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Fransız Başvekili-- Macaristan Mil-letler 
Korsikaya Gidiyor Cemiye.tinden Çe_kiliyor 

Bir Harp Filosile Seyahat Edecek italyan ~a!iciye ~~~ırının. Peşte 
Olan Daladier T unusada uğrayacak · Seyahatının Verdıgı Netıceler 

Tun usta 
~=============ı========== 

Reisicumhurun 
Teşekkürleri 

Ankara- 21 (A. A.) - Doku
zunru uttırnıa ve yerli malı luıf-
1.&sı nıOna,ebetıyle reisicumhur 
1 met İnönü ile Kurum genel Bek
ı·eteri Rahmı Köken ara~ıııda a>a
İi'tdak telgraflar teati olunmu·, -
tur: 

lımet lnönü, 
Cumhurrelol 

Askeri Manevralar 
Fransızların Yaptığı Manevraya 
100,000 Asker iştirak Ediyor 

Paris, 21 (A.A.) - Jour gazete
ainin yazdığına göre, b&1vekll Da • 
ladier, 2 kanunustlnldt F o c h 
kruvazörü ile Korsikaya bir teftiıı 

~ya ha tine çıkacaktır. 

Foch kruvazörüne Algerie ve Ber 
tin kruvazörleri ve keza bir torpito 
fllotillasiyle bir deniz tayyaresi fi
losu refakat eyliyecektir. 

Denla: genel kurmay reisiyle bir 
bava ve bir de kara generali Fran -
sız başvekiline refakat edecek zevat 
arasında bulıınacakttr. Bahriye na
zın Fransız başvekilini Korsikada 
karşılayacaktır. 

Daladier'in Korsikada büyük bir 
siyasi nutuk &öyliyece~ ve oradan 

(Sonu 3 üncü aayfada) 

Macarlstanın Yeni Hedefi: Rumanya 
Kont Ciano 
Bugii:n Dönüyor 

Bııdap&ft• : U (A. A.) - "lla
vu'' Macar hariciye ııazırı Kont 
Cu.q, dön ..qam İtalya haric ye 
nazırı Kcmt Clano 'erefine \'erdiği 
bir sl7tJ'eıtte Avrupll nıeııeleleri

niR &t.ııik eııaııa iellnaden halledile
C<'ii Clmldini izhar Nl~n lıir ıııı -
tu k •Öylem,tir. 

Macari.taııın bu ~uretle kat'! 
vaziyet alını~ olma.~ı çok mühimdir. 
Çünkü Münib 1.nla~ma~ıııdan son
ra llfacarlstaıı tarihi preıı.;ipler -
imdi gen& Csalcy'nln bu sözleri l\Ia-

Bugün lıaşlıyan dokuzuncu art
tırma ,.e yerli malı hafta~ı mUna
•ebcti)·le ekonomik savaşta do -
kuz ~anlı yılın gururu n daha 
Şanlı geleceklerin inanıyl& mü
lıaı·ek elinizle kurdugunuz kuru -
nıumuzun ~ar-ılmaz bailılıitnı 

«unarken "ağlık Ye dirlikle 'başı

mızdan eksik olmamanızı dileriz. 

S er ı e ın e ı Oğlu Riyasetindeki ugos avya a enı 
Cereyan kuvvetleniyor He~1.~!~~~!~1_!,~illl Kabine Kuruldu 

Uluıal Ekonomi ve arttırma 
kurumu genel 1ekreteri iz

mir aaylavı 
RAHMi KÖKEN 

~ Ra\ımi Köken: 
İzmir aayla"ı 

Ulusal ekonomi ve arttırma 

kurumu genel •ekreteri 
Dokuzuncu Ulusal ekonomi ve 

ııtttırma haftaill nılinasebetiylc 
!(Önderdigıniz telgrafa se\•gi ile 
le~ekkür eder \'e de,·amlı basarı-
laı· dilerim · 

Reiıicumhur 

iSMET INöNO 

Vali Dün Sehrin . ' 
Su /şile 
Meşgul Oldu 

• 
lngiliz Kabinesinde T ebeddülô:t 

Teeyyüt Ediyor Şayiaları 
Londra, 21 (A.A.) - Gazeteler

deki tefsirat bilhassa milli servıs 1 
hakkında dün Avam kamarasında 
yapılan müzakerelere taalluk et · 
mektedir. 

Bütün gazeteler vaziyetlerini 
muhafaza ediyorlar. Muhafazakar 
lar halkın memleketin müdafaa n 
için olan teşriki mesai arzusunu tei 
lim etmekle ve hükumetin bundan. 
istifade etmesini hayretle karşıla • 
maktadırlar. 

Bu gazetelere göre hükumet, üç 
ay zarfında vaziyetini yeniden tet
kik edecek ve o zaman mecburi hiz. 
met için gönüllü sistemini terke<me
nin doğru olup olmadığını görecek
tir 

Fakat niçin üç ay beklemeli? tş
te Daily Telegraph ve Daily Expr.ı~ 
gazeteleri bu suali soruyorlar 

~iğer cihetten, sol cenah ~az. 
tele:' h~r türlü cebir şekli aleyhin _ 
deki mucadelelerine devam ediyo· 
!ar. 

Vali ve belediye reisimiz Dokto; 
l.utfi Kırdar her gün tstanbulun 
hiı· semtini teftiş etmekte ve tef 

tieleri neticesinde alakadarlara di -
tektifler vermektedir. Vali dün de 
~önü semtini ziyaret ve teftiş et 
!!\iş, ondan sonra Eminönü kayına
ltb°ıiliğına gitmiş memurlarla tanış-llıl§ ve direktifler vermiştir. • Değiıeceii söylenen Harbiye 

(Sonu 3 llncll oayfada) N H 
Vali, öğleden sonra dün tstan ~~~=~====~~;;;;====~a~z~ır~ı~~o~r~e~B~e~li~ıı~h~a~== 

huıa gelen Milli Müdafaa bakanı z b y 
leazım özalpi ziyaret etmiş ve ora- a ı ta en ı· d e ı-k • 
dan belediyeye gelerek meşgul ol - n 1 
ııı~tur: vali, dün belediyede su ış- Randevu Evı· Kapatb lerı mtidUrü Bay Yusuf Ziyadan 

4ıtanbu?daki su meseleleri etrafın-
da ınufasaal malilınat almıştır, G J E ı 
. tstanbulun temizlik işlerinde ve eyve i leni smindeki Randevucu 
ıçıne için kullanılacak suların mik _ K d d T 
tarıarının tezyidi, halka kolay • a ı n a e v k i f E d i 1 d i 
lııtıa ve ucuz olarak temini için ~ • 
'aııtı tedbirler alınması, bilhassa ter 
lcos suyunun miktarlarının çoğaltıl· 
llıııııı etrafında izahat alını§tır. 

l!aber aldığımıza göre terkoıı ııu 
~un tezyidi yapılan yeni tesisat 

;;eııinde azamt hadde Çıkanlınıg
' • Terkos suyu ııirlı:etin eski tesi. 
tıatı zamanında. bu yolda yüzde 1>2 
~ tqlıetınde bir kayıp verdiği halde 

lı 8l>ılan yeni tesisıat sayesinde bu q: Yllzde 20 ye indirilmiştir. Bun

llı t daha fazla indirilmesine lmkA-
lllUıf mııvout olına.maktadır. 

Polis müdüriyeti ııehrimizin muh 
telif semtlerinde gizli gizli faaliyet
te bulunan randevu evleriyle sıkı 
bir surette rnücadtle etmektedir. 

Bu mücadele neticesinde dün de 
yeniden iki gizli randevu evi meyda. 
na çıkanlmıştır: . 

.l - Bunlardan biri Takslmde 
Tolga sokağında. O numara.dadır. 
Ve Geyveli Eleni namlyle marul bi ~ 
randevucu kadın tarafından giz'i 
gizli işletilmektedir. 

Eleninin randevuculuktau. 24 
sabıkası vardır. 

Kendisi bundan 16 glill •VV!I 

son mahkfımiyetini ikmal etmiş VJ 

hemen iki ev tutarak işletmeğe te
şebbüs eylemiştir. Fakat zabıta; 
bu _muzır kadının gizli faaliyetirı 
adım adım takip ettiğinden dün Tak 
simdeki evinde ani bir cürmümeş -
hut yapmıştır • 

Bu cUnnümeşhutta Beşikta.şl.ı 

Mükerrem, Neriman, Vahide ve 
Viktorya isminde 4 genç ve güzel 
kadınla 4 erkek yakalanmışlardır. 

Geyveli Eleni tarafından iğfal o
lunduklarını söyliyerek hıçkıra hıç
lr1ra ağlı yan bu genç kadınlar; 

(Sonu 3 üncii aayfada) 

yonluk kredi anlaşmasını imza et • 
mek üzere hariciye genel sekreteri 
Numan Menemencioı;ıunun riyaseti 
altındaki heyet dün akşamki Sem!>

lon ekspresile Berliııe mıitevecci· 

hen şehrimizden ayrılmışlardır. 
Heyet Ziraat Bankası umum mü· 

dür muavini Cezmi, Maliye Vekale
ti nakit işleri umum müdüru Cel~l 

Sait, Türkofis başkan muavini Ce
İal, Hariciyeden Cevdet ve Şadide'I 

mürekkeptir. H.eyeti istasyonda ali

kadar zevat ve kalabalık bir haL< 
kitlesi uğıırlamıştır. 

Berlinde imza edilecek olan 
anlaşma müzakereleri kısa bir müd 
det zarfında sona ereceği için hey.ı. 

tin gelecek hafta içinde şehrimiz'! 
dönmesi muhtemeldir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ıHER SABAH 

1 
Hem paramızı, 
Hem canımızı alan 
Bir müessese 

- Tramvay arabalarının yüz. 

de dokaanı bozuk! ... 

- Tramvay tirketinin elinde 

bulunan 300 kwur arabadan yüz

de dokıanı tabii ömrünü ikmal et
mittir ! ... 

- Bozuk arabaları aeferden 

menetmek için yeni bir Şi9hane fa 
ciuının vukuu mu bekleniyor? ... 

- Yalnız arabalar değil, ray

lar da tamir kabul etmez bir hal. 
dedirler ... 

Hanei gazeteyi açaanız lıu çe

tit havadialere rutlarıınız.. Şa

yet lıu Rtırlara gözünüz ili9tlil 

zaman teıadüfen tramvaydayaa-
nız: 

- Ha timdi bir kaza olacak? •• 

Ha 9imdi devrileceiizl .. diye ylire
iiniz ağzınıza gelir. 

Peki ama 9irket vurdum duy

mazlıktan geliyoraa bu vaziyet 
kar911ında acaba komİl<lrlik ne 
yapıyor? Halkın hayatiyle oynı· 

yan bu müeısese ne zaman yola 
getirilecek? • 

Hem paramızı, hem canımızı 

almakta devam edip duracak mı? 

A, C, ı 

Kabineyi Yine Stc ı~dinovic teşkil Etti 
Kabinede .. 
Uc • Yeni 
Nazır Var 

Belgrad 21 (Hu'u~i muhalıiı;
mizden) - Başvekil \'e hariciye 
nazırı Dr. Stoyadiııoviç bugün öğle 
vakti kral Naibi Prens Pol'ü zil'a
ret ederek kalıineııiıı müşterek. is-

nı vermi~tir. Bu i•tifa seçim 
Mnunda yapılan mutad istifadır. 

Prens Pol yeni kalıineyi kur • 
nıak vazife;ini tekrar Dr.Stoyadino 
vice vermiş, kendisi de akşam ;· 
ri yeni kabineyi kurmuştur. Kt• 

(Sonu 3 üncü ıayfamızda) 

r 

;;oslav !!a~vcL:ili ve Hariciye 

Nazırı Dr. Stoyadinoviç 

Avrupada Soğuklar 
Devam Ediyor 

Yugoslavyada Vasati Suhunet - 30 Derece. 
Londrada Dün Sovu'<tan 10 Kişi Öldü 

Gelen telgraflar A vrupanın ner 
tarafında çok şiddetli bir kışın hü
küm eUrmelcte devam ettltlni gös
termektedir. DUn Yuıroslavyada 
vaaatt sühunet iıfınn altındll 80 
derec& gibi görülmemiş bir hadde 
dilşumüştur. Her tarafta kar yat
maktadır. Şehirler arasındaki oto
büs nakliyatı hamen hemen fama
men durmu,tur. 

Soiuk, Parı.te de mUn4ka!atı 
işgal etmekte ve telefata sebebiyet 
vermekte ber<leva.mdır. Atla.!! Ok
yanosu ile Manş denlz1nde hUktim 
ıUrmekte olan kar fırtınası, li • 
bı.aıılal'da birçok remlleri mah:ıur 
bırakmıştır. · 

Fraıısa !le lna-ıitere ara<ındaki 
bahtı mUnakalAt; kısmen fl'lce uğ
ram1'hf. 

RllzgArın Salnt N azalr• aahili
ne atmı~ olduiu Uç romor!.:ör bat
mıştır. 

3~ metre yüksekliğiRde mada • 
ni bir dok, rUzglirııı şiddetinin te
siriyle denize yuvarlıuın119tır. Ha

(Sona 3 illlcü aayfada) 
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Sayfa: 2 

. ERPAŞANIN 
ÖLÜMÜNDEKİ ESRAR 

Yeni Sabahın Tarihi Tefrikası: 21 

''Bunlar Kızılorduya 
Taraftar · Olanlar,, 

Enver Paşanın Bu Kelimeleri 
Duyunca Birdenbire Benzi Attı ---.--üç gün sonra idi. Kafile maktan 

h..- ııehir kenarından geı;ecekti. Bi·· 
teı>°'"en şehir gözüküyordu. Enve!· 
Paııa dürbin ile şehre doğru baktı. 
Uzaktan bir kerven şehre ysklas
nııştı. 

tki zarif minare ile cam\ ele bt
naların arasında biitün h~meti ile 
yükseliyordu_ 

Enver paşanın bu camiye doğnı 
gözleri takılınca Nafi bey yaklaBa
rak: 

- Cuma Gazi megcidi.. Meşhu• 
dur. Dedi. 

Hep8i birden şehre baktılar. Göz 
leri önünde duınanl11r yükselen bi
nalar canlandı. Bütün kafile ile gür.
dür ilk defa olarak te11&düf ettik
leri bu hayat eseri karşıaında ne
şelendiler. 

Halil Bey herkesin neşesini ar
tıracak bir haber de verdi: 

-- Burası Basmacılann merkez 
!erinden birisidir. Hükumet murah 
hası o~man hoca ile bir askeri kıta 
kumandanı Ali Riza Bey de bura
dadır. Kendisine daha evvel haber 
göndermiştim. Herhalde karştla - 1 
mağa çıkar. 

Enver Paşa Ali Riza ismini du
yunca birdenbire sordu: 

- Hangi Ali Riza bu ... 
- Osmanlı ordusu zabitlerin -

den ... 

- Memnun oldum. 

EnwrPaşa sözlerini bitirir bi 
tirmez uzaktan üç asker göründü. 
trçü de süvari idi. Omuzlarında fi-
linteler vardı. 1 

Kafile önüne gelince birsi sor
du: 

- Kimsiniz; nereden gelip ne
reye gidiyorsunuz "! 

Bu sualler karşısında bulunma
ğa mecbur kalacaklaruu biliyorlar
dı. Enver Paşa hiç kimseye bir şey 
söylemeden elini cebine attı ve bir 
kağıt zarf çıkararak beygir üstün
de bir şeyler karaladı. Sonra bun•, 
askere teslim etti. 

- Ver bunu Ali Riza Beye .. 
Askerler resmi selim ifa ederek 

çikıp gitmişlerdi. Y alruz kafilenin 
hepsi dilsiz gibi kalmıştı. Askerler 
giderken Hoca Sami atıldı : 

- Nerede Ali Riza Beyle Oema'l 
Hoca ... 

Fakat Türkistan halkı bunun 
manuını bilmezlerdi. Yalnız hoş bir 
melodisi olduğu için çabuk öğren -
mişlerdi. Bunu da mütemadiyen tek 
rar edip dururlardı. 

J.;nver Pa,.a; Hoca Samınin ver
dıği izahattan sonra şarkıyı daha 
iyi anladı. Ve o da melodiyi tekrar
ladı. 

- IJ4'~ Mü,.lüman hey Müslüman 
tman dolu kalbin ,-ar her an 
Yetiş kurtulacak Hindistan ... 

- Ne güzel melodi .. değil mi? 
- Evet ne güzel hayal? 
- Onlardan vazgeçtik .. Türki~-

taııa rahat, huzur ve istiklfilini balı 
şedebilsek küi... 

Böyle konuşa konu:;a ilerlerkrn 
yol Ustünde ufİlk bir hana rastla
mışlardı. Uuktan bir de köy gözü
küyordu. 

Enver Paşa bu köy hanı önüne 
gelince: 

- Şurada bir çay i~elim mi? de
di. 

O geceyi bu handa geçirmeği 

muvafık bulmuşlardı. Ali Riza Bey 
ile Osman Hocanın gelmesi ihtima
li de vaı-dı. 

Handa epeyce de müşt~ri göz~ 
çar.ıııyordu. Fakat hiç kimse bu ge
lenlerin kim olduklarını tanımıyor 
du. 

Paş11: 

~ Aman .. dedi. Bir çay .. 
Derhal gelen çayı eline alan En-

ver Paşa yüzünü buruşturdu. Bu
ranın kendine mahsus bir ~ay i~

me şekli vardı. Türkistan şekerim 
ağzına alırlar ve sonra yudum yu
dum acı çayı içerler. Enver Paşa 
bir türlü bu sistem çay içmeğe alı
şamamıştı. Yüzünü buruşturdu. Bir 
yudum daha aldıktan sonra Muhit
tin Beye hitap etti: 

- Beygirlerin başında kim var? 
- Onlar köye gittiler efendim. 
- Bizimkiler ... 
- Onlar da dört kişi ile birlik-

te burada! 
- Silahlarımız .. 
- Burada ..• 
Enver Paşa ile "1..uıttın ;_; 

YENISABAH 

H 

Universite 
Geneler inin • 
Avrupa Seyahati 

İst.ıınbul Üniversit68ı Hukuk 
ve Tktlsat Fakülteleri 20 ırün!Uk 

sömestr tatili e..nasında Berline 
kadar imtidat edecek bir seyahat 
hazırlamışlardır. 

Bu •Pyahate iştirak ede~ekler
d~n blitün seyahat mesarifatı da
hil olduğu halde 75 lira alınacak
tır. Bu seyahatin kadrosu 40 kişi 
olarak tesbit olunmuş ve kadro 
tamamiyle dolmuştur. 

Bu şekilde bir seyahati İstanbul 
Yüksek Tktisat ve Ticaret mekte
bi de hazırlamaktadır. 

Haber aldığımıza göre Yüksek 
Ikli!Ult ve Ticaret mektebinden 
bir talebe •eyahate çıkacak heyet 
namına Ankaraya giderek Başve
kil Celal Bayarla temas etmi~lir. 

ViLAYETTE 

Konsolosların ziyareti 

Okuyucularımız 
Diyor ki : 

Yine muallimlerin mes" 
ken bedelleri meselesi 

Gazetenizin ilk okul öğretm•n

lerinin dertlerine kanıı gösterdi;;.; 
allkadan dolayı en i~li ve derin u. .. 
gılarınıı aunanm. 

Bizler hakikaten maddi vaziye
timiz itibarile, en geri memur sı -
nıfıoı teşkil etmekteyiz. Hemt'n 
hepsi orduda Asteğmen olan arkı · 

d~larım bütün bir feragat tims'l -
lidirler. Bizlerin verdiği ulus okı:'· 

lan vesikaları ile işe girenler konfo·_ 
içinde çalışırlarken biz yurdun en 
hıicra köşelerinde sıcak bir oda yü· 
zü görmiyen karanlık, rutubetli '> 

dalı;.rda her türlti mahrumiyet için
de yaşar ve çalışırız. 

Okmeydanı 
Cinayeti 52 lira 
İçin Yapılmış 

Okmeydıınındaki esrarengiz ce-
1 

set hadisesini bütün safahatiyle 
aydınlatRrak Arap Murad ve kör! 
Hasan i"mindeki katillerle arka . , 
daşları kopuk Ahmıı-di yakalıyanl 1 

zabıta memurları dün katilleri re
fakatlerine alarak Topkapuda ve 
Okmeydanındaki facia mahallinde 
tetkikat ve keşif yapm•.~lardır. 

Katiller; öldürdükleri Daday
lı İhsanın üzerinden çıkardıkları 
elbi,eleri Toııkapuda bah~ •van 
Rızanın boHtan kuyusuna attık!& • 
rını söylemiş olduklarından dün 
de itfaiyenin yardımiyle bu kuyu
da arama yapılmıştır. 

Neticede su içinde çürümüş ba. 
zı parçalar bulunmuştur. 

Evvelce öğretmenlere verile • 
mesken bedelleri bir kanunla tec'l 
edildi. Tecil müddeti bitti. 932 vı · 
lıoa ait mesken bedellerinin 3 ~:1-

da ve 3 takRitte ödenmel'i için l:Ji, 
Dün 'aat 11 de Vali ve Bele- kanun çıktı. Fakat maalesef ar,, -

diye reisi Doktor Lütfi Kırdar şeh. dan 5_6 yıl geçtiği haldı: kanu~uıı 
rimizde bulunan 35 konsolosu ka - hükümlerim birçok vilayetler Y<'<'· 

Dtlrı muddeiumumi muaYini 
Feridun Bogana ile Sulh hıJ.kimi -
ııin i~lirakiyle de Okmeydanındaki 
hadise mahallinde bir keşif ya -
pılm ı~ t ır, Katiller; burada adım I 
adım cinayeti göstererek kurban
larını :;2 lira için nasıl öldürdük • 
leriııi ı;i>st0rini~lerdir. 

bul etmiştir. Resmi kabul e"na -
ne getirmediler. 

~ında Duvayen olan Fransız baş t 
Bu dileğimizin de Hayın ga:ıe ' konsolosu diğer konsolosları Va- ~-ı 

Suçlular, şahitlerin de ifadesi a
lınarak pek yakında muhakemeye 
verilecek lerd :r. 
~~ 

!iye birer birer takdim etmiştir. nizle duyurulmasını soygı ile "' ,. 
rim . 

Bu merasim esna"ında Vali mu-.•--------------'"'1 
R\"İni Hildai Karataban da bu - o· d" Kamarot ve aşçı kursuna 

,;..-DENİZLERDE -

ı·- .. nııı<t ır. V111i Kon•oloslara ça)' Fırtına IT.t l talip fazla 
ikram etmiştir. G 

1
. 

