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Misafir etmek şerefine 
ulaşacağız 

!:.~- .__ J 

-ıinıiz '!nönü, sayın refikala 1ile birlikte bundan evvelki ziyaret· 
fit ı., . d H d . . 

uırın e ay arpo~a ıstas yonunaa .. 

l - Reisicumhur lsmet nndaki kaza ve köylerde de tetkik
~ ak§am hu usi trenlerile terde bulunması muhtemeldir • 
a hareket edeceklerdir. :Mil-
<ievıet reisi olduktan sonra Dahiliye Vekili 

h(i Ykpacaklan bu ilk ziyaret Dahiliye vekili Faik Oztrakm dün 
j01c hazırlıklar yapılmıştır. sabah trenle Ankaradan şehrimize 
llônünün yapacağı seyelıat geldiğini, istasyonda vali ve- beledi· 

.· kati program tesbit e- y~ teisi LUtfi Kırdar ve diğer zevat 
. Kendilerinin bir müd tarafından karşılandığını yazmı~

da kalmalan muhtemel- tık. 
· urumuz lstanbuldaki Faik öztrak istasyondan doğru 

sırasında Dolmababçe köprüye geçmiş ve Parkotele gide· 
~ oturacaklardır. Sarayda rek bir müddet istirahat etmiştir. 
"'il' ziyafet verilmesi de muh· Dahiliye vekili öğleden sonra saat 
~li Şefin lstanbul ci\"a· (Devamı 5 incide) 

11'."VoAA~BE~R~,,~nwww~~ 

Güzel gözler müsabakası 
Senenin en büyük eğlenceli ve mükafatlı 

müsabakasıdır 

fi 
' lllnara : 49 

hctllarnnıza dajıtacaimus milkifatlarm kıymeti 800 Hrayı 
lto qkmdır. 

\o~ :: k.nıetınde bir radyo, kristal büfe takonlan, kıymetli ccb 

' 1 8&atıer11 mupmbalar, elblsellkler, lstenDen eıyayı alabil

'- .._ lıLlibJyctlnl veren 20, 15, ı O lira gibi para kıfmetladc kart· 
11hteuı ev euaaı ,.e saire. • • 

tiaabaka kuponuı 
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Müıabakamıza 
. 
ı§· 

tirak ediniz ve Jru. 
ponlarımızı topla • 

maya baılayınız 

Seferden önce bütün tramvay depoları 
armalar boyandı, nutuklar söylendi, 

önünde kurbanlar kesildi, 
bütün arabalar donandı 

19 3 9 ·" Binlerce memur ve 
büt esi işçi sevinç _içinde 

Ç j"Y abancı menfaata hizmetten kurtulup Türk Cum .. 
Geçen seneden 1 1 
milyon lira fazla 

1 
huriyeti memuru olmak haysiyetine kavuştuk,. 

·varidat ye masraf 1 YedDncl sayfamız, bugünkü bayrama 
arasında lam a1t fotofiraflara ayınlmıştır; bakınız 

• bir tevazün var · r 
Mı31iye Vekili Fuat Ağnh 

"' yeni bütçe projesi etrafında 

beyanatta bulundu; memleket 
müdafaası biz.metlerinin kuv. 
vetlcndirilmesi için Milli Mü
dafaa grupu bütçelerine geçen 
seneye nazaran 11,5 milyon 
liralık bir zam yapılrnııtır. 

(Yazısı 2 nici sayfatb} 

Çekenlerin sorgusu 
yapıtarak tevkif edildiler 

• ilk araba sefere çıkar km 
İş Bankasından 18500 lira çeken 

banka hesabı cari memuru Müşfik 
ile Yüksek Ticaret Mektebi tale-
belerinden Neddet isminde 
iki kişinin sorguları Sultanahmet 
sulh birinci ceza mahkemesi tara-

( Devamı S incidf:) 

Tünel ve tramvay idareleri bu-,nin idare merkezi olan Metro hanı 
günden itibaren devlete geçmiş bu- ve bütün tramvaylar defne dallari
lunuyor. le, bayraklarla süslenmişti. Sabah

Bu münasebetle, gerek tra.'llvay leyin, ilk tramvay sefere çıkmadan 
depolan, gerekse eski Tünel şirketi evvel de başta Şişli olmak üzere, 

pılan intikal merasimini önceden 
bilen hafk, çok erkenden depoların 
önünlde birikerek amelenin, me • 
murların yıllardanberi mütehassir 
ve müıtak oldukları bu intikalin 
kutlanmaaım seyre hazırlanmıı • 
lardır • 

.~~~~~~~----

Bugün saat 12,30 da Beyoğlu Kapan sokagmda 

Kanlı bir cinayet oldu 
Genç bir kızı iki tabanca kurşunile 

vurup eldürdüler .. 
Katil tabancasile halkı da tehdit ederek kaçtı 

Bugün öğle üzeri Be:, oğlunda elinde namlusundan henüz barut du 
genç bir kızın öldürUlmesilc biten manian çıkan bir tabanca tutan u. 
feci bir cinayet olmuştur. zun boylu genç bir adam sokağa 

Sa:ıt 12,30 raddelerinde, Hüseyi- fırla~ışhr. 

nağa mahallesi J{apan sokağından Rnnlı gözleri yerlerinden fırlı -
geçenler, 20 numaralı evde iki el yan bu tabancalı adam, kendini tut
tabanca atıldığı ve acı bir feryad mak istiyen halkı da tabancayla ve 
yükseldiğini duymuşlardır. Bir da- korkunç tehditler savurarak kor -
ldka sonra da evin kapısı açılmış, (Devamı 4 üncüde) 

1ıamil o1<1rd firlıün Yunanislmi4an 1iartket cde
.cek o~varona ,,_atı .<Yazısı 5 lnclde), 

Aksaray ve Beşiktaş tramvay depo-
lannda da, merasim yapılmış, işçi· 
lere çay ziyafetleri verilmitir. · Şiıli deposunda 

Tramvay Şirketinin satın alın - aSat 5,30 da Şi~i deposuna toır 
maıı ve Nafıa Vekaletine intikali! lanan 900 kadar işçiye verilen çay; 
münasebetile bugün tramvay de • ziyafeti esnasında telci ustabaşı· 
polannda her birinde ya- '(Devamı 4 üncüde), 

ÇERÇEVE 

Fikir mütevassıtı 
Dtin sabahki "Akşam" gazetesinde bana ait bir anket çıktı. Ken

di kendlml görmek thtlyaclle ayna karşısına geçer gibi liffanma 
baktım. 

Şeldllerle aynalar arasındaki kanon meselesi. Ayna cğrllmeden 
§ekil !;arpılmaz. İçeriye ve dıpnya doğru büktik aynalarla. zanllı ha.. 
ldkate kaç türlü elbise giydirlldiğlnl blllrlz. 

Dünkü anketha &e\imll muharriri do bir moahddep \e mukaar ay
na edasUe kalemini ve ldraldııI o kadar öne ve arkaya eğmiş ki zaptet
tlğl hayal, sahibi tarafmclan bile tanmnnyacak hale gelmfl}. Bütün an
kette, büyütülmüş ,·eslka fotoğraf on müstesna, kendime alt kabul ede. 
bileceğim hiçbir nokta yok. \'erdiğim cenöların belkemiğl climlc.tıi 

olan şu satm liitfen okuyunuz: 
- Bizde beheri birer akademllik on kişi tasavvur <'debilirim, fa. 

kat OD ki~ik blr akademi, hayır! 
Apaçık mana! Bizde herblrl kendisini bir akademi kudret ,.e sali· 

hlyetlnde gören blr sürü yazıcı bulunabilir, fakat bunların üstünkörü 
bir (afflnltec chlmJque • klmye\·i alika) ile kuracaklan bir terkip dü
!jünülemez. Anket muharriri bu fikri nasıl tercüme etse l~i: 

- Bizde herblri bir akademiye değer insanlar vardır, fa.kat ... 
Bunılan ba§ka ne cümle bulandın,.Ja.rı, ne fikir çıkmazlan, ne na.. 

hh', ne tertlb yanlıllan? Aynca bana defalarla tPlcfon edip anket rica 
eden dost muharririn beni kendisine, ta Beylerbfoyindcn soluk BOloğa 
müracaat etmiş göstermek inceliği de r.abası. 

Kelim 8&hlblnin fikir mutanssrtı elinden çektiği ezayı büyük Fu. 

7.uli ne güzel çerçevelemlı,tlr: 
Kalem olsun eli ol k4tibi betlahririn 
• • • 

Necip Fazıl J{[SAKUREK 
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3ladisdeC" ve f iAiclec 

İlk. m"n ehip o mak şôre i 
Yazan. N D;.g~m~«"JlcQI .ı ifil rNJ~ ~ü'ff 

Saylav seçimi hıızırlıklan ilerli
J·or. llk mUntehib li!telcri tazele
niyor, her tarafta yeni meclisin n3 
tarzda teııekkUl ebnesi mcmiekct 
menfaatlerine daha uygun gelebi
leceği mUnakaşa edlllyor ve bir ta_ 
raftan da Türk kamutnymda söz 
hakkı elde etmek istlyenlcrin sayı. 
sı kabardıkça kabarıyor. 

Geçen gUn saylav namzetlerinin 
yekünu iki bini aşkındı. ŞugUn bel· 
ki daha fazlalaşmıştır. :Martın ikin
ci gi.inline kadar bir kat dnha art
maması için sebcb yol..-tur. Ben bu_ 
na şaşanlnrdan değilim, 

"DUstur" ndlı bir pnrti yapmış, bu 
r"ransayı koğmnya çalışıyor. Ne
den? Zira müreffeh olduğunu bili
yor, fakat insanlığını kaybetmek 
p:ıhasınıı b:ıhşedilmlş bir refahı is. 
temiyor. Cczairlinin bUtün milca. 
delesi Frnnsızla ayni hakkn sahih 

olmayı, yani "vatıındnşhk hakkı" 

nı istemekle hulas:ı edilebilir. 

*«·* 
Seçmek vatandaş olmak demek

tir. 

İlk mlintehib olmak §erefi bana 
yetiyor. 

Niçin? 
422 saylavlık için birknç bin Zira müstakil, rncd<'ni Türkiyedc 

namzed fazla görülmemeU. Her vatandaş olmak fierefini muhafaza 
sandalyeye aşağı yukarı yirmi 

1 
ediyorum. 

namzed isabet ediyor demektir. I3ir Nlzameddln :\'azlf 

daktiloluk için müs:ıbaka açıldığı ~alA 'at 
zaman en az elli "talih" çıkıyor. J YI• 

Bir saylavlığa 20 namzed çok mu? 
Bu hal, ayni znmnnda memleket. E. Sadi 'fe..c tiyatrosunda: 

te siyasi şuur derecesinin gittikçe 
yilk.selmekte olduğ .ına da delalet 
eder. Bir memlekette milli davala
rın nihat mUnakaşn mahalli olan 
medlse girmek istiyenlerln, millet 
19leri için reyinden ve fikrinden is
tifade edilebileceğini sananların sa
yısı ne derece çok olursa o mlllet o 
d"reco asra uygun bir siyasi olgun_ 
luk izah eder. Elverir ki bu cinsten 
olan vatanda.~lar, biribirlerine pek 
--ykm içtima! ve siyasi telakkilere 
saplanmıyalar. 

BWm memlekette, içtimai tel!k. 
kiler baknnmdan yapılacak bir is
tatiııtiğin, raknmlan rejimimize ne 
uygun bir tarzda ltonuşturacağı 
meydandadır. Bunun lçin namzed
lcrin çokluğu aslA menfi bir siyasi 
tahammura deialct etmez. Bilakis 
seçiciye daha iyiyi, en iyiyi, en doğ-

ruyu ve en temizi arayıp bulmak 
imJ;{ınlarmı verir. Hele bu namzeL 
lcrden yUzde doksan dokuzunun 

Cumhutjyet H. P. namzedi olmak 
arzusunu göstermekte bulunması 

rejimin bekçisi olan parti}i g6zler. 

de bir kat daha bUyiltUr. Zira bu 
neviden on bin nnmzed partinin i
deali uğrunda bUtUn dikkat ve e-
nerjüıini seferber etmiş on bin gö
ııülü demektir ki böyle bir kuvvet 
bu memlekette ancak hayra yoru
lur. 

Ben, ilk mUntehib olmak şerefini 
her §eyden üstUn tutan adamım. 
llk mllntehib olmak içtimai ciğerle. 
re sahih olabilmek demektir. Seçil
mek §liphesiz bir §ereftir. Fakat 
seçmek aslil. seçilmekten ufak bir 
şeref degildir. Hele seçilmek gibi 

Uç yıllık dört yıllık bir zamanın mu 
kayyed olmayışı, devamlı oluşu bu 
5erefe bir kııt daha mümtaz bir 
mana verir. 

Seçmek hakkına insanlar her za
man titiz bir dikkat g6stermiıılerdir. 
Eski Atinadıı istiridye kabuklarına 
beğendikleri inssnlıırın isimlerini 
yazabilmek bir köylUye, bir balık
çıya seçilmig olmak kadar bliyük 
bir gurur verirdi. 

Eski Romadn Patriçiyen, seçe _ 
bilen adamdı. Spartaklis isyanı bu 
Romada seçmek hakkını kazanmak 
is!.iyeıilcrin hareketi oldu. Eski de_ 

nsan mabut 
Turan tiyatrosunda oynanacağı 

uzun müddettcnberi ilan edilen 
(İnsan Mabut) eserinin temsiline 
dün akşam ba.şlan.dı. 

Güzide sanatkar Ertuğrul Sadi 
Tek ve arkaıdaşları tarafından he
men birkaç aydanberidir hazırla • 
nan bu piyes, muharririnin, isim 
ilan et~emek suretile gösterdiği 

mahviyetine rağmen, Türk te -
maşa hayatında ve telif temaşa e
serleri tarihinde henüz bir örneği 
yazılmamış değerde, hiçbir kusuru 
ihtiva etmiyen milli bir eserdir. 

Yalnız bir piyes olarak !değil, 

bellibaşlı bir eser olarak da vasıf. 
!anan (İnsan Mabut) milli cidali -
mizin en karakteristik htidisesin -
den mülhem olmuş bulunuycr. 

Şimdiye kadar hiçbir teşekküle 
istinat ewıcmelı: surctile .sanat ha. 
yatında m~~takil kalmağa mu -
vaffak olan Ertuğrul Sadiyi yal -
nız halkın muhabbet ve takdiri hL 
maye ediyordu. Sanatkar Sadi bu 
eserin temsiliri:lc gösterdiği çok 
üstün kudretile, bu büyük ve şü
mullü muhabbet ve takdire layık 
sanat güzidelerinin başında oldu
ğunu isbat etmiş bulundu. 

Dün gece Turan Tiyatrosu, 
şimdiye kadar görmediği bir rağ. 
bet ve tehacüm karşısında kalmış 
ve birç:·k yer bulamayıp geriye dö 
nenler olmuştur. 

Gerek eserin mevzuundaki reel 
tezahür ve gerek dekorlarla mev
zu arasındaki şayanı dikkat mu -
vazat ve bilhassa temsilinde gös
terilen yüksek muvaffakıyet ve 
kudret, memleketimizde iftihar e
debileceğimiz temaşa sanatlttirları 

bulunduğuna ve kudretli tiyatro 
müelliflerinin varlığına derin bir 
iman tevlit etmektddir. 

Uç perde ve bir tablo gibi çok 
dar taksimat arasına sığıştırılan 

(İnsan Mabut) mevzuu bütün bir 
milli cidal tarihinin müşahhas özü. 
dür denilebilir. 

Eserin başından sonuna ka.dar 
candan ve samimi alkışlanan sa
natkarlar bu çok hassas mevzu ü
zerinde herhangi bir küçük ak -
saklık göstermeden muvaffak ol -
muş bulunduklarına göre, layık ol
duklarını görmüş oldular. 

virlerde seçmek hakkmm lezzetini 
tatmış milletler bir harbde yenil
memek için dalma daha dikkatli ol- Birinci safta temaşa tarihimizde 
dulıır. Zira mıığliıbiyetin, toprak- milli bir şaheser bağışladığ na ka. 
tan evvel seçme hnkkmı kaybettir. ni bulunduğumuz, adını vermiyen 
mesinden korktular. Fakat yeni de. büyük muharririni ve ikinci safta 
virde bir Habeşlstnn gördük ki mil- eseri temsilde göster.dikleri mu • 
lcti yenilmekten pcl; muztnrib ol- vaffakıyetin üstünlilğü ve ralcip -
mııdı. Zira se~mcnin lezzetini tat- sizliği karşısında Ertuğrul Sadi 
mamıştı. Bir İspanya görüyoruz ki Tek ve arkadaşlarını tebrik ede -
vatandnı,lan Uç yıldnnberl gırtlnk_ riz. 
laşmaktndır. Son kurşunu kardeşi. Dekorların mükemmeliyeti de 
nin göğsüne sıkmadan gebertilemi- ayrıca zikre !değer. 
yor hiçbiri. Bize kalırsa, bu eser kısım kı -

N d ' sım büti!:ı m::l:teplere, askere, - e en. 
Zira orada seçme hakkının şere. hall:a her yerde, her tarafta gös· 

fini ıınlaml§ bir millet vnr. Bu hak- terilmelidir. Çünkü gerek eser ve 
kı bu şerefi bırakmak istemiyor. gerek mUmessilleri bir bütün ha -

Tunus mUreffeh bir memlekeL lin:le milli k;iltürün intişarında en 
tir. Frmuıu: sermayesi oraya umul. 1 'kıymetli ve en pratik ve en se· 
madrk bir iktıııadt inkl!lııf bahşet -ı mereli vıı.s.ta olacaktır. 
mistir. Fakat Tunuslu mUnevver *•* 

, HABER - i\k~am Poıtnsr 

::: Alnıanyaya !-1ıınriş edilen ,·apurlıırunızm tadil l~inl görüşmek üze. 
re AlmanyaJaıı !iChrlmb:~ gelen Kr up mümessilerile görü mclerc bu
gün ba;lnnıyor. Re imde, heyet iuArY. görillmektcdlr. Tafsllfıt diğer ~u. 
tunI:ırmıızdndır. 

1 MART-1939 

::: Dahiliye Ytklll ı~alk lhlrakı n ıliin S\lhrlmizc ge1<11ğtn1 yll7ll1' ~· 
\·ekil, Jlaydarııaşa istasyonunda kendisini kar:sılıyıınlnr arasmda giirli• 
itiyor. 

Jf@W~~ 
eni bütce Millet 

~ 

Meclisine verildi 
Ankara, 28 (Hususi) - Mali. 

ye Vekili Fuat Ağralı bugün 939 
mali yılı bütçesi esasları hakkın. 
da şu beyanatta bulundu: 

"- 1939 yılına ait bütçe pro. 
jesi hazırlanmış ve bugün Büyük 
Millet Meclisine takdim olunmuş
tur. Bu bütçemiz, 938 senesi büt. 
<;esine nazaran on bir milyon lira 
fazlasiyle 260.856.000 lira olarak 
teshil edilmiştir. 

