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KURUŞ 

Lehistanm Alman • İtalyan Askeri S.RusyaŞarkveCenup 
Cevabı Sınırındaki Devletleri 
Yazan: Hüseyin Cahid YALÇIN p kt B ı· d 1 1 nacak 

1 Mi::.ı~..:=d~b;;;~:t:~ a ı er ın e m __ .z ___ a __ a __ ml!!lll•-----·! 
eplere, Lehistan Hariciye Nazırı e:ı 

Bek'in Pa.rl8.ınent.oda v. B A l L d D • f 
Garanti Edecek 

hertaraftabüJilkbirv:::::ıv:e~rt- - u . n aşma. on ra ve .rarıs e 
~ Ue bekleniyordu. Meseleye bü-

tün bütün bir facia şekli vermek ü- Su··ku.A netle Karşılandı. zer~, ortaya, doğru veya yanlış ol-
dugu pek bUinP.miyen bir takım -.a.-
YiaJaı. da atılmıştı: Almanya dahi
linde Lehistana doğru giden yollar 
askeı·lerle dolu idi; her taraftan AJ

~n kuvvetleri akın akın Lehistan 
üıerine Y'Üriimeğe hazırlanıyorlardı. 
• Bütün bunlar Lehistanın ver<'ı:e
?1. ce~ap üzerinde bir tesir yapmak 
~çın ıcat edilmiş havadisler olr.la<>a 
da Avrupa efkaı·ıumumiyesinin ne 
k~dar heyecan içinde bulunduğunu 
gosterecek nişanelerdir. 

Lehistan Hariciye Nazırı nutku
nu söyledi. Büyük bir heyecan ve 
karışık vukuat taraf tar1 olanlar ha
Y~l sukutuna uğramışlardır denile
bılir. Çünkü, Bek'in sözlerinde onla· 
rın beklediklerini memnun edecek 
bir harikul&.delik, bir t8.§kınlık yok
tur. Lehistan Hariciye Nazın me""
leketinin menfaatini, haysiyet ve 
&erefini müdrik, fakat baairetkir 
bir devlet adamına yakışacak bir 
tarzda hükiimetinin noklai nazarını 
İzah ediyor. Lisan metindir, tavrı 
hareket ciddidir, fakat tahrik lmici 
bir mahiyeti haiz olmaktan uzakt.ır. 
Bilakis Leh hükumeti Almanya .ın 
arazi ilhakına ait taleplerini kat'i 
surette reddederken Almanl':l.~n 
milli, kültüre ait haklarını tecavUz-

. ~e~ ma~un tutacağına ve Almanya 
tUkunıetınin menfaatleri ile tellifi k"' 
bil b' "' ır tesviye tarzı bulmak fü>ere 
tnüzakeı-elere girişebileceğine dair 
Batib izahat veriyor. 

Bu sözlerin cevabını top sesleri, 
~~YYare bomb~ları veremez. Vakıa 
ıçınde yaşadığımız devre zarfında 

Almanyadaki Lehliler T azyih Ediliyor. İtalyan 
Kralı ve Ciano Haziranda Berline Gidecekler 

Geçen Mayısta Romayı Ziyaret Eden Hi•lerin Ônüaden İtalyan Bahriyelilerin Geçiti 

Romaya dönmüştür. Ribbentrop bu keri paktının yakında Berlinde im
akşam veya yarın Berline hareket za edileceğini zannetmektedirler. 
edecektir. Fransız gazetelerinin müt.a.lealan 

Pakt Berlinde imzalanacak Paris, 8 (A.A.) - Bu sabahki 
Roma, 8 (A.A.) - Siyasi malı- gazete tefsirleri: 

her türlü beklenmedik hadiselere Roma, 8 (A. A.) - Ribbentrop 
intizar etmek lazıınsa da Alınan ve Ciano buraya gelmiş ve halk ta
devlet adamlarının itidal ve ınuha- rafından alkışlanmışlardır. Nazır
k~nıelerini unutarak vatanlarını lar, Villa Estede verilen dinede ve 
bıperva bir harbe sürüklemeğe kal. dineyi takip eden b~loda hazır b~
kacaklarına ihtimal vermek mana- lunduktan sonra Cıano geceleyın 
sız olur. Çünkü Almanya Lehistan <X>OOOO~~C;OOO:X:X:X:X:XXXX:~~:C:CCOOOO:X:X:X:X:XXXXX:X::C:COOOOOOO:X:X:XXXX:X:~~~~~~~~~~~~~~:~~~~~~~~~~:: 
!~rakJa:ını zorla geçerek Dantzige v d s • k t ' 

filler, İtalyan . Alman siyasi ve as· (Sonu 3 üncü sayf ada) 

Şmek ısterse bu defa harbin pac- Zag re b e u 1 as l F·ı 
lak ~er~ceği muhakkaktır. Bund.ı. A man ı osu 
~end~lerınin de şüpheleri olmayınr'l. · D • 
t ~~ın_ kolay kolay çıkamıyacağı k ,.,. r. ,.,. b · ılspanya ve anı-
a 11 görülür. Bir Mace 1. araTtarı 1. a anca . 

Bu itibarla, Lehistan hükümeti • .. ld . marka Sularında ~er~ekten takdire layik bir itidal ve ile OldürÜ İl. 
asıret eseri göstermiştir. Lehista-

nı~ tngiltere ve Fransa tarafından 
muzaheret .. y. 

rn gorecegıne emin bulun-
ı>.sı onu şı kl y 

ıu marı ıga sevketmiş bu-
nuyor Ge k Filh . 

rek · re rer'ın nutku, ge-

Z b 8 (AA) _ B Matchek 35 gemi Danimarka karaaulan agre , . . . . . d k 29 
tarafından davet ediimiş olan Milli ıçıa e manevra~ yapar en 
Hırvat heyetinin ikamet etmekte ol- gemi de ispanyada karşılandı 
duğu binanın yakininde bir takmı (Yazısı 3 üncü sayfamızda) 

Bu Garanti Neticesinde S. Rusya 
Harbe Girmeğe Mecbur Olursa 

lngiltere Yardım Edecek 

lngilizlerin Sovyetlere Mukabil Teklifleri 
DUn Moskovaya Bildirildi 

Moskova, 8 (A.A.) - (Reuter) İn
giliz . Rus • Fransız üçler paktı r,.a
pılması için Sovyetler tarafından 

yapılan teklüe bugün İngiltere Bü
yük Elçisi hükiımetinin cevabını 

tevdi edecektir. İngiliz cevabı şu iki 
noktayı ihtiva etmektedir: 

1 - Sovyetler Birliği kendi Şark 
hudutlarJ.ndaki devletleri tek başına 
garanti edecektir. 

2 - Eğer bu garanti nel'İeesinde 

Sovyet Rusya bir harbe girişmek 

mecburiyetinde kalırsa İngiltere 
Sovyetlere yardım edecektir. 

İngiltere Büyük Elçisi, Litvino
fun istifasının Sovyet harici siyase-

B. M. Meclf alnln 

tinde bir değ~ikliği tazammun edip 
etmediğini de öğrenmiye çalışacak-
tıır. 

Teklif bildirildi 
Moskova, 8 (A.A.) - İngiltere Bü· 

yük Elçisi bugün saat 16 da Moloto· 
f uziyaret ederek Sovyetlerin muka. 
bil tekliflerine İngiliz cevabını tev
di etmiştir. 

Çemberlayn'in Avam Kamara
s.ndaki beyanatı 

Londra, 8 (A.A.) - Avam Kama· 
rasında müteaddit suallere cevap 
veren Chemberlain demiştir ki: 

cİngiltıere Hüklimeti Moskovada~ 

DUnkU Toplanheı 

Türk - Alman Kredi 
Anlaşması T astikEdildi 

\. 

Ticaret Vekili; 150 milyon marklık krediden 
.,e suretle istifade edeceğimizi izah etti 

Ankara, 8 (A.A.) - B. M. Mec
lisi bu glin Refet Canıtez'in başkan
lığında toplanmış ve celsenin açıl
masını müteakip Ticaret Vekili 
Cezmi Erçin söz alarak Türkiye ih 
Almanya arasındaki kredi anlaşma
sının tasdikine ait kanun layihası
nın ruznameye alınarak müstacelen 
müzakeresini istemiş ve bu talep 
kabul olunmuştur. 

Bundan sonra ruznameye geçile
rek Haziran - Ağustos 1938 aylarınıı 
ait Divanı Muhasebat raporu ile 
3280 numaralı asken memurlar ka-

nununa ek kanun layihası ile istatis
tik umum müdürlüğü teşkilatı hak· 
kındaki kanuna bağlı cetvelde deği
şiklik yapılmasına ve ordu st'ıbay
l<ırı heyetine mahsus terfi kanunu. 
na ek kanun layihaları müzakere 
ve kabul edilmiştir. 

ediy~:~ika~ı Beck'in sözleri isbat 
lerd . rnilletıer.,,rası münasebet-

e suıtef ehh ·· 1 k um er pek kolay vu-
hlfüscl~~mu~u~Binan1nönündc =~~~~~~~~~~~~~ -~~·.r~e~t vmeahlm'~li5mei~z~B~·~C~·~E~r~ç9i~r~~~~~m(S~o~n~u~33be~5c5il~R5yef5a5d~ae) b '!!!:raa toplanmış olan halk arasında ir 

ua gelebiliyor. Mesela bir taraf 
tnldud~YYen bir teklifte bulunduguny u 

ıa ett· v, 

l ıgı halde diğer taraf bunun 
as ı olnıadıgıy k t' .. h 
B anan. ını ız ar ediyor. 
't u ahval karşısında, diplomatlara 
a:r~.tt~p eden en büyük vazife, son 

k zu Söylemeden evvel kat'i surette 
arı:ııs d , , 

~ ın akinin emel ve maksadını 
:~~ma.bk ve bu bapta müphem bir 

a ırakmamaktır. 

rM!:lnu Lehiı!tıs.n ile Almanya a
tefer a. mevzuu bahsolan ihtilatta 

. taraf:uabta ait Yanlı, anlaşmalar bir 
ırakllacak l 

aelede ik i ta o ursa esas me. 

münakaşa çıkmış ve bu münakaşa 
biraz sonra bir arbedeye tahavv~l 
etmiştir. Bir delikanli ·askeri Hırvat 
teşekkülüne mensup birisini riivel
verle öldürmüştür. \ 

Mütecav.izm Yugoslav nasyona
listlerinden mi, yoksa Belgrad'm ol· 
duğu kadar Matchek'in düşmanı o· 
l an iftirakçı Hırvatlardan mı oldu
ğu malıim değildir. 

Maçek'in evindeki toplantı 

lir. Almanya :~: da vaziyeti sarih-

Zagreb, 8 (AA.) - Hırvatı Milli 
mümessiller heyeti Maçek'in daveti 
ü zerine bu sabah saat 9 da Esnaf 
Cemiyeti binasında toplanmış ve 27 
nisan tarihli anl~manın Niyabet 

dünyanın n~t·u ~n bozulmamasına, Hınat lideri Maçek 
ı ce,u ta hm.in edil . - ~!!ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!!!!!!!!!I!!!!!!!~!!!!!!~ cek müthiş feIA.ketıere dll ft- emıyei· ~ -- -

ili ve bu arada Al '49Ulemes - M · ı ı.A ş f. Hatay kan ve a+an k man milletinin de, 1 1 e 1 n -
1 ~ aınrga.ıu içine sürük 
enmemesln.i lstente Dan . . • 

:~:~d~:ı~tlinnd ekten ~:ık~: Halkına Selam· Ve 
ın k a ırmaktan vazgeç-e fztfrarındadır 

Uzaktan · M habbetlerı· biıler b meseleye seyirci olan u 
ne değ u r ayelertn b1r cihan harbi-
lrüyete~ olınıyacaıc derecede ehem-

olduklarını zamıedfyoruz. 
. ~ OaJıld !'ALÇIN . <._. a ._. M.71• .. ı 

Dün Ankaradan Antakya"ya dönen Hatay Devle t 
Reisi büyük tezahürat arasında bunu tebliğ et ti 

(Yazısı 3 üncll sayfamızda) 

Eroin 
Dün 15 kişilik bir kaçakçı 

şebekesi yakalandı 
Dün Kasımpaşada 15 kişilik bir 

cBeyaz zehir. kaçakçı -şebekesi ya
kalanmıştır: 

Kasımpaşada Akbaba yokuşun· 

da 3 numarada oturan Arap Hu!Usi 
ile oğulları Zeki ve Cenabın eroin 

kaçakçılığı yaptığını haber alan po 
lis memurları dlin eve gizlice gir
mişlerdir. 

lSonu 3 üncü sayfamızda) 

·Roma Atlı 
Müsabakaları 
Dünkü yarışlarda Gürkan 

3 üncü, Polatkan 4 üncülü~ 
kazandılar 

Roma, 8 (A.A.) - Bugün binici· 
- li kınüsabakalarının sonuncusu olan 
Kral mükafatı koşuları yapılmıştır. 

İtaiyan Filipponi birinci, İngiliz 
(Sonu 3 llııcU sayfamızda) 

t E R S ABAH 

HALK VE MEMUR 
---:> c:c::o- --

Dahiliye Vekfiletinin, valiler kn.
nalile, memurlara bir taminı gönde· 
rerek müracaat sahiplerine nezaket 
ve şefkatle muamele edilmesini tav
siye ettiğini kısmı mahsusumuzda 
okumuşsunuzdur. 

Bu tebliğden bütün memurların 
müracaat erbabına huşunet göster-

dikleri manasını çıkarmak insafsızlık 
olur. Esbabı mesalihin işini beninı
siyerek neticelendiren memurları
mız çoktur. 

Fakat sabahleyin evinden neşe
siz çıktığı için akşama kadar kar
şılaştığı müracaatçılara ters mua-

mele eden memurlarımız, maattees
süf, ekseriyeti teşkil ettiği içindir 

ki Dahiliye Vekaleti böyle bir tami
mi göndermek zn.ruretini hissetmiş
tir. 

Vakıa en sabırlı ve tahamrnüllU 
bir· memuru bile çilesinden çıkara
cak kadar titizlik gösteren ve kar
şısındakini, ammenin hizmetine. me-

mur değil de, öz lalası sayıp o tarz
da hareket eden geçim.siz iş sahipleri 
eksik de~.rildir. Lakin ne de olsa en 
küçük bir memur bile kendisini dev
letin minimini bir mümessili sayıp 

müracaat sahiplerine vekarla karı· 
şık bir nezaketle muamele etmesl 
ve elinden gelen kolaylığı esirgeme· 
mesi rejimin bir şiarıdır. 

Bilhassa unutmamak lazımdır 
ki, bir zamanlar: 

Osmanlının çe.smesinden su iç· 
me! 

Diyecek kadar devlet kapısıudao 
yılgınlık göstermiş iş sahibinin ka
fasında kök salan bir kanaati kö
künden sökmek oldukça çetin bir 
iştir. tşte Dahiliye VekAletinin son 
tamiml bu bakımdan büyük bir e· 
hemmiyet ve belAgat keabediyor. 

Bu ince noktayı ka.vrıyan me.. 
murdur kJ kendisini rejimin mUmes· 
sili sayabilir ve haklı olarak resmi 
sıfatile övünebilir. 

A. CEMALEDT>IN SARA.ÇOOLO 



Ekmek F brikası 
--..e•--

Tefrika N 8~ Yaz•n ı M· /FIR Beledlye fırıncllar, fırın-

epon n ulunduğu 
larını lalah ettljl taktirde 

lntaaından vaz mı 

Araziye Varmıştık 
Atlanamıyacak Kadar Yüksek 

ff H e 

Olan Tel Orgüsünün Onünde idik 
gezinen nöbetçiye gözlerimizi clik
mi§ilk. 

Ben, hayatımda bu Yusuf bey 
kadar soğukkanlı, nefsine itimatlı 

bir zat görmemiştim doğrusu. Saati 
elimde, gözü nöbetçide bekliyor. Ga
rip değil mi?. Bu t ehlikeli vaziyette 
nraSlra yUzUmUze baklp Kıs kıs gü
lüyordu. Bize doğru uzanarak fısıl
dıyordu. 

- Yerimiz rahatsız amma, çok 
kalacak değiliz burada. Tam on do
kuz dakika sonra nöbetçi değişecek. 

J1 ç cek? 
Belediyeler Bankasından yapıla

c 5 milyon ~ lık istikrazın prog

ramını hazırlayan Belediye Riyase
ti bunun (500) bin lirasını Beled iye 
tarafından yapılacak ekmek fabrı.. 

kasına tahsis etmişti. Belediyenin 
ibu lf için icabeden !Arlkiklere başla
dığını yazmıştık. Haber aldığımıza 
göre Belediye Riyaseti fabrika ku
nılup çalışmıya başladığı takdirde 

İstanbul'da miktarı bir hayli olan 
fırın sahiplerinin ve amelesinin jşsiı 
kalacağını düşünerek yeni bir şekil 
bulacaktır. İstanbul fırıncıları kendi 
fırınlarına lazımgelen sıhhi tesisatı 

ynptıkları ve Belediye formüllerine 
layıkile uygun ekmek çıkardıkları 

takdirde Belediye şimdilik fabrika
nın inşasından vazgeçecektir. Fakat 
fırıncılar bugünkü gayri 6ıhhi şera
it altında çalışmada ısrar ettikleri 
takdirde Belediye ekmek fabrikası 
projesinin tatbikine geçecektir. 

Tam vaktinde Harem iskelesine 
yan an, motörlU bir mavnaya hep 
atlam!§, başı açarak Marmaranın 

kranlıklarına dalml{ftık. Mavnacı. 
Kadri çavuş ile 1stanbullu İsmail \"!:? 

Sadettini de bulmuştuk. Anbard·ı. 
toplanml§, Yusuf beyin etrafında 
bir halka olmuştuk. Ytizbaşı yapa
cağımız işi, sanki iı üzerinde imişi~ 
gibi, tatlı bir heyecan ile tekrar tek
rar anlatıyor, Hoca Bekir de aras1-
ra söze karışıyor ve hepimizi gül
mekten katlltıyordu. Böylece _güle, 
söyleşe Fenerbahçenin ilerisindeki 
öreke taşım bulmug. Motörü de 
durdurmuştuk. Verdiğimiz karar 
mucibince, burada ben, Mipavrlli 
İbrahim ve Yusuf bey nıotöre bağlı 
bulunan sandal He nynlacnktık. Mo 

Diyor, karanlıkta gözüme soka
cak gibi fosforlu saatini bana uza
tıyor ve gö.&1:eriyordu. Kimbilir ne 
fikirle, daima bizimle ~meşgul olu
yor, ikimizi de 1akırdıya tutuyorau. 
Bu kalas istiflerinin arasında ve çok 
sıkIŞJk ve hatta nefes alınanuyacak 
kadar sıkışık vaziyette geçırdiğimiz 

on dokuz dakikayı ömrilmde unuta
mam. Nerede on dokuz rakkamını 
görsem ve kimden işitsem, hatırı· 

ına derhal o geceki çektiğim azap 1 
ve ıztırap gelir. Bit' tür lü bitip tU
kencmcmişti bu on dokuz dakika o 1 
gece. Çok sıkılmı§ ve bunalnıı , sı
kıntı ile döktüğüm terden sırsıklam l 
olan elbiselerimin içinde bayılacak 

1 
bir hal almıştım. Hatta bayılıyor

dum de. Bereket versin ki, yüzba~ı 
Yusuf beyin müjdeli sesi çabuk ku
lağıma erişmiş, imdadıma yetişmle

ti. Yoksa olduğum yerde tıkanıp 

gidecektim. 

VV'VVVVVV'VVVYVVVVVVVVVVVVVVVV 

ı tör deponun bulunduğu koyun ağ
zında duracak, biz de dilin ıssız bir 
tarafına çıkıp, sessizce depoya so
kulacaktık. Biraz bekliyecek ve ye
ni değişen nöbetçiyi bastırıp bağla
öıktan sonra da mavnaya i§a.rct ve· 
rccektik. Bir saat içinde de alacağı
mızı alıp savuşacaktık. 

Biz andala geçerken arkada§la
ra bir mahzunluk çökmUştll. Hep i 
de ağlar gibi bir vaz1yet takınmış
tı. Yaşlı gozlcrini Yusuf beye dik
mişler, dillenmişlerdi. Hoca Bekir 
yobazlığı tutmuş gibi somurtmuş, 
söyleniyordu. 

- Ne olur sanki1 sırtınıza bine. 
cek değilim ya. Beni de alın yanını
za. 

Hcmıinli Nuri bUBbUtün çocuk
laşmıştı. Kafi ve göz işaretleri ile ba· 
na yalvarıyordu. Diğer arkadaşlar 
aa bunlardan a ağı kalmıyordu. 

'üzbaşı da, bu hizmet meftunlarının, 
bu gönüllü yurt kullarına gülüyor, 
ayrı ayn ve tatlı sözlerle gönüllerini 
uhyordu. 