""' ~Vapurlar e ıyor. Dt·nizbank vapurları için kama-

KÜL TQR iŞLERi rot, a~çı ,.e ınetrodotel yetiştirmek 
Karadenizde 'on günlerde \"U· llzerc atılacak kurslara girmek 

kua gelen şiddetli fll"tma sehebiy- üzt•re murara:ıt edenlerin sayısı 
le yollarına devam edemeyip li • şimdiye kaclaı· elliyi geçmi~ olup Maarif Vekaletinin · ı -
manlara •ığınan vapurlar ge mege lalipleriıı saym da günden giine , 

bir te15ebbüsü ba•lamı.tır. Anafarta dün sabah arlmakt:ıdtr. Kuı·slara kabul edil-
Ba;tıııd~n rotarla gelmi~tir. Gli- mek üzere ~rmulan s,arllara nazaKılltür direktörlüğü, Kültür 
ney•u.vun da Karadenizden gel • raıı müracaat edenlerin en as,·ağı Bakanlığından aldığı bir tamim ü-

zeı-ine, önümüzdeki beş sene zar- mesi beklenmektedir. 16. \· a ,sında ulnnsı icap etmekte -
ı k Karadenize çıkacak olan va- dir. Anupadıı oldug- u gibi lıizde fında lkmekteplere, Orta me -

- . µurlar yollarına devam etmek Uze- de bu .nni tes,ebbüsle en iyi a~çı, teplere ve liselere gelecek azamı 
re limanımızdan ayrılmı~lardır. kamam, Ye metrodotel yeti,tiril-ta 1 ebe mevcudu hak kında bir is ta- """"""""""""'""'""'.,.,,.""'""'vv"""""' 1 

tistik hazırlamağa ba~lamı~tır . ıne"i gaye•i tahakkuk etti6lecek-
Kültlir Bakanlığı bu neviden ista- tir. 
tistikler hazırlanmatn için biltün Kur~larda iyi yetişecek olanla-
vi]ayellere tamimler göndermiştir. rın terfih ve i•tikballeri gözönün-

umum"ı ve çocuk d t t ı kt Bu istatbtiklerin vekalete şu hu • e ıı u aca ır. 

susta kat'i kararlar vermek için bahçeleri Savarona boyanıyor • 
büyilk bir istinad noktası olacak- Karadeni :·.e son yaptığı sefer • 
t den sonra stinycde demirleyen 

Yeni Vali ve Belediye reisimiz ı 1 
ır. Doktor Lıltfi Kırdar şehirdeki ve d 

Vekalet bu istatistikler saye • 
1 

Savorona yatının boyanma•ının e-1 
mekteplerdeki çocuk bahçeleriy e . y b sin~e beş sene sonra bütün mek • vam ediimektedır. atın oyan-
J'aKından alakadar olmaktadıı b- k ,_ d b·ı· ·ı teplere gelebilecek talebeler hak- ması ır aç gUne o.a ar ı ırı -
Mevcut bahçelerin temiz tutulma • . k kında l•m bir kanaat sahibi ola- mış olaca tır. 

• sı ve iyi bir ~ekilde tanzimi asrın 

, MÜTEFERRiK 
cak ve una göre kararlar almak icabettirdiği yeni vesait ve aletler
için şimdiden Mayısta toplanacak le tcchiz edilmesini ve mektep 
olan Maarif şurasına müracaatta bahçeleri müsait ol-duğu takdirde 

bulunacaktır. Maarif bu hususta burada çocuk bahçeleri vücude Kazım Karabekir geldi 
şimdiden tedbirler almaktadır. d" k ı ·· ·· 

getirmeği Kültür ıre tör iıgune Bir mliddettcnberi Ankarada 

' . :~ - ~ 

· P.OLİSTE ~--. emretmiştir. bulunmakta olRn Emekli General-
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' Hadise ve Adese J 
Bir daha (tek iş) 
Her birimizin bayatta tanıdılc 

!arımız, dost ve yaranimiz, fıkara 

ve zuatamız ve nihayet memn!'n.i • 
yetlerini görmekle zevkiyap olarP;· 
ğı.ınudan dolayı yardımı vazife Jııl 
diğimiz insanlar vardır. Fakat, . ah 
~ ve hususi muamelelerimizde u· 
mamile keyfi hareketimize tlbi b", 
kabil himayeler, devlet<;ilikte (üçu 
harici) bulunduğu kadar, haizi ii· 
yakat bulunduğumw: halde (bann 
ııe derler?) diye yakınındakilere 

yardım etmemek bunun nakizi bir 
hakeyikenliktir. 

Mutlakiyet devrinin en biiyiik 
k~ısıırlanndaıı ofan intisap, ehliyet 
sizleri himaye ne kadar nlzaxnşı· 

ken infial ve nefreti mucip jdjı!e 

müteakip devrede dalli politikacılı~ 
muktuası himayecilik de memle · 
kette bir (yarilnlık) doğurdu. sıı. 

birincisınin biraz daha haklı tak · 
lidi olsa da yine ayni inkisarı, ,.yııı 

ademi memnuniyeti muhafaza pt· 
tirdi. 

Mernleket;n yük~k hizmetleri • 
r.in n.ükafntını menileket nam ,e 
Iıesabına öderken bile, llyakatıarı 

en öne aimağı düşünmek nasıl ~uın 
lıuriyet icaplarıodan i.Ele §ahsl s~v
gi ve saygılara bu safta yer vP.r • 
memck de o kadar doğrudur. Çlııı· 
kü, ikram edilen kahvenin lezzeti, 
ne kadar büyük olursa olsun IJ181'" 
rıın içtiği kahvenin parasını cebi~
clen vermeHi yanındaki zevki te-niıı 
edemez. 

Demek istiyorum ki: Bütün ,-e.· 
tandaşlar, kendi kemal, kudret ve 
~eciyelerile mütenasip şekil ve Illa 

hiyette, amme hizmetinde bulun · 
b·r mak nasıl haklan ise bunun 1 

mebde ve buna mukabil bir de 11 1ii 11 

tehası ve herhalde meşru bir ~~k\I 
\ardır. 

Bir memur, bütün dürüstisile v~· 

zifesini görür, terakki eder ve ııı· 

hııyet tekaüt sinnine gelince dev 
ittin kendisine tahsis edeceği nıa· 

ası alır ve köşesine çekilerek bak'· 
y~i ömrünü istirahat ve mernlek•'t 
selametine dua ile geçirir. Hatta bU 
hizmeti, pürüzsüz ve otuz seneyi bu· 
!ursa bir de ikramiye alır. 

Eğer kendisi, daha iJe yarar f~ 
c. hizmeti başkası tarafından ıfa 
edilemiyerek kadar ehemmiyetJ"yfJ 
cnun hllkkında (temdidi müddet 1 

1'aran verilir. Fakat o ki, bu !<'lr~ 
rı da almamış ve ~adece tekaüt ol· 

- Termegtcler efendim .. 
Askerler uzaklaş.ırken Halil 

böyle konuşurken kahvenin köşe
sinde oturan iki ki§i yabancılan 
dik dik bakıyor ve ne konugtuklı.· 
rını dinliyorlardı. Gı1ya anlıyacak
laıdı. Eroin s-atanlar yakalandı 

Bu bahçelerde çocuklar mil- Jerden Kazıııı Karabekir dün sa
rebbiyeler ve muallimlerin neza • bahki ek.presle şehrimize dön. 
retleri altında iyi bir şekilde oynı- müştür. General birkaç giln şeh
yacak ve eğleneceklerdir. Maarif rimizde kaldıktan sonra tekrar 

muşsa diğer bir kapıda hizmet sh· 
maz. Çünkü, sin tahdidine uğrıya 1 

bu kısım tekaUdün kudret ve Jtabl· 
hyetinden ümit kesilmiş ve her'ıal 
de devlet kapısından çekilmiş 1e • 
mektir. tşte bu kabil zevatın •<'-''J: 
ret ve kabiliyeti var iclise kendı 
alıştığı işte tutunması ve tutulr.1-'' 
111 daha ziyade fayda verirken ,nıı 
diğer bir işte, ücretle dahi istih : 
dam ediş himayet ve siyanet eserı 
olabilir ki bu terahhuın karşısı!ldil 
diğer bir vatandaşın yeri kapatıl· 
ııuş demek olur. Filhakika JP~ı 
zevat ve bazı hidemat vardır lı ~ 

yüksek tecrübe ve ihtisasa taıııı.o; 
ku itibarile onların bu feyz verır 
hizmetinden mahrumiyeti muvafı~ 
bulamayız. Fakat bu, o kadar ııJ 
kimse h..kkında varit buluıımasın 1 

ı·ağmen hemen her tekaüt oınıu~ 
zat diğer bir müessesede • hiç de ' 
ğilse - ücretli bir iş almıştır. 

Bey: 
- Bunlar kim biliyor musunuz? 

dedi. 
Paşa birden başını çevirerek l'Or 

du: 
- Hayır. 

- Bunlar Kızılorduya tarafta•-
olanlar .. 

Enver Pll§a bu kelimeleri du
yunca birdenbire rengi attı. Ama, 
Halli Bey söze başlayınca buruşan 
yUzler yine neşelendi. 

- Kulak verin . kulak verin .. Kı 
zılordu taraftarları şarkı söylüyor 
!ar ... 

Filhakika uzaklaşan süvarilerin 
garkılan kulaktan dolduruyordu .. 

Hey Müslüına.n hey Müslüman, 
iman dolu kalbin var her an ..• 
Yetı, kurtulaca.k Hindistan.. 

Bu earkılar alıiııler yaparken En 
ver Paşa blrdenbU"e irkildi: 

- Bu ne biçim farkı? 

Enver Paşa henüz buradaki ıri
yasi havaya tam manasile vakıf o
lııınamırtı. Eğer o giine kadar ge
çen vakayiden haberdar olsaydı bu 
tark.ının ihtiva ettiği manayı çok 
iyi takdir edecekti. Bu ııarkı Bol • 
pviklerln TUrklstanda yaptıklan 
bir nevi propaganda si.atemi idi. Bu 
nunla hem Tilrkistanı kurtarmak 
Ye hem de Hindistanı ayaklandır • 
ıııak fikrinde idiler. 

Enver Paşa bunlarla meşgul ol
muyordu. Yalnız Muhittin Bey bun 
!ara kulak verince Türkçe hem de 
İstanbul lehçesi ile konuştuklarını 
duydu. Onlara bir şey söylemeğe 
hazırlanırken Halil Bey atıldı: 

- O Şevket.. Burada mısını~" 

___ (Devamı Yar)_ 
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12.30: Türk müziği (şarkıları. 

13. : Saat ayarı ve haberler, 13.10. 
14. : Müzik (dans plakları), 18.30: 
Tilrk müziği (ince saz faslı), 18.55 
Konuşma - (Ziraat saati), 19.15 · 
Saat ayan ve haberler, 19.25: Türk 
müziği (ince saz fa.alı devam), 20: 
Müzik (küçük orkestra galası). 
1 · Kayzerin Katarina • (Rudolf 
Katniğ), 2 • Ballerina • (Feldk<it -
ter), 3 • Pavane pur ün enfant de
ftint • (Moris Ravel), 4 - Sin&', Ring 
Ring Vögelein • (Paul Preil), ıs • 
Gavatin • (Raff), 6 • Kleine melo
die Franz Grothe), 7 • Saksofon so
lo • vals, 8 • Tanzende Herzen -
(Czernik), 21. : Saat ayarı ve A· 
rapça söylev, 21.10. : Temsil • (Fat 
ma Hanım mahkemede • komedi), 
21.30. : Türk müziği (~kılar ve 
aaz eserleri), 22.Hi : KontJima, 
22.SO. : Mllzllı: (bir operanın ta • 
manıı), 23.~.24. : Son heberler vıt 
~arınki program. 

Tarlabaşında Ur!et isimli bir 
kadının evinde oturan sabıkalı ka
çakçılardan "Burunsuz" namiyle 
maruf Necdet ile arkadaşları Pet- 1 

ri ve Serkisin Eroin sattıkları ha -
ber alınarak dün Urfet ile bera • 

ber bu üç kaçakçı da cürmümeş -
hut halinde yakalanmışlardır. 

Bunların oturdukları evde ya
pılan aramada (9) paket Eroin ile 
yük•ük ve teraziler de bulunmuş -
tur. 

Üfürükçülük mü yapını~ ? 
Yeşilköyde Orhangazi cadde 

sinde kalaycı •okağında 18 numa

ralı evde oturan ":.Iarika" ismin
de ihtiyar bir kadın "üfürükçü -
lük" yaptığından dün cürmümeş • 
hut halinde yakalanmış ve Asliye 

4 üncü ceza mahkemesine veril
miştir. 

6 kumarba:ı: yak landı 
Hamal İbrahim, Yasef, Hasan, 

Osman ve Ali isminde 6 kumarbaz 

diln Galatada Şevketin kahvesin
de kumar oynarlarken auç üstü ya. 
kalanmışlardır. 

Bir palto bırsı:ı:ı tutuldu 
Beşiktaşta otur~n Mustafa Et

hem i'mincle bir adam o civardaki 
mektep talebelerinin pardesü ve 
paltolarına musallat olarak nİüte • 

addlt palto ve pardesiller çalmışsa 
da suç !lııtü yakalanmıştır. 

bu hususta yeni etütler yapmak - Ankaraya gidecektir. 

tadır. İskenderun limarund a yapılacalc 
Zehirli gen ku sl~~ı . s•rheat mıntaka 

Geçen sene halka ze~ r1 7. - t,keııderuıı limanında tesis e-
lardan korunmayı ve g1ızl.ı . ı. dilecek Tiirk serbest mıntaka,;ı Ü· 

bir hastayı tedavi çarelerini ög- ı zerinde tetkikata memur edilen 
retmek maksadiyle açılan kurs]~. lktio<at, Gümrük ve inhisarlar ve
rın bu sene de açılma!'ına karar ve. 

rilmiştir. Kurslar her kazada a-: 
çılacaktır. Kurslarda ders verec~kl 
kimseler şunlar olacaklardır. Dok
torlar, eczacılar, ve zehirli gaz 
kursuna devam ediJl ye.~il ehliyet· 

·name almış olan muallimler. 

Yerlere tükürenlere ceza 
İstanbul Belediyegi yolları kir

leten, tükUrenlerle şiddetli 'müca
deleye karar vermi~tir. Beled!~-t 
bu hususta zabıtaya sıkı diı-ektif 

vermiştir. Yolları kirleten !er po
lis tarafından görüldüğü takdirda 
derhal cezalandırılaraklardır . 

kaletiyle Denizbank umum mü
dürlüğünü temqil eden heyet An -
karaya dönmüş, raporlarını hazır
lıyarak vekalete vermiştir. 

Sanayi birliğinin ziraat kon
gresine yolladığı raporlar 
Bu ayın 27 sinde Ankarada açı

lacak olan büyilk Ziraat kongre
sinde tetkik edilmek için şehrimiz
deki Milli Sanayi Birliği kongreye 

Mesela: Acili mertebenin en viil' 
seğine çıkmış, kendisine mevki ,., 
şeref ve hizmetile mütenasip tekr 
Udiye temin etmiş zatlar görUyo~ 

bir rapor göndermiştir. Bu rapor- -;- ;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;lı, 
!ar deri, keten, kendir, pamuk, , 

yün, süt, süt tozu, kazeino, pala- T A K V f M 

ki tekaUt olduktan sonra da avU 
kat, noter, meclisi idare azası ol·•· 
yor. Halbuki amme hizmeti adil ~ 
dilen bu avukatlık o kadar ağır, r. 
liyenin o merdivenlerini çıkIDaJc 0 

kadar müşküldür ki her iniş ve çı· 

mut, nebatat hulasası kontrplilk- i .......... , ........ ~.,,,., 
karestc raporlarıdır_. Ticaret Oda.' 22 ilk Kin.un 1938 Perşeı11be 
sı da tanzim edeceği birkaç rapo-

Maddi para cezalan asgari beü li- ru bugünlerde Ankaraya göndere-
ra olacaktır. cektir. Kongreye şehrimizden iş- Hicri: 30 Şevv a l t 357 

Rumi : 9 tik Kiııua 1354 Yeni konserva tuvar binaıı tirak edecek murahhaslar pazar • 
Yeni konservatuvar binasının 

Şehzade başında yapılma•ı takaı· • 
rür etmişti. Haber aldığımıza g ;_ 
re konservatuvar binasının daha 
merkezi bir yerde olmasını dü~•- ' -
nen Belediye yeni · kon~ervatu\-ar 
binasını Taksim kışlasında )'a?t•r
mayı düşünmektedir. J'.faam:ıf'h 
bu iş şimdilik bir tasavvur halinde-
dir. 1 

te•I gUnü Ankaraya gideceklerdir. 

Kasım : 4.S Tahsin Özer şehrimizde 
Erzincan hattının açılış gününü 

ır 'lrnkip An karaya gitmiş olan 
( çüncü umumi müfettiş Tahsin _ 

UzPr dün ~ehrimize gelmiştir. Ôtle : l?, , 2· _ ikindi : t4,3! 

Dotu oaati : 7,21 

1 rndisi birkaç gün şehrimiz - 8,2-' 
1 k ıd kt ·r Ak ..... : ,44 - Y tsı : 1 c c a ı an sonra vazı esi başına • 
dônmek üzere Trabzona hareket İmıak : 5,3 ,, 
edecektir. ,ı _________ _. 
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E; • l: 1: (;J: J :J1 ;J ! §1 :1 r~:~~a~~şvekilinin Fran~ız Baş~«: ki 1 i 
Çı·n -Japon Harbı· Yenı· . Kahire: 21 {~ .. A) -.. Stefani K o rsı kaya G ıd ıyo r 

AJaruıının muhabırı bıldırıyor: 
Gazetecilerle yaptığı bir mülft. .,.; ____ _ 

B• Safhaya G• • kat esıuısında başvekil, Sil\·eyş me- (Bat tarafı ı inci ıayfada) şahsi temasları arttırmak imkim. Jr ırıyor selesine temas ed~rek demiştir ki: da Tumm:. gıu~ı:eği zanııediliyor. nı verecektir." 
"- Hükumet bu hususla \'azi- Tunusta Askeri Manevralar Figaro diyor ki: 

~areşal Çan - Kay - Şck'e nazaran Japonlar 
Bütün cephelerde mağlup oluyorlarmış 

ışunking: 21 (A. A.) - Çin A· 
'Jansı bildiriyor: 

Çin başkumandanı lllare~al 

Çiang kayçek ordu yük<ek subay
rak kendilerine aşağıdaki bcyanat
lannı ve hükumet ricalini loplıya
tı bulunumuştur: 

" - Mukavemet harlıiııiıı dör
düncü devre•inin arife,;inde ayni 
zamanda Çinlilerin lehine olan to. 
poğrafik vaziyet sebebiyle dil~ -
ınan, bilttin cephelerde daimi ~u
rette mağlüp edilmi~tir. Dü~manın 
zayiatı ~ok bilyilklllr. Düşman a"" 

kerlenni ve top, tank "e mühim 
mat gıbi e~yasını ıııtklederken bü
yük güçlüklerle karşılaşmakta ,.e 
bu suretle hareket ceV\'aliyetini 
kaybetmektedir. Nanşang ve Şaııg. 
şa gilıi büyük ~ehirler de hiila eli
mizdedir. 

Şimdi, askeri faali)'etimizin 
yen bir safha~ıııa g rn1iş bulunu ~ 

yoruz. 
Milll'l, nıiıtesaııit blr hr.lde tek 

milli idealine lıağlı kaldıkça. ni
hai zafer nıuhai<kak "urelte Çi -
niııdir. 

Macaristan Milletler 
Cemiyetinden Çıkıyor 

-~cıı-:.o---

(Baştarafı t 11ci $UJJ[ada) 
den \•az geçemiyeceği hıısu3unda 

ihtiraz kayıtları bt•)·an eylemiştir. 

Csaky'nin hu .-<izleri Ma
caristaııın Riitenra meselesinde 
Alman noktai nazarını kabul eyle
diğini ,·e bundan 'onra metaliba -
tının Ruman~·a islikamelinde inki
,af edeceğini gö<leriyor. 

Belgrad 21 (Huşu:<l) - Pe~le
den buraya abedeıı malumata gö
re Macar ı-e İtalyan hariciye vekil. 
leri arasıııda cereyan eden miiza • 
kereler nelire~inde l\facaristan · 
Milletler Cemiyetinden çekilmeyi 
ve Antikomitern pakta dahil olma
vı kabul elmi~tlr. Yakında bu ka
rarını i!An edecektir. 

Budape~te: 21 (A. A.) - 111a
car hariciye nazırı Koıı.t C•aky, 1 

dfln akşam İtalya harit'iye nazın 
•erefine verdiği zi)'afette Macuı 
• İtalya doııtıuğunun temelini mer
kezi A\'rupada ad.ilete i~tinnd e • 
den bir sunıun t~kil ettiiini, Ro
ına • Berliıı mihverinin de bu pren 
•ipten mlllh~m olduğuna nazaran 1 
Macar harici siya~~tini ayni emeı-1 
!erini tııkip eyliy~egini, Macaris-İ 
l.nın mihver devlellerine sadık ka - ı 
laeatuıı ve bu mihvere llo~t olan 
devletlerle de do. luk müna~ebet
leri idame edeceiiini kaydtyl~mi~ • 
tir. 

Macar harici~·e nazırı, V ı;•a · 

na kararından dolMrı beyanı nıeın 1 

nuniyet et mi~. bu karann Maca-1 
ı:iııtana bir milyon Macarı iade ry
lediğini ve bina<'naleyh Macari•-1 
tanın bu karara kar'ı ebedi bir ı 
•ükran be.sli;·eceğini .ilave etmi~ •

1

1 
tll', 

İtalya hariciye nazırı Kont Ci-, 
•no'da verdiıi'i cevapta Viyana ka
tarının sulh muııhedelerinin en 
haksız hUkiimleriııden birini or
tadan kaldırdığını ve orta A\'l'U
Pada ad.ilet pren~ibinin tatlıikini 1 
teyid eylemi~ oldugunu ka;·d!'ttik· 

'ltışta l>u muhterem meslekdaşın 
VUiyeti vicdanlarımızda sızı haS\I 
lldiyor ve sonra da gayri meşru hir 
Tüabet doğuyor: 

Bir glln; bana bir iş getirmis • 
lerdi. fı!i dinledinı: Hukuki, ce•al, 
•~ahatı muhtevi ve herhalde s· · ı 
llelerce çalışınağı mii.ııtetmn bir 
ınevzu idi. Dört yOıı lira ücret is· 
tedım. Bermut&d dliJlinmek üzere 
lıu aat gitti ve bir daha relme'i. 
bir gUn teuduten bu itin, temı:: 
lltllıfmdan mütekait bir avukıt 
'l'bdııt taratından takip edildiğini 
ltlrdOm '" meelekt ıto.tluktan ctir· 
• alarU Uça aldıfmt .ordıt.ıı. 
l'irınl liraya alQılmı myledl. Ve i· 
il-.. etti: (i11hakika bu İl ~ bir 
~ aNat ark.ad., 400 • 800 Ura 
iııtemişler vı ip dalıi deferi var
'- da ben.im bir mm •e teki.Ut nu
~ nr, bana ki.ar. eder diye 11!
dııa!) dedi. Bir müddet soııra bu 
laiz arkadat vefat etti. O ııd el • 
bet işini yine bir bqka9llla ver • 
llllttır. 

ı.ter&eniz bunu ıahııılandtnr, 
lıu kabil §8lulyetleıi çoğaltabili • 
l'bıı. l'alrat Arap pirf: 

ıı:ıa. lfl yek fllltar denıif ! 
L ACU 
' 

ten ~oııra dcmi"tir ki: 
"-İtalya <iy~<eti, Roma _ Ber

lin nıih,·erine i<tiııad ettiği bu 
preMipten mülhem olagelndstir . 
Almanya ve İt.ılya merkezi' Av
rupa hudutlarının tayininde bu 
preıı•ibi muzaffer kılmı~lardır. 

Kont Ciano, İtalyan •iya•etini 
orta Avrupııda Macar do.•tluğuna, 
Jtoma - Berliıı mihverine \'e Bel • 
grad ırnlaşma•ına i~tinat edeceğini 
Höylemiştir. 

