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Arnavutluk Bir italyan . 
istilası Arefesinde mi? 

Hariciye Vekilimizin Siyaset Hak- İtalyanın, Himaye için Arnavutluğa 
hındaki İzahtıh Tasvip Edildi Asker Çıkaracağı Bildiriliyor 

Yasaa: Ht.J.lıi C8laW YAi.ÇiM 

C 
hamberlala'ID awm lalma· 

~~~~ IMdstall vui78"1 
tlae tik ~ a6der AJmanp
da flddet.11 bir a.k&l uda u.yaadll'dıı 
llltler blytik bir natuk De .&iman 
80ktal nuarmı clbam B1l etti. 

llltledn nutku muazzam bir &
Wde ve garp diliaokrasilerine kartı 
bir ittfhaJnDam• şeklinde başlıyor, 
ayni kuvvet ve metanet ile deva.en 
ediyor, ytlbelb'or. Fakat öyle bir 
nokta geUyOr ki orada Bitler blras 
evvel ı.acli eWe ~ bu sa· 
ut __.... tahrip etmeie bqhyar. 
Ye nlha)'t't. Alman meılt'aatlerilli 
eDwı efk1n umumiyesi kat'lmmda 
lnildaf&a etmete~ Almaıı)'aJl btitilll 
dlbıy-.ya h.ıili gösterınefe yanya· 
eak bu nıantık, bu aıim ve irade ve 
tRmret •*• Almanya mranna 
rıkili7'r ve Almanyanm aleyhinde 
bir teelr uyandırıyor. 

Son zamanlarda en m.Uhim aiyı· 
111 tezahürlerinden birini te§kil eden 
w bundan aomakl veka;yi tlserirıde 
bftytlk bir ıe.iJ' yapmaia ll8JILl8l O• 

lan bu nutku btru ~dan takip .... 
Enell Rftlerln umumi harp p-

llplerlne k&rll ittlbamlarım ve mu
alıuelerini görelim. Mtıttefilder Al· 
manyayı abluka aulhU ile mahvet
mitlerdir. Harp esirleri tahliye e
Wlmemiottr. Almaııyamn müstemle
Wdrl etiMen aluıJalftır. Alman ti· 
ant filoeu aptohmmuttuJ'. Alman· 
7& mltldf bir mal tuyik altında 
blraJalımlbr. 

Milletler cemiyeti, verilen vait· 
ler hiltfJD&, bir adalet vaaıı.a ol
JD••F, • menfurbAI' m~ 
pranU iQba bir ... ~ bil~ 
ilııltJr. Bu ~ tıllıabUe Af· 
manya mttthll bir •falete dUlmU.. 
ilr. Veraay mualMJClea mnclb1Dat, 
!Almanya aUAMur kalırken cQerleııt 
JdJA.hlanmakta devam etm.liferdP". 
llJmaııya gibi bUyUk bir mi11etill e
linden her tt1rlll yaşamak lmkAnlan 
.W.dı, Almanya tedrici bir öltlme 
mabk6m bulundunıldu. 

- ....,._ Vabıcl YALÇIN 
,(Sonu 8 lacll aa1_f&MG) 

Ankara:'- (A.A) -Ctlmhuriyet. 
Halk Partisi · Büyük Millet Meclisi 
grupu bugün 4.4.939- öğleden sonra 
saat 15 de Seyhan mebusu Bilini 
Uranın reiBliğinde toplandı: 

Söz alan Hariciye Vekilimiz Şük
rü Saraçoğlunun B. M. Meclisinin 

1 
tecdidi intlhab fasılası esnasında ce
reyan eden dünya siyaseti ve Bük- 1 

reşte toplanan Balkan Antantı mü· I 
zakereleriyle Bulgar başvekili ekse-1 

ıı8'}'ileiv.aııot . • • ı""" o s;w e. 
ti hakkında tafsilen verdiği izahatı 
ve bam aza taııa..,an sorulan fll· 
ııe6 cevapları grup tarafmdan 
alaka ile dinlenerek tasvibedilmiş ve 
celseye nihayet verilmiştir. 

A rnavutluk 
Mukavemete 
Karar Verdi 

Londra: 4 (A. A.) - Royterin 
diplomatik muhabiri, İtalyıamn ar
navutluğu işgal etmek niyeti hak
kındaki şayiaların, resmi mahfiİle
rin tekziıblerine rağmen teeyyüd 
eder vaziyette olduğunu bildirmek
tedir. 

sa.nıldığına göre, İtalyan as • 
kerleri. hemen derhal Amavutlu
ta gönderilmek üzeredir. Ve hat
ta Brindisi mıntakasında 20 bin ka
dar asker şimdiden tahşid edilmiş 

• • il bulunmaktadır. 

T h G•d k İtalya, Arnavutluğu kral Zo-
8 rana 1 ece gonun muvafakatı ile itgıal edecek 

Türk Heyeti :~ac~~ı:r~udluğu himayesi altına 
Ankara: 4 (Hususi) - İran Ve- PARISTEN VERiLEN 

liahdmın izdivaç merasiminde MALOMAT 
Türkiyeyi temsil edecek heyet bu Paris: 4 (A. A.) - Havas A-

jansı bildiriyor: 
ayın onunda hariciye vekili Şükrü Parise muhtelif kaynaklardan Kral Zogo ArnaY11t askerleriai teftltte 
Saraçoilunun riyaseti ıaltında Tah- 1 t 
rana hareket edecektir. ge en haıberler, talyanın, yakında İtalyan kıtaları, Valona'dan ka- Jike takdi . d b 1 1 

. Arnavudluğa İtalyan askeri gön- raya çıkarılacaktır rın 8 
u mem ekete t&l-

Türk heyeti, Piyade ve tayyare derınek nJyetinden Arnavudluğu İt · . yıanın askeri yardımda bulunaca-
kıtalan zavbitan ve efradiyl& bir • haberdar ettiğini teyid eylem k- tal aly~ bu hareketıni, 1927 ı. fı hakkındaki madd49ine dayana. 
ilkte 4 - I09 kifiden milrekk:ep ola- t dir & ya - :rnavudluk anlaşmasının, rak yapacaktır. 
~ (:~~~) --

arabekir 
İzahat Verdi 

Ticaret vekaleti teşkllib 
Ankara: 4 (Hususi) - iktisat 

·r Kaza 
Sonunda Vefat Etti 

''Şemsiyeli Adam,, da K ~tlı 
Veklletinden Ticaret Veklletine fl'ran8as matbuat.mm "Şemsiyen 1 renin btiıtln lnıvvetlle Lehis 
ıeçm"si kuvvetli bulunan idareler: adam,, li.kabmı talmuı olchlP ta- JllPdım fiC18l'ıeğlnJ _... ...,_ 
~rk Ofisi, Tarifeler, iç ticaret, glltere bqvekDI "Çtmberlaln,. bir lll'yledi. Fazla 0~ ta Bllyilk-: 
ıhracat, teşkil&tı.andırma umum gok vesllelerle 8alh cıo.tu oldajana t Cuıa · !lkimeU Lehlataaa BiWalU.. 
mfldürlilkletj4ir. Bankalar, koo- W..•-.ı Ya ...... ~ maki~ (20,00D,tOO) 111g1Us lliallk 
teratiflWMiiiijtf umum m8dörUl. olm•ema raia'en fa:tilaıı '~;.la~ 1111' 1tıaB .._. 
tinde, dolıayıeiyle İktisat Vekile- tntılu . ....-, Ji ....,.Jpadar Bed ......._...._,.\Mil.._,.., 
tinde kalacaktır. Tic:aret Vekaleti ~iM •••at• ta,,..... •11i6atlerı- vetile lmn4-~ ............ 
kalem mahsus mildOrlağüae Türk 48 ... , ' )it n' 'Jfn1n'r-·akları- ...... -...W lllıWv .. nw-ue 
Ofisinden Fazıl tayin edilmiştir. aa ....,_gitti, t.ehllkecle g9Nlijğii ile hoy ~11 lı4 ı - ileti .. 

IAlllıö kurtarmak için didindi durdu. oealnl bUtüa dtlaya bilir, haf.ti IJha. 

Çankında zelzele Fakat son ajans telgra.fnanaelerl nefi• ve laftt.c;ritbe AI._,. da bi
"Şemslyell adam,, m artık eabrmın Ur. 

Çankın: 4 (Hususi) - Bu ge- tökeimılt olduğuna gösteriyorlar. Şu lmldef, •• 
ce saat 22,30 da şehrimizde ilti "Çetilllovakya lcln lnglltıennlu har- Şabalde "hemen ha 1.-1-1- ... 

kuvvetli zelzele olmuftur. Hıaear ....._1--'"•1 bna eclell L....ıu-- b """""-_.......,~ -&MK>H• cama tanrı ayır etaia .. "-L.HL-

olap olnu~dıtı belli delildir. IJafveklll: "Lebleta•m lıltftrllllal t.e1a 16)'11Jeoek aa. ""''-·--. _,_ 
.. ' ·. at.... dit .... bir ...... _.__ ··~ --u.v-· ııı--- .-- A. C.,aW& MaA-çöCl.U 
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Arnavutluk Bir İtalyan 
istilisı Aref esinde mi? 

(Baftar•f• 1 inci aayfamıada) 
Öğrenildi~ine göre, İtalyan a -

t 7 •· anda Ar-kerleri, G ve yahu "" 1 

na' udlug çıkıacaktır. . . 
iyi haber alan mahfillerın b~~ -

dirdiğine göre, Arnavudluk hu -
kilmeti, her tilrlü asker ihracın• 

. t• dedir Arada mukavemet nıye ın · 
bir uzla ma bulmak için halen Ro-

.. akeremn ile Tiran ar sında muz, 

Jer c reynn ctm ktedir. 

ltalya gazetelerlnln ma
nah ne,rlyatı 

Roma: 4. (A.A.) - <Havas) 
İt )yan gnz telcri, 1ngiliz gara~l· 

tisinin Yugoslavya.ya da tc mil cdıl · 
m si ihtimali il m gul olmaktn~ır 
İtalyan gazetelerinin tebarüz ettır· 
dığine gör , İtalya, bunu itnlyanın 
çenber altına alınmasını i tihdaf e· 
den bir mancvrc olarak tel· kki e
decektir. Nitekim, yine ttalyan g~· 
zctelerinin bu münasebetle kaydetti
ği gıbi, Mussolini, ftalyanın Adriy~· 

·tik sahillrinde UçüncU bir devletın 
kendisini göstermesine müsaade ~t-, 
miycceğini sarih surette bildir nmı· 
tir. 

1talyan gazett'le:ıi, ttalyamn, 
Otrant kanalının beri tarafında tn
gilterenin vaı.iyet almasına katiye~ 
hiçbir zaman müsamaha göstern11• 

Yeceğini kaydetmektedir. 
Tevare gazetesi, fngilterc) i, 

lt.nlya- Yugoslavya anlaşmıuanırı 

imr.asmdnııberi Adriyntikte hiiküPt 
süren stilhu rnhat bıraknıağn davet 
eyle.moktedir. 

Pnrkde yaınlnn tef irff'r: 
Pnrls: 4_' (A.A.) - Havas bildi· 

riyor: 
Diplomatik mahfillerin umumi 

lcannnb, Roma ve Tirnnndan g<!le~ı 
haberlerin, yarı resmi tekziplere r:-g 
men ltalyamn Arnavutluk üzerince 
bir askeri haı ket hazırladığı ' kor
kusunu vermekte olduğu merkc>zin-

dedir. 

Yussolini. 26 mart tarihli nut
k nda ltalyanın Akdenizi kendı h~
v~t sa:hası telakki ettiğini ."e .A\~rt· 
~·atık deuizinin ı e Akdenııde ita~
) "Ok ehemmiyetli menfaatlerı· 
yanın~ . 
nin bulunduğu bir körfezı olduğunu 
bildırmişti. 

30 martta Mu olinf, İtalyanı~ 
h" de Akdenizde mahpus kalmak .nı 
Y~~ınde bulunmadığını ilaxe etmış-
ti. 

Diplomatik mahfillerin tebari.iı 
ettiı diğino göre: ltalya, mral Zog_n 
nezdındeki mUşavirlerl ve eheınmı· 

th mali '-'ardımı ile Arnavutlukta 
)e " • b 1 
fıli bir monopol tesis etmış u un-

ktndır. Unlya, buglin kıral Zogo· 
ma d" .• k 
nun bn~kn tesirlere ken ısını np· 
tırmasından korkarak, Arnavutluk· 
ta ki bu vazi~ etini daha ziyade tak· 
vi\•e etm k istemektedir. 

· Dığ r taraftan Yugoslavya, bu· 
(Tl 

11 
Hm t me lesi ile meşguldur. 

"ı 'k l \1 e bu vaziyet, yabancı e.ntrı n ara 
bilhıı a Alman entrikalarına ka-

' e . 'k pı npnınktadır. ltalya .~drıyatı sa-
hıllcrinde bir Alman nufuzundan çe-

kinmektedir. 
Diplomatik mahfillerin ilave et-

tiğine göre, ıtalya, Arnavutluğa .ı
tal) an askerleri göndcr~ek sun:tıle 
Yugosla.., ya Uıerinde bır tesir ıcnı 
etmek ve bu suretle Yugoslavyanın 
İngiliz emni) et planına iştirakine 
mani olmak ve Yugoslavyayı Po
lonya, Romanya, Türkiye ve daha 
diğer devletler nrasındn yapılmas1 
düşiinülen ittifaka iştiraki redd'! 
mo bur kılmak istemektedll'. 
Arnııvutlııj'.;•un kararı 

'l'irana: 4. (.A.A.) ~ Al'navutluk 
ajansı t blığ ediyor: 

Baıı ecnebf gazeteleri ve radyo 
i to. yonl rı Arnnvutluğun hlmaya 
ioıır ısi nltm nlınmnk üzere oldu· 
ğunu bu ün haber vcrmişlerdır. Bu 
hab ı , 11 ız nııın.rilc bakmak la
zımdır. Çünkii, Arnavutluk i tlkl li· 
ne v tam nıiy tine dokunulmtı .. ına 
usla mli nue Pt ıniycc ktir. 

Irak Kralı Bir Kaza 
Sonunda Vefat Etti 

<BattAraf• 1 :n<'ı ,~v·~~· l . 1 Musulda örfi idare 
Krn)ın conuzc moraııımının ıc- L ndra; 4. (A.A.) - Musulda 

b. 1 aca k öı fı ıcl re ilii.n olunmuştur. rası tarihi ~arın tos ıt o un -
Pre A ocintion aldığı bir ha-

tır. T J 
Kral Fay al'ın oglu ol n Kı·cı bere gorc 1ngiltere konsolosunun 

G ıi, 12 fart 1012 de Mekkccle katli hadi iyle alakadar olmak ü
dogmu~ \'e 8 E.} Iul 1933 d Irak zere doı t ki i tevkif edılmiştir. lrnk 
tahtına çıkmı;;tı. Kral Gnziııin sal- ba \'i!kıli bu hadiseden dolayı 1ngil
tanat devl"ind Irak iıstiklalini almış tere~ t cşsiirlcrini bildirmiştir. 
ve İngiltere ile lrak ara ındn itli- Prens Faysal Kral 
fak munhedesi ile saadabııd paktı ifan edUdl 
iınzalanm., tır. B gdad: 4. (A.A.) - Veliahd 

Irak Velialıdı olan ve Krnl Ga- Preıı Faysal ikinci Faysnl adı He 
zinin yevflne oğlu bulunan Emir kral ıliın edılmiştir. Pıens Abdüllah 
Faysal, !ı~lcıı dört ynş.ıtıdadır. Emir da naib ıın bolunmuştur. Niyabet 
Fny alın ~ıı tllne kndnl', Kral naib- m 1ı 1 me lesi milli m<'Clis tarafın· 
liğini, h.~ul Gazinin amcazadesi dar kati olnrak halledilinceye kadar 
ve sa:bık J~ icaz Kralı Alirıin oğlu hUkCıındarlık salii.lıiyctlerini hüku-
Emir Abdlil-iliih ifa e:iı;cektir. met icrn edecektir. 

Evveı<'P feshedilmis olan par - Hükumet 40 günlilk milli mntem 
llimento, niyabet meselesi hakkm- ilan etmiştir. Kralın ölümiı yalnız 
da bir knrar vermek üzere per -

1 Iı akda dcyil biltUn Arap memleket-
şembe günu toplanttya da\ et o un- lerınde· dcrın bir teessür uyandır-
;muştur. f ta · t t 1g af ANKARADA Tf..SSÜR mıştır. Her tara tan zıye c r -

ları gelmektedir. J{ralın cenaze mc· 
Ankara: 4 (A. A.) -- Do t ve rasimi çar amba giinü yapılacaktır. 

kardeş Irak'ın genç vcı necip Kra- I 
1ı :Majeste birinci Gıııinin vefatı Musulda ngl llz konao-
Jıaberi, Ankaranın bütiin mahfille- losu katledlldl 
rinde ve buton TOrk milletinin kal- B ğdad: 4. (A.A.) - Musuldan 
lbinde çok derlıı bir tee Ur u~·an- gelen haberlere göre, Kralın \efatı 
dırmı, ve Türkiyede hakiki bir haberi duyulur duyulmaz İngiliz 

kon olosu oldürülmüş ve konsolos
ına tem havası yıaratmaktadır. 

luk binasına ateş \'Cıilmi§tir. Galc-Kalpten geJcn bir arzu ile ev-
vela inanılmak istenmiyen bu e- yan içinde kc if bir halk kitle i ln
lemU hab6l'ln teeyyild etmesi tize- gılızler aleyhine nümayişlerde bulun 

rine, bütün dairelerde bayraklar =m=u=ıı=tu=r=.==============::::::;:: 
matem alRmeti olarak derhal yarı-
ya indirilmiştir. Reisicümhur İs -
met lnönfi naib Emir.Abdili - İlaha 
fçten taıiyetleritıl bildiren bir tel
graf çekmişlerdir. Başvekil dok
tor Refik Saydam ve hariciye vekf
Jj Şükrü Sar ~o~lu da dost ve kar
deş Irak'ın Başvekil ve hariciye 
veziri Nuri Said Paşaya Türkiye 
'hükumetinin ve Türk milletinin te
ıessür ve taziyetlerlnf bildfr en birer 
telaTaf yoDam!flaniı• 

Trebzonda ağaç bayramı 
Trabzon: 4. (A.A.) - Ağaç bay

ramı, Atap::ırkta bütiin halkın i5tl
rnklle hararetli bir surette kutlulan
mıştır. 

Ağacın bir millet ha.yatındaki e
hemmiyetini tebarUz ettiren nutuk
lar lrnt edilmi§tir. Ağaç bayramı ka
za ve nahiyelerde de kutlulanmı11, 
her cinsten birçok fidanlar dikilmit· 
tir ,. ~ "" . \ 

Sayla: 3 
s 

Hitlerin Nutku 
(Bas tarafı 1 inci sayfada) 
Bunların hepsi doğrudur. Zaten 

Almanyayı bUtlın cihana sempatik 
yapan şey de böyle bir mukadderntn 
uğramıa olmasıdır. Hitlerle ber.aber 
bütün namuslu ve muhakemesı bo
zulmamış kimseler tasdik ederler ki 
''Allah bu Alman milletini, İngilizle
re veya Fransızlara uygun di.ışen 
kanuna riayet etmeğe mecbur olmak 

Londrada Mühim 
Müzakereler 

Gener l Kazım 
Karabekir 
İzahat Verdi 

için 1aratmamıştır.,, 
Buraya kadar Bitlerle tamamen 

miıttefıkiz. Hitlcr Alınanyanın uğra
dığı hnksızlıklan pek gUzel hülisn 
etmis ve bunlara t.s.hammül etme
mek hususnda Alman mılletinin duy 
duğu isyan \ie mukabele hi sini an
latırken umumun takdııini cclbet
ıni§tir. 

Yalnız bir noktndn, llitlerin öz
lerinden ilham alaı ak kalemimizin 
ucuna bir sual geliyor: "Allah Al· 
ınan mılletini Jnglliz ve Fransızlnrll 
itaat için halk etmemi ba kn im· 
vimlcrı Alınanlar taı ından ı r 
edılmek için mi hnlkctmi tır? Bura
dn, ırkçılık ve "Nordı me,, nazaı i~ e
leriııi hatırlatıyoruz. ÇünkU en ba · 
ta gelen ırkçıların ne rettiklerı mez
hebe göre, Yunan m d niyeti de da
hıl olduğu h ld , dilrı~ d ki lıütUn I 
medcnıyetlerl ımallıler yaratmı -
lardır. Diinyn ırkları içinde efendi, 
ve amir yalnız şimallılcrdiı' DUnya- I 
yı idare hakkı yalnız lmallilerdcdir. 
Ve şimnllllcrin en yakın ve en lliyık 
varis ve mUmes illeri de Almcınlar
dır. 

Londra: 4. (A.A.) - Chamber· 
lain'ın nutku, lngiltere hiikiimetinin 
lecuvUze karfı Napoleoııun muhare
belerine karşı yapılan koalisyonlara 
benzer bir koalisyon vücude gctir
meğe uğraştığı hakkındaki noktaı 

nazarı teyid etmektedir. Şimdiki ko· 
alisyon, alakadar bütün milletlerin 
mütc..;anid bir şekilde birbirlerini 
mUdafaa etmeleri prensipıne istina 
etmektedir. Bu yolda atılacak ilk a-

dım, agl biihtinıal İngiliz garantisi
nin Romanyaya te mili olacaktır. 

Bu takdirde her tUrlU taarruza kar
şı mu terci< bir müdafaa temin edi
l bilme i için tedafüi Polonya - Ru
men paktının tadili lfızımgelecektir. 
Polon~ alılar Mn arlarla ınuhtemeı 
bır ihtilafı dcrpı etm k i tcmemek
tc j l r de Rumenl<'r, Macarlar Ar· 
manlnrın tnrafına g tıği takdırdc 

Polonya- Romanya ittifak nm t tbi· 
ki hu u unda i rar ctmektedırler. 
Bu t kdırde Sovyetler bırU-i sadecC' 
jpf d i madd 1 r " h rp m 1 ınPc:i 

c ktir. ln ıltere halıhazırd Ro· 
many ve Polonyanın m k adi rı 

hakkında mnlümnt edınmcktedil". 
Tahmin edildı ine göre Beck ile Ro
manya firi Vigil tibn, pek yakın
da Vnı· ovo ve Bükre in ce\aplarıııı 
gelircceklerdlr. 

SnUilıiyettnr mahfiJlerdc söyl n
digin göre Jngilt re ayni zamanda 

istiklflllcrini müdafaa ctmeğe azmet 
miş bulunan bUtUn meınleketlerirı 
muvafakatını almağa çalı acaktır. 
Hariciye nezaretinin şarki Avrupa 

dniresi §efi Sargent'in hafta sonu 
tatili e nasında Macaristan, Yugos
