isminde iki nbıkalı içeri gtt"'rek 
yatak, yorgan ve çama,ırl.arını ça
larlarken cürmü me.şhut halinde ya
kalanmışlardır. 

llAlıl.:VLl.:IUNDll • 

TEMSİL . 
4 mayıs perşembe, 5 ma~ ı~ cuma 

ve 6 mayıs cumarteıl ak~amları sut 
(20,30) da E' imizin Cağaloğlundaki 
salonunda Gösterit şubemiz amatar
leri tarafından (Tipi) piyesi temsil 
edilecektir. Daveil:)•elerin Ev büro· 
mndan alınma11 rica olunur. 

3 - Hruby. Viyana opereünden 
(Potpurj) 

4 • Ganglberger • Benim küçü1c 
teddi ayım (Saksafon par~ı) 

~ - Kutsch - lspanyol kaprisi 
8 • Ziehrer • Vlyanalı kUçUk kız 

va la. 
. GilfUmleri alınarak muayeoe i

çm adliyece tıbbı adliye gönderil
miatlr. 

HUseyi.n, oğlunun ne olduğunu 
anlamak için doktor getirmiye gi
derken birdenbire kendisi de, mUt
hls bir ıancıva tutulmuş ve ~·ere yı
kılmı§tır. 

mano~lu. - ·-.--

Haydarpaşa Bursa atle- 7 o r•flnd• lhUyarl• •• 
tizm müsabakaları çok r•••ndekl kunduracı 

21,30 Müzik (Küçük or~tra -
Şef: Nec;p A!kın} 

7 - Schott - Mart. 
22,30 Müzik (Aryalar • PJ.) 
23,00 Müzik (Cazband - PL) 
23,45-24 Son ajana haberleri vt Müsebbipler muhakaneye \'eri

leceklerdir. 

Peynirdt>n zehirlenenlPr 

Komşular vaziyeti hemen polif'S 
habpr vermişler v~ IHiseyinle İsma
il dıarhal hastaneve kaldırılmışlar
dır. Bu Zehirlenme hadieetıinden ma-

ada e~elki gün Bakırköyünde İki Yapılan tahkikatta. baba ile oğu-
~l köyünde de bir peyni den ~e- lun ka lavs11 bakırlı tenC'erecle pış- j 
_hırlenme hadisesi olmuştur: mı bir y mek yedıkleri ve bu se- ı 
==-~~~==::::::==:;::;~;;;;~=:::::::~~b~ep~l~e~z~e~h~i r~lc~nclik l<.>ri anla lm ıştır. 

Tayyare Sahtekirlığı-- .... ....___. 
r (Ba~tarafı 1 inci aayf amızda) 1 kemenin devamını istedi. · 
ınden bıle alabilecegwini ka..,·dcdereL 

t J f J " Mahkeme, bu husustaki noktai e gra hadise&ini şöyle anlatmıRtır· 
K nazarını nihai kararında sByliyebile-

- c endisini dürüst Ye emin bir 
ad:u11 olarak biliyordum. Bir gün ceği beyanile tahliye talebini reddet-

daı~eme geldi ve Kanada'dan bir si- ti. 
~ns aldığını ve bu hususta Hari
c~~e. Vekaletine teTgraf gelece;.ini 
Söylıyerek: t> 

- Bu telgrafa ittila kesbetmez
~m mahvolacağını. On yedi bin lira 
ııyaı:ı edeceiim. Muhakkak bu teı. 
rratı bana ver!• dedi. 

bi Evvel& reddettim. Sonra batka 

k:b:;-~a~a havale ettim. o da 
1' la trnedi. Bu sefer tekrar bana 
t ra~ ~alv&fdı. Dyaanamadım. ı.. 
~~ye llltenıiye; teJrrat gelince ken 

•ne IÖ8terdim. 
- •Blraz 10nra · d 

ı-im ı dl sana ıa e ede-
• a Ye.ek aldı gı·tti 
Oettrtn . 