Kon t Ciano dönüyor 
Budapcşte: 21 (A A.) - A

miral Horty, bugün !\fezohegies'
de devlet haraları arazisinde bir 
av eğlence•i tertip etmi~ ve bu 
eğlenceye Kont Ciaııo, Kont Csaky 
birçok nazırlar, İtalyanın Budapeş
te elçisi, Polonya reisicumhuru • 
mı n hususi kalem direktörü ve da
ha birçok zevat i~tirak etmiştiı· . 
Kont Ciano yıırın •alıah Budapeş
teyi terkedecektiı·. 

Amerikada 
Avrupa isleri 
lcin Alaka 

Londra: 21 (A. A.) - ı.ıueen 
mary vapuriyle Amerikadan av
det eden Anthoni eden bu ~abah 
pl)'moath'ta karaya çıkmıştır. 

Eden, Reuter Ajansının muha
birine beyanatta bulunarak Ame • 
rikMya yaptığı seyahatin re~mi ma
hiyette olmadığını ve bu seyahatin 
propaganda maksadiyle yapılma

ıtını bildirdikten >onra demi~tir 
ki : 

" - Fakat Amerikalılarla İn
gilizlerin mütekabil noklai nazar. 
!arını bilmelerinin büyük bir eh •rıı 
miyeti haiz olduğun~ dü~ündiim. 
rinin kanaatı hilafına olarak Ame 
rinin kaııali hilafına olarak Ame
rikan efklirıumumiyesi sur~ti umu
miyede dünya me~elelerine ve bil
has•a Uzak şark meselelerine kar
~· büyük biı· alıika gö•terınekte
dir.,, 

Belçikanın hava müdafaası 
Brüksel: 21 (A. A.) - Hükı1. 

met meclise hava müdafaası tes • 
kiliitı hakkında bir proje vernıi~ • 
tir. Bu projeye göre, 15.000 kişi

lik bir hava müdafaa kıt'ası teşkil 
edilecek ve müteaddit tayyare fi
losu techiz oluruıcaktır. Masraf 
yekünu bir mil)·ar 200 milyon 
Fra11ga balii oluaktır. 

Meclisiaı düakl içti•aı 
Ankara: 21 (A. A.) - Büyük 

{illet Mecli~i bugUn Fikret Sılay'. 
ın ba~kanlıiında toplanm14 ve dev
let ~Orası kanununun encümenler. 

den gelen maddelerini müzakere 
eder•lt kanunun heyeti umumiyesi 
ııi kabul etmiştir. 

Meclla cuma gilnil toplanacak
tır. 

Y eıai Rumea Hariciye Nazırı 
Bil kreş: 21 (A. A.) - Harici

ye nazırı B. Comn&ne istifa etmiş 
yerine müsteşar B. Gafencu tayin 
edilm14tiı·. 

f · · t J{ ü t tk'k "Roma Fransa ile İn,.iltere.-e~ını yapını~ ır. en z e ı e- Roma, 21 (A.A.) _ Pari~ten " 
d ·1 kt ı b ı h kk d nin arasını açmak i~in gayet açık ı me e o an ıı me•e e a · ııı a Stefani ajansına bildiriliyor: • 
~ize fazla bir •e•· söyliyemcm.,. bir şeklide manevralar yapıyor. Ev-

' ' Gazeteler, Fransanın Tunust...- l' Cb ı... ı ·· "'- ah · Bu meselenin A \'anı kamara • \'e a amo.n;r ein ın numa aey ati-

sında münaka~a edilmiş olduğunu 

hatırlatan gazetecilere Mahnıut 

pa~a ~u cernbı \•ermi;tir: 
"- VaziJ•etimiz İngiltercnin 

\'aziyetiyle bir değildir. Arap -
Yahudi konferansı hakkında hii-
kiimet rci"i bu konferan"ın Cham
berlain ile Lord Jialifax'ın Roma
dan avdetlerine k:;dar tehir rdil -
mi~ olduğunu ,.e l\J.,ır nııırahha<ı
nın henüz seçilmC'diğini ~ö~·lenıiş

til'. İtalya ilr yapılacak nıüzake -1 
reler hakkıııcla da Mahmut pa~a 
şöyle demiştir: 

"- Ben nıüzakcrelel'iıı Kah i -
rede cereyan etmesini tercih ede
rim. Bununla beraber müzakere
lerin nerede cereyan edeceği he -
nllz kat'iyetle taayyün elmemôş • 
tir .. " 

Ba~\'ekil, müzakereler ha~lar 
başlamaz t'caret nazırının kıbti 

mahfclleriyle temasa geçme>i için 
talimat aldığına dair ''erilen habe
ri teyit! etmi~tir. 

f ski Rus Grandükü pazar 
günü Berline gid:yor 

Belgrad 21 (!Iusw,i) - İyi ha. 
ber alan menlıalardırn verilen ma- ı 
liımata göre. halen Bavyerada bu
lunan e<ki Rus Grandi.ıklerinden 1 
Vladmir pazar giinü Eeı-liııe gide
cektir. Bu seyahatin rc,ml -<cbebi 
orada bulunan ikinci alılasını zi • 
ya rettir. 

Trakyada ziraat işleri 

ki a"keri teşkilatın ku,·vet Ye satve ni kendi efkarıumumiyesiııe Fran • 
tini methetmekte berdevamdırlar. sız_ tngiliz anlaşmasının çok aami

Paris Soir, halihazırda Gabes mi bir şey olduğu suretinde aksetti
mıntakasında ve Tunus ile Trablus riyor. Diğer taraftan Muıısolini her 
garp arasındaki hudut boyunda 100 hRlde tngiliz nazırlariyle kendi mu
bin kiı:<inin iştirakile manevralar talebatını görüı;mek fikrindedir. Fa 
yapmakta olduğunu haber vermek • kat Cbamberlein bu manevralan 
tedir. Bu manevraların gayesi, Tıı- daha şimdiden akim bırakmı!ltır 
nusu ltalyanlann Trablusgarpten ve ÇUnkü Avam kamarasında yaptığı 
Sicilyadan yapmalan muhtemel bir beyanatta Romaya yeni bir anlaııma 
taarruza karııı himayeye matuf sis- ara.•tırmk için değil sadece bir nok· 
temi itmam etmektedir. tai nazar teatisinde bulunmak i<:ln 

tntranııigeant gazetesi, Chobk't 
mıntakasında her türlü taarruz te
şebbüsünü akamete uğratacak de • 
recede kuvvetli bir siperler şebeke
si vücııde getirilmis olduğunu iliıv~ 
etmektedir. 

tt .. ıyan Talebi ',. }'rıuı~ız 
Matbuatı 

Paris, 20 (.A .A.) - İtalyan nıu 

talelıatı hakkında, Pelit Pariaien 
diyor ki: 

"Fransa ile İtalya araHında n~ 
bir Tunus ne de bir Kol'ı<ika, NiR \'" 
Savu-ı meselesi vardır. Bu gibi me· 
selelcr ortaya atılmakla cıkmaz. 

Ht•rhalck İtalya P•ikoloJik blr ha -
taya düsmfü•tiir ... 

Chamberlcin bugiin h!.'ı· zaman
dan ziyade bir dörtler paktına ta

raflar gözüküyor. Bu. dört büyiik 
A\'nıpa hükümeti reisleri arasında 

gideceğini kati surette söylemistir. 
Epoque gazetesi. şimdiki tngiliz 

ve Fransız sıyasetini tenkit eder!.'k 
diyor l<i: 

"Eğer yarın veya önümlizdeki 
ilkba!ıarda Almanya imparatorlu -
ğunu daha 40 veya 50 milyon insan
la büyiıltecek ve şarkta kendisini! 
mukavemet edecek kuvvetleri orta • 
dan kaldırac.-ık olursa bizim sırtımız 
dan Jtalyaya karı;ı yaptığı borcun 
ödenm,,.sini bizckn isterse ne suret
le kendisine "Hayır,, cevabını vere
biliril ? . ., 

Or•lre gazetesi, İtalyan idiaları 
n• göz.:.·n ge<;irerek şöyle yazıy'.l;·· 

"ttalya ile yapmL, olduğumuz 

1935 anla~malannda ısrar etmeliyiı. 
Eğer bu anla~malan tadil edecek 
i.'<{'J( bu. anrnk Tunusa ait ahkamın 
aleyhimizde olarak daha ziyade kuv 
\•etlendiı;ıme"ile kabildir.,, 

İngi terede Mecburi 
köyfe'!:l'J::i~ 
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~e~~~ ~~~e~~~.~~~: A s k e r 1 ı· k Leh ı· n dek ı· 
açılan tarım ba.ı kur~undan me-• 
zun olanlar kö;·İerine dağıldıktan ıc k . 
sonra kurs ikinci de\'rere girmiş ereyan uvvetlenıyor 
ve bu devre için gPne diirt \'ilayet-' 
ten hepsi ilkmektrp mezunu olan 
40 köy çocuji:u gelmi~tir. 

Bunlar kiiçük Ziraal sanatla • 
ı·u1a alt an1eli ve nazari olmak 
üzere bir sene ders göreceklerdir. 
Dii(n taraftan Çorlu - Boğa bü
yütme çiftliği dördiinc(i devu ol
mak üzere 100 mevcutlu kadrn 
ile açılmı,;tır. Veteriner mli..ıviri 
Şevki Oz~r vilayetlerde küçük bo
ğalıklar satııı almakta ve sevkiyat 

işlerine 1>ezaret etmektedir. Bu •. 
nun 1.3 giine kadar arka'! ahna-ı 
caktır. İnanlı'da kıvırcık knı: çift
liği de açılmıştır. 

Bir tayyare kansı 
Prag: 2l (A. A.) - Havada , 

yaptığı canbazlıklurl:ı tanııımı< o
lan pilot Ko.,ar'ın tayyan•.;i, Prag l 

civarında Kbel~· a'kcri lıava me;._I 
danında dü~n1ü:-;;tür. Si :-> yiizün _\ 
den vukubulan bu kaza nrtices:n- 1 
de ta,•yareci iilmli•ütr. 1 

lsviçrede bir c~susluk hadisl'sİ 
Montreux: 21 (A . A.) - İ.; . ı 

viçre pofüi, dün Fraırnz hududu ı' 
yakınında büyük bir casthluk ha-

1 
reketi meydana ~ıkarını~tır. 1 

Yukarı Sa,·oie'ı·i geçmek isti -, 

yen birçok ecnebiler te' kir edil -
mi~. birçok vesaik ele geçirilmi~-l 
tir. 

Japonya ile Kore arasında tünel 
Tokyo. 21 (A. A.) - Münaka

liit nazırı. Japonyıı'yı Koreye rap. 
teclecek tünelin in~ası ~in denizin 
dibinde yapılacak in5<aata ba<fa • . . 
mlnıa,ını emretmJ~tir. 

Tünelin uı.unluğu 80 milden 
1 

fıızla olacak ve Fu•au • Kore - ile 1 
Karatsu arasında in~a edilc>eek - ı 
tir. 

1ıışaat, 4 sene sürecek olup bir 
buçuk milyar yen'e malol11eaktır. 

Ulu dağa f asıluız 
kar yağıyor ! 

Bursa, (Hususi ) - Dlln öğleye 
kadar 'ehrimizde yağnınr yağmıt 
öğleden sonra hava kara çe\'ir • 
mişse de tutmamıştır. 

"Uludağ,. dan telefonla haber 
alındığına gör& orada kar fuıla 

vermeden tipi halinde davam &t.
mekt&diı'. 

(Batlarafı l İnci aayfada) 
Times gazetesi diyor ki: 

Nıllayet ()euvre gazetesi de 9(iy· 
le yazıyor: 

"Dün Avam ka.m&rasında biri • "Diiııkü müzakerelerden heyeti 
umumi~~c-si itibariyle çıkan morıtf. 

şudur ki btikılınet, herhs.lde milli 
b irine m11ar1% j.cJ cereyan görülü -
yordu. Bunlardan birisi Chaınbe,·

menbalarnı muntıızam inki~afı için leın ın aeyahatine l.araıtar ve diğe 
lazım olan bütün tedbirlere gerek ri aleyhtar idi. Taraftar olanlar 
parlamento ve gerek halkın mUsa- eheriycti haiz olmakla beraber 
reatla icabet edeceğine gih't.'l\ebilır. taraftar olmıyanların ileri sür
Tatbik t>dilccek usuller hakkında lar chyorlat ki· 
ihtilaf olabilir ve olacaktır. Fakat, Ya Chamberl(>in Romada yeni 
bu, miiRterek ht•defin tanınmasın'l hiçbir anlaşma yapmıyacağı hakkın 
ve bu hedefe eriRmek azmine delil- dairi sözünü tutacak \'e binaenaleı'h 
dir. Parlamento ,.e halk hakkında ne Süveyş kanalı ve ne de lngiliz 
doğru olarak söylenen şey, bizzat somaliııi hakkında hıçbir müzakere· 
hükilmet için de doğı udur.,, ye giri miyc·eeği gibi Fransayı r!" 

Bahsolunan kabine değişiklikle- hiç bir tavizde bulunmağa teşvik et
rine gelince, Times gazeteRi, Cham- nıiyeccktir. Bu takdirde, biç d" 
b·'l'lein kabir.esinin hi~bir zaman ı rahatsız olup !tornaya gitmesine liı· 
kati olarak telakki edilmediğini fır- zum yoktur. Yuhut da süzünde dur
sat zuhur etlrr etmez Chember - nuyarak ve :Mussolini ile fiahsi mil
lain'in gedrilen tecı·übeden ibiifa.de zakereleıe giı·i,ecektır. Bu t.akdir· 
eder~k kabinesinin n1ües~irliğini ar· de ise ba~,·eki1in Roma aeyahatinc 
t.1nnağ;ı çalı~nrağının kimseye meç· btl~bütün muarızız.,, 

hul olmadığını kuydeylem<'ktcdiı. =-==-~=-===-========= 
Ayni mc\'Zu hakkında News 1 

Chroniclc ga7.t>tesi: · 

"Memleketin müdafaası m~,·zı:· 

bahs olduğu zaman ~a hs! sempati 
ve antipat·lere yer yoktur.,. 

Diyor. 
Kahiıwde Tebe•.ldülıit Şa~ialıln 

Londra, 21 (A.A.J - Stefani a
jansından: 

Gazeteler, bazı genG nıüsteşarla
nn başvekilden harbiye nazırı Hoa
re &!lisha ile milli müdafaa i9leri 
nazırı Tiıomas lnskip veLanecaszer 
dilkalığı ~ansöliyesi Lord Vinterto· 
nun istifasını talep etmiş olduklan 
rivayeti ile i~tiııalde devam etmek
tedirler 

Evening Nevs, başvekilin vaziye
ti tenvir ve kabinenin bünyeaini tar
sin etmek için sene h14ıtnda umumi 
intihabata mübaşeret etmı:ğe ka. • 
rar verebileceğini yazmaktadır. 

Fransız Gazetelerinlıl 

Mutalaaluı 

PariB, 21 (A.A.) - Jour gazete. 
ai, tngiliz kabineainde deği§ikliğirı 

kanunusanide zaruri olacatı mota
liasındadır. 

Excelcior gazetesi ille kabine 
buhranı hakkında rivayetleri pe1c 
ciddi bulmıyor ve 1ngiliz milletlnl,!l 
bu haberlerden heyecana dilşmiye -
cek kadar aklıselim sahibi oldu • 
tunu yazıyı>• 

Karabükte Demir 
Cimeıto Fabrikası 
1 

Kurulaca~ 
Ankara : 21 (A. A.) - Yakın. 

da faaliyete geçecek olan Karabük 
d mir fabrika,ında artacak olan 
demir cürufundaıı çimento istihsu. 
li sıırntiyle istifade etmek mak • 
•ıtdiyle Silmerbank Karabükte bir 
demir çimento fabrikaııı lcuracak
lır. Bugünkü projeye röre fabri
kada gUnde 450 ton demir çimı:n • 
tosu istihsal edilecektir. İleride 

bu miktarın günde 800 tona ibla
ğı için fabrikanın tevsii mümkün 
olacaktır. 

Şamda Yahudi mallanna 
boykot! 

Şam (Husuıl) - Burada Ya • 
hudl mallarına karşı boykot, .Un 
geçtlkça artmaktadır. 

Çarşıları doıa,an birçok genç • 
!er; dükkln ve matazaları göz • 

den j'eçirerek Yahudi malı !<atılıp 
satılnıadığmı tesbit etnıektedirler. 
Bu ııııretle Filii!tinden gelen Ya -
hudi mallarına karşı da •iddetll I 
bir miıcadele baflamlflır. 

lla1faı S 

Yugoslavyada 
Yeni Kabine 
Kuruldu 

(Bqtarafı 1 İnci aa,.fada) 
nede üç deği~iklik yapılmiıjtır.Dahl 
!iye nezaretine son seçimde mebus 
olan eeki Belgrat polis müdürü geti· 
rilmiştir. Posta telgraf nezaretin_, 
de yeni bir aza getirilmi.ııtir. Ayrıca 
kabineye yeni bir nezaret.ıiı: nazır 
girmi.-jtir. 

Doktor StoyadinO\'İÇ yeni k& • 
bine.si hakkında aşağıdaki beyanat· 
ta bulunmuştur: 

"- Hükiimet seçimden sonra mu· 
tad şekilde istifa etmiştir. Yeni ka· 
binenin de gerek dahil! ve gerekse 
harici siyaseti eskisin<kn zerre ka· 
dar farklı olmıyacaktır. Şimdiye ka· 
dar nutuklarımda, beyanatlanmd'.ı 
söylediğim eski sıyasetimizi idame 
ettireceğiz. Kabinedeki değişiklikle· 
rin sadece şahsi kıymeti vardır. ,. 

Sfoyadinoviç istirahat Edecek 
Belgrad, 21 (A.A.) - "D. N. B . ., 

Stoyadinoviç cuma günü iki haf 
ta istirahat etmek ilzere tsviçredeki 
Saint - :Maurice'e gidecektir. Bayaıı 
Stoyadinoviç orada bulunmaktadır. 
Avdetine kadar, iç politika sahası~
da bir değişiklik olmaması muhte • 

meldir. Belgrad siya.•! mahfilleri, 
yüksek seçim komitesinin seçim ka
ti neticesini başvekilin avdetinde ı 

evvel ilan edeceğini zannetm~ktedır
ler. Meclis ilk celsesini 16 kanunu.sa. 
nide aktedecektir. :Mecliste partile
rin yerlerini muhafaza etmeai ihtı 
mal dahilindedir. - 340 hükıimet 

parti"'· 68 muhalefet • 

Avrupada 
Soğuklar 
Devam Ediyor 

(Bat tarafı 1 inci aayfaıruzda) 
sar, iki buçuk milyon Franga ba
liğ olmaktadır. 

Soğuktan İngiltere'de dün 10 
ki~i ölmü~tür. Kar, fasıla verme

den yagmakladır. Nakliyat ser~id. 
!eri intizam,ız bir '!ekilde işlemek· 
tcdir. 

Gazetelerin bildirdiğine göre, 
İngilterede hükilm ı;ilren aoğuklıır 

yüzünden yapı işlerinde kullanı • 
lan 250.000 amele i98iz kalmı~tır. 

Armentieres barlarından birin. 
de ;;oğukt.ın 10.000 bira 9ife.ıi va., 
lıımı~tır. 

Karsta inhisar binası 
Ankara, 21 (Husu~i)-Ôğreııdfği 

nıize ghre inhisarlar ve gümrükleı
vekileti Kanıta 40 bin lira sarfils 
bir inhisarlar mildUrlüğtl binası yan 
tırnıağa karar vermiştir. 40 bin li· 
raya mal olac&lc olan binanın ihal&

si bn hafta içinde yapılacaktır. 

Yeni posta vagonlan 
Ankara, 21 (Hususi) - Posta, 

Telgraf ve Telefon umum mUdllr • 
lüğü. günden gün.! artan posta nak

liratını daha kolay ve çabuk yapa. 
bilmek için iki tane yeni posta va • 
gonu yaptıramağa karar venn1$tir. 

Yeni posta vagonlarımız müm • 
kün olduğu kadar k.ısa bir zaman 
içerisinde alınarak servise kaııula . 
caktır. 

Zabıta Yeniden 
İki Randevu 
Evi Kapattı 

(8attaraft 1 iııtci aaytaÜ) 
Eleııi ile birli.lıt. dtiıı AbaJa poil'I 

miidUrlyeUDe retlrilmifler ve mua
yene)'9 -ıroıııanwıııanıır. 

Bu nuıu. dlltmanı bdı11ın, kil· 

çllk aı.ı. lmJanııa ta.l&lhıt ettiği •• 
onlan ıüalli htilyalarla bqtan çı • 
lranııaJl Met ed!ndfff de anlqıidı • 
ğından memurlar ; ıntiyar tl!rifentu 
bu genç kurban.Ja.noı da dikkatle ,.. 
ramalrtad.ırlar. 

2 - Dtin basılan ikinci pzli fıı • 
h!lf yatağı da Sirkecide Hoc&pa.ııa 
caddesinde 18 numaradadır. 

Bu eri işleten "Necil., lamindelri 
kadınla ben.~ esrin !aminde blc 
genç lım ve Ahmet isminde bir de • 
llkanh da evde yakal8lllllll n pollıı 
mtidürlllğllııe getlrllmiştil'- , 
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Sayfaı 4 

Kibar doktorlar 
Gazetemiz muharrirlerinden 

Zeki Cemal anlatıy or: 

- Dün gece saat 12 ye doğru 
evde an~me birdenbire fenalık 

geldi. Hemen bir doktora ko~

hım. Beyoğlunda Firuzağada o
otururorum. Fakat Firuzağadan 
Ağahamamı, Beyoğlu cadde. i, 
Tarlabaşı, oradan Galatasaray, 
Bostanta.şı, Tophaneye kadar rem 
takada oturan on be•ten fazlıı 

doktorun evine gittim. 12 de ev
den çıkmıştım. 2 de bitkin, bi
tap ve ümitsiz bir halde eve gel
dim. 

Hangi doktonın k R p t<ı ı çal
dım~a kapıyı açanhı r doktoru so
rar sormaz muayyen bir klişe ba
lindP şu sözleri söylediler: 

- Doktor ha,taya P,'itti, saba
ha kadaı· gelmiyecek ! 

Fakat hn doktorun kapısını 

açan kadın veya erkek ile biraz 
konuşurken doktorun evde olduğu 
da ağzından dökülüyordu. Bu va
ziyet karşısında eve cebren gire
rek doktorun yakasından yapışıp 
ta eve götürmek imkanı yoktur 
ya ..• 

Bu sabah bu işlerle alakadar 
olan bir zatla bu mesele üzerirıde 
konuşuyordum. 

- Doktorlardan bH"çokları ge 
celeyin hastaya gitmemeği itiyat 
etmişlerdir. Hizmetçilerine (dok 
tor hastaya gitti) diyerek gelen
leri kapıdan savıyorlar. Horul bu
rul uyuyorlar. 

Eve geldiğim zaman bereket 
versin ufak tefek ilaçlarla fenalık 
atlatılmıştı. 

12-2 arasında evine uğradığım 
doktorların listesi bende duruyor. 
Bu doktorlar doktorluğu keyifle 
para kazanmak için mi, yoksa ha
kikaten insani bir meslek olduji'u 
için mi yapıyorlar?,. 