.Mipavrilinin kuvvetli kolları san 
dalımızı molörden ay1rmı51 be§ on 
dakika sonra da Fenerin kenar taıs
lıklarınıı yaınamıştı. Hava zifiri ka
ranlık, biraz da bulanıktı. Tek tük 
yağmur aökülüyorou. Gökyüzünde 
tek yıldız bile görünmüyordu. Yusuf 
bey önde biz arkada yilrüyorduk 
H eyecandan nef csimiz tutulacak, 
k albimiz <luracak ôır hale· gelmişti. 
N ihayet deponun bulunduğu araziyi 
çevrellyen dikenli tellerin kenarına 
varmış, Uçümüz de· ayn ayrı yere u-
ıtanmıştıl<. -

'Mipavrill ile ben, atlanılmıyacak 
kadar yUksek olan bu tel örgUsllnUn 
arasından nasıl geçebileceğimizi he
fı plamakln m guldUk. Hatta o de
r c d ki, Yusuf beyi de, nerede btı· 
lunduğumuzu da unutmuştuk. Böy
lece ne kadar vakit geçirdiğimizi 

pek tahmin edemiyorum. Bir aralık 
Yusuf beyin baaı bnna doğru uzan
mış, ve sıcak nefesi bayağı yüzümU 
yakmıştı. Fısıldıyordu kulağıma: 

- Ne oldunuz be çocuklar. De· 
mindenberi kareıııızda. i aret veri
yorum da aldın§ bile etmiyorsunuz. 
Allah biliyor ya, ikihiıi de olduğu
nuz yerde uyuya kaldı zannettim. 
H aydi bakalım i§ başına. Makas sık 
maktan avuçlarıma kan oturdu. Bi
r az da siz kesin §U telleri, 

Demiş ve elime ağır bir tel m~
kası vcrml§ti. Bu hareketne ne dü
§Unceli ve ne tedbirU bir zat oldu
ğunu bize de pe ettirmişti. Bir çey 
rck saat sonra tel manianın alt kıs
mını, geçebile ğiml.ı kadar kesmii 
v sUrUn UrUne d po arazisine geç 
miştlk. Yine Yusuf bey önde, biz ar-
da idile. Fakat, b ud fa yUrUmUyor, 

rtenkelel r gibi sUrUnerek fi rll
yorduk . Bir çok sandık yığınları, es-1 
ki pU kU postal ve elbise ktımeleri l 
e.ı asından g çtikten sonr , bir tah
ta kalas istifi ar sına girmiş, tah
tpinen elli metre kndar ilerJmlzd 
bir şarkı mırıldanarak v aöyJedlğf 
1 rk n veznine ayak uydurarak 

Nöbetçi değişmiş, iş vakti eriş
mişti. Ben de kavuştuğum serbesti
lik ve temiz hava ile ferahları,ış ·ıc 
aklımı başıma toplamıştım. Kahpe 

talih, uygun gitti mi, gider işte. Yeni 
nöbetçiyi bir sandılC yığınının lJ1e
rinc oturtmuş, arkasını da mze dön
dUrmUştU. Bu vaziyet, yalnız Yu-
uf beyin değil, hani bizin. de yli

zümüzU bir iyice gUldUrınliştU. Bıı 

c nada Yusuf bey: 
- Haydi çocuklar, demişti. Şu 

anda bir dakikanın bir saatten çok 
ktymefi var. Yalnız dikkat edin da 
bağırmasın. Kollarım, ayaklnnnı iyi 
bağlayın, a~ını da gUzel tıkayın. I 

Mlpavrfli ile ay ğn kalkmış, yüz 
yUz ve bayağı veda eder gibi bak1ş
m ıştık. Hemen ayrılmış ve nöbetçi
nin önUnde bulunCluğu sandık kü
m inin bir tarafına Mipavrili diğer 
tarafına da b n bayağı ya pışır gfüi 
nrılmıştık. Yusuf bey elinde taban 

cası olduğu halde nöbetçiyi gözlü
yor ve bizi de kolluyordu. ikimiz de 
nöbetçiye iyice sÖKÜİmuş köşelerden 
uzanan başlanmız biraz sonra da 
göılerirnt~ knrşılaşm1ı;ıtı Mipavrill 
il'. Snnki. bir pil ve elektrik kuvveU 
ile harekete geçen makine 

0

ph;tonla1'l 
gibi ikimiz birden nöbetçinin iizeri-

. ne atılmıştık. Mipavrilinin bir dem;r 
kıskacı gibi kuvvetli olan kolları ile 
kucakladığı nöbetçinin ağzını tıka
mak tn bana dUşmilştU. Bağırmak 
istemiş, kurtulmak için çok uğrnı:ı

mış ve ç.abalanmıştı amma. mm·ı:ıf
fak olamamış ve eli ayağı bağlı. ağ
zı tıkalı yere uzanmıştı ağam. 

(Devamı var) 

- - -·------- ---- -

Beyoğlund 242 Esn f 
Ccz la11dırıld1 

Son hafta zarfında Belediye zabı· 
tası tarafından yapılan sıkı kontrol 
''e takibat neticesinde 242 esnaf 
muhtelif Belediye cezalarına çarptı
rılmışlardır. 

Bunlardan, 29 tanesi gıda madde
lerinin üzerini nçık bulundurmak· 

tan, 31 tanesi caddeyi işgalden, 11 
tanesi yangına sebebiyet vermekten, 

86 tanesi otomobiJlc memnu yollar
dan geçmekten, 30 tanesi caddeyi 
kirletmekten, 12 'tanesi kapaksız çöp 
kabı kullanmaktan, 6 tanesi dükk5.· 
nını vaktinde knpnmamaktan, 9 ta
nesi otomobile fazla yolcu almaktan, 
6 tanesi iş gömleğile caddeye çık
maktan ceznlandınlmıştır. Cezalan
clırılan t1iğer esnafın suçları muh
teliftir. 

Arsalara UprUntU 
dökeni r 

Mahalle aralanndaki boş arsalara 
çöp ve süprüntü dökenlerin şiddetle 
takip ve tecziyesi için alakadarlara 
Belediye tarafından bir tamim ya-
pılmıştır. 

Sokaklarda ku 1 ra nl
Y 1 ç ktlrlp f lcıhk y p-

mak menolunuyor 
Bazı kimselerin bilhassa halkın 

kt•safet peyda ettiği semtlerde ve 
caddelerde sehpaiar üzerinde kuşla

ra, tavşanlara, kedilere ve sair hay
vanlara niyet çekUrcrck falcılık yap 
tıkları sık sık görülmektedir. İpti
dai Şark şehirlerinde görülen ve İs· 
tnnbul gibi bir şehire hiç te yakış
mıyan bu hallerin önüne geçilmP.si 
için Belediye tedbirler alacaktır. 

Bilhassa A vrupa'dan şehrimize ge
len seyyah kafilelerinin bu nevi sa
nat erbabının önünde gruplar teş

kil ederek gülü~tükleri ve birçok 
resimler çektikleri de görülmekte· 
dir. BelcdiyC', bu gibi esnafı kaldIL·· 
mayı düşünmektedir. 

Yine ayrıca biiyük tarıhi abidele
rimizin civarında bu1uann güvercin
lere atılacak yem sat'an sefil kıya
fetli kimseler de görülmek tedir. 
Bunların da bu tarzda iş görmeleri 
mcnolunacaktır. 

Mealak a f Hındaki 
•l•çlar beyaza 

boyanıyor 
Vesaiti nakliye kazalarına maııl 

olmak için Şişli • Maslak asfolt vo
lunun imtidadınca devam eden w aTAKV İ M l ğaçların kireçle beyaza boyanması-
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na karar verilmiştir. Beyaza boya
nan ağa~lar, bilhassa g celeri şoför
ler tarafından tefrik olunabilecektir. 

MUteahhltlere havale 
olun n 1 ler 

Belediye Daimi Encümeni dünkli 
toplantısında Eyüptekl Çinlliçeşme 
deresinin mtcraya raptını, Bığdgt 
halk hamamlannın tamirini, Şehre
mini Saray meydanının ve bazı so
kak kaldırımlarının tamirini, SöğUt-
lüçeşme - Kurbağalıdere yolunun ve 
Beşiktaştaki Köyiçi, Ortaçeşme kal
dırımlarını tamirini milteahhide ho
vale etmiştir. 

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

Okuyucularımız 
Diyor ki ı 

EyUp .. Keresteciler hat 
ında çallf n otobUaçU 

lerln ,ık6yetl 
K eresteciler Eyüp hattında oto

büsçülük y(lpan bir kariimi% bize 
dün funu enlattı: 

- Ben K eresteciler • Eyüp hat
tında çalışıyorum. Otobüsler in geç
tiği yol üzerinde bulunan Cibali 
Tütün fabrikasına gelen sandıklar

la eşya yolun üzerinde açılıyor. Bu 
birşey değil, bu sandıklar açılırken 

düşen ibirçok çivi parçaları yolda 
kalıyor ve bu birçok otobüslerin 
lilstiklerinin patlamasına ve bu su
retle bizim zarar görmemize sebep 
oluyor. Acaba bu vaziyetin önüne 
geçilecek bir tedbir alınamaz mı? 
YENİ SABAH - Kaıiimizin şi· 

kiıyetini biz haklı buluyoruz. Eğer 
hakikaten Cibali Fabrikası kendine 
gelen eşya sandıklarını yolda açı· 

yor ve bu suretle otobüs sahipleıi
·nin zararına sebep oluyorsa bilmi- i 

Y rck yaptığı ve bu zararın önüne 
geçecek tedbirler alacağını ümit e
diyoruz. 

Belediye Mecidiye 
KöyUnü ouzelleştirmek 
lcin Tedbir Alıyor 
Köyde im r pUinı yapı
lıncaya kad r muvakk t 
1 ğ m m er ı y pıhyor 

İstanbul Belediyesi gittikçe .gü
zelleşerek bir mesire yeri halini al.ı 
mıya bnşlıyan Mecidiye.köyünü imar 

planı yapılıncıya kadar güzelleştir

mek maksadile bnzı tcdbil'ler almak 
ilzeredir. Pazar günü Belediye Reis 

Muavini Lüt!ı Aksoy, yanında Bele

diye Temizlik İşleri Müdürü oldu
ğu halde burada tetkikat icra etmiş· 

tir. Bunun neticesinde lağam bu

lunmıyan köyün plônı yapılıncıya 

kadar, muvakkaten bir lfığam mec

rası açılmasına karar verilmiştir. Bu 
suretle çok fena bir şekil alan iliğam 

çukurları knldırılmış olacaktır. Köy
de bulunan kır kahvelcrınin de Be-

lediyenin müdahalesi ile güzelleş
tirilmesi, esnafın ve nyak satıcıla
rının ıslahı da kararlaştırılmıştır. 

Şehir Yolları 

Oç enellk favkalld• 
programı hazırlayan 

heyete vall rlyas t etti 
Vali ve Belediye Reisi Dok1or 

Lutfi Kırdar, dün sabah Belediye 

Heyeti Fenniye Müclürlü~üne gide· 

rek orada içtima eden Belediyenin 
üç senelik fevkalade yol programı-

nı hazırlayan- heyete riyaset etmiş
tir. 

Hevet, Belediye Heyeti Fennivc 
Müdürü Nuri ve İmar Mlidürü Hüı;

nüden rnütesekkildir. Program bu

günlerde Şehir Meclisine sevk olu
nacaktır. 

Temizlik ı için 
yeni tallm tnaR'e 

İstanbul Belediye i, çöpçüler için 

yeni bir talimatname hazırlamıştır. 

Çöpçülerin fanliyet saatleri bu tali-

matnamede şöyle tesbit olunmuştur: 

Çöpçüler, yazın saat 6 \•e kışın 7 :ie 
vazife başında bulunmuş olacaklar--

dır. Muayyen saatinde vazifesi ba
şına gelmiyen çöpçüler, ilk defa 115 
gün vazifesinden ihraç olunacaklar 
ve tekerrüril halinde vazifeden tar d 
olunacaklard ır. 

Ayrıca çöpçü onbaşıları için mın
taka~arına en yakın polis merkezle· 

rinde birer devam cetveli ihdas c

lunacaktır. Çöpçü onbavıları her gün 

muntazaman bu cetveli imzalıya

caklardır. Temizlik 1 leri Mildürü , 
haftanın gayri muayyen günlerinde 

bu cetvelleri tetkik ve kontrol ede-
cektir. - .-

Japon akas 
Vesikaları 

ihraç edllen tuzlara mu
kabll •hnan veeık •rın 

lptallne karar ıveril 1 
:Japonya'ya ihrnç edilen tntlara 

mukabil .alınan takas vesikalarının 

iptaline karar verilmiştir. Bu hu
sustaki Maliye Vekiletl kararında 
deniliyor ki: 

ctnniB8.r1ar idaresinin Japonyayn 
sattığı tuzlar Jçin alıcı ile akdeyle· 
ôiği m~ka.velede FOB esası kabul e· 
dilınişken, Japonlarla bilahare akte· 
dilmiş takas anlaşmasında ticari mü
badel lerin sif esasına istinat etti
rllm~i fakarrür etmiştir. 

Sif esası kabul edilmekle bir mil· 
yon liraya yakın bir serbest döviı 
sertisine- meydan verileceği müşa
hede olunması üzerine muamelenin 
fU suretle tashihi uygun görülmüş
tür: 

1 - Mecmuu 373505 lir:a 15 kurusa 
baliğ olan Sif-Fop farklarına takas 
\resika1armdan satılmamış olan 446-
155 lira 15 kuru luk kısmının satışı 
durdurulıtnuştur. 

2 - Geri kalan ve satışı yapılma· 
mış olanlardan 60 bin lirasına ait o
lanlarının iptal edildiği ve buna mü
teferriğ diğer muamelelerin de ifa 
edilmekte olduğu bildirilerek diğer 
devlet dai~eicrinde bulunması müs
tamel takas vesikaları satın alına.-

caktır. 

ikinci nevi ekmek 
meselesi 

Birkaç gündenberi vazifesi başın
da tetkiklerde bulunan BelediycnL-ı 
yeni İktısat Müdüıii, hilhnssa ekmek 
meselesi üzerinde ehemmiyetle dur
maktadır. Yenj müdür, Belediye İs· 
tişare Komisyonu tarafından riya
sete verilen ve ikinci nevi ekmek 

meselesi üzerinde komisyonun etüd
lerini ihtiva eden raporu da bugün
lerde tetkik edecektir. Bu raporun 
tetkikinden sonra yeni müdür ikin
ci nevi ekmek meselesi hakkında 
kat'i b ir karar verip r iyasete tekrar 
raporu tc,•di edecektir. 

, Beled iye İktisat Müdürlüğü dün 
bütün mevcut ekmek fiatlannı da 
tetkik etmiş \'C fiatların fpkasm::ı 
karar verml,5tir. 

eoo eeyy h gallyor 
Bugün şehrimize General Voıı 

Stöben seyyah vapuru ile 500 sev-

yah gelecektir. Vnpurdn iki film o
peral1>rü de bulunmaktadır. Bunlar, 
geçenlerde lilme aldıkları İstanbul 

manzaralarmı tamamlıyacııklardır. 
Vapur, şehrimizden yarın akşam 
hs~cket edecektir. 

sım BUreyva g idi 
Matbuat Umum Müdürlüğü Mem

leket Bürosu Şefi Bny Asım Sürey
ya fstsnbul'a gelmiştir. Yarın An
kara 'ya gidecektir. 

ErUpd yol t mir ti 
15 gün zarfında Eyüp kazası dnhi· 

Jinde 1200 metre murabbaı parke 

kaldının ve 1113 metre murabbaı 

adi kaldırım ve 860 metre uzunlu
ğunda lôğam tnmirt yapılmıştır. 

~ 

K raköyd ki otomobil 
çl 1 t nvlr olun c k 

Karaköyde otomobiller için yeni 
tesis edilen Denizbank'm önünden 

geçen yol karanlık olduğundan ten
virine karar verilmiştir. 

V'VVVVVV'V'V'V'V'V'V'V'V'V'V'V'V'V'V'V'"""'.AA~, 

TOPLANTILAR : 

KONGREYE DAVET 

Matbaa işçileri Birliğinden: 
Mutad s~nelik kongremiz, 14 ma· 

yıs 1939 pazar günil saat 10 da akte
dileceğinden azamızın Eminönü 
Halkevi salonunda hazır bulunmala
rı lüzumu tebliğ olunur. 

* ,,.. 
Yıldırım Davutpa6a Klübü Baş· 

kan lığından: 

Klübümüzün yıllık kongresi 14/ 5/ 
1939 p azar günü saat 10 da Hekim

oğlu Ali paşadaki klüp merkezinde 
aktedileceğinden üyelerimizin ızel
meleri rica olunur. ~ . 

Akdenizdeki Vaziyet 
Almanya. Polonya hakkınd~ki ta· 

leplerinin Varşova'nın gösterdiği :ta• 

vır ve serdetti~i müzakere şartta~ 
na rağmen, istediği şekilde tshak• 

kuk etmesi için, Roma'yı kafi ol~ 

rak bu cepheden kendi görüş zavi• 

yesine iltihak etti~k için çalı• 

§ırken, İtalya'nın Akdenizdeki va· 
ziycti dikkati celbetmektedir. Ge• 
çenlerde de izah ttiğimiz vcçhile, 

mihver arkada.,.cn A1manya'nm Po· 
lonya meselesinde faaliyet sarfetti· 

ği sırada, Roma susmakta ·ve daha 
:dyade, Pol~nya ile dostluk mü~-
betlcrine dayanarak arada, tabii 

Berlin'in lehine olarak bir mutavas

sıt rolü oynamak arzusunu izhar et· 
mekte idi. İtalya'nın, Almanya'nın 

ibaşıucunda 30 milyonu mütecaviZ 

bir kütlenin dostluğunu !ini bir su· 

:rette kaybetmeyi, siyasi muvazene 

bakımından, pek te hoş görmiyeceğl 

düşünülebilir. Faknt ne de olsa Ro· 
ma, crgeç, takip ettiği siyaset ba· 

kımından, nihayetülemirde Polon· 

yayı Almanyaya terk mecburiyetin· 

de kalacaktır ve yakında tezahürün· 

den de anlaşılacağı veçhile Kont' Ci· 

ano ile Alman Hariciye Nazırı ara· 

sındaki son görüşme_ üzerine buna 

belki de muvafakat etmiştir. Ynlntı 
araya sıkışan bu hlidlseyi bertaraf 

ettikten sonra, İtalya, mihver siya· 
setine istinad ederek, Polonya me-

selesinin kat'i inkişafmın neticele· 

rini beklerken, Akdenizdeki emelle
rini terketmiş değildir. 

Roma'nın, Arnavutluk'taki işgal 
hareketini, Adriyatiğin müttehiden 

kontrolünü temin gayesile yapılmış 
bir askeri hareket olarak gösterme· 

sine rağmen, Akdenizdeki ~yat! 
rnenfaalleri olan Paris • Londra blo

ku hAdfsatı dikkaile takip etmekte· 
dirler. Bilhassa ltalya'nın Süı-eyş, 

Kırmızı deniz ve Tunus tarafındaki 
sevkülceyşl sahalara müteallik is· 

tekleri, müstemlekeci büyük devlet• 
lcri daimi surette meşgul etmel<tc
d ir. 

İtalyanlar Süveyş kanalının ida
resine karışmak hususundaki talep-

lerini daha ziyade iJ..-tisadi amillere 
.dayamakta ve bunları Süvcyş kum· 

panyasının idare meclisine iştirak, 

ve bir de transit resimlerinin tenzili 

hususlarına inhisar ettirmektedir
ler. 

Fakat, hadisatın tekemmüliinU 
biraz dikkatle tretkik bu iktisadi is· 

teklerin altında bır takım siyast nok· 
taların tebellür edebileceğini gös
terir. Zira ortada, Süveyş kanalının, 

muhtemel bir harp vukuundaki ro· 

lü, yani, İngilizlerin, daha doğrusu 
İngiliz - Fransız • Mısır kuvvetleri· 
nln müşterek müdafaa tertibatı ta· 

rafından kanalın f talya'ya karşı mu· 

haraza edilmesi, hattA kapatı1msı 

tehlikesi mevzubahstıır. Halbuki bu 

da, İtalyımlar için hayati bir mesele 

halini almaktadır. Çünkü Roma na· 
zarında Süveyş kanalı, her hangi adi 

bir muvasala tariki olmayıp. kendi 
imparatorluklarının emniyeti için 

ellerinde "bulunması zaruri, hiç de· 
ğilse aynğını basması liizımgelen 
hakiki bir istikbal yoludur. 

İtalyanlar, bu suretle, diplomasi 
tarihinde uzun müzakere ve müna· 

kaşa mevzuu siyaset dalaverelerine 
sahne olan bu meselede, İngilizlerin 
kanalı kaparnıya matuf muhtemel 
hareketlerinden endişe ederek, ktı· 

nalın müdafaasının beynelmilel bir 

hale ifrağını talep etmlye doğru git· 

mektedirler. İngilizler ise, Habeş 
harbi arifesind@ ve esnasında serde· 

dilen bu ta1eplerJn doğurabileccğı 

neticelerden ku§kulanarak hareke1e 

geçmeyi ihmal etmemişlerdir. 1936 
senesinde Mısır htikOmetile aktedi· 

len siyasi bir vesika ile, Mısır ordu· 
sunun kendi vasıta ve kuvvetlerilo, 

kanaldaki seyrüseferin mutlak ser· 
bestisini ve emniyetini temin edecek 

vaziyete gelmesine intlzaren bu su 

yolunun rnildafaası zımnında Mısır 

kuvvetlerile teşriki mesai edecek 
askerlerinin bulundurulması imkd· 
nını elde etmiştir. 

