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KURUŞ 

·Milletler Değil, Türlü Bahanelerle 
• 

Onun Başına Gecen/er ·Harp istiyor 
' . 

Memleket idaresinde Halkın Nüfuzu Azaldıkça, 
Hürrjyeti ·Elinden· Alındıkça Bu Tehlike Artıyor 

' . 

• ttaıyaular önümüzdeki sene ı.i 
· lahlanmak için 100 milyon tngifü 
lirası sarfedecekler. tngllterenin ay
ııi llf!lle i~lııde harp ltazırlığına a),r
dığı para beş yUz milyon logiliz 11-
t'aıııdır. Fransızlar bunun ancak ya- · 
tısına yaldaşabil~kler, yani 224 
ınilyon liralık silah temin edecekler • 
.Japonlar 3·alnız Çin topraklarında\ 
harp için 228 milyon lira sarfetm~k 
llleeburlyetini hiı;sediyorlar. ffiç bir 
taraftan ı.-hdldl" ınanız olmıyıın A·) 
lllttlkanın lıirfo~lk dt"vll"tlerl de gr-1 
•eook sene sonulltl kadar 12 bin fa~· ı 
~·are hazırlamağa ~alı~ıyor. 

Harp için büyük devletlerin gö· 
1 

ze aldıkları masraflar yalnız bu ra- ı 

kamlardan ibarrt olmadığı meydan- ' 
dadır, Bu milyonlarca liralar yalnız 
bir senelik tahsisattır. 

Rakamlar yükselince artık bun
lar hayalimizde hiç bir rnzıh mana 
uyandırmaz olurlar; bizi adeta la· 
lta~ b.ırakırlar. Bu lakaytlık. mese-ı 
lemn haddi zatında ehemmıyetsı>. 
olmasından, yahut bizi alakadar et
memesinden neşet etmez. Rakam
lann ifade ettiğini hakkiyle iJ
l'ak edemediğimiz için sanki mühim 
Ve müthiş bir hakikat mevzuubahs 
olınayormuş hissiyle soğukkanlılı· 

'(_az_a_n _: H_Ü_· S_E_Y_IN_O_AH_l--:D_Y-:-AL__...Q,_l_N 

Fransız parlamentosunda Daladiye nutuk söylerken 

Çemberlayn'ın Roma 
Seyahatının Proğramı 

iımızı kaybetmeyiz. 
Umumi Harpte bütün milletlerin 

~rfa mecbur oldukları paraları'! 

)'ekiinunda.n -bahseden bir muharrir 
bu kadar para ile dünyayı imar et· 
inek teşebbüsüne kalkılmış olsa idi 
,Yapılması mümkün olacak şeyleri 

birer birer sayıp döküyordu. Anca~ 
bunları işittikten sonradır ki harp 

Romada 4 Büyük Devlet Arasın-
• 

da Bir Anlaşma imza Edilecekmiş 

Fransız Parlamentosunda Bonnet'nin Nutku 
Uğrunda ihtiyar edilen bu fedakarlı· Londıa, 20 ( A.A.) - Romadan Venedik sarayında verilecek olan 
ğuı çılgınlığı, dehşeti hayalde teces· 'l.'imcs gazetesine bildirildiğine göre, resmi bir ziyafet teşkil etmektedir. 
siim ediyordu. Çemberlayn ve Lord Halifaks tara· Ertesi günü öğleden evvel İngiliz 

Halbuki yarın bir harp çıkarsa fından Romaya yapılacak ziyaretin nazırları vatan mihrabına bir çe • 
1914 • 1919 devresinin yıkıcı mag. programı üç merasimi ihtiva et • Ienk koyacaklar ve bundan sonra 
taflan bunun yanında hiç kalacak. mektedir. Vatikana giderek Papa tarafından 
bökülecek kanlardan, batacak me· Bunlardan birini 1ngiliz devlet a· kabul edileceklerdir. Misafirler pa· 
deniyetten, avdet edecek barbarlık· damlarının geldikleri günün akşantı (Sonu 3 üncü sayfada) 
tan bahsetmiyoruz. işi yalnız par:ı ..-~-~-----·----------"""'"""' ____ ...,...,,,,. 
bakımından düşünüyoruz. 

Bu para nereden çıkıyor? Sizin, 
bizim kesemizden ; yani halkın ce • 
binden. Neden hayat bu kadar pa
halı! Neden dünyanın tadı kalına· 
dı? Neden her tarafta tahakküm ve 
• • 
IStibdat hüküm sürüyor? diye hay-
ret etmcğe artık mahal kalır mı ? 
ltesmen harp yok. Fakat Avrupanın 
muazzam bir parçası harp hali için· 
de Ytujıyor. Bazan mevcut rejimle· 
re ancak idarei örfiye rejimi deni· 
lebllir. İki bin senedenbeıi medeni
:Vetın sermayesi, ruhu, nimeti, hede
fi, mucizesi sayılan hak ve adalet 
lllefhumları, ferdin hakları hepsi 
bir tarafa bırakılmış. Çünkü idare! 
Örfiye hliküm sUrdÜğü devrede bun
lar bizzarure bir tarata bırakılmak, 
llıilletın tekmil enerjisi, faaliyeti, 
k.tbiUyetl yalnız bir nokta Uzerlnde 
tapianınak zarureti vardır. Harp 
ıaınarunda ferdin hakkı düşünU!e
lllez. Hak yalnız cemaatin siliihın· 
dan ibarettir. 

lite bu türlü bir muhakeme ile 
.\\'rupanın çok büyük bir parçası 
~Ilgın bir his içinde geceli gündüzlü 
8iltıııa.nıyor; her §eyi fediı. ederek 
'illhıanıyor. Y emiyerek, lçıniyerek, 
tahat etmiyerek silAlılanıyor. Ne 
Olınuş? Acaba bu Avrupa kavimle· 
l'iııe bu azgınlık, bu delilik neden 
telıııiş ! YUz milyonlarca halk.ın böy· 
le hep birden çıldırması nasıl kahil 
Olur? 

Hayır, çıldıran milletler yok. Bu 
lııtı.aplara katlanan, gece gündüz 

Hüseybı CJa.lıid YALÇIN 

(S- ı ineli aayfada) 
' 

... 

Okmeydanı cinayetinin 
Sırrı Nihayet Çözüldü 

Katillerin meydana 
bulunan bir çift 

çıkmasına vak'a yerinde 
yemeni sebep oldu 

Yakalanan ve ıuçlarını itiraf eden katiller 
IYazı11 3 üııcü Sayfada 

B. Millet Meclisine Dahil Olacak 
• 

Olan· Yeni Azaların S"hsiyetleri 

Fethi Oky.u 

Tekaüd ve Dul 
Maaşları için 
Bir kolaylık 

Ankara, 20 (Telefonla) - Hazi
neden tekaüt, dul ve yetim maaşı 
alanlar altı ayda bir yoklamaya ta
bi tutulmakta idiler. Bu yoklama· 
nın zat maaşları sahipleri i~in bir 
külfet teşkil ettiğini gözönüne alan 
Maliye Vekçleti aliikahlara şu ko • 
ıaylığı kararlaştırJrnıştıl'. 

Mütekaitlerle reşit çocuklar ma· 
aş alırlarken fotoğraflı nüfus tez • 
keresi gösterdikleri takdirde ken • 

dilerinden yoklama ilmühaberi aran 
mıyacaktır. Dullarla yetimlere ait 
kayıtlar eskisi gibi olacaktır. 

İstanbul - Edirne asfalt yolu 
Ankara: 20 (A. A.) - Geçen 

sene 160 ıncı kilometresine kadar 
inşası ikmal edilmiş olan İ•tanbul • 
Edirne • Avrupa a•falt yolundaki 
inşaat hayli ilerlemiştir. Önümüz -
deki inşaat mevsiminde 198 inci 

kilometreye varılacak ve geri ka
lan 48 kilometrelik kısmının da Ö· 

nümüzdeki •ene içinde ihale8i ya
pılacaktır. 

Belediye Sıhhat memurları 
Ankara, 20 (Telefonla) - Be· 

lediye sıhhat memurları hizmetle· 
rlnin umumi devlet hizmetleri ma • 
hiyetinde olup olmadığı devlet şu· 

rasınca tetkik edilmiş ve devlet hIB 

metleri mahiyetinde olduğu karar· 
laştırılmıştır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
HER ~ABAH 

T egayyüb Eden 
Meslektaş 

Hüseyin Cahid Yalçın 

Başmuharririmiz Hüseyin Ca· 
hid Yalçndan sonra Londra büyük 
elçimiz Fethi Okyarın ve müteka;t 

· general Kazını Karabekirin de me· 

1 
bus olacakları ve siyasi hayata ka
rışacıtkları artık tahakkuk etmi' 
bulunmaktadır. Böylece Sayın Cum· 
hurrcisimiz tsınct 1nönünün, m~m· 

Kazım Karabelı:ir 

Ieketın bütün kıymettar evlltlanııı 
etrafına toplamak ve memleketi i· 
dare etmek gayesinde bu değerli 
şahsiyetlere de vazife vermek gibi 
ali bir siyast güttüğü anlaşılmakt&· 
dr. 

Her birinin, memlekete büyü;;: 
(Sonu 3 üncü aayfada) 

"'XXXXXXXXXX>O 

Eski Rus Grandükü 
Vladmir Almanyada 

••• 

Paris - Saire' a Göre Grandük'ün 
Hitlerle Görüşecek Ve Kendisine 
Ukranya Krallığı teklif Edileckmi~ 

C,,andülı: Viidmir'in (soldaki) Pariste alinm t son resmi 

Paris, 20 (A.A.) - Eski Ru.; r Parls • Solr'ın Verdiği Haber 
grandüklerinden Vladınir, dün oto · Son gelen Paris - Soir gazetesi-
.ı;ıobille Bavyeraya hareket etmiş · nin yazdığına göre Grandük Vlad· 
tir. /Sonu 3 W.cü sayfada) 

Gördünüz mü başımıza gelen-

leri?.. "Cumhuriyet" refikimizin A J c k ş • _J _J tl • 
verdiği bir habere göre Nevyork vrupaua 0 laae l 
sergisinin neşriyat ve propaganda ' 

memuru ortada yokmuş .. "Cumhu- ·S kl h Hk H •• H 
riyet" bu memurun galiha gazeteci ou ar u um suruyor 
arkadaşımız Ahmet Emin Yalman 
olduğunu bilmiyor. Zira bilmiş 

1 
. · -

olsaydı sıra,iyle (Vakit) in (Va- ngılterede SOUktan 25 kişi öldü" 
tan) ın (Kaynak) ın va (Tan) ın p 
sabık haşnıuharririnin buradan olonyada -. 30 d ~rece suhunet kay-
bolca bir harcirahla yola çıkmış ol- d d•}d" B l k d • • k d d 
duğunu nazari dikkate alarak te- e 1 ı. a tı erıızı ısmen on u 
lil.şa düşmeHi icabederdi. Sakın >C _ 

sempatik meslekta~ımızın gani har
cirahı hamil olduğunu işiten Ame
rikanın meşhur Gangsterleri ken· 
disini kaçırmış olmasınlar!.. 

A. C, 

Bütün Avrupatla misline tesa -
düf edilnıiyen müthiş bir soğuk 

hüküm sürmektedir. Gelen telgraf
lara göre Berlinde sühunet -16, 
Şark! PruMyada -23, Haınhurgda 

-15 tir. Nehirlere dolan buzlar 
seyrüseferi durdurmuş ve bazı ada
larla münakale kesilmiştir. Bura -
!arda zahirjl buhranı vardır. 

(Sonu 3 üncü aayfaınızda) 
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E VE PAŞANIN 
ÖLÜMÜNDEKİ ESRAR 

( Hadise ve Adese ) 

, 

Ziraat kongresine 
lstanbuldan on 

Yeni Sabahın Tarihi Tefrikası: 20 Murahhas gidiyor 
Okuyuculanmız 

filıor ki : 

Istanbul Valisi 
Liıtfi Kırdarın 
Dünkü Tetkikleri 

S • E p Bu ayın 27 sinde Ankara.da top-u v arJ nver aşaııın ~en::~~~~e~ü;:d:::e~o:ı~; Yazık ve Günah 
değil mi? 

O
•• •• d A - d• rapor vekaletçe tasdik edilmişti ... 

Dun e ttan ID 1 Aynıca kongre için hazırlanan yüz.. 
den fazla eser ve rapor kongred~ 

1 hazır bulunacaklara verilecektir. 

Şileliyim. 12 senedir Üsküderde 
Kısıklıda Gazkihta otururum. Bi 
çift mandam ve bir arabam var, 
Şiledeııo Üsküdara odun ve kömü 
naklederim; böylelikle de geçini 
giderim; Altı nüfusluk ailemi d 
böyle beslerim. Bir araba odun 
ormaniyesini almak için evveli Şi 
lenin erenler mezarlığı köyünden 
bir çap ve hesap pu _ la•ı çıkartı 

ynrum, Bundan sonra da Şilenin 
Ahmetli köyünden ormaniyeyi çı 
kartıyorum, arabamı yükleyip Ö 
merliye geliyorum. Ömerlide or 
man memurlanndan biri beni (ka 
çak mal götürüyor) diye muhafı 
!ara haber veriyor. Muhafızla 
derhal benim arabamı mandalariy 
le çevirip yediemine teslim edi 
yorl:ır. Orada dört gün dört gec 
mandalarım aç susuz kalıyor. Ken
dim de iki defa Şileye ve iki defa 
Beykoza gönderiliyorum. Elimde 
mevcut tezkerelerim görüldükten 
sonra Beykoz jandarma yüzbaşı• 
arabamla mandalarımın yükiyle 
beraber bana te•lim edilmesini ya 
zıyor. Söylendiğine göre beni b 
orman korucuou ihbar etmiş. Çolu 
çocuğumun nafaka•ını temine uğ 
raşırken hiç •uçsuz ve •ebep•iz 
maruz kaldığım bu muameleye be 
nim gibi daha birçok aile babalar 
da maruz kalıyorlar. Cumhuriye 
hükumetimizin her şeyde en önd 
bulundurduğu kanunu hareke 
prenRibine, köylü ve müstahsil ko
rurluğuna tamamen aykırı bir RU· 

rette vukua gelmekte olan hareket 
!erin önüne nıı.ıl geçilebilir?. Ren 
kime şikayet edeyim? . Ziyaa uğ 
rıyan hakkımı kimden i'tiyeye 
yim? Aç kalan aileme kim yardım 
edecek?. 

'' M • • • J G "t ., G /J "k Şehrimizden gönderilen 12 rapor 'l· aıyetınızae l mege e l rasında dericilik, çiçekçilik, sebzeci-

Paşam. Arkadaşlar da Burada ,, ~ı!~':7u~c=~~~a!u~~::~· 
Derneğe kalmadan birdenbire 

vadiden doğru bir atlı karşılanna 
çıkıyordu. Bu ilyle ani olmuştu 

ki .. Nefes alacak halleri bile kal
madı .. Gelen süvari hemen Enver 
paşanın önüne geldi. Derhal bey
ğirden atlıyarak paşanın karşısın

da •elam durdu: 
- Maiyetinizde gitmeğe gel

dik paşam. Diğer arkadaşlar da şu 
pa.Jılık arkasında bekliyorlar. Ben
deniz de nafi ... 

Enver paşa bu sözleri duyar 
duymaz gayri ihtiyari güldü ve

- Kaç kişi oluyoruz bakalım? 
dedi. 

- Efendim biz 25 kişi kadar. j 
- Güzel. j 
- Zatıaliniz için ayrıca bir 

' beygir de getirmiştik ... 
-- Nerede? .. 
- Binmek arzu edeneniz diye 

eğerini de kapamıştık. 
Nafi bey bu esnada çalılar ar

ka•ındaki askerlere seslendi. 
- Paşanın beygirini çabuk ge

tiriniz .. 
Birkaç dakika sonra gayet gü

zel bir beygir göründü. Ü!rtünde 
de bir örtü vardı. Nafi be~· •eri 
bir hareketle örttiyü kaldırdı. Mu
ra8"ah denecek kadar güzei bir e
ğer kapatılmış Ceylan gibi bir bey. 
gir ortaya çıktı. 

Hacı Sami bey. Halil bey, ı Iu
hiddin bey; Enver pa•aya: 

- Lütfen pa~a .. dediler .. Bini
niz ... 

. Enver pa a birdenbire tereddüt! 
etmişti. Fakat Hacı Sami bey ile 
Halil bey Nafi beyi gayet iyi tanı
yorlardı. 

Bu zat da O•manlı ordusunun 
sabık zabitlerinden biriydi. 

Enver pa..,a yanındakilerin teş
viki üzerine hemen altındaki bey
girden yere atladı. Öteki beygirin 
kakmalı dizginlerinden tuttu. Bir 
kuş gibi beygirin üstüne sıçnya • 
rak: 

zaman keııdi,inin muazzam bir ka 
labalığın orta.u1da buldu. Birden 
göğRü iftiharla kabardı. Geçmiş ı 

günleri de hatırlamakta gecikme.il 
di. 

Makedonyada çete harplerine 1 
başladığı ilk gilnlerde de böyle ol
mu~tu. Karşısındaki padişah ta
raftarlanndan başka muhtelif mil
letlere men"up çetecilerle boğuş • 
mak mecburiyetinde kalmıştı. Hep
sini mağliıp ettikten sonra İRtan
bula kadar yürümüş, iktidar mev 
kiini elde etmişti. 

Şimdi de böyle vaziyetteydi. Bu 
ikinci harekette tecrübelerin ver
diği bilgi ile daha iyi şekilde idare 
edilirdi. 

Enver paşanın artık ne~'esine 

payan yoktu. Güzel eğerli ve pı
rıl pırıl parlıyan dizginli beygir ü•. 
tüne de yakışmıştı ya ... Hacı Sami 
bey sağında Halil bey solunda Mu
hiddin bey de yan tarafında konu
şa konuşa gidiyorlardı. 

Yol yavaş yavaş yükseliyordu. 
Uzaktan Buharanın surları da bir 

niş tetkiklere istinat eden dilekler 
mevcuttur. 

Şehrimizden kongreye 10 mu 
rahhas iştirak edecektir. Bunlar • 
dan dördü ziraat odasından, biri de 
çiçekçiler cemiyetinden seçilmiştir 
Zira.at Vf'kıile~i. aynca, YP~illtöy 

ziraat Mektf'bi mi•dürü B. Veh;,ı. 

muavini Tevfik, bağcılık öğretmeni 
Necati)ı konp-ecie vazife gbrırrk 
üzere Aııkuaya ,ıavet etmiştir 

Diğer ziraat mektepleriyle, mu:ı
telif ziraat teşekküllerinin müdür • 
leri de ayni suretle \•azife almak Ü· 

zere Ankaraya gideceklerdir. 
Şehrimizden gidecek olan mu · 

rahha.slar pazartesi günU Ankar'.l.· 
ya hareket edeceklerdir. 

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 

KÜL TÜR iŞLERi 

Yeni Sağlık müfettişi 
Şişli çocuk hastahanesi nisaiye 

m ü t e h a s s ı ~ ı Niyazi Müştak 
münhal bulunan kültür direlrtörlii· 
ğü sağlık müfettişliğine tayin olun
muştur. 

duman halinde görünüyordu. Şeh- ı ~vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv""'""' 

:.::, _:. MOTEFERRIK ':• _,.. . ,. ' 

rin camileri, güzel ince minareler 
sanki bir bulut gibi gözleri aldatı
yordu. Enver paşa dürbinini çe • 
virdiği zaman Buharanın dumanlar İskan işleri 
ara<ına karışan sükünetini bir kere Bu yıl Bulgaristan Ye Ruınan • 
ara"ına karışan silüetini bir kere yadan yapılmakta olan göçmen nak· 
daha gözden geçirdi. Sonra: liyatına mevsim dolayı.siyle nihayet 

- Kapıdan da bir kervan çı- verilınıştir. tskıin umum müdürlü 
kıyor.. ğü şimdiye kadar gelen göçmenlerin 

- Zavallı Buhara ... Esaretten de isktın işleriyle meşgul olmaktadır. 

Osküdarda, Kısıklıd" C.zki.ht 
Kadir KESKiN 

kurtulur inı;allah... Parti idare heyeti toplantısı 
Tepeye çıkanlar gayri ihtiyari Yeni seçilen parti idare heyeti Yeni tayinler 

bir kere daha başlarını çevirerek ilk toplantısını yapmıştır. Toplan htanbul gümrükleri başmüdü-
Bulıaraya doğru baktılar. Artık ön manın maksadı idare heyeti azalan rü iken gümrük ve inhisarlar heye
lerinde ucsuz bucaksız bir step var arasında bir iş bölümü yapmaktı. ti teftişiye reisliğine tayini yükAek 
dı. Kızgın çöllerin ortasından esen İdare heyeti reisi Vali doktor Lüt- tasdikten çıkan Mustafa Nuri 
rüzgar yakıcı bir kamçı gibi yüz· fi Kırdar oldı,ığundan yalnız sekre • yeni vazifesine başlamak üzere dün 
lere iniyordu. ter ve sağışman intihap olunmuş • Ankaraya hareket etmiştir. 

Kalkan kumlar da bir bulut gibi tur. Sekreterliğe İbrahim Kemal Müdür Haydarpaşa gannda güm 
uzanıp gidiyordu. Baybura, Sağışmanlığa Nedim Er · rük ve muhafaza teşkilAtı memıır-

tşte Enver Paşa ilk defa olarak sun intihap olunmuşlardır. lan tarafından uğurlanmıştır. 
sonsuz bucaksız bir çölde bir ma- Ankaradaki büyük kurultaya iş- lsta.nbul gümrükler başmüdürlü-

Vali ve Belediye reisimiz doktor 
Lütfi Kırdar dün saat 8,30 da Üs
küdar taralıııa geçerek tefti~ler ve 
tetkikler yapmıştır. Bu teftiş ve tet 
kiklerin gayesi Uskiid~.r ve Kadı • 
köy cihetlerindeki halkın şikiyet 

mevzularını yerinde görmek ve ona 
göre tedabir ittihaz etmek olmuş • 
tur. Vali teftişleri esnasında Kil! • 
tür Bakanlığı tarafından açılan ye'li 
sanatoryomu Üsküdar meydanlığı 

yanındaki çocuk dispanserini gezmiş 
tir. Oradan Kadıköy kaymakamlı · 
ğına uğramış ve kaymakama tef • 
tişleri etrafında direktifler vermiş
tir. 

öğleden sonra belediyeye gelerek 
belediye işleri ile meşgul olmuştul'. 
Valiyi dün öğleden sonra belediye
de verem mücadele cemiyeti lıeyetı 
idaresi ziyaret ederek faaliyet ve •:a 
lışmalan hakkında maliımat ver • 
miştir. 

vvvv~vvvvvvvvvvvv°"""°"""°"""""'"" 

ViLAYET.TE . - ., ... 