Varidatla masraf arasında tam 
bir tevazün ve rakamlarda tam 
bir samimiyet ifade eden ve cum. 
huriyet umdelerine ahenkli bir 
manzara arzeyliyen bu bütçede 
tebarüz ettirilmesini muvafık gör 
düğüm ba§hca noktalar şunlar. 
dır: 

a - Memleket müdafaası biz.. 
metlerinin takviyesi için Milli 
Müdafaa grupu bütçelerine ge -
çen seneye nazaran 11.5 on bir 
buçuk milyon liralık bir zam ya. 
pıldığı gibi günden gilne inkişaf 
etmekte olan ilim ve irfan mUcs. 
seselerimizin ihtiyaçlarını kar§ı
lamak üzere de Maarif Vekaleti 
pütçesine 1,5 bir buçuk milyon, 
ziral mahsullerimizin ıslah ve in.. 
kişafı işleri için (600.000) altı 
yUz bin ve halkın sıhhatiin ko
runması ve sari hastalıklarla mü. 
cadele hizmetleri ''e hastane gi. 
bi müesseelerin ihtiyaçları için 
de (600.000) altı yilz bin ve mem. 
tekelle huzur ve asayişin temin 
me muhafa.za.sı vazife ve mesuli. 
yetini üzerine alan emniyet ve 
iandarına teşkilatları ihtiyaçları 

için de seki zyilz bin liralık bir 
ıam icra edilmiştir. 
Diğer dairelerin mübrem ve 

Büyük Millet Meclisi 
Riyaseticumhur 
Divarumuhasebat 
Başvekalet 

Devlet Şurası 
İstatistik Umum Müdürliiğü 
Devlet meteoroloji U. Md. 
Diyanet işleri Reisliği 
Maliye Vekaleti 
Düyunu Umumiye ' 
Tapu ve Kadastro U. Md. 
GUmrUkler Vekaleti 
Dahiliye Vcknleti 
Matbuat Umum Müdürlüğü 
Emniyet lşleri U. Md. 
Jandarma Genel Komutanlığı 
Hariciye Vekaleti 
Sıhhat Vekaleti 
Adliye Vel~fileti 
Maarif Vekaleti 
Nafia Vekaleti 
lktısat Vekaleti 
Ziraat Vekfüeti 
Milli Miidcıfaa Gruznı: 
Kara kısmı 
Hava kısmı 

vatandaşların faydalı İ§leri için 
de bir milyon liraya yakın bir 
zam yapılmıştır. 
Yukarıda saydığım bu zamlar, 

{11) on bir milyon lirası geçen 
seneye nazaran bugüne kadar ta
hakkuk eden varidat fazla!.liyle 
ve (5.000.000) beş milyon lir<l::.:ıı 

da muhtelif dairelerin tasarrufu 
mümkün görünen tertiplerindeki 
tenziller ve muvakkat mahiyette. 
ki hizmetlerden yapılan tasarruf. 
larla kaI'§ılanmıştır. 

Gerek şimendifer, gerek sana,_ 
yi programlarımızın istilzam et
tiği karşılıklar da a;Tıca tama • 
men derpiş ve tenıin olurunuştur. 
Şu maruzatımla memleket ih • 

tiyaçları sıralanarak içinde bu • 
lunduğumuz cihan şer a!tine göre 
en hayati ve ehemmiyetli olanla. 
rı başa alınmak ve vatanuaşların 
doğrudan doğruya hayati men • 
faatlerine taalluk edcnlori gözö
nündc bulundurulmak Puretiyle 
1939 yılına ait devlet ihtiyaçları 
bu bütçemizde yer almış bulun. 
maktadır. 

Cumhuriyet.itı feyizli manzara 
ve. neticelerini rakamların ~n be. 
liğ ifadeleriyl~ sinesinde lcıi'lı -
;an bu bütçemizin de gc~en cum
r uriyet büt<,;eleı~i gibi inkişafla 
.v:. vatandaş.a .. iç1n bUyük k"l:ıy
lıklarla tahakkuk ettirileceğini 
kuvvetle umarım.,. 

Geçen seneki biitçe müfredatı 
ile bu sene konan tahsisatı bildi. 
riyorum. Bunların mukavesesin. 
den hangi vekaletlerin bütçeleri. 
nin arttığı, hangisini.n azaldığl 
kolayca anlaşılır: 

938 
3.918.070 
406.280 

0

651.830 
1.2981320 
252.370 
243.640 
646.140 
608.100 

21.418.600 
5(). 738.390 
1.471.490 
5.666.370 
5.073.19() 

188.000 
7.000.180 

10.613.470. 
3.535.810 
7.901.780 
9.600.340 

14.670.130 
8.892.040 
5.489.790 
7.143.700 

9~9 

~.918.0CO 

407.000 
652.000 

1.300.000 
J48.000 
242.000 
646.000 
628.000 

20.000.000 
49.738.COO 

1.472.000 
5.515.000 
5.201.000 

188.000 
7.400.000 

11.001.300 
3.565.000 
8.471.000 
9.835.000 

16.111.000 
8.332.000 
3.721.000 
7.370.000 

61.361.030 
8.050.140 

·u kapanında 
geniş b·r 

eydan a~ 1 yo~ 
Veni köprünün başı, topraktan yedı 

metre yüksekte kaldı ~ 
Belediye, in§aatının ikmal edil., Belediye mühendisleri, 1]nlc~~ 

mesine ancak dört ay kalmış olan nı tarafında yıkıp açılaca~ 0dir· 
Unkapanı köprlisü için Unkapanı sahayı tamamen tesbit etrrıı~ler ge· 
ve Azaplcapı meydanlarının açma Köprünün tam karşı cephesıne dır• 
işine başlamıştır. len ada, arkasındaki y.ola JcS ~ıı 

Prost projesine göre Unkapa - kamilen kaldırılacaktır. Bu ~~ıı1' 
nında ve Azapkapıda köprünün iki keresteci, fırın ve lokanta 0 dır· 
başında iki büyük meydan ve bu üzere üç muntazam bina v;r i't: 
meydanlarda köprünün başlarında ·Diğerleri etrafı tahta pe~ e t>if• 
ki heykeller ile bir kül teşkil ede- örtülü hurdacı ıdükkanları .. ıteurılil' 
cek manada abideler bulunacak - kaç salaştan ibarettir. l{opr '1" 
tır. 1 sağ tarafında camiden başla>'~? 5o• 

Köpriinün Azapkapı tarafın.da- ra k~veler tamamen arkad~ ~elle 
ki ba§ı oradaki zemine alçak bir kağa kadar ve sol taraft~k ıcıııl'f 
be

0

ton irtifaı ilavesile intıbalı: et - demir hurdaları satan dük ıcad~f 
~fktcdir. ıli'akıatuHalicin ıi&tanbul Unkapanı karakol binasına 
tarafı mütemadiyen inhitat halin. açılacaktır. . 

1 
k salt• dS: 

de bulunduğundan Unkapanında Azapkapıdakı açı aca ve bin' 

b 1 k .. •. .. d. ~ cu e ha evvel tesbit olunmuş u unan oprunun ıger u z • . . 
. d d" t .. ,_ kt kal Iar tahliye edilmıştı. 

mın en ye ı mc re yuıuıc c -
mıştır. Büyüklüğün meydan.da tat
lı bir meyil içinde kaybolması i -
çin Unkapanı meydanı çok geniş 
olacaktır. 

lstanbula 
larm 

tabi kasaba
p lan ları 

Eıki köprünün enkaıt 
.. .. )..t• 

Eski Unkapanı köpruııu. öı1'• 
türk köprüsü inşaatına ba§Ia~ -1e 

··kuırnu, e tan sonra yerinden so orıilll. 
Eyübün ilersindeki adalar ·ııııi§tı· 
götürülerek burada terked.~ urıtil\ 

k .. rus • 
1stanbulun emckdar 0 P dllbll 
buradaki son durak yerinde ı-JS' 

İstanbul vilayeti, bütün memle· d r . .. .. n anıcaı: ıe 
kette müstakbel imar hareketinin lan e ınmış, çuruye gitı11e 
planlaşmasmı temin için yapılan 

şehir ve kasabaların halihazır ha
ritalarının tanzimi işine uyarak 
vilayet hudutları dahilinde bulu -

nan kasabaların haritalarını ha -
z:rlatma faaliyetine geçmiştir. Bu 
meyanda ilk olarak Yakacık ve Şi-

lenin halihazır haritaları çıkarıla. 
cak, bunu da diğer kasabaların 

haritaları takip edecektir. 

licin bataklıklarına .dalıp 

başlamıştır. . J{a~ 
Hic bir şey olmasa da~• ıı•ıı' 

• . . . · bır ..s• 
bük fabrikaları ıçın 1Y1 t.Jnk•.r 
madl:ie te§kil edecek otan git • 
nı köprüsünün böylece ba:•: :ı,..Citfi 

d. Feıs• t• 
mesi Vali ve Bele ıye . celbe 
Kırdarın nazan dikkatim ~ati'~ 
mi§ ve köprü ankazının \>Cıcôi 
bu kısmından kaldırılarak etitil' 

... nune g 'il" 
Yenin Balat atelyeıı 0 • ·r şı 

ise ·ırıııştı · 6 ' 
mesi için emirler verı ıresi 

Istanbul şehrinin haritaları 

di köprü anlcazı Balat atde r 
ıcta ı • ...ıı.· 

tamamen mevcuttur. 

--<>- nüne gelmiş bulunına t taw-
1) J k 11 f de Z P J ze) e Bu suretle hem milli servde e için' 

ncrtl t, 
İzmir, !!8 (A.A.) - Gece saat men heba olmaktan, . çııca' 

d deki ankazı elan kirıı5enı1. n "eni "e beşi on geçe Dikili kazasın a d ~ }'Ja 1ç J t;ıJf' 
dört saniye de\·am eden yer sar- mağa yanaşma ıgı ktllJl 

muazzam ankazla dolrna sn tısı olmuştur. Hasnrat yok· 
tur. tulmu~ olmaktaıdır. ~ 

Deniz kısmı 
Askeri fabrikalar U. Md. 
Harita Umum MUdUrlüğü 

6.583·~ 
5,755"310 

775. (lıtıl 
yclt 

. t hSisat 
Milli müdafaa gruplarına bu sene verılcn a. ·dİ· 

94.024.000 liradır. 
95 4

02. ııro. 1 

938 senesi v:ıridatmm muhammen yekfuıu 249.0 · • dS 
Eminönü Halkevın 

temsil 
E . •. .. Hnlkcvind~: n~9 cıl: 
mınonu ınart 1701 ~<I 

3 Mart cuma ve 4 
0 3

o l:fa 
. .. 1 . saat 2 , ııa .. 

martesı gun en k" rnerkeı w 
mizin Cağaloğlunda 1

• 8rnato'JIJ 
·ı uberntı a11 1-;nunda temSI § . • A ek) 

. r d (tnfıah ,,, 
rı tara ın an . ektir· . ltı 
komedi temsil e.dıl~ vetiyeıeri1;ıı• 

Bu iki gecenın a rica 0 

Ev Bürosundan nlınınası 

ıronV:clfil amca! 
non saçı 

nur. 
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~ata dair -
Demokrasi ve 
münakaşa 

c AZETEl.ERlMIZDE, "her tiil" 
~'beı· lü ınUnnkaşanın foydasızlığı· 
'l.., ~lıneğc çalışan bir hkir., dolaş· 

lttiııd Unu, diiııkü Cumlıuriyel ı:azc· 
•t ili c l>eyanıi Safa haber 'eriyor 
~a;or ki: "Gazetelerimizde, mlina· 
1ı~a 11

1n f:ıyuasız olduElunu dolaştıran 
~tı:~ıa~, e,·,·elcc müdaCna ellikleri 
~ b·rıısınin en büyük temellerin· 

it' . 
tlar ını ı..le\'innesc calışmış olu· 
~ .,, 
ı:~~i S:ıfa'nın bahseltiği "arka· 

"ııı.. rn., kiınlcr olduğunu bllmiyo· 
~ıı ak~t geçenlerde, Fuat .Köprü· 

L Lir : 11krnet Feridun Es'e söyledi· 
Soz .. • 1. 1 e d U:terıne, rnünaırnşa rnese c· 

~ il alr ben de bir şeyler yazmış· 
1'ııa ernokrnsi fikrine de, e\'velcc 

~t;tıı. t Olıluğum gihi şimdi de larnf· 
eıı~~n.un için, Peynmi Safa'nm 

~ti liı 'nrknı..laşlar., orasında be· 
'lıııe huıunduğumu znnnecli:roruın. 
~ıı;kaş:ının, hemen hfC"bir zaman 

~lı 1 
en neticeyi nremediğini, iki 

ı· . 11llaştırmak şö .. le dursun lıl· 
• •hr "' ' ~I ırasları kızıştırıp anlaşmak 
~0k aı-ını nzalttısını söylemekle 
~ l rasi l;ır:ıftarlığı arasında hir 
<u~ bulunduğunu sürmüyorum; 

1tııd cınokrasinin en büyük temel· 
r1~11• biri münakaşa değil, herke· 

(jd tıni sö~ liyebilnıesi hürriyeti, 
~ı C<lebilmc hürri:rctidir. Ben, 
~'krllıda, Amerikan demokrasisini 
b etıniştim: Amerikan demokra· 
arı-

tııı üntento miinakaşası üzerine 
~il 1 değildir, de,·lct reisJiğinc 
tal Cdi!cn znlm her hareketini 
t·• ~awip ettirmek mecburiyeti 

't;~ lildip senatoda münakaşa et· 

1 C\·kiinde kalmak iC"in kendisi· 
~~ ~n i.tirazların hepsini din~cyip 

< r ll\'ızde huhınmağa ihlıyarı 
~ ı.·akat hiçbir vatandaşı da, 

' liklcrini söylemekten menerle· 

•tııı • 
oı .• cruc, zamanımızın rueşlrnr '•ns· 

:ı b·' .aleyhtarı de\'let adamla • 
tıı brı: "Milletimin ~·üzdc dok: 
Itr enıın1e bernberdir; hanı;ı 
b~l reis, nrkasında bu kndar 

tıtt~~ .ekseriyet bulunduğunu id· 
Okr 1•1r., gibi bir söz sü)·lcınişti. 
(1~Sı, Sadece memleketi ekseri· 

-tı t ~i ile i darc demek olsa yel ı o 
Cıs· • Ok •nın hakkı olurdu; lıallm· 

ıı· r:ısj hiçbir ekseriyetin Ye· 
1l'et· k. ın istibdadına müsaade 

t;ı .demektir. O kadar ki bazı 
tr~'1cr, en lıÜ:\ ük temcileri fi· 
i 

1
lctj oldııi(u için, fikir lıül" 

\ta esasen knbul etmı~·en Ye kn· 
t( 7.takdirdc !Jir ekseriyetin 
cı t 11l'ctin istibdadını tesis e· 
~Ilı 111

1 söyli)·en teşekküllere da· 
ti ,, 01tn:ızlar. Bu, hence, işi faz 

~aı~ 
·il Ut1ncktir. Demokrasilerde 

t\'j "I .. I d'k t- - l ~ ı~ tıırr yel ı ·ta oru,, rn· 
•r· ' · k ı· · · h-llı. • .. anı ·en< ıler:nın ur 

tr 1~'lc.•<IıkJeri gibi başlrnlarının 
t~ l tlirıi kabul edenlere, ancak 
• ı ::ril et \'erilmelidir. Bir peh· 
ıı •lld' • 

11;1 ısıni yendiği takdirde 
~ıııt~ını söyliyen Jıaşkn bir 

:ı g. 
ıı 1 Urcşmeyl kabul edemez; 
~~(litquulifier eıtirmeğc çalış
• dtsız bir lınle ı;elirilınesini 

e S:ıyet tabiidir. Halbuki 
• \ 

0
krns1Jer, helki kuncllerine 

~ '"1dıkı . . . - 1 - 1 ~b crı ıı:ın, oy c gureş c• 
ııa ~~. Cdi~·or, ce,·herlerlııe, c· 
l'tı u~nıan olan kimselere de 
. Sıbi C':ılışıııak hakkını ,·eri· 

bir 
~Q.. ~el in zararları, kusurları " s .. 
lıı k. 0 l lernek onun muhakkak 
4 iu~k.ın:ısını istemek değildir. 
~ !! . ek isti yen adamın nıüna· 
~l~ tışınesi belki fnydas1Zdır; 

lırll.ı~ birtakım znrarları da· 
~ aııı' :ak:ıt münakaşaya imkan 

ba a • V:ıtnndaşlara • kendile· 
t•ııı ''-nl:ırının da hürriyetini 

rı ti~~ e.'>a~ı ı..lniresinde • iste· 
eııı 1 dtışiö•rn ek hürri)elini 

~b·~ Şe ek, nıünakaşad:ın dnlı:.ı z:ı-
1"\ı~dır, Mıikcınmcli, ~ani hiç 

,ı..lıakk hiçbir zararı olınıyacak 
Pk 1Uk ettirmek değil, tasa\'· 

~.... ıııe tn .. k-··•l S uş · uldu r. 
~'le :ırn, öyle bir fikrin ı;:ıze· 

: ".\l dolaştısıııı sö~ lecliktcn 
nı kanaat, Julieıı llcntl:ı 

.......................... ._.... ..... -.................... ··························-···· 

Şirketlerin Hükumetimize 
intikali karşısında ... ! 

! • 
! 

B UG Ü1'' Tr:um ay ~irkr.Uııin nnfia \'clmlctiııc "'e~m i mü. i 
nasehetile bütün 1 ramnıy ::cbcl•cı.ine 'c idnrcrilcrinc ~a. i 

ı.ıil ~i..· lu .;ka: m;:ı a..iı;ıi yapıldı. 

Umumi bir ~örii le, tnıın' ay, clc1drlk 'e 1ilnel lrketlcrlnin 
hük(ımet tarafından satmalmmıı"ı sıırctlle, yıılnız sahih deği tir· 

mekten bnska bir tcz."\.hÜr "Östcrmemi;:o gibi ı;örün~n hu intikalin 
\'ukua getirdiği hl\tlisc, birkaç nol<tadan inc<'lcnip tebarüz ettlri. 
lince ne bü~·ük mana ta ıı'lrğı ı;örülilr. 

Şirketlerin binlerce müı.tahrlem ,.e İ':il:i.,J, ticari .~aye:-.inc na. • 
zaran bllfimcl yabancı a.drna çalı~nn Türk \'atanda5lnrı olmak aza.· 
bı lı:indcydiler. 

Filhakika §lrkctin gayc:-.i amme hiım<'ti Ye binaenaleyh i~çl. 
inin b:ı[)ıırdığı da bu neticenin btih'iall idi, ama, cfkii.rı umumi. 

yt.dc bu hizmet menfaati bakmıımlan yabancıya mütenı~cih te
lakki olunmakta \ 'O bu da ~irkct mcnsubl:ırını halk na:ıarmda. ze. 
bun 'c küçül• dü ürmeldeydi. 

İlk merhalede bunca Türk ':ıtımda5ınm emeğinin ~crcfl kur. 
tarıldı. 

Ilubtin §irk.etler imlrleril le, nıemurlarlylc, müstalıcleminile, 
işçisiyle Türk Cumhuriyetinin memurları olmak ha.ysiyet Yo 6C· 
refinc ka\·usmuş bulunuyorlar. 

lntıkal merasiminin en büyük lıcyecanı önre bu ma11ıart
yetten ~eliyor. 

J\endl öz yurdu içinde, keneli öı: yurddaşına, \'aland~ma hiz. 
met eden Türk C\ ]atlarının yaban<'ı YC!inimet ekmeği yemek Ya. 
zlyetinden duydul.;lan ıstıralır, hi:r.met halinde halk mu' at·ehc,,in. 
de kınk haysiyetlerinin benlilderinc sindirdi~i tereddüd, l<orlrn, 
endişe 'c boyun büküklüğü ile pek iyi ezmi5l.ıclir. 

Binlereo amelenin mukadderatına hağlanmış binlerce Tilrk 
aile inin kursağına giren ekmek, buı:-ün kendi rnilletinn hizmet 
ederek kendi hükümetlnden alnının terine mukabil n•rilmek 'a
zlyetinde bir inki!;'afa ka\ u~tu. 