Dr. Reşad SAGAY 
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YIMl5A8Aft lufaı 3 -- lehistanın 
Alman - İtalyan Askeri C e va b ı 

Paktının 

j Milli Şefin Hatay 
Halkına Selim Ve 

Muhabbetleri 

Roma Atlı 
Müsabakaları 

(Baş tarafı l inci sayfada) 
Friedberg r ikinci, Alman Mucken
berger üçüncü gelmişbir. 

mzası 
---·~, ..,~ .... w "il• • • 

(Battarafı 1 inci sayfamı d ) 1 . 
Alman _ ttalyan paktı h~ ngiltere ve Fransa doğu A vru-

tefsiratta bulunan. Petit Pa .. da pası dcv·l"1:'1::r~le .anla§m~lardır. Sov 
gazetesi diyor ki : nsıen yetler Bl?lıgı ıhtiyaç halinüe bu dev-

c1ttüak Fr letlere derhal yaı clınıa amade oldu-
ansız mahfilleerinde gu- b" d" . . §İmdiye kadar tef • t nu ıl ın;ın, ıngı1tere ve Fransa 

Slra yer verme ke d" . J miştir En fazla _ · n ısıne ya nız kalmıy cağını bi!-
Bik . b yaptıgı şey, bu ve- direceklerdir 

anın undan böyle ıtalynn eli ı . · 
masfsinin icraat hU . ti . P o- Darly Mail gazetesi, hlilano pak-
tahdit edebilece- · fi;;!~ m az çok ~rdan onra demokrasi devletleri i· 
sı olmuştur Diplgı ı . ın~nbuyanma- çın v:Wyette d ğişiklik olmadığım 
haf . oma.suruz unu mu- ka'-'dediyor 

aza etmelidir .J • 
... •• ('>L • l t . d" Jour gazete · b "Tk ... uronıc e ga.ze csı ıyor 

aında İtalt.•anın ~ u mu da at esn:ı- cSovyctler Birliği ile askeri bh· 
.J manya an Polon- ki : · 

Ya ihtııatının muslihane bir tt · · · "' 
tesviyesi i in er . sure t.:! ıttifak kadar hiçbir şey müessir o-
yı talep ettiç"ğf ınden gclenı yapma- lamıyacaktır. Hiç bir şey Bitleri ve 

ne muhakkak g·· ·· ·ı Al bakıyor. ozu ı e man kurmayını yeni bir sergüzeş-

Epoque, Millno tebu-· . te atl?1aktan daha iyi .mcncdemez . ııı 
man - Leh ihtildfına. dairgu~:u: . Al- Aınınn)"Odnki Lehhler t.aıyik 
atisi hakkında h" b" goruş te- r.dilh·or 
~- . ı~ ır ızal atı muh- v 8 ( · 
"'"ı olmadığını tesbit eli . . arşova, A.A.) - Almanya· 
Yor ki: c yor ve dı- daki Leblilc!' Birliği dün Alman Da-

c Verilen malum t .. biliye Nezaretine mürncat edere.k 
nın noktai nazarı n; :ore, ıta~ya- 1! mayısta yapılan nüfus yazımı i
Meselenin Berı· ilg e e çalml.stır. çııı derpiş edilen usulleri protesto 

ın e Vnrşova l . 
Btnda do;;...•da d - ara ey emış ve bu usullerin Lehlilere 

c. .. n ogruya halr . . ·ır 
Yeni bir teşebb"" ı ıçın mı ıyetlerini beyan imkiinını vermi-
teşebbU p us yapılacal:tır. Bu feeCğini bildirmistir. 

• S, olonyanın yeniden azi '" 
Y t değiştirerek 

1 
"it . v - _ Bundım b:ışka gazetelerin ynzdı-

bağtanm a.. • tm n~ı. ere ıle olan gına göre Oppeln Sile::ynsında bir 
c,..1/§e eElnl tazanım Pnk hAd" edecektir E- Cia un "'" a. 'Seler olmuştur. Sterlitzdeki 

lngiliı g~ranif::. . n~ Polonyanın son Leh mektebi de Almanlar tara
Alınan . . i ~ı istilıfaf ederek fın<Jan tahrip edilmiştir. 
"- ıyı n yetine day naca - . t . . 
uat ediyor d mekti gını ıs- . mıuleır.e'de 150 Alman kilisesi-

~ndrada ~·· nm duvarla:-ma kilise papasını ,.e 
Londra 

8 
(Aao.Ag)ukkaııhhk Lehleri ~Henüz \•akit varken Al-

' · -Bu bahk" m tazeteıer bilhass ı u· 1 any"nyı f:ef'ke .. davet eden yazılar 
llıilzaltereıeri a ng ız - Sovyc:t Yazruışlardır. 
Paktı il ve Alman - İtalyan Dzierkonice'de Alman _ Leh pak·. 
:teteı e ~~olmaktadırlar. Ga- tı f 
h ere gore, Milano paktı kimscvi nın eshinden sonra bir tebli.Y ııeş-

ayrete d(işUrm · ti . ~ rcdilerek Leh eisanilea yin ya~ılma-
ınevc . emı13 r. Zıra fiilen sı edJ 
d ut olan bır vaziyeti hukuk men miştir. 

11 tanımaktadır. n'l Berı· 8 (A · . ın, .A.) - Israrla dola~a._. 

1iz ~~:ıes g~etesine nazaran, 1ngi- şayıalara göre, İtalya Kralı ma\•ıs ' 
•1:L Dletinfn vaziyetinde degı·· "k 1~38 de Hitlc>r'ın kendısine yııpt-ığt 
u.a: Yoktur t i1 şı - zıya f · d liği ile itttf ngı tere Sovyetler Bir- re ı ıa e maksadiyle 28 mayısta 
kat evv~ reddetmiyecektir. Fa buraya gelecektir. Hifler'in doğumu. 
eıntıiyetj nı e . d? Avruııasuun nun yıldönümli münasebetiyle şe-
oıaC!ı.r;., k lesinın halli münasin 1 hirde kurulan taklar, Kralı gelmP.-

--cı• anaatindedir. ı;; sine intizaren yerlerinde bırakıla-
caktır. 

ltaıya Danzıo 
işi ne Karışmıyacak 
~&Dya, Macaristanı Ruman

aıı mdalıba tta l:>ulunmtya 
Londracvkcdecekmişl 

in••-: a., 8 (Hususi) - Sureti u-
-u.aYede zaıın.edild" •. ile v ıgıne göre Ciano 

on Ribb lmı g·· .. entrop arasında yapı-
oru§J'Ueler d 

Danı.ı· esnasın a bilhassa 
tir. ıg meselesinden bahsedilmiş-

öğre.nild " -
Yaya h ıgine göre İtalya Alman 

er cephede ·· ahi fakat Al muz r olacak 
d manya ile Polon 

çıkacak b" ya arasın-
~ caktır B ır h rp e rol oynamt-
nglebi futiın una muk bil Almanya 
" k:yayı tak~ facaristanı ya SIJo
Yadan ınutaı ~e, Y but ta Ruınan
kedecekttr. ~oalotta bulunnıağa sev
bir Alınan nya Macaristanın 
d . tazyikine ınuka 
etniYeccğini bild'~ . vemet e-

f.A_ , 16• ıçin M . 
ı.unın Rumany ·ı acarıs. 
betJerı • a ı e dostane ınUnase-
~ud ni ıdrune etmesini temin 
t..._ . ape§te nezdinde ciddi """-bb :n .. çcue buıun ~ Us-

mnğn başlamıotı 
·- r. 

Prens ~o~ İtalyaya 
gıdı yor 

Belgrad 8 
Puul ve z~vces<.A.A.) - Naib Prens 
ları scyaJıatta ı~e t.tnlya'ya yapacak
~oviç te refak t arıciye Nazırı Mar-2 -~ a edecektir. 

2c~~~~~ ın~uikast 
?-.fecusı tarafında cı sayfada) 
t4 n reddi Uz · 

ya çıkan vaziyet" t k erıne or-
B ı et ik e•-•- . 

. u toplantıdan evvoı M ~tir. 
Vinde, Hırvat . açek'in e-
1'.f Ustakj reislerinden başk 
Siller·ı l Dernokr t Partisi rnunı- a 

ı e P:ırtır es-
halef et erk~ amento müttehit ınu-
nin ivtiraku:n~f ve MilU Parti reisi
llltıştur. r konferans aktolun. 

lUrvaıı ıntı 
lnüzakerel i nıessillcri heyetinin 
?nü§ vefJ: 1 saat 12.45 e kadar sil 
d v~ eden r-

e top~~onra tekrar saat 17 
~arın k&t'l bir • Bu akşam veya 
te!l'lelcUr. karar 'Verilmesi muh. 

Şimal Memleketleri 
~aric iye Nazı rları 

ugu .. S c khol nde toplanıyorlar 
Stokholm, 8 (Hususi) - Şimal 

memleketleri Hariciye nazırları ya
rın burada büyük bir toplantı ytıpa
caklardır. 

-·--
Alman Filosu 
Kopenhag, 8 (A.A.) - Verilen 

maJUınnta N5re, 35 gemiden mürek
kep bir Alman filosu ev,-elki gece 
lutJand'ın batı ı:;ahilJerinde Grön
tböj önünde demiı-le.ıniı:; ve dün bü
tün gün Danimarka k~ulan için
de sahilden 8 mil rrt.::ı fede manev
ralar yapmıştır. 

Filo dün akşam yeniden Gröntö · 
" " J onunde deınirleıniştir. 

Madrid, 8 (A. A.) - DoyÇland 
kruvazörü Vigo'da ve dokuzu deniz 
altı olmak üzere 22 gemi de Ferol
da demirlemi§lerdir. 

Laipzig gemisi Pontevedrada ve 
6 destroyer de Villa Farcia de La
roda' da bulunmaktaaıı:. 

Alman filosu şerefine şenlikler 
yapılmıştır. 

2 gemi de Cenovaya gitti 
Ronıa, 8 (A. A.) - t ki Alman 

Destroyeri Malagadan Cenovaya gel 
mİŞtir. 

ltalyan askeri 
manevralan 

Roma, 8 (A.A.) - Bugün Roma 
civannda manevralar ve hakiki en
daht talimleri yapılmıştır. 

Kral, Mussolini, .Alınan ordusu 
başkumandanı general Bntuchitsch 
ile İspanyol ve Japon askeri heyet 
leri ve ltalyan gen~arl hazır bu
lunmuatur. 

Habeşiıtanda ltalyan zayiatı 
. Roma. 8 (A.A.) - Nisan ayı i

çınde Habeşistanda siyah gömlekli
lerden Y1rml altı zaliif ve nefer öl
mü§tUr. Bunlardan lkisl maktul dt1§ 
mUş, blıi almış olduğu yaraların te
slrile ölmUe, yirmi 8'tl d9 lıutalık· 
tan vefat etınıatı.. . 

(Bqtara/ı 1 inci ta:rfamı:rda) 
Her hald•ı, ne Dantzig, nt koridor, 
Alman milleti için hayati bir ehem
miyeti haiz değildirler. 

Almanya buralarını ilhak ettik
ten sonra çektiği ıztıraplardan kur
tulacak olsaydı o zaman gösterece
ği ısrara akıl erdirmek k1tbil olura 
du. Fakat şimdi ancak bir gfüıteri~ 
i<;:in bu talepleri ortaya sürmüı olu.
cağına ihtimal verilebilir. Daha ileri 
gidenler mahsus bir mesele çıkar
mak arıyor ithamını da denneya'ı 
edebilirler. Fakat meselenin Lehis
tan için hayati bir ehemmiy i var 
gıbi görünüyor. 

Lehistanın ticari can damarı o· 
lan Dantzig Alman kontrolü altında 
kalır da bütün Lehistanın ikfü•adi 
hayatı Almanyanın keyfine tabi bu
lunursa onun için emin ve rahat ya
~amak imkani kalmaz. 

Almanya, ilhak emelinden vaz
geçtiği surette Dar.~zig Almanları

nın hürriyetleri, inkişafları. emni
yet ve sükunları için her türlü g:t
rantiyi elde edebilecektir. Binaena
leyh, bizim kanaatimizce Almanya 
bu yüzden umumi bir harp çıkar
maK mesuliyetini üzerine almaz. 
Arada çıkabilecek silahlı bir ihtili
f ı mevzii bir hale sokmağa imkan 
olmıyacağını herkesle beraber Al
manya da takdir eder. 

L~histan nıeS<'lesinin ne suretl-:
hallcdilcceğine dünynnın her tara
fında büyük ehemmiyet verilmesi
nin sebeplerinden biri de Çckoslo
vakyarun zaptından, İtalyanın Ar
navutluğu istillsından sonr& mihver 
devletlerinin siyasetlerinde görülen 
taşma hareketinin artık bir tevak
kuf devresine girip girmediğinin bu 
vesile ile belli olacağıdır. Filhakika, 
Lehistan üzerinde Alman akını te
vakkufa uğrarı:ıa onu art.ık normal 
vaziyete girmiş teliıkki edebiliriz. 
Çünkü bu hareketin cenuba tevec
cüh ederek Balkan yarımadasını 

kaplamasına da imkan göremiyoruz. 
Almanyanın taşma hareketi böyle 
normal bir şekil aldıktan sonradır 
ki diinyanm umumi ıztını.pları daha 
sakin, daha ~oğukkanh, mtttekabilen 
daha itimatlı bir surette görüşijl
mek imkanları hasıl olacaktır. Çün
kü muhakkaktır ki bu vaziyet bu şe
kilde uzun müddet devanı e'icmez. 
Harp iktisadi bakımdan bir felaket 
ise bugiinkü guya harpsiz vaziyette 
de ayni felaket tahakkuk etnıckte 
dır. Buna karşı temenni ett.iğimiz 
çare en evvel şiddetli buhran devre
sin in geçmesi ve sonra da de'. Jetler 
arasında konuşabilmek imkanının 
viıcude gelmesidir. 

Hiiseyin Cahid YALÇIN ===:::-=: 
Mi lli S1fimiz 

Ankara at yarışlarını ala ·,a 
ile tak ip ettiler 

Ankara, 8 (Telefonla) - Milli 
Şefimiz İsmet İnönü, evvelki güıı 
şehir hipodromunu şereflendirerek 
ilkbahar at yarışlannın birincisini 
alaka ile takip buyurmuşlardır. 

Milli Şefimizin yanında, §eref 
tribününde, fahri yaverleri Mave
rayi Erdün Emirinin oğlu Emir Na
if ve Dahiliye Vekili B. Faik öztrak 
bulunmuşlardır. 

M. Potemkin 
Dün öğle yemeğini Bükreşte 

Gafeako ile beraber yedi 
Bükreş, 8 (A.A.) - Potemkin 

öğle üzeri Sofyadan buraya ielm.iş
tir. Mumaileyh öğle yemeğini Ga
fenkn ile birlikte Yem.İ3tir. Burada 
ne kadar kalacağı belli değildir. 

Eroin 
(Battarafı 1 İlaci aayfamızda) 
Bu aramada e'\•de -bir miktar e

roin ile, eroin bulaşıklı kağıtlar ve 

çakılar, kasatura vesaire bulunmuş
tur. 

Bunun üzerine Arap HulO.Si ile 

oğullan Z-eki ve Cenap ve bunlara 
eroin veren Hamparsum, satıc.ılık 

vazifesini gören Turan, lbrahim, 
Şevki, Zeki, Nevzat ve 1brahimle 

Meryem ve Behice isimlerinde iki de 
kadın Y.akalanmıştır, 

Müsabakaya iştirak eden yegane 
Türk atı Yıldız olmuştur ve bu ~ 

üzerinde Gürkan dokuzuncu gelmiş
Antakya. 8 (A.A.) - Anadolu A· \ şek ve kıvılcımlar b:r kısım yerı.:n tir. 

jansının hususi muhabiri bildiriyor: 1 yakmtş, bir takım devletieri haritai Kral mükiıf tından evvel yaptlan 

\ . 

Devlet Reısi Tayfur Sökmen, dün Alemden silmiş ve geri kalan küçük Lido müsab~kasında da İtalyan Con
Hatay's dönmüş ve Payas istasyo. devletleri de silmek için uğra§ıyor. f-Orti birinci, Polonyalı Skulicz ikin
nunda Hatay'm her tarafından gelen Bu korkunç zamanda en emin ''e en ci, Türk Gürkan üçü ... ncü ve yine 
istikba!cilerin tezahüratı arasında müsterih ülke, en mesut ve bahtiyar Türk Polatkan dördüncü gelmiştir. 
kar~danmıştır. Başvekil. konsolos- mıntaka- Halay'dır. Kral kupası ·· abaka.sı: 
lar, alay komutan \'ekili, vekillı>r, Çünkü Hatay çok kuvvetli anava- 1 - İtıalyan binbaşı Filipponi, 
mebuslar. müsteşarlar, vüksek mah- 1 tanın sağlam ve sıcak ağuşunda ya- cNasello İtalico-. sıfır ha~ ile 2· da· 
keme, adliye, zabıta, mülki ve aske- şıyor. Müşfik nazarları altında tu- kika 20/4 saniyede. 
ri erkan ile belediye reisleri, rn"- lunuyor. Anavatanın sıcak ve lutur- 2 - İngiliz binbaşl Friedberger 
rnurlar, gazeteciler ve çok kalab:ı- kar sinesinde geçirdiğim 21 gün zar- cMaguir> sıfır hırta ile 2 dakika 21 
lık güzide bir kütle. karşılayıcılar fında nnavatundan uzak kaldığım 9 saniyede. 
arasında bulunuyordu. Devlet Re'isı aylık tahassürlerimi tadil ·:e tahfif 3 - Alman teğmen Mükenberg r 
nin bindiği otomobili ellıden ziyade etmiştir. Ana vatandan ayrı ve u- c:Lithoııı 3 hata ile 2 dakika 28/ 3 sa-

ot'Omobil tnkip etmekteydi. zak yaşamak değil 9 ay, 9 gün de ni ·ede. 
1skenderun'un giriş yerinde Dev- olsa hize elem veriyor. Nasıl bir ev- 4 - İtalyan teğmen Betioni 3 ha-

let Reisi, sıra ile bir müfreze jan- l8t annesinın '·clcv muvakkat do ol- ta ile 2 d. kika 32/2 saniyede. 
darmn. izciler ve bir kıt'a asker ta- ı;a h!cranına tahammül edem~ZSP, 1 :> - Alman Brinkmann 24 hala ile 
rafmr/:ın selamlanmıştır. Devlet Re-1 Hatay ve Hataylıhır da her hangi bir iki dakika 8/2 saniyede. 
isi Orduevine gitmiş orada halka nam ve ünvan taşısa ve her hangi 6 - Lehl· üzbaşı S ·ulioz 24 hata 

hitaben bir nutuk söylemiştir. bir şekil ve idarede bulunsa anava- =il=e=2=d:::ki::·=k=a=8=/=2=sa=. =-===== 
!skenderun'dan Antakya'ya gelen tandan ayn yaşıırnıya asla taham

Sökmen, burada da coşkun bir su- mül edemez. 20 senelık hicran nasıl 
rette karşılanmış ve doğruca Halk mazi ve rüya olmuşsa devrci tevak
Partisine itmiştir. İskenderunda ı- kuf da bir rüya ve mazi olacaktır. 
rat• ettiği nutku Parli binasının ö- Devlet reisi, nut.'uklannın sonun
nünde Antakva halkına tekrar et- da anavat na büyiiklerimizden ve 
miştir. Devlet Reisi nutkunda de- mebus arkadaşlarından gördüğü le· 
miştir ki: vrıccilhe karşı sükrnnını söyliyerek, 

cBüyük Türk mil!et!nin ruhundan demistir ki: ·Büvük Ebedi Şef Ats
fışkıran samimi sevgi, güven ve i.- türk'iln m:ı.ncvi huzurur-da eğilir, 
ınaııla baş yaptığı Milli Şef kahra- Milli Şef İnönü'nün tazimle ellcrin
man İnönünün sizlere selam ve mu- den öperim.> 
habbetini getirmekle brıhtiynrım.1 Devlet rei i kendisine sevgilcrıni 
{Şi<idetli alkışlar ve yaşasın sesle- 1 izhar eden Hırtaylılare candan gelen 
ri). Türk milletinin, Türk vatanının 1 en samimi t'"'jekkürlerini beyan et
ayrılmaz bir parçası olan Hat'ayın miştir. Bir müddet Partide dinlenen 
da koruyucusu olan kahraman fnö- ·.•e kendisini ziyarete gelenlerle has
nü Ebedi Şef Büyük Atatürkün mil· bihal eden Devlet· Reisi, Harbiyede
lete son armağanı olnn Hataya şim- ki ikametgahına dönmüş ve gece 
diye kadar olduğu gibi bundan son- 1skcnderunda Çocuk Esirgeme Ku
ra da her türlü lutuf ve müzaheret- rumunun balosunda bulunmu~ar
te bulunarak Atatürk'ün bii rük ru- , dır. Sökmen'in Hatay'a avdeti dola
hunu şad edeceklerdir. Bir müdde~-,1 )'ısile şehirler Türk ve Hatay bay
tir cihan ufkunu saran kara buiu:. raklariylc donanmış, gece tenvirat 
ların tcsadümünden hasıl ulan şim- yapılmıştır. 
~f'fi?~~~'!"S'~~----~----.-.~~~~ttm.;...;..~_.. ...... ~~CT~--~~~I!"'!'!!~~~-. 

Büyük Millet Meclisinin 
Dünkü Toplantısı 
CBaıtarafı 1 inci aay~ada) ·ı 

Ticaret Vekilinin talebi ü1.edne 
ruznameye alınan Ttirk • Alman 1 
kredi anlaşmasının müzakeresine 
geçilirken Ticaret Vekili Cezmi Er· 
çin söz alarak kürsüye gelmiş ve 
müzaJrerc mevzuu olan anlaşma et
rafında aşağıdaki beyanatta bulun
muştur: 

cMuhterem arkadaşlar, yükse.'( 
huzunınuza takdim edilmiş bulumm 

Türkiye hükftmeti borçtan ibra edil
miş .ve bonolarmı istirdat etmiş o
lacaktır. Krediden istifade için an
laşma bir vade göstermektedir. 

Bu vadeye göre sipa.ri.5lerin 31 
Kanunuevvel 1941 tarihine kadar 
verilmiş olması lılzımdır. Almanya
Y3. yapılacak siparişlerin bir kısmı, 
Türkiyede icrası lflzımgclen ameli
yata da çamil olabileceğinden açıln
cak krediden ne miktarının bu ka
bil ameliyata tefrik edilebileceği 
hakkında anlaşmada hüküm mC\·· 
cuttur. Bu hükme göre bu nevi a
meliyatı da ihtiva eden siparişlerin 
yüz.de 20 sine kadar miktarı Tiirki-
7ede sarfedilebilccektir. Kredi an
laşması hilkmüne tevfikan Türkiye 
hükumeti taraf: :-ıdan icra edifecek 
tediyatın dev•.:r.ı müddetince Al
manyı;y• bazı Türk mallarının ih
racını tezyit etmek U.zere Türkiye 

Sovyet Rusya 
(Battarafı 1 inci aayfamızc!a} 

ki elçisi vasıtası1e yeni nokta.i na
zarlarını Sovyet hükumetine bildir
miştir. Bu siyasi noktai nazar teati
leri yapılırken, bu sorulan suallere 
aleni ce'l.-aplar Yermeldiğin do ru o
lamıyacağmı mebuslar pekala tıakdit" 
ederler .• 

Chembcrlain, İşçi mebusu Hen
derson'un diğer bir sualine cevap 
vererek İngı1terc'hin hedefi Rusya 
ile en kat'i tıcşrikimesaiyi elde etmek 
olduğunu bildirmiştir. 