Havadan korunma 
komisyonu 

Vilayet "Havadan korunma ko· 
misyonu,. dün ,·ali muavini Hüdai 
Karatabanın riyaseti alt.ında bir 
toplantı yapmıştır. Toplantıda ge · 
çen sene tatbik olunan ve çok iyi 
neticeler alınan gaz kurslarının btı 

sene de bir ay i~in açılması karar 
altına alınm~<;tır . 

Bundan sonra tali komisyonlar 
seı;ilmiştir. Tali komisyonlar i~tima
larıııa devam edeceklerdir. 

Otobüscülerin taiepleri tetkik 

o:ıınuyor 
Eski vali Muhittin Üstündağ za

manında otobiisleri küçül<: ve ehem
mi:,· et•iz ceza !arla •eyrüseferden 
menedilen ve uzun zaman muattal 
bırakılan otobüsçülerin yeni vali · 
miz ve b!'Iediye reisimiz doktor Liıt
fi Rırdara müracaatla vaziyetleri
nin tetkikini ,.e verilen cezalann 
kaldırılmasını istediklerini yazmı~

tık. Otobüsçülerin evrakı yeni vali 
tarafından birkaç gündenberi tet
kik edilmeğ<' başlanmıştır. Yakmd ı 
bir neticeye bağlanacağı tahmin e
dilmektedir. 

- Haydi Nafi bey .. dedi. dilşj 
önümilze ... 

cera.ya atılıyordu. Kendi kendine: tirak edecek lstanbul parti heyeti ğüne vekAleten Medhi bakmağa 

Diğer taraftan şehrimizde bulu
nan şoförler belediyeye müracaat e · 
derek, ruhsat almak meselesinin 
güçlüğünden şikayet etmişler ve bu 
husutaki formalitenin kolaylaştınl
masını istemişlerdir. Talepleri tet • 
kik olunmaktadır. 

Paşanın önüne ve arkasına 25 
kadar milfreze efradı da takıldı. . . 

Enver paşa arkaımıa bakbgı 

Hariciye Umum 
Katibi Geldi 

Almanya ile yapılacak mail an
laşmayı imzalamak iizere Hariciye 
Genel sekreteri Numan Menemen
cioğlunun riyasetindeki heyet Ber
line gitmek üzere dün Ankaradan 
fehrimize gelmişlerdir. Heyet me
yanında Ziraat Banka. ı umum mü
diir muavini Cezmi, l\Ialiye Veka
leti nakit işleri umum müdürü Cc
IAI Said, Türkofis başkanı muavini 
Celal, Hariciyeden Cevdet ve Şa
di bulunmaktadır. 

Yakında başlıyacak müzakere. 
!erde bulunmak üzere heyet bu ak
şamki ekııpresle Berline hareket 
edecektir. -·-

- Eyi olur inşallah ... Dedi ve bu ayın 24 ünde hareket edecektir. başlamıştır. 
sonra kafile ile stepin kumlan ara- ______ ....,,..._..,.. _____ .., .,,... .... ______ ...,,....,.._~ 

sında kaybolup gitti. 

(De1'amı 1'ar) 

RADYO 
ÇARŞAMBA: 21 - 12 • 938 

12.30: Müzik (tskoç havalan ve 
Lendlerler), 13 : Saat ayarı ve ha
berler, 13.10.14. : Türk müziği (Şar 
kılar • Pi. J. 18.30 Türk müziği (ln
cesaz faslı), 19.15: "Saat ayan Vi! 

haberler, 19.25: Türk müziği (tnce 
eaz faslı devami, 20. : Konuşma, 

20.15: Müzik (Riyaseticüm. bando
su · Şef. İhsan Künçer). 

1 · L'antre dö Gladyatör • (Fu
cik) , 2 • Vals dö konser • ( Glazou • 
nouv), 3 • Rişild ·Uvertür • (G . 
Parcs), 4 • Kapris Espanyol • (Rims 
ki Korsakof), 5 · Marş Persan • (Ke 
tel bey), 6 • Norveçyen rapsodi • 
No. 1-2 (E. Lalo). 

21. : Saat ayarı ve Arapça söy-

Yeni Bir Sıhhat Müessesesi 

' 

Vali hasta lıaneyi gezerken 

BELEDİYEDE 

İs tan bulda arazi tahrir işi 
neden bitirilemedi 

Arazi tahrir işlerinde çalışan yar
dımcı katiplerin birincikanun sonu
na kadar çalıştılılınaları kaza V;! 

şubelerde gösterdikleri lüzum üze
rine Maliye Vekaletine belediye ta
rafından arzedilmişti. Vekalet verdi 
ği cevapta, "Türkiyedeki başka ka

zalarda tahrir işinin 937 yılında bi -
tirildiği halde ts+..anbul kazalarının 
vazifelerini niçin bitirilmediği şaya
nı tetkik görülmüştür,, demektedir. 

İhbarname tanzim ve tebliğ işle
rini bitirmemiş olan kazalar var
ea bunlaı;ııı kendi kadrolariyle bu 
işleri ~ bu ay nihayetine kadar 
mulınkkak surette bitirmeleri lüzu-
mu Vekillet tarafından istenmiş ve 
işin tetkiki maksadiyle de yardımcı 

Tek kalb 
Adeseci oİduktan sonra baM 

dert yananlar çoğaldı. Gfıyaki, eı>· 

kiden hoca, hiilen avukat oımaın: 
dan ileri gelen dinleyiciliğim Jı:ih 
gelmiyormuş gibi... 

İşte bu cümleden: Geı;en giİl1 
bir arkadaş yanıma sokularak de· 
dikodu yapıyordu. Ben söyleneli 
her sözü • en aşağı • yüzde otuz is· 
kontoya tabi tutmağı öğren.ınif ol· 
duğıımdan o söylüyor, ben de zi.lı· 
nl hesabı öylece yapıyordum. 

Biraz haris ve kıskanç ruhlu o· 
lan bu genç arkadaş dinliyordu Jı:i: 

"- ... ailesi her ay devlet V6 

devletin alakadar olduğıı müesse • 
sattan otuz yedi küsiir bin lira ıı· 

· t dk ··ve lıyormuş; ...... ın am o uz ışı . 
bunların her birinden ayn geliJ'1 
varmış; ...... Beyin bu çeşit işler • 
den şehri varidatı dört bin JiraY1 

bul b. li "le . • edil urmuş; ..... ın ra ı çırag 

mesinden §ükür yerine ..... lı:Qfredi· 
yormuş... Ben bunlardan bazılarını 
daha evvel de demiş ve fakat mııŞll• 
lah kısmeti gür olsun, deyip ge~· 
miştim. Vaktaki bizim sular idaı1'" 
sinin meşhur (Tek su) nazariyesi 1 

den mülhem ('rek iş) müselsel ınel 
zuuna girdikten sonra (Haydi, b"" 
nu da ele alalım) dedim: 

Ben, kendimi bildim bileli :aıeııı· 
lekette çok bariz bir (heıııaeriJik 
gayreti) görürüm. Hatta çok esJıi· 
den bu tesanüt Arapkirli vatanda-? 
!anında daha çok ileri gitmiıı oıacak 
ki (Arapkirli gibi arka çıkma) sözd 
destan olmuş, Abdülhamit devrınne 
bir Çerkeslik, Aınavutluk, Araplıl · 
olduğu gibi Meşrutiyetten soıın dJ 
Selçniklilik, Manaııtırlılık, Y anyah· 
!ık .. ve topyekün Anadoluluk • ıtu· 
melilik davası göze çarpardı Jı:i bJ 
ayırd edi§ kız al,ıp vermeden tut d:ı. 
alışverişi. hem.<;eriye hasretmek, ~J 
kayu-m.ak gibi her türlü t.esanli.t 
muktazayatına kadar ileri gioord'· 

Vak tile meml~ kete gelip k&.8 

kapanlar bu ya.saya sadık kaJırkeD• 
bilerek, bilıniyerek (milli tesaııi:t 
ve vahdet) e lıiyanet etmiş ve bıl 
türlü hareketlerile bir nevi tefrik-' 
doğurmuş oluyorlardı. 

Çok açık bir hakikattir ki • h:ı.• 
fiflemi!I olmakla beraber • son cııı· 
kikaya kadar bu his va bundan JDil' 

tevellit himayetkiırhk berdeva!Il • 
dır. Hatta bir hissin tesirile oJıltll' 

lıdır ki rızai veya cebri mllhact"' 
retlerden doğan, binbir cidal doğıı• 
ran çıkarışlarla, binbir fedalı:&rbl 
yaparak memlekete yerleşt:ird.iğiJIJİ1 
dindaşlar, vatandi<Şların ieklııllldt 
bu ince nokta ihmal edilmeııiJM)etl• 
onların (toplu yerl.e§tirme) arzuiıı· 
rına muvafakat olunmuş ve bu yö) .. 
den birer müstanıere vücut )ııı] • 
muştur. 

Benim bunca fedakarlığıma rst· 
men bunlar hiUi eski memJelıetlt' 
rindeki usul ve idetlerinl muııab· 
za ederler, kendi aynt ve hattı adel 
edindikleri gayri lisıınla konllflll" • 
lar, benden kız almazlar, baDa 1'1' 
vermezler, hattA. beni beğenredi'<
leri için yan bakar, dudak 1rıvır.t 
ve kendi alemlerinde yaşlriaı' ııt1 ( öztürk vahdeti) tesisine maııru 
bu himmet ve hizmet yanında bil 
aksaklığı örtemedik vesselam. 

İstanbul kapısında, Karta)daD 
sonra göreceğiniz bu hal, Çata1cs· 
nın, 1zmirin herhangi bir 1<öyünd8 

aynen böyledir. Eğer Rumelili biil" 
le düşünmekte, bu yolda işleıneJıt 1 

devam edecekse, ben de Anadolu • 
!uyu seferber etmeğe mecburuıı1' 
Fakat, hayr efendiler! Ben buJIU 
yapmıyacağım. Butlan sair içtn 1113• 
künaleyh olamaz. Sen ve mutıaJıll 
seni himaye edenler bu huydan v.ı 
geçecektir. Mademki içgilveyi.81 gel· 
din, hoş geldin, safalar getirdİD• fs· 
kat yurdumun, evimin havaaını te · 

Karadeniz:de hrbna hafifl~di ıev, 21.10: Türk müziği (Saz eser-
Uç, dört gündenberi Karadeniz- !eri ve §ar kılar), 22. : Konuşma (mi 

de devam etmekte olan fırtına, dün zah saati), 22.15: Müzik (Küçük or 
Deniz ticaret müdürlüğüne gelen kestra), 1 • Kontrast (Kari Rob • 
haberlere göre hafiflemiştir. Fırtı- reht). 2 • Esmeralda. Mo. Andante
na yüzünden birkaç gündenberf ha • (Drigo), 3 • Bir buse için • melo
reketlerini tehir ederek Büyükdere- di • (Paolo Todti), 4 • Delirien (J. 
de demirllyen birçok vapurlar, dfüı Strau.s), 5 • End.lich Allein • (F. 
öğleden sonra Karadenize açılmış- Lehar) 6 • Baci aı Buio • (Mi • 

!ardır. ebeli), 7 · Komm mit naeh Vara.ı-

Kültür Bakanlığının Bağlarba • 
şında yeni hazırladığı 120 yataklı 
Prevantoryomun 50 yataklı kısmı 
diln açılmıştır. Açılma merasimi 
saat 11 de yapılmış, merasimde 
İstanbul Vali ve Belediye reisi dok,, 
tor Lütfi Kıl'dar, Maarif Müdürü 
Tevfik Kut, Sıhhiye müdüril Ali 
Rıza, Nafia müdürü Bedri ve bir 
çok maarif erkanı hazır bulunmuş
tur. 

Maarif vekaleti başmüfet 
rinden doktor Celal Otman Sena • 

toryom hakkında gazetecilere de
miştir ki: 

katiplerin ııfnıdiye kadar gördük • ~ı~•••••••••-••, 
!eri işler Vekaletçe tetkik ve ona TAK V f M 

Bundan başka fırtına sebebiyle din • Gra.fin Mariz& • (Eınmerih 
Sinop, Amasra ve Zonguldak liman- Kalman), 23.15: Müzik (hafif uver
larına sığınan merakip de yollarına turler), 23.45.24.: Son haberler ve 
devam etmek il.zere hareket etmiş- yarınki program. 
lerdir. Bu vapurların bugUn liıml· ı-..------,,,,,,,.......--,,,,,,,,,,.. 
nımmı gelmeleri beklenmektedir. kazanın olmadığı can kurtaran is • 
Fırtınanın devam ettiği dört g11n tasyonlarındaa Denizbaııka. bildiril
arfmda ~ 111iihim bir melrtedlr, 

Prevantoryom y a r ı n d a n 
fftbaren hasta kabul 
edecektir. Burada yatacak hasta
lardan günde 125 kuruş alacaklar
dır. Vilayet hesabına yatanlann 
parası vi!Ayetten, Killtilr bakanlığı 
namına yatanların parası Kültür 
direktörlüğünden alınacaktır. 

- 1927 de açılan bu miieueae. 
de 10 yıl içinde 85 talebe tedavi 

olunmuttur. 1928 sene&inde ise mü
esseseye 1 O yataklı muallimler 

kıamı ilave olunmuf ve o sene mü
eueıede 10 talebe, 13 muallim t ... 
davi altına alınmlfbr.Son yıla ırit

tikçe büyüyen müeuesede 420 ta
lebe ve 99 muallim tedavi ırörmüt
tür. Buırün açılan Senaloryum 
kıamı da tamamlandıktan IOllra 
Balkanlarda emsali bulunmıyacak 
kadar mükemmel bir eser olacak
tır. 

göre icabı yapılmak üzere mezkfır 
katiplerden her birini sekiz aydan
beri her ay zarfında kaç mükellefe 
ait kaç adet ihbarname yazdıklanru 

acilen bildirilmesi rica olunur, de
nilmektedir. 

Belediye keyfiyeti alakadarlara 
tebliğ etmiştir. 

Takas komisyonunda 
Şehrimizdeki takas tetkik konıio; 

yonu dün öğleden sonra ticaret o

dasında toplanmış ve bir haftalık 
takas muamelelerini tetkik etmiş • 

....................... w.N 

21 tık Kanun 1938 ÇarpJDba 

Hicri: 29 Şevval J357 
Rumi : 8 ilk Kbua 13S4 

Kasım: 44 

Dot• 1aatl ı 7,20 

Ôtle ı 12,12 - ikindi ı 14.31 

AJqaıa ı 16,44 - Yauı ı ıs.22 
lmaak ı S,3S m. , ________ _..,,,,, 



21 KANUNUEVVEL 1938 TEJllllA8AH Sapfaı S • 

Çılgınlık, Okmeydanı cinayetinin Dahilf Siyasetimizde 

M.. b k S N.h ç ld Gen is Ve Havırlı 
Macar-ÇekHududunda ~~!~.~~ ..... , ırrı ı ar,~t Özü Ü Bi~.!.!!~.~~.-... = .. , 

K ı B • H A d • bu müthiş ve elim fedakarlıklar pa- Tam dokuz gündenberi İstan • polis memurları en küçük bir mü- hizmetleri selikat et1lli4 0 1 a n a n } } r a 1 S e hasına kendi kendisinin çukurunu bul hal~nı meşıru.ı eden Okme!da- nasebetten bile bir iz ummaktadır- bu değerli ve faziletli şahai)·etlerin 
kazan bu halk çılgın değil, bir kur- nındAlıi eararengız ceııet hlldıseal lar. Filhakik.a Remzinin annesiy- devlet m:ıkaııizmaııında rol alm•l•n, 

Bir Macar Askeri Öldü, Bir Ma
car Zabiti de Ağır Yaralandı 
Budapc.şte: 20 (A. A.) - Ma

cıı.r Ajansı tebliğ ediyor: 
!>Iacar _ Çek hududunda Çekler 

tarafından Macar to)Jraklan ihllll 
edilmiştir. Çekoslovakyada kalan 
nagyszalan mıntakasmda yapılan 

nahiye intilıabatında ekseriyeti 
?ıılacarlann kazanması üzerine Ma
car halkı ile Çek hudut muhafız
lan araaında çarpışmalar olmuş! 
ve Çekler hududun hemen üzerin
den ateş açtıklarından hudut ka -
rakollanndan bir Macar teğmeni 
ağır surette yaralanmış ve bir Ma
car askeri de ölmüştür. 

Bu tecavüz hareketi karşısında 
Macar hudut kıtaatı bütün hudut 
boyunca a~ayişi iade etmiştir. 

Halbuki Çek istihbarat daireai 

v~ Bratislava radyosu bu lı.idiııeyi 
güya Macar çetelerinin ve kılaatı
nın Çeko~lovalıyadaki birçok köy -
lere kar,ı taarruz hareketinde 

bulunduğu ~eklinde i~ae eylemek
tedir. Macarbtan tarafından ya -
pılan resmi tahkikat derhal isbat 

etmiştir ki Brati,lava radrosunun 
muhakkirane ne~riyatı bethahane 
bir yalandan ibarettir. 

bandır. BugUn halka sorsanız harp tamamiyle tenvir etmiştir. le kızkardeşinin ceııedin bulunduğu dahil siyasetimizde geniş ve hayır· 
istiyecek kimse bulamazsınız. !şte Katiller ele ıreçmiş ve her ~yi yere pek yakııı bir mesafede otur- h bir terakkiye işaret aayılabili-, 
IU\ıl işin feci noktası ve ayni zaman- itiraf etmişlerdir. Bu hususta bir duğu kat'iyetle teabit olunmuşutur. Bu vesile ile bu kıymetli fll,b.siyetl~· 
da hayretlere !Ayık tarafı budur. muhuririmizin yaptığı tahkikatı 1 T 1 R A F ri okuyııcularınııza birkaç aatırta 

Milletler harp istemiyorlar; fa- aynen yazıyoruz: Yapılan sorgudan aııla~ıldığı - tanıtmayı faydalı bulduk: 
kat türlü türlü nam ve babanelerb Hatırlarda olduğu üzere; bu ce- na göre vak'a şöyle olmu~tur: Hüseyin Cahid Y alçıa 
milletlerin başına geçenler muvaf- set, ayın 11 inci gecesi Okmeyda- Arap Murad; cinayet akşamı Kendisiyle okuyuculanmız "Ye· 
fak olmuş bir avuç insan harp isti- nında Kalaycı bahçe deresiyle Topkapuda İsmailin kahvesinde ni Sabah., taki başmakaleleri vesi. 
yor, kan istiyor. Kimisi şahsi veya Telsiz arasında dere içinde kafata- arkadaşı Remzi, ihsan, Kopuk Ah- lesiyle yak.ından tanışırlar. Her za· 
milli lıırsıcaha kapılmış, kan ve a· sı parçaı.anmL~ bir vaziyette bulun- met \•e Kör Hasanla oturdukları man dürüı;tlüğü. fazileti ve akidu
te§ istiyor; kimisi vehim ve ves\'eı;e- muştu. bir sırada İh•anı randevu evine gö. terine olan sağlam ve sarsılmaz ra
ye esir olnıwı, muhakemesini kay - O vııkittenberi takipte bulunan türnıek üzere oradan kaldırmış - bıtası ile kendisine mümtaz bir mev 
betmiş, kan ve ateş ile oynayor. Ki- emniyet memurları cesedin yanın- larılır. Biraz sonra bir bakkaldan ki temin etmiş olan başmuharriri· 

misi etraftaki hazırlığı görerek bo~ da buldukları yemenileri birçok ye- iki >jişe 49 luk rakı ve 3 adet de miz hakkında fazla bir şey yazınıvoı 
bulunmwı olmamak için bu çılgın menicilere göstermişlerdir. 21 kuruşluk rakı almışlar ve bun- lüzum görmüyoruz. 
yarışa var kuv\•etiyle aWıyor. Scı- Bu yemeniler dikişli olduğu ve !arla beraber bir kayığa binerek Fethi Okyar 
kukla koşan birinin peşine takılarak dikişli yemenileri de htanbulda k;e ıı;e Halıcıoğluna çıkmı~lardır. Senelerdenberi Londra buyülı: 
maksadı ve fayclay.ı anlamadan ne- yalnız Onnik yaptığı için memurlar Buradan Okmeydanına gidil mi~ ve elçiliği gibi çok nazik ve 0 nisbctte 
ft's nefese koşup giden bir sürü a- Onniğin Topkapı tramvay cadde- burada hu gecenin karanlık rnk - mesuliyetli bir mevkii büyük birdi
dam gibi bu .silaiılanma yarışı jı .•indeki dükkanına gitmişler \'e ye- J tinde Remzi ile İhsan arasında hir rayetie idare eden sayın Fethi Ok· 
kendisine taraftar toplayor, yangın menileri göstermi~lerdir. ka\'ga çıkmış ; Bu e.•nada Arap yar, baŞ\·ekileUe de bulunmı.ışt ı. 

gibi genişliyor ve dünyayı yakıyor. Bir Gecelik Dü.~ünüş Murad bir tas ataroık arkasından Çok kuvvetli bir diplomat olan Fe'-
• 

lzmir Belediye 
Reisi Celal Ba-

! Atinada Hava 
1 Müdafaası 

Eğer ınileltler hakikaten mukad· Onnik;, bir gece düşündükten İhsanı vurmuştur .. Bu ta~ tesiriyleı hi Okyar liberal ve demokrat bi( 
deratlarına hakim olsalardı bugli!ı •onra nihayet bu yemenileri teke- kafası ezilen İhsan can'1z yere dti~- de\•let adamıdır. Memleketin ihti
bu felaket koşusu ortalığa heyecan cilerde ibrahimin l·anında çalL~an müştür. yaçlan hakkındaki derin vukufu, 
ve harabi saçamazdı. Milletler elbet·! uşak thsana 2.5 liraya sattığını şüp Bundan sonra kör Ha•an ve muhakemesindeki salabeti ve vuzu-
te biribirleriyle anlaşmak yolunı he ile söylemiştir. Remzi ~akı ile İhsanın elbi•elerini hu mü.•ellim bulunan müşarüni!C)'-

yarın nezdinde 
Ankara - 20 (A. A.) - Başve

kil Celal Bayar bugün İzmir Bele
diye reisi doktor Behçet Uz'u ka
bul etmiş ve kendisiyle gerek lz -
tnirin iman na ve gerek sair hususa_ 
ta ait işleri hakkında görü.~müş -
tür. 

Behçet Uz öğle yemeğini baş -
Vekille birlikte yemiştir. 