İ5te ~irket men<.uplannın bu intikal hidiseı.lnt en büyiik bay. 
ram ~bl telakki etmelerinin ldcolojbl budur. Diğer taraftan. 
Türk halkına masruf bir hiz.metln )·abaneı ellerin !le\'l\ \e idarl'. 
inde bulunmak sakatlığı Cumhuriyctimhin suurlu 'e kadir eli· 

le bertaraf edilml, feyizll Jd:ıremiı:e intlka.1 ctml5tir. 

Dize hizmet edecek bizdtn ba~knsı olamaı. Türk Cumhurİ)'<'. 
tinin halk hb~metinl, herhan;i bir ı;ektıde olur a ol un 111\lk Jıli.kl_ 
mlyetini teyld edecek rnahlyctindrn bir 7crre feda <'tmeğc r:ın 

olmıyarak binat e\ k Ye idarO!\i dernek olan bu intikal Türk ln
kıli.bınrn, istiklalinin zaruri bir tcrellisldlr. 

Rlnıı.enaleyh, ... irkr.ilC'riıı hakiki ı.:ıhibinc g<'ı,:1,ı tlcmek olan 
bu hadise, bu bakımdan da bütiin Türk camia mı ~e,indlrcn yurd 
saran bir ba~andır. 

na itibarla ba intikal mcrnı.fml, yıılntz "irkctlerin lm netice
ye mü tak \'e müteha.s..,ir rnü.,tahrl<'mlni Ye i ·ı,:ilednc rniinhasır 

me\'7.ii bir hadise değil, teıtanbul için n dolay:ısiylc bütün Tür. 
kiye için an.~ılmaz, deği,mez mukaddes bir bağlanı5 'c inanıı:m 
bir kere daha tezahürüdür. 

Hiklmlyct kayıtsız ,.c ~artsv. Tilrk rnilldlninclir. 
~lera.c;imi heyecanın. ~eyr<'den Ye böylece i~tirak eclcn halkla 

blrJikte l~inin, amelenin, memurun, amirin tazim \'C mlnntıc an. 
dığı lllilli Şer İnönü ,.e bu basanların yorulmaz hağı~la)·ıcıların
dnn bulunan Ali Çetin kaya, 'fürldin milli \arlığı~ la ba5lı) an ha
Jdnılyetine ezeli imanını bir kere daha tazelediler. Yar olc;unlnr! 

......................................... ·-···················································· 
Ağırcezada 

Bır cinayetin son safhası 

Bir cinayet davası dün ağır ceza 
mahkemesinde son safhasına gelmiş 
ve müddeiumumi iddianamesini bil 
dirmi~tir. Hadise suçlusu ge· 
çen sene beraber ya~adığr 

kadını öldüren :-.ıahmut is • 
mindc birisidir. l\lahmut bir gece 
liaydarda tskenderbcy arsasındaki 
kulübeye girmis ve bir müddetten· 

beri kendisini terkederek ba5ka~~le 
yaşamağa başlayan eski metre~i 

Haticeyi bıç-ciklıyarak öldürmüştü. 

:i\füddeiumumi, hem katilden \'e 
hem de 11ahmudun geceyarı ı mes· 
ken masuniyetini ihlfı.l ederek kulü-

Zonguldak ta yeniden 
bir ocak çöktü 

Evvelki kazada ölenlerin 
• • hazin cenaze merasımı 

Iktısat Vekaleti, maden başmühendisini Zonguldak'a gönderdi. Kazayıa 
uğrıyan ocak 15 gün sonra faaliyete geçebilecek 

Zonguldak (Hususi) - Kozluda· guldak valisi Hamit Aksoy ~unlnrı at wkaleti maden ba~mühendisi 
ki maden kazasında ölenlerin kati s~ıylrmi;ıtir: l lalil Ekemen kaza mahalline gön· 
rakamı 23 tür. Kazanın bir amele· "- İnfilak yüzünden hadise yeri C:~rilmiştir. 

nin yanlı5 fitil ateşlemesinden vu· civarındaki diğer ocaklar ve maden ŞimdiLd vaziyet 
kua geldiği anlaşılmı~tır. 16 amele geçitleri de .ar ılmı~lar ,-e hasara Zonguldak (hususi) _ Yakanın 
infilak olur olmaz derhal ölmüş \'e uğram?şlardır. Bu arada da bir ge· cereyeın ettiği ocak bugünkü tah· 
yedi amele de toprak altında kala· çit çökmü~. bir ki5i ağır yaralanmış· mine nazaran ancak on beş gün 
rak gazların hücumu ile boğulmu~· tır. l\1üddeiumumi hadi-e yerine git sonra faaliyete gcçebilecckt'.r. 
!ardır. Her tarafı boğucu gazlar sar· ti. Fenni ihmaller olduğu kanaati Faciaya !iCbeb olan lağımcı 
dığı için bu yedi amelenin cesetleri vardır. Hadi~e mahallinin ancak eski bir ameledir. Filhakika fa· 
dahi çıkarılamamıştır. Fakat bila· 350 metre yakınma kadar gidilebil· d:-nın nasıl olduğu anla~ılmış bu· 
hare gelen tahlisiye kuV\'etleri gaz mektedir. Çünkü buraları gazlar sar Jun:.ıyorsa da gene tahkikata bitmiş 
maskeleri kullanarak araştırma yap mıştır. ııazarile bakılamaz. Zonguldak vali· 
mışlardır. Yardım te~ilfı.tı gaz maskeleriyle i de bizzat kaza mahalline gelerek 

Kaza sabaha karşı saat 3,30 da ol çalışıyorlar. Kazaya uğrıyanlardan yardımlar münasebetile direktifler 
duğu halde Zonguldağa ancak 6,;{0 7 kişinin cesedi bulunamadı. \Crmi~ \'e alınacak tedbirleri itti· 
da haber verilebilmiştir. Bu yüzden Hadiseye Sürmeneli Kamil ismin· hazda alakadarlarla beraber çalı3· 
imdat hareketleri gecikmistir. Enkaz de bir amelenin !ağam atmak için - nıı~tır. 
altında kalan 16 amelenin cenazelc· tutuşturduğu fitil sebeb olmuştur. 
ri bugün merasimle kaldırılmıştır. Lağıİn fitili yanınca grizo iştial et· 

Bir İnaden ocağı daha mit~ir. 
çöktü Kazaya uğrıyan amelelerin kati 
Diğer taraftan evvelki gece ayni adedi 35 dir. Bunlardan 16 sının ce· 

yerde diğer bir maden ocağı daha sedi bulunmuştur. Kaybolan yedi 
çökmü~ ,.e bir amele ölmüş bir diğe· ki~inin cesedi henüz bulunamamış· 
ri yaralanmı~tır. Bu suretle ölenle- tır. İki kişi hastaneded:r. 10 kişi de 
rin adedi 24 ü bulmuş olmaktadır. topraklar altından güçlükle kurta· 

Zonguldak valisinin rılmı~tır. 
beyanatı Iktısat Vekaleti maden 

Gerek evvelki feci hadise dolayı· başmühendisini Zongulda-
sile , e gerekse sonradan olan ikin· ka gönderdi 
ci ınhidam hakkmd:ı kendi:iindcr. Ankara, 28 - Zonguldak havza· 
teJe[vnla ma!Cımat istediğimiz Zon· ~ındaki grizo iştiali dolayısile lkti· 

Dün limanımızda 

iki vapur çarpıştı 
Dün limanımızda Fındıklı açık 

larında iki vapurun çarpı§masile 
neticelenen bir deniz kazası ol
muştur.. Çarpışan vapurlardan 
biri Karadenizden limanımıza ge 
len ve Balkanlar arasında işliyen 
Yugoslav bandıralı Lovçen vapu
ru diğeri de Barziliy Ben Ja
men kumpanyasına ait Sebat ~i
lebidir. 

Saat 14 te vukua gelen kaza 
şöyle olmu§tur. 

Sebat vapuru Fındıklı önlerin· 
de demirlemekle mc~guldür. Bu 
sırada Karadenizdcn gelen Lov
çen vapuru da limana girmiş ve 
nhtıma doğru ilerlcmeğc başla
mıştır. İşte bu anlarda demirle
mek için manevra yapan Sebat 
vapuru Lovçen vapurunun rota
sına düşmüş ve Yugoslav kaptan 
da mesafe azlığından manevra 
yapamıyarak müsademenin önü· 
ne geçememiştir. 

Lovçen vapuru S('bat vapuru· 
nun iskele baş omuzluğuna. çarp
mış ve bastonu ile tnJamannı par 
çalamıştır. Yugoslav vapurunun 
ı.la müsademede yan tarafındaki 
sandallar kırılmış ve ufak tef ek 
diğer bazı hasarat olmuştur. 

Adliyeciler arasmda 
değişiklikler 

Adliye vekaleti yeni tayin listesini 
dün müddeiwnumiliğe bildirmi~tir. 
Listeye göre: 1'.lüddeiumu.'ni mua· 
vini ~ureddin İ stanbul sulh ha· 
kimliğine, birinci ceza mahkcmc.;i 
aza ·ından Ertuğrul Sait Konya sulh 
hakimliğine, Dordüncü Ceza mah· 
kemesi aza mdan Suud terfian Eifı· 
zığ ceza hakimliğine, ağırceıa mah· 
kemesi azasından Ka~i { htanbul 
sorgu hakimliğine, ağırceza malıkc· 

mesi azasından Salim terfian ayni 
mahkeme azalığına, sulh hakimi Ha 
hime terfian İstanbul sulh hakimli· 
ğine, aza Naıif ordu hukuk hfildın· 
liğine, sulh hakimi Refik btanbul 
icra hakim muavinliğine, mahkeme 
azasından .Nuri terfian t~tanbul 
mahkeme azalığına, sulh hakimi 
Nusret terfian İstanbul sulh hakimi 
liğine, 1\laıhar, Yaşar terfian Nazil· 
li hukuk hakimliğine, Orhan"azi 
müddeiumumisi Mahir Ü::.-küd:ır 
müddeiumumi muavinliğine, sulh 
hakimi hmail terfian Bergama hu· 
kuk hakimliğine tayin ohınmuşiar· 
dır. 

Ekin mahsuluınuz 
bP1ir, 28 - Batı ı\nadolunun 

mik-adele istasyonu müteha-sıs ,.e 
asist<ınlı lzmir \'İlayet ekinlerini 
kontrole başlamıJardır. Tetkikler 
lıu yıl mahsulünün §İmdilik çok iyi 

Amerika 
Muhtemel bir harbe 

•• mura-Reyi ama 
caattan sonra 

girebilmeli 
Bazı ayan azaları, yeni 
bir kanun teklif ediyorlar 

Va~ington, 1 (A.A.) - Terak
kiperver ayandan Lafo!lette ile 
11 arkadaşı Amerika'nın muhte
mel bir harbe girmeden evvel re
yiamma müracaat edilmesi mec .. 
buriyetini vaz'eden bir kanun Ja ... 
yihası tevdi etmişlerdir. 

Bu layihanın kabulü, Amerika. 
'nın harbe girmesi hakkında yal .. 
nı7. kongrenin kara verebileceğini 
tasrih eden kanunuesaside deği 
ı;iklik yapılmasını istilzam eyli
yecektir. 

Son intihaballanberi Lafollet
te. 'iıı siyasi nufuzunu kaybetti .. 
ği ve layihanın reddediceğini si .. 
yasi mahfellerde söylemektedir. 

Uç aylıkların tevziatına 
başlandı 

ı. fütekait dul yetim \'e üç aylılC 

maa-sların te\"Ziine bu sabahtan ıti-· 
har('n ba~lanmıştır. Yeni kararla 
.r.aa~ sahipleri kuponlarını malmü· 
dürlliklerine \"İze ettirmeğe mecbur 
oım~dıklanndan tevziat süratle ol"' 
maktadır, i~ler altı gün içinde ta· 
mamlanmış olacaktır. 

Altı gün içinde kendilerine ayn· 
lan günlerde almıyanlar paralarını 
tı:v1iatm hitamına alabileceklerdir. 

Sürpagop ve otobüs 
mahkemesi 

Yarın görülüyor 

Devlet Şura ı taraf mdan \'erilen 
lüzumu muhakeme kararı üzerine o· 
tobüs ve Sürpagop mezarlığr işinden 
dolayı temyiz mahkemesi dördüncü 
ceza dairesinde yarın tekrar muha· 

Hadiseden sonra rıhtıma ya
naşan Yugoslav bandıralı Lov· 
çen vapuru bir tevkif kararı ol
madığı için akşam üzeri liman
dan hareket etmiştir. Sebat va
puru Fındıklıda demirlemiştir. 

olduğunu gösternıi~tir. 
• kcmelerine ba~lanacak olan e·ki va· 

~~~IPll----~lfll-'9W li Muhiddin Üstündağ ile arkada~· 

:ıdlı Fransız mııhnrririne de, ~on ma· 
kalesinde "ŞU satırları ;\'a'ldırnıış ... ,. 
diyor; Pcva111i S:ıfa'nın hu sözüniin 
yanlış anl:ı~ılınası kabildir: y:ızısıııı 
okııyanlıırd:ı, hahsclliEli "nl'kaclnşla· 
rın11 o kan:ınti Julicn Benda'nırı son 
mnknlcsiıırlcn eılindiklcri z:ııını lııısıl 

olabilir. Jullen Ocnda'nııı o ınak:ılc
si lstanhııl'n cııına giiııii gclrıı Mariım 
ne'da neşredildi; bense o yazımı salı 
günü yazmışt1111, demek ki llenclıı' 

nın ıııak:ılcsini daha evvel görmüş ol· 
ınnın:ı iınkiin yoktur. Dunu sö~ lcınek· 
le o fikrin bana ın:ıhsus, benim icat 
ettiğim bir şey olduğunu mu iddiaya 
kalkışıyorum? llarır. O fikri dııhıı 
birçok ınııh:ırrirlel'iıı y:ızılnrında bul 
m:ık k:ılıilılir. Hani bazı fikirlerin le· 
nertüs ettiğimiz lıa\"nnın içinde do· 
ln~lı~ı söylenir; bu da işte oııl:ırclaıı· 
dır. Jullen Benda, zamanımız Fran· 
sız ınıılı:ırrirleri nmsınıln, ynzılnrını 

b:ız:ın kızarak, fakat daima büyük bir 
nl:tk:.ı ile okııılııklıırııııduıı biriılir;lıir 
<.:ok düşüncelerimde onun tesiri lm· 
lunrıı:ı~iyle Htihar ederim; fuk31 o 
l nz•mı onun makalesinden nlnıadım. 
(·~le lıir yazısı ı;ık:ıc:ıf;ını hil~eytlinı, 
ıki üç sün bekler, onıJaıı da htifaılc 

D · T' t .. d .. I"g~·· tah Ozür dı"lerı'z lan Ankarava gitmi~lerdir. Eski ls· beye zorla girmesinden dolayı ayrı enız ıcarc mu ur u u • J _ 

kikata başlamı~tır. · tanbul belediye reis muavini olan ayn cezalandmlmasmı istemiştir. ~ ''Yer yüzü insanları,, ve Kızıl • 
Bir diğer kaza da. Haliçte Haı::- ~:mdiki Kütahya ,·alisi Ha.mitle es· gölge,, tefrikalarını, münderccat 

Suçlu Mahmut kendisini bir arn· köy değirmenlerinin önünde ol- ki htanbul emniyet altıncı şube mü· 
çokluğu dolayısile koyamac!ığı • 

kata müdafaa ettireceğini söyl<'miş muş, ve Tekirdağ limanına ait dürü olan c:imdiki ~lardin emniyet 
"D -d - " ·· ·· b. d l mız için okuyuculılrnnızdan ozur ve b:mun i~in muhakeme 14 mart ag ogru motoru ır san a a mi.ıdürü Faik de ayni meselcclen 

saı ı gününe bmıkılmışlır. 1 ('arparak hatırtnı~tır. Sandalda • llldllıilıllcıll·illlzlll. M'lllı-~lllıııl'lllılllllll~llllll ... ~ temyiz mahkemesine davet edilmiş· 
~------~~--~-·u_ru __ ıı_ah __ A_T_A __ ç __ ~--~~~------------------k_i_ıe_r_k_u_r_t_a_rı_ım __ ış_t_ır_. ________________________________ ~---~ !erdir. 

Sudan afişler 

B 'ELEDh'E şehrin 1emlıJiği için yeni 

bi~ok icdbkler alma'a ba~lamış

hr. l'apılanlnr -.imdilik temizlik naı.ihatlc. 

rlnl ~ö teren afi;:lerdir. l'apıla~aklar, J1c-r 

tram\ ay direğine ağlı sollu birer çiiı) 

Jrnhıc;u 'c her elli metredt~ bir sulama 

OIO!thığu. 

nu tedbirlerin bit' mlihim eksiği \'ar: 

ller ıhirnr dibine bir Jıali. Ak<.I fak. 

dirdc bu afl.,lcr, dnrnrhıra muhtelif lıübik 

C'kiıl tcr<'~<,İİın cıth'en :-.arımtrak sudan a

fişlerle mütcznt olmaı mı? 

Bir bilmece 

O J, nedir ki .her zaman bir kulıl bulu11 
n.rtar ck'lıllr. 

Cansızdır ,·e y<'nir, bilin lıa.kalım. 

Nafii<" nğra~mayınız. tı.tanbul haYa· 
ı;1ndan, dünya politikasından daha hcrcal
mC''jreb olnn bu. ne .. neyi biz "Öyllyellm: 

nirind ne\ l ekmek! 
('l.inkii yine belediye 20 para zammn 

1-arar 'erıli. 

üç silahşörler 
Kitaba 

hazıırOanda 
Okuyucularımız 

matbaamıza uğraytp 
alabilirler 



Yrb ili "Ql'llM•,....,.a. m..a. 
b.dıw-bmıid-.. blıbç lliP dah9 
v...sır. 

Y•Wlei .. ı.• rl.,. 

ğilne müracaat ederek alcft!ı para
yı ıeri .iade edecejini liylemietfr. 

Huan Hayrfi.. yalm7; nctmaal olan. 
bir JW1.dlatldı Der~ hltemektacUr. 

Huaa Ha,n - diyw? 
Avulrat FFMan Hayri Tanm D'e-

aizhımka 18 111batta yollmfiir ve 
henüz cevabmt almadığı mektub 
~·1uuı ŞÖ)Cledir: 

Dialiıat•"M'I:: 

3aym müıterilerine daima e 

iyi ve ~ccanh .fihattr cöıter 
mekte rök.c:rlar kuo 

• 

Al KAZAR 
Sineması 

8 •• Kati•aerdısn. 
ugıın. itibaı:ıA 

O CcntllrJ Fcaka ~ bu. 

rine 'kendimizi vakfetmit olmalt 
gibi bir teselli ile ıörlirUz • 
.... dikıtailt•lstbtt laok 

tayı işaret etmek isterim. Başımı

. l MART - ıgag 

za afi1'ehas11s adi.yle ıemileııl~~ raır 
111

,w,.
1114

ar , 
münhasıran ?>izim depomuzda Bll!H ııonra. b-. ~ 
HaaıJıtın azalmasına ıe~ 01411 - 1 1 ...._. 20 -" 
I O 

. . u. ... .ı.. bo f il er, xaıllm mnıı•-:__.... 
aır. ntar &•tti, araUCW1r 1 se e rın kızı Se'bahafı cölltJP"'""·"· 
re ba.d'.ı.diJar. BUcrün her zaman • ,. 

1 
._ ._ __ , ..... 

ıı•• • aurıım• Y )';ere&. .....-

llinün faala .w.aıae oı..-... yıkılm" • ö.lmüı biıf:-"' 
Amelenin ıirbtten faaldı m~aNh: Wfll"-. 
pklpetJ.ea aeleıdJ. 1 ZdJta DÜ' öıınfllaD 
'Ir~ ~k-. uaelnia~.ti• lPeışine dllterkeıı, blr 

, __ ...:_ .. ~ ~--~ı . . ~- llLIUükata lirilmlltlr· 411 ~ a11SUU. men- •r.m& ...... - • ""' 

ması münasebetile, düç_1.r oİcluk • saw.l 1!'1~b ::.: C 
1 ik . .ı ..... ı--.:- ,.,.G,i'b' IU a.ve --il an tazy. ve ......... ~ .,c-.ı ım 11 dan bir müddlat 8,.._. 

olduğunu görüyoruz. Ezcüm1-Be. uıı 
1
, .. ..z..,ı- ~ 

·.ı-.-. .&.ı.ı..- -.J ..:-ı ve a ....... ,,.. t:arnJlllı 
tı__,. -~-Y -.enn& apan ye 1200 lh'a kadar para 
arabanur vatmanr b\J' noktayı !Ö1 · Sebahatla evlenmei i 
liece tebarüz tttiriyor: br _, ___ da cfUll .... ev.a iUUIA'& , 

''Eaıu melilli. 8 aaaaı ~o dUU. -
clır. Aleiflmam maat ~ •M ÜH · 

~ine teonin ecllmqtir. Jgifer ara
m.ıd:a 10 saat 20 da1tib çahı.antar 
~da çoktur. 

ıı ıa, lııanarm. fdatıiı ..... tirket 
&11' kmuma tllli,W _.ıen- meım • 
atine ehemmiyet bil~ vtnoemit . 
tıir. 

1 Hıaibulti ı.12 ~~ llllelniniıı
il~mi•e- ~eflftftf hiamethni 
hep ayd itzermde n bmbir me -
aaliim iç.iiıcledir. 

1tadar ~ till90i_.. 
ya ı...- si.dip 9'llS ı-. 
mu.tar. 

Katilhr baıtm 
muhükalt naarfYl• 

.ıı~ ifin lwadr•lı. •-.ıJ.11 
aiz phacd 

TA 
J--

Baş rollerde : 
lftlAN DONLjV 'f 

ROCHELLt · 
.lUtiiamm çıldırttıiı, öla.il 

~rıtığr vak'aların titreta:iıtJll 

üthi1 bir fibıl 



H A B E R - Aliıam Poıtan 

C:tn kuvvetler. nın bQyOk 
bir taarruzu 

Japonlar 1000 ölü 
ı fi~Li.1tı?B@ir~E?IL§f~rBHlfBill®J 
Musolini bir n o ta 

vererek gerilediler ! 
Mühim Çin şehirlerinde hava 

müdafaa tesisah vücuda 
g.etirilecek 

.Filist.in~e hazırlıyor (.(~~ı 
ger g ı n l ı k Nota da 1 l a 1 ya n '~E,~,~~:.., , .. ,"'R"··· ""'" ··"··· 

11 
.H.ong. Kong, 23 (A. A.) - Çin ajansmm blr teblifine göre, 

~\inin §imali garbiainde bulunan Pen • An - Ho ıehrine karvı 
Ciıı kuvvetleri lbüyUk bir taarruzda bulunmutlardır. Japonlar 

1 
lCtb olmU§lar ve 1000 kadar ölü ~e yaralı bırakarak çekilmiı

el'dir. 

20 aaat ıüren bir mulaarebe 
de ffong. Kong, 28 ( A. A.) - Çin kuvvetleri Şeıuıhi vlllyetin

'l'ung • Pu demiryolu Uzerinde milhlm bir iJıtaayon olan Şaoki-
0l'll dlln itgla etmiflerdir. 
t 'Vubangm cenubunda Hoanı - Ke • hu gölil aahlllnde 20 ea
~ .. ~evam eden kanlı bir muharebeden sonra Japon kuvvetleri 
~lüb olarak cenuba doğru ricat etml,.,,.erdir. 

Çiıa Mecliıinin kararlan 
Çungk.ing, 28 (A. A.) - Çin ajansı bildiriyor: 

~Cin biiytlk millet meclisi Çungkinıde 12 ıubattan 21 ı,ıubata 
r yaptığı fevkali.de toplantıda birçok mUhlm kararlar ver

~· Bu kararlar araamda bilhasaa tayyareciliğin inki§afı ve 
' merkezlerde hava müdafaa tesisatı vU~uda getiril~eııi 

ıı........ llududlarm tahkimi ve fabrikaların harb eanasmda da ser. 
-~ ioliyebilmeal için icab eden bUtUn tedbirler almmıetır. 

l' ekzip edilen bir haber 
Cungkin, 28 (A. A.) - Kansu eyaletinde Laneov üzerine 
~ hava hücumunda Çinlil~rin 150 tayyareeinin dütürüldUğU
taL d_air Japonlar tarafmdan verilen haberi Çin ajanın reımen 
~etmektedir. 
l' edJıqçiler 

~okyo, 28 (A. A.) - 1ngili% lbUyük elçiai hariciye nuır mua
~ ıiyaret ederek tethioçiler meaeleelnin müzakere yolu ile 
~eceği ümidinde olduğunu bildirmletir. 

.. '"' ~'Zir muavini, bledlye konseyi ile iba6lıyan mfiı.akerelerin 
• ""'Ilı. bir bava içinde devam etmekte olduiu cevabmı vermiatir. 
~..,.._,__.__.. ____ __,._.....,_. __ 
la ri c iye Ve ki ı i m iz 

Savarona 
ayrılıyor 

dost 
yatile Yı.ınanistandan 

Y bugün 
''•n matbuatı bu ziyaret vesilesiyle hakkımızda 

samimi ne,riyatta bulunuyorlar 
~ 1 - Hariciye Vekili muazzam tezahüratı te!>arilz et-

'c 8-racoğlu , Yunan Baıve - tirerek balkan antantı kon 
~ .'tt&aaı tarafından verilen &eyinin bilhaua balkan devletle

. ~~etin.de hazır bulunmuı • rfnin_ : .oprak tam.~m.lığı hakkı?da 
\ :...:e Atina valisi nazır Koc:i· verdigı karann buyük ehemmıye-
'tı ~illi lokantasında ıerefine tini kaydediyorlar. 

\~ ~uıuıi ziyafet aamimi bir Gazeteler Ba§Vekil Yetaksas'la 
~~de ıeçmi1tir. beraber Atina'ya gelen Türkiye 
~ llariciye Vekili Şükrü hariciye vekili saracoğlu'nu da 
\."SOltu, Simon burnunda bir hararetle selamlamakta ve bu 
~ Yapmıı Turizm ıazino _ münasebetle, balkan antantının 

'

\ ..._~r.iciye müateıarı tarafın- eaasını tetkll eden ve umumt sul
fiftf ha yardım eyliyen Türk - Yunan "--· ınc verilen öf le ziyafe-

.. 111 dostluğunu övmektedir. 
~~--""lUnınuıtur. 
~' "llrtı Hariciye Vekilimiz, Matbuat, lııfetaksas ile Saracoğ-
'--"'- )atıdc!a Yunan Baıveki- Iu 'nun dün geceki 'Ziyafette teati 
~~~ b. ettikleri nutuklann fevkalade sa· 
~ '' ır ziyafet vermiıtir. mimiliğine ilaret ederek Saracoğ-
\U!ı ~ ~.:Vekili Şükrü Sara • lu'nun "hadisat her ne olursa ola Savarona ile İs tan bu 