lavya ve Yunanistan elçileri ile yap
tığı mlukat.a büyilk bir ehemmiyeti 
atf ctmektedir. 

Salihi~ attar İngiliz mahfillerin
de Bulo>arı tanın Balkan antantına 
girmesi ile Balkanlardaki vaziyetin 
aydınlanacağı ümid edilmektedir. 

Söylendığine göre İskandinavya 
memleketleri iptidai maddeler vere
ceklerdir. İngiliz- Portekiz ittifakı 
da buyuk biı· ihtimale Portekiz müs
temlekelerinin taarruzlara karşı mU 
dafaa ı i~in takviye edilecektir. 

İn •iliz mahfillerinde, l:panyaya 
fngilterc tarafından yapılacak mali 
bir ynıdımın bu memleketin derpiş 
edilen si teme girmesi imkanını ve· 
ı ece rı l\ ıicl edılmektedir. 

Bcchin tema !arı 
Londra: 4. (A A.) Lord Hnli-

fnx C'ad n v Strnng, bu saba ı 
hariciye nezaretinde iki saat kadar 
goril ml\ lerd r. 

Be k, bund ın sonra Lord Hali
fax ile htı5u i uı tll' ogle yemeğıni 
y mi tir. 

Polon) a mahfc>lleıindc söylendi· 
ğine göre, Beck, Lord Halifaxa Po
lonyaııın lnglltere hükumetine mii
tekabll bir garanti vcnneğe hazır ol
d4gunu bildirmi tir. İki devlet ada
mı, derpiR edilen tenhhtidi.ın metninı 
Polon\'a ile Romanya arasındaki mii 
nnseb<.'tlerin takvi.) esi meselesinı. 
Yahudi mesclesıni ,.e 1ngiltereniıı 
Polonyaya ikrazntta bulunması me
selesini müzakere etmışlerdir. 

Tabansız bir gazetenin 
zelilane mugalatası 

( Battarafı 1 inci aayf ımnzda) 

fahut "Tan" gazete i, nıüşkul 
vaziye•.ini tamire uğra ıı ken "Ye
ni Sabah" ı mevzuubahi eden bir 
yazı neşretti ve kurtulmak i tedik
çe batağa aplanan biçareler gi
bi, bf!Ane bf r mugalataya tene1.
zül etmek küçliklüğüne dil tu. 

Guya bu gazete mülakatı "Ye
ni Sabah,, 111 Erzurumun kurtulu u 
hakkında \erdiği sert bir ce\'ab 
üzerine .} apmış ... 

Kal"ilet·imizin de pek iyi hatır
lıyacakları hadisenin e ası şudur: 

"Tnn'' g.'tzete inde Erzurunrnn 
kurtulu u yıldonumO muna ebetis
lc bir yazı inli ar etmi ti. Milli 
zaferlerin ) ıldonümlcı·'ni tc 'id 'c 
tahattur n'e el inde azami ha a
!:iyet go teren 'c hatta 18 m r 
Çaı akım le znfcrinin "ıldöııümu ıu 
ihmal ettı leri için di •er bazı r -
fikleri n C'rzin le de lı u l u n n 
"Yeni Snb?.h" l'rzuı un.un kuı ul ı
\unıı pl'k hntalı bir uret e 1 

''T~ııı'' ga t ine bo\ le !aubahl k
leı·den te' c-kkı) etmf' i lazım gel -
giııi hutııl. tmı \P! "Tanın ga l 
muharriri <.'ll buvuk hnta~ı Erzuıu
mun k ırtulu gClnfinü bıl · 11\.} 
le t. ~in eclem mekle yaım11 
Frzurumun hangi gun du manı 
linden ı tı ·dnt cdildigiııi bihni 
bir dam na ıl olur du bu me' u 
etrafınd k 1 m ornatmak al 

Hıtl r ırkçılık namına ortaya a
hlan bu çılgınlıkları reddetmek ce
f;nretıne malik midir? O bunlara ta· 
ı ı:ıftar değils na ıl oluyor da Al
manyadn bir mezhep bu kadar id-
detle salt nnt sUrUyor? ~"". ~,...,,., ....... ,.,,...,..,....~~~~~4~~~· .... ,,.iiöööiii~~-............. ,.......~~~""™,....,_. 

Hiller İngiliz baş\Ckilinin miiza- ispanyadaki 
) etini k ildi "nde bulur?.,, de 

keı·e ve ~ııla mn yolM h i-

le menıhecek lıu me ele bulun - Jtalyan Askeri 
madıA"ı k a n n n t i n i r 1d J dl· 
yor: Biz on beş sene bunu i fodık, Ne Olacak? 
öz dınlct m dik. Milleti r ccmi)et · 

nın keyfi olmnııını bckleseydık belkl 

ebediyen b kl l lı> duı ıc ktır, dl or. 
Bu muhakemenin Chambcrlafn

in özlerini ccrhcdcmlycce i Hıtl ritı 
gozünden k cmış bulunuyor. Çunkil 

Gorüyoruz ki m vcut iht 1 ı 1 n 
mUznkcr volıle h il tme -e Hıtll'r 

de tarafdar ımi . Bunu istemi : o 
zaman knr ıkı devleti r ku\'\ etli ;. 
1lll8ler; kabul tm mı l r; hnk ızlık 
yapmışlar. Şımdi Hitl r kendı hıı 

kun• tJi hl dmce müznkere) i k -
bul etmiyor! 

Demek oluyor ki Almanynnın da 

J ondıa: 4 (A. A.) - İ,çi pnr
f i mebu laı ından Fi tcheı·, hilkii
m ttcn a ğıdaki uali ormuştur: 

- l ıı m nda dahili hnrbln ni
ha ·ete erm i dola)• İ\ le İngiltere 

asn rıd k. ccuıbı -.erm l. 

İlnl~ a hUkümt t"ı 'n almıs 
olduğu taahlıüd<' ri ' tmi 

' ı · elti ı\nm k için h"ç b ı· 

yoktur. 
ötekilerden farkı yokmuş! Onlar , _____________ _ 

hnl~sız. fırsat nrar, hutkll.m devl tler cıhaz ol, rak hüldimdaılnrın elind" 
bir ovuıı k gıbi kaldığı zamanını da 

Macarlara 
1 erkedilen 
A razi 

tadıı·. 

ti. "1' ı ' a oraı ız: Erzuru un 
kurtulu uı un ) ıldônünıh gib. ari
hi bir me C'lc n rede? Son At k ra 
muliikutınııı me\Zuu neıed ... 

"'l' n" gaz le inin ı~endıni te
mize çık rmnk içi 1 b \urdu • \ 
çocukça ,. ce ıı eti medeni) e ıle 

kabili teW olmtyan bu har(>k i 
bizde oldu~u kadnr h ı refı eı ·
mi d de haklı bir ııef t u~ a d r
mı tır. 

nıiz d'.} or ki; "Tnn" gıızete ı, 
tlç atırl tC\ lid ettigi umumi i fı

a l te buı lın l n ) ka mı kurt ·
ma \ a çalı m kin d hn küçulm ı . 
dnhn h eli m 'kic du mu~ bul ı
mn or. 'Tü ı" ğer Kilzım Kaı -
Bekir in fikiı'lerine i~ti rAk etnıi.} oı·
d iy c iıe dı.} e muzmerli ualler so
rarak, G~ eı li tehyiç edip böy
le neticeler t vlid den ce\ ablnra v
k tti?,, 

* ise Almanya da ayni sey imiş. l{'m 
t . !\ etmiş • altanat.ları ırtık u kendisini .zayıf hfssedlyonıa 1 ... ı . ı· 
nut 1ak de\ ri çoktan gelmi tır zan, 

mu ak tutuyor, kuvv tlcnınce kalın 11 dlyoı uz. Bu giın med ni \ icdan 
tarafım cevirlyor. Hlllerın bu mu- anc k millil et pıen ibinı tanıyor ve 
hakem~ i yalnız ln ıltere ve Frnn- mili tlerin kendi mukadd ratlarmı 
saya karşı bir mana lf de ed r, fa- kendileri Uıyin etmek hakkını ılan 
kat bitaraf cıhan efkarı umumiy i edi.} or. Bitler bunu her hnngi b;r 
naz, rında Hifl · ı rür. Onı., 1 ı bahane He çı ncdi

0
1 gün bütün em

gün beğ nmcdigi Fransız ve İı "'İIİZ· p tiyi kn~ bedcı " diinkü galiplerin 
lerl \ ti ' o lu ınu i at l r. h k ızhklaıını, tecnı:üzlcrini, ins f. 

Zagrep onuşma. 
ları N iceleniyor 

Bıze k lır a ''Tan'' ın merdlik-
le kabıli M mı~ ar. bu kaça
m ki rı h ddiz tında ga~ et ba i -
t·r,c> lclad bır atı i idir.Hatr-
1, rda 1)1 rektir ki "Tıan" Refik 
Hal di ı biı tefrik ına başladıgı 
zaman Elıcdı Şef Atattirk'Lin ha ta
lıgına clnir bir yazı J azmış ve bu 

Hf l r, milledeıin faziletli 'e fa. sızlıklaruıı mazur gô termiş, affct
zilet iz diye nyrılm !arına, Alın nln · tırmi olur. 

1·m fnzll t iz mili tlC'r aracına ithal Hele Hıtl rin kendı i tiklallcri 
cdılm cine itil az ediyor ve mU tch- endi i ile tedbir du ünen kUçilk 
zb nn öz ı 1 • 1 no'ilf 1 rı ı tlll<' k ka- mill tleri tchdıt içın söylediği sozler
rınları doyduktnn oıırn. ga ıbanl' 

de suyu bulandıran kuzuya karşı harcketl l'le bir çok yeı !eri ele ge-
çirdikterı sonra fazilet m fhun unu kurdun ileri sürdüğü bahaneden da-
hatırlamış olduğunu öyluyor. hn kuvvetli bir mantık yoktur. 

Hitl r bu muhakeme ile anc ır Bi Alnı n milttef"klerim"zll' be-
lngilizleri susturabilir. Fakat bu it , r b ı, cihan harb ni en çok cihan 
tihamın çUıiik olduğunu bizlere, b:~ P ikolojisini lyi bllmemek yüzünden 
taraflnra lsbat i in Myle bır d hl kaybettik. Bu feiaketin silah arka
klif ı değıldir. Almanyanın fırsat dU- da lanmıza bir ders teşkil etmemiş 

aUremcmlş olduğu için fnzıletli kn!- oldugunu e efle mUşnhede edivoruz. 
mı olması bir mana ifade etmez Almanyayı zilletten kurtan ve ylik
Kuvv tli olduğu zaman da hakka selten Hitıer bütün cihanın hayran· 
ve adalete rinyet ettiğini görmelıyız lığını ve hürmetini kendisine celbet
ki kendisini gerçekten faziletlı bir mişti. Fakat Almanyanın kuvvetıe
mlllct diye kabul edebllelim. 

Hnlbuki Alman~ ndn lıoyle bir ni- nir kuvvetlenmez medeniyetin bugü
yetten eser göremiyoıuz. O ilk fır- ne kadar kılavuzu olan bütün pren
aatta Çekoslovakyanın hayatına su- sipleri çiğnemesi ve ahlaki kıymet
iknst etmi tir. Bin sene e\'vel Prağ- leri değiştirmesi psikoloji bakımın· 
dn bir Alman imparatorunun salta- dan bUyUk bir hata teşkil ediyor . .ı 
nat sUrmtiş olması 1939 senesinde Almanya haris, mtitcarrız, kuv
mUstakil Çek mllletinin istiklalinı vetine mağrur ve tehditka?' bir simn 
mahvetmek için bir huccet ve senet ile diınyada bir mevki nlmağa ka1-
hizmetinl göremez. 1ki bin sene e\'-

kar a bütün manevi knzançlannı cl
vel de bUyük t keneler Hindi tnnda 
fatih idi. Biz Hilnler A vrupnıım ta den kaçırır. Manttee süf Bu gün Al-
bilmcm nerelerine kadar gitmiatik. manya işte böyle bir siyaset takip 
Şimdi Hindistan üzerinde Rusların, etmeğe başlamıştır. Bir dostun va· 
Almanya, Avusturya, ttaly.anın ba- zifcsi böyle bir vaziyet karşısmdn 
zı topraklarında bizlerin hakkımız düşündüğünü ve hissettiğini açıkça 
mı var diyeceğiz? Millet mefhumu söylemektir. 
mevcut olmadığı, koca koca kıt'alar ff IİMyia Cahid y ALÇIN 

mil 
tir. 
bu 

(A. A) - Re mi 

BUyUk menderes taştı 
Aydın: 4. (A.A.) - Bır kaç giın 

evı:c! ne kadar sürekli bir surette 
devam eden ilkbahar yağmurların· 
dan büyük Menderes tnşmış ve ova· 
yı karr.ılcn sulnr kaplamıştır. 

Balat o\'asında bulunan bazı 
köyler an1sında müııakale durmuş
tur. 

Bu taşkın scbebile Havzada pa· 
muk ziraatinin bir ay kadar gecike
ceği tahmin dilmektedir. Sular 
ya ) a vaş çekilrneğe ba"lamıştır. 

ze ı ._ -

General Ali Fuadın 
teşelt kUrU 

Ankara: 4. (A.A.) - Nafıa Ve
kili g uc.rnl AlıFuad Cebesoy, Naft· 
a Vekılligine tayini dolayısile hak
kında gö terilen duygu Vt.: tebrikle
re a.}TI ayı ı Ce\•np veremediğinden 

teşekkiırlerinin iblfığına Anadolu A
jansını tav it etıni lcrdir. 

uretle f .la bir alaka uyandııt
nıak ı ll' sti. Evvelki güıı de ~ine 
l enı bir t ·fri kaya ba, l.ırken J ine 
halkın nl,ıka ını tahrik için an a -
J oncl teltll ki ettiği o n~ ülakatı neş. 
retmi tir. E asen "Tan" m ne ri
yatıııı haııyi gaye ve rnnk adla;} ap
mış olduğu bizi alakadar etmez. 

Bu, yalnız kendisinın bileceği bir i tir 
Ancnk sııf bir tarih rne elesi hak
kmdaki cevabımızın, o tarih me e
le iyle uznktnn, yakından alakadar 
olmıyan ve içinde Erzurumun i tir
d.adına dair bir tek satır bile ôu
lunmıyan bir yazıya sebeb neşredil
miş olarak gö terfime i küçilklüğü 

ve tabansızlığıdır ki bizi bu satırları 
yazınağn mocbur etti. 

Surlyede karıtıkhklar 
Şam: 4 (A. A.) - Eki Suriye 

harici~ e nazırı Cabiri Fransa bnş

vekili \'e hariciye nazın ile Fran
sız ayan ,. c mebu an meclisi reis
lerine gondctdiği telgraflarda, 
Frun nın Suri) e - Fransız muahe
de ini ta dik'tlen imtina ve manda 
idaresinin gayri kanunt tedbirleri 

üzerine ha ıl olan vnziyeti ditzelt _ 
mek üzere rnild:ahale etlocekleri 
ümidini 1zhar etmiştir. -·-Çlnlllerln muvaffaklyell .Caıbiri, Suriyenin hakkını elde 
etm k için her türlü va ıtaya mil-Şunking: 4. (A.A) - Diin Ja. 

ponlar, Kan nehrini geçmek üzere racaat etmeke karar vermiş oldu-

bir teşebbüs dnha yapmışlar isede ~ğ·u-nu~i~lA"'!v•e-e.tm-.ekte.....,..,d"'!!!ir!!!. !!!!!!!'!!"!!!!!!"'!~ 
bu teşebbUs de evvelkiler gibi tam kovda nehrini geçmek isteml§ler. 
bir muvaffakıyetsizliğe uğraınl§tır. fakat her iki defa da hezimete tıl-

Bugün de d ti§man, iki def. ' Ciu- ratııınıa ve &eri PUaktlrtWmUetUr. 



Sayfat • · 

Hudut h8rici 
~dildikleri halde yine şehrimize 

gelen bir Macaria bir Yahudi 
muhakeme olundu 

Hudud harici olduklan halde ls
tanbula gelen Avustuı:ya tebaasın· 

dan Venekezra isminde bir Macar 
ile Türk tebaasından Hayım oğlu 

!zak namında bir musevi dün Sul
tan Ahmed 1 inci sulh ceza mahke
mesine verilmişlerdir. 

tzak; 15 sene evvel İspanyaya 
gitmiş ve sonra memleketimize gel
miştir. Fakat kendisi görülen lü-

zum üzerine beş defa hudud harici 
olunmuşsa da, yine gizlice şehrimi· 
ze gelmiştir. 

Bu seferki çıkarılışında, Bulga
ristandan ve Edirne yolu ile tstan
bula gelen tzak hakkında mahkeme 
tevkif kararı "ermiştir. 

Macar ise, ikametgaha rapten 
serbest bırakılmıştır! 
tvvvvvvvvvvv~ 

OEN1ZLERDE : 

Deniıbank antrepoları 
Denizbank elinde bulunan ant

repolardan hal antreposu ile E
minön U antrepolarından maadası 

1-4-939 tarihinden itibaren am
bar olarak kullanılması takarrür 
etmiştir. • 
~VVVVVV'VVVVV'v 

GVMRVKLERDE : 

Yeni terfiler 
Gümrük Başmüdürlüğü memur 

11~flerinden Mahmud Aydaş 40 ı_i

raya, Ambar memurlarından Emın 
Özuysal 95 liralık memur şefliğine 
terfi etmişlerdir. 

fUrk - lran gUmrUk mua
nelelerl kolaylaştırllacak 

14 mart 937 de Tahranda İran 
arasında (hudutta tesis ediJecek 
Türk - İran gümrüklerinin faaliye

ti) hakkında bir anlaşma imza 
edilmisti. Bu anlaşmaya göre Gür
cübulak ve Bezirgan yolu üzerinde 

tesbit edilecek plan üzerine müşte

rek bir bina yapılacaktır. Bu bina 
hudut taşları arasında yarısı bir 

tarafın ve yarısı diğer tarafın ara
zi!'line isabet edecek şekilde inşa 

edilecektir. Bu bina polis ve güm

rük muayenesine mahsus salonlar 

ile mülekabili gümrük bürolarını 
ela ihtiva edecektir. 

Bundan başka transiti kolaylaş

tırmak maksadiyle gümrük forma

litelerinin sadeleştirilmesi yolunda 
tedbir alınacaktır. 

Evkafta yen; tayin ve 
nakiller 

Evkaf idaresinde bazı tayin ve 
nakiller yapılmıştır. Yapılan nakiller 

İstanbul Evkaf Ba~müdürlüğh 

kısım amiri ihsan Sarıdoğan Bursa 

vakıflar başmüdürlüğüne, Mümey· 
yiz Ekrem Sezen İstanbul evkaf mü
dürlüğü kısım amirliğine Kadıköv 

vakıflar muhasebecisi Niyazi evkaf 

mümeyyizliğine, Beyoğlu vakıflar 

tetkik memuru Hüsnü Niyazide'i 
boşalan yere naklolunmuşlardır 

Bursa vakıflar müdürü Hulusi Siva~ 
vakıflar müdürlüğüne nakledilmiş 

Sivas vakıflar müdürü Mitat da te
kaüt edilmiştir . 

········~,······························· 

insanların Yapabileceği En 
MükemmeJ Bir Eser Olan 

LALE 
' 81nema•ı 

YARIN FAALiYETE BAŞLIYOR 
KŞAM tam •aat • da 

• 

TINO ROSSJ'nin 

Paris 
Işıkları 

Y&fllSAaAH S NiSAN 1939 

r 
Sultan ziz Devri 

Bol Ve Dar Tuvaletler 
Başpehlivanları 

-------------~---Akkoyunlu Kazıkçı Kara Bekir -
- 4 - YAZAN : SAM I KARAVEL 

DanslçinKalınKumaştan Yapılmış Hamam Avlusunda 
Bol Elbiseler Revaçta Bir KarakucakGüreşi 

Yeni akşam roplarında iki nevi 
tuvalet vardır: Yemek tuvaleti ve 
bir de dans tuvaleti. Birincileri dat· 
vaziyetlerini muhafaza ettikleri hal
de, ikinciler, fevkalade bol ve geniş 
lirler. Hemen hemen bir çocuk el
bisesi gibi hafifdirler. Ve hem dans 
eden esas gençlik değil midir? 

Eski Avrupa ve bilhassa Fransa
daki kadın elbise moda1arında görül
düğü gibi geniş ve bol tuvaletlere 
rastlamağı adet edinmelidir. Eski
-s.:n demiyc>iim de daha dün, vücudun 
tenasübünü göstermek için en hafif 
yumuşak Krepler aranırken şimdi, 
iyi duracak, bir tafta veya ona mü
şabih bir kumaş aranmaktadır. İn
tihap edilecek taftalar nadır olarak 
düz kalacaktır. D a lı a ziyade 
siyah ve beyaz, marin ve penbe kü
çük karolarla olursa daha hoş ve a
ranılacak bir mahiyet gösterecek· 
tir. Bu elbiselerin iı:ıtenildiği veçhile 
geniş ve bol durmaları için içlerine 
çenber konulmıyor. Bilakis birbiri 
üzerine vazedilen etekler, aranılan, 
o havada ıh,:an hissini verdir ecek ye. 
gane buluştur. 

Bu sevimli elbiselerle birlik te ta
kılacak eldivenler , koldan veya tu
valetin tezyinatınn asorti olacak ve 
kısa bulunacaktır. 

Ayakkabılar, iskarpin veya ko
turu olacaktır. Ve ayak bileğine 
bağlanacak şekilde de yapılabilir. 

Saçlarınıza bir iki çiçek konma:;ı 
hiç de fena değildir. 

Bu suretle hazırlandıktan sorıra 
balo için, mükemmel surette, yapı· 
lacak her ~.ey tamamlanmı~ olacak· 
tır. 

00 00 00 

Bir iki tavsiye 
Teninize ihtimam için, buruşma

sı, genç görünmek için ihtiyarlama· 
ğı, vücudunuzun tenasübünü muh ı 
faza için şişmanlamağı, dişçiye git
mek için diş ağrısını, asla bekleme· 
yiniz. (çoı• geç) denilen şeye karşı 
ilaç yoktur. 

Kendi kendinize • kaldığınız va
kit, hatırlı bir misafir gibi hareket 
ediniz. E!t>isenizde ihmal gc_ -
termeyin, yemeklerinizi mutbah 
masası fü.erinde veya küçük bir 