İzmir Belediye reisi Ankarada
ki ikametinden istifade ederek, 
ınuhtelif vekaletlerle İzmiri alaka -
dar eden muhlelif işler hakkında 
temaslarda bulunacaktır. 

Filistinde yeni kanlı 
vak'alar ı 

Kudüs- 20 (A. A.) - Resmen 
bildirildiijne göre ıiiin Naim _ be
nide bir milaademe olmuş ve 
Araplar 30 mü vermişlerdir. 15 A
rap esir edilmiştir. 

Suriye B~vekJi Berutta 

Talimleri 
ALina : 20 (A.A.) - !Jliıı ak

şam Atina'da hava müdafaa tuliııı
leri yapılmıştır. Halka derhal a
lınacak ihtiyat ve emniyet tedbir -
leri hakkında daha evvelden tali -
mat verilmişti. 

l\fütearrız tanarelcriıı gelişi 
saat 20 de hava fişekleri \'C ~ehrin 
birçok yerlerine konulan •ircnlcrle 
halka bildirilmiştir. Daha ilk teh
like işaretinde halk 1<endisine veri
len talimatı yaprn.~tır. Işıklar ta
mamiyle sönmüş, .rayalar sığınak_ 
!ara çekilmiş, ve bütün müıtaka
ldt ve seyrüsefer durmuştur. 

Taryareciler tarafından yan -
gın bombııları yerine teıH'ir mer -
milerl, infilak bombaları yerine 
kestane fişekleri atılmı~tır. 

Bütün imdat, emniyet Ye ha
\•a müdafaa servi~leri mükemmel 
bir tarzda işlemiş \•e Atina haya 
müdafaa!\uun çok mües.~ir olduğu 
sabit olmuştur. Talimler 46 dıtki-

bulurlardı. Fakat hiç bir milletin is- niraz onra; Ahmet İ•minde vücudundan arırarak almışlardır. hin yeniden parlamento bayat111A 
temediği, düşünmediği milli haklar, birisinin de kendisinden evvelce ı .Sonra da ce•edi bir kuyu)·a atını~- girişi, şüphe yok ki memleket hc
milli vabdeUer, milli emniyetler na- ayni biçimde bir yemeni i<temi~ ol- !ardır. sabına kendisin.den edilecek istifa
mına iş başındaki adamlar ııahsi te· duğunu; fakat 'oııra Ahmet hu Remzi ,.e Kiir Ha<an; bu elbi- denin hududunu çok genişletecektir. 
mayüller, ııahsi hırslar yüzünden or- yemenileri almayınca thsana sattı • seleri o civardaki iki kuyuya ayrı Kazım Karabekir 
talığı böyle alt üsl ediyorlar, bütün ğıııı kat'iyetle hatırlamı~tır. arrı attıklarını siiylemişlerdir. fstiklal harbinin ilk günlerind~ 
dünyanın başına bela kesiliyorlar. MÜHiM BiR iFADE Bunun üzerine itfaiye tarafın- büyük hizmeti ve kabiliyeti diller~ 

Memleket idaresinde halkın nh- Bunun üzeriııe memurlar; inek- dan dün ak~am kuyuların suru bo- destan olan general Kii.zun Kara· 
fuzu azaldıkça, halkın sesi boğul· . İb h" . 't . 1 d. l s.allılmıssa da bı'r •.. e.·· l>ulunam,·ı _ bekir, o zamandanberi a8kerlik ta-

çı ra ımın yanına gı mış er ır. J ., • 
dukça, hürriyeti elinden alındık.;a İbrahim; İh$aıuıı 20 _ 22 yaşla. mı~lır. rihimizde ı;ok mümtaz bir mevki iş 
bu tehlike artıyor. Günün birinde d b' d Arıb,tırıııaya bugün de devam gal etmektedir. Büyük bir asker ve 
b. "tehakkim d 1 t r· ırf rın a ır genç ol uğunu ve k~ııdi , 
ır mu eve şe ı s d • olunacaktır. 1 aynı' ··~anda ı'darecı' olan ""'"era 

kendi şahsi hırsı ugnın-da harbe yanın a u•ak olarak çalL~ırken ~· .,--
ba)<ramın son günü hesabını alarak ı Suçlular dün geç vakit tevkif lin, iııtiklill harbinin başlarm~ı. 

yuza~·ıl":Y::.:::1ıı:1e;nıy·;:d::~:~~ çıktığını ,.e ayni gündet komşuları olunmuşlardu" Karsta kazandığı büyük muza!feri-
inekç.i Nurinin yanında çalışan iki ihsanın Yak'a günü üzerinde 52 yet. nihai zaferin başlıca amillerin· 

vadan ansızın hücum edecek ölü- d b' . 1 t s-rü tı··- .. telli köyünden Koluk Ha~n oğlu lira para., bulunduğu tesbit olun- en ın ° nıuş ur. u s ugu ve 
mün amansız pençesi altında kıvran- fazileti ile de çok meşhur olan sa-
mag·a mahkum· kalacaktır. Ahmet ismindeki '}Rh"ın da i~ini mu~tur. 

yın General, ayni zamanda yerli 
terkettiğini söylemiştir. Fakat •uçlul•r bu husu"ta ıııa-

Niçin ! Çünkü yüz milyonlarc.1 malı kullanmanın ve milli tasarru-
halka mukabil bir tek kişi bö'yle 1·s- iKi KiŞi BiRDEN KA YBO- lümatları olmadığını beyan etmek- fun da ilk müşen•ik vg b.iuilerin -
temiştir ! Bütün beşeriyet için n~ LUYOR tedirler. den biridir. 
müth;• ve ne ayıp bir vaziyet. İbrahim; İhsanla Ahmedin çok Sarho~lukla \'Ukua gelen cini _ y "·" h ~ em ....,,a • hepsine candan Zl'U-

Hu .. "·" yı·n C·'-ı"d YALÇIN ~ıkı görüştüklerini de iliı.\·e etmiş- yelin bu paraya tamaaıı '·apıldıg-ı l aff ·~ u.u , v akiyetler ve baRarılar diler. 
-·•••••••••••• .. ••••••• .. •••••••••••••••• tir. kuvvetle zannediln1ektedir4 '===:.....:=-========== 

Yine İbrahimin itadc.~ine göre; Bu esrarengiz ciı18.J-'"f'ti süratle ı R G d •• k .. 
Ahmet işten çıktıktan lıir hafta meydana çıkaran başta ilinci ŞU - us ran u u Kont Cianonun 

Berut: 20 (A. A.) - Sııriye baıı- ka sürmü~tür. 
Vekili B. Cemil lllardam, Avrupa =---==--=========iT emasları 

sonra Topkapıy:ı gelmi' ve İb-.ııı be müdürü Bay Nevzad olmak ü- 1AJ d 
aramıştır. zere cinayet ma•ası ba~komiseri manya a 

aeyahatından Beruta gelmiştir. C, emberlayn'ın 
tcarabök fabrikasının çıkaracağı Budapeşte: 20 (A. A.) - Bu 

sabah •aat 8 de Naip Horli Kont 
Cianoyu otelde ziyaret etm~ ve 
bundau sonra her ikisi de Göböl-

ilk demir R oma Seyahati 
Ankara: 20 (Telefonla) -Ka

l'&bük demir ve çelik fıtbrikaları 

tnart ayında il'k yerli demirden ma-
11!111 font bomları piyasaya çıka -
caktır. Karabülrte fabrikaların 

Yanında kurulacak 7 bin nüfu•lu 
tnodern kasabanın plfmlan hazır -
lanmış ve iıı~aata başlanmıştır. 

Fransanı'.l bahri inşaatı 
Paris: 20 ( A. A.) - Bahriye 

llazırı B. Campinchi gazetecilere 
\'erdiği beyanatta 1939 yılı zar -
fında 355.705 tonlu 45 gemi in•a 
edileceğini bildirmişti. Bu sur~t
le 1930 dakilerle birlikte inM ha
linde 130 gemi bulunacaktır.· 

Dört adet 35 bin tonluk zırhlı, 
ile; adet 10 bin tonluk tayyare ge
tnisi, üç adet sekiz bin tonluk kru
Vazör ve müteaddit torpido, torpi
do murıribi, denizaltı ve küçiik 
ıreıniler. 

Hakimleri 'I terfileri 
Ankara, 20 (Telefonla) - Ha 

!timlerin terfi defterlerini ha7ırlı
hn komisyon i~ini bugünlerde biti
recektir. 

lletfüse başla, cicerlerini saf hav~ 
Ya alıştır. 

Diğerlerine de dönerek: Aziz 
dostıanm ! Devletçiliğe yakışan hal> 
:rı tevzide nılısavat gözetmektir. 
•>ellllerllllt gayreti -çok iptida! v;ı 
lıtı-haıde telanilqikendir. Ne Han
l'llılılt ve ne de Konyalılık seçim 
11.l'Çuınuza girmez. Mevlld nuariye
'i, asrt hukuku düvelden çıkan) -

~; her birimizin anam turp, 
•bası ealı:am olduğuna göre şu ve 

l't. bu fa.ailei nebatiyeye mensubi • 
!et iddiaıııu: hem gülünç ve hem 

e bllhusa TUrlt!Uk camiasına kat" 
81 lcund&lı:çılık olur. 

Bakı Muhterem meslektqım a
~t Avram Naham bile ismini 

l't.h!ııı Nıuıı yaptı. Ne iyi etti! 
t. Httlllr Acar 

(Bat tarafı 1 mci -yfacla l 
palık nezdinde lngifiz sefirinin °\"ere· 
ceği öğle yemeğine iştirak edecek
lerdir. öğleden sonra 1ngiliz ve ttaJ
yaıı nazırlan uzun bir fikir teati -
sinJe bulunacaklardır. Akşam mis,\ 
firler kont Ciano tarafından şeref
lerine tertip edilecek bir kabul re .J

loe'ye domuz avına gitmişlerdir. 
Naip ve hariciye nazırına nai -

bin yardımiyle kont Ciano'nun ma
iyetindeki iki memur ve İtalya'nın 
Budapeşlc sefareti katibi refakat 
etmi~lerdir. 

mine i~tirak edec,•ltler ve opeı·an•ıı zun izahat vermiştir. 
gala temsilinde hazır bulunacak - Fransız . tngiliz müııasebatinı 

tardır. anlatan Bonnet, eğer İngiltere se-
Roınada Bir Pakt Mı imznlanacal:'f bebiyet vcrmekRizin bir taarruza ui( 

Londra, 20 (A.A.) - Romadan radığı takdirde Fransanın kara, de
Daily Mail gazetesine bildirildiğim.' niz ve hava kuvvetleriyle yard:m c
g ö r e Ç e m b c r 1 a y n i n zi- dereğine dair Delbosun 1936 daki 
yareti e 3 ıı a s ! n d a Alman- sözlerini resmen teyit etmiş, Çem . 
ya, 1talya, İngiltere ve Frıınsa : - berlaynin son beyanatını ele alarak 
rasında istişari bir ademi tecavii ~ Fransız - tngillz münasebatının, her 
iti.J.i.fı imza edilecektir. itilaf Hitl~r hangi bir hadisenin iki memleket. 
ve Daladie'nin t ~tkikine arzed.ilmdı yan yana bulacak derecede sıkı ol 
üzere prensip itibariyle hazırlan duğunu ehemmiyetle kaydeylemi 

1
. 

muıtır. tir. 
Bu gazetenin muhabiri, bu ziya· Bonnet, İtalya hakkında da, iki 

ret esnasında İtalya ile Fransa ve m~mleket müna~ebatının •<ın zaman 
Almanya ile lııgiltere arasındaki tarda iyileştiğini ve hatta uzun za. 
bü~~n meselelerin müzakere edil~- mandan beri boş duran büyük elçili'< 
ce;;ını tabmın eylemektedir. tere asaleten diplomatlar tayin edil 

tngiliz Kabinesinde Değişiklik diğini kaydettikten sonra, g~rJer-
~n~, 20 (A.A.) - Timea ga- de 1talyan mebusan meclisinde ya

zetesi mustesna olmak üzere, bu - pılan tezahüratın ve bu tezahilratı 
gUnkü bütün sabah gazeteleri, dü'l 
akşam Londranın ban mahfillerin
den alınan malümata atfen tngiı -
tere kabinesindeki ihtilafa dair in
tişar eden haberi bir sansasyon ola
rak kaydetmektedirler. 

Gazeteler, tafsil&t vermeks.izin 
• 

yalnııı B. Hore Bellsha B. Thoınaa 
tnskip ve Lord Vinterton hakkın • 
dalti kombinezonlar ve tahminleri 
neşretmekte ve bu hususta kabina
nin bazı azası tarafından ba.ııvekil 
nezdinde yapılan teşebbil.slerdeu 
bahsetmektedirler. 

Bo1111et'a.ia Nutku 
Paris, 20 (A.A.) - Mebusan 

meclisinde hariciye bütvsinin mü
zakeresinde hariciye nazırı Bonnet 
enternasyonal siyaset hakkında u. 

takibeden mıı.tbuatm Fransa aley
hindeki metalibat mücadelesinin iki 
memleket müna.ııebat.m.ın daha ziyı1.
de iyileşmesi ümitlerini karartmış 
olmasına teessüf eylemiştir. 

lılezkiir tezahürat üzerine Ro 
madakl Fransa büyük elçisinin yap· 
tığı teşebbüse ltaıy:ın hükümetinin 
bu tezahüratı benimsediği cevabı 
verilmiş olmasına rağmen Bonnet, 
Fl'ansamn ana vatandan olsun de
niz aşın araziden olsun Fransız ton 
raklarından hiç bir parçasını !tal
yaya terketıniyeceğini ve gerek Tu
nusa ve Franl\lz Somalisine, gerek 
Konıika, Nls veya Savoieye yapıla
calı: bir tecavilzün derhal sil8.hla mu 
kabele göreoeğini kati llsıı.ııl.a ifade 
eyleınigtir. 

KACITHANE KÖYÜND.E 1 Abdurrahman, Komi.ser Alişan ve (Bat tarafı l inci aayfa4eJ 
.Bunun üzerine memurlar hemen komiser Cemal Kuter'i ve komiser i mir Sertinde Ukranya krallığı t&".I 

Kopuk Ahmedi aramağa başlamış- muayini Şükrü Uras ve Rıza ile teklif edilecekmiş. 
tar ve onu Kağıthane köyünde müddeiumumi muavini Feridun Ba-I Grandük Vladmir, geçen teşrini 
mandıracı :Mahmudun yanında ganayı tebrik ederiz. evvelde ölen, Grandük Sirilin bUyül( 
çıılı~tığıııı öğrenmi~ler ve orada oğludur. Onun bütün hukuk ve un 
bularak müdüriyete getirmişlerdir Avrupa da Çok vanlanna tevarüs etmiştir. ve be 

İLK SORGU ı yu Ruslar tarafından "blililn lW• 
Kopuk Ahmet; burada yapılan 

Şiddetli Souklar lann çan,. tel&ı.kı edilmekted:r. 
!şte bu unvan kendisin" Berlinde 

•· - th .. n• r;•yet iyi tan•yorwn. uu .. kı~:m Sı"ıru··yor resmen büyük bir ziyafette Yerile-
F•k•t benim haberim yokken it - fil cekıniş. 21 yaşında ve henüz We 
ten çekilmif. Geçenlerde r;ittim (Battarafı ı inci ııtyfada) be olan bu Grandükün Pa.riııe gel 
kendi.ini aradım. Fakat bulama _ Pariste •ühünet _ 15 derece _ mesi, Nevyork Herald ve bazı ecne-
dım . ., dir. Mo•kovada -30, Sibiryada bi gazetelerinin verdiği haberlere 

D · t' •o d' ç k göre Berline kadar uzayacak bir .e emış ır. -•0 :r. e ·uslo\•akyada da bü -
Kopuk Ahmet İhsanın son defa tün nehirler buz tutmuştur. İngil- yahatin başlangıcıd.ır. Berlinde Füh 

üzerinde şiyah abad:ı.n bir avcı ca- tere de baştan aşağı müthiş bir so- rer ile, hususiyle Ukranya meselesi 
keti taşıdığını ve kendisinin Top- ğuk dalgası altında bulunmakta _ üzerinde Jı:onuşac•kmış. 
k · d k' b h ı d ı Müsbet olan bir ııey varsa o da 
apı cıvarııı a ı a çe er e ç.a ı - dır. Şimdiye kadar İngilterede so-

b 1 k • , Grandükün Berline gideceği ve ora 
şan \'e ara acı ı yapan ... rap nlu- ğuktan 25 kbi ölmü•.tür. 

k f · da Hitler tarafından kabul ed.ilece 
radla sı ı ıkı arkadaş olduğunu Belgradda sühunet -22 derec• 
h ' A •ı d v ğidir. Grandü.kün maiyetinde bulu 

atta rap " ura ın &izli randevu kaydedilmL~tir. Şehirde şiddetli 
evlerine ih•anı götürdüğünü ilave nanların verdiği havadislere göre bu 

\'e acı bir rüzgar esmektedir. Ce - seyahatin sebebi tamamiyle husus! 
etmiştir. 

nubi Sırbi•tanda karın irtifaı 70 dir. Ve sırf eski Alınan veliahtlni.'1 
Ahmet bundan sonu, memur t· - •an ınv treyi bulmuştur. ikinci oğliyle evlenen ablasını ziya 

!arca mühim olabilecek bir vnk'ayı A - k"ld ş· ret ı'çın· di~. 
da anlatmıştır: ) nı ~e ı e ımali ve merke- • 

zl it: !yada da soğuklar hilkilm Diğer taraftan, U. R. S. S. in, 
Bundan 15 - 20 giin e\•vel Top - sürm ,ktedir. Alp dnğlanna çok Kınm da dahil Karadeniz etrafın 

kapıda İsmailin kahYeııinde Ara:p mi,,'.arda kar yağmaktadır. 1 daki bütün arazisini, Polonyanuı 
Murad; Kör Hasan, İhsan ve ken - B b k" · · R d ulgaristanda soğuktan iki ki.şi cenu u şar ı"1nı. umanya aki Bu 
di"l oturdukları zaman İhsanı A- ölmüştür. Bütün memlekette kar kovinl ve Karpatlaraltı Rusyasını 
rap Muradlı Kör Hasan, "Güzel yağmaktadır. Her tarafta mtlııa _ ihtiva eden yeni bir Ukranyanın 
kadınlara" göt!.irmek üzere kandır- kalat kesilmiştir. Bazı yerlerde tefekkUIUnlln şarki Almanyıının en 
m~lar ve beraberce kahveden ay- karın irtifaı iki metreyi geçmi~tir. milhim gazetelerinden biri olan 
nlmı.~lardır. Polonyada vasatı sUhOnet de- Schlesi8che Zeit.ung de Bnısla,- ta 

Memurlar bu ifade üzerine Kör recesi -18 dir. Vilno civarında rafından açıkça ortaya atıl;l.ığı da 
Hasanı .aram.&ia ba~lamuılar ve sUhQnet -30 dur. Vistol nehri kııı- ~iln>dur. Bu yeni devlet, Alınan 

bu iki kafadan Topkıpıdaki bir men donmu~tur. Puck civannda )"anın lılki.miyeti altına koııu!acak 
bahçede çalı~ırkeıı tutarak mlldüri- Baltık denizi de sahilden ( kilo- ,.e 4:'.' milyon nüfusa malik ohcak 

yete getirmişlerdir. metre mesafeye kadar donmu~r· ı=llll='=·============ 
Lakin bu sırada Remzi isminde Şiddetli bir kar fırtınası vardır. 

bir adam kendileriyle beraber aynil!"'--'!!'1-----'""!!!!!! __ ...,""" 
bahçede ve iki arkadaşııı yanında;--·-------------

olduğundan o da müdilriyete ge- Ankara-Erzincan 
tirilmiştir. 

Beşinci Yazıyı Yann Bu 
Sütunlarda Bulacaksınız 

Memurlar Remzinin hüviyetini 
tesblt edince; Halıcıoğlunda otıır
duğunu görm~lerdir. Bu nokta 
çok mühimdir. Çünkü Halıcıoğlu; 
cinlyet mahalline pek yakındır ve ı 1---------------A 

lak enderua serbe.t mmtakası 
Ankara: 20 (A. A.) - İııkell 

derun limanında tMlıı edilecek 
Türk serbest mıntakaaı üzerinde 
tetkikata memur edilen, iktisat. 
gümrilk ve inbi3arlar vekaletiyle 
denizbank umum müdilrlilğünii 

temsil eden memurlarda.n milteşelc.. 
idi heyet, tehrimlze dönmüş ve ra 
porl.arını vermişlerdir. 



Sayfaı 4 

Gazete sütunlarında 
seyahat 

Nafile, ne kadar düşünsem, ka
.fa patlatsam faydasız. Kafamda 
mevzu bir türlü canlanmıyor. Şöy
le gazeteleri gözden geçirerek belki 
bir ip ucu yakalarım diye hepsini 
önüme çektim. Haydi aziz okuyucu 
beraberce süzelim: 

llk önce elime (Tan) geçti. Bifrı 
ci sayfada büyük puntolarla bir ha
vadis: "Topraksız köylüye arati ve
rilecek,, .. Aşağı, yukarı iki üç s~
nelik bir havadis. üçüncü sayfada 
son haberlerin yanında "Nihai zafer 
Çinlilerin olacak., serlevhalı bir ha
ber. Bu gidişle hakika ten öyle ... Mu
hakkak ki nihai zafer Çinlilerde ka · 
Jacak. Yalnız nihai zafer Çin top
raklarından ziyade Japonların işgal 
altına geçmiş topraklar da elde e· 
dilecek galiba. Her giin Japonlar i
lerliyorlar, zavallı Çinlilerin elinde 
toprak kalmadı. 

Bu parlak kehanetin yanına Fe
leğin bir fıkrası tesadüf etmiş. Fık
ranın başında: "Doktor, doktor ol -
muş!,, satırları göze çarpıyor. Gör
dünüz mü espriyi!.. Gördünüz mu 
nükteyi ? .. 

1 Doktor, mesela mimar olma-
mış, hırdavatçı olama.mı§ da dok
tor olmuş! .. Vakıa fıkra okununca 
işin içinde güzel bir tekerleme ol -
duğu anlaşılıyor aıtuna.. başlık kar
şısında da insan birdenbire afalla
maktan kendini kurtaramıyor. Za • 
ten "Felek., in maksadı da böyle a
caip bir serlevha ile okuyucunun 
dikkatini yazısına çekmek olacak .. 