sun Yunanistan ile Türkiyeyi be-
en hareket edecek • raber bulacaJq.ır" yolundaki ıöz 

~' leri üzerinde durmaktadır. 
\...~ llıatbuatı bu ziyaret mü. 
., tle fevbJ&de umimi neı- Etnoı gazetesi diyor ki: 

~l Bu beyanat bütün Yunanlılann 
unrnaktadırlar. iki memleket arasındaki dostluk 

.. ~ 28 ve ittifak hakkındaki sarsılmaz 
""<1tt) (.A. A .) - TUrldye kanaatlerine temamile terceman 
~~~ \retm Ştıkrll Saracoğ. olmaktadır. 
'ttı1,11 ölleden evvel, Pirede Esti şöyle yazıyor: 
'-ı"' enduıtrl mUeueselerl. Yunan milleti Türk - Yunan 
-~ ~'· Öfle Uzerl yat kulll. dosluğunun tesanüdünü tecrUbe 

't~'~ •liclye daimi mtısteea. ettirecek hadisatın hiç blr zaman 
\.._' dta ve refikası şerefine çıkmamasını bütün kalbile temen
~~ Gtıe ziyafetinde bulun • ni eder. Esasen dünkü gı'l>i teza-
~ borat bu libi badi.seteri önliyecek 
'~ ~lu Üf&D1 Sa- .mahiyettedir. 
'ı N'lllda t>lr ziyafet Vradinl gqeteai, bu gibi hadi· 
'b~ı'., l'e zı:vareu parlak bir aeleri kimsenin temenni etmedi-
~h eanıı tatlp eylemlttlr. fini ve fakat lcabedene Türkiye 
"t\t ile Yunanistanm elele bunlan ye-, s• liarlcJye Veklll, ya. :neceklerini YJS!yor. 
b~ı, b.. 8avarona 7atı ne iL Atinaibmea pzeteü de töyle 
\'""- •reket edecektir. diyor. 

\.._ --:,.",tııazeteleıinin Saracoilu'nun sözleri o kadar 
A:'ttİ sarih ve o kadar samiml olmuştur 
:\ 28 ki bUtUn yunan milletinin ruhu-
~~ (A . .A.) Gazeteler A- nu kahraman dost ve müttefik 
"''~ \!>Ukreı' len avdetin devlete karp aynı kardqce hiı-

etakıııs'a ~apbjı !erle doldurm•ur· 

Kudüı, 1 (A.A.) - Tedhişçi

ler tarafın.tlan yapılan suikastler 
neticesinde hasrı olan gerginlik 
bütün Filistine yayılmııtır. Tela
vivde toplanan Yahudi sendika -
lan meclisi, Fransız, İngiliz: ve 
Amerikan amele liderlerine hita· 
ben bir beyanname neırederek 

" Milli Yahudi ocağının mahvol -
masını,. intaç eıdecek olan lngiliz 
planına karıı yardım iıtemiıtir. 

Hayfada vaziyet ciddiyetini mu
hafaza etmektedir. Araplar bu -
ra.da sinagoku yakmağa teıebbüs 
etmiılerdir. Arap dükkanlarının 

büyük bir kısmı kapalıdır. Ateş 

söndürme saati ilan edilmiştir. 

Ingiliz plAnı ve Yahudi

lerin itirazları 
Londra, 1 (A.A.) - Yahudi 

Ajansının mümessilleri ldün öğle
den r.:ınra Makdonalt ile İngiliz 

planına Yahudiler tarafından ya. 
pılan itirazlar hakkında görüşmüş
ler.dir. Salahiyettar mahfeller, mü. 
nasebat kesilmemiş olmakla be -
raber bu müzakereler neticesin -
de vaziyette bir değijiklik hbıl 

olmadığını kaydeylemektedirler. 
Yahudiler, Araplarda ldoğum 

çok olması dolayısile muhaceret 
için yüksek bir rakam' tesbit edi -
lerek aradaki farkın telifi edilme. 
sini istemektedirler. Bugün öğle -
den sonra İngiliz ve Arap murah. 
hasları arasında bir içtima yapı -
lacakt.r. 

Millr Şefimiz 
( Ba~tarafı 1 incide) 

17,10 da vilayete gelmiş ve Lutfi 
Kırdan makamında ziyaret etmi§· 
tir. Bu ziyaret sırasında bugünlerde 
şehrimizi şereflendirecek olan Rei· 

sicumhurumuz lsmet Inönünün is
tikbaline ait hazırlıklarla ı ~~'!Uı 

olunduğu sanılmaktadır. 

Faik Oztrak viJaretten çıktıktan 
sonra yanında vali \'e emniyet mü· 
dürü olduğu halde Dolmabahçe sa· 
rayına gitmis ve Rei!'icumhur l s
met lnönü için hazırlanan daireyi 
ıözden geçirmi~t ir. 

Dahiliye vekili dün verdiği bir be
yanatta: 

"Cumhurreisinin lstanbulu şe
reflendirecekleri doğrudur ... demiş· 

tir. 

iş Bankasındaki 
hadise 

_.. B41t111afı l inddı 
fıri:ian yapılmııtır. Bunlardan Müı 
fik ıorıuda ıöyle demiıtir: 
"- Paraya ihtiyacımız: vardı. 

Gençtik, aldığımız para bizi idare 
edemiyordu. Bu iti tertip ederek 
paralan çektik. Ben 10 bin kil -
sur lira aJ:iım, Necdete de 7 bin 
küaur lira verdim. ikimizin al -
dıitmıı para 18 bin liradan fazla 
idi. Fakat muhtelif zamanlar.ela 
çektiğimizden kati rakam batının

da değildir. 
it yapmak için evvelce N ec • 

detle uyuımuıtulc. Ona muhtelif 
zamanlarda bankadan dört hesabı 
cari cüJidanı aldırttım, bunlarla 
bankaya 90 lira kadar bir para ya. 
tırdık, &enra bu cüzdanlardaki pa
ra rakamlarını büyüterek vezne • 
den paraları çektik. 

Bütün paraları dört defada 
çektik. ötede beride ide eğlenerek 
paradan aarfettim. 600 lira da ter. 
ziye vererek elbise yaptırdım . ., 

Sorıı.ı.dan ıonra iki ıuçlu da 
tevkif edilmiıtir. 

• t k 1 • • ~i gündenberi münhal bulunan ikin-) s e e r 1 n 1 ci .~·a~i mmw~nl.iğine nüf u~ umum 
mudur muavını Muzaffenn tayin 

t • h d k edileceği bildirilmektedir. 
eş rı e ece • Maarif şura ·ı~a gönder!l~ek ~ 

poru hazırlamak uzere şehrımızdekı 

F O h .. k • • bütfın ecnebi mektep müdürleri ya-
r ailSaii İ İ} curgos u Ometını tanıması rm cnbenova lisec:inde toplanacak-. F ..., tardır. 

üzerıne ransaya sıgınan . t"niversite yabancı diller mekte-
"' binde şubat imtihanlarına dün baş-

lspanyoll ar memleketlenne dönecekler lanmıştır. Bugün de şifahi imtihan 
· yapılacaktır. 

Paris, 28 (A .A.) - Roma'dan Diğer taraftan Bar.selona hilkfı - • Profesör Sadri Maksudi hukuk 
Malin g azetesine bild iriliyor.: melinin Paris büyilk elçisi sefaret fakülte inde Türk hukuku tarihi 

Roma "da Franko'nun P aris ve binasını terkederek otele ta§ınmış. derı:lerine dünden itibaren ba~la-
Londra tarafından tanınmasının lır. mı~lır. 

bir yatışmaya m atuf ve ingiliz Bundan sonra. büyük elçilik teş. • Antalya maarif müdürü Kemal 
- İtalyan müzakerelerini kolay- rifat reisi binayı ve evrakı Franko Kaya maarif vekftleti neşriyat mü
laştıracağı kanaati m evcuttur. hükumetinin Paris mlimessiline tes dür muavinliğine tayin edilmiştir. 
Mussolininin İtalyan isteklerini 
teşrih eden bir nota ha.zırlamakta li metmiştir. • Bebek - htinye yolunun inşası 
olduğu bildiriliyor. Pransadaki lıpanyollar için yıktırılacak binaların bir kısmı 

memleketlerine dönüyorlar istimlak edılm;ş ve yıkılmac:ma baş-

Italya Libyadan 

leri ıJ İ Ç'! ~::ecek 

kuvvet- Pariıı, 28 (Hususi) - Fransanm lanmıştır. 
Burgos hilkümetini tanıması Uze - • lzmir sergi.ine getirilecek yaban 
rine, halen J.'ransada bulunan 1s _ cı memleket eşyalanmn nasıl ithal 

Londra, 28 (A .A .) - Hariciye 
müsteşarı Butler avam kamara
sında yaptığı beyanatta ltnlyanın 

panyo'lar memlckcll<>rino dönmek. edileceğine dair icra vekilleri heyeti 
tedlr~er. tarafından .bir kararname hazırlan-

Libya'daki kuvvetlerini artırmış ltalyanlar Majorkada 
olmasından dolayı Roma'daki 1n- ka lamıyacaklar 
giltere büyük elçisi L ord Oerth'in Paris, 28 ( A. A.) - l~i ma!Umat 
ltalya hl\klımetine beynnı te- a~an malınfilc gcl~n malumata gö-
essür ettiğini ve ltalyanın da cc- re, 1.spanyaya ait Majorka adasın • 
vaben bu t a kviyenin münharıran da bugün bulunmnkta olan ltalynn 
t edafüi mUlah azalarla yapılmış kuvvetlerinin sayısı tayyareci ve 
olduğunu ve vaziyet normal olur yardımcı olmnk üzere ancak 700 
olmaz bunun g eri alınacağıw söy- kişiden ibarettir. 
lediğini bildirmiştir. Ada halkının İtalyanlara ;karşı 

Bl6m ltalyadaa eadiıe nldığ ı vaziyet l talyan kuvv<>tleri • 
ediyor .. nin daha fazla adada kalmasına hiç 
Paıis, 28 (Hususi) _ Blum, müsait olmadığı gibi ada Uzerindeki 

"Populaire g azetes inde İtalyan İspanyol hakimiyetine veya adanın 
isteklerinin telaffuk ve tasrih e- toprak birliğine bnlel gelmesi mev
dilmesi zamanının pek yakin ol - zubahs olamaz. 
masından endişe ediyor ve diyor 
ki: 

Mussolini'nin istekleriyle buh
ran başladığı zaman, İtalyan de
niz tayyareleri hali. mayorrka ada 
sında, İtalyan ve Alman denizal
tıları a tlantik ve akdeni7. lima n 
lannda Alman topçuları ceb elita
rik boğazının kıyılannda bulu
nacak ve totaliter oyunun kozla
rından biri İspanyol üslerinin el
de bulundurulması olacaktır. E 
ğer nazırlar bu cihetten müsterih 
iseler , kendilerine gıpta ederim. 

Azananın istifa mektubu 

Paris, 28 (Hususi) - İspanyol 

Cumhurreisi Azana istifa mektubu. 
nu yine Pariste bulunan Kortez 
(İspanyol meclisi) reisi Barrioya 
göndermiştir. 

Azana ınektubunda şöyle demek
tedir : 

"Cumhuriyet askari makamla
rınca harbi kazanml\k ümidi kal
madığının bildirilme~i üzerine ye
niden kan dökülmesine mani ol
mak için derhal Neg rin'e sulh 
müzakerelerine başlamasını tek -
lif ettim. bütün gayretlerimi bu 
yolda sarfettim. Fakat muvaffak 
olamadım. Birçok devletlerin F
ranko'yu tanıdıkları şu sırada 

lspanyol diplomatları vasıtasile 
sulh müzakerelerine gi rişmekl i
ğim imkanı kalmamıştı r. Diğer 

cihetten Cumhuriyetçi ispanya 
dahilinde siyaset makanizması ar 
tık mevcud değildir. Bu şerait için 
de muvakkaten olsa dahi vazife
me devam etmekliğime imk! n 
yoktur. Bu sebeple reisicumhur
luktan istifa mesajını kortez 
meclisinn in reıs ı sıfatile size 
gönderiyorum,. 

Barrlo, matbuata bulunduğu bir 
beyanatta, Aıananın istifasını 1s -
panyadaki baıvekil N~rine bildir
diğini, kanunu esasi mucibince mec. 
lisin topla.nması ve hadiseden ha • 
berdar edilmesi lbnngeldiğini aöy
lemlttir. 

Amerika da tanıyacak 
Vaşington. 28 <A. A.) - Franko 

hükumetinin pek yakında Amerika 
tarafmdan tnnınması düşilntilmek

t edlr. Üyle anlaşılıyor ki, hükümet 
böyle lıir karnr vermek için reisi • 
cumhur Ruzveltin Va§ingtçnn dön. 
mesini bekliyor. 

Hariciye nezaretinde söylcnilui -
ğine göre, Amerika hükümeti Frnn
koyu tanımak jçin hiçbir şart koş. 
mak fikrinde değildir. 

Sovyet1erin Ispanyol mül

tecilerine yardımı 
Moskova, 28 (A. A.) - Sovyet 

hilkfımeti İspanyol mUltecilerinc 
yardım için bC'ş milyon frank ayır. 
mış ve parayı ispanyanın Parls bü
yük elçisi Pascuannr emr ine talı -
sis etmiştir. 

Cephelerde sükünet 
Bilbao, 28 (A. A.) - Umumi ka. 

rargii.hın resmi tebliğinde, milliycL 
pcrvcr 1spanyo1 tayyarel<>rinin pa
zar günü Gandie. dUn de Alikante 
limanındaki askeri hedefleri bom
bardıman ettikleri bildiriliyor. 

Her iki tarafın resmi tebliğlerin. 
tl e cephelerde Uskunet hUkUm sür. 
dUğU kaydedilmektedir. 

Franko Almanya ve 1tal· 

yaya minnettar 
Burgos, 28 (A. A.) - Yüz bin 

kl~i Katalonya znferinden sonra bu
raya ilk defa olarak dönmekte olan 
Frankonun ikametgahı önünden ge
çerek kendisini tılkışlam1ştır. 

F ranko balkona. çıkarak kısa bir 
hitabede bulunmuş ve demiştir ki: 

"Zafe ri kardeşlerimize karşı de. 
ğil, beynelmilel kuvvetlere \'C ko. 
münizme karşı kazandık. Bu, genç 
liğin ve İspanyanın zaferidir., 

General Franko, Almanya ile İ
talyanın ilk gtimlenberi milliyetper
ver İapanyaya yaptı1tlan yardımı 

da minnetle kaydeyleml.3, hUküme. 
tinin Franaa ile lngiitere tarafın • 
dan tanındığ1nı bildirmigtir. 

mı~tır. 

• Yumurta ihracat nizamnamesin 
de yapılmac:ı takarrür eden tadilat 
Devlet Şura mda tetkik edilmekte
dir. Bu nizamname ile, sanayide 
kullanılan kirli yumurta tipi kabul 
olunacaktır. 

• Maarif Şurasına ) apılacak tek
lifleri" te bit etme!< üzere rarın bi
rinci Hkmeklepte umumi bir top
lantı yapılacaktır. 

• Toros gençler birliği c:enelik 
kongrc"ini cuma:te:.i guni,i sa
at 14,30 da Eminönü halkevinde ya 
pılacaktır. 

• Belediyeye otobüs satmak üzere 
30 ecnebi firması müracaat etmiş

tir. 
• Son günlerde Anadoludan kül· 

liyeUi miktarda buğday gelmesi üze
rine fiyatlar 4 para dü.mü~tlir. 

DI.)ARDA: 

• Te,.enden bildiriliyor. Olsa ara
zisinde de Alman aleyhtarı tezahür 
ler vukubulmu~ ve Teşen ile T rini· 
etzde birçok Alman mağazalannın 

vitrinleri tahrip edilmit5ir • 

• Peru ve nasyonalist l spanya 
hükümetleri Lima ve Burgostaki el· 
çiliklerini büyük elçiliğe tahvile ka
rar vermişlerdir . 

• 7 l\Iartta Kopengagdan hareket 
ederek Amerikayı ziyaret edecek o
lan Danimarka veliahdi ile zevcesi 
Londrada durarak orada da birkaç 
gün kalacaklardır. Yeliaht doğruca 
Londradan Losancelosa gidecektir. 

• 62 kardinal, \Tatikanda yarın 

t;ğleden sonra Konklava girecekler
dir. Maamafih Konklav resmen an· 
cak perşembe günµ başlıyacaktır. 

• Nac;yonali t l panyanm A
merika m a s l a h a t g ü z a r ı 
don Paplo {spanyol büyük 
elçiliğini teslim almış ve nasyonalist 
bayrağını çekmiştir. 

• Bundan 8 gün ev\ el Libyaya 
gitmiş olan İtalyan orduları başku
mandanı mareşal Badogliyo l talya 
ya dönmek üzere dün Trablusdan 
vapun binmiştir. 

" Başvekil Nuri Sait pa~. Lond- · 
radan dün Hağdada gelmiştir. 

• Karpat Ukranyası meclisi 2 
martta kati olarak içtimaa davet 
edilmiştir • 

• Poli , eski başvekil Çankofun 
yakınları nezdinde araştırmalar yap 
mış ve Çankofun kardeşini tevkif et 
mj.,tir. Du tedbire ~beb Çankofun 
bazı dostları tarafından Lodtda ak
dolunan bir içtimadır. 
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Milli küme maçları 
tali mat namesi 
hazırlanıyor 

.Anka.radaa bildirildiğine göre, 
nı.i.lU küme maçlal'I için seçilen ko • 
misyon, ınim küme talimatnamesini 
ha:ı:ırlamaktadır. Komisyonda. fe -
deruyon Asbaşkanı Ziya Ates, An
kara stadyum ınüdü.rü Kerim, Ha -
kem komitesi başkau Nüzhet Ab _ 
bu, Ankara futbol aja.nx Ferid ve 
eski futbolculard&n Ankara Galata. 
saray başkant Mithattan müteşek
kildir. Milli küme nıaçlartnr idare 
etmek için ortada üç şekil vardır. 