Jacaktun. 08 1*nen. doeyasına ko-

Bu itte benim roıu 
kadata ardı m, eski bir ar-
tey deJdir. m etıaekten baııka bir 

A \'Ukatuı iddiası 
B HBundaıı IOnra Ruhinin •VUkatı 

. anıft levket, b" 
kl l k suçun ır ••ahte-
m:~ ; ~1~.Yl~ belki bir va.zifei me
ledi Y ti auu~ımal olabileceğini söy 

ve ıayrımevkuf olarak muba-

Sabık p 0 rt .. ız krallçeaı 
•Yl•111 

Stokholın 3 Kralı t ' (A.A.) - Portekiz 
zollern ~ı~~~el'in dul karıaı Hohen

-eınden 1:11.. 
Victo · t-~- 4"'~enses AulUJt• 

na, ... ywç kontu aoı..-
lı sile evlenrniot ~rı Doug. 

' --w ır. Meraainı Al 
Ya da Lanıensteiw man-
pılnıı~tır. fato&unda ya-

F ••• 
P•

11
•• ••P•nranın lınarı

na Y•ftdım edecek 
se1:;;;•;s, 3 (A.A.) - Eski FNnsız 

eretti Della Rocca b f eiıniftır M ' ura ya 
~a~ UJnailıyh, Franıa'nınl 
... 1-&lıi&lı llDanna iftiraki hnka. 
ıid .. -~~ ••beıiile ıw. 

\ 

Bundan sonra suçlu, bazı sual
lere r açamaklı ve birbirine zıt ce
vaplar verdi. 

Bilihara muddeiumurnj Zilini 
Bekir de suçluya bazı aualler 110r· 
du ve müteakiben, duruşmaya öğle
den 10nra devam edilmek Uzere cel
se tatil olundu. 

lldaci celM 
Öğleden sonraki dunışmad!l, 

müddeiumumi, esas dava hakkında
ki iddiuını 11erdetti. Ml\ddeiumumf, 
Ruhinin yUkak tahail gönnllt bir 
kinıae olmak huebile, Ekrem Kö
nigin kendisinden telgrafı ~teDıeilirı. 
den şüphelenmemesinin imkansız ol 
duğunu s<sy1edl ve gerek Königin, 
ıereıuıe Ruhinin vaziyetini uzun u
za.diye tahlil ettikten aonra Ruhinin 
bu işi cMticrtmane bir niyetle> yap· 
tıfını kaydederek kendisinin ceza 
kanununun 342 ve 365 inci madde· 
lerine göre cezalandırılmasını talep 
ettt. 

Muhakeme, avukat Hamit lev· 
ketin nıüdafaası için cumartesi rü· 
ntine talile olundu. 

Yugoal•vy•nın yeni Aft.. 
lulra Elçlal 

Belgrat, 3 (Hususi) - Yug01lav
ya 'nın Milletler Cemiyeti nezdinde
ki daimt murahhası olup Ankara 
Elçiliğine tayin edilmiş olan Mösyö 
Subotiç mayıs ayının on betine dol
ru Ankara'da bulunacaktır. 

~·-
Dun ıeten h yy•hla r 
.. Yunan bandıralı Ondras vapurilı 

dun muhtelif milletlere mensup 100 
kadar ıeyyah gelmiştir. Seyyahlar 
dün ~üzeleri, Kıapahçarşıyı ve ıeh
rtn görlllecık bazı yerlerini gezmif-

le.rdır. Buınzı de camileri gezdikten 
IOlıra Yunanlatan'a müteveccihen 
.. Arllnlzd1n •ynlacaklardır. 

1 - Brusselnıans - Felemenk rak 

.. d döiUflUler 
guz~I ol U . Erenkö\ ünde 26 numaralı evde o-

sı. 

2 - 1ı~reire - Ay, ay, ay (Melodi) yannld program. 

Devlet Demiryolları hinlan 

30 nisan pazar günü Bur:>aya. gı- turan 7o ;aşında bahçıvan Hüseyin
den Haydarpaşa lisesi atleUen ° le İç Erenko) de bila numarada ika
gün Yeni Stadyomda ~ur~ ~tı.~tle- met eden kundura tamircisi 59 ya
riyle kalabalık bir seyırcı onunde ıında Halıl, b r alışveriş yüzünden 
kar 1hı~mıs, 44 pu\ ana karşı 51 pu- dün biribirlerıni dövmüşler 1 #. Ya
vanla rıaJip gelmiştir. Alınan edrece- kalnnmıolardır. Karabük istasyo~1unda yapılacak kömür deposu ve yoDarı ile makine 

ler sunlardır: VVVV\/V'\A/V ~ deposu İn§aalı kapalı zarf usulile vo vahidi fiat üzerinden .tuoiltmeye oı-
100 M. - 1. AHiettin, Br., 2. On- llAIDl'EMELl:RDZ: kan1mıştır. 