Şimdi "Cumhuriyet,, e geçelim : 
Birinci sayfada "Yeni bir müessese 
kazanıyoruz,, serlevhalı boş bir ha
ber: "Ma..arif sanatoryomunun ilk 
pavyonu açılıyor., deniliyor ve al
tinda da bir havuzun etrafına sıra
lanmış yazlık kıyafetleriyle bir grup 
muallim ve talebe. Havanın dünkü 
şiddeti karşısında insan o resmi gö
riinca ibtiyarsız üşüyoruz. Zaten 
havuz başı safasının yanıbaşına 

"şiddetli karayel., , "Trakyaya git
mekte olan l 10 yolcu müthiş bir ti
piye tutuldu., havadisi tesadüf et· 
miş. Yani ayni >myfa nın komşu ikı 
sütununun bi ris inde ağustosun sı

cağ1, iitckindc kanunların borası. 

Olur a . Gazete bu 1.. Hem yazdan 
bahsedilir, hem kı~tan .. 

Birinci yaprağı cevirelim. ü çün
cü sayfada "Dit::$ ünceler ., sernamesi 
altında "ruh yapıları ve dünya gö
rüşleri,, unvanlı bir makale. Ruh ya
pısı! .. Herhalde ya pedagojiye ya -
hut da psikolojiye ait bir makale 
olsa gerek . Küçük bir itiraza sütun 
!arla cevap verileceği bittecrübe sa
b it olduğundan bu nokta üzerinde 
fazla i~nı.r etmiydim ve sayfayı Ç<~-

1 virelim. 6 ncı sayfadaki "Köşe pen
ceresinden,, bu sefer ba.«ını çıkaran 
Salahattin Güngör arkadaşın "bü
yük lokma ve büyük söz!., bir fıkra
sı var. Hakikat o sütunda söze baş
Jıyan "S. G.,, için ne beliğ bir inta
kıhak ! .. Her ne ise geçelim ve baş
ka bir gazeteyi tetkik edelim.... E
vet ama siltun da doldu. !sterseniz 
bu eğlenceli seyahatimize başka bir 
giin devam ederiz. 

TiLKi 

lneboluda fırtına 
İnebolu (Hususi muhabirimiz- J 

den) - Bir haftadanberi hava ka
palı, deniz fırtınalıdır. Limanımı -
za uğramış olan Denizbank idaresi
nin (Erzurum) vapuru limanımıza 
çıkaracağı (150) ton yilkünden 
ancak (50) tonunu çıkarabilmiş, 

denizin sertliği yüzünden hamiile
ainin kısmı miltebakisini çıkarama· 
dan denize açılmak mecburiyetin
de kalmıştır. 

İnebolu - l{astamonu yoluna 
da mebzul en kar yağmaktadır. Kar 

bu ~urette yağmakta devam ede
cek oluı·sa r olun kapanma•ıı·clnn 

korku ! maktadır. 

lnebolu parti başkanlığı 
heholıı (TT •mı • i muhabirimiz- : 

den) - - in e bolu Cumhuriyet Haltc 

Parfüi b~ . kanı Avukat Fethi baş-' 
kanlıktan ~ek i lmi~. yerine tüc

caı·dan Recep Basri gelmiştir .İne

bolu spor kulübü başkanlığına da 

deniz yollan acente memur u Sala
haddin Tümer se~lmiştir. 

YEftlSABAH 

Kara Ahmet Nasıl Cihan Şampyonu Oldu? 
Tefrika No: 3 YAZAN: TEVFiK PARS 

Kara Ahnıet Geziyordu 
On altı Yaşına Giren Kara Ahmet At Sırtında 

Dağlarda Serseri, Başıboş Dolaşıyor 
O yaştaki çocuklar, tarlalarda 

çift sürer, babalarına analarına 

yardım ederken, Ahmet tek başına 
dağlarda, ormanlarda geziyor, de
re, tepe demiyor, ömrü at üstünde 
geçiyordu ... 

En tehlikeli uçurumlardan, yal
çın kayalardan hayvanları atıatır

bir köyden bir köye yıldırım gibi 
gitmek istediği yere, istediği anda 't 
yetiğınek için ne beygirler çatlatır- .. 
dı. .. 

Abmedin on be~ yaşındaki hali 1 

: 
Çakırcalıyı andırıyor, bütün lı:öy ı 

del\kan:ılaruıı kıskandırıyordu. 

Fakat babası, onun bu halinden , 
artık memnun değildi. . j 

Bütün akrabaları, y~lı köy ağa
ları onun bu gidişini beğenmiyor • 
Jar: 

- Ahmet böyle giderse, ya es
kiya olacak, yahut dağlarda uçu • 
ruınlarda belasını bulacak ? 

Diyorlardı. 

Ne kadar nasihat edildi, ne ka-
dar: 

-Oğlum bu yaptıkların sana ya
kışmaz, tarlanda, harmanında i§ 
varken, dağlarda dola§lllaktan fay 
da çıkmaz! 

Dendi ise, o yine bildiğini oku
muş, altında at, omuzunda silfıb iki 
sene dağlarda, ıssız ormanlarda me 
kik dokumuştu ... 

Köylüler babasına, Abmedin so
nunun ne olacağını soruyor, o da 
gülüyor: 

- Biz bütün aile böyleyiz! Ya· 
şımız on be~~ bastı mı, dağlara çı
kar, kartallara naıa atarız! 

O da bizim gibi on sekizine ba
sınca aklı başına gelecek, boynunu 
eğecek, köyüne dönecektir! 

Diyordu. 

• Ahmet ıssız dağlarda, orman 
!arda !('ezerken, on yedisine bas 
mıştı. 

Bütün çobanlar, artık onu tanı
yor, dağlarda yaşıyan haydutlar, 
en azılı eşkiyalar onun ismini: "De
li Ahmet., diye anıyordu. 

Altında kır beygirile hangi sü -
rüye ywaşsa, etrafını hemen ço.'.' 
banlar alıyor, hayvanı tutuluyor, 
teri kurutuluyor, sütler sağılıyor, 

ayranlar yapılıyordu. 
Onun için dağlarda yemek iç

mek düşüncesi yoktu. 
Her kime misafir olsa, hürmet

le karşılanıyor, hele bir köye lfİ· 

rince: 
- Deli Ahmet geldi! 
Diye, ııenlik oluyor, bayram ya

pılıyordu. 

Dağların, ormanların temiz h-ı

vası ona gittikçe yarıyor, gittikçe 
kilo alıyor, esmer yüzünün tombt•I 
yanakları, yeni terlemiş siyah bı
yıklarının altında kitlenen iri du
dakları kıpkırmızı yanıyordu. 

Deli Ahmedin km'Veti kadar, 
biniciliği, atıcılığı da meşhur olma
ğa başlamıştı. 

Bir gün kır beygiri altmda gem' 
azıya almış koşuyor, dağdan dağı 

akkufi gibi uçuyordu. 
Tam Jıir sırtın yamacını tırma

nırken, karşısına dört kurt blrdo'l 
çıktı. 

Deh Ahmet, bunları görünce neş 
elenmiş, a !tındaki beygire bir kır· 
baç daha vurarak: 

- öböyyy!?! 

Diye bomba gibi nlra eavura 
rak şevke gelmişti. 

Dört kurt birden hayvana sal
dırmağa, kimi yandan, kimi önden 
onu durdurmağa çalışıyor, hele en 
irisi gittikçe ayaklarına doğru yak 
laşıyoı·du. 

Kurdun biri hayvanın kuyruğı.
na asılmasile, Ahmedin sillhına aa
rılm ası bir oldu. 

Beygir biltün kuvvetile kaçıyor, 
arasıra çifte atıyor, kurt ise sağrı
sından kapmağa, etine bir dl!! at • 
mağa bakıyordu. 

Ahmet, parmağını tetiğe ge<_;ir-

l 

.._ .. .. 

Yağlı giireşin bugünkll renç yıldı
zı Babaeskili lbrahim Müliyimle 

di, elindeki silahı birden geri çevir
di, ateş etti. 

1ri kurt alnının ortasından vu • 
rulmuş, cansız yere yuvarlanmıştı. 

Onu gören diğer üç kurt. der -
hal rotayı deği3tirip gerisi geriya 
kaçmağa, büyük sırtı bir an evvel 
aşmağa çalışıyordu. 

Ahmet, üç kurdun arka arkayı 
kaçtığını görünce, hemen hayvan. 
çevirdi, iri mahmuzlarile haşlad•, 

kırbaçladı. 

Klr be) gir, yel gibi uçuyor, biri
biri peşine koşan, sırtı aşmağa, on
lardan uzaklaşmaga çalışan kurtla
ra yaklaşıyordu. 

Hayvan çalılan, hendekleri şım
şek gibı atlarken, .Ahmet silfıhını o· 
muzuna vurmuş, namluyu dört yl.~ 
metre ilerde birbiri peşine koşan 

kurtlara doğrultmuştu. 
Birinci kurşunu, hayvaıun ku -

]aklarının arasından savurdu, sırtı 

aşmak üzere bulunan birinci kurdu 
vurdu . 

!kinci kurşun patlarken ikinci 
kurt yuvaı lanmış, üçüncü kurtsa 
sırtı atlarken, üçüncü kurşunla ca 1 

s,ız kalmıştı. 

Kır beygir altında sanki beyaz 
bir yeldi, Ahmet iki solukta ölmüş 
kurtların yanına geldi. 

Çalıların dibinde üç kurt can ça
kişiyor, biraz evvel kuyruğuna asıl 
mak, canına kıyr.;e.k istiyen cana
varların bu halini gören kır beygi.· 
ise ntse.''""'en kişniyordu. 

vaııın ılstünden uz•.~. 

)ara baKıyor. bir ~eyler arıyordu. 
Biraz ilerde otlıyan koyunları 

görünce, hemen 2 tını kırbaçlamış, 

sürüye dalmıştı. 
Onu gören çobanlar, koşarak 

etrafını sardılar: 

- Buyur ağa! 
Diyerek, etrafında dört döndii 

ler, ağırladılar. 
Ahmet, dedi. 
- Şu sırtta ü~ kurt vurdum, 

henüz can çekişiyorlar. Gidip bir' 
niz alın! Hiç değilse postundan o· 
mıızlarınıza kilrk yapın! 

Çobanlar hep birden li\fa atıldı
lar: 

- Aman Ahm~t ağanıL11, bizi bi~ 
tehlikeden kurtardınız! Dediler. 

Eğeı bu kurtl..1.-, sırtı aşmış, y•.
hut da eürUmüze dalmış olaydı, ha
limiz haraptı. Yanımızda ne köpek 
ne de bir sillih vardı. 

Ahmet atına binmiş uzaklaşı
yor, çobanlardan biri de kurtlara 
yaklaşıyordu ... 

• Ahmedin buna benzer binlerce 
hatırası vardı. 

Onun ayak bastığı yerde fena • 
Jıktan eser kalmaz, kimsenin hak
kını kinısede bırakmazdı. 

Senelerce kırlarda, ıssız orman 
larda Köroğlu gibi yaşa.ıııış, altın

da lııratile dağdan dağa a§llllŞtı. 

"Deli Ahmet., ismi, köyden kö· 

ye yayılıyor, onun kahramanlıkla ·ı 

her yerde anılıyordu. 
Ahmet on yedisirii bitirmiş, ıın 

~eklzinc girmişti . 

Artık dağlarda dolaşmaktan u · 
sanmış ve ihtiyarladığını sanmıştı 

Eskiden hatırına anası bile ge: 
mezken, şimdi köyünün en sevi"' · I 
siz insanları, evinde geçen en sıkın- 1 
Wı anlar~ gözünde tütüyor: 1 

- Acaba köyüme ne zaman va-
rabileceğim? 1 

Diye mesafeleri gözünde büyü
tüyordu. 

• Abmedin köye gelişi her taraf-
tan duyulmuş, şlrefine at.ılan si -
liblardan bulutlar oyulmuştu. 

Bütün köy delikanhları günler
ce Abmedi bırakmadılar, peşinden 
bir adım ayrılmadılar. 

Çiftte çubukta, tarlada hep be
nıber bulunuyorlar, onun batırala
nnı, dağlarda geçen vak'alannı din 
]emekten büyük bir 7,evk duyuyor
lardı. 

Ahmet. köydeki akrabalarından 
sanki elli yaş daha büyükmüş gi
bi konuşuyor, kendisine nazaran 
henüz onları çocuk buluyordu. 

Beş on gün içinde Ahmet bir
denbire değişmiş, eski macerape • 
rest hulyaları kalmamış, tekrar dağ 
!ara, ormanlara fırlamak, uçan kar
tallara nara atmak artık ondan geç 
mlşti. 

Yalnız günden güne kollan, o
muzlan etleniyor, tuttuğunu kopa -
nyor kırıyor, gittikçe kuvvetleni • 
yordu. 

Bir giin köylüler, Ahmedin ba
basına: 

- Hasan ağa! dediler, Deli Ah· 
met, artık uslandı, akıllandı. Allah 
nazardan sakla.sın? Gençliğinin en 
kuvvetli çağını, delikanlının en ve
rimli anını yaşıyor. Bize kalırsa 

Abmedi güreşe başlatalım, bu ~ 
yürekli, demir bilekli arslanı hig 
değilse bir pehlivan yapalım! 

- Zaten ben de Allalıtan böyle 
bir evlat istemiş, ellerimi açarak; 
Allabım ! bana bir erkek evlat ver, 
ona kuş sütile bakayım, boynu bü
külmez, sırtı yere gelmez bir peh
livan yapayım! demiştim, 

Artık görüyorum ki, Allah iste
ğimi kabul etmiş ... 

Ağa belki daha bir ~ey aöyliye
cekti, fakat köylüler lafını kesti : 

- Hasan ağa! dediler, o halde 
vakit kaybetmeden, Ahmedi gilre
şe başlatalım. Ona Usta olarak .... .. 
pehlivanı yanına katalım. Gene gün 
düz beraberinde bulunsun, ona 
bütün oyunlarını, güreşin bütün 
inceliklerini ustalıklarını birer bi -
rer sunsun. 

Koylüler Ahmedi bir gün tarla
da yakaladılar, dereden tepeden k:> 
nu~urken, fikirlerini açtılar. 

Ahmet evvela gillümsedi: 

- Bırakın canım! 

Dedi: 

- Ben artık herşeyden elinıi, e
teğimi çekmişim, şu halime baksa
nıza doksanlık herifleri geçmişim . 
Evet bir zamanlar ben de korkunç 
kayaların üstUnden akkuş gibi u • 
çardım, omuzumda martinim, altırr, 
da k.ır beygirim dağlara hükmede.· 
ovalara korku saçardım. 

( Devamı var ) 

lzmirde esrar kaçalcçılan 
yakalandı 

tzmir, (Hususi) - İzmir zabı -
tası, büyük m lkyasta esrar kaçak 
çılığı yapan on üç kişilik bir şebe
ke yakalamıştır. bmir hapishane -
sinde esrar kaçakçılığından mah -

kfun sabıkalı Torna Kozan köyün
den !sınai! oğlu Mehmet Akgölle 
kaçakçılık hazırlığı yapacağı İzmir 
zabıtasınca haber alınmıc ,.c poli
ııin kurduğu mükemel bir tuzak nP· 
ticesinde su~lular ele geçmiştir. 
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Ankaragüçlülerin 
Temsil Salonu Açıldı 

Gençler Spor Sahasında Ne Kadar 
Muvaffak Oluyorlarsa Sahnede de 
Aynı Kabiliyeti Gösteriyorlar 

Ankara, (Hususi muhabirimiz
den) - Ankarada geniş bir spor
cu k ii tlesini çatısında toplıyan An 
karagücünün, temsil salonu Gu 
martesi günü parlak bir tören 
açıldı. Saat 16,30 a geldiği zaman 
başta General Eyüp Durukan ve 
birçok generaller ile sayın olmak 
üzere, Ankarag!icünü sevenlerin 
iste burada hepsi hazır ... 
· Günlerd eııberi methini işittiği. 

miz salona daha girmedik; kurde· 
le lerin gerili durduğu kapının ö 
nünde koca bir koçun yumul u 
göleri ile birlikte, eşiğe doğru ince 
bir kan şeridi uzanırken kulübün 
fahri reisi General Eyüp Duru -
kanda kapıdaki şeridi bir makas 
vuruşu ile kesiverdi... 

Bu arada tamamen kulUp üy& 
!erinden müteşekkil kulüp bando 
sunun çaldığı İstiklal marşı saysı 
ile dinlendikten sonra, içeriye gi
riyoruz ... 

İlk tesir ço~ güzel; iç açan ge
niş bir salon, oldukça yüksek bir 
tavana sahip olan bu salonun sağ 
tarafı tamamen penceredir. · Per
deler açıldığı zaman içerisi çok 
güzel aydınlanıyor. Burası niha • 
yet bir kulübün temsil salonudur. 

En müşkülpesent meraklılar bi
le tatmin edecek kadar olan mü
kemmeliyet; insanı, doğrusu hay 
retten hayrete düşilrmiye kafi ge
liyor. 

Karşıda geniş bir sahne, sahne
ye ilişen gözler gayri ihtiyari yu
karıya kalkıyor ... İşte yavaş ya -
vıış yukarıya kalkan gözlerimizi, 
burada şaheser bir manzara bekle 

Binbaşı Said 

cukları bugün temsil salonunun 
açılış töreninde "İstiklal ve M.ah· 
çupları,, temsil ettiler. Temsıldt 
lıeyeti umumiyesile muvaffak o 

Albay Fik ret karabudak 

lundu demek lazımdır. Zaten ço
cuklar çalııımalarının semeresini 
topladıkları alkışlarla aldılar. . 
. Sahne, ışık ve dekor gözeJdı. 
Çocuklar da rollerini benimsiye· 
rek ve hissederek yaptılar. tık 
temsil bize gögterdi ki: Ankarag~ 
cü, temsil kolu çalıştırma işinı 
çok bilgin eller deruhde etmişler. 

Diğer bütün spor şubelerinde 
her sene kazandığı şampiyonluk· 
!arla zaferden zafere koşan An • 
karagücünün reisi Albay Fikret 
Karabudağın ve sahne işile çok 
yakından alakadar olan sahnenin 
idare müdürü Saidi burada hür
metle anmak lazımdır. Bir neşe 
havası içinde peteğini maharetle 
işliyen arı gibi, Fikret Kar.abu · 
dak ta her tuttuğu işte muhak • 
kak muzafferdir. O bir şeyden 
yılmaz. Yalnız çalışır ve ke ndi•i
n in bu pek iyi bildiğ i ça lışmak ka 
dar da, etrafındakileri yiiksek bir 
inanış içeri sı nde ç a lıstınr. . 

O halde bu kadar vasıfların hır 

pek tabii görmek lazımdır snnı -
rım. 

Temsil kolu, bu ndan sonra h1ı ! 
ta içinde "Mukaddes Ateşle Hir 
Facia., adlı Mahmut Yesarinın 

vodvilini temsi l edecektir. Kenc1'
lerine sonsuz rııu,· affakıyetler ıJ!· 
!erken yalnı7. lıurada şunları yaz· 
madan geç emiyeceğim. Ankaraırii
,ünlln vapıcı kudretine inannııyıın 
bazı klmseler, bu işe başlandığı 
zaman "Lafla peyn ir ekmek ıır: 

mektedir: Adeta boşluğa tımak- misi yürüm ez., dem işlerdi, Şinıdı 
J.aı·ını geçirmiş gibi pençeleri ta- , 

onların kulakları çınlasın. 
kallüs etmiş koca bir kartal. llhami KILIÇATA 

Geniş kanatlarının üstünde, en ---------------
. . t 1 büyük kartalın resmını aşıyor ... 

Biraz dikkat edince görüyorum 1 
ki, duvarlarda irili ufaklı tahnit 
edilmiş kuşlar ... Tece" üsümü gö -
ren yanımdaki arkadaş anlatıyor: 

- Bu kuşları tahnit eden kulü
bün avcılık şubesinden Ahmet 
Gürleyin ismindeki bir arkada~ - 1 
tır. Hepsini o cloldurmuştur. Dı -
şardan alınıp konulmuş Luraıla 

zaten bir iğne bile bulıımazsınız .. 
Dikkat: lste perde açılıyor ... 

Tablo o kadar giizcl ki: İsterseııiz 
bir an için bu güzel tabloyu hep 
beraber seyredelim: 

Havadan gelen bir topu tuhn 
kal6ci, kleleri sert ve ke~kin g 'il
geler halinde ü~t üste yığılar gii
re~çi, rakibini nakavt e ~mek üze
re en sert yumruğunu sa\ uran 
boksör, fini~te atak ya r,arak b~l -
tün enerjisini sarfeden atlet, kı -
Jıçla se!Am veren iskırımci, rilzga 
rı gerisinde bırakan bisikletçi, kar 
lıı örtülü bir yamaçtan bir pli\ -
nör ahengi ile süzülen kayakçı, 

vurduğu kekliği cansız dil~üren av 
cı . ve gelecek topu raketi ik karşı
Jıyan tenisçi va halterci hep bera 
ber aralarına aldıkları Atanın ve 
!nönünUn büstü .... Sporcunun gön
lünde ilelebet yaşıyan Ata tablo
su., ne kadar güzel değil mi? 

Her şey var .. Hareket, ı~ık, renk 
ve <e• ... Evet bitip tukenmiyen al
kı~ sesleri ... 

Ank.ııragiicünlin tem•il kolu ço-

Faner!i Semih Galııtasaraya 
g'rdi · 

Evvelce Frncrbah~edeyken A"- . 
karaya giderek Ank:rraı;ücü kllil>iİ 
ne giren Fcııerba hçcli Semih ls_: 
tanbula gelmi~ \'e Galatasaray kili 
biine girın i ştil'. 

Ye i hakemler 
Beden terbiyesi genel direk 

törlüğii yeniden b eş kişiye diıhJ 
hakem ehliyetnamesi vermiştri. 

Bunlardan Kuleli beden terbi· 
yesi öğretmeni IIü<amettin, )faıte 
pe lisesi öğretmeni Zeki, y ltzb:ı 01 

Sıdkı, Eşref Tevfik, e<ki sı10•"' \I" 

!ardan Beşiktaşlı Şahaptır. 
Hakem ehliyünamesi alan IJU 

• , 1C'I arkadaşlar bundan sonr :• tııı·ıı 

&ınıf maçları idare edccek!et'dir. 
Kayak 

Oslo, : : (A.A.) - Entcrn~'" 

yona! kayak fed~ra~yonu başl<i1 1 ''. 
binbaşı olstgrad, st. Moritzdckl 
kış olinıpiyatlarındn yapılacak ~· 
lan ka) ak müsabakalarına ,ıaır 
su beyanatta bulunmuştur: 
·· ı· lle )fuhtelif memleketlerin ta 11 

. ' ·n ri üzerine fevkallide olarak bır ".' 
yak kongresi toplanacağına dııır 

k 1 ' ti ·a«JZ ortaya çı arı an rıvaye er e' · 
dır. Maamafih böyle bir kongre 
topranm ı~ bile olsa, ırarmiş part~ıı 
kirşendeld nı u karrerıttı değiştır
mek için lazım olan üçte iki ek~e
rlyetin teminine imkan yoktur. Bıt 
itlbarla da bu rivayetlerin gerçel< 
ıa,lirilmesi kabil olamaz. 
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A 

T ayyarecilikte Yeni Bir Alet 
"Fotoğraflı Makineli Tüf ek,, 

Talimlerin deki Atışlar 

Sayesinde Tayyare 
Kontrol Ediliyor 

Bugilnkil askeri tayyarelerde 
makineli tüfek; gerek müdafaa 

ve gerekse taaruz bakımından çok 
mUhlm bir silahtır. Bu sebeple, va· 

zifesi havada düşman tayyareleri· 

ne taarruz etmekten ibaret olan av 

tayyarelerinde yegane taarruz si • 

lllu olarak makineli tüfek bulun • 
duğu gibi, keşif ve bomba tayyare
lerinde de icabında kendilerini düş 

manın av tayyarelerine karşı mü • 
dafaa edebilmek için yine makine
li tüfekler vardır. 