Biri, lsta.nbuldan iki grup iizerine 12 
takmı, Ankara ve lzmirden 4 der 
takım ~tirak ettirilerek yapılacak 

bfr deneli lik galiblerini Ankara -
da biri.birleriyle tam manasile çar
pıştıra .çarpışhu. eliminaııyon usulü 
ile Türkiye §ampiyonu ~ıkarmak. t_ 
kiiıciıi Ankarada mevcudu beş olan 
klübleri turnuvaya dahil etmek, tz_
mirden gene • takım iştirak ettir
mek fikri, üçüncüsü, eski milli kü
:rrı.e usulilnii olduğu gibi kullanmak
tır. 

--0-

Ankara 
ve Tamşvar 

maçları için 
Hazırlığa çagırılan 
lstanbuıru futbolcular 

'Beden terbiyesi :&sbınbul bölgesi 
lutbol ajanlığından: 

Ankara ve Tamşvar maçlarına 
h:ızırlık antrenmanı yapmak üzere 
aıağıda isimleri yazılt futbolcuların. 

2.3.1939 perşembe günü futbol le
vazıinlariyle birlikte saat 15,30 da 
3eşiktaı stadmda bulunmaları teb
iğ olunur: 

iL.eh hariciye na~11rı 

Bek aleyhine 
nümayişler 

Lehli talebeler Bek ve Hitlere ait mankenler Güreş feaerasvonu baışka-
nınon beyanatı: 

Günün haberleri 
·il- Ankararlan bildirildiğine göre, 

futbol federasyonu reisi Danyal, 
bir mektepteki vazifesi dolayısile 

federasyon reisliğinden istifa etmek 
arzusundadır. Fakat milli küme 
maçlarının arifesinde futbol işleri
nin ba~sız kalmaması için bu fikri 
mevkii tatbika koymıyacağı samı. 
maktadır. 

dolaşt1rıyorlar 
• ıalli 

Bialowicza, 28 (A .A.) - !tal- istemişse de, polis buna ıı 

Avrupa şampiyonasma 
ya hariciye nazırının seyahati olmuştur. 
inünasebetile Varşova. - Bialo· . . 1 . dc~i 
wicza şimendöfer yolu üzerinde Harıcıye nazırr aley ıın et· 

hazırlanıyoruz 
bulunan bütün istasyonlar !tal· haykırmalar iki saat devaDl 
yan ve Polonya bayraklarile ve miştir. 

İngiltere ve F?olonya milli takımla
rıyla da ~arşılaşmamız muhtemel 
Güreş federasyonu ba§kanı Veh- ve serbest güreş birinciliklerini An. 

bi Emre, .Anltarada açxlan güreş karada yapacağız. Müsabakalar ma. 
kampr ve diğer güreş meseleleri fL'i nihayetinde olacaktır. Her iki 
hakkında gazetecilere §U beyanatı güreşiii. de ayni zamanda yapılması 
vermiştir: mukarrerdir. Bu ı-efer ele g~en se

ağaç dallarile süslenmiştir. 
Heyetler ve l;ı.alk her tarafta 

italyan nazırının şerefine tezahU
ratta bulunmuşlardır. 

Bialowicza'da istasyon rıhtı -
mmda yükselen bir takı zafer bay 
raklarla silslenmiş ve tenvir edil· 

sporcuyu oyundan çıkarması üzeri- miştir. Kont Ciyano, r efakatinde 
ne bu oyuncu kenardan hakeme ba~ Bek, kontes Çiyano ve B u.B enek 
ğrrmP.ğa başlamış ve hakemin ta_ bulunduğu halde reisicumhurun 
raftarları tarafından ela üzerine bil- sarayına gitmiştir. Kont Çiyano 

ile refakatinde bulunanlar, av par 

f:- Manisada yapılan lik maçları 

esnasında Alaşehir spor takımx ile 
Manisa spor takımları karşılaştıkla
rr esnada, hakemin bir Alaşehirli 

cum edilmiştir. Bu yüzden büyüyen 
kavga neticesinde. birkaç kişi yara
lanmıştır. 

tisin devam ettiği müddetçe sa
rayda kalacaklardır. · 

Polonya talebelerinin 

Danzig'deki Hlldisclcr 
a· Varşoya 28 (A.A.) - pat • ·ıı· 

Jansr, Danzigde fen :CakUJtesı 
~- ,.e 

de yeniden hli.diseler çxktıgI , 
tıı 

sayıca ço~ fazla olan Alınan e 
le helerinin Polonyalı talı~beı~r e 

· . . ıs 
hucum ettiklerini, polısın <'<· 

mUdahale ederek taarruza. ıı .. 
· · · tc"' 

rayan Polonyalı ta1ebelerı 
tl' 

kif eylediğini bildirmekte -re a ıı· 
r.ak Polonya komiserinin ı:ı:ıUdst 
halesi Uzerine bunların serbe 

· · kte • brrakrldrğıuı ilave cyıeıno 

"Blllyonunuz ki önUmlizdeki ni_ 
san ayı içinde bir Avrupa. şampiyo. 
nası ,·ardır. Enelee iyi çalıştırıl -
madrğı mUtaleulyle milli taknnm 
aldığı Jletlcelerden dalma. bir ka.ba 
ha tJJ ara.ııırdr, Biz üç aylık bir kamp 
müddeti ile memlekette isimleri ü

zerinde dol'Ulan hemen bütün kabı. 

liyetll gençleri bu kampta. ı;alıştır_ 
mağa. başladtk. İki antrenörümüz 
den.mlı olarak bu nıesaiyl t anzim 
etm~kteclirler. Artık bu sefer milli 

fer olduğu gibi, köylerden tarama 
yapılarak kaza 'e , -il§. yet şampiyon · 
ta.rı sc~ilecek ,-c bu müsabakalar 
merkezden göndcrecci;rimiz 14 antre 
nör ve monitörün nezareti altında 

--~ 

l b ı k b · .,..... nümayişleri dir. 
Stan U rOS İrlnCI IQI .Varşova, 28 (A.A.) - Dün D ~· 

daha. fenni esaslar dairesincle ecre- b · p I Katoviç, 28 (A.A.) - .· oı• 
yan edecektir. U azar yapl acak Cracovie'de Polonyalı talebeler, B. - Teşenden bildlrili)'Ol'· rlt' 

Grup merkezleri geçen senenin İstanbul atletizm ajanlığı pazar Alman konsoloshanesi binasına sa arazisinde de Alman a}c "e 
ıı.ynidir. 12 grupa ayrılan memleke_ günü 6000 metrelik bir mesafe da- yaklaşmak istemişlc~e de polis tan tezahilrler vukubulınuŞ \ I' 
tin bu sene T\irkiyc birinciliklerin. bilinde Kros kantri birincilik mü- tarafından püskürtülmüşlerdir. Te:;ıen ne Trinietzde birço~ (eri 
de daha. kıymetli unsurlarla. temsil sabakasmı yapacaktır. Varşova, 28 (A.A.) - Talebe man mağazalarımn vitrıll 
edileceğine eminiz. Geçen seneki Şişli - Hürriyetiebediye yolu a - ler, "Almanevi" ne htlcunı ede- tahrip edilmişlir. 
miisa.baka.lar mım takıma. yeni Ye rasmda yapılacak bu müsabaka bü- rek tesadüf ettikleri Almanlara D"uııg 

t&lı:mıunnın azami· randma.nıru ala- V 2 8 ( A A ) - .. · genç elemanlar kazaııclmnıştı. Bu tün atletlere açık olacaktır. Birin- hoyratça muamele ettikten son· arşova, . · · . Jıll' 
eağmırzr ümfd etmek hakkımızdır. fen fakliltc ı"nd çıkan ycrll sene de birçok kabiliyetli menıle - el, ikinci, üçüncü gelen atletler, An ra binadaki eşya ile evrakı talı· 8 e ··ı.il' 

k 
. t · l a· diseler lizcrinc Polonya. bU 51, A\•rupa. ııampiyonluV.-. nıüsaba _ ket eYladmı er meydanında. takdir- karada yapılacak Türkiye ros rıp e mış er ır. lJJl:ı 

""' D · d meti bu mektebin kapatı t"' kalJ~nndan sonra Flnlandiyada, ge- le seyretmek ;fırsatınl bulacağı:ı.:.,, şampiyonasına iştirak edeceklerdir. antzıg' eki Polonyalı tale· ıs v 

b · k ld - ! m Danzig hliki'nnetiııdell 
c:en s~ne Ankarada ka~ıl~ıp ka. • B • • k 

1 
t enın maruz a rgı ena mua-

zandıgmuz J..-upa ma~mm nıhai mü.. 1 sı e yarı Qları meleleri protesto etmek maksa· 
sab&kası yapılacaktır. Bundan maa-i ~ diyle üniversitede ve yUksek 
d• &Ydette memleketlerini ziya.req r mekteplerde mitingler tertip e• 

etmemiz[ istlyen Polonya. ' 'e t ngil-' dilmektedir. 
tereyl de ziyaret etmemiz mulıtc- Slinri pôlisler sokaklarda do· 
mel<lir. Bu büyük turne için i3i '"~ laşmaktadır. Alm anya sefareti 
esaelr hazırlanmaıntz lazım oldu''U · "' kuvvetli polis mUfrezelerinin 
meydandadır. Buna. ı;alışıyoruz. Kr~ himayesi altındadır. 
esnasında. bölgeler arasında. yapıla. Varşova, 28 (A.A.) - Polis 
cak t emasla.rm kapah salon bu1uıı_ yeni bir ha.disenin Yukuuna ma· 
mama,,ı yüzünden giiçleştiği binac- ni olmak Uzere bugUn tedbirler 
naleyh ilkbaharda faaliyetin arta. - s.lmrştrr. Almanya büyUlc elçili-
cağı talılidlr. Geçen sene olduğu gi- 1 1-tiıin bulunduğu yol _polis tara-

- t bl, bu sene de Türkiye gt eko romen frndan tutulmuştur. Elçiliğin 

mi~tir . 

~~_;__:__.;...~-=-~-____...,,.-

Amerika 
Tayyare adedini 75009 

çıkarıyor ordıl' 
Vaşington, 28 (A.A.) - j'oı 

ya yeniden beş bi~ . beş"er!l' 
"Shepard" tayyaresının :ille· 
mcsi hakkındaki tahslsattll e· 

d · ıı:ıJ 
l>usan meclisince kabul e 1 

ell' 

bulunduğu kısma biç bir kimse 
' . geçirilmemektedir. 

Hilsameddin, Armenak, Liltfi, . ---------r----
si üzerine ayan meclisi ord~edi' 
cUmeni reisi bu tayyare ·nJCl ıı' 
ııin 75 O O e 1:rk arııması J(; uıı· 
yan meclisine bir teklifte 

lunmuştur. 

S:üsnü, Musa, Mehmet Reşad, Eısad 
Angelidis, Diran, lCelih, Naci, Bu ~ . . -.;.. . ~~. 

d~?ı, Melim.et 'Ali~.oOsnıan, Necdet, 
Hrİıç, Basri, :Afi"ıti~, ~ahali, Cafe. 
tin_6, Lebib, Vlastardi, Etyen, Yu -
Juf, Sarafim, Nubar, Bambino, Cu-
·:fı. Suldur, Şeref, Lutfl . 

MOtblş boksör · 
__-, ıwwws -. .... WS ZWWWL 4 •·---.-

Ar m s t ru ng 
~-~y~ .!!1' ~ gi~jy~~~? .. ., 

Gırlatasaray murakabe 
heyeti toplamyor 

• Gala.tMa.ray ııpor kHibü idare h e
yetinden : 

Esas nizamnamemiz mucibince 
martın ilk ha!ttuımda toplanması i
cab eden murakabe heyetimizin iç_ 
timaı 4: mart 1939 cumartesi günü, 
saat H te klübümlizün m~rkezinde 
yapılacağından sayın f!1Urakabe he_ 
yeti azam1zm o gün ve saatte teş
rifleri ehetTLmiyetle .rica olunur. 

--o--

Güneş klubünün 
kongresi 

Güne' kllıöünden : 

1 - Kltibümü.z yıllık idi kongre
; ~i ,11-3.939 <ıum.artesi günU saat 14 
j 

1
_rl.e klilb merkezinde yapılacaktır. 

- ., 2 - KlUb vaziyeti hakkmda gö-

.- /" 

riitülüp bir karar verilmek üzere u
D\umt heyetin ayni gün saat 15 de 
fevkalade olarak ayrıca toplanması
na haysiyet divanı ve idare heye. 
tince karar verilmiştir. 

·' · 3 - Sa.ym izinın her iki toplan_ 
tıda bulunmak üzere mezkur gün 

• ve saatte kltib merkezine teşrifleri 
' rica olunur. 

-0--

Bir maç· hakkında 
teşekkür 

, ~ Anadolu lqk&li başkanlığından : 
·-~ '.A"nmstronı ltfr döğtlş esnasında Kıımkapı sahasında Anadolu lo. 

Üç siklette birden dünya şanı- kl\li ve Al~mdar Gençlerbirliği fuL 
piyonluğunu kazanmak gibi, dün': bol takımları arasında yapılan maç 
!~ boka t arihinde ~nutulmaz bir 

1 
l -1 berabere bitmiş ve her iki taraf 

ısım bırakan Hanrı A rmstrong ua ı;o!t samimi bir oyun . oynamış -

Ankaad.~ yaıııtan bt;n~ıet mUsa'bak asına. ıstfrak cılenler ve müsabaka
nın birin dsi Nuri ... 

(Resimler Anl<a.ra<la foto ınuha bir imiz Celal tarafından te~lştir) , 

Eskişehirde : 
Eskişehir, 28 (A. A.) - Bisiklet 

federasyonu tarafından tcrtib olu • 
nan 939 senesi seri bisiklet yarışla
rının birincisi olan 25 kilometrelik 
yarış arızalı bir yolda yapılmıştır. 
Koşuya Demirspordan 11, İdman 

yurdundan 10 kişi olmak üzere 21 
bisikle tçi iştirak etmiş bulunuyor -
du. Bunlardan ikisi yarış esnasında 
dllştüklcrinden blsiklctleıi kırılmış 

ve bu yüzden koşu harici kalmıştır. 

Fakat, geriye kalan 19 bisikletçi 
koşuyu · bitirmeğe muvaffak olmuş~ 
lardrr. Alınan teknik neticeler şun
lardır. 

1 - İdman yurdundan Ali Dov_ 
yap 45 da. ile, 2 - İdman yurdun-

j 

Leh Hariciye Nazın 
aleyhine nümayi§ler 
Krakovl, 28 (A".A.) - Krako· 

vi üniversitesi talebesi · tekr ar 
bir alay teşkil"etmişler ve B. 
Beck'in bir mankeni ile sokak
larr dolaşmışlardır. Manken, 
Beck'in omuzlarında B. Hitleri 
B. Beck'in kulağına bir şey söy
lerlrnıı göstermektedir. Alay Al
man konsoloshııneslne i:ı •tınek 

Bulgar kralı 
Belgradda merasimle 

karşılandı , 
Belgrad, 28 ( A .A.) - B ulgar 

Kralı Boris, bu sabah onda b'uraya 
gelmiş ve istasyonda Kral naibi 
Prens P.cl ile saray erkanı, yük -

. sek devl~t memurları ve Bulgar 

. elçisi tarafından karşılanmıştır. 

Kral, yan' nda kral naibi Prens 
Pol olduğu hakle Bielidver sarz.yı 
na gitmiştir. Kral, Belgradda kal· 
dığı müddetçe bu saıayda otura • 
caktır. 

Belgrad, 28 (A.A.) - Kral na· 
dan Zekeriya 1 saniye farkla, 3 - . 
1dman yurdundan Faruk da birinci- r . . . . . . 

ibi Pol, bugün sarayda kral Boris 
ş~refine bir öğ1 •! ziyafeti vermiş -
tir. Bu z~yafette Kral Piycr, ha -
r iciye nazın B. M arkoviç ve B ul -
garistan elçisi B. Popof da hazır 

den 2 saniye farkla. 1 hılınde yapılan bu müsabakada bı-
4 _ Demir.spordan Emrullah 45 1 rinciliği Acar idmandan Hikmet, 

dakika 50 saniye ile. j Akrnspordan Bahaeddin ikincili~, 
Diğer' koşucular da ufak farklar_ Acar idmandan Ahmed üçüııcilliiğü 

la biribirlerini takiben gelerek ya- ] kazanmışlardır. . 

rIŞI .bitirmişlerdir. I ıs tan bu 1 da yap t I acak 
Eskişehir mmlakası geçen seneki mUsabakalar 

şampiyonluk unvanını muhafaza e. 
debilmek için fasılasız çalışmakta-

dır. 

Bursada: 

İstanbul Bisiklet Ajanlığından : 

1 ,_ Seri bisiklet yarışlarının i
kincisi 3.4-1939 pazar günü sabahı 
saat 9 da yapılacaktır. 

bulunmuştur. 

--o--- . 

Belçika ~abines1. 1e 
Kral kabineyi teşlc;, 
Soudan'ı memur et a.~ t>Ll 

Brüksel, 28 °(A.A.) - ıc\;yet 
sabah kabine buhranına ııı tdeıı 

• yeJ1 
vermek üzere istişareleruıc sos· 
b .. ~ ı :1 sonra, e 
aşlamı§, eve og e· en :e;ı.ıgell 

yalist ayan azasından B. ·ıe ıJ!e• 
Soudam yeni kabineyi teşkı 
mur etmi~tir. ı:-

tstifa 
Soudan, 58 yaşında.dır. 

1111
rici1e 

den Pierlot kabinesiri.de bitle1eC' 
nazm idi. Daha evvelki ]c:a J{ı'tıır' 

naıır ., 
de a'dliye v e maliye . ci rt1 

K d
. . ~ an ikın 

yapmıştı. en ısı ay 
sidir. 

Durs:ı. bölgesinin tertib ettiği bi-

bu yakınlarda Londrada beklen-ı !ardır. 
mektedir. . AJemdR.r spor klübli idare heye-

Kendisinin meneceri Evi Med tine göstercliği misafirperverlikten 
a rk d T B d · · j · ıt 1 siklet koşularının birincisi bu hafta 

.. a aşı ee o rıpı ngı ereye <lolayı teşekkür ederiz. .. . 

2 - Yarış yolu : Mecidiyeköy_ B D N 
Hacr Osman tep esi - Tarab} a - Kib- aş' iş' ez 1 e J 

r;ondererek lmptlratorluk şaırıpL 1 . 

1 

Mudanya şosesi uzerınde yapılınış_ 
yıo;ıasının iki kuvvetli rakibi o-

1 
• tır. Koşuya saal onda Atatürk stad 

lq Bun ft Donu l'THl.Çınt tetki· sindedir. yomu önünden başlanmıştır. Müsa-
~· ~enıur etmişti ,, Bu maçın ga 1 Eğer olursa, mart içinde Arınts 'ı bakaya Acardan ve Akınspordan 