bay, H. L., derece 12 s. 
H L 2 Al .. Trenlere tac atan üç 1 - Bu işin muhammen bedeli 120,000 liradır •• 200 M. - 1. Baloğlu . ., . ;ı- "<# 

eddin Br. derece 24 s. çocu'.c yakalandı , 2 - 1stekliler bu işe ait şartname 'esair evrakı Devlet Demlryolla· 
400 M. - 1. Baloğlu H. L., 2. Hak- 'l•renlere taf atan çocukların ıid· rının Ankara ve Sirkeci veznelerinden (6) lira mukabilinde alabilirler. 

Jo Br., derece 56.
9 

s. detle takip olunmalan hakkında 8 - Jo~kaıltme 22 ~ 1)39 tarihinde, pazartesi günü uat ıs de Anka· 
800 M. - l. Abdullah H. L., 2. - Dahiliye Vekaleti tarafından vil.8-

Nihat Br., derece 2.17 s. rada D. D. yolları yol dairesinde toplanacak merkez 1 inci komisyonunca 
1500 M. - 1. Abdullah, H. L., yete yeni bir emir verildiğini yaz- yapılacaktır. 

mıttık. 
2. Cemal Br., derece 4.52 s. Bunun üzeıine harekete geçen ıa- 4 - Ekıiltmeye girebilmek için isteklilerin teldif mektuplan Ue bir-

110 mania -1. Vasfi H. L., 2. Hii- · tik•- • da --·•· •-m1n t .iri · .. u.. ~• k d k bıta memurları; dün akpm Sirkecı- a.c ... gı YIUol&I ı.c • ve Ve9&1 aynı 6UU saat a e a ar omis-
seyin H. L., derece 

17
·3 s. den· Balurköye giden 32 numaralı yona tevdi et.mit olmalan linmdır. 

4X100 Bavrak - 1. Haydarpaşa 
(Neriman, Baloğlu, Cihat, Nazmi). trenin bır cıımını uçurtma uçurtur- A - 2490 sayılı kanun ahkamına uygun olarak 7250 liralık muvak-
2. Buna (Salihattin, Sabahattin, ken tq atarak kıran Mihran, Artın kat teminat. 

ile dijer Mihran isminde üç çocuiu 
Ziya. Ali). yakalam•.tır. B - Bu kanunun tayin ettiği vesikalar. Yüksek - J. Haydar Br., 2. Vufi "7. ...._ 

Çocuklar ve babalan Müddeiumu- C ~ Muhabere ve Münakale Vekltetinden musaddak ehliyet vesikası H. L., derece 1.57 m. . -'t · 1 rd. 
Tekadım _ ı. Balojlu H. L., miliie ven mıs ~ ır. (ehliyet ve.ikası için. ihale tarihinden en az sekiz gün evvel bir istida ila 

2. Vasfi H. L., derece 6.57 m. Oç Urho• nYıhlılm e ldu müracaat edilmesi ve bu vesikanın verilmesine esas olacak belge ve bon· 
Ucadım - ı. Sabalattin Br.r Cibalide oturan Dnut, Samı ve eervislerin iııtidaya raptı llzımdır.) (1595) (3006) 

2. V~sfi H. L., «lerece 12.09 M. Hüseyin isimlerinde üç arkadaş, bir : 
Umumi puvan tainifjnde Hay.. hayli içtikten sonra sarhoş olmuş

darpasa (44) e kan;ı (51) le Bursayı lar ve Fenerde otobüs caddesinde 
yenmiıı:tir. rezalet yapmaya başhamışlardır . 

b 1 1 • Pollfl, üç iarhotu yakalamış Vt! istan u at ctizm dün cürmii meshut mahkemesine 

Bayramı 
Sekis Mnedenberi Robert Kollej 

sahasında muntazaman yapılmakta 
olan İstanbul Atletizm bayramı bu 
sene Bedeıı Terbiye.i Genel Direk· 
törlUğünUn himaye ve yardımile 28 
mayı. tarihinde yine ayni ıahada 
yapılacaktır. 