Cevabın esası: Bir tecavüz takdirin
de karşılıklı teşrı1d mesai 

Londra, R (A.A.) - Reuter Ajansı 
bildiriyor: 

Moskova'daki İngiliz üyük Elçi
sinin bugün öğleden sonra Molotofu 
7Jyaret ederek İngiliz tekliflerini 
tevdi etmiş olması, LitıvinoPun çe
kilmesile Sovyet harici siyasetinin 
değişmiyeceğine dair İngı1iz maka
matının memnuniyet \-erle! teminat 
almış olduğunu ve İngiliz teklifle
rinin karşılıklı bir anlaşmaya esas 
1eşkil edeceği ümidinde bulundu
ğunu gösterir. 

İngiliz cevabı hakiki bir ittifakı 
tazammun eden Rus tekliflerini ka· 
bul e :rnemekle beraber. Sovyetler 
Birli "nin Şari: ve cenup hadutlan 
komşula.nna bir tecavüz tak"rı mde 
k'lrşıl klı t ~riki mesai esasına is
tinad etmektedir. 

İstişare ve malumat teatileri vu
kubulacaktır. Ancak şimdilik bu 
tesriki mec:ainin nasıl bir şekil ala
c ğı hak}tmda sarih teklifler yapı!
manıı (' ır. 

Şarııt ı ehemmiyctfo kaydediliyor 
ki, bu nnahatlnr dahilinde akdoluna
cal· bir anlasma, sfyasi bir çember 
siyaseti suretinde tefsir ediler.ıez. -·-Acemtmiç gelf!/Of' 

Ankara, 8 (A.A.) - Yugoslavy&
nın Ankara Ekisi tı!up bu kerre Ka
hireyc tayin edil.-n Bay Accmovfç 

bu aksamki ekspresle Ankaradan 

150 milyon markhk kredi anlaşmas1 , I 
Alman firmalarından kreai ile mü
bayaatta bulunmak salfthiyetimi~ 

esas itibarile mahfuz kalmak ~ı-
tile bize mevcut mukavele §artları
na nazaran vade, faiz ve tediye ba· 
kımlarından daha müsait şcraitlc 
Almanyadan mübayaatta bulunmak 
imkinlannı bahşedecektir. Açılan 
krediden istifade yolu şöyle olacak
tır: Türkiye hükumetinin Almanya
ya vermek arzu ettiği siparişlere 

müteallik tediyatın icrası için Rei<'h
bank sanayi krcdilerile meşgul ol
mak üzere vücude getirdiği cGol<l 
Skont Bank.. nezdinde 150 milyo"l 
marklık bir kredi açılacaktır. Tür
kiyede usul ve mevzuatı dairesin® 
hükumetçe Alınan firmalttrına ya
pılacak sipari§lerin bedeli Alroan
yada kredJ)i açan Gold Skont Bank 
tarafından Alman firmalarına peşin 
olarak ödenecek ve buna mukabil 
Türkiye hUki'ımeti de, baofra tara
~mdan firmalara yapılacak tediyatn 
tekabW eden miktarlarda Reich
mar:k üzerinden tanzim edilmiş bo
nolannı bankaya tevcll edecektir. 

hüktiıneti tarnfmdnn kolaylılC gös· ~!""!'!~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!! 

Bu bonolar banka tarafından te
diyatın 18.zimülicra olduğu tarihler
den itibaren yüzde ~ faize tibi tutu
lacaktır. Bankaya borçlanılan me
baliğ 6 aylık taksitlerle on senede 
ödenecektir. 

Taksitler Türk parası olarak 
Türkiye ile Almanya arasında mev
cut ticari tediyelere müteallik an-
laşma mucibince CUmhuriyet Mer
kez Bankasındaki Almanya Kliring 
hesabına yatırılacaktır. Bu suretle 

terilmc&i hususunda iki hükfımet an 
?aşacaklardır. Bt: hususta dahili ih
tiyaç ve teahhütlerimizin evvel emil' 
de nazarı dilrlrate alınacağı ve ihra
cat disponlbiliteJeri dahilinde Al
manyaya ihraç miisaadeleıi verile
ceği tabiidir. Kreöı anlaşmasımn 

mcriycti müddeti zar:f:nda Alınan· 
ya ile m vcut ticari tediyeler anlaş
ması meriyet mevkiinden kalktığı 
takdirde muamelede bir tebeddlll ol
mıyacaktır. Yani taksitlerin Türk 1 
parasile tutan ile Türk mallannın 
milb yU. ve ihracı temin olunacak
tır. 

Kredi anla.şmasniin esas hüküm

leri bunlardır. Teferruat mahiyetin
de olmak üzere, Türkiye hlikfuneti 

rafından siparişlerin verIImes.i m-

rasmda ecnebi mütclı assıs ve eks
perlerle isti re muvafık görüldüğü 
takdirde Almanya hUkfunetf TUr-

kive hfikümetinin bu yolda göstere
ceği arzunun tahakkukunu te~hil ct
m · olacaktır. 

Keza .Almanyadan ihraç edilecek 
malların ııakliyatında. nutad ve nor 
mal tahmil §artlarına uygun bir fi-

yat ven1diği takdirde Alman vapur
lanndan istifad olunacağım., an
cak kili istiap hacmini haiz 'l"ful 

gemilerinin o terihlerde Alman U
ma.nlarında. bulunması hafJıJdc m~t

liyatın btmlnrla yapılac11ğı zilu'""t'lun
maktr.dır. 

Anla..~nda hamulenin Alman si

goı ta kumpanyalanna sigorta ct.ti

Tileceğine dair bir hllküm bulwıdu
ğu gibi Alman firmalannın mı:~ 
kasa ve tale: re i§tirnkle.riniu te-

mini i · Türki eh k'flmetinin yrıp

mak niyetinde olduğu muayyen iş
lerden Alman hUkum tini zıunanın-

da haberdar ed~e dair hülrlinı· 
ler de bulun~ktadır 

Menafi ~ arzularım.va U)'f;llll 

b ılunan bu anlaıµn:mın mPriyct mev 
kiinc kor.ulmnf:Ina yU!:sek müsaade 

ve kararlnn.'lızı istirham eylm'im.> 
Ticaret 'ekn.nin bu ~tını 

mU~ aı:ı bısdikine rut 
kanunun nuı.ddcleri okunntw} ve kn
blll ~tir. 

B. M. Yccliii, geb:.c'c 4:or-J&ntı
sını ç~anba gUn!l ynpac:ıktır. 
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HERKESiN 
ANLADIGI GiBi 

Bildiğimiz Hakikatler 
Dünya matbuatı; yarınki harpte, 

belki Umumi harpten ziyade ölüm 
dirim mücadeleıine sahne olacak o
lan Akdenizde sevktllceyş ve kat't 
netice ihtimallerini didiklemekle 
rneşıuJ ... Bu arada Rodos tahkima
tının büyük bir kıymet ifade etme
dikleri de ortaya konuluyor. Türki
yen1n burnuna sokulan Rodos ve 
Leryos tahkimatının fiili bir ehem
miyete sahip olmaktan ziyade Tür
ke göz dağı vermek üzere meydana 
getıfrildikleri malCımdur. Kaldı ki, 

Büyük Harn'te; şanlı Çanakkale 1 
~öyle dursun; açık ve miidafaası7. 
Türk sahillerine dahi, meydan ve 
vaziyete hakim düveli mü'te!He do
nanması tarafından bir iki kuru sıkı 
mermi sallanı~a hariç hiç bir~ey ya
p:ımadıkları, hatta zaman zaman ge
milerinin -karinesi infilak maddele
ri dolu- karpuz kayıkları tarafından j 
[Bu menkibeler Askeri Mecmuada 
yazılmıştır.] berhava edildikleri mn
llımdur. Binaenaleyh, bazı devletle
rin canları istediği zaman Karade
niz yolunu tertemiz edecekleri taf
rafuruşluğu bertaraf; hele dört. beş, 
cephede savaşa giri t~kleri takdir
de, can evimize sokulmuş tahkima
tın birer hamlede icabına bakılaca· 
ğı en açık, en mantıki hakikaterden
dir. 

1R 1111 il 

Ş•k• nlveUne : 

Büyüklügün Miyan 
Sokaktan birisi geçiyor, fısılda~

malar ... 
- Büyük adamdır, çok büyük. a-

damdır! 

- Niçin? 
Biraz hayret \~ biraz cehaletinlze 

merhametle bakarlar: 
- Adamda enseye, göbeğe bak, 

kör müsün? 
Bir kısım fikirlerde büyüklilğün 

hendesi hacimlerle, okka ve kantar
la kıymet alışı aklıselimin en hazin 
sefaletidir. 
Başkasının methi başlar: 
- Her şeyden habP.ri vardır, dün

ya hadiselerinin kokusunu saniye
sinde ahr ... 

- Neye? 
Demenize kalmaz, cevabın madde 

sakııletinden alınmış şamarı gürler· 
- Burnunu görmüyor musun? 
Kim bilir nereden kopup ge~rek 

gözlerle dudaklar arasına yerleşml§ 
bir beygir budu gibi muhteşem bu
run üzerinde dimağın bayağı et• par
çası haleti, kafa tasının köşelerine 

iltica etmekle dahi beşer kepazeli
ğinden kurtulamamaktadır. İnsan 
kendini, kendi aczile, kendi garabe
tile ve kendi levsile teşhir etmekte, 
bununla yine kendi alay etmektedir! 
İnsanlık! 

Feridun Oeman 

Pazarlık Yüzün
den cinayet 

fKNISA8AH rf'MAYIS 1~ 
::5--n sn FT s 
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Hasanla Ayvaz Karşllaştı 8. s ts·· M .. l"k t 
Ayvaz, Gelenin Bir Delik!Jnlı Olduğunu Göriince ır aa uren U a ~ 
Silah Yerine Eline Sazını Aldı, Bakalım Ne Söyledi Nihayete Ermişti. 
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- Doğru söylüyorsun. 
- Dur burada bekliyelim. Esasen o da biıi gö-

riince atını bulunduğumuz istikamete çevirdi. O da 
bize doğru gf•liyor. 

Böylece çok beklemeden genç atlı Köroğlu ile' 
Ayvazın önüne vardı. tki silahşor, o zaman gelen a· 
damın bir delikanlı bile denmiyecek kada.r bir çoeu~ 
azmam olduğunu müşahede ettiler. 

Bu sırada bir yabancının Çamlıbclle Jaklaştığın 
gören otuz kadar gözcü de derhal seyirtmişler, Kö1 
roğlımun yanında yer almışlardı. 

Çocuk gördükle.rinin önünde şaşıracak, korka 
cak, belki de ka('mağa teşebbüs edecek yerde hiç is
tifini bo~muyordu. Bunu gören Ayvaz, Köroğ!unun 
bir işareti üzerine atım haf"ıf ~e mahmuzladı. Diğer 
atlılar da gelen J·abancı atlının kaçmaması için bü· 
tiin etrafı bir daire şeklinde çevirdiler. Ayvaz çocu· 
ğa yaklaşınca. silaha sanlmağa tenezzül etmeden sa· 
:11nı aldı eline .. Bakalım ne söyledit 

Çocuk bu yere gelmişsi"' 
tncc bir fikre dalmışsıa, 
Nolduğunu bilmemişsin, 

Gönder altındaki atı. 

- Çocuk, Ayvazı yukarıdan aŞa"ğl süzdü. Sonra 
o da bir saz çıkardı. Aldı yabancı: 

, -· 
• Benkiın bu yere gelmişim, 

tnce fikre dalrnışim, 
Nolduğıınu bilmemiş~ ... 
Vermem sana al idişl. 

Başta AJ"·az olmak üzere herkes bn çocuğun 
gösterdiği soğukkanlılık ve cüret ka~ısında hayret 

içinde kalmııotı. Ayvazm hayreti yavaş yavaş hiddet.e 
tahavvül ediyordu. Maamafih hiç bir şey helli etme
aıeğe ~ah~arak yine sazını aldı eline: 

Çocuk bu sözi.irnü dinle, 
Sana diyeceğim dinle, 
Yol bacının yerine, 
Gönder altındaki at 

ı!ldı Hasan: 

Uğradı yolum bu yan5 
Aşkla oldum penane, 
Dövfü;ürüm döne döne, 
Vermem sana aı idişi. 

A~'\·az da. ~sini yükseltti, 

Çocuk gel inat etıne, 
Söziim dinle güce gitmtı 
Gf'l canına kıyıp gitme;· 
Göndf'r altında.ki atı. 

. 
Yabancı atlı A~ı,·azın son sözl~ri üzerine atıro 

~·ıe bir oynattl. Sonra yine aldı: 

DinJe sözüm behey adam, 
Benim de kızıyor kafam, 
Bö)·le boş liflara kanmam.. 
Vermem sana al idişi. 

' Uzaktan ikisini seyreden Köroğl1r; g-. .. ç çora• 
pıı gösterdiği yiğitlik ve cesaretten çok fazla mem-

nun kaJmıştı. Ayvaz, ~ocuğun son sözleri üzerine kı· 
Jıcma dav.ranmıştı ki Köroğlu onu durdurdu. Sonra 

o da kır atını oynata.rak: meydana cıJıh .· 

Aldı Köroğlu : 

BaıJın kaldır bak yukan 
öldürürüm 9QCuk seni, 
~ ldisl yolla beri, 
öldtiriirtim 9QCuk seni, 

• 

Gene yabancı Köroğlanu süzdiikteii sonra biraz 

a,ağıdan ·aldı: 

Affet suçum, insaf eyle 
öldürme gel beyefendi, 
~n kulunu azat eyle, ,: 
Kıl mürüvvet beyefendi 

'1dı Köroğlu : 

Sen oerden gelir geçersin t 
Dolu had.eler içersin, 
Selam vermeden ge~rsin, 
öldürürüm çocuk seni. 

Aldı yabancı : 

Irak yollardan gelmişim, 
~n bir gafle~ dalm~ş~11 
Uyumuşum, gormemı!}ın 

Kerem eyle beyefendi. 

.. Jdı Köroğlu : 

Sen bir kitti, biz kırk ld~i, 

Hem her biri yaman kişi 
&önder beri kır idir;i, 
lldüriirilm çocuk seni, 

_ lla.)Tet! Çocukta bili. en ufak b)d UıtA! 'Y1' «or
ku alameti görünmüyor. O, dağlann hakimi ve Bolu 

beyinin her gece rüyasına girip kendisine ecel te.rleri 

döktüren Köroğlu ıu ufacık çocuk \berinde hiç bir 
teair yapamasm '! tnandır, akla sığar te:V cl4ifl: 

Aldı yabancı : 

Siz kırk kişi ben bir tane, 
Dövü~ürüm döne döne, 
Atımı vermem kimseye 
Gel elimden al efendi. 

.«öroğlu, hiç ummadığı bu vazıyet ı(arşısm<lı 
kendisiİıi hiddete kaptırmakta · "urtarp-•.d· a tilı 
Köroi}p· 

.Sana bir topuz içürem, 
Can iİe serden geçüren; 
Toprak üstüne düşürem 
öldürüriim çocuk seni, 

_ Yabancıya Köroğlunun 

eliyordu. AJdı yabancı: 

At Delioğlan divane, 
~lerd olan çıkar meydıme 
Ben kılı~Ja sen gürz ile 
Gel elimden al elendi. 

\Jdı Köroğlu : 

Çocuksun gel, verme ha,-,,. 
Boş yere etme sa va~ı, 

Teslim eyle al idişi, 
öldürürllm çocuk sen 

lldı yabancı: 

Buyur öeyim kes başılb 
Fikir et Tanrının işini 
Çevir at.lmın başını, 
Gel elimden al efeodl 

"AJdı Köroğlu: 

Oynatırım kır atımı, 

Ben bilirim kıymetini, 
. Sen bilmen mi gü.rz kuv\:eru. 
öldürürüm çocuk seni. 

~dı yabancı: 

· Gürzü.nü gördüm mnhakkaır, 
Gel meydana aslana bak, 
Kolay mıdır at.I almak 
işte meydan beyefendi 

Harington M. Sagirin Ne Y ama1' 
Bir Adam Olduğunu Anlamıştı 

İbrazı muvaffakiyet edece
ğine esasen kanidim. Fakat, bürü
neceğini ve takınacağını söylediğin 
bu Hint Hilafet komitesi ajanlığı, 

kisve ve maske~i. kanaatlerimi tes
bit ve takviye etti. Hiç şüphesiz ki, 
hedefe, biraz evvel dediğiniz gibi, 
en emin yoldan ve en sağlam vası
talarla vasıl olacaksınız. Çok güzel 
buldunuz bunu. Tebrik ve takdir e
derim sizi. 

Bir saat kadar daha imtidat ~· 
den bu mülakat, maksat ve hedefin 
tayini ve teşkilata ait esas hatlaruı 
tesbiti ile geçmişti. Mustafa Sa
gir de gösterdiği yollar, bulduğu 
tedbirlerle ne yaman ve biaman bir 
casus olduğunu General Haringtona 
tasdik ettirmişti. Sefarethaneye av
det etmek üzere ayrılırken , Mus
tafa Sa~ir, General Harington üze
rinde yalnız iyi ve müsbet bir intib3 
bırakmakla kalmamıştı. Teşebbüs 

edilen hareketin yüzde yüz muvaf
fakiyetıe neticeleneceği emniyet ve 

. kanaatini de, kuvvet ve katiyetle 
telkin etmişti. 

Mustafa Sagir, General Haring
tonla yaptığı mülakatı müteakip 
dört gün sefarethanedeki dairesin
den harice çıkmamıştı. Mütemadi
yen ve ayrı ayrı Kolonel (Nelson), 
Kapitcn (Benet), (Harding) ve 
Mister (Rayan) ile de uzun müza
kerelerde bulunmuştu. Mustafa Sa
gir, kendine, tstanbulu iyi bilen ve · 

1 tanıvan bir refik arıyordu. Ne ga
' ıptir ki, Kapiten Benetin tavsiye 

ettiği şahsiyetlere ayrı ayrı kusur 
buluyor, bir türlü adam intihap ede
miyordu. Dairesine kapandığının 

dördüncü günü akşamı idi. Ziyare
te gelen Kapiten (Benet) le karşı
lıklı oturmuşlardı. Mustafa Sagir, 
elindeki listede yazılan isimlerden 
birine parmağını t>ru>mış ve: 

- Kapiten, demişti. Bu Seydi 
Abdülvehhabü1keylani kimdir? .. 

Benet, uykudan uyanır gibi sil
kinmiş, ciddi bir tavırla söylemişti: 

- Evet Mister. Şimdiye kad:ır 
size tavsiye ettiğim elemanlar ara
sında bu adamı bir türlü hatırhya
madım. Liste üzerinde olduğu hal

de çok güzel ve isabetli bir intihap 
yaptığınızı itiraf etmek mecburiye · 

tindeyim. Hakikaten bu adam si~iıı 
aramakta olduğunuz bütün evsaf 
ve şeraiti, hem de çok fazla.sile, ha-

izdir. Kendisi araptır. Uzun müddet 
Berut ve Mısırda bulunmuştur. Har
biumumide ihtiyat zabiti mektebin-

de ikmali tahsil ile zabit vekili ol
muştur. Bir müddet muhtelif cep-

karak kehanet yapar. Arapça, Frs' 
sızca, 1ngilizce ve Türkçeye ~irı~ 
dır. Velhasıl çok .zeki ve işgüzar b~ 
elemanımızdır. 

Mustafa Sagir, Kapiten Bene' 
verdiği bu ızalınll takdirler kar§ıl' 
mış ve: 

- Bes, Kapiten, demişti. BU ' 
damla ve bu akşam görüşmek istr 
rim. .. 

Beyoğlunda, Tünelbaşınc!a }Ja~ 
sun apartımanının zemin katı o.~ 
manlar Kapiten Benetin tahtı iS 

carında idi. Bu daire, hemen hem~ 
ışıktan mahrum ve kapkaranlık b 
yerdi. Hattl hiç güne~ görm~ 
Koridor ve odalarında gece ve gPJr 
düz elektrik yanardı. Kapıdan gire' 
ziyaretçi evv\!la nemli ve serin bit 
hava ve küflü ve <;ok fena bir ko= 
ile karşılaşırdı. Bilhassa karan 
manzarası herkeste korkunç ve ur 
pertici bir tesir uyandırırdı. Bir dJ' 

ire katından daha ziyade bir ınab' 
zene veya soğuk hava deposu kati:' 

na müşabih olan bu yer, kimseler 
tarafından beğenilmemiş, uzun ~· 
manlar boş kalmıştı. 

Kapiten cBeneb bu daireyi geı: 
diği zaman pek beğenmiş ve haki~~ 
ten hoşlanmıştı. Meşgul olacağı giı . 
1i i§ler için aradığı evsaf ve şerııi~ 
tamamilc ve her cihetten haiıdı. 
Dairenin iki kapısı vardı ve bu }tll' 

pılar, bilhassa girip çıkanların bil' 

riçtcn görülmesi milmkün olamı)'ll' 
cak derecede sapa ve zikzaklı bir vıı· 

ziyette bulunuyordu. Daireden ha~· 
ce ses aksetmesinin imkan ve intJ' 
mali yoktu. Oda ve salon pencere' 

leri rütubetten yosun tutmuş kalııt 
ve yüksek duvarlarla muhattı. vel· 

basıl içinde yapıl~cak gizli ve kararı· 
lık işlere fevkalade müsait idi. J3C" 
net bu daireyi görür görmez bir se
nelik icar bedelini derhal vermiş ,re 
ertesi günü arzusu veçhile bazı ts• 
dilit yaptırıp tefriş ettirmişti. 