~-- -------

Herhan&i bir tayyarenin Uzerine 
sadece bir veya birkaç ma.kinell 

.tilfelı. yerleştirmek maksada kAfi 
değildir. Bu makineli tüfeğin hava· 
ılA rastgelinecek herhangi bir dii§· 
ınan tayyaresine karşı muvaffak! • 

yetil ve isabetli bir snrette lmllanı· 
labilmesi esastır. Bu ııebeple, daha 

Fotofrafh mald11eU tllfe.lr bir tayyareaia llzerinde 

hazar vaktinde tayyare pilotları. ....... _.. ... ••••••• 111 
•··, 

''e rasatlarının bu makineli tUfek· i Yazan 1 A Uçar ! 
leri isabetli bir şekilde kullanacak \.. ı • / 
veçbile yetiştirilmiş bulunmaları ••••• ... ••••••••••••• ••••••••••••••• 
icap eder, ki bu ise çok mUhim ol· fişek ile bamrıının işini çabucak bi
duğu kadar çok güç bi~ i~tir. tirmek mecburiyetindedir. Hangi 

Açık bir tayyare il7• riLde hava- taraf tayyareci daha çabuk davn· 
:la hiç uçmamış bıtlu.uu\ bir kim • nabilir ve isabetli bir ateş yapabl· 
oe, ~yle bir makineli tüfek ile ha- lirse, hatta tek bir kul'§unla hasmı· 
vada uçarken nişan almak ve ateş m bertaraf edebilir. 
etmekte ne kadar güçlük bulundu· tşte bu kadar ağır ve güç ııart· 
ğunu takdir edemez. Tayyarenin ıı.ı lar altında cereyan eden hava mu· 
atte 300 - 500 kilometre süratlc uç· harebesine tayyarecileri ciddi bir 
tuğu göz önünde tutuıur~a, maki· 
neli tüfeği kullanmak is~iyerı bir 

tayyarecinin herşeyden e•·vel mu • 
kabil taraftan şiddetle gelen rüz • 
garla nasıl çarpışmak ve rüzgara 

karşı ne büyük bir gayretle muka· 

• 

surette alıştırabilmek için fotoğraf 
lı makineli tüfek cihazları icat edil· 
miştir, Bu cihe.z sayesinde tayyare· 

ciler havada, tıpkı bir muharebede 
olduğu gibi birbirlerine hücum et· 
mek suretile muharebe talimleri n 

1 

t 

' 

Filmde çekilen ıı.ı re1İl11 

Düıman tayyaresine iaabet var Düşman tayyaresine isabet yol< 

vemete uğraşmak mecburiyeltinde 
bulunduğ-ı nu tahmin edebiliriz. 
· Mesele, yalnız bu rüzgara mu· 

~avemetten ibaret değildir. Tayya

relerdeki makineli tüfeklerle ancak 

çok yakınmesafelerden (100 - 200 
metre) ateş etmek ve isabet etti • 
rebilmek mümkündür. Birbirile 
karşılaşan iki muhasım tayyareden 

her biri saatte 300 · 500 kilometre 

süratle uçtukları cihetle, daha u
zak mesafelerden birbirlerin<' nişan 
alıp ateş edemezler. Ancak birbir

ledne çarpacak derecede yaklaşıp 

ateş edebilirlerse hedeflerine o za

man isabet ettirebilirler. Hatta bu 

yiizden muharebede havada muha

sım tayyarelerin birbirlerile çar -
pışmalan çok defa vaki olan bir 

keyfiyettir. Havada düşmana bu 
derece sokulmak; çok büyük biı· so 

ğukkanlılık ister, ki bunu her tay· 
Yareci gö~teremez. 

pabilirler. Şimdi bu cihazları an • 
latalım: 

Resimlerde görüldüğii veçhile 

bir makineli tüfek modeli üzerine 
hususi bir surette yerleştirilmiş bir 

fotoğraf cihazı vardır, ki bunun \. 

çinde film bu)unur. Tayyareci bu 

cihazla talim yapacağı zaman bu· 

nu tayyaresinde hakiki makineli tü 
• feğin bulunaca~ yere tesbit ederek 

öylece uçar. Havada birbirlerine 

düşman farzedilen iki tayyare ta
lim maksadile hücum etmek iste • 
dikleri zaman, evvela birbirlerinin 

üzedne doğru uçarlar ve birbirleı i 
nin iyice yakınına geldikleri vakit 

· ıkineli tüfeği ateşliyormuş gibi 

--

tetiği çekerler. Tetik çekilince :hu • 
ıusf bir tertibat yardımiyle fotoğ· 
raf makinesi faaliyete geçer ve o 

anda adesenin tam karııısma te64· 
dUf eden cismin resmini çeker. Tay 
yareci tetiğe bastığı mUddetçe fo

toğrafın içindeki film döner ve m\I 
teaddit resimler alınmış olur. 

Tayyareci aşağıya inip de film 

banyo edildiği zaman, o tayyareci· 

Din hedefine tam zamanında ve doğ 

r•ı bir surette nişan alıp alamadığı 

til'l'ldeki resimlerden belli olur. E· 
ğer filmde resimlerde düşman tay· 
ya.~csi tam merkeze isabet ettiril • 
mis ise, o halde tayyarecinin o mer 
misi düşman tayyaresine isabet et· 

tirilmiş sayılır. Fotoğrafın içinde
ki sanive taksiıratlı bir saat dahi 
ayni Z<:.'l'landa film üzerinde g;· . .ru. 
keceği cihetle, tayyarecinin hangi 

z•maııda ve ne 'ıaı:lar müddetle is.ı.

bdli bir atış y ıotıjhnı hesap v~ 

kontrol ttmek m\ımkün olur. 

t? .ı. cihazın icaclından evvel •ay

yareciler talim esna!llnda dü§man

larına i:aa bet eV.iı ip ettiremedikle · 

rini kendileri ancak göz kararile tah 
min edebiliyorlardı ve hiçbir tay

yareci de isabet etiremediğini zan

netmiyordu. Hazarda ayni orduya 

mP• :sup tayyarecilerin birl.irlerini 

dü-;•r:aıı farzeder 'J( havada hakiki 

fişJ .ı· ıe birbirleri 'jzerine a •eş et

mek suretile hakil:ate yakın bir ~e

klltle talim yap.nalarıne. isP. hi~bir 

sun•ıle imkln yoktu. Bu suretle 

tayyarecilerin hakiki atış kudret 

ve kabiliyetlerinin kontrolU e'"'elce 
mümkün olamıyordu. Halbuki şim
di tayyareci böyle bir talimden av
dettc nt' kadar muva.ffakiyet idrl;1. 

ed~--.~ .t~in, fotoğraflı makine!• 

tüf~;i ile taliıı' esnasında ç~ktiği 

resimler hakikatı saniyesile isbat et 

mekte ve o tayyarecinin bu atl§ı 
muvaffakiyetle yapıp yapmadığı • 

nı rivazi blr kati~etle göstermekte· 
diı:., 

A.UÇAH 

j 

_ı 

Bundan başka diğer mühim bir 
nokta daha var ki, o da makineli 
tüfek ıle nişan alıp ateş etmek; an 

cak bir iki saniye i~inde olup bi
ter. Çünkü tayyarelerin sürati ha

sebile, makineli tüfeği kullanabil • 
tnek için elde daha fazla zaman yok 
tur. Bu sil8.hını kullanmak istiyer; 

tayyareci, düşmanına yaklaşır ya;c 

!aşmaz g.ı.yet çabuk nijan alarak 

tetl&i gekmek ve atabileceği 5 • 10 Fotoğrafb makineli tüfenk cıhazı 

Gebelik 
Hıfzıssıhhası 

-1-
Size şimdi gebeliğe ait bütün 

hıfzıssıhhayı anlatacak değilim. Fa
kat buna rağmen o cihetlere esas o
labilecek kısımların mufassal bir 
şekille izahını yapmakla diğer te
ferruatı da ihsas etmiş olacağını 

zannediyorum .. 

. Emevi Sar~ylarınd·a 
Sefahat Alemleri 

Hafife Yezidin Sarayda Yaşadığı 
o A 

Sefahat ve işret Alemleri 
Herhangi bir suretle olursa ol -

sun hastalık geçirmemiş ve hii.ınil-ı 

kaldığı müddete kadar da ayni şe
rait altında yaşıyan gebe kadın • 
!arda doğumun en ufak bir arızası· 
na tesadüf edilmez ... Eğer bu gebe
lik kadının ilk hamileliği ise böyle 
zamanlarda batnın kenarları yu -
muııar, bu suretle karın muntazam 
ve yuvarlak bir şekil alır. Bu vazi
yete her kadında tesadüf edilmez. 
Bazıları birkaç çocuk doğurmuştur. 
Böylelerinin karınlarında ekseriya 
çatlaklık görülür ve yeni bir gebe
liğinde karın kalçalarına doğru sar
kar. Böylelerine " Torba karın,, de
nilir. T:ımaıniyle sarkık duran ve 
hiç bir yerden mukavemet görmiye-ı 
bu karınla kadı11 yürüdüğii, veya 
iş gördüğü zamanlarda çok yoru -
!ur. Bu slrada karnın oyluklara 
sarkmasiyle meydı\na gelen kıvran· 
tı ve kırışıklıkların arasıında bazı 

hafif kızartı, sızı ve hattA iltihap 
da olur. Bu vaziyette bulunan ka -
dınlan rahat ettirmek için bütün 
vasıtalara başvurmak llizıındır. Ya
ni bunu kısa bir cümle ile hulasa 
yapmak icap ederse, böyle kannlan 
sabit tutmak asmak 18.zımdır. Bu 
cihet için kullanılan hususi karın 

bağlan tatbik edilirse herhalde is· 
tenilen maksada varılmış olur. 

Korsa ve Kano Bağı 

Eğer kadının evvelce korse kul· 
!anmak mutadı ise gebeliğinin dört 
ayı zarfİnda yine istimal etmesinde 
hiç bir mahzur yoktur. Bu nasihat 
ilk gebe kalanlara daha fazla lazım· 
dır. Yoksa diğerleri vaziyetlerin'3 
münasip birer korse taşıyabi · 
lirler .. lki katlı karın bağı karın ke
narlarını ve dolayısiyle rahmi tesbit 
eder. Gebeliğin son devrelerine ge
lince karnın aşağı kısımların<la kor 
seyi çok sıkmamağa dikkat etmeli. 
dir. Zira çocuk bu esnada gördüğii 
tazyik ile çıkacak bir vaziyete ge -
lir. Kadınlar karın korsesi yerine 
faniladan iki kat yapılarak karnı 

sarabılecek bir şekilde bağlar da 
kullanabilirler. Bunu sağdan, soldaa 
ve arkasından göğsüne doğru inen 
askılar ile asmak yukarıya kayma· 
sına mani olmak için de oyluk hi
zalarıtıdan bağlamak lazımdır. 

Bu zamanlarda giyilecek dar el
bise çocuğun diişmesine veyahut da 
gebelik müddeti dolmadan doğumun 
gayri tabii bir suretle meydana gel
mesine sebep olur. 

Gebe kadın • çok dar olmama1< 
şartiyle - kendisini soğuğa karşı mıı 
hafaza edebilecek elbiseler intihap 
etmelidir. Bu sırada soğuk almama
ya bilhassa dikkat etmek llzım -
dır. Zira bunun tesiri nezle veyahut 
bronşite sebebiyet verir. Bu zaman
da vaki olacak her öksürüğiin sade
mesi karnı sarsar ve bu tesir rahme 
kadar sirayet edebilir . 

üşütme be.zı defa da böbrek ta. 
raflarında afet yapar, ve nihayet 

Emevilerin halitesi Yezit bin 
Abdülmelik, muhteşem sarayının 

Hindistan ve Türkistandan geti • 
rilmiş itrişahiler, reyhanlar, tür
lü tilrlii renklerde çiçeklerle mun 
tazam tarhlara ayrılmış bahçesi
nin yine rengarenk çakıl taşlan 

ile ayrılmış dar yolları üzerinde 
yürüyordu. 

Arkasında r esmi halile elbi • 
sesi yoktu. 

Gayet kıymetli ve ince ipekten 
bir entari Ye üzerine de kırmdızı 
ipekten bir cübbe giymişti. 

Haliteyi bu şekilde, bu kıyafet

te görenler, arkasındaki (Siyabül
münademe) ~ile muhakkak bir 
cümbü~e. bir eğlenceye gittiğine 

hükmederlerdi. Çünkil (Siyabül -
münademe) halitelerin hususi 
zevk hayatlarında, safi eğlencele-

1 ı·inde giydikleri elbi~I' idi. 
Yezit, başına serpuş yerine çi

çekten bir ekli! koydurmuştu. Ar 
1 

kasından takip eden yirmi köle 
Ye yirmi hadımağası (Emirülmü
minin ... ) Hazretlerine sefahat yu 
vasına götürüyorlardı. 

Bahçenin muntazam tarhları a
rasından geçtiler. Hususi ve ince 
bir zevk ile yapılmış cümbüşha • 
neye girdiler. 

Yezit, ipekli ve sırmalı sedirine 
oturdu ve ellerini vurdu: 

Ser hadımağası hemen Yezidin 
karşisında boyun kırdı. 

- Eğleneceğim. Cümbüş ba~ • 
lasın! (Habbabe) ile (Sellame) 
de halvethanede bana muntazır 

olsunlar. 
Yezit, verdiği emirlerin derhal 

icrası)ıı arzu ederdi. En ufak bir 
ihmal onu kızdırır ve böyle bir ku 
surun s a h i b i n i <l e r h a 1 
h u z uru n d a g ö z ti önünde 
katlettirirdi. Bunu tecrübe edebi
len ve giizlerile birçok emsalini gö 
ren baş hadımağası, Yezidin em
rini hemen icra iç.in huzurdan çık
tı. 

Cüıııbüşbaııenin ııihayeti n deki 

sırma işlemeli hil' perde yavaş ya 
vaş açıldı. Arkasından iki bii>·ük 
ve kapalı kP.pı gözüktü. Kapılar
dan biı·inin önünde iğdiş edilmi' 
bir oğlan, arka<ında kız elbisesi, 
diğerinin önllnde de erkek elhi,e
si giymiş gayet güzel bir cariye 
divan duı·uyorlardı. 

Yezit, tekrar el vurdu: 
Düyük ve kapalı iki kapıclan bi

ri açıldı. Gaipten gelen ahenktar 
bir musiki sesi geniş divanhane -
nin kubbeleri ııltında tatlı nağme
lerle akisler yaparak yayıldı. 

Tamamen çıplak Yiirutlerini in
ce tilllerle örtmilş on genç kız içe
ri girdi. Bunlar mu<ikişinasl:ırdı. 

Ahenktar bir surette inlettikleri 
utlarına mızrap vurarak ilerledi -
ler, Yezidin önünden geçerek se· 
dirin sağ tarafında ve tek sıra o
larak mevki aldılaı·. Bu kafileyi 

böbrek has ta lığı husule gelir. Bö b- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!! 

reklerin bu iltihabı uzviyeti zehir . jın kaşıntı ve akıntı gibi arızalanl<ı 
ler, ve hamileliğe yakin zamanlarda kullanılması muvafıktır. Bilhassa 
havale illetine sebep olur. Bunun i- lavaj takımları çok temiz olmalıdır. 
çin içerisinde bulunulan mevsime Kullanılacak alet camdan, ucu zey
göre giyinmek velhasıl soğuk alma- tin tanesi gibi yuvarlak ve dört de
mağa çalışmak lazımdır. likli olacak her defa istimal edilil'-

Böyle zamanlarda giyilecek a- ken temiz su ile kaynatılacaktır. 
yakkabıların yüksek topuklularını Lavaja mahsus kullanılan kap sır!ı 
intihap etmemelidir. Topuklar dai- olmalıdır ki her zaman kolaylıkh 
ma alçak olmalıdır. Zira yüksek öl<- temizlenebilsin. Bu husus için sar· 
çeler kadının düşmesine sebep olur. !edilecek suyun miktarı iki litrey2 
Bunun neticesi de vakitsiz bir doğu- yakin olmalı ve hararet derecesi d~ 
mu husule getirebilir. 35 - 36 arasınd:ı. bulunmalıdır. B•ı 

suyu kaynatmak ve içerisine de 
Hususi Tuvalet ile Olan Alaka 

doktorun tawiye edeceği ilacı iliıı:ı 
Gebelik esnasında hıfzıssıhha· ile katmak lazımdır. 

ya tamamiyle riayet etmelidir En a- . Bazı defalar bu husus için ok . 
şağı haftada bir gün umumi biı sijenli su ve permanganat dö pott>.s 
banyo yapılması ve bilhassa tena- mahlülü .ıe kullaıulabilir. Süblüm<! 
sül cihaz•nın temizliğine temas e . ile 13.vaj yapmak hiç doğru değil -
den hususlara tamamiyle riayet et- dir. Bunu ancak doktor bazı ihtiyaı:
meli.lir. Hazineye arada s:rada la- !ara göre az bir miktarda tavsiye 
vaj yapmak ta bazı kadınlar için edebilir. Zira fazla istimali zehiılen 
lüzumludur. Fakat bunu fazlasiyic meğe sebebiyet verir. 

ııiistinıal etmemek lazımdır. Lava- Dr. Mecdi Emin S:ııyman 

yine ve bu sefer daha güzel on 
gent kızdan mürekkep ikinci ka· 
file takip etti. Bunlar da tatlı ses
lerile şarkı söyliyerek ve keza Ha 
life Yezidin önilııden geçerek sa· 
zendelcrin yJınıııda durdu !ar. Bir 
üçüncü kafile daha belirdi. On 
genç kız, çıplak vilcutlerini saran 
ince ipek tüllerin uçlarını ellerile 
tutarak ve bu tülleri gah açarak, 
ışvebazane hareketlerle tahrik e· 
dici rakslar yaparak Halifenin 
tam karşısında durdular. 

Genç kızlar kafilesini müteakip 
kapalı olan ikinci kapı da açıldı. 

Şimdi buradan da gılmanlar ka • 
filesi sök un ediyordu. ·Nerede gü • 
zel çocuklar var$a hepsi de (Şanı 
Halifeye muvafık ve Yezit bin Ab
dülmelik Hazretlerine lfıyıkbr) 

Denilerek Hilll.fet sarayına dol
durulmuştu. Ar!<alarında göz alı

cı renklerde kıymetli libaslar var
dı. Ellerimle tefler, utlar çalarak, 
şarkılar okuyarak resmi geçitle • 
rini yaptılar ve kızların karşısın

da, Yezidin sol tarafında mevki 
aldılar. 

Yezit bir daha el çırptı. 
Bu sefer açık kalmış iki lapı • 

dan tekrar kız ve oğlan kafileleri 
içeri girdi. 

Oğlanlar arkalarına kırmızı, ma 
vi, yeşil turuncu elbi•cler giymiş
ler, biribiri arkasında ellerinde bi 
rer kadeh ve birer ~ise olarak gel
diler. Kızlar ise ilk gelen kafile -
!erden daha dekolte bir v~ziyetle 
ve murassa tepsiler üzerir.de nadi. 
de mezeler getiriyorlanlı. 

Divanhanede hasıl olan kısa bir 
sükütu müteakip ııtların ve tcfle
rin müşterek nağme leri kı7.lı oğ

lanlı tatlı sesleri ara<ında fıııfif 

hafif yükselmiye ba~ladı. 

Sakilik eden gılmanlarla meze 
sunan dilberler birilıiri arkaAıııa 

Yezidin önünde diz çökerek içki
nin haram oldui(u hutbelerde lıal 

ka telkin eden İslam Halifesine 
~arar ve meze t akdim ediyorlarıiı. 

YPzit, art ı k sarho~ olmıı~tıı . 
Bs• hadımağasına: 

- Hediye sandıji-ımı getirin!. 
Emrini verdi. Dört kişinin 1riiç 

kaldırdığı abanoz ve sedef kak -
malı koca l>ir sandık Yezidin ku
nılduğu sedirin ônüne getirildi Ye 
kapaji-ı açıldı. 

Yezit, kolun~ bir oğlan p;ir:niş, 
bir eli ile de ıııne sunan dilberle 
riıı belinden ya;.alanıı~ bir halde 
seııdeliye sendeliye ayağa kalktı. 

Sandığın muhteviyatını teşkil e • 
den çeşit çeşit nadide mücevhe -
ratı hirer birer alıp kar~ı,ında diz 
çöken dilberlere dağılmıya bas • 
!adı. 

N'ihayet yoruldu ... Birer birer 
başa çıkamıyacağını anlıyarak 

avuç avuç "ağına soluna serpti. 
Bu suretle de istediği gibi hare • 
ket edeınecliğine kani olmalı ki, 
şarabın. nrdiği müskir yorgunluk 
la •andığa bir tekme \'Ul'Jl!"llk muh 
teviyatını di\•anhaııenin ortasıııa 

yaydı. Ve kendisini geni~ edirin 
üzerine atarak bağırdı: 

- Habbabe .. Sellame !. lhydi 
sizi bekliyorum ... 

Divanhaneyi dolduran yüzlf'ı'C& 
oğlan ve cariye, yerlere dökUI • 
miiş. etrafa, Q4c;ıln11*, müc.cvher;ı

lı kapışırl&rken büyük iki kapıdan 
iki dilber belirdi. 

Bu di)lıerlerin oirinin arkasın
da hkenderiye kumaşından ya • 
pılmı~ şeffaf bfr gömlek vardı. 
Vilcudünün beyazllğı adeta ıLtt'

lar saçıyordu. Başını ipek bir ör
tü ile örtmü~tü. 