15 gUn evvel yapılacak seçme
lere 10 5/939 tarihine kadar tertip 
heyetine ismini kaydettiren bUtün 
atletler tştlrak edebilecektir. 

14 5 939 gUnU nat 9 da Bebek· 
te Robert Kollej sahasında seçme 
milsabakalarında yapılacak ko§u, 
atlama ve atmalar şunlardır: 

- Koşu1ar: 100, 200, 400, 800, 

1500, 3000 ve 110 manialı. 
Atlamalar: Yüksek, uzun, sınk, 

3 adını. 
Atmalar: GUlle, cirit, disk, l: y

rak yal'lfı, muhtelit takımlar ara· 
ıında. 

Bedea 'rerbi)·eei tstaabul Bölce· 
ili Futbol ~juıbğıadan: 

9 5 939 salı gtıntt saat 18 de 
Bölgemizde mllıieccel ve fü~ansiye 
bllftmum hakemlerin Cağaloğ1unda-I 

vermiştir. 
Sarhoşlar, para çe1.asına mahkQm 

olmuşlardır. --·-Mendlrekler tamir 
e dlffyor 

Deniz Ticareti Müdürlüğü Fener
bahçe. Kumkapı, Bos~ncı ,.e Hey-ı 
beli mendireklerinin bazı kısımları
nı tamir etmiye karar vermiştir. 
Bundan başka bu mendireklerjn ha
rici aksamlarına bütün taş kalıpkr 
dökülecektir. Miidürlük bu müna
sebetle icabeden t c:ı tedarik etmek 
için yakında bir münakasa acacak
tır. -·-Fllor ya pllf arının kira•• 

Florya plajlarının mendmhk kira 
bedeli 26 bin Jirn tahmin edilerek 
arttırmaya konulmuıtur. 

ki merkezimize gelmeleri lüzumu e
hemmiyetle rica olunur. 

6 .l\IA\:18 KOŞl"LARI 
7 Mayı@ 1939 pazar g\inil yapıl

ması Jimmgelen koşu müsabak. la:-' 
6 mayıs 1939 cumartesi günü saat 
15,15 te ve üç katagorl üzerinde ol· 
mak üzere )Dpılacaktır. 

Eskışehir Vasayd dairesinden: 

Terekesine el konulan Raif İşman 
Eskişehirin Huşnucliye ~llesin

den istasyon civartnda demiryolu· 
nun birinci geçitte kain yemini A· 
rif Bey hanesi, yesarı iimendifer, l 
arkası müfrez arsa, cephesi yol ıle , 
mahdut ve 1200 lira muhammen kıy-j 
meti üç oda ve arsayı mubtevi bir 
bap hane ve yine o mahalleed kiiıı 
yemini Arif Bey hanesi, y~srı fi· 
mendifer hattı, arkcuıı kumpanyanın 
müfrez arsası, arkası yol ile mah
dut 500 lira muhammen kıymeti 
tahtani üç oda ve bir mutbak ,.e ar
sayı muhtevi bap hanenin Eski~e
hlr vesayet dairesinde 29/5/939 gii
nii saat 14 den 16 ya kadar birinci 
ve 14-6-939 günü :ıvni saatta iktnci 
arttırma suretile satı1acaktır. 

l İ bu ~ayri menkulün arttır
ma artnameleri 23/5/939 tarıhin- f 
den itibaren herkes Eski,ehir Vesa
yet Dairesinde veya İstanbul Sul
iımahınct Be~inci Sulh Hukuk Mah
kemcı;inde görebilir. 

2 Arttırmaya iştirak edenleri-
nin i ·tirak edeceklerine evlerinin 
muhammen kıymetlerinin yüzde ye
di bucuk nisbetf nde peyi veya ban. 
kanın teminat mektubunu tevdi et. 
mel eri. 

3 - Gösteı-ıJen günde arttırmaya 
iytirak edenler arttırma §&rtnameııi 

okumu~ ve tamamen kabul etmif 
sayılır. 

" 
4 - Tayin edilen zamanda gayrı 

m~nkul üç defa bağınldıırtan sonra 

en çok artırana ihale olunur. Şu ka
dar ki, birjnci artırma için verili 

son bedelin yüzde yetmiş beşini ,et;· 
mış olmak şarttır. 