Bu daire, Benetin yapacağı giıli 
temas ve mülakatlara hasredilırıW 
ti. Koridorlarında yaptırılan tadiIAt 
ile, bilhassa daire dahilinde buJunal' 

ların bile yekdiğerlerini görebilmele
ri, söylenenlerin işitilebilmesi, irıt' 

kanları ortadan kaldırılmıştı. Daire' 

de, l(apiten Benetin tstanbula ber3' 
berinde getirdiği ve son derece cnı· 

MUft•rl•lle alay eden 
fOförU vurdular 

Evvelki gece; Sirkecide pazarlık 
yüzünden bir cinayet olınu§tur: 

· Bir kaç gün evel tstanbula ge- ===================================~!!:!ııııt..Jll!:.:================~============ 
len ve Sirkecide Demirkapıda Ha-

helerde hizmet ettikten sonra Ga
liçyaya giden Osmanlı kolordusun
da çalışmıştır. Nihayet mecruhan 

niyet ve itimat ettiği bir Maltalı wı· 

pıcılık ediyordu. Dahilde yapıJınaS 

ihtimali bulunan her hangi bir taat 
ruza karşı da dört te muhafız b\J' 
lunuyordu. Bu muhafızların iJ<lBl 
Arnavut, diğer ikisi de Çerkes ı•Jl. 
Ayrı ayrı odalarda bulunduruldult· 
ları için bu muhafızlar da yelrdiğet' 
!erini göremiyor ve hatta tanl.flll' 

yorlardı. Velhasıl bu dairenin işle~ 
gibi adamları ve gelen misafirlefl 
kabul tarzı bile esrarlı idi. Her itıl 
kapının ilzerlerinde gizli zil pitoıı· 

ları vardı. Kapıcı, bu zillerin delalet~ 
ile, kapıyı açmadan kimin geldiğiW 
anlıya.bilirdi. 

san çavuşun kahvesinde yatıp kal
kan Tekirdağlı İsmail HüsnU ismin
de bir adam; evvelki gece saat 2 
raddelerinde Eyübe gitmek istemia· 
tır. 

tsmail Hüsnü, Sirkecide müşteri 
beklemekt.e olan 1627 nuınanlı to
för Rahminin taksi otomobiline yalı 
laşmış ve Rahmi ile pazarlığa airll· 

: mlştir. 
' Llkin; pazarblc uyuşanıaDlll ve 
~ İsmail Hüsnü dönüp giderken; 1<>· 
för Rahmi, arkasından alaylı birkaç 

: söz sarfetmietir. 

: Buna fevkalade kızan tsmail 
· Hüsnü hemen kavgaya başlamıştır. 
Kavganın bUyüdUğU bir sırada mu· 
maileyh bıçağını çekmiş ve i<>för 
Rahmiyi kolundan ve karnından a
ğır ve tehlikeli surette yaralamıştır. 

Yaralı eoför haataııeye kaldınl
pııe ve kaçmak lstiyen hiddeW milf
hri .. t:akalannııştm 

Kadıköy Ortamektebinde Spor 

Kadık6y Ortamektebincle apora çok ehemmiyet vıralmektc Hr. Yukarda saida l'eldeğirme11i 
üçllncll ortaokulunda talebeleri apor dersinde, ıolda da kız falebeyl mektebin JimaastikbaDe· 
ılnde apor yaparken ı&rllyoraaauz. 

tstanbula avdet etmiştir. İşgali mü
teakip bize müracaatle vazife almış 
tır. Elyevm Silrpagop kabristanı 

karşısında bulunan bir apartımanın 

bir numaralı dairesinde bulunmak
ta ve harice karşı kendisini bir ruh 
doktoru olarak tanıtmaktadır. Deli
ve hastalan okur, muska denilen 

ruh reçeteleri yazar, hatta fala ba- (Devamı var) 

KAPTAN BLUD ve KEŞiF ALAYI FILIMLERININ 
kudretll yaldızı OLIVIA de HA VILLAND, OEORGE 

BRENT ve MAROARET LINDSA Y'ın yarathiı 
haftan ba,a rankll muazzam fllm 

ALTIN HARBi 
Bu Perşembe Akşamından İtibaren LALE de 
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Türk Evlerine Taarruzlar 

. 
'j 

-- -·~ı_·i 
Beyazıt kuleaiaia içindeki camiiterif •• kuaaadaulıiı• 1ellmlıla ,ırea kapısı 

Şehrin ötesinde berisinde zuhur eden yangınla· maları için Rus zabitlerinin kumanda,sı altında Er7 
~ın sönd~ln:ediğini ve gece vakti Ermeni milisler menisiz müfrezeler teşkil edip kitale silahla müma· 
arafından ıslamlardan ihtiyar ve hastaların bile ev- neat etmek vesairedir. Erkence yüzbaşı Julkeviç ile 
ler~en toplanıp bir semti meçhule gönderilmekte ol· birlikte miralay Morele giderken yolda topçu cepha· 
dugunu doktor Zavarife söyledig~•- ı illa mısa ı . ...... zaman yangın- ne deposunun önünde buna memur o a~ m . ~: . . • 
ar~n ıtfası ve isl8.mların toplattırılmaması hakkında ni Bağratonyana rasgeldik. Ricat emn verıldiği ıçın 
emırler verildiğini bildirdi. cephanenin infilak ettirilmesini arzu ediyorsa da bu 

. Doktor Zavarif ile akdemce geçen mUbahaseleri- bapta benden emir alınması 18.zımgeldiğini söyledi. 
mızde kendis· h"'k" · l hi . • 1 u umet azasından bulunmak sıfatile Buna hayret ettim. Çünkü cephane deposu mıra aY, 

ç bır guna yolsuzluk yapılmamasını son derece ar- Doluhanofa aitti. Maamafih cephanenin infilak etti-
zu ve hun b .. t'. ku ı · rek b a u un vvetile çalışacağını söylerdi. Ge- rilmesi hakkında topçulara hiç bir emir veri memış 
k' 

1 
~ ve gerek bunun emsali olan Ermeni mütefek· olduğundan bu infiliktan bütün Rus zabitlerile bir· 

Y
1.~ erkınl d:n hep bu yolda muvafık fikirler işitirdim likte şehir halkı da müteessir olacağından infilak et-
ure erınd f k' ı · · h b"J e ve ı ır erınde ne maksat beslediklerini tirilmemesi lüzumunu söyledim. ikna ederek cep a· 

1 
mem, ancak lisanlarından Ermeni müt f kk' ı · neyi kurtardım. Miralay Morelin karargahına yak· 

arasınd k't 1 _ e e ır erı 
alenen a .. ı _ a ve _yagma fikrinin mekruh olduğunu laştığımda herkesin kaçmakta olduklarını gördüm. 
k" soyliyenlerm mevcut olduğu gayrikabili in- Karargahın karşısındaki Amerika konsolosunun evi 
ardır. Doktor Zavarif Ermeni mefkiires· · b d tamamen tutuşmuş ve yanmakta olduğunu gördüm. daha · · b.l mı en en 

1 ıyı ı mesi lazımdır. Andranik tarafından veri· Miralay Morel ile Torkom beygirlerine binmişler 
:n kararın sureti icrası hakkında bazı guna müza- ve eşyalarını bir otomobil ile bir kaç arabaya tama-

erattan sonra herkes evlerine dağılmıştı. men yüklemişler, firara hazır bir halde bulunuyor-
tleri ~rzurumda sebat etmek meselesine gelince lardı. 

attaki tahkimatın kmr\·eti ve m'u'daf"" . k k d ld tett it"b ·ı urun es- Saat sabah yedi idi. Ahvalin ne mer ez e o U· 
kıtaatı arı e ya~ Kürtlere karşı değil muntazam ğunu sorduğumda sabah beşte ricat emri verildi~ 
Mlit a kar~~ bıle kırk iki gün müdafaa edUirdi. halde henüz bu emrin bana vasıl olmamasından bır 

areke nıuzakeresi hengammda Kürtler .. . 
remediklerini Türkiye hilkfimeti resmen b"~d~oz .geçı1• şey anhyamadığını söyledi. Korktuğum başıma gel· 
makta Kürtl · h" 1 ırmış 0 • di. Rus zabitanı ve toplan himayesinde Ermeniler 
ittihazı bizi;r:rc:ı:u:ı~::;:ı her türlü tedab\r firara muvaffak oldu. Rus zabitanı toplarını bizzat 

Gece haneme avd t d k. · kendileri idare etmek şartile mUtaarrızini tevkife ça· rülın" A e e er en yangınların söndü· 
oldugu~ş v

0
: .~~: guna yolsuzluklardan eser kalmamış lışırlarken Ermeniler geride rahatça katliam yapıp 

g ruluvordu K Ah firara muvaffak olmuşlardır. Kendim gelmeseydim 
ların tahrib' .'. A • ararga ıma avdet edince top-
tarfınd b 1 ıçın laz~gelen emirleri verdim. !ki 2'lin ricııt emrinden hiç bir Rus zabitinin haberi olmıya-

a unlar tahrıp olun b 'l· d' p 0 caktı. Evvelce vekayie dair mümkün oldug~u kadar karanlığından . . . a ı ır ı. iyadelerin gece 
bitlcritnin r bılistıfade siperleri terkettiklerini za- az maIUmat verdikleri halde bana hiç aidiyeti olmı· 
tıktan apor'larından anlıyordum. Bir ok u ~ • yan tamimleri ve emirleri de gönderiyorlardı. llk 

sonra telefon! · . ç graş ·ı · k b f 1 k tlere haberleri kend' . ~ mıralay Moreli bulup aldığım işim piyade mermı erme arşı mu a aza ı ce e 
Jer alıp takviyı:ınke tsoyliye.?ildim. Buna karşı tedbi'!"· bürünüp Kars şosesinde serbestçe firara koyulan ce· 

ı aatı gonde ·ıd·v· · sur ( !) Ermenilere son teşekküratımı ifa etmek içia 
ıustan dolayı hiç b' rı ıgı cıhetle bu hu- 1 dirdi. ır tehlike mevcut olmadığını bil- Mecidiye tabyasına koşup bunları şarapnel ile güze ce 

bir selamlamak olacaktı. Ancak firariler arasınd~ 
Haneme gidip gece saat b ' d hiç kabahatsiz bazı kimselerin de zarar göreceklerini 

Ue üç arasında şehirde tek . ır ~ yattıktan sonra iki 
başladı. Tıpkı geçen .. 

1 
tük sılft.h sesleri işitilmeğe ,düşündüğüm için bu fikirden vazgeçtim. 

wı. gun erde olduguv "b' k Erzurumda daha bir rok ahali ve çoluk çocuk c.rmeni sesleri b lt d gı ı so aklarda "' 
ahalinin cebre~ g\·~~a al~rı, kapıların kırılması, kalmışt.ı. İşte Ermeni fatihlerinin bu veçhile Rus za· 
başladı. tki dtisil:c: ~esı gürültüleri işitilme~c bitlerini aldatmalarından dolayı toplar tahrip edile
\relA içinde bul' benı pek sıkmağa başladı. Ev- memişti. Hemen karargaha avdet ediyorduk. Yolda 
lerin bu (H" ~nup ta meseleyi gözlerile görmiyen- korkularından akılları başlarında kalmıyan bir çok 
~aptıkları v:~rı~et Mücahit.leri) Ermeni eşkiyasının Ermeni firarilerine rasgeliyorduk. Yollar firarilerin 
desne Yaptıkl şe ve re.zal~ti Rus zabitlerinin müsaa· attıkları eşya ve malzeme ile dolmuştu. Yollar geçil· 
tnenilerıe birl~::ı zannedıp ~~.s zabitlerinin de Er- mez bir halQ geldiğinden sokakların biraz daha ten
ruza başlıyan k"tl lekelenmesını saniyen Şehre taar- hasına sapmıştık. Burada bir çok insan feryatlarile 
taatı dahi bulu 

1 
e arasında muntazam Osmanlı kı- yaylım ateşe tesadüf ettik. Sokakların dönek mahal· 

b ,_ nnıak ihtim r ld ğ 
ı:ŞY.Umandanın kararı ve a 1 ~ u undan ve halbuki lerinden ileride ne olduğu görülmüyordu. Yalnız kar-
taatıa harbetmek lın emn ve arzusu muntazam ıarm üzerindeki kan lekelerinden bu civarda mubare .. 

ret olduğundan bu ~h ~yıp §e~rin tahliyesinden iba· be cereyan etmekte olduğuna hükmederek geri dön .. 
ınali, iki mlihim sebep~ e dahi blr suitefehhüm ihti- dük. Dörtyol ağzına gelince arabadan inip yaya yü .. 
rerat ittihaz ettim: ere karşı berveçhiati mukar· 

Sabahleyin erkence M' 
iki teklifte bulunmak: ıra.tay Morele gidip kat'i 

Evvela Erme ·ı · · 
4arınaa değilse t nıl erın ş~kavetini tatil etmek ikti· 
ttine çeviri . . op arın bır kısmını Ermenilerin ÜS· 

etrnek. sa:ıy:~ti~:r teklif etmek, sonra ateşle icbar 
4!ererek harek .. t h akb~p ~tıka.teme memurları gön-
:.._ a ı ar ıyenın tat·ı "ki il 
~ kan dökülmeksizin ı ve ı g n zarfın· 
edileceğin." 0 Erzurumun tahliye ve teslinı 
lnun tahıi~ ~ma.ıııı kıtaatma bildirmek ve Erzuru-

. es esnasında Ermenilerin kital Y.apama~ 

rümeğe başladık. Sokakların birinden milis kuman· 
danı Ermeninin at üstünde olarak çıktığını görünce 
tahminimde aldanmadığıma hükmettim. Karargilı.:ı 
avdetimde piyade ile birlikte ricat etmeleri için ba
taryalarıma emir verdim. Topçu zabitlerinin aynl .. 
ması için nakliye arabalarının verilmesini emrettim. 
Nakliyedeki arabacıların daha geceden kam.ilen fira~ 
etmiş oldukaJrını öğrendik. 

Baştan aşağıya kadar fişekli Ermeni firari ne· 
ferleri hayvanları arabalardan söküp bir beygire 
ikişer kişi binerek Krsa doiru firara. koyulmuşlar • 

(Devamı var) 
• 

... ,., .... 

Büyük Britanya Donanması 
Denizlerde Hakilniyet, ingiliz imparatorluğunun Hala 

Değişmiyen Ana Prensibidir · 
Britayna 1mparatorluğu nazarın- . 

da deniz kuvvetleri, dünya yüzünde 
hakimiyetin esası olarak kalmakta· 
dır. Bu sebepten denizlerde hakim\• 
yet, İmparatorluğun henüz değiş· 
nıiyen bir ana prensipidir. 1939 _se: 
nesi İngiliz bahriye tarihinde mıslı 
görülmemiş bir faaliyetin dev~ml• 
na sahne olacaktır. 31 martta nıha· 
yet bulan 1938-1939 mali ~e~esi -~ar
fında Büyük Britanya rnıllı muda· 
faaya 388 milyon sterlin sarfetm.iş
tir. Yeni mali sene zarfında bu mık· 
tar 523 milyon sterlin olarak hesap 
edilmektedir ki bahriyenin hissesi 
takriben 150 milyon raddesinde gö· 

rülmektedir. 
Şimdi hali inşada o1a~~ gemileri~ 

yükselen rakamlarını gozden geçı· 
relim: 1935 senesi 1 şubatında bu 
rakam 139.300 tona baliğ oluyordu. 
Bu miktar, 1937 1 kanunusanisinde 

375_700 ton; 1 kanunusani 1938 de 

547.000 ton olarak kendisini göste
riyordu ve gelecek 31 martta da to
naj miktarı 659.000 tona çıkacaktır. 
Birinci Deniz Lordunun 1939 sene
si raporu, yapılacak yeni inş~attn 
listesini ihtiva etmektedir. Bu ınşa· \ 
atta! İki hattıharp gemisi, 1 tayyare 
ana gemisi, 4 kruvazör, 2 muhrip fi
lotillası 4 denizaltı gemisi, 20 seri 
muhafı~, ıo m.ayin tarayıcı g~mi, 1 
seri mayin gemisi, 1 lanstorpıl mo
törleti sefinesi, 1 nehir ganbotu, 1 

hastane gemisi, 6 torpil atacak mo
tör, 1 açık deniz romorkörü, birkaç 
parça da muavin gemi m~vzubahs: 
tır. Ayrıca krala mahsus bır de yem 
yat inşa edilecektir ki, icabında bu 
gemi hastane gemisi olarak kullanı· 
fa bilecektir. 

Bu listenin basında gelen iki ge
mi 40 bin ton hacmi istiabisinde ola
caktır. Bu rakamlar, Britanya Ami
rallığının, vakit geçirmeden, deniz 
kuvvetini yükseltmek gayesini gös
termektedir. 

Az bir zaman içerisinde mümkün 
mertebe en büyük, en süratli ve en 
kudretli harp gemilerini sinesinde 
toplıyan bir deniz kütlesi vücude 
getirmek istemektedir ve bunlarm 
süratleri de, halihazır filolarında i
cabeden 30 milden aşağı olma
mak cihetine gidilmektedir. 

Beynelmilel bir buhran takdirin· 
de, bugün İngilterenin istifade ede
ceği zırhlı sefineleri1 iyi müsellah, 
fakat yeniden düzeltilmelerine rağ
men sür'at noktasından aşağı olan 
beşer hat zırhlısından müteşekkil iki 
filo teşkil etmektedir: Ramillies, 
Resolution, Revenge, Royal~Oak, 
Royal-Sovereign. Bunlar, 1914, 1915 
ve 1916 da denize İndirilmişti. 29 bin 
tonu tecavüz etmektedirler. Top 
kudreti: 380 mm. lik 8, 152 mm. lik 
12 parçadan müteşekkildir ve ayrıca 
102 mm. lik 12 tayyare defi topu 
vardır. Ve beş tane Queen-Elisabeth 
tipi sefinelerin tonajı biraz daha 
fazladır. Malaya ve Barbam 31100 
ton, Valiant, Warspite, Queen-Eli
sabeth 30600 tondur. Bunlar daha 
eskidir. Zira denize indirilmeleri ta
rihi 1913 ile 1915 arasındadır. Silah 
kudretleri aşağı yukarı ilk beş zırh
lmınkilerle müsavidir. Yalnız bu 
tip zırhlıların sürati daha fazladır. 
Yani birinciler 22 mil yaparken, iki 
Malaya 25 mil, üç Queen-Elisabth 
24 mil gitmektedirler, 

· İngilizle~n müttef;ki Fran ~ ı:ı doaanmaaı Bir geçit resainclı 

Bundan başka 1925 te denize ir:ıdi~ 
rilen N elson ve Rodney daha f-azla 
tonaja maliktirler: 33950 ton. 

Harptenberi inşa edilen yegane 
İngiliz sefinelcri bunlardır. Silahla
rı müthiştir. Esas top kuvveti, 406 
mm. lik dokuz parçadan, tali top 
kuvveti, 152 mm. lik 12 parçadan 
müteşekkildir. Ayrıca 127 mm. lik 6 
tayyare defi topu, iki denizaltı tor
pili atmıya mahsus cihazı, bir veya 
iki tayyare de vardır. Taarruz kud
reti cihetinden bunlar dünyanın en 
birinci gemileridir. Denizaltı kuv
vetli bir himayeye malik oldukları 
gibi, üç de zırhlı köprü vardır. Yal
nız asri tabiye ihtiyaçları için sü
ratlcri azdır. Yalnız 23 buçuk mil. 

Britanya donanmasının yegane 
seri büyük scf ineleri, Renown, Re
pulse ve Hood harp kruvazörleridir. 
İlk iki tanesi, 1916 da yaphmışsa da, 
şimdi tamamen yenileştirilmiştir. 

3200 ton hacminde 38 mm. lik 6 topu, 
102 mm. lik 12 topu, 533 mm. lik iki 
torpil atmıya mahsus cihaz ve dört 
tayyare vardır. 

Hood, hakiki bir muharebe devi
dir . .İmkan nisbetinde her türlü ta
arruza karşı muhafaza edilmiş ve 

1 
hali hazırda su üstünde yüzen en 
büyük harp gemisidir. Yalnız eski
dir. Yani 22 eylUl 1918 de denize in
dirilmiştir. Hacmi 42100 tondur. 380 
mm. lik sekiz topu, 140 mm. lik 12 
topu, 102 mm. lik sekiz tayyare defi 
topu, 533 mm. lik sekiz torpil atmı
ya mahsus cihazları vardır. 

Bu suretle eski zırhlılar ile yeni 
yapılanlar arasında oldukça tehli
keli bir fasıla vardır. 

35000 tonluk King-George V ve 
Pricne-of-Wales ismindeki ilk hat 
gemileri inşaat tezgahlarında ancak 
yirmi beş ay kalacaklar ve denize 
indirilmelerinden 13 ay sonra İngi. 
liz filosuna iltihak edebileceklerdir. 
Yani aşağı yukarı 1940 senesi bida
yetine doğru. 
Diğer üç tanesi, Duke-of-York, 

Beattey ve Yıllicose'adn ilk iki ta
nesi 1940 bidayetine ve üçü "de 1941 

bidayetine doğru faal bir hale gele
cektir. 

Bu suretle, eylülde faal servise 
girecek Alman ve İtalyan hat gemi· 
lerine karşı icabında karşı koymak 
hususunda İngiliz - Fransız anlaş
ması için Fransız Dunkerque ve 
Strasbourg zırhlılarının ehemmiyeti 
büyüktür. 