Saçları ~akağınıb halkalar te9-
kil ediyordu. Zarif burnu sedefe, 

kan gibi kırmızı dudakları ltıl'a 
benziyordu. Elinde kuştüyilnd'en 
büyük bir yelpaze Yardı. Bu yel • 
pazeyi kıymettar yüzüklerle atis
lü kınalı µ.armaklarile sallıyor ve 

(Sonv 7 nci sayfada) 
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_ IU.ll mı dlln geceden bahse- Bu ııon kelimeleri o derece se· 

"fb;ahfm Tarım,, a Vaıı:an ı Dr. Mecdi Emin Sayman .,. 
&yonunuzl öyle ise durun da din· viınli bir tarzda, dudağını bUkerek 
leyin dedi. Ve atını durdurdu. Ben söylemişti. ki babası gayri ihtiyari 
4e onun gibi. yaptıın. Refik Bey glilümsedi. 

Nihayet Müftilnilıı gönlil oldu. 
Eline taze yontulmug lwnıll kalellli 
aklı, ve huaust surette cilfilandınl· 
mış yt'fil bir kiğıt llserinde bir iki 
daltlka cızırdattı, cızırdattı; mil • 
re"kep kurumadan evvel yanında· 
k1 tencl<e kutudan aldığı yaldızı ka
ğından üzerine dökerek: 

- Al bakalım, benim emektar 
AbdUlkadiriın; Allah rastgetire .. 
Diyerekten kağıdı eline tutuşturdu. 
Abdülkadir yazıyı gözünün ucuyla 
ııüzmeğe başladı: Artık, aradığını 

tam•mi:·le bulmuştu. Bu yazı ile 
k~ndiııinc mesçitlerde vaız edebil· 
mek müsaadesi de veriliyordu .. Se
vincinden yerinde duramamağa boı; 
Jadı. Dizleri \lzerlne çöktüğü yer -
den ayağt kalktı, kar~.qındak! se· 
dinle iki büklilm oturan aksakallı 
Müftünün elini öptükten sonra, ka
pıya kadar el kavuşturaraktan ar· 
kan arkan yürüdü... "Abdtilkadir 
kolunuza duayi unutmayın Müftü 
Efendi hazretleri,, dedikten soın u 
Fetvahanenin oyma çiçekli siyah kn 
pısını gıcırdatmaksızın yavaşça çe

kip ayaklarının ucuna basarakld.••, 
merdivenlerden gürültüsüzce inip 
gitti .. Bir taraftan icazet, diğer 

taraftan da v9.ızlık payesiııi de ge
çiren Abdülkadir, birdenbire çok 
deği.,=işti. Evinde eskisi gibi karı
larını karşısına alıp onlarla çalçene 

yapmıyordu. Akşamları yemeğini 
ayırtıyor, hatta küçük karıBını bi

le sofrasına kabul etmiyordu. Yal -
nız odasına çekilin kitaplarla meş
gul oluyor ve bir takım mali hlll • 
yalarla gönlünü eğlendiriyo:-dı'. Bir 

teY istiyeceği v.ıkit sert bir lisan 

kullanarak kanlarından birisinin 
adını çağırıyor: ist<':!;fri hizmet ya· 
~.ldıktan sonra, yar.ındn oiraz ayak 

ırilrtecelt olurlarsa, hemen çekilip 
ı:ttmelerini temin için suratını bir 
kan4 aaıyordu. 

nk karısı Dudu Hatun zeki ve 
ayni zamanda da çok tecrübeli idi. 
Bu vuiyetlerin nereye varacağını 

secmlş olmalı ki, bir gün yoldal'lar 

arasında. meydana gelen bir tO\)lan· 

tıda onlara dert yanıyordu : 
- Herifin fikri bozuk, •o,.und:ı 

bir şey çıkaracak ... 

En küçlik hemen atılarak sözü
tıü kesti: 

- Haydi oradan gartalab garı, 

neye sütü bozuh ohıyon"'" • Sen -
aln sütü bozuh, eğer bunu Efeıırti
ye babar ve.-mez•en yuzumu da 
tukur! .. 

Ayşe, sen göreceksin, der gibi 
müstehzi gülümsedi, ve odıvlıın çık 
tı. l>ııdu sonra başını öbür yoldaşı 
Hasibeye çevir~rek: 

- Gardaşım Allah bu a\'rad:ı. 

ahit versun; ben ne söyteyom o ne 

ağnayo, insan değin, onu da araya 

Cknç k ız n yanında, saçları bo· 
yalı, garip biı tı. valet giymiş iri 
bir kadın vardı. Birkaç adım ötede 
Emest Robotam, ince sesli, yüzll· 
n'ln kemikleri fırlamış bir kadınla 
konuşuyordu. Rut daha meydanlar 
da yoktu. 

Mrs. Brenzler, birden: 
- Nansi, Mr. Bişopa bir kok

teyl verir mi.siniz diye bağırdı. 

Den ilerledi. Genç 1ı::ı& fula all
ka gıı.terınlyen bir tavırla güliinı
ledl. Ve yanındaki iri kadına: 

- lreo, ıııuınederııem Kr. Bilo
pu tanımıyorsunuz? öyle ı.. .ıse 

tanıtayım diyerek Deııl takdhn et
ti. Nanai alay mı ediyordu? Fakat 
yüzünden böyle bir eey rörilıınıü • 
yordu. Dan ne .ıiyllyeceğini fllfll'
llll§h. Ne iM, Metrdotel yemeğin ha 
ıır oldu~u IÖyliyerelı lı:mıdia!nl 

müvkill bir vaziyetten kurtardı. 

Y emelı. ııalonuna girerken Rut açılı: 
mavi aatenden bir elbise giymiıı ol
duğu halde koşarak geldi. Vtsefir

lerden geç ıeldlği için özür diliye
ıek Iil. Robotaııı ile Bil Tornle)'.'lıı 

gatacah değillıı ya, blz kendi bıılı· 
m.ıza derdimise yanah. Ben herUln 
bu gidlaabnı doğrusu beğenmlyom, 
hem böyll B böyUa. on ııeııı~lr o
onun galınnı çekerem de hiç malı· 

mın huyunu bilmez miyim.. Emme 
burayı belleyin "Sözüm çıkmazsa 

burnumu keserim.'' Hoca artık :ınea
çit mesçit dolaşarak bol keseden 
v9.ızlarına devam ediyordu. Bir gUıı 
Ahiler camisinde verdiği bir vlız ./ 

• 
da: 1 

"-Ey ümmeti Muhammet! Ma-ı 
lumunuz olsun ki: Artık kıyamet 
alametleri zuhur edegeldi. Allah 
korkusu, haya, edep, merhamet ne 
varsa kalktı.. . Böyle ümmete pey
gamber mi şefaat eder! Asla, asla 
hafazanallah. Hizl cehennemi zü · 

bera., ancak ve ancak bir halas yo
lu kaldı ki, o da nedir. Ey cemaati 
Müslimin, bilir misiniz? Dinleyin 
ey günahkarlar, kulak verin sözlen
me: Zira pişman olursunuz! Anka

rip tövbe kapılan kapansa gerek· 
tir. Ruzu kıyamet geldi çattı. Vaki: 

fevteylemek zamanı değildir. Biran 
evvel Allaha yaklaşmanın yolun.ı 

bulalım. Hemencik o yola revan o
lalım .. tşte ey tariki müstakim ce -
nahı hak taala buyuruyor ki: 

"Ahir vakit kullarımdan birisi 
dişinden tırnağından artırıp ve her 
neye ki gücü yeterde elinden kapa
nını, aciz bendeniz gibi, bütün ömrii
nü ilme vakfeyliyen bir Müslümana 
hediye eylerse, ol kulum için nan 

cehennemi haram eylerim!., buyu
ruyor. "Ve şol kadar da sevap ifa 
edilse gerektir ki, dünya llzerinde 

halk olunmug ne kadar ağaç var is3 
her birinden binlerce kalem yapılı!) 
deniEler de mttrekkep olsa, ve ol
kadar da katip meliike halk olunup 
yüz bin yıl yazsalar, yine ol 'kulun 
eevabını bitirmiyeler. Kitabı beytte 

böyle muharrerdir. 1nanmıyan ne
üz!lbilli.h kifirdir .. ,, dedikten sonra 
vaızın nihayet kııııuını bitinni§ti. 

Dinliyenler üzerinde vau: pek mües
sir olmuştu. İhtiyar dul kadınlar, 

hocanın mUbalagalandırdığı bue se
vaba erişmek için, ellerinde avuç -
lannda ne varsa boyuna ona taşı -
yorlardı .. 

(Sonu yarın) 

lılıı:l geçti. - Hay şeytan kız! Kocan ola· 
Seeini alçaltarak n boğuk bir cak adama ııimdiden öyle acıyorum 

-.ı ki. 
_ DUn gece, yalnız içki olarak - Baba, benim de hayatta iete-

blr bardak soğuk eu içeceğimi söy- diğlm şey, eğer evlenecek olursam 
llyeyim de rahat edin. Ve sonra da kocamın sizin tabiatte olmasıdır. 
alayınıza devam edin dedi. Kızının bu sözlerinden hoştanan 

Bunları söyledikten sonra atını Refik Bey bana dönerek: 
kırbaçlıyarak fırladı gitti. tffetin - Halit! Siz bir şey söylemiyor· 
bu sözleri beni çok şaşırtmıştı. Bir- sun uz! Muhakkak kızımın delice 
den Refik Beyin bağırdığını işittim. hareketi karşısındaki bu yumuşak· 
önümllzde bir toz tabakası lffeti , lığımdan şaşırdınız galiba! 
atının dörtnala koştuğıınu göııteri- -- Bilakis. Sizinle ayni fikirde
yordu. Biz de atlarımızı sürerek tf. ylın. l<uzinim öyle sehhar bir tabi· 
fetl yakalanmak için fırladık. Fakat ati var ki şüphesiz babasının ilk 
genç kız iyi bir binici idi. Daha ke.ı olarak cazibesine tutulması lizıın· 
disine yelişmeden çılgın gibi koşan dır. 
atını zaptedebilmişti. Bunu yaptık tffet müstehzi bir gülüşle: 

Yoz1n1t konareslnde hazır bulunan partililer b. _ Acaba cazibeme tutulm"m 
6- a· tan sonra da koşuda kazanmış ır ..., 

Yozgat, (Hususi muhabirimiz • met Çiçek, Mehmet Erol, ve SrJiril. kimsenin tavrile yanımıza geliyor- kimselerin listesi arasında zatıati • 
den) _ Vilayetimiz c. H. Par- Korlım~.z müttefikan seçilmişler • du. terinizi ..;e görecek miyim? dedi. 
tisi senelik kongresini Parti kurağ;n dir. Heyeti umumiye taı·afındl.n ve- Refik Bey k;ızıııııı bu hareketin<' - Tabiatile Kuzinim, hatta bi • 
da değerli valimiz Feyzi Gllrel'in rilen bütün dilekler encünıenlere kızmış söyleniyordu : rinci olarak! 
başkanlıkları ve müşahit sıfatile havcle edilip encümenlerin derin _ Bindiği atın huyu iyidir. Us- - Halinizden bunu pek de üınit 
bulunan sayın Aydın saylavı Ad - tetkikinden sonra ı,ayanı kabul gö- ıu bir hayvan ama, böyle de delice- etmiyorum! 
nan Menderes'in huzurlarile 15.12. rUlen kısımların t.eyeti '.lIDumiyeye sine koııturmıtk i~in bir sebep de - önümüzdeki güzel manzarayı 
938 tarihinde perşembe günü öğ . arz ve teklif edilmek üzere ertegi ğil ya! ve bazı köylerin yerlerini ve isimle-
leden sonra saat 14 de Maden ilçe- günü sabahleyin tekrr..ır toplanılmak Cevap vermedim, sesimin \il •c· riııi söylemekle meşgul olan Refik 
sinden 12 Boğazlıyan ilçesinden 14, şartile celseye n\hayet verilmiştir. yişinden !fÜphelcneceğini düşüne • Bey, km!!ın bu s':>z'erini ı,:tmedl. 
Soreyun ilçesindzn 12 ve vilayet 16 '12/ 38 cwna sabahı ikinci defa rek bir şey söylememeği daha m.i- Küçü patikalardan geçerken 
merkezinden on beşi ki ceman olarak toplanan kongre heyeti di • nPsip buldum. Birkaç saniye son atlarunız çok yavaş yürüyordu. tf· 
elli üç parti üyelerinden, !ek sahiplerini istizah ettikten son- ra birleştik. o vakte kadar kcnd•.- fet de, rüzgarın şiddetinden yüzü
bundan ba.şka devair rüesa ve me- ra genel tlyönkurulu seçimine ge- mi toplamıştım. Bana atfettiği na - nü korumak için başının etrafına 
murininin ayni zamanda da 60 a çilmiştir. üyeliklere Kültür direk • zarlara sikin bir çehre ve lii.kayd sardığı eşarpını sallıya sallıya ses • 
yakın samiin ki 150 kişilikten iba • törü Turgut Tarhan, Nazım Kafa- bir tavır gösterdim. sizce yanımızda gidiyordu. 
ret bir kitlenin iştirakile yapılmış oğlu, Salim Korkmaz, Bekir Altıok, R~fik Bey: • Bi: müddet ~~ h" gittiıc'.<'n ~ n· 
tır. Ta.plantıya lstiklil marşile baş- Araboğlu Ömer Uslu, Bedriye Ak- - Çok ihtiyat.sızsın iffet diye ra mağaranın civarına geldik. tçe· 
)anıp arkıı.sından eayın valimiz Fe.v san, Şevket Yasa, Topacın Cevdet çıkışıyordu. Bir daha böyle yapar- risini dolaştıktan sonra civarında 
zi Gürelin veciz hitabesile bllyük Gökçe, mümessillere de Haşim Tat- san seni ata bindirmem. Ba.şını gö. ki asırdide ağaçların altında binuı 
ölü Atatürkün kalplerde y~r tutan lı, Salim Korkmaz, Rifat Kozan, K:ı zünü yarıp bir de bununla mı uğ· dinlendik. Vakit on ikQ<e geliyor· 
aziz hatırası 3 dakika sükutla taziz dir Çetin, Asını Bektaş, Mahmut Al raşacağım, bunu mahsus yapı)"<'"· du. Geri döndük. Yolda önümüzde 
edilmlgtir. Bundan sonra bir sene pak müttefikan seçilmişlerdir. sur. Böyle birdenbire deli gibi fır· Gemlik körfezi bütün ihtişaınile 
içinde yapılan ve baprılan işlere H. T. J:,man.ı sebep ne idi k;ızım? daha açık mavi renkli sema altında 
ait raporlar okunmuş, encümenler 111 811 91! Iffet yavaşça: sanki etrafındaki tepelerin gölge • 
seçimine geçilmek üzere kongre baş Kütahya C. H. P. kon- -- Ben de bilmiyorum babacı- leri!P kararmış gibi daha koyu ma· 
kan ve katiplikleri seçimi yapılmış dil k • b" }" v. ğım udi. vi bir renkle güneşin altında yer 
kongre birinci bqkanlığına valimiz gresi . e ve lŞ ır ıgı . - Nasıl bilmiyorsun? yer, bulutların geçişine teb,an al • 
Feyzi Gürel, asbaşkanlığa Haııiın, Kütahya, (Hususi muhabirimiz- - Fikirlerim o derece çabuk si- tınla yazılmışa benziyordu. 
katipliklere de Asmı Beırtaıı ve Be· den) - Cümhuriyet Halk Partisi linip gidiyor ki beş dakika sonra, (Denmı Yar) 
kir A!tok müttefikan seçilmişler • vilayet kongresi mevcut kaza de • !!!!!!!!!!'!!!!!'!!!"''"!"•-!!!..!!!..~!!!"''!,_!!..!!..'!'~"""!...!'!..!!~~!!!!!'!'!"'!!!!!!'!!!!!'!!!!!'!"'!'!"!!-~!!!!!'."!!!!!!!'~!!!!!~ 
dir. legelerinin huzurile toplandı. Daire k&t haline kalbetmeğe çalışacağı • ı Kaza muiaııııa.slan hallı:ı ve hayat& 

reisleri ve kaza kaymakamları da mıza i§aret ettikten sonra halkın içinden tanıyan bir ruhla kocıw;ıtu • 
Dilek encümenine Yuauf Koç, 

samiin sıralarında yer alınış bulu- anı.smdaı:ı riıı;ülüp gelen delegelerin lar; ulkı muhtelif Ahalarda kolay 
Feyzullah Şen, Osman Boğaz, Kadir 

nuyorlardı. Ebedi Şefin hatıraları- halkın dilek ve isteklerini açılı: v.ı lığa kavuşturacak dilekler; köy 
Çetin ve Ali Karahan. a.;A 

m taziz için ayakta ihtiramla sü- aydınlık olarak dile getirmelerini kalkıom.,.ına Te kültür üatünl~-
Heoıap ve bütçe encümenine Ba-

kü.t edildikten sonra Parti başkanı söyledi. ne götürecek tekliflerde bulwıdu • 
.,haettin Çölkeııen, Mehmet Aksoy, 

vali Nazif Ergin açış nutuklarını Bundan sonra kongre reislerı, !ar. Hele "Uşak,. lılar ne kadar can 
Sadettin Uyar. Klzım Dönmez, Ah 

irat etti. Sayın valimiz bu nutuk.la- katipleri seçildi, önce ~'iliyet i~ lı ve heyecanlı konuşuyorlardı. Da· 

'- .. ı ~,' ı , • • • r. 
rında, Ebedi Şefin ebedi armaganı heyetinin çalışma raporu okundu. ire reisleri de sorulara, istinızaçlara 
olarak tavsif ettiği Halk partisinin Bu n.por, halkla hükumet arasın- cevap veriyorlardt. lnsan yalnız şu 

:· .. ' ... 

RADYOliN 
' ·' ~ . . . . . 

İle SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra muntazaman dişlerinizi fırçalayınıı:. 

bütün milleti içine alan tek ve ör- daki birlik ve bağlılığın en iyi ifa- kongrede bulunmakla bile halioll 
nek bir vatan cemiyeti olduğıınu, delerinden biri idi; çünkü geçen halkla idaresindeki feyzi anhyabi · 
halkla hüklımetin bu cemiyetin Ke- kongrede tesbit edilen dileklerden lir. Dilekler müzakere ve tesbit e· 
malist havası içinde kucaklaşarak pek çoğunun gerek vilayet teşkila- dildikten sonra, parti viliyet idarb 
ve dilek birliği yaplı,!nıı, büyük in- tıca ve gerek cumhuriyet hükiıme- heyetinin seçimi yapıldı. Genel kur
k;uaplarımızın böyle bir birlik şu timizce yerine getirildiği, hatta ba - may ikinci başkanı Asım GUndüziltı 
unından doğduğunu madde ve va- zı kanun maddelerinin bile bu dilek muhterem hemşirelerile tayyare a
kıalarla anlattı, bugün de milli şe- tere göre tadil edildiği görüldü v" lay kumandanının sayın refıkaları 
fimizin yüksek ve örnek hareketle- sevinildi. · ve aynca çiftçi ve tüccarlardan al· 
rinden ilham ve hamle alarak dai- Çalışma raporundan sonra he- tı kişi intihap edildi. O akşam mu· 
ma halka, bu temiz ve asil kayna· sap ve bütçe encümenlerinin rapor rabhasların şerefine parti salonun 
ğa koşacağımıza, buradan alacağı - !arı okundu, beğenildi. Nihayet ye- da büyük bir ziyafet verildi. 
mız dilek ve düşünceleri iş ve haki- ni dileklerin müzakeresine geçildi. E. C. Güne)' 

arasına oturdu. Den, masanın diğer 
ucunda Mrs. Briınzlerin solunda o
turuyordu. Bir yanında da saçları 
boyalı iri kadın vardı. Nansi ile 
Dr. Gastein tam karşlBtnda idi. 
Doktor vakifane bir surette Parls
teki bir müzede bulunan Çin sana
tına ait eserlerden bahsediyordu. 

Mnı. Brenzler de ağzı açık, huni.an 
dinliyordu. Bu doktor Gastein tam 
bir lllın tipinde idi. Hadden aşırı 
usun burnile, yüzünün ifadesini tak 

dir edecek kadar kalın camlı ve al· 
tın kenarlı göz!Ukleri, beyu ve .ka
lınca bıyıklan ile bu illin doktor 
çolı: acayip bir ııekil gösteriyordu. 

KATIL ARANIVOR 
- Aman rica ederim, söyleme

yin, yoksa Mrs. Brenzler bana, böy 
le bir fikri telkin ettiğim için çok 
kızar. Çünkü bu son zamanlardaki 
mücevher hırsızlığı sinirlerini çok 
bozdu. Bunlaııı kasasından çıkar • 
malt istemiyor. Ve siz güzellikle İli· 

tenıeniz zannederim ki ... 

ile Bil taraçaya çıktılar. Den, Nan· 
sinin yanından aynlmıyordu. Bir 
aralık gözleri biribirine rasUadt. 
Ve genç kız birdenbire : 

Den, yanındaki iri kadının P• 
der ile konuşmasından ietlfade e· 
derek, biltUıı dikkatini Dr. Gastein 
in söylediklerine veriyormuş gibi 

förilnüyor, fakat halı:ik&tte kulak· 
J&rı, etrafta konU§Ulan geyleri zap· 
tediyordu. Bil ile Nana! aralannda 
lı:onuşuyorlar4. Daha doğr11BU Bil 
konuşııyor, genç kııı da elaneğinl 

ldlçUk parçalara ayırarak dinliyor• 
du. Konuııtulı:lan kelimeler bu 'bir 
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Denin kulağına kadar geliyordu. 
Gazino, Bask sahili... Demek ki 

Biyariçten bahsediyorlardı. Bil va
kit kaybetmiyordu. Birden Bilin 
ııöylediği bir l8lın Deni endişeye 
düşürdü. Bu iııim Gutyerez'in ismi 
idi. Canı sıkıldı. Bil, kendisine sor· 
madan, böyle işlere neden karışı

yordu? 
Bil, Nansiye: 
- .... Bir Arjantinli diyordu. A· 

caba onu tanıdınız mı? Ben kendi· 
•ile tesadUfen, Mrs. Gregson namın 
da bir Amerikalı kadııun evinde ta. 
nışmıgtım. 

Den, Nansiyi tetkik ediyordu. 
Çehresi bozulmaınışu. ~nıı im ga
)'.et sikin bir tavırla& 

- Avrupada, bilhassa Fransada 
iken birçok İspanyol ve Fransıda 
t.anıııtım diye cevap verdi. Fakat 
bir Arjantinli ile konupnadım. Yal 
nız Mnı. Gregaon adında biriaindeıı 
bahaedlldiğini i§itmi§tim. Sahile ya 
k;ın gen.it meydandaki büyük vil· 
lanın sahibi idi galiba? 