r 

masanın köşeRinde yemeyınız. 

İyi giyinir. ve saçınızı daima tuva
let yanıp, bizatihi şahsınız için 
güzel olmağı gaye edinin, Yemeği
nizi, bir vazo içerisine koyacağınız 
çiçeklerle süslü iyi kurulmuş bir , 
sofrada yeyin ! ... Bu vaziyet sizi ne
P.eli y:.:ı p;.ıc,ı k ve güzelle~tirecektir. 

Hafif bir hüzün, fazla deYam et
mezse güze1liğinizi ~ok daha deği
şik ve cazibeli. heyecan verdirecek 
bir mahiyette yapar. Bir hiddet anı. 
bilakis sizi daha ateşli gösterebilir, 
Fakat memnuniyetsizlik ve surat as 
mak her türlü cazibeden mahrum' 
dur. Bilakis sevimli bir tebessür.~ 
rnukav·~met edilerniyen bir gür.eJUk 
viicude g-elirebilir. 

Kederle kendinizi harab etmeyin 
Hayat ne gösterirse göstersin, vu. 
cudunuza göstereceğiniz, ihtimamı 
bırakmayın. 

Neşeli olmak için, iradenizi kuv
vetlendirmek, güzelliğinizi temin et-

' mek için sabahları banyo yaparken 
veya yüzünüzü yıkarken, sesini?., 
çirkin de olsa şarkı söyleyin. Hat 
ta, bir fil kadar iri de olsanız damı 
bile ~tmeniz iyidir. Şarkı söylemeğe 
cesaret edemiyen kimseler utangac
lıklarını katiyen bırakmazlar, keza 
dans sevmiyen kimseler, serbestli], 
her türlü dtişUnceleri, hayatını ta· • 
mamen ıınııtturan o harikulade his. 
si öğrenem,~zler. Tabii olan şeyi ne~ 
kadar koğf·:ıhız, o yinf' dört nala 
karşınıza gelir ... 

Çok uzun zamanlardanberi her
keg sun'i olan şeyi sevmiş ve Adeta 
herşeyin üstünde tutmuştur. Sami
miyet, tabii durma, sadelik, bugün 
her türlii ı::ıın'iliğin üzerinde di
kilen yeni moda abideleridir. 

• 

\ 

• -
Bol Te c.b .. • ıki tuvalet örneği 

Güzelliğiniz için 
Ensenizde uzayan kısaca ve ince 

saçları kesmeyiniz, kestiğiniz tak
dirde bunlar daha sert çıktıkları gi
bi muntazam bir şekle de sokula-. ' 
maz. Çok küçlik bir demirle kıvırı-
nız ve bukleleriniz altında küçül< kıv 
rım halinde saklayınız. 

• • • 
Hergün kaşlarınızı ve kirpikleri

nizi hafifce bağlayınız. Bu hareketi
niz kaşlarınızla, kirpiklerinizi kuv· 
vetlendireceği gibi, düşmelerine de 
mani olacaktır. 

Mesela akşamları, hint yağı ile 
is karasından bir halitadan bir par· 
ça alıp buralara sUrUnüz. 

••• 
Ayak bilekleriniz şişmiş ise asli 

'taait fa&ıcat güzel bir tuval t 

1 sarmayınız. Şişkinlik kanın iyi d ·
veran etmeme:sinden ileri geldiği i
çin, sıkı bir sarğı zaten munt.azr .rrı 
olmıyan lianın cevelanına büsbütün 
mani olur. 

Bilakis, masajla, şişkinliğin öı .ü
ne geçilir. Zira masaj, damarlarda
ki kanın kalbe doğru gitmesine y .ır· 
dım eder. Fakat bazı zamanlaı·da 

bu hal, umumi bir vaziyetten g~lir 
ki, o vakit doktora müracaat lüzumu 
kendisini gösterir. 

Masaj için en iyi tarz şu şekil
dedir. Sırt üstü yatınız, ayale bilek
lerinizi yağlı bir kremle veya vaze
lin ile sıvazlayın. Ayağı havada tuta
rak, yavaşca ve üstünden masaj ya· 
pınız. Her ayak bileği için iki daki
ka masaj kafidir. 

8{! 00 !IS 

<)ündüz için güzel em
primeler 

Kadın, dünya üzerine çöken ka
bu.,c; ve endi~e <lalgalariyle fazla 
meşgul olmıyarak, ilk bahar tuva· 
letlerini seçmeğe başlıyor. 

Her halde bir aksülamel olarak 1 
bu mevsimde, müthiş surette göz a-

1 lıcı ve neşeli kumaşlar intihap edi
yor: Sarı, gri veya penbe krepon 
üzerine göz alıcı renkli çiçek büket
lcri, c:ım mavisi veya donuk mavi 
krepler üzerinde sedef halinde açı
lan garip şekilli kokiyajlar ... Yine 
bu neviden, mesela namütenahi su
rette tekrar ediJen renkıt.~rıe, büyük 
~içekler serpilmiş ve adeta çiçek aç
mış bir kır manzarasına rastlanı
yor. Geçen sezonlarda, ilkbahar için 
1·>içük ve hindi motifli emprime ku
\ "ar tercih etmiştik. Du r;ene faz
:a göz alıcı, "e cür'etli renklerle ya. 
ı-fümış ve darnıa dağınık olmalarına 
rağmen dikkatle bakıldığında haki· 
ki şeki11eri göriincn emprimelere, ter 
cih nazarlarınuz gitmektedir . 

Şüphesiz ki bu emprimeler tuva
let ve elbiseleri için kullanılmaktadır 
Her gün giymek için yapacağımız 
elbiselerde küçük yuvarlaklarla pas 
tiyelerimizle çalmaktadır. Bordo ü · 
zerine penbe yuvarlakJar, maron ii
zerine türkuaz, ma.l'iıı lizerlııe beya~ 
pervanş üzerine sitrO'\, Hah .. 

Bu suretle y;mld"-'l b<ı ilkbahar 
da da empt"'me !• 11'!..ac'~ r J"'1,hsı de
senli şık ellıiB4':ler ç~h ,..~!l.CL.ki. ı r. 

Birdenbire Havada Döndüğümü ve 
Sırtüstü Yerde Yattığımı Gördüm 

Gençliğimde sporların envaım 

yapardım. Mesela: gülle, lobot, is
krim, boks, paralel, barfiks, futbol 
atlamalar .. bilhassa, yelken ve de
niz sporu ... 

Fakat; bu sporların içinde en 
sevdiğim ve merbut olduğum güre~ 
idi. Güreşe evvela yağ güreşinden 
başlamıştım. 

Meşrutiyet ilan olunduktan son
ra ; alafranga güreş yapmağa ko
yuldum ... Biraz sonra serbest güreş 
yapmağa aşk bağladım ... 

Yani; anlıyacağınız her telden 
çaldım ... Yağ güreşinde ustam, Şinı· 
di Elazizde, akıl hastahaneleri set·· 
tabibi olan doktor Hakkı beydir. O 
vakitler, o Tıbbiyeye devam ederdi. 
Ben de, Yüksek tktısat mektebi aJi 
kısmına giderdim. 

Alafranga güreşte ustam, meş
hur Tatavla rumlarından "Meneli,, 
idi. 

Meneli, elyevm Yunan milli gü
reş ekipinin umumi kaptanı ve an
trenörüdür. Berki yetmişlik vardır. 

Serbest güreşte de ustam, Tekir
dağlı sarı hafızdır. Bu meşhur peh
livan Amerikadan avdet ettiği za
man bize orada öğrendiği serbest 
güreş oyunlarını göstermişti. 

Okuyucularımın başlarını fazla 
ağntmıyayım. . . Evimiz Kumkapı 

(l'avşantaşında idi (Büyük yangında 
yanıp kül oldu.) 

Her hafta arkadaşlar toplanıp 

güzel Küçük köşklü namile maruf 
hamama giderdik... Tavşantaşında 
bir hamam vardı. Bir güu nasılsa 
bu hamama ben yalnız gittim. Yıka. 
nıyordum. 

Hauıamda, kendimi teUaga yi. 
katmak adetimdi. Halvete girdik, 
tellak elinde sabunlama lengeri Ye 
lifle geldi... Küc;erek, bazuları ve gü 
ğüs yerinde, yirmi beş yaşlarında 
bir delikanlı idi. 

Merak bu ya ... Tellağın pehlivan 
yapılı vücudu merakımı celbetti. 

Fa kat; hiç sesimi çıkarmadım. 
Yalnız; bu anadolu çocuğunu hay· 
ranlıkla seyrediyordum. 

Eh!.. Benim bazularım, göğsü c 
de yerinde idi. Otuz dokuz santim 
bazu vardı bende ... 

Vücudum kaya gibi sertti. Tel
lak kese siirerken de mahsustan v•; 
caka olsun diye de adalelerimi şi
şiriyordum. 

Bir aralık, vücudumun sertliği 
ve olgunluğu tellağın nazarı dikka
tini celbetmiş olacak ki; yılışarak 
sordu: 

- Beyefendi; ne iş yaparsın? 
Ben, o vakit Yüksek iktisat mek 

tebini bitirmiştim. Menşeimle müte
nasip bir memuriyete ( yani haricı
yeye intisap edip şehbender olac~L
ğıına başımda esen spor aşkı dola
yısile Maarif nezaretine müracaatlc 
ameli ve nazari imtihan verip jim· 
nastik muallimi olmuştum.) 

Dariişşefakada, Gelenbevi idadi
sinde, şark idadisinda jimnastik mu
allimi idim. 

Merhum babam başta olmak ü
zere, herkes benim bu halime güler 
ve alay l''l ·~ r:ısu gülünm.iye. 

~k şey <le değildi. 

DüE?iiı.~. , , .>'et, ipi sapı olrrn . . 
yan bir muallim olmuştum... Hoş 
gülenlerin hakkı varmış ta ... bugün 
bu meslek uğrunda Nusrat hocanın 
kuşuna döndürdü bizi bu memleket. 

Ne ise; hayatımın bu tarafı biraz 
eğlenceli ve biraz da iztiraplıdır. 
Gelelim; teJlak efendiye. 

Tellaka, ne cevap vereceğimi şa. 
şırınıştım. Hiç bu Anadolu çocuğu· 
na: 

- Cimnastik muallimiyim .. 

Demiş olsam anlar mıydı?. Biraz 
mülahazadan sonra; onun anlıya
cağı bir unvan takınarak alay olsun 
diye: 

- Pehlivanını!. dedim. 

Tellak, elindeki keseyi bıraktı. 
Yüzüme gözlerini dikti. Derinden do 
rine baktı ve: 

- Emme yaptun he! .. 
- Neden? 
- Niden olucak !.. Böyle pehli-

van olur mu hiç? .. 
Tellağa kızmıştım ... Hele, herifin 

yediği herzeye bak !.._ Ulan -~e~~ 
hangi tarafım pehlıvan değildi ... 
Mukabele ettim: 

·- Ulan kollarımı, göğsümü, sır· 
tımı görmiyor musun? 

Ne cevap verse beğenirsiniz? 
- Hiç bu kadar sıkışmış ette 

kuvvet olur mu? [1] 
- Neden olmasun, kuvvet buna. 

derler ... 
- Bizim öküzler de böyle sıkı

şınca kalplaşır ef edim. demesin mi? 
Olduğum yerde küplere binmiş

tim. Herifi altıma alıp, kuvvet ne 
demektir gösterecektim. 

Sinirlerimi sakladım, ben de su• 
ale başladım: 

- Sen nerelisin? 
- Zivaslı efendiır 

- Neresinden? 
- Köylüklerinden ... 
- Güreş yapar mısın? 
Deyince; ağzı kulaklarına vard1. 

Sevincinden bayılacaktı. Yılışarak 

cevap verdi: 
- He!.. 
- Yağ güreşi mi? 

·- Ne diyon a beğim"!.. Yağlı 
güreş olur mu hiç? .. 

- E! .. Nasıl güreş ya?. 
- Garakucak be!.. 
..:... Garagucak ta ne demeknr? 

Nasıl şey bu ... 
- Her tarafından gapkara gire

rek tutmak ... 

- Hiç yağ güreşi gördün mü? 
- istnngula geldikten sonra; 

·bir kaç kere gördüm. 

- Nasıl buldun bu güreşi? .. 
- O, güreş değil canbazlık be 

efendim ... 
Dedi. 

- Demek sen karakucak güre
şiyorsun öyle mi?. 

- He!.. 
Der demez, lafını tamamlama

dan: 
- Benimle bir güreş yapar mı· 

sın? 

- Hinci... 
Ulan, tellak dünden teşne idi bıı 

işe ... 
- Peki. 
Dedim. Fakat, güreşin nevini 

tesbit lazımdır. Sordum: 

- Ne biçim güreşeceğiz .. 
·- Nasıl istersen? .. 

Tellağın, bu derece boŞaWp at
masına doğrusu tahammül edeme
dim ve kaşlarımı çatarak: 

- Ulan yağlı güreşir misin? 
- He! .. 
- Bilmediğin güreşi nasıl ya· 

pabilirsin? 

- Efendi ; seninle ne biçimde 
güreş olursa olsun yaparım. Gork· 
marn hiç! .. 

Herifin sözleri izzeti nefsime do
kunuyordu. Beni hiçe sayıyordu. 
Halbuki ondan fazla idim. Beni na. 
sıl yenebilirdi. Binbfr çeşit oyun bi
lirdim ben ... 

(Devamı var) 

[l ] Bu cahil Anadolu ~iu· 
nun &öyledlğini bu gttn beden terbi
yesi llml böyle tarif ediyor. 
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ElliM<A·~~JJu URUt1_~ 
Y G l K U R Kazım Karabekır 
azanı· enera 

_ 31 iKTiBAS VE TERCÜME HAKKI MAHFUZDUR 

Erzii1canaDairNotla_r 
1339 Senesindenberi Erzincanın 
Fahri Hemşehrisi Bulunuyorum 

Erzincan _Havalisi'!i'! 
Dersim Sergerdele~ın.ın 

Belası Olan. Baş 
Asılları Nedir? 

·· ·· uiiıı kalın bır Tam geceleyin yapılan bu yururJ:'' . 
k t b k il ··rıuıu bulunan bir yol uzennde, pek ar a a as e o .. . . . zı rını 
çok sıkıntılı oldu ve kürt suvarılerının ~rru a 
tardetmek lüzumile de büsbütün güçleşti. S~rp ya
maçlar boyunca yük arabaları ya Fırat ırmagına yu-

•• fil" k kalıyordu tnsan-varlamyor veya kara gom ere · 
Iar donuyordu. Bu ricat, yollarda mahvolan (100) 

nıWtecinin hayatına değdi. . .. 
Bir kaç saatlik istirahatten sonra. -~~yuş tek· 

rar b l d Fakat bu defa, iztirap vencı bır tarzda 
a§ a ı. d .di 

ilerliyen Türk süvarisinin tehdidi altın a 1 .,, 

[Bundan aonra Sansa boğazında önde~ k~e. 
riıı yollan kesmesi, arkadan da Türk_ süv~inm ta• 
kibl arasında boğum nasıl geçilebildiği hakkında 
tafaillt veriliyor. Bu Jdlrtlerin vaktile TUr~er Erzu· 

1 
ıımıdan Erzincan& ~tntrkea de onlara aynı fenalık- 1 

lan yaptıjı yazılıyor.] t 
Yine ayni esere göre: . .. 
"Çars'a girerken Ermenileri zayıatı: 2:s olU, ~ 

Yaralı asker ve 40 yaralı halktır. Burada bır ~ UJ· 

tirahat veriyorlar. 16 tubat gece yansı. dar bogazı 
geçerek Bicana çıkmak için harekete geçıyorlar. Fa· 
kat Fırat üzerindeki ildnci köprllııün yanmakta ol· 
duğunu ve bir kısmının da yıkılmıŞ bir halde oldu
ğunu gece (2,30) da haber alıyorlar. 

yaralı ve hastalar kollar üzerinde sudan geçi· 
riliyor. fl'ekerlekli vasıtalar (toplard~ bahsetme. 
~) kalıyor. Yaya kıt'alar gilndUz ge?ıtten geçerek 
ve müsademe ede ede 8:10 arasında Bıcana vanyor
lar: 

16 şubatta Ermenileri zayiatı şudur: (28) ölü 
ve ( 61) yaralı. Fakat .umıvlan donanJarm 8&YJ8I as• 
kerlerde % 40, ıp,Wtecilerde % lJO ye çıkıyor. 

Burada yaralı ve hastalara ilk yardım yapıldık-
tan sonra Bicana dümdar (ar dmuhafızı) olarak 3 
piyade bölüğü ile ~ top bırakılarak ricate devam olu
nuyor. 

17 şubatta Mamahatuna vanlıyor. Yollarcm 
(2.000) yeni Ermeni mültecisi daha kıt'alara iltihak 
ediyor. 

18 ıubatta mWteciler, 19 da da kıt'ala Mamaha. 
tundan yeni köye gidiyorlar. 

Bu grup1ın yeni bir mukavemetine imkan olma· 
dığı gibi Erzurumdan takviye kıt'ası getirmek te 
doğru görUJmediğinden kıt'alann Erzuruma çekil
mesine ve bu suretle Türklerin ilerl~mesine karşı 

Erzurum tahkjmatma dayanarak mukavemete ka
rar veriliyor. 

24 şubatta Erzuruma vanyorlar. Mamahatun 
ve Bayburd istikametlerini kapamak için Erzurum 
garbında iki tabur bırakıyorlar.,, 

ARASÖZ 
ERZURUMUN F AHRI HEMŞ!~ •• :SIYIM 

Cihan harbinde (Erzincan - Erzurum - Sanka· 
Dll§ - Kars - GümrU) ve havalisinde Ermenilerle 

hayli muharebeler verdikten ve onlan sulhu kabule 
mecbur ettikten sonra ıran Azerbaycanına geçtik. 
Oralan istili. eden İngiliz kuvvetlerini tard ile ka· 
rargllıımla Tebrizde yerleştim. Bunun için Erzin
canla uzun müddet temasta kalamadım. Fakat istik-
1&1 harbinde prk cephesi kumandanhğım sırasında 
mıntakamın içinde olduğu için Erzincanla daha ge
ni' ölçüde temasta bulunmağa ve yardım yapmağa 
imkan hasıl oldu. · 

1335 (1919) da heyeti temsiliye ile görüşmek 
Uzere Sıvasa gidip gelirken uğradığım gibi zaferden 
aonra da: ziyaret ettim. Şehit yavrulanndan mürek· 
kep yiğitlerimizin bir kısmını buraya nakil ile Erzin
canın eenJenmesfne yardım ettim. 

Her tarafta gördtlğttm yüksek samimiyet ve 
hürmete illve olarak haJk beni fahri hemşehri yap
ma karzusunu da gösterdi. Ben de hürmetle kabul 
ettim. HU.rmet ve memnuniyetimin devamına bir Di· 
oane olmak üzere mazbataıarının fotografisinl ve 
verdiflm cevabın suretini buraya koyuyorum: 

larJon RaJi&k&n JHmm Karabeldr P8§a baretlerine 

Pap. hazretleri; meml8ketimizin halAsma reh· 
ber oldunuz; sahlpihı kaldığımız bedbaht günlerde 
bizleri saadete eriftlrecek yolu gösterdiniz. ~ncan 
halla DaJlll devletinizi ebediyen kalbinde takdis ve 
tazim deoektir. Mbmet ve fllkranlarımımı bir hatı
rat mübeooeleai olmak tlsare "Erzincan,, fahri hem· 

tebriliiini kabul buyurmalUZl ve dairei aakeriye ?
nüade camii k.,.. kaclar lmtlclad eden cacldeniıı 

Eı ziacaabhna lıemprilik mazbatası 

şanlı namınıza izafeten tesmiyesine mUsaadei devlet
lerini arz ve istirham ile işbu memleket mazbatasını 
Jaqmmı fel\hn8•lıeriae taJrdım eyJ.eriL 

Erzincan Belediye Reiai 
Abdülhak 

Yedi azanın mUhUrleri 
lf8.rlh 20 teİrinievvel 339 11 Rebiulevvel 342 

Yevm Cumartesi 

Cevabım: 

Erzincan Belediye Beyeü muhteremeslnıt> 

Pek muhterem Erzincan halkının beni fahri 
hemgehriliğe kabul ederek şehrin en güzel caddesini 
namıma izafe etmek hususunda gösterdikleri arzudan 
fe-Ç.kaJide mütehassis oldum. Çok sevdiğim ve en sa
mimi alikalarla merbut olduğum Erzincanın hem
şehrisi olmakla şerefyabım. Vatammızın diğer kı-

sımlarile. beraber güzel Erzincanımızın da refah ve 
saadeti için bUtün kuvvetimle çalı~khğıma müsa
ade etmesini cenabı haktan diler ve teşekkürlerimin 
kabulünü l"ica ederim muhterem hemşehrilerim. 

'Erzincan: 21 T~ievvel 1339 
Şark cephesi kumandanı 

Ferik 
.Kizım Karabeldr . 

.du son ziyaretimde Erzincan kasabasını 1600 

evde 9 bin kadar nftfuslu buldum. Cihan harbindeu 
evvel 6000 evde 22 bin nUfus varmış. Viliyetin nüfu· 
su da (65.00()) tahmin olunuyor. Halbuki cihan har
binden önce (135.000) imiş. 

Erzincan hakkında halktan §Unlan dinledim: 
"Selçukiler zamanında Erzincanm adı Belkis 

lmif. Tavaifi mülftktan Melik Salih buranın hüküm

dan imiş. Şiilik but'alarını istila ediyor diye Belh de 
Harzem §ahının şeyhülislamı bulunan Mevli.nanın 

babasını davet etmiş. Halk Van gölü sahilindeki Ah· 
lata kadar istikbale gitmişler. tstikbalde Erzurum 
halkı dahi bulunmuş. 

Mevli.na, Belkis §ehrjni görünce şöyle demiş~ 
"Erzen cani men amed,, Türkçesi "Buram benim ca

nıma liyik geldi !,, Halk ta teberrüken Belkis şeh