~ - Birinci arttırma için verili 
bedelfn yiizde yetmi~ beşi olmadığı 
takdirde ikinci arttırmaya çıkarılır. 
Şu kadar ki, birinci arttırma için 

aon peyi verenlerin taahhüdü baki 
kalacaktır. 

6 - Birinci arttırmada verilen 
bedel haddi layık görillür ve son alı
cının üzerine bırakıldığı takdirde 
bedelf ihalenin hemen Vesayet Da
iresine ttillm ve ekıi takdirde iha
le ffth ve üst müşteriye teklif ve 

kabul halinde ihale olunur Ust 
müşteri kabul etme7. yeya bulunmaz 

fM 15 giln müddetle tekrar artırma 
ile bed9l mllctanna bakılmalrnızın 

10n milfteriye ihale olunur ve her 
lkl ihalede aradaki fark bedel ve 
yüzde beş fa ·z tahakkul· ettirilir ve 

hem bir hükme hacet kalnıabızın 
müşteriden tahsil olunur ve bundan 
fazla izshat almak iateycnlerin Es
kişehir Vanyat Dairesinde ve me
muru mahsusasına müı acaatlan i-
1An olunur. (038-135). 



Sarf••. YENISA.Atl 

Hazımsızlık, şiıkinlik, bulantı, gaz, ı·nkıbaz sarılık, safra 
sancı, mide bozukluğu, barsak ataleti kara c 1.f er 

MI• d ekıilik ve yanmalarında ve bütün iv. iDE, BARSAK. 
8 bozukluklarında kullanınız. HOROZ markasına dikkat 

Son derece teksif edilmls bir tuz olup yerini .tutmayan 
mümasil müstahzarlardan daha cabuk, daha kolay, · 

daha kat'ı bir tesir icra eder 

TÜRKiYE 
, 

iSE ve CA F AMRiKALAR · 
Anonim Sosyetesinden : 

Pqabahçe Şi,. Ye Cam Fabrikamız. Memlekette znccaciye 
Ticareti He ujTaıaa herkese tek ffat Ye mü.taYİ ıartlarla 

ıabı yapmata başlamııtır. 
Talipleria aşaiıdaki adreai111iıe mOracaatları: 

Galata Perıembe pazara Samur Sokaiı iş Han 

İstanbul Belediyesi llanları 
Keşif bedeli 3430 llra 88 kuruş olan Beykoz fidanlığında yaptırılacak 

· motör ·ve santrifüj tulumba ile tesisatı açık eksiltmeye konulmu§tur. Ke

şif evrakile şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görUlebilir. lmkliler 2490 

sayılı kanunda yazılı vesikadan ba§ka Fen teJeri Müaürlüğilnden bu ~ 

için alacak lan fen ehliyet vesikasile 257 Ura 32 kuruşluk ilk teminat 
makbuz veya mektubile beraber 22/ :S/939 par.artesi günU saat 14 bu<:ukta 

Daimt Encümende bulunmalıdırlar. (1) (3073) 

SAÇ EKSlRi 

Saçlan l;ealer, k6kleriai kaffet• 
leaclirir, dlldilmulal 6aler, 

keitekleriDi riderir. 

fNGILIZ KANZUK. 
ECZANESi 

Beyoğlu • latanbal 

~ .......................................... , ~ ........................................ .-

Her yerde. 
Siirt Belediyesinden: 

Cildine Kıymayan 

K 
TRAŞ BIÇAGINf 

kullanır. 

E Traş bıçağını 

arayınız 

1 - UsulU dairesinde ilim edilmiş ve Siirt Belediye Encümeninde 

ihalesi yapılacağı tosbit edilmiş olan Sürt şehrine isale edilecek suya ait 

eksiltmeye nisanın yirminci günü saat 11 re kadar talip zuhur etmediğin
\ıen ihale bir ay sonraya tehir edilmiştir. 

2 - Keşif bedeli yüz.yirmi bin lira olup 2490 sayılı kanunun 16:17 

inci maddelerine uygun yedi bin iki yüz elli liralık muvakkat teminat. 

3 - Bu müddet zarfında teklif edilecek bedeller haddi layık bulun

duğu takdirde ihale 20/ 5/ 939 gününe ra.CJlayan cumartesi gUnü saat 11 de 

Siirt Belediye Encümeninde yapılacaktır. Şartnameler altı lira mukabi

linde verilir. 