İstanbul valisi Liltfi Kırdıır
dan hemen her zaman ahbapları
mızdan, dostlarımızdan doktor ve 
eczahaneler için duyduğumuz bu 
şikayetlerin önüne geçmesi için 
acil bir karar rica ediyoruz. 

TiLKi 

l ıegölde yeni hükumet
konağı yapılacak f 

İnegöl (Huusi) - Kazamızın 
çok harap olan hükumet konağı 

iki •ene evvel yıktırılmıştı. 
Maliye Vekaletinden ayrılan 

tah•i•atla yeni bir hükftmet kona
ğı ~-apılacaktır. Bu yeni bina, tıım 
36 bin liraya mal olaraktır. 

Ölüm 
Emekli General Cemalin val

deleri Fatma Karabekir ölmüştür. 
Cenazesi 22-12-938 perşembe gü 
nü •aat 11,30 da Binbirdirek ma
halle~inin Piyer Loti •okağında 44 
No. lu evinden kaldmlarak Baya
zıt camiinde namazı kılındıktan 

sonra Bakırköy mezarlığına ırö- · 

mülccektir. (9306) 

Mevliidü Şerif 
Eski Darbhane mıidürü mer

hum Hafız İhsanın e~i Bayan Fat
ma Fermet!n ruhuna ithaf edil -
mek üzere önilmüzde ld cumartesi 
günü öğle namazını müteakip Ak
Rarayda Valide camiinde m&vl(lt 
okunacaktır. Merhumenin aile.•ini 
tanıyanı.arla anu edenlerin teşrif 
!eri rica olunur. 

r 
Halkevleri 

Konferau 
Enıinöntt Halkevtnden: 

1 

22/12/988 pertembe gUnü akşamı 
saat (20.30) da Evimizin Cağalof. 
!undaki merkez salonunda tatanbul 
üniveraiteei edebiyat fakültesi do • 
çentlerindeıı Bay Sabri Eaat Siya
vuşgil tarafından (Folklör ve Jllliko
loji) mevzulu bir konf&caııa Terile 
cektir. Bu konferans için davetiy"
leı-in ev bürosundan a.lınmıwıı rica 
olunur. .•. 

•• 
Sıhhat ve kOltllr filmleri 
Şl~ll il alkevlnden: 
Sıtma, frengi, güneş kudret;, 

fareler ve bunlarla en müessir mü
cadele ugulleri türkçe i.ııahatlı ııh
Jıat ve killttir filmini 23 Bi -
rinciklnun 938 cuma gUnü ak amı 
ınat 21 de Halkevinıizde ıöııterile
ıektir. Herkea gelebilir. 

TE.NISABAH 

Kara Ahmei Nasıl Cihan Şampyonu Oldu? 
Tefrika No: 4 

Kara Ahınedin ilk 
••upuu""W>/'~""''".0 "' 0 " "Uuu • •• ''"''" 

''Oğlum, Bu Köyün Namusu Var. İsmine Ne 
• 

için Pehlivan Köyü Demişler, Düşünmedin mi?.,, 
tuttuğumu koparır, kırar atar· 

dun ... 
Ahmet, kalın dudaklarını bük· 

müş, susuyor; gözlerini bir nokta· 
ya dikmiş düşünüyordu. 

Köyün ihtiyarlarından biri: 
- Oğlum dedi, daha sen çok 

körpe denilecek çağında, hen\a on 
sekiz yaşındasın. Bu söylediklerini 
bir duyan, dinliyen olsa, sırtüstü 

yatıp gülecek, belki de: '"Bu ço • 
cuk deli ulınuş galiba!,, diyecekVr. 

Biz senin yaşta iken, k.isbet o
muzumuzda köy köy dolaşır, er 
meydanlarında boğuşur, her önü· 
müze çıkan pehlivanla kapışır, d\l· 
!aşırdık. 

Bir zamanlar senin baban ve 
deden köyün en sayılı pehlivanla:1., 
en mert dehkanWarı idi. 1 

Daha on beş yaşında dağla~a 

çıktın, senelerce başıboş, orman 
tarda dolaştın, altında kır beygi · 
rinle kimbilir ne coşmuş nehirle··, 
ne taşmış ırmaklar aştın. 

üç sene dağlarda bayırlarda, 

otsuz ocaksız, evsiz bucaksız yaşa
mak, herhalde seni yordu ... 

Diğer bir köylü, ihtiyann lafı
nı kesti: 

- Oğlum! Uzun lafın kısası, se-
nin pehlivanlıkta hevesin var mı? 

Diye sordu. 
Ahmet biraz düşündü: 
- Va!İlhi dedi, şimdiye kadar 

hiç aklundan böyle bir şey geçme
miş, kendim için biç böyle bir mea 
!ek seçmemiştim. Bana kalırsa bı

rakın bu boş lafları, ben ı\> gidip 
düreyim, tarlamdaki yulafları. Bi
liyorsunuz bu kış çok şiddetli ola
cakmış, bağ, bahçe, ahır, ağıl ne 
varsa kasıp kavuracakmış. 

Ben artık herşeye töbe demsli
yim, hiç olmal<ha bu kış olsun hs
bama yardım etmeliyim. 

Eğer pehlivan olursam, kisbeli 
omuzlayıp diyar diyar dolaşaca . 
ğun, yine babamdan, anamdan, kö
yümden uzaklaşacağım. 

Diğer bir ihtiyar Ahmedin Iii. -
~ını kesti: 

- Bana bak oğlum! dedi. Bu 
köyün hır namusu var, uır pehli. 
vanlık tarihi var. 

Söyle bakayım bana: "Bu kö··e 
niçin pehlivan köyü denmiştir?,. 

ihtiyar, Ahmedln cevabını be'•· 
lemeden, kolunu havaya kaldırarak 
parmağını savurarak sözüne de 
vam etti: 

- Çünkü, buradan çıkan pehli
vanlar, memleketi titretmiş, kaina
tı yenmiştir. 

Bu vücut ne senin, ne ananın, 
ne babanındır, yalnız ve yalnıı kö
ytlnün, "Oba,, 111ndır. 

Onun toprağı, suyu, havası, rü•
gfm olmasaydı sen nasıl yetişir -
din, söyle bakayım bana: Bu vilcu
da bu boya nasıl erişirdln ? 

Ahmet, biraz evvel söylemiş ol
duğu laftan utanmış gibi duruyor, 
içinden bir şeyler kuruyordu. 

lri göğsü ile derin bir nefes çek-
ti, nerde ise: 

- Haydi hamrım ! 
Diyecekti. 
lhtiyar, sesinin tonunu değifti

rerek, göılet1nU ti§lrerek tekrıır k ·,. 
nuerrıağa başladı: 

- Bu lıöyde yetişenler, ııenm ıı
bi kolu kuvveti yerinde, eruıeııi aaf. 
lam, pazusu kuvvetli olan erk!r, her 
halde pehlivan olur, hasımları ne •
deyııe ıider, ooları, arar, bulur. 

Günlerce, ayl&rca, ııeııeleree fı, 

ut kollıyıı.rak, bir pundunu bula· 
ralı onları teker teker yener, köyü
ne öyle döner. 

Eğer se. de istersen köyüne bö.1 
le dönmek, yahut alnının akiyle Şe
refinle ölmek, senden istediğim.• 
dileği yap, tuttuğun yol yanlıştı , 
gel doğru olan yola sap! 

Eğer evini düşiUıüryoraan, a._. 

lwı. oııun için üzüleyim deme. Çttn
kü ııen köye dönene kadar, bUtU·1 
kadınlar köle gibi ~alı~acak anne -
ne ... 

.lk saçlı, beyaz ııa.lı:allı ihtiyar, 

:::ara Ahmedin mtihim rak: 
lerinden «Peterson» 1 

son sözünü söylerken Ahınedın gö
züne yaş doldu, yüzü kağıt gibi ol
du, benzi, dudakları soldu. 

Boynunu eğdi: 
- Mademki dedi, köyümde adet 

böyle imi§, söyleyin bana ne yapa
yım, kendime bir usta, ayaklanma 
kisbet nerden bulayım? 

Ahmedin bu kestirme Ui.fı her -
kesi memnun etmi§, ihtiyarların 

yUzUnde okunan keder, bir and.ı 
gitmişti ..• 

Dediler: 
- &?n onları düşünme, hiç m'l

rak etme Biz herşeyi hazrrladık, 
gebre aıfam yolladık, yeni bir kis -
bet ısmarladık. 

Bundan sonra senin ustan Mu~
tafa pehlivandır. O sana gilreşin 
bütUn inceliklerini gösterecek, bU -
tlin oyunlann.ı öğretecek! 

Diyerek, Mustafa pehlivanı gö•
terdiler. 

Ahmet hemen yerinden fırladı, 

Mustafa pehlivanın önünde diz çök 
tU, eline sanldı, öptü ... 

Mert tavırlı, arslan yapılı deli· 
kanlının bu h:ıli görülecek bir man 
zara idi. 

Mustafa pehlivan hemen onu 
yerden kaldırdı: , 

- Berhudar ol! evladım. 
Dedi, alnından öptü. 

* * ,~ 
Ahmet, o gündenberi, bütün gay 

relile idmanlara başlamış. Musta
fa pehlivan, en kısa bir zamanda 
ona pehlivanlığın bütün ruhunu a~ 
lamuıtı. 

Alımedin, idmanları köyde bir 
mesele oluyor, kadın, kız, çoluk, ço
cuk etrafına doluyordu. 

tık günler, ki•bet i~inde dola . 
~ırken, sıkıntı çekiyor, zorlukla yü 
rüyordu. 

Gün geçtikçe vücudu, bu katı şe
ye alışmış, hattl diyebilirim ki, na
ra atışında, peşrev yapışında usta
sını bile aşmıştı. 

Zaten onun vücudu, güreşe son 
derece müsaitti. 

Sonra dağlardı, ormanlarda, ıs

sız ovalarda naralar atmağa, ken
dini etrafına hergül gibi satmağ1 
alışmıştı. 

Soyunup kisbeti ayağına geçir
nıeei, meydana fırlaması ile arslan 
gibi bağırması bir oluyordu ... 

O en kısa zamanda peh!ivanlı
tın bütün inceliklerini öğrenmi§, 
hattı bir aralık, ueta~ını bile yen
mişti. 

Çırakların usta !arını yenmesi 
çolı ayıp •ayılırdı. 

Ahmet de nasılııa yaptığı bu ha
reketinden son d1trece utanıyor, us 
tuınııı yüzüne bakamıyordu. 

Bir gün bir fırsatını kolladı, 
ustasının yanına sokuldu: 

- Usta dedi, gcçenki idmanı -
mızda bir hata oldu, beni affet! 

Muıtafa usta anlamnm:ııı gibi 
kaııJarın,ı çattı: 

- Vallahi dedi bilmiyorum, far 
kında değilim, nasıl bir hata oldu. 

Ahmet büsbUttin kızardı, llntt
ne baktı: 

- Geçen gün dedi, au lıaııında 
idman yaparken ... 

Ahmet lifını tamaınlamamııı, wı 

tası gülmeğe başlamıştı : 
- Anladım dedi, zarar yok .. E· 

ğer sen beni yenemiyecek, kuvv~· 
tini üstümde denemiyecek olsay -
dm ben senin pehlivan olduğunu, 

kemalini bulduğunu nasıl anlıyacai< 
tım. 

Artık sana verecek bir serma
yem, öğretecek bir oyunum kal -
madı. 

Hazır idmanın yerinde iken he
men kisbeti omuzuna at, gurbeti 
bir defa daha tat! 

Fakat bu sefer, ıssız ormanlara, 
dağlara değil, köylere, şehirlere gi 
decek, kendin gibi erleri, benim di
yen babayiğitleri davullar çalarken 
yeneceksin. 

Davullaı;m, zurnaların, heyecan 
dan titriyen kızların, kızanların, 

binlerce insanlann ortasında soyu
nup dalaşmak, naralar atarak sa -
va§mak, dağlarda, ormanlarda, ıs

sız kırlarda dolaşmaktan daha şe
refli, daha keyflidir. 

Hele bir düğün evinin kalabalık 
avlusunda, gelinin, güveynin bir 
si; rta ,·etlinin karşısında pırıl pı-

. ' nıp meydana ç,ıkmak, "var 
r n yan bakan! Var mı bile -
ğ· • tutan!,. der gibi nara at 
mak. savurmak, en heybetli tavır
la ortada dönüp durmak, başıboş 

dolaşmaktan, yahut bir köylin ka
ranlık odasında yatıp uyuşmakta 1 
daha tatlıdır. 

Ahmet ustasını önüne bakarak 
kuzu gibi dinliyor, her sözüne haı< 
veriyor, "Doğru söylüyorsun!.11 de!" 
gibi boynunu büküyordu. 

Ustası, bir aralık gülümsedi: 
- Ahmet! dedi, söyle bakayır.1 

kendini nasıl hissediyorsun? Yapıl.ı
cağın bu yolculuk için ne düşünü. 
yor, ne diyorsun? 

- Ahmet ciddi bir tanla, kaıı · 
!arını çattı, elinde duran ki•beti, 
savurdu, omuzuna attı. 

Dedi: 
- Ustam, mademki köyüm"n 

şerefini benim omudarıma yükle -
diniz, ben bu yükü ömrüm oldukc~ 
taşıyacak, onu yere düşürmemek. 
ona leke sürmemek için• sava~acP
ğım !. 

Bugün içimde öyle bir kudr•l. 
kollarımda, bileklerimde, ~u gür -
düğün ellerimde öyle bir kııvv0t 
hissediyorum ki, karşıma kim çı

karsa çıksın tepeliyeceğim ! 
tsterse insanların azmanı, iste~-<' 

cihan pehlivanı olsun, katı, yuınıı

şak, iri, ufak dcmiyecek, yiyere -
ğim! 

Ahmet, biraz evvel, coşmuş ars . 
!anlar gibi kükrerken, şimdi bir -
den bire deği~mi~, kafası eğilmişti· 

Fakat pek belli de olmaz d<o
di, bakarsın dü~ündükleriıııin aksi 
olur! 

Ustası hemen liıfa karıştı: 
- Atılan taş yerini bulur! 
Ve devam etti: 

Sen bunları hiç dü&ünmiy·} 
cek, hasımların nerdeyse onları bu· 
lup güıeşereksi-ı; ! 

Bazı hasmın senden iri olur, b. 
karsın ki kuvvetçe senden geri o· 
!ur. 

Bazı hasım tüye üz vücutlu, yu
muşak eUidir, fakat bakarsın llt'r .. 
den kuvvetlidir. 

( Devamı var ) 

Su tarifeleri tedkik ediliyor 
Ankara, J :J (A.A.) - Hüku

metçe Htın alınarak halen beledi
yelPrimizce işletilmekte olan su 
'irketlerinin abonemanlariyle o -
lan münaııebatını, iderl ve mali 
vaziyetlerini tetkik için nafıa ve
kAleUnde bir komiRyon teşekkül 
etm~tri. Maliye vekaletinden bir 
müfett~ln de dahil bulunduiu bu 
komiıyon halen tatbik edilmekte 
olan l•u tarifelerini de tetkik el
melct&dir. 

Komlıyonun hazırlıyııca&-ı ra
por veklletç.e tetkik edllerek ~lı
nan neticeler belediyelere bildlri
leo&ktır, 
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maçlarıııın birinci devresi cumar 
le"i ve pazar günleri oynanan 
maçlarla •ona ermişti. 

Halihazırda Demirspor 16 pu 
vanla birinci, Ankaragüeü de 151 
puvanla ikinci olmuştur. 

Bunları Gençlerbirliği, Muha
fızgücü, Güneş, Harbiye 11 er 
ve Gıılata~aray da 8 puvanlıı ta -
kip etmektedir. -

Cumartesi günü aynanan maç: 
Cumartesi günü Muhafız -

Galatasaray karşılaşması vardı. 
Fakat lıu karşılaşmıya Muhafızlı

lar vaktinde çıkamadıklarından, 
Galatasaraylılar seremoni yapa
rak hükmen bu karşılaşmayı ka
zandılar. I' 

45 dakika kadar bir gecikme
den sonra sahaya gelen Muhafız
lılarla Galatasaraylılar araların -
da hususi bir maç yaptılar ve 3-3 
berabere kaldılar. 

Pazar eünkü maçlar: 
Pazar sabahı lQ,15 le ba~Jıya

cak maçları görmiye gelen epey 1 

bir kalabalık var. 19 Mayıs stadın 1 

da hava hafif yağışlı ve sisli. 
İlk karşılaşma Ankaragücil -

Harbiye ara•ında saat 10.15 te 
ha kem Muzaffer Ertuğun idare -
sinde başladığı zaman iki takım 

şu kadrolarla oynuyorlardı: 
Ankaragücü: 
Natık - Kartal R!za, Enver 

- Nusret, Semih, Abdül - Ham
di Fikret, Muzaffer, Ali Rıza, 

Hamdi. 
Harbiye: 
Fethi - Şükrü, Abdurrahman 
Şerif, Muhterem, Nccabi -

J\Iücahit, Cihat, Zeki, Habip, Fa-
zıl. 

O,vun Harbiye akıniyle başla

dı . Güç haf hattında kırılarak 
sağ a çık Hamdi va•ıtasiyle muka 
bele edildi. Oyunun ilk dakika
larında Harbiyeliler ü,l üste bir· 
kaç tehlike geçirdi. Fakat bu n
lar Fethinin yerinde müdahale]~. 
riylc neticesiz kaldı. 

O~·uıııın 20 inci dakikasıııa o:el 
dik: Bu dakikaya kadar vazı~·ett,.. 
bir ucği~iklik .rok. Oyun kar~ıl.k 
lı almılar ar.ısında mütevazin hiı · 

cereyan takip ediyor. 
l~te tam 20 inci dakika•ıııda

yız: Gü~lülel' 'ağdan iniyor, sağ 

acık Hamdi çok güzel ortaladı. 

Top sol iç .A Ji Rızanın önünP diı

~erkeıı, şim~ek gibi vole bir şii: 

•avm·du. Tor xol kö~eden Hartı:ye 
kaJe,ine girdi. Bu gol günün eı~ 

güzel golüydü. 

Bu golle beıaber büsbütün açı· 
lan Güçlüler Harbiyelileri iyice 
baskıları altına aldılar. 

Dakika 32: Harbiyeliler kont· 
ra bir pasla topu sağ açık Mücııht· 
de geçirdiler, o da yakın bir nıe,;& 
feden Harbiyenin beraberlik Rayı· 
sını yaptı. 

Vaziyet 1-1. 21 ve 37 inci da· 
kikalar arasında Harbiyeliler h3· 
kim. Bu arada Güçlüler birkaç 
tehlike atlattılar. Fakat 37 io· 
ci dakikadan sonra oyun yine GiiÇ 
lülerin hakimiyeti altında cere
yan ederken birinci devre 1-1 bit· 
ti. 

ikinci devre-
İkinci devreye 11,10 da GüÇ 

akını ile başlandı. 3 üncil dakika 
da Güçlüler soldan inerken, topO 
sağ açık Hamdiye geçirdiler. JiaJll 
di, topla ilerliyor, önü bos bu ıri· ., 
diş muhakkak golle bitecek. Fa· 
kat Harbiye müdafii yetisti.. ı/t 
Hamdiyi ceza çizgisi içinde düşilı 
dü, pentaltı. .. Ali Rızanın ayağı 
ile ikinri Gilç golü, Harbiye ağla· 
nnda. · 

12 inci dakikada da HarhiyeJilet 
Muhteremin ayağı ile pen~Jtıdan 
beraberliği temin ettiler. 

Gücün son ve galibiyet golü: 
17 inci dakikada Harbiye alaY 

hine solrlan favul oldu. Hamrli ıııı 
nu çok ıriizel attı, saııtfor M 111.af· 
fer de bunu ayni güzellikle gole 
çevirerek takımını oyundan ıraliP 
çıkar<lı. Oyunun bundan ~on· 

raki kısmı k ı ' m e n Harbi· 
ye, kı•men Ankaragücü hiikinıi· 
yeti altında gP~li H oyun )1.2 A 1ı 
karagür(i lehine bitti. 

Gençlerbirliii - Demirıpor: 

l!oiııci oyun 12,0ll de hakeoı 

yine 1Iuzafferln idaresinde D« 
mirspor - Gcııçlerbirli~i takıfll· 

ları ara•ıncla su kadrolarla ovııDP 
dı. . , , 

Demirl\!>Or: 
hmail - Gazi, Nuri - (lle 

~ikta~) Kamil, Jtırahim, Şem>'i -
Zeki, Fethi, Orhan, Arif, Zekeri)' 
ya. 

Gençlerbirliği: 

Rahmi - Nuri, Naci - Keşfi, 
Hasan, Münir - Edip, Sclin1. S;ı .. 
dık, Ali, Reşat. 

Oyuna D. •par akını ile ı,a•ı~: 
ndı ve bu akın Gençler kaJecİ~ı 
Rahimin elerinde ke•ildi. 