rine Erzincan demişler. Melik Salih te Mevihanın 
babasını Erzincanda reisilulema nasbetmi§. Burada 
ilk mevlevl tekkesini de bu zat yapmıt. 

Mevlana babasile Erzincana geldiği zaman bir 
yqında imiş. Altı yqına girdiği zaman Selçuk dev· 
leti Padiphı onu Konyaya yanma aldırmış. Artık 

ıonraJarı da Konya mevJe\1Jeri merkezi ve Selçukt-
194 de mevlevi olmuşlar. 

Ulu cami tavaifi mühiktan Akkoyunlular zama
nında yapılını§.,, 

• • • 
Erzincan kasabası deniz sathından 1200 metra, 

Erzurum ise 1950 metre yllbektir. 
( Deıxımı Vflt'). 

Berlin ''Su Sporları,,_ SergiSi 
Her Yıl Açılan Bu Sergi Deniz 
Mevsiminin Geldiğine işarettir 

Bertin (Hususi) - Doğrusunu 

söylemek JAzım geline, ben, Alman
yada, denilebilir ki, her gUn bafka 
bqka şekillerde tecelli eden ve her 
gün tevali eyliyen muhtelif sergileE 
hakkında yazı yazmaktan usandı· 
ğım halde, Almanlar, bilAkis, hergün 
bir yenisini meydana çıkarmaktan 

vaz geçmiyorlar ve bunu yapmakla 
da haklı olarak bir zevk duyuyor· 
lar. Bu sergileri görmek fırsatına. 
nail oldukça, ne yalan söyliyeyim 
amma, icra eyledikleri hoş tesirle:r 
altında bir kaç satır karalamaktan 
ben de kendimi alamıyorum. Bu se. 
fer deniz sporlan sergisini ziyaret 
ettim. 

Bertin, deniz sporlan hususnd" 
en ehemmiyetli ülkelerden birisinin 
tabii merkezidir. Irmaklarla göller 

arasında vaki olup nehirler vasıta ' Sergide tethir edilen camda11 kllrek çeken adam 
sile denize methali olan bu memle- , ~·""""'--"""'-~"""'-w_ ........ ,..,.,_w_.,.............,~w~"""~ 
ket.ayannda bir memleket bulmak l T • 
müşkilldür. Bundan maada deniz ehlıke 
sporlarına ait her şey Berlin halkı-
nı fevkali.de alakadar eden bir mev- F d 
zudur. Yalnız pazarları değil, hafta. aı• e ve 

işaretlerinin 
Mahzurları nm her gün ve saatinde Berlin civa

rında deniz sporlan ile uğraşan, ve
yahut istirahat ve eğlP.nceyi kürelr 

sallamasında, yelken ve motörbot Cerevan Eden Güliinç 
istimalinde anyan heveslilere rast- eT Hddiaelet 
lamak ateli.de hallerdendir. 

Her sene, ilkbaharda kapılarml 
açan deniz spor sergisi, deniz spor
larının başladığını ilin eden bir ana· 

Bir kaç gün evvel, Pariste bir 
mücevherci mağazasına giren bir 

müşterinin bir iki elmasa baktıktan 

ne hükmüne girmiştir. Spor mürit· sonra yüzüne tabanca tutarak: (El
leri, heveslileri, yenilikler hakkında ler yukan-) demesile ka.rşılqmış. 
malumat edinmek ve berveçhipeşin Bunun Uzeiine tacir, ellerini hava
biı- zevk duymak içın oraya gelmekte ya kaldırarak yazıhanesinin arkası~ 
istical derler. Pazar günü kapılarını na kadar gerilemiştir. 

açan l1useneki sergi bir dizi yenilikler Yalnız yazıhanenin altında p 0 • 
.ırzediyor. Ziyaretçiler, ateli.de bL. 
sandaldan ~lıyarak, yüksek deniz. lice - Secour şebekesine bağlanan bir 
lere mukavemet edebilecek bir ka- işaret techizatı olduğundan ayağını j 
biliyette olan yatları iıı§a edenlerin basmak, polis çağırmak demekti. 
elde ett;tleri netice.leriıı umumi ma. Nitekim iti anlıyan ve vukua gelen 
lfunatına vukuf IM'Yda ediyorlar. De. giırilltüden ürken haydut, Fluğu cad 
niz sporlan levazimatı sanatı da ay-
nca temsil edilmiştir. En ıık bir ka· dede almış ve kaybolmuştur. 
binenin enstaıasyonuna ne kadar Bu sebepten akıllı bir haydut. Kur. 
lüzum olan her türlü tali kısımlar banma ellenni havaya kaldırmasile 
da bulunuyor. Velhasıl "Weekend,, beraber ayaklanm da yerden kes· 
ve deniz spoı·larmı zevkli bir hale mesini rica etmek mecburiyetinde. 
getirebilecek her şey bu sergide mev djr. Bu da müthiş bir cambazlık 

cuttur. Ayni zamanda cazibeyi artı· kudrete, müvazene hususunda bü -
ran hususi daireler de vardır. "Ne
şeden kuvvet,, cemiyeti, deniz spor
lan lehine olarak bu sahadaki f tıa · 
liyetinin neticelerini gösteren pro
pagandalarda bulunmaktan geri kal
mamıştır. Kano otomobiller, motör
lü kayıklar, en ziyade nazarı dik· 
kati celbedenlerdendir. Hützschler'e 
dünya şampiyonluğunu kazandıran 

motörlü kayık ta orada bulunuyor. 
En nihayet "Alınan ittihadı,, cemi
yeti huswıi bir dairede dört grupla 
temsil edilmiştir. 

Telefunken şirketi taraımdan ö
teye beriye yerle3tirilen "Oparlör, . 
lerden inikas eden hoş nağmelerle 
sergi dahilinde dolqmak ayni za. 
manda hem bir zevk teşkil ediyor, 
hem d~ insan yeni yeni şeyler göre
rek malumatını genişletiyor ve müs
tefit oluyor. 

B.Z. 

Urfada --

yük bir kabiliyete tekabül eder. 

işte tehlike işaretinin faydasına 
böyle bir misal gösterilebilir. Fakat 

başka bir misal bu işiıı mahzurları 

olduğunu da gösteren vak'a yine 
Pariste geçmektedir. Polise merbut 
bir ipret çıngırağı çalmıştır. Gidi· 

lecek yer muayyendir. Derhal yar
dımcı polis memurları otobüslerine 
atlıyarak, içerisinde ga;, ri tabii bir 
hadisenin ceryan ettiğini gösterecek 
hiçbir işaret olmıyan büyük birtica
ret evinin önüne gelirler. Bununla 
beraber işaretin geldiği büroya gi

rince, müessesenin patronunun di · 
rektörlük koltuğunda, dizlerinde 
daktilosu olduğu halde oturduğunu 
görürler. Vaziyetin nezaketi dolayı
sile, bay direktör ayağı ile işaret zi

line basmış ve bili.hara izah ettiği 

veçhile bunun nasıl olduğunu bir 
türlü anlıyamamıştı. 

Milll 'etimizin tekrar RelslcUI- Bu münasebetle, zabıtanın tehU-
9 ke itaretleri ile boyuna en ufak se. 

hurlula lntihapı büyük tızahOrat- bep1er1e iz'aç edildiği, alay etmek 

la k utlulandı istiyenlerden başlarını kurtarama· 
Urfa 4 (Husus!) - DUn, BUyük maktadırlar. Mesela kolDŞU8WlQQ 

Millet Meclisinin ilk toplantısı ve damında bir gölgenin dolqtığı(ı1 
reisicUmhur seçiminin yenilenmesi zanneden muhayyeleai kuvvetli bir 
münasebetile binlerce halk, beledi- adam, gece yarw sokak kapısının 
ye ve Halkevlerindeki hoparlörlerin anahtar· deliğinde bir anahtann oy
bqlannda toplanmışlar ve Partinin nadığını işittim sanarak hırsızlann 
değişmez genel b&.§kan1 lsmE't tnö· ı ,vınegirdiği zehabına düşen bir kim
nUnUn tekrar Cüırahur rıyasetlne in- '1!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~!!!!!!!11!!!!!! 
tihabını heyecanla takip etmi§lerdir. 

intihaptan sonra kasabanın reJ

mt ve hususi bütün mi\esseseleri ve 
tekmil mağazalar, Parti ve devlet 
bayraklarile süslenmiş, şehir bir 
bayram manzarası halini almıştır. 

Ankara radyosu hoparlörleri se
çimin nihayetini bildirince askeri 

ganıiı.ondan toplar atılmıt, evlerde-

ki halk da sevinçle sokaklara dökUl
müşt.Uı·. . 

Başlannda Halkevi bandosu olaı:ı. 
halkımız, bir sel gibi fehrin her ta
rafına yayıl1D11, binlerce Urfalı tek 

bir kalp halinde saygı ve sevinç i· 
çinde uzua müddet tezahüratta bu
lunmuetur. 

' . 

senin yapacağı ilk hareket zabıtay• 
koşmaktır. 

Bilhassa, aile kavgalan burada; 
mühim rol oynar: 

Kadın yavaşça: - Eğer böyla 
avazın çıktığı kadar bağırmakta da. 
vam edersen polis çağınrım, der. 

- Vay efendim! Kendini gWUn41 
mu göstermek -istiyorsun, öyle İSeı 
git de zil bas ve çağır. Biç olmazea. 
beş dakika hop vakit geçiririm. 

Kadın zile basar veya telefonla 
polis çağırır. Zabıta gelinceye ka. 
dar da bir iki tabağı kırar ve gel-. 

lere: - Kocam elinde kocaınan-bfl 
bıçakla öldUrmeğe kalktı, der. 

Ve koca da pek bef dakika gWe
cek mevkie düşmez. 

Tirenlerde, kompartimanlarda 
tehlike işaretleri vardır. Bunlar mec 
buriyet tahtında kullanılabilir. Fa. 
kat zaten mesele buradadır. Hangr 
karakteristik vaziyet, burada mescu 
bir hareket tarzı gösterebilir? Ko-
ridoru olmıyan ve dolayısile bazı ta
bii ihtiyaçları def için mevkilerde 
bulunmıyan trenlerde bu zil fazlll 
suiistimale yol açıyordu. 

Yolcular işareti çekiyor ve ge
lenlere, yolun kenanna kadar inme-

ğe mecbur olduklarını ve bunun da 
zaruri bir şey olduğunu söylUyor· 
lardı. 

Bir kadın günün birinde ilaret 
halkasını çeker ve tiren durur. ~e .. 

mur koşup gelince, kadm brşı
sındaki adamın ısrarla yüzilne bak-
tığını iddia 8Qerek: - Bu adam ba· 
na bu fekilde bakarken korktum. 

Çünkü birazdan uzun bir ttlnelden 
geçeceğiz, der. Kadın ihtiyar ve mtıt 
hiş çirkindi. Memur fazla ner.aket 
göstermeden, bu endişelerinin yer • 
siz olduğunu izah etti. 

Bir kadın çocuk doğurmak zaru• 
retinde kalacak olursa yol ar~ 
daşlan tirenin tehlike işaretini çe .. 
kebWrler mi? Niyet ve kasıt doğni 
olabilir. Fakat faydası pek yot gibi. 

dir. Tirenin tam durdUğu kırlık btr 
yerde bir ebenin bulunacağı neredelı 
mablmdur? 

Yine geçenlerde bir ekspres yoL 
culannın tetebüsile, tirenin ll8l"d 
zili çekilere§ durdurulduğu hilil)i 
ediliyordU. 

Bu yolcular lavaboya iri ve yü, 
zil kırmızı bir adamın girip kırk bei 
dakika olduğu halde çıkmadığını 

görmüşler ve adamın kalp sektesi· 
le öldUğ'1 zehabına dtı1mtıa1erdi. 

Bu kttçllk yerin kapısı agılmeaı 
iri yan adamın rahat ~ uykuys> 
daldıfı a"Prttlmüf. 

Oııun için ae,ahatte, tebfrde oL 

dutu gibi dlpr1eıtnm ll1erDe, tavır. 
lari1e ful& ........... qt 
lılr lluıllıtta 



YENISABAH 

BİR MEKTUP 
a Doğun n 

Yazan : HUsamettln NURi f Cenneti : Savur 
zavallı yavnını; yorsun .. Fakat nan kor zaır.an sana,~ 
Onun hayatını sana birer bir~r dünyada tapılan bu hakik~t~ öğrete~ 1 

anlatmak için bugün nedense yenil- cek .. mağıur olacaks:n .. ıçınde do
mez bir arzu duyuyorum. Fakat bu ğup bi1yüyen ihtiraslarım ba9kaları
daha ziyade ona karşı duyduğum nın omuzlarına yüklP.meyı öğrene· 

büyük hürmet ve sevginin icap et- ceksin .. 

Halk; Nlaarif ve Umumi Sıhhat 
Seferberliğinin; Daha Hızlan-

• 

tirdiği bir vicdan borcudur.. Sevıniyecekı;ın artık .. fakat öyle 
dırılmasını istiyor 
Şirin kasaba ; kurtuluyor susuzluk derdinden O bir sefildi.. görünmesini pek iyi öğreneceksin .. 

Zavallı yavrum .. Bu kısa fakat Hiç bir şey yok ortada .. Onu s:-
müthiş cümlenin asabında bıraktığı na oldugu kadar baRkalanna da ba~
derin izleri, çırpınışları görüyorum.. lıyamıyan tek bir sebep var .. dedı
Çok üzgünsün. Belki de inanamıyor-, kodu ... 
sun .. tnanmak istemiyorsun .. Yalnıı Cemiyet hayatını didik didik k(!-
dlişün ki hakikati hiç bir zaman sak miren bir hastalıktır ki bu: ilıh:ır.'ı J 

Iıyamıyan bir knlp bu gün bu acı i- yine ancak iyi düşünen kafalarda I 
tirafı da yazmak mecburiyetide kal- bulur ... 

Sana bütün bunları anlatmak i-ı 
dı. O; niçin ı:afıldi değil mi?.. ı çin neden büyük bir arzu duyuyo-

Bundan uzun seneler evvel yal- rum diye dilşündüğüm zaman, emin ı 
nızlığını hıs .. oden, hnyatın bütün a- ol ki kendimi senin yerine koyaral: 
cılarile pençeleş n bir kalpten başka 1 hükihn veriyorum. 
ne beklenebilir ki.. Hayatta belki binlerce çeşit in-

k . · d ld t ' san var zavallı yavrum:: sen; yarın Na yazık ı o, scnı e a_ a man.1 
için binbir §eytaıılık perdcsı ~llmd~ı öbürgiln her bırile ayrı ayrı karşt
boyalı, riyakar yüzlinün manalarını !aştığın zaman emin olmalısın ki 
hep tatlı tatlı gostermeğe çalıt;arıık göstermek istedikleri karakterleri 
iğrenç hislerini hissettirmeden sana 1 hakiki değildir. Ve hepsi; nihayel 
yudum yudum i~irdi .. ve seni de ze- gilzel gözlerin \'e etin önünde damar 
h . 1 d" larıııırı gerildiklerini, başlarının ır e ı ... 

Günahsl7.lığının temiz çerçeve:>i döndüklerini hi sederler. 
içinde tufeyli olarak yer tutan, on- Çünkü insanların yer yüzünde 
lan çürütmek için uğraşan bu vic- yaratıldığı gi.indenberi tabii bir ih
darunzın senden alınacak bir intika· tiyaç olarak bağışlanmış bir hakkı 
mı mı vardı?.. vardır .. Şehvet ... 

üzülme ... Ahlaksız insanların söz Bu kelime gözlerıni yaşartma· 

ve düşüncelerine her ne kadar kanıl- sın ... Korkma ... Bu; okadar düşüt.· 
nıazsa da en biiyük ahUlk dersini ve- meğe değer bir kelimedir ki, üzerin
renler yine onlardır. de uzun günlerini öldürenler bile ha· 

İşte bu çok doğı·u ve haklı dü~ kiki mahiyetine henüz varamadılar. 
§Ünceyi sağlam bir bilgi prensibi o~ Bir gün senin de içini gıcıklıya· 
larak kabul edersen; tırnakların bil' cağı tabii olan bu ihtiyacını acaba 
yalan perdesini yırtarak altında sı- nasıl körleteceksin .. 
rıtan iğrenç ve irinli bir çehreyi sa- Cemiyetlerin takdir ederek sırf 

bunun için ortaya koydukları ailıJ na pek güzel gösterebilecek? 
kaidelerini kiiçUcük muhakemen Ve .. sen bütün bunlara inandık-
yanlış buluyorsa buna gülerim. 

ça, bütün fenalıklarının cezasını kE:n I§te; 
0 

sefil tanıdığın adam otı,..: 
di vernrek genç yaşında kalpsiz ve senelik bir tecrübesile öğrendi ki 
gönillsüz toprağa düşen bu sefil a· 

çektiği bütün acılar ona her defabediyen rahat uyuyacak ... 
sında bir hnkikııti daha iyi anlatı

Onun acınacak nesi var ki, göz- yordu. 
terinin nemini saklamak için ihtiyac; Ve İ§te bunun için, senin saflığı-
duyuyorsun .. Ycı.lnız gençliği!.. nı takdir ettiği gün bir kurtarmak 

Saf kalbinin inanabileceği yolda ihtiyacih:ı yandı.. Çünkü bu pürü7-
gidişini düzen bu iki yüzlü adamı, süz saflığından iı:;tifade etmesini 
nasıl olduğunu bilmeden ,nasıl oldu fırsat kollıyan binlerce insan var
da kalbinin ta içine aldın .. ve senin d 
temiz için onun hakiki mahiyetini 
nasıl oldu da ortaya çıkaramadı bil-
mem .. 

1 ••• 

Ne yazık ona ki; bunun için h<.'r 
şeyini. istikbalini hatta ha:ratını bilJ 
feda ettiği halde sana bu hakikati 
göst ert•medi. 

Zavallı yavrum; 
Erkek vicdanları kadının bir sa-

GUzel Sa vardan 

Savur (Hususi) - tsadan yüz-ı 

yıllarca evvel kurulan ve o tarihte 
1 

Şura adını taşıyan Savur, yalnızı 
l\Iardinin değil, bütün yakın doğu
mm tabiaten en güzel bir parçasıdır. 
Sanki bir cennedir; Kasabanın üç 
yanını geniş ve sayısız bağçeler kap· 
lamıştır. Ortalarından bilyük bir su 
geçen ve göz alabildiğine uzayan b11 

bağçeleri tabint üstU.n bir itina ile 
sUslemiştir. Hanğisine gitseniz ve 
Savurun hangi köşesinde dursanız 
şiir içinde kalır ve seremst 9lursu
nuz. 

Onun için değilmidir ki, bu hava
li haklı daha mayısta Savura akın 
eder, günlerce, haftalarca, aylarca 
kalarak bir yılın yorgunluğunu gi
derir ve tabiatın e&Siz güzellik ve 
cazibelerini doya doya içer. Başka 
kazalara geçmek üzere buraya uğra
van yolcular, taraflarını saran gü
~elliklerin tesirinden kurtulamıy2.
rak saatlerce ve saatlerce yolların
dan kalırlar. 

Ka,·ak ihracı sönü~·or 

Bunun cevabını sana yine ben 
vereyim .. çünkü; o: tasavvur edem-ı 
diğin derecede, zekfı.sını fenalık ,,~ 
ahlaksızlık yollarında tüketmi~ bir 
insandı.. 

Şehirde (3,200) kazada (28.000) 
nüfus \'ardır. Miladdan önce elli bini 
bula mikdar muhtelif vesilelerle 
dağılmış ve Savur iktisadıyatının 

bel kemiğini teşkil eden ·kavakcılı
ğın mevkiini gaip etmesi üzerine bu 
dağılış artmıştır. Filhakika, bir ta

bun köpiığü kadar nari11: ince bir rihte Savure yanın milyon liradn 
sırça bardak gibi çabucak kırılır ol- fazla servet temin eden kavakcılık. 
duğunu düşünmezler.. demirin hakimiyeti üzerine kıymet· Bu acı hakikatleri yazarken ar

tık eskisi gibi korkmıyorum .. çünkü 
onu senin kadar yakından tanıya;ı 
hiç kimse yok. 

Sana ne kadar acıyorum bilsen .. 
Çok acınacak haldesin çünkü .• ve i
çimden gelen büyük bir ihtiyatla sa
na "zavallı yavrum,, diyorum. 

Yalnız sen blitün bunlara inau
dıkça kalbimi parça parça kıran e
lemlerim hafifliyecek ve seni kur
tarmış olmak zaferile gözlerime top
rak dolana kadar gönlü rahat yaşı
yacağmı. 

Neler gördü o .. Fakat onlar hay- ten dlis;müs ve varidatı otuz bin lira 
vanlaşan hislerini söndürmek içın ya kadar inmiştir. Ayrıca; :rnahrer:
atıldıkları maceralı yollardan temiz !erden olan Musul da, çok ucuza mal 
yüzle dönemediler geriye .. Arkala- • ettiği demiri tercih eylemektedh'. 
rında:n uzanan feryatlar, ahlar ya- . ikinci müphem ihraç maddesini 