4 - Bu husus hakkında fazla izahat almak istiyenlerin Belediyeler 

tmar Heyeti Fen şefliğine Siirt belediyesine müracaat etmeleri ilan olu-
nur. (3056) 

lstanbul Defterdarlığından : 
.-. .. iti .ı\.dreel Hesap ihbar- VerJi Sene 

aame 

Mustafa Kunduracı MP. Yanın HN 43 24~7 4/ 69 440.46 935 

Emin Adana 

Refik Haf ta gazeteai Ankara C. 42 42 2/36 8.31 935 

Nadir Otelci H.P. 

Ayıntaph Orhaniye 188 16/ 1 6.93 937 

Kuli Alri Çaycı H.A.Tahmis 

sönü 18 419 10/ 79 162.83 935 

H!-tioe ıtriyat Sabuncu H.C. ' 86 918 8/52 7.0~ 935 

Agavni Diyori Manifatura M. P. 178 284tS ~/82 9.09 935 

Jak MUcelltt T. K. Fındtkçı· 
lar . 804 9/ 93 11.70 937 

Mehmet Ziya Manav H.B. Ha-

midiye C. 25 325 16/ 72 3.42 937 

Osman Garaj Karaki Top-

rak sokak 60 19/ 21 7.02 935 

R. Salamon Patikçi H.A. Çarşılı 
H. 4039 6/ 56 15.79 935 

Boğos Emir Demirkapı 
47 N. 57 19/11 9.86 935 

Sami KU'aathaue Emir Vezir 
iskelesi 33 N. 10 19/ 18 17.24 935 . 

Yukarıda adı, işi ve eski ticaret adresi yazılı Hocapaşa Maliye Şu-
besi mükelleflerinin yeni ticaret ve ikamet adreslerini bildirmemiş ve yapı-

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

Lira 
60 Bedeli tahmin 

Şişli Ermeni Katolik mezarlığında yetişen yaş otlar 111 biçilnwsi VP. 

nakledilmesi alıcıya ait olmak üzere satışa çıkarıldığı 28/ 4/ 939 günü be
deli muhammini bulunamadığından 3/ 5/ 939 tarihinden itibaren bir hllfta 

müddetle temdit edilmiştir. 

Taliplilerinin görmek üzere her gün mahallinde ve 8/ 5 939 pazartesi 

günü ihale olunacağından saat 14 te yüzde yedi buçuk pe~ akçesile Le-
vazım Memurluğuna müracaatları ilan olunur. (3020) 

Sütçüler aleminde bir hadise... 1 
SUT MAKiNELERi 
1939 modelleri gelmiştir 

Dünyanın en sailam ve •n ucuz -. 

. 
SÜT MAKiNELERi dir. 

Paılanmaz, lekelenmez •• boz-.J .. 
maz. Yedek akaamı daima mev

cuttur. Anadoluda acente 
aranmaktadır. 

TAŞRA SATIŞ YERLERi ı 
Konyada Necati Kaşıkçı, En:unım-

da Neş'et SoLakoilu. 
Tür~iye umum deposu Jak Dekalo ve Şsı. latanbul Tahtakale No. 61 

°'""' .\nkara acentemiz:.. Yusuf Esendemir •• ofulları 
Adana .. Ömer Batefmez 

"ı 
Konya ,, Mehmet, Şükril, Necati Katıkçı 
Ceyhan ,, Said Akman 
Gazianteb ,, Mutafoilu M. Şakir Özteker 

En:urum ,~ ~et'et Solakoilu 
Polatlı ,, i~Weyman Uzl'enecl 

Es1'itehir ,. Alanyalı Abchırrabmaa Şeref 
Trabzon ., Pola thaneli kardeşler 
Trabzon ,. Kurumalımut oğlu· Hafız Salih 

,.. .................................... ~ 
İ Dr. Haf ı~.E!~~L 1 

Deniz Hastahanesi cilt ve zührevi 

hastalıklar mütehassısı 

1 Dahiliye Mütehassısı I 
İ Divanyolu 104 

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

DOKTOR 

Feyzi Ahmet Onaran 
Pazardan maada her gün 3 den 
sonra hastalarını kabul eder. 
Adres: Babuili Cağaloğlu yoku· 

fU köşebaşı 43 Numara. i ve cumartesi sabahları 9 - 11 ! _ _ _ 
İ fukaraya T. 22398 : ·----••Iİlm:lııiıi•ıiı.• 
.......................................... . Zührevi ve cilt hastalıklat'.ı 