Oyunun ilk d.akikalarında p. 
spol' il•Uin vaziyette iken dakik 3 ' 

Jaı· ilerledikçe Gençlerin ba<kı~ı 
(Sonu 7 nci sayf•cl• l 
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Ankara At Yarışları 
Dördüncü ve Beşnici Koşular Ara~ 
sındaki çifte bahis 45,75 Lira verdi 

---- - ..-~~Jo-•·l' .... ~--

Ankara, (Hususi) - Pazar gü- mahsustu. Mesafe 2100 metre, :1'• 
nü sonbahar at yarışlarının on i- ı amiyesi 4.00 lira idi. 
kincisi az bir seyirci önünde 'l'!hir Komisay birinci, Taşpınar ik1

"" 

ıpodromuuda yapıldı. ci, Baylan üçüncü oldu. ·" 
. ~·· Birinci Koşu: Mligterelt bahiste: Ganvan · 

ü~ ve daha yukarı yaşta olaıı kuruş getirdi. 
halis kan İngiliz at ve kısraldarıra DördUnell Ko~u: - ın-
malıeustu. Mesafe 2.000 metre, ık-· üç yaşında olan yarım kan . -
ı amiyeııi 450 lira idi. ıiliz taylara mahsustu. Mesafe ıı_.Of 

Romans birinci, özdemir ikinci. metre, ikramiyesi 200 lira idi. }.JB" 

Gügin üçüncü oldu. MU!lterek bıı. . ley!in birinci, Firig ikinci, Liik' • 
histe: Ganyan 1~ kuruş getiı Ji. bar üçüncü oldu. . ..., 

ikinci Koşu: Müşterek bahisle: Ganyan ' 
Dört ve daha yukar< yaşta nlrn rlase 120 ve 14.0 kuruş getirdi. 

tnglliz at ve kısrakların& mahauıo &,inci Koşu: ~i 
t u. Mesafe 2400 metre, ikrami;.ı.; Dört ve daha yukarı ya&~~,,. 
87:! lira idi. lıalis kan Arap at ve kısrakln ;~· 

mahaustu. Mesafe 1800 metre, 
Alemdar biı'inci, Andırabud :n 

ikinci, Mahmure üçüncü oldu. ı.rn~ ıamiyesi 300 lira idi. 
Ceylan birinci, Bahtiyar il:ior~ 

terek bahiste ganyan: 310, pM.•2 Alderviş ü 'iincü oldu. MUşter•\ 

!~is~;5{utt~~:b~~~:r ;~ti~~ !~d:'. lahiste: Ganyan 2160, plase ı;I' 
i 36:!, 155 kuruş getirdi. t 
ar. D"" dil _,, be . . koşııl$ or n,., ve şıncı , 

Vçüncü Koşu: ra" arasındaki çifte bahiste tuttu. -•i. 
üç ve daha yukarı yaştaki ha- !arın bir lira.lam 4.5.75 lira getırv 

·. Mı ka.ı :lngiliıı: at ve kuıraklaruıa uıuuni Kılıçııt• 
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ispanya Dahili Harbinden 
Alınacak Askeri Dersler 

Çok Yeni Silahlara 
Piyadenin, Eskisi Gibi 

Kraliçesi Olduğu 

Bir Vasıtalara Rağmen 
Muharebe Meydanının 

Anlasılmıştır 

Ve 

Karde,lcriae bomba atta lspanyollar 

.. ~ vvetlere maddi ve manevi büyük 
tesirler yapmıştır. Buna mukabil 
son sistem çok süratli bombardıman 
tayyareleri vasıta.siyle köprü, cad • 
delerin birleştiği yer, küçük istinat 
noktaları gibi küçük ve münferit 
hedeflere bomba ile taarruzun çok 
güç bir i' olduğu anlaşılmıştır. Ha-

1 va kuvetlerinin sevkülceyşl maksat 
!arla geniş mikyasta kullanılmas. 
hakkında İspanyada yapılan tecrii
belerden alınan dersler çok muhtelif 
ve mütenakıstır. Birçok mühim as 
keri phsiyetler; tspanyada vakit 
vakit birçok sevkülceyşl hava ta · 
arruzlan yapılmış olmasına rağmen 
kati neticenin alınamadığını ve bu 
neticenin ancak karada kara or -
dueunun göstereceği muvaffakiyet
le alınabileceğini iddia ediyorlar 
Bu hususta Madrit bombardıman • 
!arma fa}ıit olan tsviçreli bir askeri 
muharrir diyor ki (Gerek biz eene 
biler ve gerekse yerli ahali Madri· 
din tayyareler tarafından ilk bom -
bardımanmda korkudan mahzenle • 
re, bodrumlara kaçtık. Fakat sonra 
sonra bu tayyare taarruzlarına o k!. 
dar alıştık ki, barlar, gazinolar, si
nemalar daima açık bulunuyor ve 
herkes eğlencesine yine devam ede
biliyordu.) Diğer bazı mühim aske· 
ri şahsiyetler de; 1spanyol muha • 
rebelerinde çok kuvvetli hava filo
ları kullanmadığı cihetle tayyareler 
vasıtasiyle harbin nihayetine isali 
mümkün olamadığını ve bu sebep
ten dolayı kati neticenin havada a
lınamadığını iddia etmektedirler. 

Her memlekette askerler hazar 
vaktinde talimler, tecrübeler ve tat
bikatlar yaparak muharebe i~ln 
hazırlanmağa uğraııırlar. Fakat bil 
tiin bu talimler ve tatbikatlar eıı

ıı11sında düşmıuun enerjisini, ateşi

ni, ateşlerile sebep olacağı zayiatı 

ve tahribatı ve saireyi tıpkı haki
ki bir muharebede olduğu gibi tem 
sil edemediklerinden dolayı hakiki 
bir netice alamazlar, ancak takribi 
bir fikir edinebilirler. İşte bu sebep
ledir ki, dünyanın bir köşesinde ha
kiki bir muharebe oldu mu ; diğer 
bütün memleketler hemen bu muh:ı 
ı·ebeyi yakından takibe, askerlik ba
kımından dersler almağa ve bunlar
dan kendi orduları için istifade et
meğe çalı!jll'lar. İspanyol muhare -
besi de; harp ilahının sık sık ziyaret 
ettiği Avrupa kıtaı;ındaki memle • 
ketleri bu bakımdan allikadar et -
rnektedir. Bundan başka bu İspan -
yol muharebesinin diğer bir husu
aiyeti daha var ki, o da; Avrupanın 
ıuıkerlik ve askeri sanayi alemind<ı 

mühim bir mevki sahibi olan müt;ı 
addit memleketlerin dahi bu harbe 
gayri resmi bir şekilde iştirak etnı<'· 
!eri ve kendi orduları için yaptık • 
ları en yeni harp silah ve vasıtala
rının hakiki kıymet ve tesirleri!li 
anlamak için İspanyadaki muha • 
rebe meydanına göndermeleridir. 
Bu suretle İspanya muharebesi; l· 
deta, en yeni harp silah ve vasıta
ları için bir tecrübe meydanı olmuş 
bulunduğundan, buradan alınan 
dersler de ıı.uerlik bakımından çol< 
mühim olmuştur. Bu makalede; biz 
zat lspanyol muharebelerinde buh
nan muhtelif milliyetlere mensup 
müteaddit komutanlar ve ası<eri mıı 
harril'lerin verdikleri malumatı kı· 
saca kayc!edcceğiz: 

1Hpanyol muharebesinde çarpı • 
~n iki taraf; tam mana.siyle asri 
iki büyük ordu olmamakla bernber 
bıı muharebelerden yine birçok kıy
metli dersin ıılmak miimkündür. Bu 
nıuh:ırebe bidayette bır harek"t 
hlıbi halinc!c başlamıştır. Fakat, 
tesirleri çok büyük olan ateşli si • 
!ahlar; müda.faada daha ziyade i'~ 
Yaramış olduğundan muharebe d'l· 
lıi pek kısa bir zaman •onra tıpkı 
lJnıı.mi Harpteki gibi mevzi muh ,. 
rebeai şekline girmiştir. Taarruz et
ll'lek istiyen taraf ise. çok miktarda 
ateşli silihı bir araya toplayıp kuv
VPt!i bir ateş tesiri altında taarrm 
edemediğinden; muharebe seneler
denb<·ri muayyen ·cephelerde sabıt 
bir halde d vam eWıiş, durmuş -
tur. Memleketin dağlık oluııu mü -
dafaayı daha ziyade kolaylaştırmıR 
~ır. Sokakları tarla. evleri kargir ve 
Yer altı mahzenlerine malik ola•ı 

köy ve kasabalarm çabucacık mü · 
dafaa haline sokulması mümkün 
olmuş ve bu gibi nıeskün mevkiler 
birer ınüetalıkem istinat noktası 
halinde çok defalar cephelerin isko-
1~ teekil etlllİ§tir. Franko ordu-
111 M:adıide taarruza başladığı za -

.................................. ) ... 
( Yazan: F. T. • 1 ' .. ................................... 

man kırmızı ordu komutanı Madrit 
ahalisini şehrin tahkim ve müdafa.\ 
sına davet etın.İ§ ve bunun Uzerirıe 
Madrit şehrinin tehlikeye maruz o
lan o cephesi pek kısa bir zamanda 
harikalar, siperler ve saire ile c;a • 
bucacık ve kuvvetli bir surette talı· 
kim edilebilmiş ve Franko ordusunu 
durdurabilmiştir. 

Şimdiye kadarki İspanyol muha
rebelerinde; mahiyeti askerlik AJe. 
mince meçhul bulunan yepyeni bir 
silah veyahut harp vasıtası kulla -
nıldığ1 görülmemiştir. Muharebe 
gazlerini her iki taraf da ya hiç 
kul!anmamıı; veyahut da pek az 
miktarda kullanmıştır. Zırhlı muhn-

'1e arabaları ancak ilk zamanlar-

tki tarafın tayyarelerinin hava
da muharebeleri; tayyare süratle • 
rinin son zantanlarda pek çok art -
mış bulunması hasebiyle Vmıır 

lıpauya harbiııiu soa resimlerinden: Bir ıiperh vaziy~ti 
oa her iki tarafın askerleri üzerind~ Harbe nazaran çok daha güç bir ha- J 
manevi bir tesir yapabilmiş, fakat le gelmiştir. Bu sebeple tayyareler
sonraları her iki taraf dahi tank deki makineli tüfeklerin yerini kil· 
tehlikesine alışmış ve soğukkanlı · çük çaplı toplar tutmuş ve adi ma· 
!ıkla müdafaayıt muvaffak olmuş - kineli tüfek mermisi yerine de he -
tur. defte patlıyan hususi bir mermi fay-

Her iki tarafta ve bflhassa Fran dalı görülmüştür. 
ko tarafında top<;u kuvveti zayıf ol- Her iki taraf ; tayyare kuvvetle
duğıından, U•arruzlarda topçunun rini daima ve sık sık tazelemek mee 
bo~luğunu dolrlumıak için tayyare buriyetindc kalmışlar, çünkü hava 
kullanmış, tayyerclerin bomba ve muharebelerinde, bomba taarruzla· 
makineli tüfek!<' iştirak edemediği rında ve tayyare defi ateşleriyle kı· 
taarruz hueketleri pak çabuk aka- sa zamanlarda ~okça miktıarda tay 
mete uğramıRtır. ttalyaıı albayı Ca- yare zayi etmişlerdir. Zayiatın mt1· 
nevarinin ıııüsahcJe~ine göre asri 
muharebelerc!c ate~li müdafaa silah 
!arının tesiri o kadar biiyüklür ki, 
taaruz etmek istiyen tarafın piya • 
desi kuneUi topcu, tayyare V« tank 
tarafından iyi bir ~urette himaye , _ 
dilmeden taan·uz etmek adeta im
kansız bir aeydir. 

Hava kuvvetleri; bıllıasR& Fran
ko tarafında çok miihim ışler gör -
meğe muvaffak olmuş ve kırmızı 

him bir kısmı hava muharebelerinde 
olmakla beraber, karadan ateş eden 
tayyare defi bataryalarının ateşlerı
le düşürülen tayyare miktarı da U -
mumi Harbe nisbetle mühim bir ye
kfıne baliğ olmuştur. Bundan anla • 
şıldığına göre tayyare defi topla
rında ve bunların nişan malzemele· 
··inde umumi harpten sonra göı · lil ..- 11 
mühim terekkiyat, tayyarelere ırn . 

(Sonu 7 nci sayfada) 

Doktor Diyor ki: Sıvas Halkevinin Güzel 
Bir Eseri 

Gebelik ve 
Doğum 

-2 
Peklik 

1 ıoo Lira Sarfile Bir Anfiteatr 
ly apıldı. Çimento Fabrikası Bitiyor 

~ • 

. .. ı ' .,. + .. 

Peklik gebe kadınlarda sık te- ' 
sadüf edilen bir arızadır. Bunun 
bilhassa tenkih ile önilnil almıya 
çalışmalıdır. Bazı defalar pek.· 

Jik te,iriyle isal de başlar. Peklıkl 
esna•ında vaki olan zorlama ha
reketlerinin tesirile vakit.'!iz bir ı 
doğuma sebep olmak ihtimali deı 
pek fazladır. Fakat biraz evvel J 

tav<iye ettiğim tenkih her zaman 
barsaklarm boşalmasına kafi gel l 
mez. Bu usulün tatbikinde ek • \ 
seriya barsağın son kısmında me , 
vadın çıkarılması temin edilir. 
Halbuki diğer kısım yukarıda ka l 
Jır, ve esas gayeye varılmamış o- ı 
lur. Bunun için mümkün olduğu ·. 
kadar bağlı Jiivmanlarla tenkih 

usulü tatbik edilirse herhalde is
tenilen gayeye ulaşılmış olur. 

Sıvas Hallı:cvi aetriyatmı dmliyea kalabalık 

• Kan deveranı bozuklukları • 

Gebeliğin deveran cihazına da 
tesiri olabilir. Bilhassa basur me 
melerinin gebelerde başgöster 

mesine fazla tesadüf edilir. Ka -
dm bu arızalara sebep olan meş
galelerinden kendisini uzaklaş -

tırsa bile bunun önilne geçmekte 
müşküli'ıt rrkcr. Bu zamanlarda 
meydana '" · · memeler kadına 
çok sancı ., yni zamanda da 
sıkıntı veren bir arıza hükmün • 
dedir. Bunun için kabız olmamı
ya çalışmak, oturma banyoları 

yapmak, kokain, antipirin ve af
yonlu saflar kullanmak lazım

dır. İyod \ "& formil naneli şaflar
da iyi gelir. Bütün bu müdah.ale
lerden de muvaffakıyet temin e
dilmezse ameliyat yapılmalıdır . 

Ayni zamanda gebe bir kadı
nın hergünkü hararet derecesin~ 
kaydetmek, hafif veyahut da a
teşli zamanlarında doktor çağır
mak icabeder. Zira hararetlerin 
37,5 dan yukan olması tabii de
ğildir. 

Sıvas (Hususi) - Sıvas Halk
evi yeni ve geniş bir programla ça· 
!ışan Ankara radyo neşriyatını hal· 
ka duyurmak ve şehrimizde de icap 
ettikçe halkın istifadesini karşıla -
yan faydalı konferanslarda bulun. 
mak üzere 1200 lira sarfiyle yeni 
ve modern bir Amplifikatör teşkilı1.
tı kurmuştur. Halkımız neşriyata 

çok yakından, büyük bir alaka gös
termektedir. Bilhassa soğuk ve yağ
murlu günlerde bile dakikalarca do
narak bu neşriyatı candan dinle · 
mekte ve takip etmektedir. Halke
vimizin bu faydalı çalışması cidden 
takdire değer. 

Çimento Fabrikası: 
Şehrimiz nümune çiftliğinin ci • 

varında Orta Anadolunun çimento 
ihtiyacını karşılamak üzere Sümer
bank tarafından kurdurulan büyl\k 
çimento fabrikasının elektrik ihti
yacı, belediye elektrik santralına b r 
rekületür havuzu yaptırılmak •u
retiyle ve 12000 lira sarfiyle fabri
kanın elektrik ihtiyacı karşılana -
cak. Çimento, fabrika•ıııdaki in
şaat hızla devam etmektedir. 

Villi)·et Umumi J\Jecli'< Seçimi 
Şehrimiz yeni dı-nede umumi 

meclis secimi belediyl'de valimi? 

Nazmi Tok erin ve vililyet idare he· 
yeti azalarının topluluğu altında 

bir dereceli ve s e r b e s t 
olarak yapıldı. Neticede KA· 
mil Kitapçı, avukat Ahmet Göze, 
Behçet Başara, Rıza Gencer, Mer
kube Gürleyük seçilmiştir. 

Kazalarda Umumi Meclis Seçimi 
Divrikte; Tahir Divrik, Ahmet 

Yomaz, Sami Soysal, 
Koyluhisarda; Nuri Aksoy, 

Durmuş Günyakmaz, 
Suşehri; Yusuf Yüzat, Abdul • 

lıı.h Karaca, Hüsnü Gürz, 
Yıldızeli: Nazmi Yaraş, Nuri Ka 

ra, Mahmut Eytem, Hamdi Öğden. 
Zara; Faik Yavuz, Hayri Tam, 

Melek Türkistan, Kemal Gönder, 
Hasan Gürtoprak, 

Şarkışla; Halil Köse, Salih Kı
lıcdağ, Bekir Karakurt, Salihittia 
Co•kun. 

Gülilnde; A•ım Üzüm, Şakir U· 
ma s~ilmiştir. 

Su l5leri; 

Şehrimizin temiz içme su ihtiya 
cını karşılamağa çalışan belediye -
miz bu kere boru suyu şebeke•i 
ve •ıı alım yeri üzerinde icap eden 
fenni 1"lahatını ikmal ederek •u 
i•lerini iyi bir hale getirm iştir NezEi Seylam ve nezifler. 

Gebeliğin yarı devresinden ev 
ve! kadın hazineden zayiatta da 
bulunabilir. Bu zayiat bir nezif 
şeklini alır ve vakitsiz çocuk düş
mesine sebep olur. Bu zamanlar 
da kadın karnında ve rahminde 
çok üzücü azaplar duyar. Bu es
nada r-e~ im e uzar. Gergin ve 
büyük k arın hazan - gebeliğin 

ilerlemesiyle meydana geldiği gi
bi - çocuğun kıiçillmesine •ebep 
olur. Bu daralma hareketleri e•na 
sıııda kordon hazan yavrunun boy
nuna dolanır ve ve•ileyle deve 
ran durur, çocuk asfiksiye duçar 
olur ve nihayet ölür. Bu vaziyet 

çocuğa olduğu gilıi anne için de ı 
tehlikelidir. Bu esnada kadın ka 

Çanakkalede 
!lll 

Kara Kış 
Çanakkale, (Hususi) -- İki gü-ı ' 

denberi devam eden kuru soğuklar
dan sonra kar yağmıya ba.•lamış 

ve her tarafı bembeyaz kar kapla 
mıştır. 

Havanın sertliğind<'n ve denizir. 
de fazla sisli olmasından vapıırb~ 

önlerini ve gidecek yollarını tay•r. 
edememiş ve Rumanya banc!ır:ıh 

"Beserabya,. vapuru Doğan .. A sl ~ ı 

yanında karaya oturmu~tur. 

Diğer posta vapurları da yolcu
larını tam vaktinde çıkaımam:•lar 

dır. Soğuklar şiddetli ve sis devar1 
etmektt"dir. 

sırtüstü y a t ı r ı 1 ara k der· _ l!l!!!'!!!"!!'!!!"!!'!!!"l!!'!!!"!!'!!!"!!'!!!""'!"-'!!"".'h-.,-.,.-ıı".'·l-.· ı-ın-a"'."k l 

1 

ca k "uy a şınngay ı n,. hal bir hekim çağırılmalıdır. Dok 
tor gelmeden evvel 45 - 48 dere • liizımdır. 
cei hararette - evvelce kayııatıl- ı Vaktinden evvel doğum .. 
ması Ji'tzım gelen su _ bu esnada Gebe kaclınıı ı idrarınc!a allıü-

hazırlanmalıdır. Bu su hekim va. miıı bulıııımc ,ı b a zı defalar vakil 
sıtasiyle meydana gelecek kurtul siz bir c!o)rıım nı ry d:ı ıı n gelirebi .I 
mayı müteakip kan gelecek olur- lir. Bıı ıı n n için hamileliğ i n hitamı- 1 
sa bu ciheti önlemek için yapıla- ııa kadar kadının rejim dahiliııde 
cak şırıngalarda lazımdır. Bütün bulunma" lazımdır. Bıı 1.amanlar ı 
bu müdahaleler nihayete erdikten da albumiıı miktarı az ve yahut 
sonra kadına sıcak ve yahut ta çok dahi olrn netice d~ima val!im 1 
aikolil havi bir şey içiı·i!crek ı'ln- biı· cihette birleşir. Kadın hiç hiı" 
masına ve yeniden eski harekete 
kavuşmasına bakılmalıdır. 

"Nez!" ırebeliğiıı son üç ay
larıııda görülür. Hatta sebepsiz 
olaı·ak ansızın şiddetle gelir. On 
beş dakika devam eder ve soııra 
bil'8z ara verir, on be~ dakika ~on 
ra yine tekrar eder. 

Tekrar eden ııezifleriıı ehe-
risinde gi;rüldüğü gibi 
fazla sıkla~arak daha 
yapar. Şüphesiz ki bu 
çok tehlikelidr. 

arası daha 
bol seylan 
vaziyetler 

Halta bu hal doğum esnasında 
ve kurtulduktan sonra da devam 
edebilir. Bunun için bu gibi teh
likelerin ihtimali daha evvelden 
düşünerek kadını her zaman neza 
ret altmc!a bulundurmak lA.zım
<l ı r. 

Onu kıpırdatmadan yata~ıı 
, , , ! ırmak, hemen doktoru çalır
~ ak ,.e her iht1nıale karşı ela ~ı-

arızaya uğramadan c!oğuramıya

cağı ıribi bu sırada şiddetli bir ne
zifin ııclnıesi onu ölüme kadar sü- · 

rükl~r. Bu zamanlarda doğacak 
çocuğun ya~ıyabilmeei için sikle
tinin tabi! olmapı lazımdır. Me~e

U. 800 ı·e yahut 1200 grnm gibi 
hafif bir ağırlıkta bulunursa ya
şamak imkanları çok azdır. Maa-
mafih doğan çocuk nı&me emecek 
bir kabiliyette ise biltüıı endişele
rin bertaraf olması do~rudur. Çün 
kU o zaman aldığı ırıc!ıı vasıtasly
Je kfndlsini toparlamak ihtimal! 
çok fazladır. 

Bu tehlikelere meydan verme
mek için katlının ldrarıııı aık, aık 
kontrol ettirmesi ehr muayene ne 
ticeeiııde ıılbumin iörillecek olur
•a tamamiyle ıütlti rejime tabi ol
ma8ı lAzımdır. 

"Devıı.m edeuktb-. ., 
Dr. Mecdi Emia Savrııan 

i~in iı:crisinde bir kasit mevcut ol • 
madı~ı anla'Ilmışlır. 

Çanakkaleda tasarruf haftası 
Çanakkale, (Hususi) - Ulusal 

ekonomi ve arttırma haftası dolayı
siyle Çanakkale halkevinde bir me
rasim yapılmı~lır. Merasime müs • 
lahkem mevkiin bandosu tarafın · 
dan istiklal marşı ile başlanmıştır. 

HalkPvi başkanı Halil Dilmaç 
Banka direktörü Hürrem ve kültüı 
diıektoı·u Latif öktem tara!ında'I 
söylevler \'erilmist ir. 

Söylevleri müteakip İzmir fua 
rında el işlerini tc-~hir ettirerek ka 
zanıınl:ıı a merasimle sayın valimi·. 
Atıf Ulıısoğlu taı;•fmdan takdim~ 

meleri ,·erilerek kendıleri tebrik • 
dilmi$leı dir. 

1nce elişlerinde takdirname ka 
zananlar: 

Bayan Saide Gölge, Bayan lr 
fan Kızıl , .Mübeccel Baykan, Ay"' 
Güne!, Fatma Kızıl , Güzin Oktar, 
Şükriye Baykut, Perizet Altınsay, 

Feriha Şenler, Mesude, Fikriye, 
Hayriye Abat, Feriha Ülkümen, Or
ta okul talebesinden Lütfiye Demir
taş, Toprak işlerile çanakçılıkta Ha
lil ÇömlPkÇi ve Y "li! sofralık üzürı
leriııde lbr!lhim Acun kazanmışlar· 
dır. 

Kız kaçırma Yakası 
Bayramicin Gökçeiçi köyüne 

bağlı Kayacık obasından Halil Kur
dun üvey kızı l:t YP.§larında Hafize 
Kurtıı suya giderken Erenköy nahi
yesiniıı Salihler köyünden babasının 
ismi tesbit edilemiyen Fatmadan 
dotma Cemil tarafından ka.;.ırılmış 
tır. Zabıta ife el koymuş auçlu takin 
edilmektedir. 

Hıraıılık 
Gölc~k nahiyeelnin Ba.tıadırlı 

köyllnden Ferhat oğlu üıeyir Dal • 
mıem evinin altındaki dükklnına 
o köyden Ali ~lu Recep a'freı·ek 
~:ı kurusunu çalml§ ve dükkAn sa
hibi tarafından suç üstünde yalı:a • 
!anarak karakola haber verilmiıtı.. 

Suçlu ıuçunu itiraf etmiş ve ad
liyeye te811nı edllmlotlr. 