Den, bu muhaverenin sonunu 
işitemedi; yanındaki iri kadın ken· 
disine hitap ediyordu: 

- M. Peder, Mrs. Brenzlerin sa
hip olduğu mücevherlerden büyük 
bir takdir ve hayranlıkla bahsedi
yor. Bize yemekten sonra göster
mesini ev sahibesinden rka etme\ 
istiyorum. 

M. Peder -İDİ alçaltvalo 

1ri kadın: 
- Siz de tarafımı iltiı:am eder· 

misini& diye Denden sordu. Dr. Gas 
teine de ııöyliye!im. Rivayete gö
re ılrs. Breıızlerin zümrütlerinin 
dünyada bir e!ji yolmı111? Nereden 
aldı diyordunuz M. Peder? 

- Harpten evvel, Pariste bir 
Hint Mihracesinin karısından. Ha· 
yatımda bunlar kadar güzel bir ııey 
görmedim. Hele içlerinde ziimrtlt
ten bir kulube var ki fevkalidedlr. 
Fakat demode. Bozdurup yeni bir 
§ekil vermek istemiyor. 

Yemek yenince, Mrs. Brenzler, 
misafirlerini sigara içmeğe davet 
etti. Ve kendisi Dr. Gaııtelne, bir 
resim kollekıılyonu gllstermek için 
ba.gka bir salona geçti. Bunun Uııe
riıı.e herkes bir tvafa dağıldı. Rut 

- lsterseniz bir parça hava ala1 
Lun. Bahçeye gelir ıniBiııiz? dedi. 

Bahçeye çıktılar. Ateş böcekleri 
sıcak karanlığı yıldızlarla SÜ111üyor. 
Kurbağaların sesleri ortalığı Adeta 
ihtizaza sevkediyordu. Bu defa ata· 
ğıdaki teraslara kadar iıımedilel'· 
N ansi teni& kurduna giden soldaki 
küçülı: yola saptı. Fakat çok usai• 
gitmediler. Genç kııı ağaçların altıJ& 
da birdenbire kar§1lanna çıkan bir 
kameryenin önUnde durdu ve nene 
döndü. Kameriyenin bir kenarJ balı 
çe duvarına yaslanmı§tı. tçeriııinde 
bir masa ile bir iskemle vardı. Aftr 
ğıda, duvarın öle tarafında RoSe • 
mont ile Yatklübün arazisini ayı " 
ran dar bir yol görünüyordu. 

Nansi ağzındaki sigarayı alarak 
yere attı. Ckriye iğ!lıniş kollarını ar 
kasına koyarak kameriyenin par • 
maklığma dayanmış olduğu hıı.ld• 
geııç adama dikk&tle bakıyordu. 

( DeYa1Dı yar) 
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Dövizmi kaçırmışlar 
Şehrimizde çıkmakta olan biı• 

artist mecmuasını hariç memleket
lere ~atarak elde ettikleri (15) bin 
lira kadar bir parayı memleket da
hiline sokmamak suretiyle bir nevi 
döviz kaçakçılığı yapmaktan suçlu 
olarak üç şahıs hakkında takibata 
başlanmıştır. 

Dün asliye 5 inci ceza müddei
umumiliği bu meseleye el koymıL1 
ve suçluları isticvap etmiştir. 

Genç kansını öldüren adlının 
mabkemesiııe deYam eclildi 

Dizdariyede genç karısını ve ka · 
ympederini öldüren lokantacı çıra
ğı Eminin muhakemesine dün ağn· 
cezada devam olunmuştur. 

DUnkü celııcde Necibe ismind.ı 

bir şahit dinlenmiştir. 
Necibe: 
"- Yakadan bir gün evvel ölen 

kadın Zehra ile babası ve 3 çocuğ!l 
bana misaf'ır geldiler. 

Zehra: 
"- Çocuklarımdan birini senin 

yanına bırakacağını. Diğerini de A
liye ablama gönderip üçüncüsünh 
kendi yanımda alıkoyacağım. Sonra 
da işe gireceğim. Çlinkü kocam!<& 
geçinemiyorum. ,, 

Demiştir. Zchranm; Eminin us
tası ile gayri meşru münasebette 
bulunup bulunmadığını bilmiyorum, 
~eklinde ~abadet etmiştir. 

Bundan sonra maznun Emin; 
lıarısı Zebranın uygunsuz ve itrat
ııız bir hayat yaşadığını bilen ve 
Mehmetle gayri meşru münasebet
lerine vak.ıf olan şahitlerin val{a -
dan 10 gün evvel Zehra benden salt 
!andığı vakit onu aradığıma da a
gahtııfar. }.fustafa ve Hüseyin is
mindeki iki kahveci ile Beşiktaşta 
oturan Aliyeden ibaret bulunan bu 
3 kişilik müdafaa şahidi sıfatiyle 

dinlenmelerini isterim.,, 
Demi~tir. 

Muhakeme bu kararı kabul et
memiş ve neticede dosya tetkik için 
müddeiumumiye verilerek dava ö -
nümüzdeki ayın 24 üncü salı günü 
saat 11 e talik olunmuşt1ll'. 

Fena sucuk saten bakkal 
Balıkpazannda Sucuk satan 

Bünyamin ismindeki 70 yağında 
bir bakkalın sattığı sucuklann sıh
hate lnuzir olduğu tesbit edilerek 
kendisi asliye birinci ceza muhake
mesine verilmiştir. 

Birinci ceza muhakemesi dün 
suçlu bakkalı iki gün hapse ve 4 70 
kuruş para cezası ödemeğe mahkum 
etmiştir. 

Döviz kaçakçılığı 
Evvelki gi1lı meydana çıkarılmış 

olan döviz kaçakçılığı tahkikatı d~ 
rinleştirilmektedlr. tııtanbulda bir 
ııeııeden beri Çlkınakta olan Refi ek -
tör Artist mecmuası sahipleri ya -
bancı illere gönderdiği mecmua pa -
ralannı kambiyo müsaadesi alma
dan bloke ederek başka yerlere sar
fettiltlerini haber alan muhafaza 
tegkllatı, bu mecmua hakkında tah
kikata girişmişti. 

Tahkikat neticesinde 15 bin lira
ya yakin bir paranın hakikaten bu 
mecmua namına hariçte kaldığı mey 
dana çıknııftı.r. Türk parasının kıy
metini koruma hakkındaki kanuna 
aykırı olan bu hareketten ötürü 
mecmuanın sahipleri olan iki ccn~
bi ve bir Türk beşinci asliye cez-ı 
mahkemesine verilmişlerdir. :ı.Iahk~ 
menin yaptığt tetkikat neticesindt' 
maznunlann suçlan sabit görüldi! 
ğünden kendilerin.in lüzumu muha
kemesine karar verilmiştir. Bu da
vaya iki gün sonra başlanacaktır. 

Haydarpaşa l' sesini bitirenler 
önümüzdeki pazar günü Cağa

loğlu Halkevinde Haydarpaşa lisesi 
mezunları bir toplantı yapacaklar -
dır. Bu görllşme mahiyetinde ola -
cak olan bu toplantı mezkür gündıı 
saat 10,50 açılacaktır. 

( Halk evleri 

Piyes 
Eminönü Hal1ce\in<len: 

6000 liralık ihtilas 
Pangaltı pootalıane.eiııde bir ih -

tll!e olmuş ve mezkür postahane -
nin havale memuru Şadi Karapınar 
isminde bir genç yakalanarak müd 
deiumumiliğe teslim olunmuştur. 

Posta, telgraf ve telefon müfet
tişleri tarafından yapılan tahkikat 
neticesinde suiistimalin "6000,, kü
sur liraya baliğ olduğu anlaşılmış
tır. 

Bu para; mevhum ııaJııslara ha
vale olunmak suretiyle ve zimmet, 
ihtilas şekliyle zıyaa uğratılnıışt•.r. 

Şadi Karapınar dün 7 nci sor
gu hiikimliği tarafından isticvap 
edilm.iş ve sorgu nihayetinde tev
kif olunmuştur. 

Top kumaşlar meğer kendi 
keudine düşmüş 

Geçen hafta Beyazıtta Bozdo 
ğan kemerindeki "Karamürsel men
sucat fabrika8ı,, nda bir lıırsızlı1< 
olduğunu yazmıştık. 

Zabıta bu hfıdisenin faillerini 
tesbit ederek dün adliyeye teRlinı 
etmiştir. 

Bunlar, Jiasnn, Nigiir Hasaı?, 

Mustafa, Hüseyin ve lbrahim is -
minde 5 kişidir. 

Tarihten 
Yaprak 

Bir 
21 Çarfamba gilnü alqamı 

(Battarafı 5 inci sayfada) Sanatkar Naşit Cemal Sabir 
salladıkça bileklerindeki altın bi- "Hamiyet Yüce ses ve arka-
lezikler tokuşarak kulaklarda daşlan Mezey varyetesi 
manzara ile mütenasip pek liitif M O R E B B 1 Y E 
bir şakırtı hfısıl ediyordu. • * 

Bu kadın .. Habibe idi. (Yezit • Tepebatı dram kısmı 
bin Abdülmelik) in en çok sevdi - ,- 21. 12. 938 aalı ııünü 
ği, onun uğurunda her şey, tnem- Akşamı saat 20,30 da 
leketin idaresini bile feda ettikten lindso~'un Şen Kadmlan 
ve öldükten "onra da ölüsünün 'f 
koynundan çıkmadığı meşhur istiklal cadde&inde komedi klUllı 
(Habbabe) idi. Diğer dilber ise 21. 12. 938 aalı ırünü 
yine birincisi gibi çok ince tuva- Akşamı saat 20,30 da 
Jet yapmış olan (Sellame) idi. DAMA ÇIKMlŞ BiR GÜZEL 

İki gözde, aheste bir yürüyüşle 21. 12. 938 aalı günü 
geldiler ve biri sağda, diğeri sol- Gündüz saat 14 te 
da olmak üzere Yezidin yanına, ÇOCUK TiYATROSU 
sedirin il~tüne oturdular. Pt>y - · 
gambcı'in mir.as bıraktığı hilafet ~ Dr. iHSAN SAMi 
po•tuııa .Lılıim ~alifesi diye çık.- ı BAKTERiYOLOJi 
nıış olan .bu rezıl adam, koca dı- LA B o R AT u ARI 
vanhanenın iç~nde, yüzlerce ka - Umumi kan lalıliUltı. frengi nok· 
dııı, erkPok carıye ve köle huzurun ı tııiııazıınndan Vasserrnan ve Kan 
da ke~dınden geçec_ek ~adar •~r- leamOlleri, kaııktır~yvatı sııyılması 
ho~ .. kah Habbabenın kalı Sella - Tifo ve ı,ılıııa hııslııhkları leşhbi 
nı~nın boyunlarına ~anla:'.'~k kale idrar, l•algarn, cerııhııt, kazurat ve 
nıın yazmaktan çekıııecegı sefıh su tahlilllti, üllra mikroskop!, hu· 
harı•kcllerde bulunuyordu. ~us! a~ılar istihzan. Kanda Ure, 

Yezit, ayağa kalktı: ~eker, klorllr, kollesterin miktar· 
- Uçmak i<tiyorum .. Uçaca hırımn tayini. Divanyolu !\o. 1 li 

ğını .. J\Tuhammet gibi ~emalara çı Tel: 20!181 
kacajiım.. ı 

Diye bağırdı. Habbabe: lstanbul Asliye Birinci Ticaret 

Sayfas 7 J 

SATIŞ iLANI 
. lstanbul Dördüncü icra Memurluğundan : 
Şaban tarafında Vakıf paralar idare,inden 24940 ikraz nunıııra

Biyle borç alınan paraya mukabil birine( derecede ipotek gösterilmı' 
:. olup borcun ödenmemesinden dolayı satılmasına karar verilen ve tama

mına ehlivukuf tarafından (850) lira klymet takdir edilmiş olan kay. 

den Sultan Ahmette İRhak paşa mahallesinin i\tehmet Pa,.a ,;okağınd" 
oski ve yeni 12 kapı ve 121 ada 20 parsel numaralı iki tarafı Sabire 
bahçesi, blr tarafı l\Iehmet verese<! ile mahdut ahşap evin ev.af ve me
sahaAı a,ağıda yazılıdır: 

Yeni Demiı·ci ,okağında 12 taj No. Jı kapıdan girildikte zemini kBmen 

mermer, kı"men kırık malta döşeli bir avlu, avludan ahşap merdiven
lerle yıikii olan a~ma odaya çıkılır •• erdiven ba~ında bir dolap mev • 
cuttur. Ta~lığın sağında bahçeye çıkıl~n bir kapı ve gömme bir küp, hıı 
taşlığın ittiRalinde kapı ile geçilir zemini malta döşeli içinde bir Jrnyu 
ve hela ve bahçeye açılır kapısı bulunan ikinci bir taşlık vardır. Bu 

ta.~hktan zemini malta dôşeli kemerli kazan ocağını havi mutbaha geçi. 

lir. Merdiven sahanlığında bir küçük koridorlıa. geçilen ve bahçe üzeri
ne te. adiif eden bir oda ve bir taşı bulunmıyan abdesthane mahalli 
vardır. 

Ü&t lı:at: İki"i yUklü dolaplı, biri~i sofadan camekanlı bölme dôrt 
oda, bir hamam, bir beladır. 

• -;uz 
Bahçe: Sokağa açılan ayrıca bir kapısı olup içinde mermer tafh su

havuz vardır. Bina ahşap olup elektı·ik tesisatı mevcuttur . 

Sahası: Umumu 202,5 metre murabbaıdır. 

Yukarıda hudut evsaf ve mesaha•ı yazılı gayri menkulün tamamı 
aı·ık urttırmıya konmuştur, 

Dün ikinci sorgu hiikimliğind~ 
isticvapları yapılan suçlulardan H'\ 
san ve Hüseyin şunlarrı söylemiş
lerdir: 

"- Biz bir gece fabrika civarın
dan geçiyorduk. Tam o sırada dam
dan başımıza bir şey düştü. Geriye 
çekildik. Arkasından 3 büyük cisim 
daha önümilze dü.~tü ... 

- Ey Emirii]münıinin .. Sana ih mahkemesinden: 1 
tiyacımız vardır. Nereye uçacak _ Devlet demiryollan ve limanları 

1 - İşbu g·arri menkulün arttırma ,art?Jamesi 25. 12. 938 tarihin -
den itibaren 938 - 1014 No. ile İstanbul dördilncü icra dafresinin mu • 

ayyen numarnsında herkesin görebilmP.si i~iıı açıktır. İlfında yazılı olan. 
!ardan fazla malumat almak istiy~nler lşuu şartnameye ve 938 _ 1014 
do.s.ı•a nıım.ırasiyle memuriyetimize müracaat etmelidir. 

Eğilip bakınca bunun 4 büyük 
top kuma'! olduğunu hayretle gör
dük. 

lki arkadaıı 4 top kumaşı yük
lendik. Yolda giderken Nigfır Ha -
sanla Mustafaya rastladık. 

Hep beraber Nigar Ha.."llnın e· 
vine gittik. Ve bir metre tedarik 
ederek toplardaki kumaşları dikka.t
le ölçtük. Biçtik. Hisselerimize diı 
şen kısımlan ayrı ayrı alarak ora
dan ayrıldık. Fakat birnz sonra Y•· 
kalandık ? .. , 

Demi;;lerdir. 
Diğer suçlular da ayni ifadcvi 

tekrar etmişlerdir. Neticede bun . 
!ardan lbrahimin \•aka ile hır ala -
ka.~ı görühniycrek 5erbest bırakıl
mıııtır. 

Diğerleri tevkif olunmuşlardır. 

Feci tren kazası 
Dün Kartalda feci bir tren ka

zruıı olmuştu "\ ~akkaldan limon al
mak maksadi)ıc hattan geçmek is-

sın. Haydarpaşa işletme müdürlüğü 

Dedi. Yezit hala: (Haydarpa~a) eşyayı ticariye an

- Yallah uçacağım. Diye bağı
rırordıı. 

Teskin etmek için Habbabe tek 
rur sorclu: 

- lif illeti kime bırakacak<ın? 
- Sana!.. 

Ve koca milletini sevdiği cari
yesine bırakacağını •öyliyen Hali
fe Habbabenin boynuna sanlı -
yor, onun elini, ayağını, göğ~ünil 
öpilyordu. 

Dolmabahçedeki ezilme hadisui 
Dolmabahçedeki ezilme hadise

sinin tahkikatiyle meşgul olan mü!
kiye teftiş h~yeti al8.kadarları v~ 

halkı dinleme işine nihayet ver -
miştir. Teftiş heyeti dündenbcri Ve
kalete takdim edeceği fezlekeyi ha
zırlamakla meşgul olmuştur. j 

SATIŞ 

barında mevcut olup mahkemece 
satılmasına karar verilen 28 çuval 
ve kiiçük bir tahta saı'dık derunun
da 12 - 19 milimetre kutrunda de
mir perçin çivisiyle 12 - 19 mili -
metre kutrunda demiı: somuıılu çi
viyi almak istiyenle>in satı~ için ta. 
,-in edilen 27. 12. !J:l8 sah günü •a
at 10 da mahallind~ hazır bulun-
maları iliiıı olunur. 

Sultan:ıhmet Su!h 
H1kiml'ğinden 

Cibalide Meşhur 
orpi değirmeni 

Bn gün Saat 14 - 16 da 
satılmaktadır 

\1üracaat yeri : Divanyolund~ 
Sultanahmet Salh mahkemes 
aş Katipliji"ine 

İLANI 
İstanbul Beşinci İcra Memurluğundan : 

tiyen Durmuş Ali isminde biri o es- Salih ve Ayşe tarafından Vakıparalar idaresinden 24760 ikra-. nıı-
nada Konyadan gelmekte olan 8 4.5 . 
•ı . . .. .. k d'. . marasıyle borç alınan paraya mukabil birinici derecede ipotek göste-
enının on1~ne çıkı 11Bi ve en 1r:.1 • • .. • 

hattan dışarıya atmak istemişse de rılmış olup borcun odenmemesınden iolayı satılmasına karar verilen 
muvaffak olaınıyarak bacakları ve tamamına yeminli Oç ehlivukuf tarafından 625 lira kıymet takdir 
trenin tekerlekleri altında kalarak edilmiş olan Fatihte Manisalı Mehmet paşa mahalle~inin eski Atpa
kesil'."iş ve çok kan zayi ~~n zaval- zarı yeni Türbeişerif sokağında eski 32, yeni 53 kapı numaralı sağ tara-
lı Ali hastahaneye nakledilirken öl- fı 417 arkası emanet malı Sol tarafı 415 h 't J ı c .. t" • · arı a numara ı arsa ar. ep-
mu.5 ur. h · t 'k' ·ı hd b' k' · esı arı ıam ı e ma ut ır argır dükkanın evsaf ve mesahası aşa-

Bir sandal battı ğıda yazılıdır: 
Birkaç gündenberi devam etmek 

te olan fırtına yüzünden evvelki gün Cephesi: camekan, istor kepekli olup kapıdan içeri girildikte ev
limanda bir tiandal kazası olmuştur. velce dükkan şimdi odadır, merdivenle çı'cıldıkta merdiven başında bir 
Hil iskelesine bağlı Süleyman oğlu oda bir helil vardır. Bina kargirdir. · 
Mehmedin 3093 numaralı sandalı 
Kadıköytine gitmekte iken suların 

l\lesaha.ı: 12,5 mefrc murabbaıdır. 

cereyanına kapılarak Moda açıkla _ Yukarıda hudut, evsaf ve mesahası yazılı gayri menkulün tamamı 
rına kadar türüklenrniş ve burada açık arttırmaya konmuş olup 25. 1. 939 tarihine rastlıyan çarşamba gü

Mehmcdin bütün g~yretine rağ - nü saat 14 ten 16 ya kadar Yeni postahane binasındaki dairemizde açık 
mer d~lgaların tcciriyle batnıı~t,r. ,arttırma ile satılacaktır. Arttırma bedeli muhammen kıymetten vüz-
Sandalının batma.siyle sulara gömü- ·d 7r · · b ld - t kd' d · • e " şını u ugu a ır e gayrı menkul en çok arttıranın üzerine 
len Mehmet tes d"f d .. 
d"k k' .. a u en ° sıra a çop ihale edilecek , aksi takdirde en son arttıranııı taahhüdü bnki kalmak 

o me .en dunmekte olan kaptar. .. .. .. . . 
Mehmet Alin. 'd . d ki 0 . uzere arttırma on beş gun muddetle temdıt edılerek 9 2 939 tarihine 

ın ı aresın e mıt · · 
vapuru tarafından salimen kurlan!- rastlıyan perşembe günü saat 14 ten 16 ya kadar yine dairemizde 
mıştır. ikinci açık arttırması yapılacak ve bu ikinci arttırmada da arttırma be-

deli muhammen kıymetin yüzde yetmiş beşini bulmazsa borç 2280 

Memurhrın nakilleri numaralı kanun ·hükümlerine göre beş müsavi taksitte ödenmek üzere 
Hususı idareler memurları için tecil edilecektir. 

kabul olunan tip kadrolar üzerine Satış peşindir. Taliplerin arttırmaya girmezden evvel muhammen 

~Ayetler arasınd~ memur değiş - kıymetin yüzde 7,5 nisbetinde pey akçesi vermeleri veya milli bir 
tırınck ve kıyrnetlı addolunan me- . 

1 lmak h • .. bankanın temınat mektubunu ibraz etmeleri !Azımdır. mur arı a evesi uyandıgı go -
rülmüştür. Birikmiş vergilerle Belediyeye ait tenviriye , tanzifiye ve tellaliye 

tç bakanlık, memurlannın men- resimleri ve vakıf icaresi satış bedelinden tenzil edilir. 20 senelik taviz 
sup oldııklan bakanlığın muvafa _ bedeli müşteriye aittir. 

katı alınmadan diğer bakanlıklara 2004 numaralı İcra ve iflAs kanununun 126 ıncı maddesinin 4 üncü 
nakledilmesi hakkındaki bakanlar . . . . . 

fıkrasınca, bu ~ayrı menkul üzerınde ıpoteklı alacaklılar ile diğer ala. 
heyeti karaı:ıuıın vilayet memurları . . . . 
hakkında da tatbikatın tabii bu _ kadarlarının ve lrtıfak hakkı sahıplerının bu haklarını ve hususiyle faiz 

1 d - .. ü alilikl' b ve masrafa dair olan iddialarını, bu ilfının neşri tarihinden itibaren un ugunu gorm ş ve v ere u 
hususta bir tamim göndermiştir. 20 g(ln içinde evrakı ml.lııbiteleriyle birlikte bildirmeleri icabeder. Aksi 

Bu tamime göre herhangi bir -halde haklan tapu siciliyle sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşma • 
hususi idare memurunun mensup ol- !ından hariç kalacakları ve daha fazla malumat almak istiyenlerin 

duğu vilayetin muvafakatı alınına- 25. 12. 938 tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için açık bulunnu

dan diğer bir vi!Ayet bdroııuna ta- rulacak olan arttırma şartnamesiyle 938 - 4848 numaralı dosyasına mü-

2 - A rltırınıya i~tirak için yukarıda yazılı kıymetin vüzde 7 5 nis
betinde ııe~· ve.va milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edile~ektir. 