-- Çocuk Hakimi --ı 
Dr. Ahmed Akkoyunlu 

Or. Hayri Ömer 

lan araştırmalarda bulunmamış olduklanndan hizalarında gösterilen yıllara Taksim -Talimhane Pala1 No. 4 

Öğleden sonra Beyoğlu Ağacamii 
knrşısındn No. 33 Telefon 41358 

- --- . 
ait vergileri ihbarname ile bizzat tebliği mümkün olmadığından Hukuk Pazardan mada her ıftn 
UsulU Muhakemeleri kanununun 141 inci maddesi mucibince tebliğ yeıine j .Sa .. \: !S t~.ı ıonrıı 
&69mek U.re ilin olunur. (3051) .. __________ .. 

Sahibi: A. Cemaleddin Saraçoğlu 
Netriyat müdürü: Macid ÇETiN 
Baaıldıiı Ter: Matbaai Ebüzziya 

iSTE 
B r i .l' a.n tin 

PE TEV 
ile alıştınlmış bir 

Saç Tuvaleti 

. 4 MAYIS 1939 

Boğaziçinin En Güzel 
Ve Kullanışlı 

Y ALiSi 
fatinyede iskeleye bir da· 

kika mesafede otoblia durak 
yerindedir. ElaYen fiyatla ıa· 
tılıktır. Görmek Ye gezmek 
iıtiyenler lstinye iskele me
mura Cemile yahut Galata 
nhtımında Kefeli HUneyia 
ban dördllacll katta Snnuıiye 
milracaat edebilirler. 

-

TAŞRA HALKINA MÜJDE 
Bekladl§lnlz 

SA 
LÜKS LA1918ALARf 

GELMiŞTiR. 

Çok hassas, çok dayanıklı Ye çok ucuzdur. 
Y dek parçaları daima mevcuttur. 

Salat yeri Tahtakale No. sı 

==============================================:::::'::? 

. 

qaıatasaray Lisesi Alım Sabm 
Komisyonu Başkanlığından : 

Muhammen Tahmin ilk teminat EksiltmeO-
Fiyat 

Nevi Mikdar Kunıt ·Lira Kr. cün ve aaatleri 
--- - --------

Patiska 1000 metre 58 64 50 8 Mayıs 1989 pazal 
Peçete 1000 tana 28 --- tesi saat 14 de. 

~~~~-~~~- """""" 

Karyola 60 " 900 38 75 " 
Tabak çukur 1000 " 

24 
Tabak düz 500 " 24 
Çay fincanı 500 " 

. 22 
Bardak 500 " 10 49 45 
Reçel tabağı · ISOO ,, 8 
Tuzluk "kapaklı" 100 il 9 
Sehpa "cam" 500 H 18 

Bıçak 150 •• fSIS 
Kaşık 160 " SiS 17 90 H H ' 

Çatal J ııso " 81 
Çay kaşıtı 800 " lT 

Galatasaray lisesine lüzum olan yukarıda nevi mikdarı ve ilk ti 
minatı ve ek~iltme &"Ün v& saatleri yazılı eşyaların Beyoğlu 1sti1'1 
caddesi 349 numarada Okul Alım Satım komisyonunda a9ık eksiltrı1 
si yapılacaktır. · 

İstekliler nümune ve şartnameyi görmek ve Liseler Muhas 

liğine yatıracakları teminat milzekker&aini almak için Okul idaresill 

ve teminat makbuz ve yeni yıl Ticaret Odası vesikasile birltkte b6 

gün ve saatte mezkur komisyona gelmeleri. "2625" 

TORK HAVA KURUMU 
• 

.r ncı 

Büyük Pixangosu 
Birinci Keşide: 11-Mayıs -939 dadır. 

BUyUk lkr~!DİJB: 40.000 Liradır. 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 
liralık ikramiy_elerle ( 20.000 
ve 10:000 j liralık iki adet mü-
kafat vardır . .• 

Yani tertipten bir bllet alarak lftlrak etmeyi 
ihmal etmeyiniz. Siz da piyangonun maa•ud 
ve bahtiyarları araınna glrmlf olursunuz ... 

1 