Kadir Ayt&f 
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0 Ibrah.m Tarım., a Yazan ı Dr. Mecdi Emin Saymaa 

Abdlilkadir, mescit mescit dola-ı man geçtikten sonra, müftUlilğe 'ıı 
tarak yapbğt va.azlardan çok para yolda bir fetva çıkagelmiııtl: 
taunınış, ve az zamanda zengin ol- "Meselei varidede zeydi nlkihl. 
muştu. Fakat o, yine hiç bir şeye amr üzerine yııpacak iken, kaZ&ra 
kanaat etmiyordu. Mollalığında al- kendi üzerine kıysa şeriabn hük
mış olduğu ı;erçiliği de elden bırak- mil nedir?,. 
madı, haftanın müsait gUnlerini köy Bil<Illillil.hlrrahmanirrahim 
!erde geçiriyordu. Hocalığının ehli "Elcevap: Zeydin nikahı sahih 
olduğunu köylülere de isbat etmişt:. ve ~riat üzeredir. Bu meı;elede de 
Artık köy halk.ı ona "Evliya efen - vaız Abdülkadir efendi Şerife hatu
di., lakabını takmı.şlard: .. Muskacı- nun nikahnu, Hamza üzerine kıya
hkta yekta idi. Evlenmiyen kızlar ı cak yerde eskaza kendi üzerine 
yazdığı muskalariyle koca bulduı;-u- çevirdiğinden, kıyılan i9bu nikıl.h 
na herke><i inandırmı.şb. Hele nikah doğrudur ve dört mezhep üzerine 
kıymada ondan uğurlu kimse bulun· de sahihtir. Amel oluna. ,. ı 
mazdı. "Yirmi üç bu kadar yıl ilim- Dört sene ni:janlı kaldıklan son
de dirsek c;ürütmü~. başına dört ni- ra, tam nikah demlerinde iken, hoca 
kah geçmis AUabın mesut kuludur., ya kaptırdığı sevgilisi için • daha 
diye herkes onu ü.stün görüyordu. pek toy bir delikanlı olan - Hamza 
Bu üstünlüğün başkaca sırlan d:. nın gözleri ağlamaktan kan çanağı- f oı:ga tta tHarruf 
vardı: ı:e benzemişti. Diğ11r taraftan henüz 1 

haftuı 

Berber Hafız Mehmet, ıskatçı on dört yaşlarında bulunan ~rüe, ' Yozgat, (Hus.ısl) - 12.12.938 
Ali efendi gibi geniş ağızlı kim~eler şeriatin hükmüne boyun iğdirilerek tarihinden itibaren b~lıyan tasar
habire Abdülkadir efendinin lehine tek atlı bir faytona rakiben, hoca - ruf haftatı vi1ayetimiz dahilinde 
propagandaya devam ediyorlardı. ! om evine doğru yo~ alıyordu.. iyi bir şekilde devam etmiş, bütün 
Tahıl bu iki emektar da paysız bı-ı Eyup; 25171937 okullarda ekonominin memleket ve 
rakılmayorlardı.. Şehir içi on kuru· Dr. Me-ctll Emin Sayman yurt üzenndeki önemli rolleri tale 
şa olan nikih kıyma ücreti, Abdili~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• beye izah edilmekle kalmayıp 23 
kadir efendinin eliyle bir gümüş m.;ı
cidiyeden aşağıya yapılmadığı hal • 
de, yine müşterinin ardı arkası ke
silmiyor, herkes işinin uğurlu olma · 
ııı için boyuna Abdlilkadirin peşin -
den koııuyorlardı. Hatta bu yolda 
günlerce Sılra beklemiye razı olan -
!ar da vardı ... 

Paralar su gibi akmağa başladı. 1 Hocanın ise darı dünyada yalnı~ , 

bir dilşlincesi kalmıştı: Ona da ne 1 
yapıp yapıp bir çare bulmağa çalı
ııyordu. Yalnız dört evli olma.sı, bu 
dileğine bir mani teşkil eder gibi gö
ründüyse de, §e!'iattaki caiz cihet -
!erin birine mUracaat etmeyi hesap· 

Yolculara kolaylık 
Ankara;• (A. A.) - Aldıgı -

mız m.ılilmata nazaran, yolculara 
yeni bir kolaylık olmak üzere va
purlarda ''e tirenlerde yapılan ba-1 
gaj muayeneleri esnasında güm

öğretmenin (180) liraya yakın har;; 
lıklarından truıarruf ettikleri pa -
ralar (başta sayın kültür direktö
rümüz Turgut, ispektör Hilmi Tez
can ,·e b;.rçok öğretmen arkadaşh-

rın iştirakile) Ziraat bankasına ya-

rüğe tabi olarak beyan edecekte- tıNlmış ayrıca 77 öğrencinin de ye 
ri eşyadan gümrük resmi tutarı elli Diden hesabı cari açarak (250) li
liraya kadar olanların muayene raya yakın para yatırmışlardır. 
memurları tahsil edeceklerdir. Bu Hundan başka sayın nlimiz Fey 
suretle yapılacak tahsilata mahijus 31 ıııı 
olmak üzere yeni tip makbuz ve 
tahakkuk \'arall:aları da bastırıl- Otef hırsızının şehrimiz• 
'?ış ve gümrüklere gönderilmiş - de de marifetleri varmış! 
tır. 

Bursa (Husu8i) - Otel hırsız -1. 1. 1939 tarihinden itibaren 
lıyordu.. bu yolda muameleye başlanacak lığmdan dolayı E~kişelıirde yaka· 

Allah rastgetirdl, bir gUn memle ve yolcuLar beraberlerinde j'etir • !anan Münirin İ•tanbulda da a:r
ketin eşrafından Halli ağanın oğlu- dikleri eşyanın re8imlerlni ödemek 
nun niklhııu kıymak için yine ulur· için artık iskele veya istasyonlarda 
lu hoca çainlmıt~. O akj&m 01 • gümrük bürolarına müracaat et -
klh kıyıldı, fakat ne konıışuldu, ne mek zahmetinden ve vııkit kaybet
söylendi iıııe nilı.ihtan sonra orada mekten kurtulmuş olacaklardır. 
hazır buluııaıı halktn hepsinin au • Ayni zamanda bu tarihten iti
ratı uılmıftı, hoca da homurdan'!.· baren yolcuların beraberlerinde 
rak caddeyi tutmU1tu. ıretlrdlklerl inhisara tabi maddele -

Acaba bumın sebebi, ne olabilir· re ait inhifl&r resimlerinin de ırilm
dl, anlafllmayordu. Yoksa hocanın rük memurlarınca t•h~I edilmek 

ni suçtan nbıkalan olduiu anla -
şıldığından kendisi fatanbula gön 

derilmi.ftir. 

Bu ıebepl• buradaki muhake -
mesl talik olun111uştur. 

Memleketimixe ıdea Hataylı 
talebeler 

İskenderun (Husu8i) - Auava 

llcretlııi az vermifler de piyasayı suretiyle kendileri inhisar ;darele. tanda meccanen okumalı: üzere 211 
mı dü3Urmilşlerdi? Belli değildi.. rlne müracaat külfetinden kurta • ·talebe bura.dan Tarkiyeye h«re -
M'.ll.hinı. bir kalabalık hocanın peşin- rılmıştır. ket etmi~tir. 
den koşuyor, bir kıllll\l bağırıyor, =========================== --··-·-küfürler savuruyorlar, bir kıaıın -
halk da hocanın yanına yanaşarak: 

" . . ... - ' - .,, ,.;. :. - .... -- Aman hoca efendi hazretleri, 
şu nikahı boı da, Hamzanın üzerı
ne kıy ... diye yalvarıyorlardı. Hoca
nın ise bu sözlere papuç bıraktığı 
yoktu onlara kL!a ve sert cevaplar 
veriyordu: 

- Emri illhiye karşı gelmek mıl 
nafıklıktır, defolun illradaıı... 

Bu ne demekti, sebebi bilinemi
yordu .. 

Aradan yanm saat !:adar bir za-

N.E.VROZiN 
. .3 ~ . . • ' .· 
. .. .... . j ' - ~ 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Ronıatizma, 
nenalji, lnrıkWı: Ye lıltta 

• - lcabtncll ıDnde ! 

atnlarıa111 d.erlıal lı:eeer, 

lı:a,. alıaa1'1lir, - • 

zi Gürel loıışta olmak üze-re klil '. 
direktörü Turgut, Ziraat bank mü
dürü Yaşar, Ticaret Odası bqka
nı Mustafa Ataman V< ispektör Hıl 
mi Tezcan olduğu halde tasarruf 
haftası için yapılan vitrin müsaba
kası için dilkkllnlar gezilmiş, mü • 
sabakaya iştirak eclen 20 ye yakın 
dükkanda Salim Korkmaz, Mustafa 
Gilçlil, Bilyilk Kayserili Ahmet oğ
lu Hacı özsöz ve Ulus pazarı sahi
bi Ahmet Şefik Ataman ile şeriki 

Silleymanın ,rjtrinleri birinciliği ka
zan ınışlardır. 

Bugüne kadıil' halktan tasarruf 
için bankaya yatırılan para mik 
tarı altı bin lirayı geçmiştir. 

JJ T. 

il 

Bursada iki hırsız 
mahkum oldu 

Bursa, (Hua~i) - Şehrimizin 
muhtelif ;yerlerinde hırsızlık yap
tıiı tesblt edllerek tevkif olnnan 
Suphi ile kendialne aözcillilk yap 
maktan .,.çlu Ahmet hakkındaki 

adli takibat bitmi,tir. 
Neticede Suphi 3 rrene 10 ay 20 

&"Un, Ahmette 11 ay 1 O ırlln hapse 
mahkOm olmu~l•Tdır. 

iz mitte luı 
lzmi\ (Husust) - Havaların 

birdenbire sotumaaı ve yatmur
ların kısa fasılalarla yatmakta de
vam etmesi ve aotuklann da art
ması dolayıslyle fehrimiz karım; 

bir kış manzarası almıftır. 
K·arşı daiları keltepe ve civa

rını sasliyen kar tabakalarının aUn 
geçtikçe arttığı ve aşağılara doğ· 
ru indiği göraımektedir. 

Hataylı mebuıl~rdan ikııi 

Suriye mebusluğundan çıkanldı 
Şam (Hususı) - Mebusan mec 

!isinin salı güııkU toplantısında Ha 
taylı melm•lardan Hacı Mehmet 
Adalı ile Şeyh Davut Reylıant Su
riye mebusluğundan i~kat olun -
muşlardır. 

- Deminden bana müteaddit 
sualler sordUDuz dedi. Şimdi de mü
tecessis olmalı: aıraıtt benim. Kimsi
niz ve Amerikayı ne yapmak içiıı 

ıeldiniz? 

habrlamış, ve beraberinizde bulu· 
nan bir geı:ç kızla Staytonun ko· 
nuştuğunu bildirmiş. Bunun Uııerl

ne Staytona zabıta memurlaııı ge
lerek isticvap etmltler. 

KATIL ARANIYOR 
Den hafif bir harekette buluna

rak: 
- tsmim Den'dir. Dedi. 
- Evet Kembrlçte ı.ı. Torııleyin 

arkadaaı idlnla, hukuk imtihanını 

hazırlıyorsuııwc ve buraya tatilinizi 
reçtnııek il-. btrkaç giln için ıeı
dlnbı ; bfltön bımları tekrarlaıııala •acet yok. Halı:ikat, bur.ya ne di
re pldllıla! 

- otrenmet l•teclillnı. bt1"19yi 
lıi1iyonıwıua. 

- Yalan IÖ)'Jemeyiıı. Polia, Her· 
alan Rontz'un katli hldi-lııdeıı 
dolayı sizi arıyor. Ceeedlnl bulduk
larından haberiıılz var deCil mi! 

- Var. Zabıtanın beni aradıtıaı 
lize Staytoa. mu all;rledi? 

- Evet. Kıalderon kllibünde ya . 
talanan Gangsterlerden blriııl ltt· 
rafta bulunmuı. lleganttc ile ııelell 
göıılilklü kumral bir tııglllain luiflııl 
Jör.etlemek için gittiğini ııöylemlf. 
İCalderon'un idare memuru ela ııhi 

- Temin ederim iri isminizi bil
dirmemiştir? 

Nansinin gözleri istihfaf ile dol
du. 

- M'.. Stayton, bir centilmendlr 
ve ben de yalnıı o gUn Kalderon 
kllibUne gitmiştim. 

- Stayton polise ıae cevap ver
mlf? 

- Herhangi bir hiktye uydur· 
m111, beni, habrhyamadığı bir yer
de tanıdJlmı Te hatta iemimi bile 
bllmedi#fni ııöyleml9. 

- Zabıta Staytonun klUpten kaç 
manıea yardım ettiğini biliyor mu! 

- Zannetmem. Kargap.lık ara· 
aında kimse biıim masaya dikht 
ttmemiştir. Fakat beni şimdi bir 
kenara bırakınız dı sizden konuş
nıağa devam edelim. Zatııtanın is· 
minisi öğrenebileoeğinden hiç endı· 
te etmiyorsunuz. 

- Nasıl öğrenebilir 7 Fakat Stay 
ton söylerııe o başka. ' 

KİM ÖLDÜRDÜ 
YEN/ SABAH/N POL/s ROMANI • 
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- :M. Staytonun bütün gayesi, 
beni bu lılerin haricinde bu-akmak 
tır. Sisi hiç tanımadığını beyan et· 
mi§. Fakat iskeledeki polislerden 
birisi, sizin feklinizde bir adamın 
vapurdan indikten ·sonra yakalanan 
adamla konuştuğunuzu ve y .. lda . 

aırken Nik denilen bu adamın ka~· 
tığını batırlıyıırak gemi komiserli
ğinden isminizi öğrenmiş olduğun.ı 
Staytona zabıtadaki arkadaşların -
dan biri söylemiıı. 

Nınsi genç adama dikkalte bak
tı. Sonra devam etti. 

- M. Stayton, size karşı ihti • 
yatlı hareket etmemi söyledi. Rut
ZUII ö!Umünde sizi yakından ali.k.a
dar görüyor. 

- Onu öldiirdilğümü mü aöyle
mek istiyor? 

- Böyle bir ııey yok! Zabıta -
nm tahkikabna nazaran, vapur gel 

diği zaman Rutz ölmüı bulunı. • 
yormlJI. 

- Doııtunuz Staytona ceıredin 

nasıl bulunduğunu anlattınız mı? 

Genç kız gayet yavaıı olantk: 
- Hayır! dedi. 
- Fakııt beni nl'reden tanıdı-

ğınm sormadı mı? 

- M:ikcde tanıııtığımızı ve Kal
derona J\'itn.1eyi teklif edince vakit 
geçirmek için sizinle beraber gel
diğimi söyledim. 

- Peki Rontz'u bulmalı: husu
sunda gösterdii\niıı ısrardan hah· 
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• Nakleden: R. Gülseven No. : 25 

lffel bu manıara kareı.eında ken 
dl kendine yüksek sesle söyleniyor
du: 

- Denizle kaplı bir yerde, bir 
arada oturmağı istiyen adamların 
ruhi haletlerini öyle bir anlıyorum 
ki! .. ölürsem mezarımın herhangi 
bir yerde olmasına hiç de bakmam. 
Fakat hayatımda yegane istediğim 
~y, hall bir adada, bazı yaramaz· 
lıklanmı hoş görecek vefakllr bir 
a:rkada.ııla beraber yaşamaktır. 

Refik Bey kızına döndü ve gül
meğe başladı. 

- Hali bir adada vefakar bir :ır 
kadaşla hayat geçirmek istiyen ı-u
çüie bakıntz hele. 

lffetin kolları yavaşça v.ınırıa 

ııarkb. Babasının sözlerinden canı 

sıkıldığı k~larll' \U çatılışından bel 
li idi. Yalnız yüzüme bir aralık ta
kılan siyah gözlerinde babasile be
raber gülmediğim için teşekkür his 
!eri sezer gibi oldum. 

Gezintimiz neşe içinde n;~yet 
buldu, eve geldiğimiz zaman, her -
kesi sofra başında bizi yemeğe bek 
!er vazıyette bulduk. 

Xll 

Bir gün öğleden BOOra vaktimi
zi nasıl geçireceğimizi düşünüyor -
duk. Köşkte misafirler de vard:. 
Epey münakaşalar oldu. Ve niha
yet evdekilerden bir kısmı deniz ke
narına kadar gidip baııyo yapmak, 
diğer bir kısmı da epey uzakta ye
şil vadiler arasından akıp giden bif 
dereye giderek balık tutmak fikri
ni ileri sürdüler. 

lffet de bu KOnunculara karış

mıştı. Neticede hepimizin iki guru· 
pa ayrılarak istedigi tarafa gitme<Ji 
kararlaştırıldı. 

Ben hangi gurupla gideceğin i 
dil.şünürken tffet baııa bakarak: 

·- Benimle beraber geliniz dedL 
Balığın nerede fazla olduğunu be
nim kadar kimse bilemez. Bu ak • 
pm eve dönerken herkesten fazlı 
yüklü olarak geliriz. 

Hazırlanan arabaya binerek git
tik. Derenin kenarına geldiğimizde 
herkes ağını alarak mUnuip ıör -
dllğil tarafa çekildi. Zaten blzfm 
gurup çok azdı. 

met: 
- Haydi beni t&lı:ip ~iz. De

di. 

-Giıieceğimiz 7tt uuk ını ? Di · 
ye sordum. Doğnısunu eöylemek 
lizımgelinıe onımla bafb&f& bulun· 
mıığı pek istemiyordum. Bu itin, 
onun için olduğu kadar benim ha:k
kunda da tehlikeli olarağını düşü
nüyordum. 

- Hayır, daha ileride, yüz, yüz 
elli metre kadar öteye gideceğiz di· 
ye cevap verdi. 

Ve tereddildümU görünce ilave 
etti: 

- Yine Giz bilirsiniz. Bakın bu
rada balık varsa tutun. Ben söylc
digım yere gidiyorum. Bir ııeY tu
tamazsanız benim tarafıma ge1irııı 
niz. 

1ffet, arkasından dıı. mürebbiye . 
si gittiler. Derenin kenarına çök-

setmedi mi! ncnç kız kızarHak ce
vap verdi: 

- Bahsetti. 
- Ne cevap verdiniz? 

- Bu Rizi aliikade r etmez. Hem 
beni dinleyiniz. Size zabıtanın elin

den kurtulmak için bir çare vere
ceğim. Bu gece arkadaşınızla be • 
raber Nevyorka dönün ve bir daha 
gelmeyin. Zabıta buraya geli~, 

hiç kimse M. Den isminde birini ta
nımadıklarını söyliyeceklerdlr. 

- Boş yere yoruluyorııunw:. Be 
buradan aynlamam. Yatklüpteyim. 
Ve orada kalacağım. 

Nanei dudaklarını ısırıyordu. 

Den devam etti: 
- Neden yardımınıza gelmeme

mi istiyorsunuz? Sizin ne kadar 
ııaşkın bir vaziyette bulunduğunu
zu bilmiyor muyum? Ne,·yorkta 
size nasihat edecek hiçbir arkada
şınız yok mu? 

Den o kadar samimi ve hara • 
retle söylüyordu ki genç kızın hid
deti söner gibi oldu. 

- Nevyorku bilmiyorsunw:. Bu· 
rada o kadar çok sathi görliuill}IU 

tUm. Kendi kendime: - Madmıı»
lin de tftetle geleceğini bi.Weydi n 
beraber gideroım. Amma, ne ise böY. 
le olduğu daha iyi. Diye aöylendiın· 

Bir çeyrek kadar bir şey tut.>· 
madıın. Can sıkıntısından esneme • 
ğe başladıın. Anluıla.. balık tut • 
mayı beceremiyordum. 

Solumda, arkadaşlarımın kah • 
kabalarını i~itiyordum. Bulunduk • 
!arı tarafa giderek aralımna karuı· 
tun ve bir SP.at müddetle konuş • 
tum. tffete varıncaya kadar herŞ:· 
yi unuttanı. Fakat birdenbire, o
nun, belki de beni bı-klemekte ol· 
dugunu ve gelmediğimi görünce il· 
züldüğünü düşilndUm. Bunun üze • 
rine bana gösterdigi yere doğru g' ~
tim. 

tffet, kamışların arasında, bir 
söğüt ağacının gölgesinde oturmuş 
tu. Yanıbaşında, içinde u~ dört gll • 
zel balığın çırpındığı kamış bir se· 
pet vardı. Biraz ötede, lngiliz mü
rebbiye yere serilmiş, horlıyarak 
uyuyordu. lffetin yanına oturarak: 

- Tebrik ederim. Akşama ml.ı· 
kemnıel )iyccck var dPdim. 

- Teşekkür ederim. Sizin balık· 
lar nerede? 

- Fevkalade! Bir saatteoberı 
oltama tek bir balık bile gelmedi. 
Giıldü. 

- Farkındaydım. Feriha her • 
halde balık tutmaktan daha ente· 
resandır dedi. 

- Sizi temin ederim ki tutma· 
ğa çok gayret ettim. 

- Şüphesiz, size inaruyorunı. 

Bakın işte bir tane daha tak.ı\dL 
Bunları söylerken de suyun için· 

den büyük bir balık çıkardı. Sevin· 
cinden ellerini çırptı. 

Yemini hazırlıunak iç.ın nen el& 
yardım ettim, bu esnada ellerimi~ 
yekdiğerine dokundu. 

Bu bana elektrik vurması gibi 
bir tesir yapb. 

Küçük beyaz elini tutarak: 
- tffet diye bağırdıın. 
Elini çekmeksir.ln cevap verdi: 
- Ne var! Balıklan korlı:ut& • 

cıksınız, ve bütün buıılan da ismi· 
mi llÖylemek içiD mi yapacakl<t -
nız? 

Hiddetle: 
- Şimdi balıktan babsetmeılİJI 

sırası mı dedim. Sonra daha tatlı 
bir eeııle ili.ve ettim : 

- tffet, ne kadar glizel.8lniz bt· 
liyor musunuz!.. Bütün arkadatla· 
nnızdan kat kat güzelııiniz! 

- Bilmez olur muyum!.. Şültclİ 
Bey de bunu belki yüz defa söyle· 
dL 

- Demek bu zat size böyle şey
ler söylemeğe cesaret ediyor. 

- Tabii, siz de onun gibi söy!J· 
nıiyor musunuz: Diyerek gü!dii. 
Fakat içinizi ferahlatmak için der· 
hııl ilave edeyim" ki başkaları d.
var. Hem niye olmasın. üç kişi, kat' 
şınızda gördüğünüz çocukla evlen
mek istedi. 

- Peki hangisini tercih ediyor
sunuz? 

- Bu döl't ki~i ı;.rasında henüz 
bir karar \'enn~im. 

( DeYamı Yar) 

şeyler •·ardır ki, biz çok süratle ya· 
şıyan bir halkız. Siz, hıgilizler, bi&
leri parayı oevmekle itham eder· 
siniz. Halbuki cebimizde olmayın~ 
dolarlar da bizi ali.kadar etmez. 

- Para sıkıntınız veya bir o 
yun borcunuz filan \'ar mı? 

- Bunu dUn gece :Uikede oyııı
oyııadığım içln söylilyorsunuz. oe· 
ni oraya. götüren bir arkadafllll 
kırk yılda bir kere B&rhOlj olduğıı 
gibi ben de arasıra vakit geçinııek 
için, dlin geceki gibi 250 dol&r n· 
dar bir para kaybedebilirim. Git
memin .etıebi, böyle bir matıalli '1 

nuıl bir yer olduğunu görnıelı 
içindi, Emest ile teyzem bunıı ha• 
her alsalar epey canlan aı~eaJt. 
Ben ve benim gibi birçok tızıar, /.· 
merikada bulunan ve ne yapacağı· 
nı bilemiyen bir neııl1: mensublll· 

Den, enerji ile : 
- Bu eöylediğiniz ı.zı kill1"'. 