katarını bırakmadı .. ve bir gün sefil teşkil eden ve tncoz tabir olunan b~ 
ve zelil kaldırımlarda süründüler.... nevi erik, umumi iktisadiyat üzerin-

Barlarda ömlir tüketen neler de fazla tesir yapacak kabiliyett~ 
var ... Sor onlara!. değildir. Köylülerin iştigallerini teJ-

Vücudundan, benliğinden hergün kil eyliyen hububat zeriyatı he
bir şey satarak yaşıyanlar var .. sor nüz ihraç seviyesini bulmamıştır. 
onlara .. alacağın cevap küçücük bir. Maarif n umumi sıhhat seferbel'
eümledir: "Ben aldatıldım.,. ... 

Bu aldatılanlar şuursuz mu idi
ler .. Sorarım sana.. öyle ise niçi1t 
düşünemediler.. Çünkü; düşüncele
rine tül geren göz boyayıcı şeytanlar 
çıktı karşılarına!.. 

Gönülsüz, hissiz desinler ona ... 

!emekle kanacak ve sana birer bir<:r 
şunları hatırlatacak: 

Yeşillikler .. 

Ortasında bir yatak odası .. 
Tiren seyahati . 

' 

bir görfinüı 

liği sür'atle daha hızlanınalıdll't 

Maarif ihtiyacı karşılanmamış
tır. Bütün kazada yalnız iki mekte
bin faaliyette bulunduğunu söyle
mek, bu yolda sarfı lazım gelen fe

dakiirlıkları ortaya kor. Doğu ana
dolunun Maarife olan ihtiyacı batı 
anadoludan çok daha büyüktür. 
Memleketimizin bu kısmı devamlı 
bir alakasızlığa maruz kalmış, bu
raların Türk olduğunda bile şüphe 
duyan sultanlar halkı cahil ve mek
tepsiz bırakını§tı. Umumi sıhhati 

koruyucu tedbirler alınmasına da 
şiddetle !Uzum vardır. Savurda ma·· 
arif ve umumi sıhhat seferberliği· 

nin siiratle adlıa hızlanması; umu
mi bir arzu ve bütün halkın .en bü
yük temennisidir. 

Diğer taraftan burada göze çar· 
pan şey uınran faaliyetidir: Bilhas-1 

sa son bir kaç yıldn takdire şayan 

hizmetler kaydedilmiş ve bu meyan- ! 
da; ana cadde açılarak döşenmiş, ı 

sokaklar genişletilmiş, c·arşıya inti- ı 
zam verilmif$, değil kaza bir çok vila
yet merkezlerimize eşine rastlamn~z 
miikem01eiiyette Lir halke\'i binası 
ve asri bir hamam inşa edilmiş, ka
zayı vilayete ve komşu kasabalara 
bağlıyan yollar düzeltilmiş, köycü
lük işi ehemmiyetle ele alınarak bir 
çok köylerde yeni ve giızel eserler 
vücude getir ilmi~tir. 

Yeni kaymnk:unın faali~·t•ti 

Sekiz ay evvel buraya tayin edi· 
len ve bu müddet zarfında bi.itfüı 
halkın içinden saygı ve sevğileıini ' 
kazanan yeni değerli kaymakam: l 
ilk iş olark kasaba ve kasabalıların 
en mühim ihtıyaçlarını teşkil eden 1 

su işini ele almış ve tesisatın bu yıl 
içinde sona ermesi kararlaştırılmış- ı 
tır. Halkevi binasının yarım J<iılıın I 
inşaatı da yine bu sene ı.-tirilmi~ ola
cak ve önümüzdeki senı: elektı:i~ ic:i 
ele alınacaktır. -· - ı 

Aynı zamanda beleoıye r"!:<>iığ · ... 
vazifesini de gören kıy-rnet!i tlçt~l"a· 
yın kazaya yakın bir r, tide m0t.lrn 
bir yüz vereceğine muh.::tkkal~ uaza. 
rile bakılmaktadır. 

. :\ c. 
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Tefrika No: ·47 

Fakat ayni zamanda vasinıin yrı
nına. ben de eriştim. Ve Nailin önü
ne geçtim. Bu hareketi yaparken de 
vasimi o derece şiddetle itmiştim kı 
kendisini tutamıyarak sendelemiş ve 
yere düşmUştü. Şimdi yüzüme doğ
ru uzanan tehdilkar iki elden kur
tulmağn çalıştım. l<..,akat keskin tır
nakların etlerime girdiğini ve şid~ l 
detle sarsıldığımı hissettim, ve so1ı- 1 

ra da ne olduğunu bilmiyorum. Her 
hald~ kendimi kaybetmiştim. 

Gözlerimi açtığım vakit, kendi· 
mi yabancı bir odada, hir knaapenin 
üzerinde uzanmış buld11m. 

Yanımda vasim ile kasabadaki 
ihtiyar doktor duruyordu. 

Nail ellerimi tutarak: 
- Nihayet ayıldınız Cahide! de

di. 
Sararmış ve tekallüs etmiş yüziı 

biraz açıldı. 
- Size ... Size bir şey olmadı ya? 

diye sordum. 
Bu ımal, ilk dü~iinoüğiim şey ol

muştu. 

- Hayır ... Bir şey olmadı.. Bu 
da sizin sayenizde cesur çocuk!. 

- Peki... Ya Aliye? .. 
- Arkasından koşım doktor ile 

Selıeıin kocası nihayet kendisini tu
tabildiler. Fakat akabinde dimağına 
kan hücum etti ve ... her şey bitti! .. 

Doktor da: 
- Allah acısın zavallı kadınıı., 

diye ilave etti. 
- öyle doktor bey! .. Ben de onn 

affediyorum-.. Fakat ne kadar da 
titriyorsunuz Cahide ! .. 

Doktor: 
- Sinirleri biraz sarsılmıştır, 

Nail bey, dedi. En iyisi, derhal evi. 
nize götürmektir ... Arabanın gelme. 
sini emrettiniz ya ? 

- Evet, teyzemle beraber biraz
dan gelecek ... ve bana doğru eğile· 
rek endişeli nazarlarla ilave etti: 

- Rica ederim Cahide, art\i{ 
kendinizi toplayın, korkacak bir §eY 
yok ... Güzel güzel eve döncceksinh: 
\ye buradn cereyan eden vakayı u
nutacaksınız değil mi? 

V asimi üzmemek için, tcbessU m 
etmeğe çalışarak: 

Umıtmağa çalışacağım, diya 
cevap verdim. 

Fakat çok sarsılmıstım. Miitem.ı 
diyen bir ışey olacakmış gibi yerimde: 
sıçrıyordum. Dolüor asabımı teskin 
edecek bir ilaç içirirken Emine hn· 
nıın dn gddi. Anı baya bindirdiler .. 
Eve gelince de yatağa ıızandırdılar. I 
On beş gün kndar, asabi bir fiyevr 
beni yntakta alıkoydu. Bir türlü iyi. 
le.5emiyonlum. 

Nihayet doktor: 
- Cahidc ha nınıın buralarchı 

duıması iyi değil, dedi. Bu aralık 
deniz havası kendisine yaramıyor. 

Emine hanını hana dknerek sor
du: 

- Yavrum nereye gitmek islet'
siniz? 

- Çiftliğe! diye nı ı rıld:ındım. 
- Bunun mümkiln olup olmadı-

ğını Nnilc yazıp sorayım. 
O faciadan beri \'asimi ancak bir 

kere görınüstüm. Vaka<lan sekiz gün 
sonra, acele bazı islerini düzeltmek 
için tstanbula giderken bana Allahr~ 
ısmarladıka gelmişti. Karısile çocu
ğunu ölümünden evvel almış olduğu 
karan unutarak, B .... ye geleceğini 
ümit ediyordu. 

Küçük evin bahçesinde cereyan 
eden şeylerden hiç birimiz de bah
setmemiştik. Fakat bir kaç kere Na. 
ilin gözlerinin, eskiden kendisinin 
ellerinde olduğu gibi, şimdi de be· 

• • Nakieden: ORHAN S· f 
Emine hanımın mektuhuna ce~ 

vap derhal geldi ve çok kısa idi: 
"Size münasip bir yerleşme te· 

min için çiftliğe gidiyorum. ikiniz 
de hazırlanınız; yola çıkaı::mğm ır: za
manı telgrafla bildireceğim.,, 

- Nasıl? .. Siz de benimle bera
ber mi geleceksiniz? diye sordum. 

- Tabii! Henüz iyileşmediniz 

ki, sizi yalnız bırakır ınıyım hiÇ '! 
- Fakat yolculuk sizi yoracak .• 

Ve hem çiftlik binası insana hüzün 
veı·ecek derecede kasvetlidir. Ayrıca 
buradaki rahatı bulamazsınız. 

- fürna ne yavrum .. dogru:mnu 
sövlemek lazımgelirse ben biraz ken
di~ini düşünen bir kadınun. Onun 
iÇin bu tabiatimden birnz c,;ıkıp ı•b-a
fa göz atmam lazım ... 

Boyununa atılRrak buruşmuş :ıa
naklarm<lan öptUm. 

- Siz ... Siz mi kendisini dil§ünen 
bir kadınsınız!.. Evet, aizden. kend:
sinden evvel başkalarını düşünen 

yegcniniz mııhiyetinde bor hodbin
siniz.. Fnkat böyle bir fedakarlıkta 
bulunmanızı katiyen kabul edcmiya
ccğim.,. Müdireme yaza~ağm1. Belki, 
benimle beraber oturacak biı'isini o 
bulu bilir... 1 

Jlıliyar kadınc:ıığız kat'i bir ta
vırla: 

- Size, çiftliği tanımak istediği
mi söyledim. Bana mütcmadiyP.n 
bahsettiğiniz sakin ve ye§il suJu d~
reyi, kırları, kestane orır.1nlnrmı 
görmek, tanımak istiyorum. 

Verecek cevap bulamadım. Se
vinç içerisinde, mağlübiyetimi kabul 
ederek: 

- Madem ki istiyorsunıı. iş d~
ğişir, diye mırıldandım 

xv 
Çiftlikte, beni bir inkı!ınrı hayal 

bekliyordu. Orada vasimi bulacağı
mı limit ediyordum. Iı"akat, Fatma 
çiftliğe gelişimizden iki gün evvel 
Avrupaya seyahat için nyrıldığıııı 

söyledi O akşam Emine hanıma g~
len bir mektupta, Nail, bizi bekliy~
mediği, ve bir nrkadaşı ile evvclcı:? 

kararlaştırmış oldukları seyahııte 

başlamak mecburiyetinde buluudu
ğunu, bu sebepten kendisini affe~
meı:ıini yazıyordu. O arıdan itibarc!l 
çiftlik, va:ıimin, alclııecie yaptırmış 
olduğu bazı tamirat ve değişiklikle· 
r·e rağmen kas,•etli göründü. içimin 
sıkılRcağını artık blliyoı·dum. Yine 
buralarda sadık ve fakat bana: Ne 
kadar değişıniş diyen naznıfal'la o.ı
kan hayvanlımmla birlikte dola~!
yordum ... 

J<:vet, değişmiştim! Artık çocuk 
deb-ildim, kendimde, bilmediğim muğ 
lak, tarifi kabil olnuyan, iztlrap ver
diği halde cok tatlı bir §eyin kayna
dığını hissediyordum. 

Yine bir gün içimde garip ht:-;Ier 
<luyarkcn Fatma: 

- Ne tuhaf rc1'gln var, dıye 
söylendi. Buraya geldiğinden daha 
solgunsun. Ve hem boyuna zayıflL· 
yorsun. Buna eminim, artık bıınila
rın hnvası sana yaramıyor galio<ı? 

Aldınnıyarak omuzlarımı kaldı•
dım. Fakat içimin sıkıldığım ve ayni 
zamanda, bu sessiz hayatımızda, hi~ 
bir şeyin gelip değiatinnediği bir 
hüzlin içerisinde bulunduğumun far
kında idim. 

Umumiyetle yeşil derenin kcna· 
rına giderek oturuyor ve ili i5liyor
dum. 

Zavallı yavrum .. senin bu günkii 
hüsranın belki her şeyden daha bü
yük .. Fakat aczinden dizlerinin di
binde kıvranarak ölen bu sefilin iğ~ 
renç hislerinden uzaklqmaya çalı~
mak artık hayatında arkasından k.J 
şacağın dUsturların en büyüğü, en 
kudretlisi olsun ... 

Muhitinde her şeyle ittiham etsinleı· 
onu .. Yalnız bir tek şey demesinler .. 
lşte onu .. senden hiç bir şey bekle
mese bile bir hatıraya hürmet boy
nunda bir ytiktür sana .. Çünkü o se
fil tanıdığın adam daha ölmedi. Ye 

hatıralarının sonunda sana söyliyP.
ceğimi vadettiğim tek meziyetim 
yanan ve dik kafasile kullanıyor ... 

Kadın susuyor .. Erkek haykır· 
mada: 

Fakat; bir zenginlik zamanırrıa 
rastlasan seninle yine bir 8.lem yaıı
mak boynumun borcu olsun şehvet 
pazarının küçük yapılı oynak kalça
lı kadını ... 

nimkilerde görünen tırmık yaralan. 
Koca Mustafa Paşa Parti ve Kızıl na doğru indiğını farketmiştim. 
ay odalarJnın. küşat resmi yap.idi ve ~:~~7:. ifadesi eskisi gibi sakin 

Biraz kapalı bir gün, öğleden 
sonra yine oraya gitmi§, yüksek ve 
yeşil otların içerisinde yarı uzanmış • 
tım. Koyu renkli çakılların üzeriu-

den yavaşça kayarak akan suyun 
sathını ancak hafif bir rüzgar biraz 
bozuyordu. Bu gUn dere, tamamilo 

Dünyada ahlfi.k ve fazilet namı
na en iyi ve canlı bir misal olan ana
amın tatlı olq~ayışlanndan, sıcak 
göğsünden pek küçük ayrılan bu in
san; daha o zamanlar yaradılışın
daki fena hislerin pek fazla olduğu
nu çok iyi biliyordu. 

Fakat onun biltün bu iğrenç~
filliğine rağmen göz kamaşôran bir 
tek de meziyeti vardı .. Bu meziyeti
ni onun hatıralarının en sonund~ 
söyliyeceğlm .. 

Sevgi bir ihtirastır önce .• Sonra 
göz yaşı olur zavallı yavrum .. Senın 
de saadetini yıkan bu iki damla yaş 
olnıadı mı? .. 

Sen belki di§iliğinin yakıcı sih
rini bilmiyordun .. ve hAJB. da bil.mi-

Açıyorum perdeyi.. 

Bir erkek söylüyor.. ve bir ka~ 
dm susmada.. erkek yanan ve dik 
kaiasile ateş püıskürmede.. kadın, 
dinlemeğe hazırlanıyor, kolis arala
rında jartiyerinin • jon promiyerine 
düzelttiren bir nokta .. nokta gibi .. 

Ey kadın; sen mazinin bir dökün 
tüsüsün.. Dlin dudaklarını ıslatan 
dudaklarım bugün çUrUk bir mey. 
vayı emmemig olmak için yalnız sö>:;-

Koca :Mustafa paşa camiindeki Ağır bir yükten kurtulmuş olma. 
yeşil, açık ve insanı, içini okumağa 
davet eden bir mahiyet gösteriyor
du. 

Seyircilerde infial var .. Kapanı
yor perde .. açılıyor perde .• varyete
ye ba~lıyor. Şehvet pazarının küçük 

hademe odaları mahalli parti ve kı- sına rağmen, iztirap ve acısının a~ 
zılay kurumu tarafından işgal olun- ğırlığını omuzlarında taşırken gös
muştur. Bu rnilnascbetle bir küşat terdiği tavrı hii.la bırakmaınl§tı. 
resmı yap~m~ venu~Wars~kn- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=(=D==ev=~~=·=~=a=r=)~ miştir. Merasimden sonra pasta ve 1 

yapılı oynak kalçalı kadını.. ' çay tevzi edilmek suııctile davetliler 
izaz olunmuşlardır. Numara .. numara .. numara .. va 

nihayet hiç doği§miyen bir nıoda... ~~~:;_:;_:;~:;_~;;_:;,~:;_~~:;:;:;:;~::,~!!"V'VVVV'\!!!11!11!!'!!!!!! 
Kapanıyor perde.. açılıyor perde... Yuvauın saadet ve varhğu:ı 
Kadın ayni kadın ... Fakat yanakla- doğuran, Aile düğümünü kuv. 
rında nllık, dudaklarında ruj, gözle- vetlendiren çocuktur. Çocuğu sev 
ıinde sürme.. Sevil:rnektcn mahrum bikes yav-

Kapanıyor perde ruları da hatırla yılda dir lira ver 

Alıyor iceriye bir ınezar kapağı 
gibi kadını ... 

Hüsa.metttn Nuri 

Çocuk Esirgeme Kurumuna üye 
ol! ile SABAH, öGLE 

Her -
ve AKŞAM 

yenıckten ıonra muntazaman gilııde 3 defa 
• ditlerinm fırçalayınız. • • • • 



RAOY~_f 
Ç&Bf.AMBA: li/4/93.'t 

12.30 Program 
12.36 TUrk milDği 

EU AXŞA1ıl 
Ertuira1 Sadi Tele ve arkadaşlan 

Çatanlar: Vecihe, Necdet Çağ- BUyük eser 
la, Refik Fersan. LADAM O KAMELYA 

Btll!Mot DEFA 

Okuyan: Radife Neydik 4 p E R D E 

1 - But Pflllevl. (Se) Atila ~evUsU - Miçe Pançef 
2 - Refik l'enanm • But ,..... varyetesi 

Ju • Yakdı clJwıı at:eatn. JI. 

M 8 - Udi 1bnhbD - But aarkı 

E /, • Olimpiyatlarla aasır ~-=:~.::::.. .~:ı:.1:~ 
O~ı·m',nı~vatlar arasındaki Farklar zıa gllil ._dahi. ' Ey; A N 

lı r '-' · .. 11 1 'I - Cevdet Ç8'la - Taksim. lataabul cadclesinde komedi kıs. 
- '• '·~• • ... Ollmplyalan S- Dnhtm Efendi Mahur llU'kı ... rl oldulM ...... GilMliis aaat 15,30 ,ı-

Yunanlllar batln epo h·"r1p1er ,.uczlk ın•k için wrtlp S&bah ollwa. PERŞEMBE 
d k vwefll mu • ...-· bl T - JıUhur au eem•""· •ceeaur, u ki ollmplyalar lerblrewl r 18.00Kemlelr«mtayan,ajane Gece Saat 20, IO cl6 
ederlercll, fllndl tertip edllmekledlr. meteoroloji haberleri. PAZABTBSI* 

........ _.. 1'.>111r.14 u:ı.a .. ("'-.......:Oba 
.......... - ... -........ ..... .Al&Jo.Ltr ............ &W.J-W • HAIAC OPERB'J'l 

Olimpiyat teHmesioi 1Mr fırsat· .•• A TLE T \ har bandOIQI. Şet: tblllı ldlnçer) An akpm. 9 da: 

SATIŞ ILANİ 
f.tanbul Dönlüneü icra Memar1'9mcfan: 
Wevtber t.rafllldan Vakıf Paralar idal'Mlndea 24671 Jkrai' 

aite bo11.alııwı parap mukabil birinci der~e ipotek gtSsterilmf 
hap boreq.n ldeamemellinea doları •atılmuma karar Yen1en ve 
mamma ehliv11kuf tarafından (12826) lira kıymet takdir edilmlf 
Ortaköyde Palanga sokağı eski 18 m'Ukerrer yeni 21 kapı No. lı 
mfilk sahibi Nevber'ln !8 No. hı apartmanı, aoı.a mülga baııedan 
aından Behiye sarayi bahçesi, arkası Feriye sarayı ve Mes'ut 
cephesi Palanga sokağı ile çevrili bahçeli kAgir evin evsaf ve m 
hası aşağıda yazılıdır: 

Umumi e•Mfıı Bina kAılfr olap Mlylk bahçesi ve denize 
nezareti vardır. Doirama abamı itlnah yapılınıttır. Pencere v~ ka 
Jar yağlı ve macun bo7ahdır • .Bahoenhı ceplleai duvar üzerinde 
parmıaklık etrafı tam duvardır. İçinde mlteaddit aiaçlar, ....._ 
demir kameriyelm- vardır. Binaya sokekd•a mermer merdive.U we · 
tarafında mana• autunlar bulunan dadr bir kapıdan giritdı-.ı 
aynca ba~e ~e iki taraflı mermer merdivenli diger ıbir kapıd 
da .rirUpıektedir. Bu kapının önü mermer aahanhk v• etrafı came 
la örtU Od r. ta duyarız. Amiat;erdanı, Paris, Los i Yazan· .: 1 - O.Gdelon - ... r-

oUm.-' tı.ı, Bal· • 1 ' 2 - Johonn StrailM • Viyana (EnaiJer} 
An:jelos, Berlia :ınP ~. ............. '-- ("ala) · Z.ZO Deh• Binanın cephesinde ve birinei katta DMl'lner ka.plı bir aahni• k ..................... .&11111 ..... y .., 

a;=:piyatlann.~.mv'eıl Bu kıyıntli terbiyeci ve ~porcu 3 - Auber - Tacın eJmulan o- 9 .. ..:Ş:vJd beyin- Hicaz ;;iı :ı ~zerincl~ bir-balkon, hah~ tarafında birind ve fJdnel btllrda da 
tariJıçeBill1 tngiltereye gitmi.3 ve orada bir çok periı8mlll nertiiril kıt aeldi firak. tiste iki balkon ftrdır. Bochıru.m ve zemla PBllHl"llıri demir 

asır olimpiyatlu'ID · • U h tetkiklerde bulunmuştur. _ . i S.Jcmea • Geisha opel'etin· 10 - Saz eemailli. makbkh Ye ko.rnifleri kısmen JEabutuaa ndıtlMlır. Bahçe 
~~~:i:: ~~~ız hi~ t P e Bilhassa (Rugby) kolleJI direk- .. potpuri 21 Jı(emleket eaat ayan. pısının yanmda ahpp ır bpıeı kulflbm, Wna daldliade elektrik 