İJngilizlerin mevzubahs yeni ge· 
mileri Vaşington itilaflarının rnüsa· 
ade ettiği azami hacim üzerinden, 
yani 35000 ton üzerinden yapılacak· 
tır. Esas top kuvveti 356 mm. lik on 
toptan ibaret olacaktır ki, bu da va
satidir. Zira Vaşigton itilafları 406 
mm. lik kalibreye müsaade etmek· 
tedir. 

Bu gemiler, ~ok kuvvetli bir mu
hafaza tertibatına malik oldukları 

gibi süratleri de 30 milden .aşağı ol
mıyacaktır. Bu gemilerin her birin· 
de 4 tayyare bulunacak, ve 132 mm 
lik 16, ve 40 mm. lik 32 tane tayyare 
defi toplarma malik olacaklardır. 

Bunlardan Duke-of-York. Beatty 
ve Yellicoe 5 mayıs. 1 haziran ve 20 
temmuz 1937 tarihlerinde tezgaha 
girmiş, ayni tip gemilerdir. 

1938-1939 programında ve bu se
neki programda görünen diğer dört 
büyük zırhlı da 40 bin ton hacmini 
geçmiyecekler ve 406 mm. lik top
larla teçhiz edileceklerdir. 

Lion ve Temerani 21 şubat 1939 
da 1smarlanmıştır. Mecmu olarak, 30 
mil süratle sc_.yredecek yeni zırhlı 

filosu 335000 tonu geçecektir. FaaJ 
servisteki muharebe kruvazörlerile 
1 nisan 1940 ta Büyük Britanya, 
441000 tona malik olacaktır ki, buna, 
üç Clemenceau tipi zırhlıları da ila
Ye edilmek şartile 193000 tona baliğ 
olan Fransız zırhlıları da inzimam e· 
decektir. 

Buna mukabil 35000 tonluk d8rt 
vahidin rakamı kabul edilmek şar. 
tile Almanların 212000 ton, İtalyan
ların da 140000 ton zırhlıları ola
caktır. Bu suretle 1940 ta ve hele 
1942 den itibaren faikiyet ezici bir 
hal kesbedecektir. 

lngilil~leria hali inşada meıhur Beıiaci Georı• gemlıinin mOıtakbel ıekil 
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Anaların Günahı Yurdun BuMeÜ;ak Şehri Başpehlivanları 
Yazan: zıya sever • • 

1 
_-Akkoyunlu Kazıkçı Karabekir-

o, bu dünyada hiç tiir suç işle- çurtma alıp ııehrin dışındaki çayır-yenı bır Mamure oluyor - 38 - YAZAN: SAMI KARAYEL 
memişti. Fakat gene de ilzerinde larda uçurtmağa gideceklerdL Kü- s •• ı N ı 
en büyük bir gilnahı taşıyordu. Ve çük Şadinin ne uçurtması ve ne del • • d y . s· H Kazıkçı u oyu ası 
b:ı~kniarınm ~u günahını ömrünürı almağa parası vardı. İçlerinden biri: Şımendıfer Van a enı ır a yat, 
sonuna kadar omuzlarmda taşıma- - Git bakkaldan ip kağıt al! 

ğa ;;:::~~. hiç şüphesiz kl a· ~~;.,::· !.:." babanın ha- Bütün Bir Hareket y aratacaktıı: yen dig" ini Anlatıyor 
nasız babuız doğmuş değildi. Her- 11kten buna razı olmak i.steme
kes gibi onun da bir anası, bir ba- diyse de .. Akşama kadar onlar gibi 
bası olması lazımdı. Fakat; o ne o- eğlenmek arzusundan kurtulamadı. 
kadar arzu ile özlediği annesinı.ı İp, kağıt alınıp binbir itina ile 
şefkatli göğsüne dayanını§, ve ne hazırlanan uçurtmayı geç vakte ka
de sokakta her gördüğü yabancıyı, dar uçurup alaca akşam karanh
benzetmeğe çalıştığı babasının diz- ğile eve döndü. 

''Salonun 
Uzatarak Berabere 

Güreşi 
Kalmaktı,, 

Maksadı 

leri dibinde oynamıştı. Daha sokak kapısından girerkeu 
Bir tesadüf ve belki de bir talih Nadide hanımın Cennetlik tibir et

meselcsi, onu bir binbaşı tekaüdü tiği ince sopa ile karşılandı .. Nadide 
olan Rüstem beyin evine düşürmüş- hanım: 
tü, - Bu zamana kadar nerede i-

-!uk bir kış gününde, iki aylık din yezit yumurcak? diyerek üze. 
bir bebekken küçük Şadiyi bir ca- rine yürildü. Ve cevap vermesine 
minin musalla taşında bulmuşlardı. meydan kalmadan ince sopa çıp-
0 zaman mahalle muhtarının him- lak bacaklarında şakladı. , 
metile yeni çocukları ölen Rüste.!l - Söyle bakalım, bakkaldan 
beyin yanına yerleştirdiler. Bu su- kime sorup ta şunu bunu alıyorsun! 
retle hem sokakta kalan bir can ö- Seni şu kulaklarından duvara mı 
Iümden kurtulmuş olacalc ve he"'l asayım? Yoksa sokaktan aldığım 
de küçük yavrusunu kaybeden Rüs- gibi gene sokağa m~ atayım? Hila 
tem bey biraz teselli bulacaktı. adam olmıyacaksm? 

Rüstem beyin karısı Nadide ha- O çıplak bac.aklarını, yüzünü sak 
mm illeten bunu ho§ görmediyse de Jamağa çalışarak: 

sonra naçar razı oldu. Fakat sokak- - Vallahi bir daha yapmıyaca-
ta bulunan bir çocuğa sütünü ver- ğım anneciğim. 
memekte israr etti. - Bak piç kurusuna bir de ye-

- Sütümü akıtırım <la, sokakt'- min ediyor. Ben senin annen deği-
bulunmuş bir piçe vermem, dedi. iim; yarından tezi yok buradan gi-

Ve dediğini de yaptı. Gelen sil- cJeeeb;n! .. Anhıdın mı? .. 
. tünü, günlerce memelerini sıkarak Vücudünde sopa yerleri, kırmızı 
akıttı. Gene de bir yudumunu kü- çizgiler yapmış, Jrulaklan ateş gibi 
çük Şadiye vermedi. Nihayet çama· yanıyordu. 
§lI'C1 kadın süt anne olarak tutu!- O akşam kü!;ük odasında brra
du. Küçük Şadi, gün geçtikçe bil· kılmadı. Ne yemeğe alındı ve ne de 
yUdü, gürbüaleşti. Güzel bir çocuk bir dilim ekmek verildi. Erkendetı 

ı. Tamyanlar onun lifı geçtikçe; kümesin yanındaki kömürlüğe ka
clyi, hoş, Maşallah güzel çocuk.. patıldı. 

Fakat De yuık ki cPiç.- demekten Sabahleyin kömürlüğil açtıkların 
kendilerini alamıyorlardı. da küçük Şadiyi orada bulamadılar. 

Seneler geçtikçe bir çiçek giui Nihayet Nadide hanımın söytedik
aerpildi ve nihayet mektebe bqla- leri çıkmıştı. O bt1giç bir insan tav
dı. Sabah mektebe gidiyor, akşam rile Rüstem beye dönerek: 
dönünce de puar, bakkal işlerine - Gördün mü 1 Ben sana her 
koşturuluyor, Nadide hanıma yar- zaman söylerdim. Alemin piçinden 

Van Çar91!1ndaa bir g6riin6t 

Van, (Huşusi) - Büyilk harbin 
.:nusibeUerine en çok maruz kalan 
,·Uiyetlerim~den biri ..ı.. Vandır. 
Güzel ve şirin Van, m~ ~ ·! bilyilk 
harp müddetince devanuı bir işgal 
ve devamlı bir tahrip görmüş ve ni
hayet elimize bir yığın toprak ve 
taş halinde geçmiştir. Eski yeşil 
Van batına açılan geniş rüyet saha
sında uzaklardan itibaren zümrüt 
bir manzara gösterir ve yaklaştıkça 
yer, yer yükselen binalarile munta
zam caddelerile ve her noktada ku
laklara akseden su şıkırtılarile bir 
mamureye doğru gidildiği kanaati
ni verirdi!.. Maamafih Vanın bugün
kü harap manzarasına bakıp ta mü
teessir olmak doğru değild~r. 

Büyük harpten sonra da, uzun 
müddet Vanda. pli.na bağlı kuvvetlı 
bir imar faaliyetinin hemen başla
maı:;ına imkan bulunamamıştır. Fa
kat bu gün ic;in vaziyet tamamen 
değişmiştir: 

Milli Şef İsmet 1nönü'nün bu 
bölgede (93.5) te yapbklan gezinti-

dem bir gehrin kurulmasın~ hara

retle çalışılmaktadır. Diyarbakır-

dan başlayıp Batman suyu, Siirt, 
Bitlis Uzerinden Van gölüne doğııı 

uzanmakta olan demiryolunun da 

kısa yıllar içinde yurdun bu uzak 

köşesini orta Anadoluya bağhyaca
ğı muhakkaktır. 

Bu takdirde, bir çok yer üstü ve 
yeraltı servetlerinden başka tabiatin 

her çeşit güze1liklcrile bezenmis o-

lan Van gölü ha\7.asının yakında ik-

tisadi kalkınmamızın her türlü ni-

met ve faaliyetlerine kavuşacağına 

şüphe edilmemelidir. Bu görüş ve 

düşünceler arasında bizi en çok meş 
gul eden nüfus meselesidir. Bu bö1 -

ge için süratle iktisadi bir kalkınmıı 

zaruretini ortaya koyarken ilk ya-

pılacak işin de göl havzasındaki in
san azlığını gidermek olacağını söy
lemek lazımdır. 

Hatti; Muradın mübalega ettiği
ne hükmederek: 

- Amma yaptın pehlivan be! ... 
Çalı yığının blr tarafından diğer ta· 
rafına nasıl geçilir be? .. 

O, bu sözlerime; ağarmış koç 
bıyıklannı elleri içine alıp iki tarafa 
burduktan sonra: 

- Abe; zoru gör de bak! Nasıl 
geçilir göıi.irsün? 

Diye cevap verdi. 
- tkisi de acı herifl~r desene ı 
- Ne diyorsun beyim? .. Pehli· 

vanoğlu pehlivan herifler.. Ne di· 
yorum sana?.. Ben, hayatımda ne 
böyle bir ~praz, ne böyle bir şak 
kündesi, ve ne de böyle tünel açma 
zoru görmedim. 

- Sonra ne oldu? 
- Ne olacak? thtiyar Cazgır 

dizlerini dö,.Uyordu. Araboğlunun 
somurtkan suratı gülmilştü. Sillo, 
neye uğrndığmı şaşırmış adamlar 
gibi iki tarafa sallanarak gidiyor
du. Kazıkçı da, Cazgırın verdiği peş 
temal ile elini, yüzünü siliyordu. Ben 
olduğum yerden fırladım. Hemen 
Kazıkçının yanına sokulduın. Ustıı.

sile çayıra doğru yUrürlerken, Ara
boğlu çırağmın omuzunu okşıyarak: 

- Aferin Bekir •.. dedi. 
Bekir, ustasının ellini öptll'ek: 
- Sizin güreş ne oldu hcle? 
Bilmemezlikten gelerek sordu. 

Araboğlu gülerek cevap verdi: 
- Herife pisi, pisine yenildik 

be! Aklım fikrim senin gUreşL'lde i-
di. Bir sayvant yedik .. 

den sor - ~ ·ık canlı hareket büyük 
dım ediyordu. bize hayır mı gelecek ? dedi.. ~ 

Van g· ! bugün iftiharla · ser-

Bu bölgenin son insan sayımının 

verdiği netice şudur: Satık mesa· 

hası ( 22605 ) , nüfus mevcud·ı 

(110488), kilometre murabbaın:ı 

düşen insan adedi '5) ... 

- Ziyanı yok usta be! 
Yaptığı işler ekseriya beğenilmez Ertesi günkü sabah gazetelerini:ı 

•ilhassa Rüstem beyin evde bulunm baş sayfalal"tnda büyük puntolar al-
·• dığı zamanlar ağır sözler işitir, sık tında şu satırlar yazılmıştı .. 
· sık ta dayak yediği olurdu. ?ıılahall~ cAJtşam denizden on bir yaşla-
çocuklarının oynadığı arsaya gide- nnda bir çocuk cesedi çıkanhnı~r. 
memeğe ilk zamanlar canı sıkılıyo-=-- Hfü;yeti anlaşılmadığından morgun 
du. Ara sıra yapbğı kaçamaklardan buz dolabında herkese teşhir edil
sonra ona da memnun olmağa baş- mektedir.> 

Tis1ıerini müşahede ettiğimiz nakli
yat işlerinin yohına gimıesile ~
lamıştır. 

Şimendifer Valtda yem bir hayat 
yara~ 

Gölün cenup k1yıJarının nihayet 
bulduğu Tatvanda ise yepyeni mo-

Vanda niifus çoğaltılmalıdır 

Şu halde bütün işlerin düğüm 
lendiği tek nokta nüflısuıı çoğaltıl

masıdır. Bu bölgeye getirilecek nü
fus sağlam bünyede kt§ı çok seven 

- Ziyanı yok olur mu? .. üç ke-
re meydanda bıraktığım adam yendi 
bizi ... 

- Ben acını alırım şimdi senin. 
- Ya ; Hüseyin bekliyor •.. 
- Beklesin? .. Çok sürmez veri-

rim onun tezkeresini ben .. 
- Dikkat et!.. Ustadır ha! .. 

lamıştı. Onu ufak bir sebepten o- ============================================= insanlardan olmalı ve bu nüfus yaz 
mevsiminin kısa iş devresi içind~ 

- Ne olursa olsun?. Ben gör-
yundan çıkarıp, cPiç.. Piç.> diye a-
lay eden çocuklara karşı için~ bir 
nefret duyuyordu. 

Akşam yemeğinden sonra, çatı 
'"8.rac:ıındnki dar odasında. beş mum
'luk bir Iambanuı kör ışığında, gün
. delik vazifelerini yapardı. Burada 
da geç zamana kadar çalı§Jllağa gel
mezdi. Zira o zaman fazla ışık y.ı
nardı. Nadide hanım her akşam on
dan evvel yatmasını ihtar etmişti. 
Onu." ·rin imkan olduğu kadar er
ken yatağa girmeğe bakardı. 

Evde Rüstem beyden sonra en 
çok sevdiği gey yat.ağıydı. 

tnce yorganını üzerine çekince 
ne tatlı hülyalar& dalardı. Rüstenı 
bey her zaman ona cŞadi büyü de, 
benim gibi bir zabit ol> der
di. Bazan rüyalarında kendini Rüs
tem beyin duvanlıki büyük resmin
deki gıöi sırmalı elbiseler içinde gö-

. rür, sokaklarda askerlere salim .. 
alırdı. Bu tenha odada ilk zaman-
lar korktuysa da ~n alışını, 
ve hatti bir gurur duymağ& başla
mı§tı. Çünkü gene Rüstem bey as-

' kerlerin bir şeyden korlmıadığuu, 
kahranıanhkJarmı çok defa anlat
m8.Dll§ mıydı! 

Gilzel, gUneolf bir bayram günU, 
civar arsada toplanan çocuklar, bir
birlerine bayramlık elbiselerinin a
lınışını anlatıyor, yeni potinlerini 
göstererek, ceplerindeki bayram pa
ralarını şıkırdatıyorlardL Onun ne 
gösterecek yeni ayakkabısı, ne de 
alınan elbisesi vardı. Eskilerden y:ı.
pılan bir kısa pantalon, bütüıı sene 
giydiği yegine elbiseydi. Rüstem be 
yin sabahleyin eline aıkı§brdığı yir 
mi beeliği de Nadide hanım daha 
kapıdan çıkmadan almıştı.. 

"" ,Çoculdar bayram ~ u-

Aydın Yeni, Güzel 
Bir Mamure Oluyor 

yüksek çalışma tahammülünü ikti-
ham edebilecek vasıfta bulunmalıdır. 

Bundan iki sene evvel Bulgaris-

tanın Pravadi kasabasından getirile
rek Van gölü kıyılanna ycrleştirileı. 

düm onun güreşini .. 
- Yorgunsun ... 
- Hiç bir şeyim yok usta .. De-

mir gibiyim .. 
- Çok yordu seni değil mi!. 
- Daha çok yoracaktı amma; 

bereket versin kızdırdım da güreşe 
girdi ve oyunuma takıldı. Yoksa; 
çok sürerdi bu iş .. &Jki de akea•n 
olur berabere kalırdık . 

Belediye Meclisi; Şehrin 
Planını Tasdik Etti 

• 
ımar 

(50) hane göçmen bu mınta.kanın 

tabiat ve iklim hususiyetlerine ta
mamen intibak etmiş sayılabilir. Bu 

yurttaşlar bir senelik bocalama dev- - Evet; ben mağlup olduktan 
sonra; Sülo htıcumdan durdu . .Mü
dafaaya g~ti. Maksadı güre§i be
ra ber bırakıp ba§ı Hüseyinle taksim 
etmekti. 

Aydın (Hususi) - Belediye 1 
Meclisi, akgam Belediye Reisimiz 
Bay Ethem Mendresin başkanlığı 

altında toplandı. Ruznamede günün 
en mühim mevzuunu te,kil eden ve 

gehircilik mütehassısı Bay Bilini 
Baykalın tanzim etmiş olduğu ge
hir imar pli.nı olduğu için ualar 
hemen tamam denecek derecede 
gelmişlerdi. 

Toplantıya. sayın tlbayımıa Bay 
özdemir Günday da teref verdiler. 
Ayrıca samiin yeri olmamasına 

rağmen avukat Bay Netet Akkor 
ile fabrikacı Bay Halil Aysın da 
samiin olarak gelmig bulunuyor -

lardı. Kıymetli reisimiz saat 21 de 
celseyi açtı. tlbayımıza bu toplan • 
bya eeref vermeleriiıden dolayı te-
şekkürlerini anettilrten sonra evvel 
ki toplaıuya ait zaptın okunacağını 
toplantıya ait zapbn okunacağını 
söyledi. Zapbn okunup ittifakla 

kabulünden sonra imar plinmın 
mü;_akere ve tasdikine geçildi. Na
fia Vekaletinin emri ve mütehassı-

sın plin hakkındaki izah.namesi 
dinlendi. 

halıııamede imar pliıımın §e)ı -
rin gelecekteki vaziyetleri gözö -
nünde tutularak her geyin ea. mil-

simyerinde olması için hayli emek 
sarfedildiği anlaşılıyordu. 

Azaların planı teker teker tetkik 
etmek arzulannı hisseden reisimiz 

hem çok sevdiği ve her fırsattan 
istifade ederek yapmağa kalkl§bğı 
serbest kon~ayı yaratmak ve 

hem de azalal'a pllnı hakkiyle tet
kik etmek fırsatını verebilmek için 
celseyi tatil ettiler. Bütün azalar 

bir, bir plim tetkik ettiler; kavn
yamadıklan kısımlar hakkında iza
hat aldılar. 

Planın tatbikinde çekilecek müş
kilitlar için 1lbaymıızın vadettik 
Jeri yardımlar ualan fulasiyle mu-
teh•ms etti. 

Celsenin ikinci açılışında avukat 
Osman Nuri Akça.su nbaya tefek -
kilr edilmesini teklif etti ve teklif 

resinden sonra bugün milstahsil bir 
vaziyete geçmiş bulunmaktadırlar. 

BugUn Van geniş mikyasta plan
lı bir imar faaliyetine kavuşmamı§ 

olmakla beraber müstakbel gehrin 

lrurulu§una temel olacak ban çalış

malar da ihmal edilmiş değildir. 

Vallnin mttsbet ~ışmaln.n 

Son iki senedenberi vilayetimiz
de bulunmakta olan sayın vali Sü

heyb Karaf akoğlu mhlıdut bütçe ve 

mahdut vesaite rağmen çalı§ma az-

minin neler doğurabileceğini hıılka 

göstermiştir. Son iki sene içinde ~öl 
yolunun doğuda nihayet bulduğu 

Van iskelesinden başlıyarak bugUn
kil gehrin etrafında teki.silf ettiği 

Van çarşısına kadar (7,5) kilom~tre 

- Ben bunu anladım. Bu sebep
le gözlerini silmeğe giderken kasna
ğından tutup meydana çektim. Mah 
sus yaptım bu işi.. Kızsın diye. Ni
tekim kızdı ve hücuma kalktı. 

- Aferin Kazıkçı ... 

- Merak etme usta; §imdi Hü
seyinden künde ve sayvant ne de
rnektir soracağım 

- Allah muinin olsun oğlum ... 
Hüseyin, çok yorgundu ÇUnkU; 

Araboğlunun gUreşi onu ezmiş ve 
sarsmıştı. 

Hoş; Kazıkçı Kara Bekir de ol
dukça uzun bir gürt!Ş yapmı§tı. Hem 
de Kara Sillo gibi azılı ve namağlup 
bir pehlivanla ... muvafık görüldü. Ekrem Çiftçi ile uzunluğunda iki tarafı kavak ve sö-

doktor Buliısi Eralp pli.nda mektep ğüt fidanlarile bezenmiş çok düz_giin Fakat; Her nedense Bekirde 
bir ana §ose vtıcude getirildiği gibi, yorgunluk alfüml görünmüyordu. 

yerlerinin sıhhi §artlara uygunluğu Pehlivanlar; ancak yarım saat 
için Sıhhat Encümenine havalesini yeni isk~lede bir.gazino, bir plij, bir kadar dinlenmişlerdi. Kuildeci HU-
istedilerse de diğer azalar kabul yazlık sınema, hır mektep ve ayrıca seyin köylfilerinin çadırında sırtustü 
etmediklerinden muınaileyhler yal- Vanın en güzel sayfiyesi olan ~- yere yatmı~, yorgunluk al.yordu. 

nız kaldılar ve iki aza hariç diğer remit köyünde yazlık bir vali evi ve Köylülerinden biri, Hüseyine sor 
azalann ittifaldyle plin tasdik edil- ~ehrin en glizel yerinde de huı:mst du: 

mi§ oldu. Reis azalara tegekki1rler muhasebeye 1.lt muhteşem bir bina 
ederek tekrar toplanmak Uzere cel- yapılmı§tl.t .. 
&e:Y,e nihayet 'ftl'd.l. Hllm1 Tükel ,,.. Fikri ERCAN 

- Hüseyin; Araboğlunu mey
dandan cıkardın. Fakat; çıraiilı;ı OA 

yapacaksın §imdi? .. 

t.ski namdar fih"efçilndea Kurl· 
dereli ile Kara Ahmet pelılin11 

HUseyin; dUşUnceli bir tavırla 
cevap verdi: 

- Allah ne gösterdise o olacak!. 
-- Yorgunsun da! .. 
- Yorgunsun denıelf te llf mı?. 