!er i~in doğru oiııblllrdi. Fakat Si· 

zin için bu mcvzuubabııolamaz. su· 
gün genç kızların serbeat tavır U· 
kınmak iat.ediklerini bilmiyor de • 
ğllim, (De.-amı yar) 
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ispanya Harbinden Alı
nacak Askeri Dersler 

(Battarafı 5 inci oa:rfada) 
eı bu müdafaa silahının kıymetini 
milhim derecede arttırmıştır. 

Her iki tarafta da tank kulla
nıln\ış, fakat son ~istem olmalarına 
rağmen mahdut miktarda kullanı -
lan tanklar taarruz ederken kafi bir 
müdafaa. ateşiyle karşılaşır karşıla§ 
ınaz taarruzu daha ileriye götüre -
ıneıniştir. Tank defi silB.hlan bu -
lunmıyan cephe kı~ım!arında tank
lar iyi işler görebilmişlerdir. ispan
yadaki kullanış şartlarına göre tank 
silahının hakiki kudret ve kabiliye
ti iyice anlaşılamamıştır. Çünki.i 
bundan 20 sene evvelki Umumi harp 
le bile o zamanki iptidai tanklarla 
mühim tesirler elde edilebilmiş v~ 
bn da ancak tıinkların muayyen bir 
yerde çok miktarda kullanılması 

sayesinde mümkün olabilmişti. He
mP-n her memleketten nümune halin
de ve tecrübe için gelen az miktar
daki tanklarla İspanyada bunda•ı 

daha büyük bir netice alınamaması 
tabiidiı-. 

Tanklann tabye \'e sevkülceyiş 
bakımlarından hakiki kudretleri te3 
bit edilememekle beraber fenni ka
biliyet ve kudretleri hakkında mü -
him tecrübeler elde edilmiştir. Mer
milere karşı çok hafif bir zırhta 
kıtplanınış olan küçiik ve hafif tank
ların mermilerd~n müteessir olduk
lan, buna mukabil orta tanklardakı 
zırh kP lınlığının mermilere muk:ı · 
vemetc kafi geldiği anlaşılmıştır. 

Gerek kendi ateş kudreti \"e gerek 
se düşman ate.~ine mukavemet ba -
kınımdan; b tonluktan daha küçü'< ı 
tankların daima kifayetsiz oldukları 
görülmüştür. Tankların küçükleri 
ve hafiOeri; mahza hareket ve sürat 
ve kabiliyetlerinden daha büyUk is
tifadeler temini dü~üncesiyle mey-

1 

dana gelmiş ise de Fransız tank mii
tehassıslarından Perre'nin müşa -
hedesine göre hem kafi bir ateş te
siri, hem hareket kabiliyeti ve hem 
de düşman ateşinden mütessir olmı
yacak derecede zırhlı olması temiıı 
edilebilmek için bir tankın her halda 
8 tondan daha. ağır olması icap ey
lemektedir: Bugünkü tank defi si -
lahlannın mermilerine karşı kafi 
bir enıniyet istihsal edebilmek için : 
tanktaki zırhın en az 15 milimetre 
kalınlığında olması lıi.zııngelmek -
tedir. Kezalik tanklardaki makine
li tüfek düşman mukavemetini kır -
mağa kafi gelmediğinden, hem dü~
man piyadesine ve hem de düşman 
tanklarına karşı hareket edebilmek 
için tankların içinde behemehal her 1 
tarafa dönebilen bir top bulunma.~ı 
da lüzumlu görülmüştür. 1 

Düşman tanklannın define ge • 
lince: Yapılan tecrübelere göre mu
harebe cephesinin en az 150 metre
lik her bir kısmına bir tank defi to
punun yerleştirilmiş bulunmas.ı i -
cap ettiği anlaı;ılmıştır. Böyle ol -
makla beraber, tank define yarıyar! 
silahlar; muharebenin birçok yerle
rinde tan 1< taarruzlarını kırmağa 

muvaffak oln•u~lar ve Umumi Harp 
ten sonra ptk korkulan yeni tank si
lahının karşısına o kadar korku flÇ 

bir düsman olarak dikilmişlerdir. 
Hulasa birçok yeni silahlara \'P. ı 

vasıtalara rağmen piyadenin, yerine 
etikisi gibi muhareb<' meydanının 

kraliçesi olduğu anlaşılm.ış, tank, ı 
lopı;u ve hava kuvvetlerinin ise an -
cak piyadeye çok yakından ...,, çok 
iyi bir şekiltle y~rdımları saycsind~ 

1 
kati neticeyi kazanmak mümkün o
labileceği fikri bir kere daha hak 1 

kazanmıştır. 1 
F.T. 1 

Kayseride 
. . ! Atatürk Günü 

Konsolosluk vızesı aran- K· _ ... ,. <, A > Eb d" 

·. GÜMRÜKLERDE '. . -· ~ 

.1\.8CI 1 • .,, ·"'· • - e ı 

nııyacak memleketler Şefimi~ Atatürk'ür; :Kay,eriye ayak! 
Bir iulafname ıle Sıhhat paten. lıa>tığı günün 19 uncu yıldöntimü, 

!erinde koııııolosluk \'ize s ı ıı - " tatürk günü." resmi, husu~i te-1 
den istisna edilen devletlere 1938 ~ek~üllerin , okulların ve kalaba
yılı birinci gününe kadar Fele- Jık bir halk kitla4iniıı iştİl'akiyleı 
menk Hindistam, Suriname mem- Cumhuriyet alanında kutlandı. A
lcketleri, Papaua arazisi ile yeni ra yurddaşlar ebedi şeflerine, re -ı 
kine ve Nauru arazısi namlarına jime ve onu~ izinde )·ürüyen milli! 
İngiltere, Almanya, Belçika, Ka- landa heyecanlı ,öylevlerden ~on
nada, İngiliz Hindistaııı, Irak, şef İsmet İnönün'e bağlılıklarını 
müstemlekeleriyle birlikte İtalya, bir kere daha tekrarladılar. Bugü
Monafo prensliği,Afrikanın cenubi 

nün onuruna halkevinde ayrıca tö. garbisindeki arazi namına cenubi 
Afrika ittihadı, Terre Neuve ada- ren yapıldı. Atatilrk'ün hayat ve 

, lanndaki memleketlerinde idhal eserleri hakkında konferanslar ve
edilmeleri alllkadarlara bildiri!- rildi. 
miştir. Bu devletlerin bayrakları. 
nı taşıyan gemilerin Sıhhat pa -
tentlerinde badema konsolosluk 
Vizesi aranmıyacaktır. 

latanbulun ihracatı 
Bu ayın ikinci haftası içerisinde 

İstanbul gümrüklerinde muhtelif 
memleketlere 1,321,281 liralık mal 

-·-Yeniced · yangın 
Çanakkale, (Hususi) - Yenice

de Musanın yeni olarak yaptırmıs 
olduğu büyük ve boş ahşap binası 
tamanıiylc yanmıştır. 

Yangının zuhuru bir gün evvel 
yapılan sıvanın kurutulması için 
yakılan sobadan meydana geldiği ve 

ihraç edilmiştir. Bunların tonajı 1 v-vvvvvvvvvv"""""""""""'""'J'Vvvvv 

1,961,783 kilodır. Mallarımızı satın 
alan memleketler sırasiyle Alınany'.l 
İngiltere, Sovyet Rusya ve Ame
rikadır. 

Bunlardan Alnıanyaya 749,32-3 
liralık 623,115 kiloluk yaprak tü -
tUn, lngiltcreye 383,370 kiloluk 
373,675 liralık tütün satılmıştır. A
merika için saWan tütünler henüz 
ihraç edilmemiştir. 

Amerikalılar tzmirden de tütün 
almakta oldukları için mübayaa 
tniktahnın 10 milyon kiloyu bula
cağı anlaşılmaktadır. 

-·-

fiKTIŞA 1: ' İŞLERi 

Devlet· sermayesile 
ku ulan müesseseler 

1939 senesi ilk gününden itiba
ren tatbik edilmeğe başlanacak 
devlet sermaye5iyle kurulan mües. 
seselerin mürakabe'i hakkındaki 
kanun tatbikatına ait hazırlıklar 
ilerlemiştir. 

Bunun için Sümerbank'ın yünlil 
dokuma ve yün ipliği fabrikaları 
pamuklu dokuma fabrikaları Türk 
Anonim şirketi ile Beykoz deri 

Balık Bolluğu fabrikalan Türk Anonim şirketi 
Birkaç gündenberi Karadenizde ile Beykoz deri ve kösele fahri -

devam etmekte olan fırtına yüzün-
kası şirketi heyeti umumiyeleri 

den limanımızda görülen balık bol- Sümerbank'ın İstanbul merkezinde 
luğu dün bilhassa artmıştır. Köpru bugün öğleden soııra toplanarak 
civarına vuran balık slırülerini av-

şirketleri feshedecekler ve bütün 
lanıak için limanın her tarafın~a fabrikaları yeni idarelere devir 
~erce sandal birikmiştir. Dün en kararını verecektir. 
ıiyade torik ve lüfer çıkarılmıştır. 
bün limana toplanan balıkçı san _ Diğer idarelerde de ayni •ekil-

rle hazırlıklar yapılmaktadır'. dauaııuun kesafeti yüzüııdP..ıı. Deniz-
banJı: ve şirket vapurlan bir kaza- ~iç!!!in!!!!Obe~kli~'!!!ye!!!n!!!!Ot!!!taı~y!!!an!!!!!!!!!v!!!e~Y~un!!!an!!!!!!!!!va!!!!· 
Ya meydan vermemek için seferleri- purlarının dün ekserisi hamuleleri
lli müşkilatla yapabilmişlerdir. Dün ni almış otduklarından hareket et
Yakaıanan toriklerin çifti 20 hattA ınişlerdir. Balık bolluğunun birkaç 
15 kuruşa kadar saWmıştır. giln daha devam edeceği anlagıl -

Memleketimizden balık almak maktadır. 

YENlSABAH 

Karı koca kavgası 
Uzun nıUJdet!eıılıeri birilıiriy

le ayn oturan Sadri ve Hacer b
mindeki karı koca biribiriııdeıı u
zak oturmalıırına rağmen ~·ine 

yekdiğerleriyle kavga ettiklerin -
den muhakemeye dlişnıüşlerdir. 

İddiaya göre Hacer; Son defa 
Sadrinin Bayazıttaki dükkanına 

&'itmiş ve: 
- Seni yaşalmıyacağım !.. 
Diye t~hdit etmiştir. 
Genç erkek bunun üzerine 1 

inci Sulh ceza mahkemesine mü
racaata mecbur kalmıştır. 

1. inci Snlh ceza mahkemesi 
dün bu iRe dair 20 den fazla şahit 
dinlemiş 've tarafeyn yeni bir şahit 
listesi Hrmişler'e de muhakeme 
davayı salahiyeti haricinde göre -
rek A•liyc ceza mahkeme,iııe 

devretmi~tir. 

Bozuk yağ 
Nikoli isminde bir yağcı balı'· ı 

pazarındaki dükkanında halkın 

sıhhatına muLıı· yağ sattığıııdan do 
layı yakalanmış \'e dün 1 inci 
sulh ceza mahkemesine verilmiş-ı 

tir. 
Nikoli bu yağları Ko'ti ve ls -

1 
tavri ismindeki toptancılardan al
dığını "öylediğindeıı onlar da mah
kemeye celboluıımıı~lardır. 

Fakat toptancılar; mahkemede, 
yağları saf ve halis olarak Niko
liye sattıklarını iddia etmişlerdir. 

Nikoli i,e. yağlara hiçbir ~ey 
karı~tırmadığında kat'i,\ etle israr 
etmektedir. 

Mahkeme bu karı~ık i~in i~in -
.den çıkmak için davayı karar yer
mek üzere talik etmiştir. 

Bıçak çekme 
Tahtakalede Ali Rızanın kah

ve,;iııde kumar oynıyan Celal is -
minde biri kahnci Ali Rızaya 8 
lira para'lnı kaptırdığına kızarak 

bu para~q gerı verme~ını ~öyle

nıi~;e de Ali Rızanın bıçağı ile kar
~ılaştıgından mahkemeye müraca
at etmistir. ı 

Dün bu dayaya lıakan 2 inci 
ce~a mahken1esi; evvelce ayni ~-1 
kilde ve .ayni sebepten dolayı Ce-1 
lalin de Ali Rıza~·a hıçak çektiğini 
te~bit elmiş ve btı iki davayı tevhid ı 
ederek mııhakemeyi ba~ka bir gü-
ne bırakmıştır. 1 

Sarhoşluk yüzünden 1 

Küçükpaz~rda bir evde otman 1 
Ahmet oğlu lbrahim ve ;\lehmet j 
oğlu İbrahim isminde iki arkadaş I 
dün bir küfür mesele~i yüzünden 
A'liye 4 üncü ceza malı kemesine 1 

verilmişlerdir. 

İddiaya göre, dün gece Meh
met oğlu İbrahim evinde oturur -
kcıı; adaşı sarhoş bir vaziyette 
içeri girmiş ve eski bir meseleden 
dolayı ona küfür etmeğe ba9la -
mıştır. İbrahim buna mukabele 
edince iş mahkemelik olmuştur. 

Ahmet oğlu İbrahim dün mah
kemedP bu vaziyete müteessir ol
duğunu söylemiş ve: 

- Ah! Hep bu mesele ı·akı -
dan çıkıyor .. Rakı içince kendimi 
kaybediyorum .. Ne yaptığımı bil
mez bir hale geliyorum!.. 

Demiştir. 

İbrahim; bundan sonra haki
min: 

- Öyleyse ne içiyorsun? .. Ra
kıyı bıraksana! Bak bu yüzden sa
bıkaların da var .. şeklindeki fay -
dalı nasihatına: 

-- Ben de şimdi huzurunuzda 
bir daha rakı içmemeğe yemin et
meği düşünüyordum! .. 

Demiş ve samimi bir ifade ile. 
yemin ederek rakıya tövbe etmiş -
tir. Bundan sonra muhakeme İb
rahimın sabıkalarıııııı sorulması i
çin talik olunmuştur. -·-Yeni Şe'ker fabrikaları 

önümüzdeki mart iptidasında 
başlanmak üzere yeniden iki şeker 
fabrikasının kurulmasına karar ve
rilmiştir. Bu kararın verilmesine se
bep, memleketimizdeki şeker istih. 
lakinin hergiln biraz daha artma
sıdır. Memleketimizin senelik şeker 
ihtiyacı 90 bin tondan fazladır. Bu
nun mühim bir kısmı hariçten geti
rilmektedir. 

Ancak pek az bir kısmı yerli fab
rikalar tarafından temin edilmekte
dir. Bu fabrikaların inşaatı ikmal 
edildikten sonra Çekoslovakya, A
merika ve Rusyadan ithal ettiği -
miz eeker miktarı az•lmıo olacak
tır. 

Ticaret 
Bankasının Bursa 
Şubesinde 
Bir memur sahtekarlık 

suçile tevkif edildi 
Bursa, (Hususi) - Türk Tica -

ret Bankası ~ehrimiz .~ubesi me -
nıurlarından Bay Vahit; sahte ee 
net tanzimi ve bunu kırmak suçi
le maznıınen tevkif olunmu~tur. 

Bu sahtekarlığın mahiyeti 'ÖY 
lendiğine göre şudur: 

Memur Vahit; gayri maliim ve 
mevhum şahıslar ııamıııa 250 li
ralık lıir lıono ile 150 liralık diğer 
bir lıono tanzim etmis ve bunları 1 
Kapalıçarşıda tuhafiyeci Bay :lfu 
rada kırdırmıştır. 

Bay ;\Iurat, vıidesi gününde ban. 
kaya müracaat ederek senetleri 
vermi~. fakat banka böyle igimler 
-0lmadııl'ıııı anlamış olmakla lıe -
raber parayı ödemi~lir. 

Bundan bir miiddet sonra 100 
liralık üçüncü lıir lıono daha alan 
Bay ;\[urat, lıunun Ahmet i'minde 
bir tanıdığına ait bulunduğunu 

1 
görmüş fakat :mzadan ~üphelen -
miştir 

Ru suretle imzanın sahteliği 

meydana çıkarak mesele zabıta

ya intikal etmiş yapılan tahkikat 
neticesinde de memur Bay Vahit 
yakalanmı,tır. 

Bursada sıtma m:'ca
delesi çok şiddetlendi 

Bursa (Hususi) - Son zaman
larda vilayetimizde yapılan "Sıt

nıa mücadelesi,, çok artmı;tır. Ez 
cümle ;\!arttan ilkfr~rine kadar 
son a:tı ay içinde Hıır-a mliradcle 
mıntaka<ına dahi! ·>lan 154 köy -
deki 73195 nüfustan 42882 si nrn I 
ayene olunmuş bunlardan 7!.157 si 
dalaklı olmak üzere 20 bin !l411 
ki~i sıtmalı görülmüş \'P kdavi o-/ 
lunmıışlardır. , 

Bu tedavi için de "2ı;6., kilo 780 
ıı: ranı "kinin,, sart'olu"lınu:-:'t ır. 

Giimülcincden Bulga
ristana seyahat 

Gümülcine (Hu ~i) Bura 
1.'iirk halkının istidası üzerine Gü 1 
millcineden lllustafa Paşa tarikile 1 

SP.OR 
(Başta.mfı 4 cfl saııfada) 

altına girdiler ve bn lıaskı 31 in
ci dakikaya kadar devam etti. 

İlk Gençler golü: 
9 uncu dakikada Gençler <ağ

dan iniyor, bu akını Xuri elle dur
duruyor. D. spor aleyhine penal
tı. Keşfi bunu bozuk bir vurıı~la 
kalecinin eline attı. Ka~ınlan bu 
fır•atlan ;onra Gençlerbirliği 14 
i!ncü dakikada Alinin atlığı golle 
galip \'aziyete geçti. 

ikinci Gençler ıolü: 
Oyun ~-ine Gençleı-in hakimiye 

ti altında oynaıııyor. 22 inci da
kikada Sadık kale önünde yakala 
dığı topla ikinci Gençler golünü 
yaptı. 2-0 galip vaziyete geçen 
Gençler artık galibiyeti garnnlilc 
diklerini zannederek oyunu gcv
•cttiler. D. sporlular lıu \'azi,-el
ten btifade etmesini bildiler ve 
1:ı üncü dakika içinde biri Felhi
niıı, diğeri İbrahimin altığı iki gol 
le devre;·i 2-2 beralıere bitirdiler. 

ikinci devre: 
İkinci de\'rede orun mUteva

ziıı geçti diyebiliriz. Fakat bu 
arada D. sporlular eller'ne ı.reçen 

bir fıı .atı iyi kullanarak ı;; inci 
dakikada sol açık zc;;.'ııin bir k:ı 

fa ,·urn~u ile ii1:iiııcü ve galilıiyet 

p:nllel'iııi att:ılar. Oyunun ;on l 51 
da~'ka·ı tam~me'ı Genrlerin iı l· 
tıl liı"•ii ıdtında ge~miş i<e <le, D. I 
sııorlular kapalı bir müdaf:ı.ı sis
tem' takip eder~k Gençlere fırsat 
vermediler \'e o;·uıı da :ı-2 D spor 
lehi~c bıtlL 

İllnmi KILIÇATA 
gg 00 00 

t 
lzmi t grup birincilikleri 1 
Jzmit, 21 IA.A.) - Cumartesi! 

günü altı bi:•l::;e ara>;ın-ia ba~lamış 

ol:ın Kocaeli futbd grup birinciliği 
müsabakalaıı dün bitmiştir. Finale 
kalan l:lurs:ı ,.e F..skisehır takımları 
ara8ında yapılanma~ Eöki~ehir şanı 

piyon takımının 2 -O galibiyetiyle J 

nPticclcnerek Eskı><-hir takımı Ko
eaeli grupu birinciliğini kazanmış · ı 
tır. 

Ada~ada grup birinc:Jikleri 
Adana. 21 IA .\ ) Bölgeler a-j 

rası futbol T''rkiye binndliği St•y -
han grupu ıY>üsabakalnrı hitti. Sey
han bölgesi sampiyoııu Adana id • I 
man yurdu Seyhan grupu biı incisi 
olar~k bugün Ankar~tya harekc-t 

"Kırca A 1 i,, ve ".Mestanlı,. ya ka - · ========~==::==::==:-=:=::::: 
dar 15-20 g\'n kalmak ve orada hı- ı Beyoğlu Birinci Snlh Hukuk Ha-
sım akrabalarla görfü<mek ilzere kimliğinden: 

etti. 

lıir seyahat mü~aatlesi istihsal o - 1 - Nikeli, Lazari, Yani, Ko~o 
lunmu~ttır. Seyahat önümüzdeki ve Katinanın müştereken mutas..r -
ayın basında yapılacaktır. rıf oldukları Beyoğlunda eski Hüoe

Halk sandığına rağbet 

Geçen hafta iktısat Vekilimiz 
Şakir Kesebir tarafından merasim
le açılmış olan Halk sandığına kre
di almak için müracaat edenlerin a
dedi günden güne artmaktadır. 

Müracaatin fazlalığını göz önün
de bulunduran sandık müdüriyeti 
bunların hepsini sıraya koymak mec 
buriyetinde kalmıştı. 

Diğer taraftan Halk Bankası 

umum müdürü Ata Evcim Ankara
ya gitmiyerek birkaç gündenberi 
şehrimizdeki küçük sanatkarların 

1 
tekasüf ettiği muhtelü semUerda 
tetkikler yapmaktadır. 

lllüdür evvelki gün Çakmakçılar 
yokuşundaki el dokuma tezgah
larının merkezine giderek e~nafla 
yakindan alakadar olmuştur. Ata 
Evcim bundan sonra beraberinde 
Halk sandığı müdürü Sermet Çif -
ter olduğu halde esnaf hastahanesi 
ni ziyaret ederek ve hastaların sıh
hatiyle aiakadar olarak kendilerin
den krediye ihtiyaçları olup olma
dığı hakkında izahat almıştır. 

L~ .... :~: TROL~~-":ı 
TURAN Tt\ATROSU 

Sanatkar Naşit, Cemal Sahir 
birleşiği Mezey varyetesi. 

Zekiyenin Aökı Komedi,3 P. 
Solo, Düet 

* Tepebatı dram kıaını 
!12/12/ 988 PerŞembe gün, 
Akşamı saat 20,30 da 

Vindsor'un Şen Kadınları .. 
istiklal caddesinde komedi kısmı 

22/121938 Perşembe günü 
Akşamı saat 20,30 da 

DAMA ÇIKMIŞ BiR GÜZEL 

yinağa yeni Şehit Muhtar mahall<?
sinin Yağhane sokağında 2500 l\ra 
muhammen kıymetli eski 38 yeni 
40 No. lu kargir c\•in şuyuunun iza
lesi için açık arttırmaya konuldu -
ğundan 6 2 939 pazartesi günü ~a
at 15 den 16 ya kadar Beyoğlu s.ı'.n 
mahkemesi ba.~katipliğince müzaye
de ile satılaca.ktır. Arttırma bedr· 1i 
muhammen kıymetinin 100 de 75 inı 
bulursa o gün ihale edilecektir. Bt:' 
madığı takdirde ikinci arttırması on 
beşinci güne gelen 2112. 939 salı 

günü saat 15 den 16 ya kadar icr o. 
olunacak ve en çok arttırana ihale 
edilecektir. 