..._1 __ di·-"'•1"11'1 u:yük' fedakar- törü Tomaa .Anııo1ııl le JQnpbeyin 18.30 Prograıxı 21 KonulmL il t kiatl•ra ı.-.1-- ta1.-:- t. ... -- t .. ~ tt 
rlll&All ı--~ ı...w. iııı Te .,.o_~"' (Bale -'-'M _ n4) ~ alKl.ll. 8U7ll çı~ IUetlllw meveu ur '·""-..ıı- L---ıı---._t .. o14Uld8n 940 terbiye usullerini çok ··~..ınn~ ~-- ~· ~. 21.15 F4ham, tahvilit kambiyo- • 
~ ~ · tir 19.GOKonUllD& --'-·t '----- 15n..-ıo Gayri r ' .... wln kabı ır.u sokak kapısından girildikde z ııP;..1--.aı..- .n:-pı'yatıanndU. bahse. • takdir etmil • -· __ ..,,.,,.,_J 
... "-.1• u.uau t · ....... ,~ ... terbiyecisi sıkı bir 19.11 'flrk ,.Uztgl (~ lleyeU) 21- v-.aı e!!Jdar - R. mini mermer d6şeli a.enıt' antrede mermer basamak ve mermer a dilmeğe baelandJiı btl l6D otimpıya Bu iki .ı.&f6.IUM .., ~ .-