(Madde 124) 

3 - lııotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve irtifak hak
kı •ahiplerini•ı gayri menkul üzerindeki haklarıııı huou:;iyle faiz ve 

masrafa d~ir olan iddialarını işbu ilan tarihinden itibaren yirmi gün 

içindt• C\'l'akı müsbiteleriyle birlikte memuriyetimize bildirmeleri icabe
der. Aksi halde hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça "atış bedelinin 
payla.7ma.<11Hlan lrnriç kalırlar. 

4 ~Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma ~artııa
me•ini okumu ı·e lüzumlu malumat almış ve bunları tamamen kabul et 
m ~ ud ve it.bar ılunurlar. 

? - Gayri menkul 25. 1. 939 tarihir.de çarşamaba günü saat 14 ten 
16 ya kndar l•tanbul dördüncü icra memurluğunda üç defa bağrıldık _ 
tan ·'oma en çok arttırana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli muham

men kıymetin yüzde yetmiş beşini bulmaz yeya satış istiyenin alacağı. 
na rüchaııi olan diğer alacaklılar bulunup ta bedel bunların bu gay
ri menkul ile temin edilmiş alacaklarının mecmuundaıı fazlaya çıkmaz. 
•a en çok artlıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma on beş gün 

daha temdit edilerek 9. 2. 939 tarihinde perşembe günü saat 14 ten 16 

ya kadar t,taııbul dördüncü icra memurluğu odasında arttırma bedeli 

satış istiyenin alacağına rüchani olan diğer alacakhlann bu gayri men

kul ile temin edilmiş alacakları mecmuundan fazlaya çıkmak şartiy. 
le en çok arttırana ihale edilir. Böyle bir bedel elde edilmezse ihale ya
pılmaz ve satış talebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya veri
len mühlet içinde parayı vermezRe ihale karan fesholunarak kendi

sinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmi~ olduğu bedeli& 
almağa razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa heman on beş 
gün müddetle arttırmıya çıkarılp en çok arttırana ihale edilir. İki 
ihale arasıııclaki fark ve geçen günler için yüzde 5 ten hesap olunacak 

faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın memuriyetimiz. 
ce alıcıdan lah.iil olunur. (Madde 133), 

7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferağ bar
cını 20 senelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullarını vermeğe 
:nec burdıır. :\fütcrakim vergiler tenvirat ve tanzifat ve tellaliye res -

minderı miiteyelJit Belediye rusumu ve müterakim Vakıf icaresi alıcı
ya ait olmayıp arttırma bedelinden tenzil olunur. İ.şbu gayri menkul 
yukarıda gösterilen tarihte İstanbul dördüncü icra memurluğıı oda.ın • 
da i~bu illin n gösterilen arttırma şartnamesi dairesinde satılacağı ilan 
olunur. (!J255). · 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden 
htanhul Giimrlikleri için yaptırılacak 186 parça mefruşat 26. 11. 

938 pazartesi günü saat 10 da 2490 sayılı kanunun hilkilmlerine göre 
açık eksiltmeye konmuştur. 

1 - İhale bedeli 4642 lira olan bu işin ilk teminat akçesi 348 lira 
15 kuruştur. 

2 - Mefruşatın cins ve evsafını i'Österir resim ve tartnameler le.. 
vazım sen•isincle görülebilir. 

3 - İsteklilerin kanun! vesika'ariyle başnıüdürlOkteld komisyona 
gelmeleri ilan olunur. (9058). 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 
1 -İdare ihtiyacı için (75) ton gazovll kapalı zarfla ekııiltm& 

ye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedel, 9750 muvakkat teminat 731 lira 215 ku
ruş olup eksiltmesi 24-1-939 salı i'ilnü saat 16 daı Ankarada P. T. T, 
U. MD. lilk binaııındaki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

BirinclkAnnn 938 in 22 nci per
uembe, 23 üncü cuma ve 24 üncü 
cumartesi e.kşamla.n saat (20.30) 
da Evimizin Cağaloğlundakl mer -
kez salonunda g!lsterlt fUbemiz a · 
.lllat.örlerl tarafından (Vazife) plye-
11 teman edilecektir. Arzu edenlerin 
davetiyeleri ev bllroııundan almala. 
rı rica olunur. ıtııl e1hetlııe pdilmiyecektir. racatıan il&n olunur. ,(9254). 

3 - İstekliler muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu• 
nu ve ka:nuni vesaiki ile bfil'aber teklif mektubunu muhtevi kapalı 

zarflarını o gOn saat 15 şe kadar mezkQr komisyona vereceklerdir. 

Şartnameler Ankarada P. T. T. !avazım MD. lüğünden ve İstanbulda 

P. T. T. levazım ayniyat ı;ul;>&sindeıı parasız verilir. (50215). (8941) 

' 
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Böbreklerden idrar torbaoma kadar yollardaki haotalılıı:lana milıt

roblarını kökUnden temizlemek için (HELMOBLÖ) k\lllanını:ı. 

löbleklerin çalıtma kudretini arttırır, kadın, erkek idrar zorluklarını, \ 

Jlri ve yeni belooiuklufunu, - iltihabını belakrıamı, sık oık idu 
'"mak ve bozark- }'anmak hallerini .. iderlir. Bol idrar temin edı 

"I • ~ • • 

Sıhhllt Veklletinla ruhaatını haizdir. 

Her eczahanede bvhunı~ 

DİKKAT: HELMOBLÖ, idttrını:ıı temlaB:yerck maYil8f!irlr. 

~INllAIAH 

Almanca bilen iyi bir 

Kimyager aranıyor 
An:karada btiyillt bir mUe91M· 

selle çalışmak üzere tecrübeli, 
muktedir ve iyi almanca bilen 
bir kimyagere ihtiyaç vardır. 

tik maaş 350 liradır. Talip olan
ların tahsil derecelerini ve ter -
cümeihalini blldirlr bir mektup
la bir hafta zartında tstanbul 
176 No. P. K adresine C. T. ru· 
muzlyle yuınaları. 

Fatih Sulh 3 ilncü Hultuk hlıu.. 

lit...._: 
Adı: 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden : 

Vefat tarihi: 

'J. 7. 93S 
11. 7. 938 

3Cl."7. 938 

Murat Gtılbah~ 

Ali Ş&vki 
Ahmet Avni 

Mustafa Fahri Cinoiı 

Dil.z beyaz alaminyunı 
kağıdı 

Baskül "500 kiloluk" 

Miktarı: 

250 kilo 

5 adet 

Muhammen bedeli: 
Beheri 
Lira K. 
. 1 70 

300 

Tutarı 

Lira K. 
421S 

1500 -

% de 7,5 teminat 
Lira K. 

31 88 
112 50 

Ekolltmenin 
Natİt 

14 
14,30 

ı. 8. 1131 

Yukal'lda vefat tarihleri ve ad
lan yazılı olan kimseler Gureba 

1 - İdaremizin Cibali Tütün faurika,q için 250 kilo 36X60 eb'adında düz beyaz alamınyum kağıdı il& 
Çamaltı Tuzla•ı için 1>00 kilo tartma kabiliyetinde 5 aclet basklll şartn9meleı·i mucibince ayrı ayrı açık ek
ılltme U8uliyle. satın alınacaktır. 

haııtahanesinde vefat etmişlerdir. 

"<Bunların tarihi il!indan itibaren 

alacak n borçlularının bit- ay ve 

iddiayı veraset edenlerinin üç ay 
içinde mahkememize müracaatları 

aksi halde terekelerinin ha7.ineye 

devrolunacağı ilan olunuı-. JI - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizalarında gö8terilmişliı'. 

Ill - Eksiltme 20. 1. 939 tarihine rastlıyan cuma günü hizalarında gö"terilen saallerde Kabataşla Le
vazım ve Mübayaat ~ube•indeki Alım komi•yonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler parasız olarak hergün sözli geçen ~ubeden alınabileceği gibi alanıinyum kağıdın nü
muneleri de görülebilir. 

Barlar 1 
Dünyanın en saClam 
Sıhhi lastikleri olan V - Ek•iltme> e iştırak etmek istiyenlerin diiz beyaz alanıinrum kağıdına ait fenni teklif ve nünıu_ 

nelerini tetkik etmek üzeı·e ihale gününden bir hafta evveline kadar İnhbarlar umum müdürlüğü Tütün 
Fabrikalar şubesine ve 5 basküle ait fiabız teklif ve katalokları eksiltme gününden 5 giln evveline kadar 
İnhisarlar Tuz Fen şubegine vermeleri ve tekliflerinin kabulünü nıutazammın ve~ika almaları lazımdır. 

~011-TEX : :'ti 
' ' -. f; 

Prezervatıflerlnl 

daima tercih ediniz. VI - hteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde ~f, de 7.5 güvenme paralariyle birlikte 
.\'ukarıda adı ge~en komi~yona gelmeleri ilan olunur. (9273) 

ADEMi iKTiDAR ...,, 
TÜRKiYE 

ve BEL GEVŞEKLİGINE KARŞI 

HORMOBiN 
Tabletleri, Her eczanede arayınız 

(Posta kutusu 1255 Hormobin) Galata, İstanbul -

SATIŞ İLANI 
fstanbul beşinci fcra Memurluğundan : 
Ay~e Seniha tarafından Vakıf paralar idaresinden 2G286 ikraz nu_ 

nıarasiyle borç alınan paraya mukabil birinci derecede ipotek gösteril

f!liŞ olup borcun ödenmeme•inden dolayı satılmasına karar verilen ve ta
mamına ehli vukuf tarafından 1575 lira .kıymet takdir edilmiş olan Be

)'oğlunda eski Hüseyin ağa, yeni Şehit muhtar mahallesinde eski Macar 
caddesi, yeni Turan sokağında 421 2da, 12 parsel, e8ki 33, yeni 31 kapı 

ııayılı şarkan yol, şimalen 11, garben 7 ve cenuben 13 numara ile çevc 

rili bir kiirgir evin evsaf ve me~ahası aşağıda yazılıdır. 

31 ta~ numarasıııı taşıyan demir kapıdan girildikte zemini kırmızı 

çini döşeli methal ve sağında küçük bir oda, bir hela vardır. Buradtııı 

&!ışap merdivenle bodrum kata inilir. 

Bodrum kat: Zemini çimento bir mutbah, bir hela ve bir merdiven 

altı v.ardır. 

Birinci kat: Sokak tarafına şahnişli bir oda, yanıııcla bir kilerdir. 

Üst kat: Biribirine muttasıl iki oda. bir merdiven sahanlığından iba
ret olup sokak tarafındaki oda balkonudur. 

Binanın beden ve bölme duvarları kargir. döşemeleri :ıhsaptır. lçin_ 
de Terkos ve Elektrik tesisatları vardır. 

Mesahası: 25,5 melı·e murabbaıdır. 

Yukarıda hudut, evsaf ve mesahası yazııı gayrı h-..,., ... uıım ıamamı 
açık arttırmaya konmuş olup 25. 1. 939 tarihine rastlıyan çarşamba gü

llü saat 1• ten 16 ya kadar Yeni postahane binasındaki dairemizde açık 

11rttırma ile satılacaktır. Arttırma bedeli muhammen kıymetin yüzde 

'15 şini bulduğu takdirde gayri menkul en çok a r t t ı r a n ı n üzerine i 
hale edilecek, aksi takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak 

fi.zere arttırma on beş gün müddetle temdit edilerek 9. 2. 939 tarihine 

rastlıyan perşembe günü saat 14 ten 16 ya kadar yine dairemizde ikin
ci açık arttırması yapılacak ve bu ikinci arttırmada gayri menkul en 
çok arttır anın üzerine ihale -edilecektir. 

• 
Satış peşindir. Taliplerin arttırmaya girmezden evvel muhammen 

kıymetin yüzde 7,5 nisbetinde pey akçesi vermeleri veya milli bir ban
kanın teminat mektubunu ibraz etmeleri lazımdır. 

Birikmiş vergilerle Belediyeye ait tenviriye, tanzifiye ve tella

Jiye resimleri ve vakıf icaresi satış bedelinden tenzil edilir. 20 senelik 

tayiz bedeli müşteriye aittir. 2004 numaralı İcra ve İflas kanununun 
126 ıncı maddesinin 4 üncü fıkrasınca, bu gayri menkul üzerinde ipo

tekli alacaklılar ile diğ;r alakadarlarının ve irtifak hakkı sahiplerinin 

bu haklarını ve hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını bu ilanın 
n<lfl'i tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı milsbiteleriyle birlikt& 

bildirmeleri lcabeder. Aksi halde hakları tapu siciliyle sabit olmadık
ça aatış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları ve daha fazla ma-

18mat almak lstlyenlerin 25. 12. 938 tarihinden itibaren herkesin gör&

bilmesl için açık bulundurulacak ohn arttırma şartnamesiyle 938/1846 

numaı·&lı doquııııa ıııUracaatlan llln olunur. {_9257). 
' 

Pamuklu Dokuma ve Pamuk ipliği 
F abrikalan Anonim Şirketinden : 

Pamuk ipliği Satışı : 
Kayseri bez Fabrikası malı 12 No. Paket 415 Kuruş 

16 (( (( 480 (( 
Nazilli Basma F abrikasi ,, 
Ereğli Bez F ebrıkası 

24 (( (( 580 (( 

" 
24 (( (( 580 (( 

Fiatlarla Fabrikada teslim ıartiyle satılmaktadır. iplik müı

tehliklerinin yukarda yazılı Fabrikalara gönderecekleri bedelleri 

mukabilinde ihtiyaçları nisbetinde iplik ıipariti verebilecekleri 

ve 24 numaradan ince ve muhtelif maksatlara yarayabi'ecek 

pamuk ipliği müotehliklerinin de ihtiyaçlarını yine ayrı şartlarla 

yalnız Ereğli Fabrikasına aipariş edebilecekleri ilin olunur. 

Ziraat Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 
Beş ton Sülfür dö Karbon alınacak 
1. - Açık eksiltme suretiyle beş ton Sülfiiı· Dö Karbon satın alı

nacaktır. 

2. - Hepsinin muhammen ' bedeli iki bin lira, muvakkat teminat 
yüz elli liradır. 

3. - Münakasa müddeti 10-12-038 den itibaren 45 gündür. Mü

nakasa 24 - 1 - 939 tarihine müsadif •alı günü saat 15 te Ziraat Ve
kaleti binasında salın alma komi~yonunda yapılacaktır. 

4. - Şartname, Ankarada Ziraat Vekaleti satın alma 
nundaıı, htanbula Ziraat MildilrlUğünden, İzmirde Ziraat 

Reisliğinden parasız olarak verilir. 

konıisyo

Mücadele 

5. - Taliplerin muvakkat teminatları ve makbuzları ve 2490 sa
yılı kanunun 2 ve 3. üncü maddelerinde yazılı vesikaları ile birlikte 

mezkur tarihte komisyona gelmeleri. ( 4982) (8856) 

Halk Maskeleri Satışı 
Türkiye Kızılay 
Cemiyeti Umumi Merkezinden: 

Cemiyetimiz tarafından sayın halkımızı zehirli gazlerden koru
mak için yaptırılan Halk Maskeleri 1-12-938 tarihinden itibaren 
satı9a arzedilmiştir. 

Kafi malumatı havi prospektüılerile birlikte ayrı ayrı kutular 
içinde bulunan bu maskelerden edinmek istiyenlerin Ankarada 
Umumi Merkezimize, lstanbulda Yenipostane civannda Kızılay ha
nmda Depomuz Direktörlüğüne müracaatları rica olunur. 

Yuke.rıda yazılı şatış yerlerinden perakende veya toptan, ya 
bizzat müracaat ederek aatın almak iıtiyenlere veya memleketimi-

' 

zin her hanırl bir yerinden parasını göndermek auretile sipariş ya• 
il pacaklara ambalaj ve posta masarifi Cemiyetimize aid olmak 
11 üzere beher muke altı liraya verilir. .. ~ 

Sahibi: Ahmet Cemalettin S A R A Ç O ~ L U 
Neııri"at aaiidiklb Mac:it CET1N Baııldıia JiW. Matbaai Ebüzziya 

:n UNUNUEVVU: 193& 

Kulağınıza küpe olsun ! 

EN MlloM\$ 
(STi~APTAN 
~OM~A ·· · 

Kullanmakla kabildir. 
Bir hamlede nezle ve gripi geçirir. Harareti sür'atle düşürlir. 

Baş, di' sinir, mafsal, adale ağrıları ancak G R İ P i N 
almak sure tile çarçabuk def edilebilir, 
lcabıada günde 3 kaşe alınabi!ir. 

İ.smine dikkat. Taklidlerhden sakıninlz. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 
1 - !dıtremizin Pa~abahçe Fabrika•ında yaptırılacağı, 21-11-938 

tarihinde ihale edileceği ve bilahare eksiltmeden kaldırılacağı ilan a 
dilen betonarme döşemelerle sair müteferrik işlerin şartnameleri ta
dil edildiğinden yeniden kapalı zarf usuliyle ek•iltmeye konulmu~· 

tur. 

II - Hercti unıumiyesinin ke~if uedeli 15.202 lira 40 kuru~ ve mu
\•akkat teminatı 1140,18 liradır. 

IH - Eksiltme 26-12-9~\8 tarihine ra;;tlıyan pazarte<i glinli saat 
15 te Kabataşta le\·azım ve nıübaraat şube•indeki ,ılım komısyonuıı 

da yapılacaktır. 

IV - Şartname, ke~if w proıeler 76 kuru* bedel mukabıliııde 
İnhisarlar Umum :lfüdürlüğü levazım ve Mübayaat <uhelcriyle Anka
ra ve İzmir IJa,müdürlüklerinden alınabi\ir. 

V -- Eksiltmeye iştirak etmekistiyenlerin diplomalı yüksek 
mühendı,: n·~·a yük,:ek mimar olmalı; olmadıkları takdirde ayni ev•a
fı haiz lıir müteha,:sıı!ı in*aatııı soııuna kadar daimi olarak iş başında 
bulunduracaklarını noterlikten musaddak bir taahhüt kağıdı ile te· 
min etmeleri \'e bundan başka a.,gari 10,000 liralık bu gibi inş•rnt yap
mış olduklarına dair fenni evrak ve vesaikini ihale gününden 8 gün 
evveline kadar İnhi;arlar Umum Müdürlüğü İnşaat Şubesine jbraz ede 
rek ayrıca bir fenni ehliyet ve,ikası almaları litzınıdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile V ci maclcl~dll 
yazılı inşaat şubemizden ahnacakehliyet vesikası ve yüzde 7.G gii· 
venme parası makbuzu veya bankateminat ·mektubunu, ihtiva edecek 
olaıı kapalı zarfların eksiltme günü en geç saat 14 e kadar yukarıd~ 

adı geçen .alını komisyonu b:ışkanlığına makbuz mukabilinde veril· 
mesi lazımdır. (8928) 

• 1- Şartnameleri mucibince ~atın alınacağı ve 7-XT-938 tarihinM 
ihale edileceği ilan edilen 50 kiloluk 150.000 adet ve 100 kiloluk 
180.000 adet tuz çuvalının muhammen bedelleri değiştirildiğinden 

yeniden ayrı ayrı kapalı zarf ırnulile eksiltmeye konmuştur . 
II - i\Iulıanımen bedelleri 50 kilolukların beheri 25 kuru~ he•ıı

bile 37500 lira ve mu,·akkat teminatı 2812.50 lira; 100 kiloluklarııı 

beheri 4!3 kunış he"abile 77400 lira ve muvakkat teminatı 5120 lira
dır. İznıirde teslim edildiği takdirde belıcrine 50 kiloluklar için 2~ 
santim ve 100 kilolukar i~in 50 santim zam edilir. 

III - Eksiltme 2-1-939 tarihine raslayan pazartesi günü 50 lik 
çuvallar saat 15 te 100 lük çuvallar saat 15,30 da Kabalaşta levazı!ll 
ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler 50 likler 1.87 lira ı·e 100 !tikler 3.87 lira beMI 
mukabilinde inhisarlar umum müdürliiğü levazım ve mübayaat şubeııl 
le Ankara ve İzmir baş nıildürlüklerinden alınabilir. 

V - Mühilrlü teklif mektubunun kanuni vesaik ile yüzde 7,5 gfl· 
venme parası makbuz veya banka teıııinat mektubunu ihtiva edecek olnt1 

kapalı zarfların ihale günti ek,iltme saatlerinden yarmışar ~:ıat - el'Veli 
ne kadar yukarıda adı geçen alım komi~yontı başkanlığına._ makbUZ' 
mukablinde verilmesi lazımdır. (!i170)~ 

; * I - İdaremizin kutu fabrikası.için ~artıııtnıe>i mucibince 8atııı ~
lınacak bir adet "Ofset,, tab'ı makinesi ve teferruatı kapalı zarf usıı-
lile ek~iltmeye konulmuştur. • · 

II - Muhammen bedeli (15000) lira ve muvakkat temirı~tı 
(1125) l{radır. _ · • 

UI - Eksiltme 13 _ 1 - 939 tarihine ras.tlıyıın cuma günü saat lJ 
de Kaba.taşta Levazım ve mubayaat şubesindeki alını kombyonuııM 
yapılacaktır. ı 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen. şubedcı 
alınabilir. · • •' P 

V -· Eksiltmeye iştirak etmek lstiyenlerln fiyat.•ız teklif mektu il 
!arını ihale gününden bir harta evveline kadar inhisarlar unıuın °1 

ii 
dürlüğü Tütün fabrikalar şube•ine vermeleri tekliflerinin kabulilfl 
rnutazanımın vesika almaları lazımdır. ı.l• 

Vl - Mühtirlü teklif mektubunu kanuni vesaik il& 5 inci madde t.• 
uıa · yazılı vesika ve % 7.5 güvenme parası makbuzu veya banka teın A 

. il n grv 
nı 'nhunu ihtiva edecek olan kapalı zarflann eksiltme gün e 1111 
saat 14 de kadar yukarda adı geçen komisyon lbaşkaıılıiuıa makb 
mu!,abilinde verilmesi lazımdır. , (8683)} 