.~b~ ıle Armıstrongun karşılaş- tısong açık bir havada bir maç olmak üzere beşer müsabık iştirak 
ın<111 bug:dnHi ihtimallerin içer- yapacaktı r. etmi'}ti. 25 kilome tre mesafe da • 

rit fabrikası _ Yeniköy _ Tarabya - R . t• 
Mecidiyeköy. . 0 m a 4 Z m a J 

3 - YP.nşçılar yarış saatinden derh&.~ 
evv~ı. haz~.rl~nmış _o~~ukları. haldel Nevralji, kırıklık ve ~ütün ağrılarınızı bilir· ...... 
Mecıdıyekoyuncle lıkor fabrıkasr ö- 1111 keser. İcabında gunde 3 ka§e alına 
nünde hazır bulunacaklardır. ı 



Tram\raycılar bayramından intibalar 

• 

1-~ . 
~ . ı ; ı' "'rosı•••t1 rn lllı trnmrnym ~ılnşmdan cn·ct Jmrb:nı lıN;ilirk en. :? - Alcsar:ıy rl<']losuncln miic1iir lcr, ~ - ~l'li ıkr···uııb ""·ıvıc !'.r,rı enlrk<'n. 4 - şı,11 depo~mncla mütlü rler framrny l~ilM'l nr!Mlmda. 
U.......,,, r • 

.ı i t' : ') n:ıl:ı -;:ty. 6 - ~işli dcılOsunıl~ çumlıuriy<'t nı:ır~ı söyl cııirlirn. 7 - Ş!llııl• sökerken i5c çı I.mıı!; iı;jn dcpo~·;ı ı·:l:<'nılen ~~c!cn ıs ~ilcrclcn bir. s,ruı•. 8 - Ilc.5füt:ı5 clcposund:ı çny ..• 



Habe ... ın tarifti Romanı: 72 

"I zin verirsen. i 

m A) ROM 

·~~ ...... ........,.. 
11-ftı...+!!~ 

' ' • ..... ..... ' ....... ~ • 
' 

tikce claba falla mn,.... - perde imde =:.===: 
naaıımt •mc•uca~ 
....... 9'1dbn1~1'cit 

olmam.......,,. kipi dqliJ e4i*'tlfml 

~E..._F.1111111a· 
fiuidlftı'? llakkı -- o .... 
...... - bicbir banket yap-
..... ~ - hlcbir"' .. ,..... ........ ,.. 

S6dfalmılle ~bir ilmitablik prpm ......... : 
- Evet, bakmım. Çünkü beni sevmedi· 

ğinizi bili)'OfUJD. Size ttvgiden bahsettiğim 
dakikalarda sözlerimi kahkaha~arla ka111· 
la:lınız, benimle alay ettiniz. 
M~ike sözümü kesti ve katt bir lisanla: 
- Ben hiç kfmae ile alay etmem. dedi. 

Ne t'Jinle, ne de bir başkaslle:.: Fakat hür
riyetimi ~k severim, Bu noktayı iyice bil· 



t MART-tmt 

- ı - Nakleden: F. K. 
~· köhne bir Forttu. Kar
~ sıranın altında zayıf, il· 
'taıl bir domuz vardı. Otobüsün 
:;:ntısından mesulmuşum gibi 
~danarak fena fena bana ba· 
a.ıı ..... u. Ben hayvanları severim ve 
~beraber bulunmalı birçok 
lercuıann meclisinde bulunmağa 
loıı ederim. Fakat riyakar bakıp, 

11 Patronum garaj sahibini bana 
lb.~ fazla hatırlattığı için bu 
ı:~vanı tekmelemek, kuyruğuna 
~ Ciyak cıyak bağırtmak, bo
~ hırsile titriyordum. O 
~ nun yüzünden değil miydi ki 
ııu ben bu berbat arabada bulu· 
bir Yordum? Garajcının yanndan 
~ . ~t evvel ayrılmıştım. Ko\'mak 
:ı..: Üttifa etmiyerek benimle alay et· 
""'§: 

lamazdı. Acaba daha uzata mı git· 
rneliydim? 

Ayni zamanda düşündüm: "Bu 
otel benim olsa çabucak adam eder
dim ya! evvelA pencereleri genişle· 
tirdim. Işık, hava lazım. Şimdi her 
kes böyle istiyor. Sonra cepheyi a
çık bir renge boyatırdım. Şuracık· 
taki bozuk ~me yerine fiskiyeli 
bir havuz yaptmrdım. Pencerelerin 
altında güller yetiştirirdim. Bahçe-

Sinemada gördüğü yüz! 
Yazan= Henry de Forge Çeviren: SUAT DERViŞ 

Bana büyük bir heyecan veren 
bir mektup aldım. 

~ yi tanzim ederdim. Yer çok güzel 
~ ama ... ,, · 

Zarfın üzerinde "müataceldir,, 
kelimesi yazılıydı ve mektup pul· 
suzdu.. Bunu hel\ halde sabahle
yin erkenden biri gelip kapıdan 
bırakmııtı. 

~Otobüse bin de kasabaya git, 
ıı ~ti. Oradaki otelde kendine bir 
'abilirsin. Bu takdirde bol bol 
~ § alabilir, belki de günün bi· 
~ Patronun kıziyle evlenirsin. 
s·di bakalım çek arabanı! 

1. ır kelime ile bile cevap venne
~zül etmeden yanından 
itte • ş ve otobüsü beklemiştim. 
1lııı §ıtndi burada, iki köylü kadı
~ ~ında, sarsıla sarsıla ve bun 
~ ?}undaki domuz kadar da şi • 
' etmeksizin kasabaya gidiyor· 

Emil 

~kendime "garajdan ko\'ul-

' •• hakkında iyi oldu.,, .~yo~· Otel direktörü Bornü 

~caK~baEdalb. herhalrtde ~yı bobı~ nhncaya kadar o çoktan arabadan 
lııı...~ !>uu. ısern te enuz, · · · So d d 
ı.....~ını h h . b ınrnıştı. pasına ayana ayana 
~biraz esk~n ~en yen;, avu ilerliyordu. Topalladığma ve beli bü 
~ ottll . ·ıtikarnal .elr dotarla ı rnM~- kük gittiğine dikkat ettim. 

erın e et en e u... uş B d ·· ·· r·· ·· dı.kız· 

'

\'azj k u1 k . . h u sıra a gozum ~ orun 
Yetten urt ma ıçın er· . .1. t. H.dd tt 

L bi bul - Fak t aynasına ı ış ı. ı e en yüzüm 
, "" r ı;are acagım.,, a k k b" h 1 l · · Z il "111';., 1 . rağm b. t·· 1.. or unç ır a e ge mıştı. ava 1 .... ce erıme en ır ur u . 

ka rd C 
hır sakat adama karşı duyduğum 

vuşarnıyo um. anımın b h 0 dd dı k nd. · · · bebl pek '·t . u ı etten utan m ve e ısı· 
ıçın se er ço"' u.. . t k. . 

~;:'Oil &..-- _,_, ağ nı a ıpten vazgeçtım. 
;. "'tlı uagır:MUUanmı zıma • • • 
' nıüthiş sarsıntısı, oturdu· 

&ıranın sertlifi, iki yanımdaki 
qg,: kadınların sinirime dokunan 
'~süsleri, bana fena fena ba· 
~ uz ve nihayet tek gözlü a· 

~~ tözlü adam biraı ileride o· 
~u. Bir yumrukta kapatmak 
~-..ırıu duyduğum san renkte 
~ tek gözüyle bana bakmak· 
\..,.; Otobüse, garajdan evvelki 
i~ binmiş olacaktı.Herkes ken 
~ ~ır görünüyordu. Bir di· 
' eli .herhalde. Ceketi ve panta· 
~ Püsküydü.Elinde sopamsı 
~ ~ vardı. Sakalı kızıl re~-
~ Uzü güneşten esmerleşnuş· 
,. annda iki halka sarkıyor· 

Otobüs "Grand Hötel des Bains.ı 
önünde durmuştu. Yolun ortasında 
bir müddet mütereddit kalarak bi-
rinci kat hizasında binayı baştan 

ba_şa kaplayan otelin ismine bak· 
tını. Kendi kendime bu bina bir o· 
telden ziyade kışlaya benziyor.,. 
diyordum. Otelin ismini teşkil eden 
tahtadan kocaman harfler sen~ler
denberi boya yüzü görmemişti. l· 
çeride müşteri olmadığı besbelli 
anlaşılıyordu. Burada para kazanı· 

4 

Bir şeye veya bir ltimseye baktı· 
ğım zaman kusurlarım görmek iti· 
yadındayım ve bu benim diyebili· 
rim ki yegane meziyetirndir. Bu o
telde bir çok kusurlar görüyordum. 
Fakat \'aziyet ümitsiz değildi. Bura· 
ya birçok adamı. mmtakamn yPryü· 
zü cenneti olduğuna ikna ederek ge· 
tirmek kabildi. Reklfım ne mucize· 
ler yapmamıştır ki! 

Adam sen de! otel benim değildi 
ya! 

Bahçe kapısından girerek avluda 
yürüdüm. 

- Hey delikanlı! Ne istiyorsu· 
nuz? nereye gidiyorsunuz? 

Gençliiimde en iyi dostum o
lan Piyerden geliyor. Sonradan 
hayat ıeraiti bizi biribirimizlden 
ayırmııtı. Piyer evlidir. O ha· 
yatı kolaylaştıran iyi bir izdivaç 
yaptı.. Biribirimizi görmekten 
hoşlanınz. fakat eski samimiyeti· 
mizi idame ettirmek artık imkan· 
sız.. O büyük bir cemiyet adamı 
oldu . Gittiği her muhitte büyük 
bir hüsnü kabul görüyor. 

lçtimat itlerle ufraıtı ve bu sa· 
hada bir pbüyet oluverdi. Şimdi 

en mühim içtimai yar.dım ve bayn 
müesseselerinin idare heyeti aza
ları arasında sık Sık ismine teıa· 
düf etmek mümkündür. O artık 

fazla Pariıli bir ıahaiyet oldu. 

Döndüm. Bana mı hitap ediliyor
du böyle.? Otelin sağ ta11fmda, ga· 
raj olduğunu tahmin ettiğim bina· 
nm geniş kapfsı önünde, ağzında 
pipo, elleri cebinde bir adam duru· Bütün bun~r beni bilmecburi· 
yordu. Bana hitap eden buydu. Ba· ye oman biraz uzaklaştırdı. Fa. 
vulumu yere bırakarak ona doğru kat bir arada geçmiş olan gençli· 
yürüdüm. ğimizi de büsbütün unutmadık. 

_ Buraya ne için geliyorsunuz? Böyle sabahle~~n e.rkend~~ ~~-
Beni istihfafla süzerek sert bir ta· me geçen zarfın uzennde gordu • 

vırla konuşuyordu. Kim olabilirdi ğUın ve acele ile ve bi~az da asabi 
bu? Hizmetkarlardan biri mi? Ga· yazıldığını açıkça belli d;ien yazı· 
rajm tamircisi mi? Bahçıvan mı? ı •ı beni oldukça pşırtrnıftı. Zarfı 
Sırtında koyu renk bir iş gömleği açmadan heyecan i~ind~ydim. U · 

vardı. Fakat elleri tertemiz ve mun· zun zamandanb~ :er b bana 
tazamdı. Bu adam çok çalışkan biri mektup yazmak ıtiya 1 ırak· 
değildi herhalde... mıştı. 

_ Patron siz misiniz? Acaba bir felaket mi vardı? A· 
Sualime ~şırrnış göründü ve gül· cele bir it için mi benden yardım 

dü: istiyordu?. lılerijjff iyi gi~tiiini 

- Ben mi? Yok canmıl Patronu biliyordum. x..ı.mm 11hhati ide 
mükemmt!cll. 6';%eteteı't!e- ·ear bii

anyorsanız burada patron çok. 
yük balo ve eğlencelerde hazır 

Hem patrondan ne istiyorsunuz? 
Haber \'ereyim ki o da yok. Otele bulundufunu lıemen her gün o· 

kuyordum. Onlar kelimenin bü· 
kimse kabul edilmiyor. 

tün ıninasiyle tamamiyle mes'ud 
- Otel dolu mu? 

bir aile teıı& ederler. 
Omuzlarını silkti ve homurdandı: Bütün bunları düşünürken 
-- Fareler cirit oynuyor ama kim zarfı yırttım ve büyük bir sukutu 

seyi istemiyorlar. hayal ve hayret içinde aşağıdaki 

(l)wanıı var) satırları okudum: 

KiltRA!lAN HA YDUD 
"'-. ~ ~orkuluktan çalını~ olduğu· 
~n ettiğim yırtık şapkası 
\~ taınamile kaybetmişti. 
1.,.'1 ile konuşmuyor, sağ gözüy 
~ a bana bakıyordu. Adeta 
S de orada, kendisinin karşı· 

ye kasketinin \ftvrımını düzel. 
tirken mırıldandı: 

Şüphesiz bu da bir ıeydlr .. Mon. 
senyör, bir polis müdürü nedir 
ve nedemektir biliyor musunuz? 
Seasizliklerin üzerine doğru eiil· 
mit açık bir kulak, karanlıkları 

delen keskin bir cöz, boılukla 
arayan kuvvetli bir el, ıecenin 

karanlıiı içirl:ie gölgeleri takip 
eden diier bir gölgedir, monsen
yör!.. 

&,'u~ olmama kızım1 ıörü· 
\ bı.~· Buna bir çeyrek saat ka· 
't ~~ edebildim ve niha· 

'-r \..~ diye bana öyle tuhaf tu· 
~rsunuz? 
~~_bana baktı; bir kısmı kav· 

~~ tatsız geçen otobüs yol· 
~ heyecanlanacalmı ümit 

'-'c bir kısmı ise hayretle •.• son· 
löııü adama döndüler. O, ses 

~ili lb. Sapsan ve iğrenç 
tL:_ llıtydana çıkaran müstehzi 
~e dudakları gerilmişti: 

- Niçin ben olrruyayım? Kı· 
lıfım, kıyafetim yerinl::le .. Olduk 
ça da gösteritliyim .. Vatanper· 
ver de delilim.. Esasen §İmdiye 
kadar gelen bilyük engiıitörlerin 
hangisi vatanperverdi?. Yalnız 

engizitörler mi? Ya reisicümhur· 
lırl Ya piskoposlar? Hepsi de 
öyle değil mi?. 

Bambo nedir? Bir hiç.. Cena. 
ro ! Fırsat tam bu fırsat .. Bundan 
istifade etmeğe bak .. 

Gcnit bir koltufa ıömüldü. 

Benim için gizli kalmıı hiçbir 
fCJ' yoktur ve olamaz. Sözlerimi 
dikkatle dinleyiniz: Siz Kandi. 
yanoların ailesini devirdiniz, alt 
üst ettiniz ve ihtiyar hükumet 
reisinin gözlerini çıkarttınız. 

''Aziz dostum, 
"Seni böyle erkenden rahatsız 

ettiiim için kusurumu affet. Bil· 
yilk bir buhran ve iıkence içinde· 
yim ve beni dünyada anlayacak 
ve belki de yol gösterecek yegi· 
ne insan sensin.. Sen benim bil· 
tün mazimi bilirsin .. 

Yorgun ve bitkin bir halde ma· 
sanın bafındayım.. Bütün gece 
kendime hakim oldum. Hiç bir 
ıey söylemedim .. Yüzümün sakin 
ifadesini muhafazaya çflııtım. 

Dün gece çok neı'eli bazı arka • 
daşla heyecanlı bir Amerikan fil. 
mi seyretmek için sinemaya git· 
miıtik .. Ora:ian sonra Monmartr· 
de yemek yedik.. Bana bu ıece 

hiç bitmiyecek gibi geleli. Boiu· 
luyor gibi oluyordum. Eve dön· 
düğümüz zaman karıma, yazıla· 

cak mektuplarım olduğunu ve hiç 
uykum olmadığını söyledim. 

Allahtan olacak o hemen yattı 
ve uyudu. Ve itte ben timdi ma· 
samın başınd:ı ıatkın bir halde 
aana ıu aatırlan yazıyorum. Ba· 
na kafam pa~lıyacakmış ıibi geh· 
yor. 

Sana acımı, ıstırap veren el\dişe 
mi anlatmak için yazıyorum. E. 
vet, kendi kendime sorduğum bu 
sual hakikaten ıstırap veren bir 
endiıeden ba,ka bir ıey değil ..• 

Biraz da rinemada, lüks içinde 
yaıayan milyonerlerin hayatına 

ait olan filmin ortasında, bir an 
için unutamıyacağım Lir ıey, bir 
hayal gördüm. 

Filmde vak'a Amerikanın bir 
ıehrinde ~eçiyordu. Gösterilen 
bir aüvare 1o1-'ınr.sinin ukuınd;uı 
bu sahne ile tezad teıkil etmek ü
zere bir sefalet sahnesi gösterili· 
yordu. Bu sahnede don'~urucu bir 
kış &ünü biribiri arkası sıra dizil. 
mit ve ellerindeki çanaklarla, f ı· 
karalara daiıtılan ~ot bayı almak 
için nöbet l:ıeldiyen nvallı insan· 
lar gözükilyordu. Bu cidden fe. 
fi bir levha idi. O ıehird<. sinema 
makinesinin gizli::e yakaladığı 

Mişel Zevako 

hakiki bir sefalet sar.neııi.. Bil
hassa kaı:l::ıları halleri, sefalet· 
leri tahammül edilmez dtre.c:edey. 
di. 

Bu sıra bekliyen insanlu ara· 
iında mak!r.rye bakmak için ıeri
ye dönen birinci planda bir ka. 
dın vardı. Bu hayal kimin hayali 
idi biliyor musun? Bu hareketi 
ben evvelinden biliyor"1um. Ara
dan geçen zaman, dekorun dciiıi
ıine rağmen onu tanımıştım. 

Bu Luizin hayali idi. 

Luizi hatırlarsın değil mi? Yir. 
mi yatındaki halimizi. O benim 
ilk aıkımdı.. Gençlifimin en ıü
zel saatlerinin aevıiliai ... Luiz o 
kadar nef'eli, o kadar &<:rıfın, o 
ka.dar canlı idi ki .. Onu üç sene 
ıonra evlenmek için terkettiiim 
zaman nasıl •ilam?flı 1 • 

Fakat biz biribirimize, evvelden 
bu müıterek hayabııuzın ilelebed 
:ievamedemiyeceğini açıkça söyle
miıtik. istikbal için hayallerimiz 
yoktu. 

Bu hayatlarımızın ilkbaharında 
geçirdiğimiz ıüzel ve geçici bir 
sergüzeştten baıka bir 1ey değil. 
di. 

Luizin ıöz yaılannın ırok kı
sa zamandan dineceğini düıiln

müştüm .. Bundan emindim .• O da 
benim gibi, ayrıldıktan ıonra ha. 
yatını yeniden kurabilirdi. 

Ben onun hayatını tekrar ku· 
rabilmeıini bütün kalbimle te· 
menn ietmittim. O da sesinde en 
ufak bir acılık olmadan bana mu· 