lann tarih..-.;~ anlatma)'l faydalı mektep bayaıtmm geııeleri mtibala· Celal Tobes ve arkaMllan. 21.30 ~ a>eat1 Denlin'=· korkuluklu merdivenle girlen bir salon üzerinde birinde fist(l 
"çonau alı bir disipline alıgtırmaktan baş· JO 00 Ajans, ~()ji lıa • "-1ed0 aynalı milze~en mermer iki musluğu olan ve birilWı de d.uv.arlln 

bulduk. • • • kga bir -ye yaramadığı :fikrinde idi· k'Jeri, ,ziraat Hnuı (11yat). Yaaa· Kemal 'Nımı Jı bova buluna iki' ftd .. ""' kil bir he'• mfni ka • 
_... •.JI Tlbis..aafli. 22 Jıdzik (Kiçlk Orled.ıa lef: .r n U\UOj .uu er, . .., ze 1'81Jman 

Olimpiyatlann e61 Yunantler ler. kt ........ ,eri tam ma "-lanlar: Vecilıe~ D-Jüre Fenan u......ı:p .......... ). • cidarı fayans kaplı ve termosi:fonlu bir mermer bamam (bu btiJl ~manın..a-- '--'-.. okluğu malilın· Onlarca me ep g.,..~ lr' • a"• - .....-
1 - ___ uaa &111189' ııasile hayata hazırhyan bir ftata Bl8k l'e-. Walt:er Noack - Romantik U- vanan ıstampadır) 

duriıt oUmpı·-• miJltta1l '176 aen~ olmalıydı. ()byald&t-: lfu.tafa ~ve wrtilr. şomu. kah Kaı-&aimee iki koridor GzerillcM z ı ıaı maM 
evvel __ ,_.~-:,. bad'ıan sonra. da. Çocuklan bol zamanlarında ser- ...,.... Oldeanı. 2 - .Azzoni-8abah prJm1. döşeli mermer mıWuk ve kömilrlfiiD Jııwj bir matb&h, aoüeı 

.,-1'--S TV _.ıı Jm --tn- _..._..._ 1 - .... peqevi. 3 J Stra•--"'--'-• C f d --· 
bu oyunlara __ ,__ ... ~ur best bırakmıh, w-• -~· 2 _ ._ .,_.. Bilmm -r- .. = .;.__ ~-<>-....,.-'--'- ve çın ifeli bir zemin ve cidan mermer kurnalı hamam, iç köm 

--"'"'' t-bbtısünil ltullanmaga, me- - • ..,~ A-. .. _ _, alta ...... dLafJ flri 
tir. .-.... _... alllbrmal a. F4ki 1e1E1r= he emJe. NiDaL • -v1 ""I'""' •e mermer tekneH çamaşırlık, bir heli, takalın •P'•l-ıftftnaa.vanıD n.ı:-naa kö'lriiw. -

1
di.•.._..._ kol'kmanaP I ,. vaön.yr IUlanna m•.1..-.. S _.._....... fLe-tt• 

-.,......-.,. V»aur ,,_ ...-.,--- 1 - Udt Beeanm .. Jla.tear fU"· 5 - SdmeMJer-Tirol dağlannm .r ..... -... -·~- ....... ır. 
de yapılan bu ollmplyatlara Yunan· De Caubertln tngDterede uzun .lrı - .ıw ,.., elden. 1taıt ..._ ve dansJanndan potpu BiriDCi Irat: Bir uhaublı:da ~le,en merdiftDJe pkaJaa lla 
lılar, Mak~ da ülıil olda· bir tetldktıen IODI'& Framl&J& döndl. 4 - Şevki Beyin • HUzzam .. rkı ri. 1ıa b!!' koridor uzerinde bir oda, bir heli, b ·r kiler ve şömineti 
lu halde keneli lilanlaftDI kOIUIŞd DJC.•le t·-•·' .. e usuı11 hakkında birçok Küşade taliiın 6 - VainM~ b' ı Ü • d ·w 
'8tln mUlet.lıııri da* ederlerdt U4q çnıı..1 "' 5 _ v~ kammtalarimi. 7 _ Benatzky-Bebekter perisi ır sa on ıerın e ı .. , oda mevcut o'up tavan ve duvarlan ıstampadır. 

Bi·ı~=ra .... ~1A ........ 3n.ıı sene son- konferantılar 'ff!'di. JfakaJeler JBZ· lk' • k t B" k 'd b" ı b' k 
--!!!!!!- .......,...... PS 6 - Hüzzam to.rkil .. Sana d& fiJmindeıı-Neıt'eliyim prlwu. ancı • : ır on or, ır sa on, ıri ü ük beş ~da, bir he 

ra Teodoeun aDıf7'1 R oyunlar me- c1t. Arnoid pedaploji en iyi terbi· yaptırayım Naciyem. 8 - Leopold-tspanya melodileri- ibaret olup tavanlan yağlı boya 'Ve dtm1rlan ıstampadır. 
nedilcft. • • • -ye aau1ll olarlk .,oru kabul ediyor· 7 - Udi Ahmediıı • Aeeırıkiirdi Potpuri. Oçİİllcii kat: Çatl katı olup bir koridot üzerinde ~ oda, i.ld ç 

i tarla - bir vefasız yare. 21 MilDk (Cuband-PU dolabından ibarettir. 
Fakat• ..W ollmpiy&11ar • clu. daG 8 - Mustafa çtvatan, • Nikriz ı 23.45 - 24: Son ajans haberleri 

_._diki muasır olimpiyatlar arasın De CouWtin 8 mene durma ----1.. U --ı.. ıoro et ı...L.-. 
!llUI• b. ~ - elmas ıuinin 7lzOnl cfren. ve rarmld program. - •a: mum -.uuı - m re BUll\avvat p bamın 
tla oldukça bUyttk bir fark vardıf. fOrulmadall cabttt· Yelli ter ıye •· ı liiiiiifiiiliilliiii~millmiiiiiilliiiimiiiliiiiiiiiiiq tr ıWh F.ski Y--*"· l:ıltln sporlan ..ıtınün lnldpfı lçin 1888 de Pa.ri9-u me e mur :&ı bina, 6 DMtre DU11'8hbaı aheap kapıcı odası ve ı 
elduğu gft>i olimpiyatlan da mr! ~0- te beynelmilel neşir kQmitesini kur· kal&.w bah~edir. 

mır ve kuwetli mulaaripler yet.i§tır- du. Yukarda hudud, ewaf ve mesaha ı yazıh gayi'J menkultın ~M 
aıek ~ :-;ı.!!--;&---·~-~~- ............ ....... ... 

Esasen bli' ~kail ve~ Dd t'iitbôl .ına 1 
yapldl. Sıra aponı ~ '7,5 l - t~bu p:rrt menkut1ln arttırma artnamesi 11--4-989 

1-. ~-ıe-- bu --""-darda Pe· be·-·'-"eJlettirmeğe gelmifti. Muh. Beılılı· ----L-& .... ıı:o.:_,_.....__nm' 
., ne.--- ..,_.t'Y.. 3•- -.-- •' ıı;.awuae hinden itibaren 984 2668 No. ile İstanbul dörduncü icra dair dagojk 1:ı1r maksat aranmasdL Ye- Uzun çalı1111alardan sonra 1882 Cimi: Miktan Lira Kr. Lira Kr. Şel&ti Saati 
Cine gaye her ne olursa olsun galiıl de olimpiyat oyaalanmn ~ - - muayyen numarasında herkesin görebılm i lçın açıktır. lJanda y 
aeJmekti. teklit etti. -ı894 de Pariste:-~~ 

8
Teimtik llett

1
d. 20 !!!°1ıc- 182~ 10 ~! !

7
5 A~!k ~Jtme 

1
14

6 
olanlardan fazla maliıut almak ilteyenler şbu tartname,:e 

..__ ... ,_a..ı •por lro"--.n:s o.u.r- arı oz ya ı... ovv .... ~ - ~ o 9o.. .,aao d N 
... ''""8ır olim:pivatlar ise yalnız ve _.,.__... ~-

01 
_ ,, - ..._ osya o. ~le memuriyetimize milnea&t etmelidir. 

- "# :tlarm Bıyası için kararlar aım Çıralı t4hta ıs M• 1426 74 \5,30 
7alms ~ llir --tla th,_ ~~e ilk olimpiyat. o.timpiyatl~ Çıralı kalas 14.42' xa 2 - Arttırmaya iştirAk için rukanda yazıh kıymetin Jkde T,S 
edilmifti. Bullla~~-eden) 11m::ct!"t; 1'eliği oları Atinada yapl}dı. U&un ve kısa konçlu betinde pey veya mUU bir banbnm teminat mektubu tevdi .Nileeektlitı 
ıonPierNteCa.....-uu Qumrie11 lld.....,. ...... liltik çiz~• UOçif.t 364-0 - ati 10 " " 11 (Madde 124) 

~~) 18IO dıea ftibum J&jidllnll olua olntplyadarla ....... 1 - Şartname ve nOmuneleri mudütc. ıukanda ciu ve miktan 3 - İpotek sahibi alacaklılarla diier a}jk&UrJann ve iıtifak h 
eımGiere verilen terbiye tarzım de- hldarma ..,__ ._ 1M8 ...._.. yazılı 4 kalem malzeme ayn ayrı ekailtmeye ko:rmıu.,tur. kı sahiplerinin gıayri menkul üzerindeki haklannı hususiyle faiz 
jiftirmeyi dlfltliı;l)'Ol'du. dlıa ı"~• rtea •laeieeei'L n - Maaammen bedelleri, muvakkat teminattan ve eksiltme u- ınwafa dair 'Otan Hldfalamu ifbu ilAn tarihinden itibaren yjrnıi 

• • • • atleri hizalarında j'österilmiftir. 
• içinde ttrakı nıtlüiteleriyle birlikte memunyetim1ze b"ldlrmeleri 

S 
m - Eksiltme 11-4-939 salı gllnü hizalarında yazılı uatıerde ada PO r Xalaat.afta Levazım ve .Mflba.)'Q.t .koıı:myonunda yıapıl&- ••· Akli halele h•kltrı tapu sicili ile sabit olmadıkça sai.1.f be 

- '~·- pay1qma•ndan l\ari~ kal!rlar. c .... ·wı-. 
iV - Liste ve şartnanıeler parasız olarak her ,aıı aıizü &'.eç.tıı ,,abe- 4 - Gösterilen gönde arttırmaya iştirlk edenler aıttınaa .wbıiiii 

Bu Ual.ta Vapılan Futbol, Yii.zme, den ahnabileeeji &'IJı yalnız numunesi de a-örillebiljr. mesini okumuş ve ltızumıu ~alumat almış ve bunları tamam.en 
n~ r l ı 1 J1 - t.ıeklilerin ektiltme i~ın t.ayin edilen g&in ve saatlerde y.Uzde etmiş ad ve iti'bar olunurlar. 

k ı • A b L ~ı 7,1 •D•en.me paral&rfyle mezkOr komiayona .relme.leri. re bo 8 at etızm mu.sa OICU arı (2023) 5 - Gayri menklll 11-+-989 Urihinde peqembe l'fiııil .saat 
den 16 ya kadar lstanbul dördiincü icra memurluiunda üç defa la .... ' 
dıktan sonra en çok arttırana ihale edilir. Ancak arttlmıa be4eJi ~ 
bammen kıymetin yüzde 7& şini bulmaz veya ıatıf istiyenin aıacıaa• 

~ yapdsn fut- kCJ"18U 1ı1a Jll ICardif eırarmdıl ya
llol, ~. ~ ~ bob pliıall 1j kilometreden tt.ret Olu 
awıabakalanrım en mfthbnleri şun· bu yanş tnğiliz Holden dördünel 

defa olarak ve 47 dakika Z1 saniyeıcü 

~tbol: c•-.&aN.re) Anenal, mı i k11aum11 umumi tuDift. 86 ....... 
~ la Frama biriDcl 95 puvanla faill-

~·a ı - r Perfat.on Nerlhend tere i1dııci 115 puvanla Bm;.ih iiciD 
Aataıı .maya e -1 -,en"•iftir· etl olmuetur. 