2 - lhaleye ks.dar birikmiş l".dı
ye vergisi, belediye ve vakıf icares: 
ve dcllaliye ile 20 senelik evkaf ta· 
vizi bedeli müşteriye aittir. 

3 - Arttırmaya girmek istiyen 
ler muhammen kıymetin 100 de 7.5 
nisbetinde teminat akçesi veya ulu 
sal bir bankanın mektubunu ge•iı., 
melcri ~arttır. 

4 - Arttırma bedeli ihaleden iti
baren 5 gün içinde mahkeme kasa
sına yatınlacaktır. Aksi takdirde i
hale bozularak farkı fiyat ve zar1r 
ziyan ve faiz bila hüküm kendisin -
den alınacaktır. 

5 - 2004 No. lu icra ve iflas ka
nununun 188 inci maddesine tev(i
kan gayri menkul üzerindeki ipot~k 
sahibi alacakhlarla diğer alakaddl'· 
!ar gayri menkul üzerindeki haklan
nı ve hususiyle faiz ve masrafa da· 
ir olan iddialarını isbat için ilan gü
nünden itibaren 20 gün içinde evra
kı mlisbiteleri ile birlikte satış me
muruna müracaat etmeleri lazımdt1'. 
Aksi halde haklan tapu kütüğü 

ile sabit olmıyan!ar satış parasını'! 
paylaşmasından hariç kalırlar. 

6 - Şartname mahkeme divan
hanesine görülebilecek yerde asıl· 
miştir. Fazla malfımat almak isti
yenler 938 ı 28 sayısı ile başkatipliği! 
müracaatı ilan olunur. 

Sayla: 1 

Almanca bilen iyi bir 

Kimyager aranıyor 
Ankarada büyük bir mUesse

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

tik maaş 350 liradır. Talip olan
ların tahsil derecelerini ve ter -
cümeihalini bildirir bir mektup
la bir hafta zarfında fstanbul 
176 No. P. K adresine C. T. ru
muziyle yazmaları. 

Sultanahmet 5 inci Sulh Hu
kuk Hikimliiinden: 

Sultanahmet Can kurtaran 
mahallesinde Terbıyık ;okağıııda 

!ı kapu numaralı hanede mukim 
'e mezkür mahallenin sabık bek
çi•i ikeıı ölen ve terekesine mah
kememizce el konmuş olan Meh
ıııedin uhdei tnsarrufunda olduğu 
kayden anla.~ılan Sultaı\ahmet 

Can Kurtaran mahallesinde Ter
bıyık sokağında mezkür 9 num,ı
ralı hane ile ayni sokakta 250 met
re murabbaı salıa8ındaki arsa ıni

rııscılarııı talebi ve terekenin 
ta,fiyesi zımnında açık arttırmaya 
çıkarılmış olup her iki ga)'ri men 
kıılüıı a;·ni gü'lde ,.e fakat ayrı 
ayrı olmak üzere birinci açık aı·t
tırma'1 26. l. 939 tarihine mu~a -
<1 f pa~embe günü saat 14 ten 16 
ya kadar ve ik!nci açık arttırma
sı ise 10. 2. 9:J9 tarihine mii>adif 
cuma günü ~aat 14 ten 16 )'fl ka
dar İstanbul Divaııyoluııdaki mah
kememiz binasında icra kılınaeak
lır. :\!ezkür gayri menkullerden 
evin muhammen kıymeti 2646 lira 
,.e ar~anııı ise 1 ~00 liradır. İpotek 
•ahibi alacaklılarla sair alacaklı 

\'C alakadal'larııı enakı müsbite-
leriyle birlikte i~lıu ilan tari -
hinden itibaren 20 güu içinde 
malı kem em ize miiraca:ılları elzem 
olup ak•: takdirde hakları tapu 
>icillcri;·le ,·e mahkeme karariyle 
;:ıbit olmadıkça terekenin satı• 

lıcdcliııin mirascılar ara•ındaki 

payla•masıııdan hariç tutulacak -
!ardır. Eir'nti nçık arttırma günü 
her iki gayri menkul için teklif olu 
nacak bedel muhammen kıymetin 
•, 7.') lcriııi buldujiıı takdirde ta
libilıe oatılacak lıulmazsa ikinci 
a~ık arttırma giinil beklenecek ve 
ikinci açık ıırltırma günü birinci a
çık arttırmada en ~ilk ek teklifte 
bulunan taahhüt hakkı baki kal
mak üze ·e niye baliğ olu"a tali
lıine kat'i ihalesi' icra lahnacaktır. 
Taliplerin muhammen kıymetlerin 
yüzde yedi lıuçukla·ı ııisbetindeki 
pek akçesini hamilen Ratış günle· 
ri müracaatları ıı-arttır. Mütera• 
kim veıgilcr terekeye, yüzde iki· 
buçuk dellfıliye ve 20 senelik ev• 
kaf taviz bedeli \'e ihale pullan 
ve harç ve rusum müşteriye aittir. 
Şartname:er mahkeme divanhane• 
sinde herkesin görebileceği yerde 
işbu ilan tarihinden itibaren asılı· 
dır. Daha ziyade tafsilat istiyen· 
!erin 938/144 dosya numarası ile 
tereke memuruna müracat eyle< 
meleri lüzumu ilan olunur. 

(938 - 144) 

Kadıköy Birinci Sulh Hukuk Ha· 
kimliğinden: 

Kadıköyünde Kadife sokağın • 
da 28 numaralı evde oturan ve ts
tanbulda Meymenet hanında üçüncil 
katta komisyonculuk etmekte ilı:en 

halen nerede bulunduğu meçhul o -
lan mütekait mülazim ŞerafettinP, 

tstanbul defterdarlığı muhake
mat müdürlüğü tarafından aleyhi
nizde ikame edilen arazi vergisindeıı 
dolayı iki yüz otuz dokuz lira dok· 
san dokuz kuruşun maafaiz ve ma· 
sarifi muhakeme ve ücreti vekile& 
talısiline dair yerulediği muhakeme
nin 938, 605 dosya numaralı davRll 
üzerine namınıza gönderilen davet
namede yukardaki yazılı ikamet · 
gih ve yazıhaneyi terk ile bir sem· 
ti meçhule gitmiş olduğunuz beya· 
nile bili.tebliğ iade edilmiş ve müd 
del vekilinin talebiyle on beş ~ 
müddetle hak!Qnızda ilanen tebligat 
icrasına karar verilmiş olduğundan 
tayin kılınan lS/1/939 cuma günil 
saat 10 da Kadıköy Sulh Birinci 
Hukuk Mahkemesinde bizzat 'wy~ 
tarafınızdan musaddak vekfiletna • 
me ile bır vekil göndermek suretiyle 
hazır bulunmadığınız takdirde ala • 
caklı vekilinin talebiyle hakkınızda 

gıyap karan ittihaz olunacağı ve b•ı 
baptaki davetnamenin ve dava a1·· 
zuhalinin mahkeme divanhanesine 
talik edilmiş olduğu tebliğ makamı· 
na kaim olmak üzere tebliğ olunur. 



TEPf l .SAaAH ,, ______ ....,. 
öksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM AKSIRIK 

NEZLE 
Bütün göğüs 

HAST ALIKLARININ 

Kara habercisidir 

Ha&talık ihtimallerini 

GRIPIN 
alarak yok edebilirsiniz. Gripin, 
Radyolln müesseselerinde fevka

lade itinalarla hazırlanır. Rahat
sızlıkları. ağrılan defetmekte bir 

pan~ehir kudreti göstenr. Kal • 
blnize, midenize ve böbreklerini
ze yorgunluk vermez. 

kabında 3 kaşe alınabilir. İs· 
mine dikkat, taklidlerinden sakı
nınız ve Gripin yerine başka bk 
mark~ verirlerse şiddetle redde
diniz. 

Gümrük Mııhafaza Genel Komutanlığı İstanbul Satınalma Komisyonundan: 

Etyanın cinıi J 

Taıınlanan 

Miktarı: Tutarı: 

Lira Kr. -------------
ilk te'minat: Ne.-'I: Ekailımenin 

Lira Kr. Tarihi: ıünü Saa ti: 

Ueve boynu finean 6500 tane ZH5 00 161 00 açık ek.ilime 27, 12, 938Salı 
Kütüklü pala~ka 650 " !l-5 O ? O O 244 00 " H H n 

Altlı üatlll d&mir karyola 70 " HOO 00 105 Oll .. 
Arka çanta.ı 385 " 17:t2 :10 1 ~O 00 " 
Galvanizli demir tel 22i00 .kilo 3600 00 2-7Q t O .. 

" .. 
:~s, ı2, ~38 .. .. 

" 
.. 

15 
10 
11 

SUnıcttlfJk ı 000 tan~ tlOO 00 02~ 00 paxarhk " " ,. 
H 
1l'i A.nlckııbt tıımir malzen!fHIİ" 7 kalem 7:)6 ;{() · -057 00 " . "· " •• 

1 - Yu1'ıı.nda yıı.zıh e4yantn .ırö•lenlen gi'm ve ;;a .. ttuitrd• ııoilerlıte tflr& •it lltml<lerf yaııı1ar,.ktır. 
i - Evsaflan koml~_yondadır. Giirlilebilir. 
S - isteklilerin .ırün ve 8a&tierinde ilk teminat makbuzları ve kanuni v••ikıılariyle birlikte Galata 

Eski İdhalat Gümrüğü bina'lndaki komi8yonıı gelmeleri. (~069) 

-===-:------:=======-----:===-===== 
Sultana hmet Sulh 3 Üncü Hu. 

kuk mahkemeainden : 

Dıtvacılar Samsunda a,keri ha'
lahanesi opar1ttörti Binba~ı Ke
mal Şükrü nezdinde mukim Sami
ye ve Haire vekilleri avukat CeHtl 

ı I•'eryıız tarafından ht.anbul Sultan 
lı•ıııaıı ıııda 12 No. da yüncü ma· 
!i'azıııcla r:udosaki •akala.leci oğlu 

Dr. Besim Ruşen 
Cerrabpaşa Hastaneıi Dahi

liye Milteha1111ı Çarşıkapı 

TramYay Durak Ahua Ap. 

•••.. Dr. Hafız Cemal····. 
• • ve •aire aleyhlerine 38.' 906 No. hı : Lokmanh e ldm i . 

dosya ile ııçılan izalei şuyu da,·uı- j Dahiliye Mütehassısı E' 
ııın y11pılmaktıı olan muhakem~ - ı 

•." Divanyolu 104 1 •inde gelen tapu kaydında ikamet-
' gahları meçhul olduğu anlaşılan İ Muayene oaatleri pazar harİQ ! 

tavukr;u Angel oğulları Kozm_a. : her gün 2,5 - 6 ~alı, per~emb• ı 
Nihal ve Marya ve Taııa~ııı ika'_ 5 ve cumarle•i sabahları fi - 12 
metgahlarınııı me~hul olmıt'1ırn bi- S rukaıaya T. 22398 ı 1 

. 1 ......................................... . 
ı ııaen ilanen yııpılan teuliğata rağ-

meıı mahkemeye gelinmemi~ oldu- •••••••••••••• .. 
ğuııd;ııı muameleli gıyap kararının 
teblivine ve muhakemenin 20. 1. 
9:J9 tarihine müsadif cuma günü 
.•aat 10 a talikine mahkenıe-te ka-

rıır nrilmi~ olduğundan tarihi ilan 
dan itibaren 5 giin zarfında itiraz 

edilmediği takdirde ırıyaben ınu-ı 
ha kemeye deı·am ve karar \'erile-, 
teği iliiııeıı tebliğ olunur. 

(9;{8 - 906) 

87 SENELiK MEVCUDiYETi 
esna•ında olduğu .ıribi daima 
iyi cins malları her ytrden mü
sait ııartl .. r ve ucuz fiatlarla 
satmata devam edecektir, 

Treııçkotlarınuz, Kover-
kortı .. rımız, Renkoııtlarımız ve 
Gabardiıılerimiz biçim, cinıı, 

ve şıklık itibariyl& emsalsizdlr
ler. 

HER SABAH 
DAHA GENC 
GORONUYORUM 

Pariste : 
Baya a G rebert diyor ki : 

«Uyanır uyanmaz, bemen el
ayaanıa aarılıy or ve y üzüm-

deki buruşuklukla-

rımla çizgilerimin 
g ünden g üne kay

boldui un u kema li 
h ayretle görüyorum.» 

İstanbul Defterctarlığından : 
Beyoglu BAKEJ{ mağazaları 

"Bir hafta ~ıı,-f;ııda mucize de

necek bir tarzda gençle~ıp gü1clleş

menw cidden şaştım. Bütün arkada:ı 

!arım buna nasıl muvaffak olduğu -
mu soruyorlar ve beni caudan leb
ri k ediyorlar ... 

22 KAN UNUEVV.U ıt3t 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 

kullanan mes'ut güzeller 

RADYOLiN 
· Kullandıkları nı söyled ikten so n
ra , dişlerin niçin bu ka d a r be
yaz ve güze l olduğuna şaşmak 
hakika ten şaşılacak şeydir, 

Radyoli ııle fırçalanan d i,Ier ebe· 

d i bir hayat a , sıhhate v e ca· 

zi beye malik olur. 

DAiMA RADYOLIN 

YERLİ MALI BUNA DERLER 
Türk Köylüailnün yet iş t i rdlf i Pancarı Türk Fabr ik aları Şeker 
yapıyor. Türk fabrikalarının Şekcrle riıı i HACI BEKiR Halia Türk 

ii.l LOKMUH'f ö'il f N 
HACI BEKiR 

Yenıyapılan Ilocapa~a ve Samatya maliye ~uhelerinde (2467) 

lirn (85) kuru~ keşifli banko, ı-af ve do<ya dolaıılarının yaptırılına.,ı 
açık eksiltmeye konulmu~tur. Ek•iltme 5-1-~l:J!J perşembe günü saat 14 

.e yapılacaktır. Talipler ke.~if, proje, \'e ~artnanıesini görmek üzere 
nergün l\Iilli Eemlak müdürlüğüne müı acaat edebihı-ler. 

Bu usu!U tatbik etmiş olun bın - ~--M•e•r•k•e•ıi•: •"•a•hılçİıı••k•aİıpıİı,•Şİıllu• be• l•e•r iiı, •B•eıİy•oıiğ•l u• '• l{•a
11
r a11k•iılİ' yıiı'•K•a•d•ık•öıİy••" leru• kadınlar, bir hafta zarfınd•ı • 

Eksiltmeye i~tiraı.. edeceklerinlıu ııcdde•ı ikibin liralık i~ yaptık
.arına dair vilayetten alacakları ehliyet vesikası ve !!38 <eııe'i ticaret 

resikaları ve yiizdıı 7,5 teminat makbıızlariyle mezkür gün ı·e ~a
ette l\Iilli Eklanı müdtirltigünde toplanan komi•yona mciracaalları. 

(M.) (9203) 

1939 Yılbaşı 
Hava kurumu büyük Piyangosu 

BÜYÜK İKRAMİYESİ 

500.000 Liradır 
Ayrıca: 200.000, 150.000, 100.000, 70,000 

60.000, 50.000, 30.000, 20.000, 15.000 Liralık 
ikramiyelerle 

(400,000 ve 100.000) Liralık iki adet 
mükafat vardır. 

Keşide Yılbaşı gecesi yapılacakhr. 
Biletler (1,5), (~) Ye ( 10) liralık tır. 

akit kaybetmeden hemen biletlerinizi alınız. 

Devlet Demiryolları İlanlan 
Mubıminien b?delt 1_2415 lira olan muhtelif şekil ve eb'atta 

20100 adet IAmba makinm 29-lll-1938 perşembe günü saat 15 

on beşte Ra.ydarpa,a.da &"ar binası dahilindeki komisyon tarafındaıı 
kap-alı sarf usuliyte satın ahıı.a<:aktır. 

Bu il• a-irmeıc iatfyonlerin 931 lira 13 kuruşluk muvakkAt temi

ııatla kanuııun tayin •ttit! vesaiki ımıhtevi zarflarını ayni &'Ün aaat 

oa d4rde luıdar .1<oml•yona Yormeleri llaımdır. 
' 
Bu. it- &ii ~artnaaeler komisyoııda paruız olarak dağıtılmak-.... 

(8731) 

birka~ ya.~ gençleşmiş bulunuyoı· •

1 

• 
ljr. Ylizlcrindcki buruşukluklarl<ı 1 . • 
~izgi leri tamamen kaybetmi~ıeraı:-. lstanbul Belediyesi ilanları 

GUZELLIK 
Kad ı n ı n 

Hak kı d ı r 

Alimler, buruşukluklarımızın anca ki 1 -llİİİİmııİı•••••~ 
ihtiyarlama. ğa ba~ladıgı_mızda_ mey . k 1 n ıı-··· 

Kc~if bedeli 1610 lira ~5 kuru• olan Gülhane par ·ııH :ı .~ ' dana çıktıgını keşfetmışlerdır çu., . . • , . 
H a kiki v e 

m o d e rn 

guz:elll"ln 

.. . · ler nıüdürlliğü biııa"ııııı tamiri ac:ık ebiltmcyc konulmu~tur. Kt•$ıf e• 
ku, cılt ihtiyarlayınca bazı hayati k. . 

1 
.. d . 

1 
. . .. 

1 
- · ı lı ı· 

1
· t 

1 
ı ·1 2 • oıJ 

ra ıyle ~arlııan1e:-.ı evazıııı nııt ur U1!Ul1C e goru e ı ır. s ·e { ı er '•• cevherlerini kaybeder, bu cıldi be-;- , . 
""Yılı kııııuııda '""'lt yesık.dall lı:ı~ka lıu i.; i~iıı fen i~lcri yrıllo leyip kuvvetlcıı<lirinız. Hemen ta . 

y o 1 u 

CO T Y 
d en geçer. 

COTY 

PUDRA 

PAR F ÖM 

zeleyip gençleşir. lşte. \'iyana ür.·-

ver,;itesı profesörlerinden rloktc- · 
Stejskal'in şayanı hayret keşfi olan 

B!OCEL tabir edilen ve gen~ hay -

vanlardan iKlihsal edilen cilt lıüce ,. 
releri lıuliısası bugün pembe ren . 
gindeki Tokalon kremi terkıbınd, 

mel'cultur. Her ~kşam yatmazdı;n 
evvel tatbik ediniz. Siz uyurken cil 
dinizi b,.Hleyip gerçleştirir. Ve buru
şukluklıırı giderir. Bir hafta niha . 
yetinde on yıı..ş daha gençle~miş gö 
rüneceksiniz. Gündüzleri de beyaz 
rengindeki Tokalon kremini kulla· 
nınız. Siyah noktaları eritir. Açıi< 
mesameleri sıklaştırır ve birkaç gün 
zarfında en esmer ve sert bir ciltlı 
beyazlatıp yumuşatacaktır. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 
Cinci l\Iiktarı Muhammen bedeli 

"eheri tutarı 

~ı. Kr. Li. Kr. 

Dosya dolabı 3 adet 160. - 450. -
Boya levazımı 22 kalem - - 400. -

% 7,5 teminıt Eksilt 

Li. Kr. 

33 76 
80-

me 

1 saati 

16 1 
15.30 

1 - İdaremizin Yavşan Tuzlası için şartnamesi mucibince yaptı
rılacıık 3 adet dosya dolabı ile Tekirdağı ~arap fabrikası için satınalına 
cağı ve 20-10-938 tarihinde ihale edileceği ilan edilen 22 kalem boya 
lel'azımıııın müfredat listesi tavzih edilerek yeniden açık eksiltme
Y& konmuştur. 

II - Muhammen bedelleriyle mu va kkııt teminatları hizalarında 
.ırö•terilmi~lir. 

dlırlüğüııden Hlacaklaı1 fen ehP:e: ,-c<ika,-i;-le 120 liı-a 77 kıı • 

ru~lıı k ilk nıaklıuz veya mekluhi;·!e beraber 2!l _ l::l - !J:l8 per eııt· 

be gilnli •aut 1 l lııı~ukt:ı daimi eııcümeııde uulunmalıdırlar. '!JO!J;I) 

I\:az;ı-n 

Ueynğlu 

.. 

.. 

.. .. .. 
" 
" .. 

Çukur 

Jiü"e.ı·in ağa 

Evliya Ç'eleb 
Kalyoncu 
Tomtom 

Asmalı :,ıcsci~ 

Şah Kulı: 

Feruz ağa 
Kuloğlu 

Doğnıclaıı doğnıya tc!Jlığ ~dılenı' 

ren arazi tahrir ııeliceleı·iııi ihtİV'' 

·d~n küğıdııı asılacağı yer 

Kalyoncu soknğt 

,. ,, 
Toz Koparan •ol.-:ıı!ı 

Galata:-tara)· 
., ,. 

Tünel meydaııı 

,, o 

Cami 

htikııtı 

-----

' ... 
Yukarıda yazılı malıallat aı-azindcn bir kı.<mına nıt tahrir neuce· 

leri sahiplerinin adreslerinin öğreııilenıeıııe~ine biııaon doğrudan dok· 
ru tebliğ edilemiyerek kazada mutat asıtalarl a bu gün ilan edilcrctl 
ve bu gibi yerlere ait tahrir neticelerini ihtiva eden bir llıl.ıı ı•uakaJI 
nın yukarıda yazılı yerlerde asılı bulundurulacağı 2!101 sayılı araıl 
tahrir kanununa göre haklarını islimHI etmek üzere ıılılkııdarlanı tclı· 
!iğ olunur. (B) (9277) ------------ -- - ----__,,,__ ___ ...--
GÜMRÜKLERDE ~LERIOLA 

MÜESSESELERE 

Çaker YazaroğJu 
Gümrük komisyoncusu 

Ga lata; lthal.lt GümrOfil 
kar41.1ında Muradiye Han. 

lı·-· Göz Hekimi 

Or, Şükrü ,Ertan 
Cafalotlu Nuruoamaııiye ead, 1'1°· 
5 Dr. Osman Şerafettln a partDlan ' 

Telefon : 35, 95 
III - Ek.iltmt 6-1-939 tarihine rastlıyan cuma günü hizalarında •••••••••••••• 

yazılı saatlerde Kabata,ta levazım ve mübayaat şubesindeki alım Jco-' --- -·- ---- --, 
misyonunda yapılacaktır. 1 

Deniz Hastahanesi cilt · ve 

ıiihrevi hastalıklar müt eha5'1' 1 

IV - Şartnam .. w listeler parasız olarak her giin sözll geçen şu 
beden alınabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde yiİzde 
7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gel-
meleri ilan olunur. (9304) ' 

Nt ' 
Sahibi : Ahmet Cemalettin S A R A Ç O C L U 

•: ..... ~dürü : Macit ÇETiN B•aıldıfı 'eı Matbaal Jö:biisaiy• 

Zührevi ve cilt haatalıkları 

Dr.-Hayrf Omer L 

Ôtledeıa sonra Beyotlu Ata eaui 

karşısında .No. 33 Telefon 41 :;.h 

--~ 

DOKTOR 

Feyzi Ahmet Onaran 
Paze~dr.n ID&&d• iter ııtn ! 
den ıonra haıtal~ı • kabul 

eder, 

1'.dres: BabıtJı CafaloJI• 1" 
.. t:5u .kütcıbAf& jl l!fum:eı"•• ' 

• 
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