vaffakıyetler temenni etmiıti ... 
Yalnız göılerinde derin bir tesaür 
vardı • 

Ona vermek istediğm parayı 

kabul etmek istememiıti. Bera· 
berce kahramanları olduğumuz 

bu güzel romanın hatırasını leke· 
siz bırakmak istedifini ve beni u
nutmak için seyahat edecciini 
söylemitti .. Onun Amerikada ak
rabaları varldı. Anlıyor muıun ? ..• 
Amerikada ... 

(Sonu yum) 

Kahraman 
Haydat 

ikinci cilt 
~ titriyen bir sesle hay· . 
~"'e müsaade edemem 

Bir kaı:iebi aizına kadar ispanya 
ıırabı doldurdu. Bir iki bisküvi· 
yi praba batırarak kahvaltısını 

ediyor ve dütüncelerine devam 
ediyordu: 

- Biraz kuvvetlenelim .. 1al· 
ldızh hülyalarımın hakikat olma. 
il için giriıecefim itlerde mu
hakkak kuvvetli olmam lbımdır. 

Şimdi nerede ve ne olduiunu 
yalnız şeytanlar bilir. Bunlar çok 
güzel ıeyler ama, maalesef ihti. 
yar kurd arkasında bir 
yavru bıraktı ve bu yavru da bü
yüdü 1 Ona dikkat ediniz mon. 
senyör, çünkü elitleri keskindir. 

Bu •r Haber pıete.lle fonna foau. hır ıiin 01na711eal&naa ve. 
rilmlıtlr, Aynca ldt&b h&Unde intişar etınlı dejlldlr. Mltel Ze\·&ko'aaa 
tarihi macera eacrlerlalu ea mer&ldalaruıdaa blrlnbı lldad , .• llOll ._. 

mıdır. 

<~ı: 
be! Tanımadığın adamlara 
~ediyorsun? Suratımı 

~ hit kere! Maaınafih senin· 
~ l6rü~imizi umarım. 

~trın,me vakit kalmadan 
~ ~ .etçisi bağırdı: 
Olcıaı 1~syon ! , 'l': ıtışe kakışa arabadan in· 
~ ltÖZlü adamı takip et· 

~e Yolcuların arasından sıy· 

Şarabını içtikten, bisküvileri 
ni yedikten sonra ayağa kafktı. 

Tekrar aynanın önüne geçti ve 
kendi kendine mınldandı: 

- Şimdi, kartımdaki aynada 
görünen adam bizzat reisicum. 
hur olsaydı ona çekinmclden der
elim ki : Monsenyör 1 Siz fena bir 
vaziyette bulunuyorsunuz ve 
hükiımette büyük bir tehlikeye 
maruzdur. Ben neyim? cumhuri
yetin sadece bir polis müdürü .. 

Saltanatınızın en büyük hata
sını size arıetmekliiime müsaade 
buyurunuz .. Siz ihtiyar Kandi· 
yanooun yerine oğlu Rolanın 

gözlerini çıkartacaktınız .. O za. 
man ihtiyar Kandiyano keldcrin· 
den ölecek ve (Rolan) da aciz, 
ve kudretsiz bir hale gelecekti. 

Fakat insan hır şeyi evvelden 
keşfedemez. Rolan Kandiyano
nun, zmdaft.daki o kalın duvan 
deleceği ve Ecel köprüsü Uzerin. 
den kollarını aallıyarak, tıpkı 
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Elazığ'da imar için 5 
milyon lira harcandı 

Vlh\yetln yeni l·ıl l;ül\~~'ne 
haşarı1al•ak bir çok işler ve 
eserler fç;n tahs:sat konuJdu 

Elazıt. (Hususı) - Doguya u. ! Halatya ve Elazığ - Diyarbakıı 
unan tren yolu üzerinde, cumhu- ve istasyon caddelerinin parke ha 
riyet devrinin kazan::lırdıgı eser " !ine getirilmesi de vardır. 
!erle glın &eçtilcçe hakiki bir ma. Kazaların halkevleri, belediye 
mure halini alan şehrimizde, s:::ı belC'Jiye hastane gibi inşalar n 
-senelerde birsok binalar ) apılmış- da bir çolt yardımlar yapılmıştır. 
tır. Vılayetimızde hazırlanmakta 

" 
2 , .. a 

Komşu vilayetlerde 

Bu binaların ekserisi mahalli olan yeni sene bütçesine başarıla. 
i.dare bütcesinden ayrılan paralar- cak bir çek yeni işler için icap e
la temin edilmiştir. Şehrin muh _ den tahsisat konulmu tur. Vıli -
telif semtlerine dağılan ve her su- yet, yakında toplanacak umumi 
retle Elhığı süsleyen bu bınalar- meclise verilmek üzere butçe iıze. 
dan başka diger bir çok i ler tie rın.deki tetkıklerini bitirmiştir. 

baprJmıştır. Bunlar hakkında on 

Rahkesir, 311rdumuzun içtimai hayat H tclildJ lıalmnlarmdaa en 
ileri Ju,...elerfndrn INridtr. Bu ) li.:uleaillr .ki bilhassa iııtihabat ~lhi milli 
islenlt> fe\ kalide bassL.'I dauanılan yerlerden birin\ BaJtkt•ı;ir teskll 

eder. nu resimde, harar~tH bir İAIJha.b a.rücsinde BahkMtir 'alisi ı;t_ 

Filistin 1ronf eransı mıinasebetil e Lonclrada bulunan TbniSSUUl ·~~ 
bislam m.tnalıJaas lıt)elı reısi Emir Faysalm şerl'.finc Londrodttkf r 
Cihan camisınde bir kabul resmi ter tip edılmiş ve şehirdeki birçolt .~ 
lumanlar bu nıerasıme gelmıştir. Re sm:Je Emir Faysal, safa gelw 
ı,ıaiwmında okunan bir lutabeyi din 1er.~cn görülıiyor. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~___.,.., 

Bugünkü Radyo 
ceden bir fıkir verebilmek için. 
on on beş cumhuriyet yılında hu. 

susi Vdarenin bu işlere 5.762.562 
lira harcadığını kaydedebilirim. 

Vilayetimiz, bu para ile merkez 
de yapılan halkevinin inşaabna 

yar.dem etmiş, Atatürk heykelini, 
cumhuriyet meydanını, Ziraat nu
mune fidanlığını, kulttir parkını 

vücude getirmiştir. 
Gerek merkezde, gerekse kaza 

ve nahiyelerde yapılan mektepler· 
de bu meyanda kulttır faaliyetinin 
en canlı delillerindendir. EHizığda 
krz enıtitüsu, Atatürk mektebi, 
IIanl·öy ilk mektebi, Maden ilk 
mektebi, Bizmişin ilk mektebt Ke 
genk maden irk mektebi ikmal e -
d'lcn eserlerdendir. İçme nahiye -
sınde 38 bin lıraya bir matij; bL 
ası daha ihale cdilmittir. 
Ayrıca kısmi yardım olarak bir 

C'ok koprü, yol, menfez /o iılirl de 
ba5anldıktan başka Palu kCSprUsü 
ınşaatı ve SürsUrü bataklığının 

kurutulması hususi idare biltçes.In! 

den temin edilen paralarla olmuş
tur. 

Yol faaliyeti arasında El!nf. 

llileeik Girer Kitap evi 
Bütün gazete, mccmuo. \C kitap. 
Iar> mektep le"nzımı 'c )urıasi • 
Hnin en ivi i Kıtnbc\iıuızde sa. 
ıılnGr. Bulıın \!\KIT nc~ri~alını 

lımk lrnl hilir iniı. ..................... 

ikinci 

-ı-

SENMAU ktt.iSESl'NlN 
BODRUMLAIUNDA 

T rakyada mand~ 
ralar ıslah edildi 
Edime, Hu-.u • Trnk~ ada 

mandırala .. bu o:ene daha fenni, sa" 
hk ve e ,onomı şartlarına daha uy
gun bir tarzda yapılmaktadır. Pro· 
feS<k Halıclin planı esas tutulmu!;
tur. Bu pl,ma gore mandra adetleri 
azaltılmış \ e tek ıf u5ulünc varıl-

mı tır. 

Butün mandıralar kıımızı kiremit 
altma alınmıştır. Beteon döşe.meli, 

buyuk. \C tel kafesli pencereli, yük· 
sek tahta kaplama ta-.:anlı; sut ka
zan ve pe~ nir yapma l erlerile pey
nir mtalarınm oturma yerleri ayrıl
mış \e böylelikle mandıralar toz top 
rak yapan geçit yerlerinden uzaklas
tınlrru tır. Böyle az kadro ile çok 
w temiz iş ) apmak Ye ekonomi ka
idelerinden fardalanmak mümkün 
olmust~r. 

Piya ada geçen eneki \C bu ene
ki pe~'11!1'for çok beğenı1rni~ \'C tu
tulmuştur. :Fiyatlar hiç düşmemiş, 

bilfil.ı artmıştır. 

Dr. Haftz Cemal 
LOKMAN HE K l M 

D.ahiliye mütehas!m. 
lstanbut Divanyolu. 
No. 104, Tel: 22398 ... ....... ~ .......... . 

hem 

aha büyük mcvkı sahip yalnız 
bir adam vardı: 

Bu sıralatlJa Vene.dik polis 
ıniıdüni Kido Cpnaro isminde 
kumral saçlı, kırk y~da ka. 
dar tahmin edilen bir adamdı. 
Saray entrikaları ve dahili ihti
lullerlc sarsılan Ventd~in, 
mevki, rarvJalye, mücadcle1e. 
nne kanlı saha olan cumhuriyet 
m.ricczinin sair riıesası gibi on~ 
da da metin bir ira.de, sönmez 
b r. ihtiras va dı. 

Bliyuk engizitör Dandolo 1. 
Cenaronun ne der~e korkunç 

iktidarlı bir şahsiyet olduğunu 

anlamak için bu kadarını söyle
mek Jcafidır. 

!Ssasen vazifesini de katılaş. 

mış vicdanına uygun bir tarzda 
yapmaktaydı. 

Buti.ln hırsı, bütün arzusu ye~ 
ni bir suikast, bir ihtilal veya is
yan emaresi e':ie etmek ve bu
nu yapacakları bizzat yakala_ 
maktt. Hatta böyle bir teşkilat 

mevcut olm3sa bile keyfi, arzusu 
için icat eder ve bun.dan t>üyük 
bir zevr~ duyardı. 

Polis müdürü, biıyiık engi
·is' on cemiyetinin reisi Pa
)'1 Dandolonun makamına 
ti;, 1ikmic'ti. : 

Nitekim Altiyeri de, Foskari
nin mevkini elde etmek için, uğ
r.ışıyoI1J:ı. 

Foskari ise dukalık tacının 

kraliyet ... tacma tahvili ugrunda 
çalışmaktaydı. 

.. Yani Kido Cenaro gizli ve 
resmi bütün polislerin • im.iri... 
Vcnedik polls teşkilatının miı

d ıı ı btı:unuyor.clu. Kendisinden 

Bir çok senyörler gibi kuma
ra düşkünlüğü olmadıgı gibi 
musrif de :iegildi. Maamafih se
nede iki defa, Noel ve paskalya 
yortularında büyük ve parlak eg· 
lenceler tertip ederdi. Ne karısı, 
ne de metresi vardı. 

Yegane zevki gec;eleri kah 
bahri~li. kah köylü kıyafetleri
ne girmek, Venedik sokakların. 
d:ı Jolaşm.aktı. 

ykutu sandığa ilk n•yi atarken .. iirii) orsunuz. 

Ankara radyosu 
TÜRKiYE n \OYO DlFCZ"ı DN 

POSTAi.AHi 
7 urkiue Haduoıu • A111.:ara Uaduosu 

l>:\f.G~ UZUNLUCU: 
1639 m. 183 Kes./120 Kw.; T. A. Q 

19,n nı. ljJt5 Kcıı./20 Kw.; T. A. P. 
31,70 ııı !U J ~es ~ Kw. 

TGHKtYE SAATl'lLE 
Çarşamlııı 1-~-939 

18,30 : Proğranı, l8, 3rı: '.\lu:ıik (Ci
gıın H oirc • PJ.) , 19: Kouuşm ı , 19, 
lj. Tuık müziği (Fa ıl lıc)eti _ Ni. 

Çü"l<ü 'ASPfRfN senefer· 
denberi her türlü so§ukal· 

gınlıklarına ve ağrılara kar~ 
tesiri şaşmaz bir~ ilac oldu~unu 

lsbaf ·etmiştir. 

abıirck ) Ccliıl 1 okscs, Jlokkı Der -
man, Eşref K.tdri, Jf.ı :ın Gür, Basri 
ffl<~l', !Jaındi lokJB)', 20. AJ:ıns, me 
ıcorolojı h:ıbcrlerı, ı.irıı:ıt boı :ısı ( fi
aı. 20,IS: 'fiirk müziği: (.:alanlar: Ve. 
cılıe, Jlefik Fesrnn, Fuhfrc l'ers:ın, 

Cl' \'al Çağla. Ok11v:111for: Muzaffer 11-
knr, Scmah:ır. 1 - 1'all o un _ Suzinak 
peşr '' ı, 2 _ Scdat - Suzımık şarkı -
Xc eok çektim h:ı reliııi. 3 - H:ıo Fa
ik _ Suzinak şarkı - Ku7.ucuğum ne 
k.ıçıırsın, 4 - Suzinuk ş ırkı _ Scn"Siz 
ı;:crrlı I' l;l'~· ti, a - Pııiz K:ııı.ı ııcı - Su
ıı:ın:ık şarkı - l nntına neonun, G _ Os 
nı:m 1\ıh:ıd _ Sd:r.in:ık şarkl - .ı e muş 
kiUnnı~ eni ıie'Yııtelr, 7 - :Fniz K:ııı:ın 
cı - Suzinük ~.ırkı - Yalaiiını gülden 
~ ııpsam, 8 _ Şc\ ki hc3 - Hıc:ız şarkı • 
Kı1 s;dtlı fmık, fi Şe\ki hey_ Kudrc
t111 kiifı dcgTI, 10 - Aıı:i:ı efendi • Jlı_ 
cmt arkı - ı;ıkıp nrzı cemal e~ le, 21: 
:\lı·ıuleket saat :ıy:ın, :.!1: Konuşma, 

:ıı,:w: l ,Jıaııı, ınlı,iltıı, knınlıiyo. nu 
kıııT bors::ısı (fıal) , 21,30: Temsil 
<Doldor! .. ) :ız:ıırl:ıı-. Ekrem Reşit 'c 
Kcııı:ıl '!özen), 2:!: Müzik (Küı;üli" or
k~str : !jel: • ·ecıp şkm). l _ Yilly 
Ricltarlz • llklmlı.ırda bir çil~ &~tk -

A .. S P İ R .1 N in .. resirinden 

ffi ·marka·. e,;,in 'olmak' lçin' lütfen 
_,.. . 

$ına dikkat ediniz. ' I - . 

KAHRAMAN HA YDUD 3 

Sokakta gezen insanlar ara
.sına yaklaşır ne kanuştuklannı 
dinler, meyhanelere girerek bi
rer birer gezerdi. 

Bu meyhanelerin patronları 

tamamen kendi adamlarty.dı. 
BHhassa (Altın Çapa) mey

hanesinin sahibi usta Bartolo 
hususi dostlarındandı. 

KUlo Ccnaııonun gece teftiş. 

leri ekseriya iki üç za!Vallmın 

tevkifi, kiminin ağ"ı.r hizmetlere 
veya müebbet küreğe, bazıları

nın da altı, yedi sene \lcn~ik 

kuyular.ına atılmaları ile neti
celenirdi. 

O zaman Kido Cenaronun 
memnuniyeti derecesiz olurdu. 
Fıkrince polis teşkilatının en 
faydalı miıessesesi zındanlarıydı. 

Bizzat kendisi korkunç Vene!:lik 
zındanlannın canlr bir timsali, 
korkunç bit' ruhu değil miydi?. 

Kafasında muazzam bir hapi. 
sane planı vardL Öyle. bir hapi .. 
sanc ki zındanları bütün şehir 

halkını içine alabilsin .. Nazarm· 
da yalnız iki kısım halk görmek 
istiyordu: 

Me:vl5ufl1r. ve zmdancılar ... 
Bambonun, Araten ile, ve 

Sandri~onun hafifmeşrep Em. 
perya ile görüştükJcrinden bir 
gün sonra il:li. 

Gece yarısına do~ru poliı mü
dür", evinde aynanın karşısına 

gcç~iş yüzünwı §ekUnı degiıtir

nxge uğraşıyordu. işim bitirdık 
te:ı scnn hı,ıs~si biı-odaya girdi. 
Burada duvardaı asdı bir çok el
biıeler vardı. Bir bahriyeli elbi
sesi se~ti. En küçiık lcvaz.muna 
kaliar tam.ır.1 olnı .. sma .iikkat 
ettigi bu talunıt hem giyiyor, 
hem, de söyleniyordu: 

- Fırsat bu fırsat! Dandolo, 
bil.tün tarassut ve tak.ip işlerini 

bana hıra.kıyar. iyi, iyi ama ara
sıra verdiğim raporları dinle.mi. 
yor bile .. Daha garibi sözde ya
ralı olan adamın tedavisi lıa. 

hanesi ile meyldana çıkmıyor. 
Damadı nasıl yaralanmış? Ya.ı 

ralayan kim?- Bunları anlamak 
için bir aylık ta~satımı fedaya 
haz:ırım .• 

Altiyerinin sarayı hiç kimse. 
nin içinde ne oldugunu. anlaya
mıyacajl bir. mezar &ibi.. Şeytan 
bile. olsa bir şey göremez, aııla
yamae: .. Muhakkak ve.. belli olan 
bir §ey var.sa o da Dandalo a tık 
fiilen büy.ük cn&izitor d.egildir.; 
Yalnız bir ismi var, o kadar .. An· 
laJjığuna göre pek yalc:ırula ta. 
mamen çekilecek .. O z.aman bıi~ 
yük eng.izitör 'kim olacak.. Bu 
mütbjş ve korkun!! makamı kim 
elde. edecek. 

Kido Cenaro, böylcce diltü· 
nürkcn, aynada kendi kendini 
süzdü ve başına geçirdiği bahri-
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ET! cız 

CAFER MüSHil SEKERi tesiri kat'i, alımı kolay en iyi :nüshil şekeridir. Bilumum ec
zanelerde bulunur. 

- ~ 

l~t-~nb~l Belediyesi llantarı 

lstanbulda yeni tesis edilen umumt mecralar hakkındaki talimat
:n~n:n. geçtiği ~dde ve sokakl.ardaki emlak ve müeS&tSat sahiplerinin 
ıtıa 5erısının bu talımatnameye nayet etmedikleri anlaşılmı§tır.Bu tali
ti ~naınc asağıya dercolundu. Sölü geçen emlAk, ve müenesat sahip!~ 
lallin ahkamına göre hareket etmeleri aksi takdirde kanuni muamele i-
olunacağı ilıin olunur. 

lstanbul Şehri Mecarii Um11miye Tali1ftatnamesi: 

1 - Yeniden tesis edilen mecarii umumiye iebu talimatnamenin 
ilanı tarihinden itibaren talimatname ahklmı dairesinde i§
lcmele baf1ıyacaktır. 

2 - Mccarii umumiyenin ıeçtiii sokak ve meydanlardaki binala· 