A1tu .. , ... , tt1dtlbtDı lt'fSrlk ~~s~======:=== 
=~~ ~.~ MUletler cemiy~ti ~1-
~ıaeuakifi.............. 'bürosu mlailriıetillın 

lıtJ19"•· Zflı'ilaUt yepdan ifa.. t,eddkleri 
carı.tuı ve 1aftGre milli taJamlen At.Yon itJeri etrafmda tetkl • 
magı 1 - 8 tnigrelllerin pllbiyetile kat yapmak Uzefe AD.k4rıaya Iİ· 

* 1 - ldaremi&ia Cibali fe.brikaaı Garajı önündeki nhtım tahkima-
tı ifi f&l'bıame ve pljaı m.acibinee pazarlık uauliyle eksiltmeye kon _ 
mu,tur. 

fi- Kefil becleli 4991,80 lira mavakbt teminatı B74.80 liradır. 
m -Pazarlık 6-IV-939 peqembe gilnO saat 14 ü Kaı.at.atta 

Lnamn ve ll6a7Mıt f11bHİ mfldürlyetindeki alım lromiaronunda yapı
lacaktı. 

iV - Şartname ve planlar her &'f.in 25 kurut mukaJrilin.de :vuka
tıda 86z1l •eçen fUb,den alınabilir. 

V -~ ebfltme f4;ft1 iıaıYin edilen afln Y• uattıf yüzde 7 fi 
....... ........, .. 1fteflktr hnailyona aılmeJeri. (8002) I 

lstanbul Belediyesi Binları 
llitaıdtttr. den Kftletler Cemi;,ti afyon bflro-
n-: (Ahssaya) Kopeııhag • mUtrlalft AnkaNdan a-eldiii-1'1••••• .. 11111111!1~·-~---•••••• .. 1 .u. :a.1111 ,s11•ır' m • ,.,.. Jli ,_....-. tıdftr: din Yetfl- Villyet Hıfzuıaı1ıba laıbo:r 'An için alınaeak 24 kalem JabOratu-

lan ,.._. .,.,,.,ıh ••• • J'* kl,.s.ki t.oham ialllı ilt.uf81U111.u ar malzemesi 891 lira 3G leurQf tallmtn bedeliyle açık ekalltmeye koaul
brtı 1t ,......,, :--.ua P1iP pi- ı•Dlif ve ıJ>uı tetldkı.nt• 'buluıa •11;.. Udız7l4t- ...... ıli levuım mUcltlrlOjUnde j'6riilebilir. 
Bdplr. ab11t ı..klfleııla W .,m bMIMla fazılı vuib ve 12 lira U ku-·ıuk . ::Pı) .. Japılaa •••r-r· ..... ~·-ettenntı --~~ ilk teminat malclMıs veya mektu)>iFle birlikte 18 ' 919 ıalı aiai •· 
fneg il:!' ~lr&llflW Mil_. inlldllrl at 14 bu911kta Daimi Encfimende hlunmalıdtrlar. (2188) 
ta lbdHım ftllılnn .......... BU ~aoak olu Tlrkkutu • fi••••, .,.._, 8 ., • • ~ ta.pllı; S kamplara lftink •· Kesif Bedeli 1127 lira 84 kuraf olan Taktim uhfuin4• 71kıfwk 
~c.m .. 119 Olıflta cı..tk olan talebelerin vui1etJ ile ltiuların enkazı açık arttırmaya konulmu,tW'. ~ameli t.vuam 

ımep~ lzeN -TllrkkUlll mil· aıih:UirlüiüNM ıirü~o·Jir. İstekliler U90 sayıh kananda yazıh ••Uca 
dlrtl umumW Olma B&ynıtwmır. Jl• F•• t.leri .llüdiriüitlnden bu if iç n almaeak fen ebl yet 'YMİ1fası ve 
4- w ..,.... <ı ildfiwld.h. D:llw 19 lira 18 ku~ ille tıeminat makbuz- \teya mektubıyle birlikte 
taraftau m~ allftaa eıea 
_,. Dd .. ._ lıillıllJl!l lllllllll taJe. ı• · ~ 8U euma dal ı&U 14,80' d.a Daimi Encilmeade bulunmalıdır-
.,.. b•P'• .... ıyadakm. ıar. (Nlll 

• 

rüçhani ohln diler alacaklılar bulunup da bedel bunların b'IX 
aenkul fh tıemfB edibn1' alacaldanmn meemuundan faslaya ÇIJ[l~'9 
en çok arttlranın ta.tlhtclü haki kalmak flzere arttırma 11 dn 
temdit edilerek H ~989 tarihinde cuma rUnfl aaat 14 den 16 
.kadar Wubw Dkdöaefi iera memarluju odamnda uteanur t» 
aatlf WiJ'•i• aJaotma rticJa.aai olu diier alacakblana ba •1lf 
bl ile .-n edilmif •laealdan mecmuatldan farA.,a fdt*lt:'.:uiııf1411 
en f()k uttıraıaa i8aJe :edilir. Böyle bir öeciel ela ~ fltdıJ 
,pılnıaz Ye .l&tlf'-talebi •flfer. 

4 - O•Jri menni kentlisint ihale -..11r ._. .. darll&l veya 
rRen m8hlet ~iMie para,ı •eta•• fltale bran f'eelıotanarak Jt 
sinden evvel en yüksek teklifts bulunan .kimse arzetm!f olduftt bd 
aı....p ruı .ı.- ..., .a ...... •er• Mluamaaa 1a... U 
mücldetle adtırmq• ~ a ~ arttarana filak .aüir. tJd 
araaındaki ark ve pçen •Gnler için yüzde 6 dea ..... ••ıılıltiil 
ve diııer &atarlar aynca hükme haAt kalm•keır.au •·•"',.Mit! 
alıc.ıdan tabal olunur. (Madde 188). 

'1 - Alıcı arttınna kdali harici .. ~ *1• ~ ..... 
emı yirmi se11elik vakıf taviz beclellıd .,. Baale brar pullarw ftrlae.ilıii 
mecburdur. Mütva~m veısilft~ t.eavirat •• U..lifat ve cl•ll&lir• 
minden mütevellit Belediye rflaanau v• -.atMaJrim nlaf lcareai 
ait olmayıp arttırm,a Nclelin48'Anzil oluur. 

İfbu pyri me.nkaı yubnda ..-niea tarHıtı. ı..u.ı Mi._• 
icra ~rJujıı Gdıuuuia itbll ~ •• ~ ..------
aatılacatı ilan olun'1?'. (2274) 



Bütün 

HAKKI 
VAR 

... 
acı, agn, 

A yegane 

Soğuk algınlığından 
mütevellid nezle, grip 
ve bronşiti hem ö11ler, 

sızı ve· ıztırablarda 
cankurtaran 

hem tedavi eder. Baş. diş, mafsal, adale ve sinir 
.ağrılarını g~çirir. Aldanmayınız. Pağ.b~t gö~en 
her şeyin taklid ve beı;zeri vardır. 6R1 P l N yerıne 
başka bir marka verirlerse şidcietle reddediniz. 

IJ2! .. . 
1 " • , ... *) ),._ ·""':" ~ .... .:."I • - " - ~· • • .. ... ·. . . . ... ,.. ....... 

SATIS iLANI • 

lstanbul Beşinci icra Memurluğundan: 
Dr. Ahmet ve Hüseyin İh ·an tarafından Vakıf PAralar idaresin .. 

den 22792 ikraz numarasiyle borç alınan paraya mukabil birinci de

tecede ipotek gösterilmi~ oluı> borcun ödenmemesinden dolayı satılma
sına karar verilen ve tamamına yeminli üç ehlivukuf tarafından 1500 
lira klymet takdir edilmi~ olan Tahtakalede Karakol ve Çamaşırcılar 
aokağında eski 3G, 37 yeni 18.20 kapı, 340 ada, 21 parsel No.lu sağı 
mukaddem aşçı Abdurrahman elyevm Şekercı Mustafa \'e hissedarı 
dükkanı, solu Çamaşırcı sokağı cephesi karakol ~kağı Ye arkası Göz
lemeci Osman dükkanı ile çevrili bodrum \'e odası olan kagir dükkanın 
Evsaf ve mesaha:sı aşağıda yazılıdır: 

Altında zemini çimento şaplı bodurum olan dükkanın cephesi 
istor kepenkli ve camekün olup zemini çimento kaplıdır. Buradan bi

rinci kata çıkan merdı\'en sahanlığı vardır. 

Birinci kat: Şahnişli iki oda, bir sofa ve bir heladır. · 

Oat kat: Cephede bir taras \'e bir odadır. 

Meaahaaı: 25 metre mur.abbaıdır. 

Yukarıda hudut, evsaf ve mesahası yazılı gayre menkulün tamamı 
açık arttırmaya konmu:;; olup 11-5-939 tarihine rastlıy.111 perşembe 
günü saat 14 den 16 ya kadar Adliye binasntdaki dairemizde açık art
tırma ile satılacaktır. Arttırma bedeli muhammen kıymetin yüzde 75 

•ini bulduğu takdirde gayrj menkul en çok aı1:tıramn üzerine ihale edi
lecek, aksi takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere art

tırma on beş gün müddetle temdid edilerek 26-5-939 tarihiııe• rnst
Jıyan cuma günü saat 14 den 16 ya kadar yine dairemizde ikinci açık 
arttırması yapılacak ve bu ikinci arttırmada da arttırma bed.eli mu
hammen kıymetin yüzde 76 şini bulmazsa bor~ "280 numaralı kanun 
hükümlerine göte beş müsavi taksitte ödenmek l re tecil edilerek sa
tış geri bırakılacaktır. 

Satış peşindir. Taliplerin arttırmaya girmezden evvel muhammen 
kıymetin yüzde, 7,6 u nii4betinde pey akçesi vermeleri veya milli bir 
bankanın teminat mektubunu ibraz etmeleri lazımdır. 

Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen 
mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak kendisinden 
evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle at
mağa razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen 15 gün müd
detle arttırmaya çıkarılıp en çok arttırana ihale edilir. İki ihale ara
ıındakl fark ve geçen günler için yüzde 6 den hesap olun.acak faiz ve 

direr zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın memuriyetimizce ab .. 

oıdan tahsil olunur. 

Birikmiş vergilerle belediyeye ait tenviriye, bınzifiye ve delliliye 

resimleri ve vakıf ica.reai satı., bedelinden tenzil edilir. 20 senelik ta
viftlleft"m8şteriye aittir. 

2004 numaralı icra ve İflas kanununun 126 ıncı maddesinin 4 ün
eU fıkrasınca bu gayri meukul üzerinde ipotekli alacaklılar ile diğer 

alAkadarlıarının ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını \"e hususiyle 

faiz ve masra a dair olan iddialarını, bu ilanın neşri tarihinden itibaren 
20 gün içindt> evrakı müsbiteleriyle bildirmelerı icabeder. Aksi halde 
baklan tapu sicilile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmaınndan 
hariç kalacaklan ve daha fazla malômat almak istiyenleriıı 11--4-
939 tarihinden itibaren herkesin görebilme:si için açık bulundurula
cak olan arttırma şartnameai 988/ 175& numualı dosyasına müracaat
lan ilin olunur. (2270) 

YSRllA8A• 

Oü.~cmr.n e11 !JüyüA rao':J'o (o.hri4ası oava 
'Hll.CO '71un a g_a rı \ /Joz ulmaı; 
lfl-VJJ Tl/OPIK moden ge/mı1tir 

50 yaşında 
Olmama Rağmen 

SOLMUŞ 
~iR CiL TTEN 

Nasll 
~rtuldum? 

--- - - -

Çektiği ısbrapların 
mes'•ı:ü ~e.,disidir. 

·- · · I "'atel-n'ni tecr;.ibe etmis ols ydı ''Bütün dostlarım; ou <ıerec~ "' ~ . 
. . ~ ona cehennem b.yatı ya"atan genç görünmek ıçın neler yaptıgı- b "t ba • d · 

. .. u muannı ıagrısın an eser mı soruyorlar. Ta krıbeıı uç ay 1 I , t 
. . b 1 :;{8 mıyaca ı evvel, 50 inci seneı dcnıyemı te • 

rik için mi afirlerim gelmi~ti. Te-

nim esmer ve !lert idi.. ~elcnlerden 1 ~ 1 :fj • { t ~n ~ ı 
birçok kadınların, cıldın unsuru ._ .. _ .. _ ..... _ ..... _ •• ~ .. --.. ~~ .. 
·olan Tokalon f<reminin istimali ile Bütuo &st rapi!rı dindirir, "bat ' 
~em~u~1i:~tbah~ scmere~er eld~. et- Ye diş ağrıla ı ile üşütm:kten 
tıklerını ogrendı":. Benım .. mute- mütevel ıt ağrı, sızı Ye sancıla
reddit olmama ragmen tecrube et- ra karfl bilbassı müess~rdir. 
meğe karar \'erdim. Her akşam 

muntazaman yatmadan evvel pem- N E v R Q Z j N 
be renkteki Tokalon kremini ve 
sabahları da pudralanmadan ~vvel 
beyaz renkteki Tokalon kremini 
kullanmağa başladım. Bir kaç gün 

Mideyi bozma2, kalbi 
ve böbrekleri yormaz. 

sonra, cildimin yumu~ayıp tazeleş- ••••••••••••
tiğini ve bir hafta nihayetinde da-

ha genç görUndüğilmü hissettim. •••••••••••• ... 
Bugün, üç ay oluyor, o derece eıa-

1 
A 

zip ve şayanı hayret bir semere el-! ş rıyor 
de ettim ki bütün dostlarım ancak 

Tahsili orta, ticari muhase-
38 yaşında olduğumu söylilyorJar.,. be ve daktilo bilir, bonservisli 

Cild Utı!\Uru olan pembe renkteki 
Tokalon kreminde Viyana Üniver- bir Türk genci her Qcrete razı. 
sitesi profesörlerinden doktor Ste- Şehremini Yunusemre sokak 

N o. 27 Kemal Aktan 
jskal idaresinde genç hayvanların •••••••••ill••mii 
ciltlerinden istihsal ve "Biocel,, 1 
tıabir editen ve tıpkı insan cildinin. 
kilerine ırı ilşabih ~ Ye sıhhatli, 
zengin ve kıymetli cevherler hüla
sası vardır. Beyaz renkteki (Yağ. 

Minimini yavrunuzun sıhhati
ni düşününüz. Onlara çocuk a
rabalarının kraliçesi olan ve en 
iyi imal edilmiş, en fazla tekem
mül ettirilmiş en sıhhi arabayı 
alınız. Yeni gelen 1939 modeli
nin 50 den fazla çeşidi vardır. 
Her yerden ucuz fiat ve müsaid 
şartlarla yıalnız, 

BAKER MAGAZALARINfı A 

sız) Tokalon kreminde ise taze 
krema ve saf Zeytinyağı ve sair 
besleyici unsurlar vardır. Munta
zaman her iki kremi kullanınız. 

Açık, yumuşak, dUzgüıı bir cild te
min etmi~ olacaksınız Faideli se
meresi gaı· • .mtidir. Ak:si halde pa-ı 

ranız iade olunacaktır. ,. ••••••••••••ıımlll , 
bulabilirsiniz 

Pirinç 
Mercimek 
Bezelya 
Yulaf 
Pirinç nişastası 
Kornflör 

(Mısır hülasası) 

Bakla 
Fasulya 
Nohut 
Arpa ve ıai• 
hububat unlan 

S NlsAN 1939 

Bu mükemmel ve eşsiz müstahzerat tabii 
ihtiyacın1zın hakiki karşılığıdır 

Tarihi tesisi : 1915 M. NURİ ÇAPA Beşiktq 

TÜRK HAVA KURUM{J 
Büyük Piyangosu 
Altıncı Keşide; 11-Nlsan-939 darftr. 

BUyUk ikramiye: 200.000 Liradır, 
Bundan başka 40.000, 25.000, 20.000 
15.000 10.000 liralık ikrami
yelerle ( 200.000 ve 50.000) 
liralık iki adet mükafat vardır 
DiKKAT: 

Bilet •l•n herkee 7 Nisan 989 gUnU akf•· 
mına kadar blleUnt dellfUrmlf bulun11N1lıdır .. 

ADEMİ İKTİDAR 
ve BEL GEVŞEKLl(ilNE KA~ŞI 

HORMO • 
1 

Tabletleri. Her eczanede arayınız 

(Posta kutusu 1255 Hormobin) Galata, latanbul 

Devlet Demiryolları İlanlan 
Muhammen bedeli 6550 lira olan 200 metre kahve rengi muı,am

ba ile 1440 metre linoliyom 11-4-939 salı gilnil saat (15) on beşde 
Haydarpaşada İfar binasındaki satınalına komisyonu tal'afından kapalı 
zarf usuliyle satın alınacaktır., 

Bu işe girmek iatiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaikle 491 lira 25 
kurufluk muvıakat teminat ve t&kliflerini muhtevi zarflannı eksiltm& 
günü saa.t (14) on döroe kadar komisyona vermeleri lizımdır. 

B11 ı.e aid tartnameler Haydarpaşada gar binasındaki komisyon 
tarafından pal'&Bız olarak dağıtılmaktadır. (1938) 

Z AYI 1 
İstanbul Ticaret Odasından 

31-8-989 tarih ve 5006 No. ile 
aldığım menşe şehadetnamesi ma

halimde zayi olmuştur. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmü ol -
madığını ilan ederim. 

Y ai iakeleai Yugurcu aokak 
• Yumurtacı Yuda 

Rafael Sobaa 

ZA Yt - 2505 sicil numaralı 
arabacılık ehliyetnıamemi kaybet.. 
tim. Yeniti~i alacafımdan zayi 
hükmQ yoktur:. 

Arabacı Kizun 

Sahihi: A. Cemaleddin Saraçoilu 
Ne•riyat mildirti: Macid ÇETiN 
Baaıldıtı J'WI Mathaai Ebüzziya 