Koca herifle durmadan uğraştık. 

Az kalsın mağlfip oluyorduk be? .. 
Nasıl bir künde doldurdu gördUB 
mü? .. 

- Ya; az kalsın yenili yordun? .. 
- Amma; Kündecioğlu ne de· 

mektir gösterdim ona?.. Sayvantı 

yerycmez kündesi altta kaldı. Tene· 
şirliği yere vuı-du. Gökyüzündeki 
yudızlan saydı. 

- Evet; doğrusu bu sayvan ta 
diyecek yok. Araboğlu bile birde•ı· 
bire ne olduğunu şaşırdı?. 

- Şimdi bunlar oldÜ bitti. Fa
kat; bu Kazıkçı herifle ne yapaca· 
ğıı.: bilmem? .. 

- Kolay değil bu herine boğuş
mak ... Kt ı n. Sülo gibi bir herifi yer
den vere Fiirdü ve çalılar arasından 
tünelden geçen bir şimendifer loko
motifi gibi geçirerek yendi... Doğ

rusu korkunç bir adam. 
- Dedim ya; Allah ne kısmet 

etti ise o, olacak ... Fakat; bu herife 
de olanca kuvvetimle dayanacai;rım .. 
Elbette onu da bir sayvanta getiri· 
rim. 

- İnşallah! .. 
Art.ık vakit gelmişti. Cnzgır da

vul zunınlan susturmu3, pehlivan· 
lan meydana çağırıyordu : 

- Heyyyy ! .. Kazıkçı Kara Be
kir ve Kündecioğlu meydana! .. 

Kazıkçı olduğu yerden fırladı. 
Ustasının elini öptü. Yağ kazanının 
ba""ına doğru yUrilmeğe başladı. 

Kllndecioğlu da yattığı yerden 
doğruldu. Biraz gerinip silkindikten 
sonra: kazan dibine doğru yUrUme· 
ğe koyuldu. 

Araboğlu; son derecede asabi i· 
di. Daha hiIA. yediği sayvant hatı
nndan çıkmıyordu. 

Kazıkçı; yağ kazanı başına ge
lir gelmez ~cele, acele yağlanmağa 
başladı. Sanki; gUreşe yeni giren bir 
pehlivan gibi zinde ve canlı duruyor· 
du. 

Hüseyin; istemfye, lstemiye yağ
lanıyordu. Yağlanmalar bitti. Caz
gır; davulculan ve zurnacılnrı tek
rar susturdu ve §U suretle bağırdı: 

- Kazıkçı Kara Bekir ve Kiliı· 
decioğlu Hüseyin ha."unlannı mnğ· 
lfıp ettikleri için ba§ı ayırdedecek
lerdir. 

lki pehlivan, Cazgırın bu sözleri 
üzerine meydana uğradılar ve çır· 
pınmağa başlacWar 

Kazıkçı ilk gtıreşe ç.ıktıfJ gibi, 
canlı ve sert bir pevre-r yapıyordu. 

(Devamı var) 
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Şarkta Memur Hayatı Subayların Terflhi Or~u!'u~ En Büyük 
Mevcut Kanunu Tadilen YeJli Bır lhtıyacı: Yol 

Şark vilayetlerimiz için '-inde 
durulacak bir memur davaaa Yardır. 
Muhtelif veeilelerle öğrenilmiıtir ki, 
JıUknm.t, tark villyeüerinde iatih
dam edeceli memurlan iatedifi rt· 
bi Mgip lı>iiTanuygr. Tayin eWlenler, 
)'a hiç cltmiyorlar, yahut ta &aç
mak IGiıı veaileJer arayıp duruyor· 
lar. Tnrk gencinin !&§raya gitmek 

~ bir mevzu olarak elle
rine alan bazı muharrirlerimiz de 
r~nçlerlmizl tahtie etmekten çekin: 
mıyorlar. Mantıklan da doğrudur. 

•Tttrk 1Ul'du btr blWlııctUr. Ah
met bu sor itlere gitmez, Mehmet 
iltimas bulur kaçarsa bu geri kal
IDJI lllllltakalarda kim çalıpcaktır? 
Biru idealist olmalıyız, TUrk genel 
kcıator ihtiyacını dUfünmeden Aııa
doluya, bilhaua tarka gitmelidir. 
Gittiği )'erde de muhıtin tesiri altın
da kalmamalı, bir .Avrupalı veya bir 
Amerikaıı gibi muhiti kendiaine uy
dlll'IDalıcbr., 

* Biç ftiphe yok ki, Türk milleti 
ve TOrk vatanı bir bütUndür, artık 
imparatorluk zihniyetinin eserlerine 
hiç bir 1Vde teeadi1f edemiyoruz 
Bakiden blttbı bir meqıleket payt~ 
tahtını Yaeatmat için yıpranırdı, ga
ye O idi. Şimdi millet ideoloJisınin i
çinde yaşıyoruz, birimiz hepimiz j. 
dn vı hepmiz birimiz için çalıtaca
ia, devlet milletten aldığını yine 
llllllete •Yanen veriyor. Onun için
dir ld UUiann kWledikleri beldeler
d~ k~lkınma laareketleri var, Tür. 
kıYeniıı en tarkmda en mühmel mın. 
takasında eehırler yükseliyor. Me
&ell Karak&.e bunlardan biridir. Şi
ınendüfer hatlarmuz memleketin en 
ticra köteJertne kadar aokuluyor 
ErzincaDa geldik, yarın Erzurum: 
dayız. 

. Dlln deve kervanile hanlarda 
bıtıenlle, bitlenile katedilen 40 gU 
l~k yolculuklar, bir güne indirilıni~~ 
tir. Yarın daha da inecektir. 

BütUn bu işler kısa bir zamanda 
Ttırk milletinin idealıst unsurları ta
~~dan, tablatle, yoklukla, müca

e • edile edile batanlmıştır. 
larir böl . dU le Ik renua ne nazaran çok h: .mıe~r, fakat yarına nazaran 

nUz cucedir. Ve biz kani· ki 
rının f hın ız • ya-

re a a bu çalışma ile eri§
mek nıUrnkUn olacaktır 

Bize Aın "k 1 1 • 
1 . erı a ı arı ve Avrupalı-
!? nıı~al ~larak göstermesinler, 
... urk nıılleti, hiç merak edilm . 
ııtı ba eeın, ba.:: dayanrnak ve idealist olmak 
·A mından, Amen"'kalılardan da, 

Vl'upalıJardan da yüksektir. 
le Şu muhakkaktır lri, geri muhit. l': TUr~ gencınin başardığı işi 
b b e Ytiz ıdeaUat de olaa, Amerika-

&f&ranıaz. Evet, Amerikalı geri 
lllubltlere gid d . 
dew . er, Unyada ınsan eli 
~eıruı Yerlerde, tabiati istismar 
ark k itin Çabear, fakat Amerikalının 
ti ll8lnda devletler kadar zengin 

caret ~"--~ .. ~1 • 
do "-llleogerı vardır. Daha 
r frusu Amerikalının arkasında pa. 

ı~:~ O geri muhitlere gider, 
kı bal endieem onun alnında 
tuı rtşıklıklar Yat-mu, bir radyo sa-

aiUe~ ~ o~un bedelini tak
nıez Yecefini hıç hatırına getir-

' ve hele taksiti bile zorlukla .. 

kde yen veya laYrimelhuz bir masr:: 
arşısında bu bo .. 

Jer· . rcunu ödeyemiyen-
ın mevcUdi~· k .... ..ı:-· """Wlll --UU5ıne 8Ö 

lerlerse ,kaWa katıla giller. Y· 
Halbuki biz öyle miyiz? B 

rağm · una 
en, memurlarımıza Amerik _ 

nın ver~;~ f h a 
""'6' re a ve ruh emniyetini 

~ernıekten uzak olduğumuz halde 
Y u gtinkU havanlar husule gelebili
"-?rld. Demek ki, mılletin mayasında 
aı eaiizm Anı "k -
8ektir, ' en alınınkinden yük 

Eğer İstediğimiz ilkte ve TUr derecede genç-
Jatı 1a&.. k memurunda taşra ha-

.... IDnh·bbet v 1.-1.. 
YOl'llQ bun e aaaea &6rtı-
endloe~uıı Bebeb! onların şahsi 
sinde llyi)u v~ edilemenı~
Yitlertndedtr. terfih edileme-

V ataııınuıın her kant 
biQı itin ubdir, fakat toprağı 
~ oturan İir dpktorı~~ 
tor '-onda, btanbulda ot\U'aıı doJc. 
tt.t &ruında fark Vardır. Bin blldi-

UJlutur, diferi melek-'-• ..... ~ •rtı-

ı. ..... ~daki )tllrsebne ihtiraaı ınuıa 
-~r ve .milli k 

ihtir alkııuna için bu 
~A•-lauı herkeste uyan--~ 
-""'1'. ll'akat --.-.ı aaru-

4'beı>1e bazıları ıu veya bu .._ 
d&.he C-Jelertne erivtrler ve bazıları 
ler d=:- l•Y•lerinden ayni •bep. 

1llUe UZ&klaşırlarea, mem-

leket keadiaindea lıimıet beklenen 
bir ~i gençlerden mahrum kalır. 

ldealimıi, milletten fevkalade 
M••nlarda l9temell ne kadar dol
ru iae, bef OD idealiat IJuaanm k•· 
d.lleriai feda etmeleri upıuıda, bir 
çoklaruwı mültahak olmadıklan ra
hatlara kavutmalarına meydan ver-

Bir Proje Hazırlandı Ordu, (Hmwd) - Villyethnls; 
-kıuJv hariç. bet na)Dyeye baib 

ta cm w bq1a çahpnetll'. Birilld 
.aztt Ordunun en büyük ihtiyacı 
yoktur. demip. KöycWüğtı&ı kJY,· 
metini takdir ettiği dolayısile k6y 

yollannın bataklık halinden kurtul
ması, köylU vatandatlarm tehirli 
gibi temiz bir yala ka'YtlfD'UIJan ~ 

ten bir eevgi olmuştur, 937 seneli 
mali yılı sonuna yakın Bitlis idani 
hmuıliJe mldlbilğlnclm Onla ida
rei huaueiye ~tayin olu
nan Hnsnn Senar !7 ve 38 aen~ 

172 parça köyden ibarettir. Şehir 

ProlaRll 81181 bDkllllrtlt JIZIJlm dahil olduğu halde bu köylerde 125 
p bin ili 130 bin ntifus ya§aDUlRa, be-

mek te okad&r yanlıgbr. Ankad, s \Telefonla) - Subaylar 
Ordu bu mahzuru muayyen bir heyetine mahsus 863 sayılı kanuna 

tark hizmeti vazetmek suretile ta· ek olarak bir proje hazırlanmıştır. 
mamUe bertaraf etmiftir. Şarka ta- Bu proje, Milli Müdafaa Encüme
yin edilen bir sübaym rUtbeal ne o- ninden geçmiş ve Kamutay ruzna· 
IW'll. oı.un cGldemem111 demelli ha- meline ahnmıftır. Hükilmet, mu
tıra bile gelmez. O da bilir ki, bu cip •bepler llyihuında bu liyiht
hizmetten muvakkat bir zaman için nın niçin hazırlandığını ıöyle anlat
kurtulmanm çaresi yoktur, vı bu maktadır: 
hizmetini gördükten aonra, bir aut Harp okulunu bitiren subaylar, 
bile orada kalmıyacak, başka bir ye- meslek Wııillerini ikmal için muh
re gidecektir. telif sınıf okullarına gönderilmekte 

Niçin, vatanda§ idealist olduğu ve burada muayyen olan bir tedris 
ve himaye edilmediği, devlet kapa- ve talim devresine tabi tutulmakta
eında dayı bulamadığı için gelain, dırlar. Bu okullarda tedrisata devam. 
geri .kalml§ bir kazada maddi ve mecburiyetinde bulunan bazı öğre
manevi yoksulluklarla, mü'cadele et- nicilerin fena niyetlerle tahsil rnüd
sin. Müktesebatını kaybetsin de, o- detlerini uzattıkları bu yolda yapı
nuıı kadar yorulmıyan, onun kadar lan tetkikat ve takip neticesi tahak· 
yurdun.u sevmiyen, memlekete onwı kuk ey"):?mektedir. 
kadar müfit olmıyan bir başkasını, Sınıf okulları umumiyetle İstan
§U veya bu zatı tanıyor diye, iyi yet· bulda müesses bulunduğu için rnüm
lere yerleşsin ve oradan bir dahi\ kün mertebe fstanbul'da kalan müd
hiç kıpırdamasın, ve binnetice biri detini artbırma eyfiyeti, idraki ve 
çalışkanlığı ve yurtseverliği yüzün- vazife hissi tamamile yükselmemiş 
den mağdur, diğeri de becerikliliği. bulunanlardan bazıları için göz di
dalkavukluğu, hotglmlığı, girg!nll- kilen bir hedef olarak görünmekte
ği yüzünden adeta mükafatlansın? 

b tU bir dir. Herkes doğuya gelsin, U n Sınıf okullarından geerk ilmi, ah-
millet bu bölgenin kalkmmasile all· ilki ve gerekse h islerine rnağh'.ip ol
kadar olsun, fakat geri kalmış bu maları yüzünden sıhhi sebeplerle 
bölgede bilgisini kaybedecek kadar (zührevi hastalıklara mahsus ola
tutulmadan daha iyi yerlere gidebil- rak) tahsile devam edemiyecek de
sin, bu devridaim sayesinde de, rec~e arızalı veziyet irae eden SU· 

memleketini de hayattan bezmemıt, bayların bu ayrıllfları dolayısile 
te3ebbüs kuvvetleri kırılmamıo genç maddeten ve kanunun müeyyidesi
ler çoğalsın, herkes ayni mükellefi· ne dayanan bir zararları mevcut '01-
yete katlanınca, (Şarka gitmek is- mamakla beraber ertesi sene tekrar 
temiyorum!) sözü ortadan kalka- ayni okula devam keyfiyeti de bu-
caktır. günkü mevzuata nazaran suiniyet 

Aqmet gelmiyor, Mehmet rapor ve hareket sahibi bu gibilerin gene 
gönderiyor diye şark kazalarından nizamlarla korunan bir hakkıdır. 
ayrılamıyan, ve yerine de kimse git- fıdrıci defa okula sevkedilen ma
meğe razı olmadığı için ister istemez ruz vasıftaki subayların kıtadan ve 
orada tutulan memur, şunun bunun -'kuldan muvafık ıicil almalarını 
hotglmlığma kurban oluna, devlet müteakip emsaliyle birlikte normal 
ona karşı adil bir tavır takınmamış hakkı terfiden istifadelerine mani 

olur. kanuni bir ahkam dahi mevcut ol-* rnadığı için yapılan fenalıklar mad-
Mernunı ışarktan kaçırtan bir deten şahıslarını müteessir etme-

sebep daha vardır: mekie ve hakkı terfiden istifade ey-
Memur deyince tabü mahalli me- lemektedirler. Halbuki: 

ve ahliki vasıfları dUz&Üll Dır subayı ms heprl kendtlerine yetecek top-
müsavi bir derece ve hakta göster- rağa sahiptirler. Bazı topraksız köy
mektedir. ll fttındatle• lr•lnnfl& da, onla-r da 

Bu tarzda tahsili, arzu vı hevesine lrii&Qmetin toprak vermesinden bi
J.>ağlı tutulanların vazifeye candan 118tifade ayni bakb ..ıdp olmlJlfar-
aarılan emsalinden terfi bakımından dır. Villyet Karadeniz sahmnde ge
ordunun dWJ>lini, bu yolu tutmı ıdt toprağa ..ıup olmakla malawqJI. 
gençlerin intibaha getirilme~i ve nUn bolluğu ile kendisini göeterlr. 
mesleğin prefi namına mı.wııp ~~ Memleket haricine hemen her cina 
müessir tedbirler almak ururetını mahmıl çıkanr. Bu mahsullerin b~t-
meydana koymaktadır. lıcalarını teşkil eden fındık, ceviz, 

Bugünkü mevzuatın maruz ~Wl: yumurta, elmadır. Hasılı villyet ha
hazaları derpiş etmiyen vazıyetı rice karşı deniz yollan vuıtasile ir
karşısında ordunun daima .!ükJe.k tibatı mümkün mertebede iyidir. 
tutulması matlup disiplini muteessır Bir sıkıntısı varsa o da dahile karşı 
etmemek ve atıide daha büyük va- )'ollarmm kapalı obnumr. Gölköy, 

ziyetlerin ihdasına yol açmamak, va- Mesudiye kazalanndan dahile doğnı 
zife ve disipline bağlı subayların bu giden bir yol var ki, o da ihtiyacı 
yüksek mefhumlara olan irU?-t~ telifi edemiyor. tşte Ordunun l!Rtın
rını gevıetmemek için öğrenicile~ tısı budur. Diyebilirim ki, eğer bu 
sınıf okullarında mukannen ta~sıl yollar açılacak olursa bu vilivet 
müddetlerini çoğaltmak maksadıyl~ merkezi, da'.ha verimli bir güzide 
tevessül ettikleri yol ve sebeplen memleket olacaktır. 936 senesi çı
kanuni müeyyidelerle tinlemek la-

kımında Orduya tayin olunan ~azım gelmektedir. 
yın valimiz Sami Baran her şeyden 

Binaenaleyh; evvel geldiii günden itibaren yol .. 

içinde valimiır.e iyi bir mesai arka· 
daşı o1mu1, ber husm;ta kendisbıi 

takdir ettirmiştir. Senelerdenberi 
bosuk giden idarei huauaiye dairele
rini geldiği günden itibaren kendf 
kurduğu dUsturla gece gUndüz Q· 

lı§lp; iki ay gibi az zamanda bu va-
ziyeti intizama koymuş ve müınktbı 
mertebede idarei hususiye kalem. 
varidat ve tahailit dairelerini güzel 
bir şekle sokmU§tur. 

Bu hususta her JrlSylü vatand81 
memnundur. Orduda muhterem bö· 
yüklerimizin elbirliğile yaptıracak· 

lan memleket işlerine Ordu halkınm 
yüksek yardımları kendilerini ya
kmda bu yol sakıntısından da kur
taracaktır. 