rın hail ve meyahı müatamclesi ve yaimur sularile muereti 
dai esbabı uhhiye ve feMiyeden dolayı hasıl olacak lüzum 
üzerine analarda biriken sular eeraiti ltiyeye riayet edilmek 
şartile ifb\ı mecralara verilecektir .. 

3 - Umwnt mecralara sevki mecburi olan sular: 

A) Evlerde kullanılarak pislenmiı sular. 
B). Mevaddı ıaite ve idrar ve bunları sevketmeğe lüıum o· 

lan sular. 
C), Yqmur ve kar ve çşne suları. 
Dt Fabrikalar, amal mihaniki ve emsali mücssesatla u

mumi '81Nflrhaneler, hamamlar ve banyolardan çıkan 
pis veya temi.ı sular ve tahteuemin sıııntı (dere-
naj) sulan. · 

( - Mecarü umumiyesi yapılan mahallerde talimatnamenin neşri 
tarihinden sonra faıla miktarda pis su ihraç eden fabrika ,·e
ya sair müessesat tesis edilecek olursa mecra meselesi IU §e" 

kilde halledilecektir; 

A). Pis aulan mevcut kanal istiab etmiyecek olursa imklin 
ıörilldüğü takdirde masarifi fabrika veya müessese sa
hibi tarafından verilmek 1Clrtile mevcut kanallar yeniden 
ihtiyaca kifayet edecek derece genişletilecektir. 

B). Mevcut kanalın tevsii kabil olmadılı takdirde masariH 
fabrika veya mütsse!e sahibi tarahndan verilmek şarti· 
le Belediyenin kabul ve tasdik ed~i projeye göre hu· 
aust bir mecra yaptınlacilktır. 

S - Mecarii umwniyeye sevkedilecek sular 30 santigraddan f aıla 
derecei harareti haiz olmıyacaktır. Mecralara sıcak su sevke· 
den müeaesat Belediyenin münasib ıöreceli mahallere te.r-

Dr. Necaettin Atasagun 
Sabahları 8.30 a kadar; aı.,am

ları 17 den sonra LAlell Tayyar~ 
A.p. Dafre 2; No. 17 de hastalarını 
kabul eder. (Ttltfon: 23953) 

Dr. iRFAN KAYRA 
RöNTGEN MUTEHASSISI 

Türbe, Bozkurd Kıraathane. 
ıi karımnda eski Klod Fıreı 
ıokak No. 1 • lO. öileden ıon· 
ra 3 ten 7 ye 'kadar. 

rm:s::::::aınnm:ı:· 

DIŞ DOKTORU 

Necati Pakşi 
Herıün sabahtan akşama ka· 

dar hastalarını muayene eder 
salı gilnü parasız, Karaköy 

Tüney meydanı No. 12 
• -::"181 ""' 1111rm-,-· ~ ' Ora loğ Dr. Kemal Ozsan 

İdrar yolları, ckri ve frengi has· 
talıkları mütebaıısısı 

Tünelbaşı 15tik1Al caddesi ::\o. 
380 Bursa pazarı üslü Tt'I. 4 ı 235 

• -
inhisarlar U. Mü dürlüğünden : ı 

1- Idaremiıin Papbahçe Müskirat fabrikası sişe yıkama atölye 
ve üzüm ambarı daireleri çatılannın tamiri işi şartnamesi mucibince 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

II - Keşif bedeli 11387.0I lira 'muvakkat teminatı 854.02 lira
dır. 

III - Eksiltme 17 mart 939 tarihine rasthyan cuma günü saat 
15,30 da Kaba taşta leva1ım ve mü bayaat şubesindeki alım kornisyo· 
nunda yapılacaktır. 

iV - Keşif ve şartnameler 28 kuru§ bedel mukabilinde İnhisarlar 
levazım ve mUbayaat ıubesinden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iıtirak etmek istiyenlerin 7500 liralık bu gibi 
işler yapmış olduklannı ıöaterir vesikayı ihale gününden 8 gün ev· 

1
ye!ine kadar Umum müdürlük inşaat ~ubesine ibraz ederek aynca fen
ni ehliyet vesikası al malan lhım dır. 

6 mometre koymalı mecburdur. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanunt vesaik ile 5 inci maddede 
y~ıh fenni ehliyet vesikası yüzde 7,5 güvenme parası makbuzu veya 
banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflann ihale günü en .. ... 
geç saat 14,30 a kadar mezkQr komisyon başkanlı~ına makbuz muka· 
bilinde vermeleri lazımdır . . 0278), · 

• « * 

- Mecarii umumiyeyi tıkıyacak, bozacak ve cereyana mani ola· 
cak mutfak artıklarile süprüntü, kemik, paçavra, kum, kül, 
kil, kemik parçalan ıibi mevad ile mevaddı müttelle ve mwır 
gaz çıkaran mevaddı sulbiye ve mavia ve ps buhanm mec:arii 
umumiye sevketmek kat'iyyen memnudur. Bu suretle ve her· t 
hangi bir fiil ile mecarii umwniyeyi tahrip ve iptal edenler t Cinsi Miktarı Muhammen B. Muvakkat T. Eksiltme 

? tekrar ıslah için yapılan masarifi tazmin ile mükelleftir. Lira Kuruş Lira Kuruş Şekli saati 
- Her mWk sahibi kendi mülkünün dahili ve harict mecralarını Motör 2 adet 10.650 - 798 75 Ka. Zarf 15 

ancak kendi mülkü dahilinde in~ edeceği (sevk tesisatı) ile ; 1 - İdaremizin "2 ve 8,, numaralı tekneleri iı;in şartnamesi rnuci· 

8 
,(irtibat kanalına) baRhyacaktır. · bince 2 adet motör kapalı zarfla satın alınacaktır. 

- Her nevi mcbani ve müessesatın mecraları yeni kanallara bal- ' .ı II - Eksiltme 3·4-939 tarihine rastlı}·an pazartesi günü saat J 5 de 
landıktan sonra eskiden mevcut rabıt kanallarile çukurları Kabataşta levazım ve mUbayaat ~ubesindeki alım komisyonunda yapı-

9 mülk sahibi doldurmağa mecburdur. lacaktır. 
- Büyi)k lokanta ve oteller, hastaneler, kı§lalar, sucuk fabrika· f III - Gümrük ve montaj bedelleri dahil olmak üzere muhammen 

lan, kasaplar, sabun fabrikaları, umumt çamaşırhaneler, ha· ~eli ve muvakkat teminatı yukarda yazılmıştır. 
nıamlar ıibi fazla miktarda mevaddı phmiyeyi muhtevi su· iV - Şartnameler herıiln s(izil geçen şubeden alınabilir. 
lan mecraya veren müeueııat bu sular mecraya girmeıden ev· V - Şartnamenin 7 inci maddesi mucibince taliplerin tanzim edecek· 
vel Belediye tarafından kabul olunan mevaddı phmiyeyi a· leri plln "' fotoirafiler münakasa gününden 3 gün evveline kadar Ci· 
yıracak husust süııeç (Guli). den ıeçircrek ve mevaddı ph- Dali nakliyat şubemize vermeleri Ulzımdır. 

ıo miyeyi ayırıp hariode bırakacaktır. Vl - Eksiltmeye ittirak ~ecekler yüzde 7,5 güvenme parnsı mak· 
- Benzin depolan, garajlar, istasyonlar ve elbise lekesini bil- buzu veya banka teminat mektubunu havi mühürlü teklif mektupları· 

kimya temizliyen fabrikalar gibi çok miktarda yağ ve benzin nt ihale saatinden bir saat evveline kadar "saat 14 de,, mezkfir komis
sarfeden müessesat ve fabrikalar Jcirlenmiı sularını umumt yon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri IAzımdır. (965) 

mecraya ıirmezden evvel yukariki maddede yazılı olduğu veç· ---T--.-.-------------
hile SÜIPÇ (Guli) den pçiril~ Yal ve benl!ni ayırıp ben· u rk Hava Kuru mu 

11 
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- Mecarii umumiyeye 12000 nisbetinden faala hamıJ.lı sular 
sevketmek memnudur. Hamııh sular.bu dereceye tenııl edi· 
linceye kadar yapılacak su havuzlanndan ,.e sifonlardan ıe- Beşnici keşide: 11 Mart 939 dadır. 

< çirmckiktiJaeder. BUyUk lkramly@ ft0,000 llradu· 
- Bilfunum mebani meyahı ıiıüstamelesini (rabıt kanallarına) 

verrnesden evvel Belediyece kabul edilen tekil ve tertipte birer Bundan baıka: 15 bin, 12 bin, 1 O bin liralık 
(ınnayene aanclılı) yaJ)tlrlDah mecburdur. Bu sandıklar u· ikramiyelerle (20 bin ve 10 bii\) liralık iki adet 
nıumiyetle hinalann içinde yapılacaktır. Mücbir sebeb olduğu mükafat vardır ..• 
takdirde piyade kaldınmlannda yapılmasına müsaade olunur. Bu tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal etmeyiniz. Siz 
Muayene sandıklan anahtarları Bele(liye memurlarında bu· de piyangonun mesut ve bahtiyarları arasına girmiş olursunuz ..• 

lunacaktır. Maamafi mülk sahipleri tarafından ~lacak mu· 
ayenelerini mümkün kılacak diler bir kapak dahi yapılabile· 

13 Cek \'C bunun anahtarı mülk sahibinde bulunacaktır. 
- :SUQmum mebani meyahı milstamelesini umumt mecraya 

S.Vkeden ve hane cephesinden umumi kanala kadar devam e
den (rabıt kanalları) ile {muayene sandıklan) masarifi mülk 
lahibine ait olmak üzere Belediye tarafından inp edilecektir. 
8tıedi)rt bu ii}erl yapacalı bir blrlfe ü.ıtrini bteieli mukabi· 
linde ya kmdisi yapar veya itimat tttili bir tejekkillt yaptın· 
br.Mülk sahipJeri tarafından yaptırılan rabıt ianallan Beledi 
l'tnin malı olUp bunların billhare tafttiri masarifi Belediyeye 

lt ait bulunacaktır. 
- ~ecarii umumiye ,ebekesi ikmal edilmiı olan mahallerde 

bundan sonra yeniden inp edilecek bililmum mebaninin ra · 
~it kanalları ile muayene safidlklan itbu talimat~e tev· 
!1~ yaptırılarak yeni mecralara raptı mecburidir. Bunun 
J~ın Belediye heyeti fenniyesine müracaatla kendilerine tahsis 
edilecek kulllm mevki ye rakımını mü,1ir krokiyi alacaklar
dır. 

ln13 şartnamesi mucibince tamim ettircctkleri dahill ve bari-

ci mecari tesisat plAnlannr heyeti fenniyeye tasdik ettirecek· 
lerdir. 

15 - Mecarii umumiye inşaatr ikmal (edilip rabıt kanallarınm 

birl~tirilmesine) mnsaade edilen sokaklardaki eski kanalla 
tevabii ve (iltisak kulaklarının) ve çukurlarının ha· ne se· 
beble olursa olsun tamir ve tecdidi memnudur. 

16 - Halen lTle\'CUt resmi ve hususi han ve apartıman, mektep, o· 
tel, tiyatro gibi umumi binalar dahili te isatlarım umumi 
mecra.ya raptedilmek için tesisatını şartname mucibince ve 
Belediyece gösterilecek şekilde tadil ve ıslah etmeğe mecbur· 
durlar. 

17 - i\fe\·cut mebaniden zemin katı ile beraber üçten fazla katı 
JllUhtevi kagir binalar tesisatının umumi mecraya raptedilme· 
si için haHUarına (sasidu) ve ha!A taşları altına (sifon) vesair 
müstamel su mahreçlerine kezalik (sifonlar) vazeylemeğc 

mecburdurlar. Diğer binalarda işbu mecburiyet yoktur. 
.(1308). 

' 

Gayrimenkul satış ilanı 

lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden 
. Bayan Safiyenin sandığımızdan 20149 hesap No. sile aldığı 250 
!ıra borcuna karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde 'borcunu öde
mediğinden dolayı hakkında yapılan takip üzerine 3202 No. Iı kanu· 
nun 46 ıncı maddesinin matufu olan 40 mcı maddesine gbre satılması 
icabeden Eğrikapıda Cebecibaşı mahallesinin Cebecibaşı caddesi ve ca· 
mi sokak eski 4 yeni 2·1 No. lı kagir bir evin tamamı :bir buçuk ay 
müddetle açık arttrrrnaya konmuştur. Satış tapu sicil kaydına göre ya· 
pılmaktadır. Arttırmaya girmek istiyen 15 lira pey akçesi verecektir. 
~lilli bankalarımızdan birinin teminat mektubu da kabul olunur. Bi· 
rikmi~ büttin vergilerle belediye resimleri ve vakıf icaresi ve taviz bede
li ve tcllalıye rü wnu borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 1·3-939 ta
rihinden itibaren tetkik etmek istiyenlerc sandık hukuk işleri servisinde 
açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı vesair lüzumlu izahat ta şart
namede ve takip dosaysmda vardır. Arttırmaya girmi~ olanlar, bunları 
tetkik ederek satılığa çıkarılan ga}Timenkul hakkında her şeyi öi:rren-

, mis adJ·~,!!E~r.e!._un.JlI'~~innci arttıbna 17-11-939 tarihine müsadif 
: pazartesfltfii~1:~!J{aınfi'ndı~'1ida_sa.!!1-4te;E.}G_ra ka· 

dar yapılacaktır. Muvakkat ıhale yapılabilmesi için teklif edilecektie· 
delin tercihn alınması icabeden gayrimı;:nkul mükellefıyeti ile sandık 

alacağını tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son arttıranın 
taahhtidü baki kalmak şartile 4·5·939 tarihine mü adif perşembe günü 
aynı mahalde ve ayni saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırma
da gayrimenkul en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. Haklan tapu 
sicillerile sabit olmıyan alakadarlar ve irtifak hakkı sahiplerainin bu 
haklarını ve husu ... ile faiz ve masarife dair iddialarını ilan tarihinden i· 
tibaren yirmi gün içinde e\'rakı müsbitelerile beraber dairemize bıldir
meleri lazımdır. Bu suretle haklarını bildirmemiş olanlarla haklan tapu 
sicillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalır
lar. Daha fazla malumat almak istiyenlerin 37-171 do ya numarasile 
andığımız hukuk i.,leri servi<:ine müracaat etmeleri lüzumu ilfin olunur. 

D/K[(AT 

Emniyet Sandığı: Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göc;termck 
i. tiyenlere muhammiıılerimizin koymu5 oldui:,'U kıymetin nı hm teca
\ 'ÜZ etmemek şartile ihale bedelinin yan ;:ma kadar borç vermek sureti· 
ı~ kolaylık gö::ıtermektedir. (1318) 

Kitap resmi hazırlama müsabakası 
l\faarif vekilliğince hazırlattırılan Fran ızca ders kitapları için 36 

tane renkli le\ ha yaptırılacaktır. Bu le~halann her .biri için malzeme 
ressam tarafından temin edilmek üzere on lira telif hakkı verilecek· 
tir. Bu işe talip olanlar!Jl yapılacak re imlerin plan \ e ~rtnamelerinl 
görmek üzere 6·10 mart 1939 tarihleri arasında Galatasaray lise i mü· 
dUrlüğüne müracaatları lazımdır. Taliplerin alacakları izahata ve tes
bit edilen şartnameye göre hazırlayacaklan ikişer örneği 15 mart 1939 
tarihine kadar Galata aray lisesi müdürlüğüne te tim etmeleri icap eder. 
Kitaplan hazırlayan komi yonca yaptığı resjm maksada uygun görü
len res am diğer tabloları da yapmağa memur edilecektir. 

Beğenilmiyen re imler sahiplerine geri yerilecektir • 

Devlet Demiryoilan v~ , Limanlar1 
işletme Umum idaresi· iranlar1 

Muhammen bedeli 5300 lira olan 20000 adet gal\anize telgraf izo· 
latnr çengeli 14-4-1939 cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile 
Ankarada idare binac:ında satın alma~~tır. 

Bu işe girmek istiyenlcrin (397.50) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları \"C tekliflerini aynı gün saat 14,30 za 
kadar komisyon reisliğine vermeleri lflzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesl.nden, Har 
darpa_şada Tesellüm \'c Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (1287) 