Kendi kusurları dahilinde vuku- lerine ehemmiyet vermiş, bu husuCJ· 

~~~hl~~~~~.~wha-======~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
kiki durumlardan ötürtı normal tıh· Emniyet mUdUrlllilıUnde 1 J 
sn müddetini uzatmak maksadı a~ bir tertı R A D y O __ 

18111all BOZKUR'I 

tında hareket eden zayıf karakte~ . --SALl--:-1_5_9_8_9 ___ 
Alisini, şahsi ve milli me~faatı~ı Emniyet müdüriüğü Birinci §Q-

gayri müdrik öğrenicil~ri~ ust teg- be müdür muavini B. Zeki, dördün· 12,30 Program. 
menliğe yapılacak terfılerı hakkın- cü sınıf emniyet Amirliğine terfi et- l2,35 Türk mü:ı:ıği • Pl. 
da tebdil edilmek ve 863 sayılı ordu mi§ ve ikin~i şube müdür rnuavinli- 13,00 Memleket saat ayan, a• 
Subaylar heyetine mahsus terfi ka- ğine tayin olunmuştur. . 

jans ve meteoroloji haberlen. nununa eklenmek üzere metni bağlı Ayrıca; ikinci şubede yeni bir 
t 13,15 Müzik (Karışık progral'l • olarak sunulan kanun IAyihası an- büro tefkil olwıacakbr. 

zim ve takdim kılınmışhr.> Emniyet müdürlüğünün kıymet· Pi.) 

Projenin esa&ları 1i bir rUknü o an . ·ıyı e rı -l B Zek. · t b "k e 18,30 Program. 
Bir madde olan ek projenin esas- er ve yem vaz es -d · if ın· de de muvaffa 18,35 Müzik (Oda müzigıw· • Pl.) 

lan şu~r: kiyet temenni ederiz. 19,00 Konuşma 

19,15 Tür. k müziii-i (Faaıl hey~ c- Muhtelif sınıf okullarında ka- ~ 

nunl ve nizami mazeretler hariç ol- Emirgan gen~lerinia balosu ti ) 
mak üzere devamsızlığından veya 19 Mayıs spor ve gençlik bayn- Tahsin Karakuş ve arkadaşl.m. 
uygunsuz hallerinden ötürü disiplin mını candan kutlulamak Uzere Sa- 20,00 Memleket saat ayan, a· 
cezalariyle mahkum olarak okullar nyer ilçesi Emirgln Gençler Mah- jans ve meteoroloji haberleri. 
nizamnamesi mu~ince tahsile de- feli tarafından bir balo verilecek; 
Vamları caiz görülmiyen ve imtihan- 20,15 Tllrk miizifi 

hazırlanan fevkaJAde program mu- ,, .. 1n-J Vecih R K da muvaffak olamamaıından o dev- ~' ar: e, uşen am, 
cibince gençliğe liyılr tezahürat g&-

rede tahsil hakları sakıt olup son- Cevdet Kozan, Rept Erer. 
terllecekttr . 

raki devreye iftirak ettirilmek üze- Okuyanlar: Muuffer 1Ikar, Se-
re kıt'aya verilen subayların üste~- mabat özden.es. 

1 ·• \ ENi NE"RIYAT menliğe terfileri kıta sicil eri mu-
1 

_ Andonun Htı.eynt peşrevi, 
sai• elsa da tahsillerini normal ola- COCRAFY A EL KİTAPLARI 
rak bitiren emsallerindetı bir sene 2 - Supbi Ziyanın Hn.e,nt pr-

murlan ka.sdetmediğim 8.§ikardıı·. Bu ı.atbik vazifesini seven, çalış
Hakimler, muallimler ekseriya şark- kan ve haluk öğrenici subayların 
lı değildirler, ekseriya tstanbullu. dürüst mesaisine karşı tam mana
lzmirli, Ankaralı veya bqka bir yer- siyle muanz ve makt'.is bir mina ifa· 
lidir. Evini, yurdunu, yuvasını mas- de etmekte suiemel ve hareket ile 
katı resinde kurmuştur. melt1f bir subay ile vazifeşinas, ftmi 
Şukaiclm~~m~.on~içb~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

evinden, yuvasından ayrılmak dE'- POLl8TIC : mTISAT iŞLERi ı 

aonraya bırakılır.> halyan Lısesi ve Ticaret Mektebi ln: creryac1 ediyor bir gil) için) 
muallimlerinden Zeki Cemal tara- 1 - Rahmi beyin JHııe,m !f&r
fından lise ve oda mekteplerin müf- Jn: (Acep nazende tuhsmı) mektir. 

Ailesile beraber gelse bir türlü 
derttir. Okuyacak çagda çocukları 
vardır. Hayalinde yaşattığı tahsili 
onlara veremez. Çocuklarını tahsil· 
siz bırakmak istemeyince, onlan an
nelerile beraber kendi memleketinde 
bırakmak ve yalnıaca mahalli me
muriyetine gitmek lazımdır. Bu ae
fer masraf ikiye bölünecek ve para
nın bereketi kaçacak. Ostelik adam· 
cağız beklr da yaışıyarak, evliliğin 
nimetlerinden evli olduğu halde is
tifade edemiyecektir. 

Bir taraftan maddi sıkıntı, ma· 
nevi huzursuzluk, diğer taraftan a
ile dertleri o adamın yüzünü buruş
turur ve gamlı yapar. Hiç bir baba
ya cEvlidına iyi tahsil verme! :. de
nemez. Buna rağmen çocuklannı iyi 
mekteplerde okutacak parayı vere
mezsek, memuru, ya bekar yqama· 
ğa, yahut ta çocuklarını cahilliğe 
mahkfim etrneğe mecbur tutarsak 
o gence, o memura nuıl ten ol, gill, 
eğlen, ~uhite nete aaç diyebiliriı. 

Mademki para veremiyoru•. Mes
leğinde istikrar vermeliyiz. Evini, 
barkını bozarak p.rka giden memur 
hiç olmazsa evine tekrar ne saman 
döııecettnı bllme!idir. Bu olmazea, 
ıark villyetlerimiz, geçen eeneki 

Enurum lilıeetnin halinden, öteye 
lidemes. Tedrieata bqlanah dört 
ay olduiu halde Vekilet oraya bir 
edebiyat hocaaı henüz göndereme
mltti. Yine geçen aene Karak&lede 
bir ziraat mttdtlrU yoktu. Karsta, 
thılk ilmya, denleri ~l.ıunuaaniye 
kadar mUnhaldL lark kazalarının 
birinde, altı aene kalan genç hfllı:6-
met tabibi, bende doktorluk namı
na bir teY kalmadı diye feryat edl
yordu. 

Kanaatimiace, tarkta memur da-

V•gon temizlerken bir 
amele zehlrleadl 

Devlet Demiryollan Haydarpa
ıa illltuyonu ame1e1erinden Ahmet 
oğlu Abdullah, dün temizlik için va
gonda kullanılan bir madde~i yak~ı· 
ken hava alınamasmdan zehırlenmı:) 
tir. 

Zavallı amele, Haydarpaşa nu
mune haetaneeine kaldırılmıştır. 

K•z• mı, kaaH mi 
Evvelki gün Zincirlikuyuda bir 

vak'a olmuştur: 

Dil pllrhRizı 11111 iqillz lllil· 
lllldis 11 111trll litMlssısllrı 

Karabük demir f abrikaaında ça· 
htacak olan tngiliz mUbendi&lerin
den M. Gallav Mihael ve Alber Vil· 
yam diln aabahki eksprelle Londra· 
dan şehrimize gelmitlerdir. 

Diğer taraftan· Bahreyn adala
rındaki petrol işleri için de iki Ame
rikan mütehassısı da şehrimize gel
mişlerdir. 

MUtehuaıslar doğruca Toro• 
ekspreeile hareket etmişlerdir. 

Zeki iımıinde bir polis mektebi - ... liiSikied•p-;';i•• .. 
talebeei, bir ejlenti llemi esnasın- Yeni Çeşmede oturan Halit oğlu 
da arkadqı maliye memunı Semihi Feridunun bindiği bisiklet dün Ok
tabanca ile 1&kağından yaralamıt- meydanında 8 Y&fUlda GüJaeren is-

tır. minde bir lııza çarparak başında& 
Hadisenin bir kua veya bir ka- yaralamıştır. 

sıt mı olduğu ehemmiyetle tahkik o- Bir · melenin haşana tuğla dnıta 
Junmaktadır. Beşilrtaşta Ortabahçe caddesin· 

Maamafih B. Zeki ve Semih ile de Basri isminde birialnin inpatın
arkadaşlarınm eğlenti arasında ta- da çalll&Jl ameleden Zeki, bqına 
banca ile •Nişan talimi> yaptıklan tuğla dil§mek ıuretile yaralaf\mlŞ· 
ve kazanın bu suretle vukua geldi- tır. 

ği şekli üzerinde de ehemmiyetle du Bacalından ya ... ıandı 
rulmalrtadır. Şoför Mehmedin idaresindeki 

ihtiyar bir terzi kaJbOldu 1~79. numa~alı otom~l ' n Hilr-
Beyoğlunda Kalyoncu Kulluğun- nyetı Ebedıy.eı tepesınde gezmekte 

da oturan 63 yaoında Kleopolo is- olan Muh&in kızı Kamere çarparak 

redat programına göre hazırlanmış 
-i - J'ab Kapananın prkı 1 olan coğrafya el kitapları serisinden 

1 - Lise 9 uncu •nıf için coğrafya, (Aman dağlar canım dağlar) 
2 _ Asya ve Afrika, 3 - Türkiye ~ - Kanun ta.kaimi: Vecüae. 

kitapları intişar etmiştir. 6 - Tabi efendinin Hilaeyni v\l. 

Ltse ve orta mektep talebeleri için riilr semaisi: (Ben gı1Jf sana) 
birer yardımcı kitap ve hariçten im- 7 - Andonun HUaeyni saz :·e-
tihana gireceklere de en güzel birer maisi. 
coğr fya kitabı olan bu eserleri o- 8 - Bimen Şanın Segi.h prkı~ 
kuyucularımıza tava.iye ederiz. Her (Sun da içsin yar elinden) 

kitap 20 kuruştur. Bütün kitapçılar- 9 - Segih prkJ: (Sevda oku· 
da bulunur. nur) 

~~--~--·--~-=-::-:=---
Bakırköy Saib Hukuk Hikimli-

lladen: 
Balurköyiine 10 dakika mesafe· 

de meşhur bir çiftlik kelepir ola
rak satılıktır. 

tncirlf çiftliği namile maruf ve 
625 dekar 266 parça yani takriben 

1500 dönthn milnbit aruild ve ahır 
ve ebniye ve-.ir bilcümle mlft,emi
lltı haiz ve yoğurthane ziraata ve 

hayvan yet.ittirmeğe elve~ mti

him bir çiftlik pek ucuz fiyatla •
tllıktır. Artbrma Bakırköy Sulh hu 
lnık mabkelllftlinde 1 inci arttırma 

16 5 939 saat 14 ten 18 ya kadar Ye 

2 inci arttırmaaı 30 6/8 aaat li 
ten 16 ya kadar olacaktır. 1 

21,00 Konuşma 

21.ı~ Esh&m, talıvillt, kambiyo.. 
nukut ve zahire borum (fiyat) 

21,25 Neşeli plaklar - R. 

21,30 Müzik (Radyo oskestr ı•I 
Şef: Hasan Ff!rit Anlar) 

1 - W. H. Mozart - Sihirli Flüt 
operaınnnı u\·ertürü. 

2 - Van Beethoven. 3 cü Sen· 
fani (Eroika) 

Allegro eon brio Seherzo 

Marcia funebre Finale 

22,30 Mtlsik (Operetler. Pi.) 

23,00 Son ajana haberleri ft 
yannki propam. 

23,15-24 Müzik (Cazband - PL) 
minde ihtiyar bir terzi iki günden- bacağından yaralamıetır. ============================ 
beri kaybolmu§tur .. Mumafleyh aran Bud• B~d•n Devlet Basmıevi Direktörlüiiinc:lea: 

ktadır Sürücü Mehm yttk arabası. 
ma · · · d b" ı m·•-~•-•n ....... v-,.'-at tcminab dün Aksarayda Asım 1t1mın e ır a· -..-a..... .-.. aaa 

vasını halletmek vatanda§lara tah- dama çarparak başuidan yarala- Cinsi lliktan t.•nrin! fiyatı L. K. 
mil edilen killfetleri seyanen tatbik mıpır. 

etmekle mUmkündUr. Ondört ya'°ı 11da bir gencı 
Memurlara adaleti gösteremez- vuran eandalcı 

sek onlardan fedaklrlık beklemek Bürhan isminde on dört ya m-
haksızhk olur. da bir teı·likçi, dün Hali~te sand:ı 

Hldiseyl bir de şu üzerinde dur- lına bindigı Abdullah adlı b r s, 1 

duiumus nokiadan tetkik efmelt her dalcı taraf mdan bıçakla ağır suret-
halde faydadan hali detüdir. te yaralanm•ştır. 

----~~-----------
Renkli cilt bezi 2210 metre 48 K. 76 25 

2 5 939 salı güııil saat ~ de aç* ekllilbnem yapılacak olan 4 muh· 
telif renkte cilt besi için imtekliler .niddetin azl•ğmı ve bir rengin tama

mının bulunamıyacağun ileri eilrerek m~akas:ıdan el çekmiş olduldana

dan bu ihtiyacm açık ebiJt.meai:Üll 15/ti 9S9 pazart.t Mat 15 e lılraJal.. 
dığı ilan olunur. (3024) 



A •••• 
Et ve debzalarln iri plfmentaeln,an, mayv•l•nn gUzalca ra••nnu111111•ınd•n, lçllan •ul•nn temiz ve s•• olm•mm•ınd•n hl•ll ol•n •oıuc•n dadlllmlz 
b• ... •k kurll•n en mu21r h•JV•nl•rdır. Bunlar, ince b• ... •lın iç zaftn• J•P•t•r•k va kan emerek 17.Uflr va Urarlar. Ek•arlyatle çocukl•r d• bulunur, 
H•l•lzllk, K•n•ızlık, H•21maızlık, k•nn •lnl•n, k•nn flfmal•rl, burun, nu1k•I k•fınnu1.,, l•h•I, oburluk, b., dllnma•I, ••ly• •km•••· ••r'•Y• benzer 
•lnlr h•llerl gece korkul•n, girmede, lfllm•d• bozukluk hap bu kurll•nn le•lrldlr. ( iSMET SOLUCAN BISKOVITI ) Bu kurtl•nn en bırlncl dav•••
dır. BU,Uk va klçUldare amnlyatla verilir. Har çocuk •eva ••v• yar .. Çocukl•nnız• ••nede bir uç def• lhtlr•ten mull•k veriniz, Kull•ndlld•n ylnnl 
diri •••t •onr• •c,lucanl•r dUtm•z•a çoculunuzd• •oluan olnu1dılm• ltlm•I ediniz. Sıhh•I Vakllatlnln rs•ml mD .. llflaalnl hJtlzdlr. T•rza latlm.11 
kulul•r içinde Y•Zllıdır. . 

Dikkat : Piyuay• taklid olarak bqka 110lucaa biıkllYitleri çıkmııtır. Uktfen kutulann &zerinde ( 1 S M E T) markumt U&JlllD,. Fiat Her Eczanede 20 Kal'Uftur. 
Toptaa aatıı deposu: lstanitul iş Bankası arkaaı Rehvancılar sokak Caa liboratuYan Tel: 21939 

TÜRK TiCARET BANKASI A.Ş. 
MERKEZi : ANKARA 

Her Nevi Banka Mırameltitt -.. 

Her ay f alzlerl ödenen : 
KUPONLU VADELİ MEVDUAT 

ŞUBELER: -------
ANKARA: Aclapazan ~••lllr ISTANBUL: Baacbrma Burma .-it 

Barba ıafraabol• 
Ttt,fpa ı >s\16 Bolu Eakitehlr Teldrdat Telefon ı 2Uf7!1 

Türkiyenin her tarafında muhabirleri vardıı 
TELGRAF ADRESi 

Müdürlük: TÜRKBANK - Şubeler: TiCARET: 

"Hastam son darıca muztarip idi,. 
Hastabakıcısı, bir kaç gilJl zarf mda siya· 

tiki defetti. Hastabakıcı Bayan M. yazıyor: 
Hastaya bakmak Uzere davet edilmiştim. 

J SERVET DAGITAN: 
İstanbul lı Bankası Karsısında 15 Numarada 

Hastanınmuztarip bulunduğuStYAT1Kekartı MALOL CEMAL su balıyolarile tedavi edilmesinden dolayı kuv-
vetli bir soğuk algınlığına yakalanmış, daima 
y"nımda bulundurduğum sizin kıymetli ALL- • 1 

llATIK ! DERHAL DH'EDILIR!! COOCK yakısını tatbik ettim. Ağrılan sükfır. GICtES NE Koounuz. 
bulmuş ve bir gün sonra siyatik zail olmuştur. 4iifi' 9 

Siyatikten muztarip iseniz müzic; sancılarından kurtulursunuz. Delikli Söyleyenene bakma söyletene bak, mezkur 
. ALLCOOCK yakısını tatbik ettiğinizde, hemen sıhhi bir sıcaklığın OTO- gişeden bir bilet alıp ayın OD bjrinİ Ümidle 
lılATlK BiR MASAJ gibi ağrıyan yerin etrafına yayıldığı ve ağrılan de· 
fettiğini hissedeceksiniz. Delildi ALLCOOCK yakısı aclalAta, yorgurı bekliyebillrsjn. Her halde 
.asaba tam bir sükiln ve ağnyan mahalle yeni kanın cevelinını temin eder. --• siz.:: DE TALiH KUŞU GELECEKTiR. --· 

Dellldl ALOOOCK Yakı81 F1atı 27 1/2 kuruştur. 

Gümrük Mu haf aza Genel Komutanlığı Is tan· 
bul Sahnalma Komisyonundan : 

ı - Nümune ve evsafına göre satın alınacak 5000 kilo bul-..U,. • 

12/5/939 cuma günü saat 14 te pazarlığı yapılacaktır. 

2 - Tahmin! tutan 575 lira ve ilk teminab 44 liradır. 

3 - Nümune ve evsafı komisyondadır. Görülebilir. , 

4 - tsteklilerin gün ve saatinde ilk teminat makbuzlan ve kanuni 
ft&ikalarile Galata eski ithalat gümrük binasındal:i komisyona gelmeleri. 

(3185) 

TORK HA~A KURUMU 
27 nci TERTİP 

Büyük· Piyangosu 
Birinci Kasldaı 11-Mayıs -939 dadır. 

Blylk lkramlııı 40.000 Liradır. 
.. ~. •: 15.000, 12.000, 10.000 
liralık ikramiyelerle ( 20.000 
ve 10.000) liralık iki adet miJ
kdf at vardır • •• 

Yani tertipten bir bllal •l•r•k lftlr•k el11taJI 
lh .... ı etmeyiniz. Siz d• plr•n11onun mee'ud 
va bahllJ.•rlan •r ... n• glrmlf elureu•uz.. .. 

Sütçüler aleminde bir hadise •••. 
SUT MAKiNELERi 
1939 ıodallarl gelmiştir 

Düny•u11• e11 caölam v• • rcnz 

MIELE 
sOT MAKiNELERi dir. 

Paalanmas, lekele .... • •• t.oZQI. 
maz. Yedek aluallll daima mn• 

cuttur, Miele makinelerimize 
mahsus buausl yağımız geJmit· 
tir. Fiab diğer yağlardan 
daha ucuzdur. Anado'uda aeen• 
te aranmaktadır. 

TAŞRA SATIŞ YERLERi ı 

Koayada Necati Kaşıkçı, Enanımda Neş'et SoLakothı. 

TQJ:.kiye umum deposu Jak Dekalo ve Şsı. İstanbul Tahtakale No. 51 
Ankara acentemiz t Yuaf Eaendemir .... otulları 
Adana ,. Ömer S.,.tme• 
Konya ,_ Mehmet, Ş6kril, Necati K&flkçı 
Ceyhan • Said Akman 
Gazianteb l Mutafoflu M. Şakir Öqeker 

Enurum " Jfet'et Solakofl• 
Polatlı " : Slle,.an Uqenecl 
Eakifehir ,. Alaayab Abclmralman Şeref 
Trabzoa ., Polatlaaneli kardetler 
Trabzon ., Kuramalamut oğla Ham Salih 
Bolu ,. Mehmet Gerdea 

Sahibi: Ahmet Oemaleddin SARAÇOQLU 

Neeftyat mödörtl: Kaclt ÇETiN •ıllll.P 7fJr: lılatbaal Ebtlalya 

SAÇ EKSiRf 

OMOJEN 
saçı:m besler, ka~deriai kuv
•etıendirir, d&klllmuini ialer 

kepeklerini ıiderir. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANE&' 

Bey .. jla - l.tubul 

inhisarlar Müfettiş M'~ lVİnliği 
Müsabaka İmtihanı. 

inhisarlar Umum MUdtlrlüğtl teftiş kadrosunda münhal cl25• lD 
ücretli iki müfettiş muavinliği için 6/6/939 salı gOnQ- saat 10 da s· 
cideki Taftiş ıubesi biD;asında tahriri bir müsabaka imtihanı icra 
cektir. Bu imtihanda muvaffak olanlar aynca bir de şifahi imtihana tA 
tutulacak ve bu imtihantla da muvaffak olanlardan derece itibarile 
c125> er lira ücretle mUfetdf muavini n•mHdi olarak kabUI edileoe 

Müfettiş muavinliğinde geçecek asgari iki sene aonunda yapı 
mesleki bir imtihan neticesinde muvaffak olanlar .150. lira lcretli 

fettişliğe terfi ettirilir. 

tmtlhana girebilmek için aranan prtları 

1 -- Hukuk Fakültesinden veya Siyasal Bilgiler Okurundan veyaıuıC 
Yüksek Ticaret ve tktısad Mektebinden veya derece ve programla.rmlll 
bunlara muadil olduğµ Maarif Vekiletince kabul edilen ecnebi mektebir 
den birinden mezun olmak ve memurin kanununun aradığı evsafı hal' 
olmak, 

2 - Fransız, lngiliz ve Alınan lisanlarından birine co lise 
Türkçeye ve Türkçeden o lisana tercüme yapacak derecede• vakıf 
lunmak, 

3 - Otuz beş YaflD.dan yukan olmamak ve fiili askerlik .ıu.anetılll'. 

ikmal etmif bulunmak, 

4 - Yapılacak idari tahkikat neticesinde MUfettif olabilecek e~ 
hai& olduğu anlaşılmak, 

5 -- Vilc&ld11nUn •Jahat IMpkkatlerine mütehammil oldulu h 
met doktorundan alınacak bir raporla tahakkuk etmek, 

6 - Müracaat taHtlin muhtasar tercümeihalini de ihtiva etmek tlZei't' 

kendi el yazısile yazılmış bir istida ile 20/ 5/ 939 cumartesi güntl öğte)'9 

kadar yapılacİık ve bu istidanın zirinde talip hakkında malfmıat abnabile" 
cek en az iki kimsenin isim ve muvazzah adresi göaterilecektir. 

Geç yapılan müracaatlara nazarı itibara ahnmaz. Mtlracaatlir tstu-
bulda Umum Müdürlüğe yapılacaktır. 

llilraeaat lstldwaa baglanaoak vflllikıwı 

1 - Mektep phadetnamesl 

2 - Nüfus hüviyet cüzdan' 
3 - Askerlik vesikası, 
4 - Sıhhat • "l.poru, 
5 - Polisten alınacak hüsntlhal klğıcu, • 
8 - 8 adet 4,5 x 8 eb'adlııda fotograf., 

tm~propum: 

'1 --= Maliye: :Vasıtalı vergiler--.. lııhlBaiiir, 
kanunu ahklmı. 

2 - tkbsad: tatihsal, tedavili, tnldam ve latlhllk. 
3 - Mali ve Ticari heaap: Faizli hesabı cariler, hona ve .taı...Dl,)O 

muamelitı. 

4: - Hendeae atıh ve geçim ölçüleri • 
G - Tlcart muhalAbe ve uaultl deftei'1L . 
8 - tdare hukuku ve memurin mubakemat kanmılan, oesa 

muhakemelerinden tahkikat bahsi, memurin suçlan ht.ltkında ceza ka• 

nunu bllktlmleri, kanunu medeni ve borçlar kanununun mali htlkUmJel'l.. 
T - TUrldyenin tabii ve iktisadi cofrafyası, tnhiaarlarm tarihçeti. 
8 - F.cnebl lisanı. 

tmtihanda muvaffak olabilmek için bu derslerin lıer blrüıden en _, 

8 numara almak ve numaralar vasatlıd !•af ıı cloldwmak lb&mdır, · • 
- -- \8091J 


