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Topraklarından Pay istiyor! Böyle V apı maz 
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'VVVV' 

ı 

Bir Maka/esiıZabıtai Ahlakiye Memurları, Kızlarımızı ve Karı
larımızı Alçakça Tuzağına Düşüren Madam 

Bozulan Bir 
Anlaşma 

Yasan: HIUeyin Ca .. id YALÇIN 

ttalva hiikiiıneti 1935 de Fraruıa 
ne yaptıjtı bir itilafı artık t11mm11dı
i(ıru il~n ederek kf'~·fiyeti J<'ran~a 

hükümf'tiııe re~nıen lıildirdi. Hit· 
l<iiııısiiz kalau b11 itllU 193;; de 
•·raıı.".lft ba~\-ekili La\·al ile • l11•«ıı· 
lini arasında .aktt'dihai:,ti. Fraıı~ıı 
lıaS\·ekili Lami llitler'iıı l<'ührer 
!iği ııltınıla ba~mı kaldırmağ:ı 
lıa~laını~ olaıı Alnıan)anın arzet1ii(i 
trhlikNlt•n iirkl.'rt.>k ital) a~ ı !<endi 
tarafına rrlht>tınek arzu~ıına dü~-

ınü,ıü. 

• 

• 
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Atinanın Faaliyetinden Haberdar Değiller n1i idi? 

Zabıtai Ahlakiye Talimatna
mesi Değiştirilmelidir 

Cunılıtır•·t-iisn1i1. İsrot!l İııônünün 
direktifleri altında tla hili siyas<·li· 
n1iı;dt• bc1iı·l'n n1e~'tıt \'e hayırlı in
tibah <l~vri d<•ı hal miibbet tesirkri
ııi 6ÖBtCl'nle.~e ba!-;ladı. Rilha~~a j~w 
tanbulJa yapılan ,.,. •:ok bariz bir 
~ekilJe göze çaı pan ( tenıi,Jik) lıt.>ı · 
kflsi menın~1n f'lmektc, n1innettar 
bırnknrnktadır. 

l·:u a ruda bilhassa gizli fııhm; yer 
leri ile yapılan esaHlı mücadele na· 
zarı dikkati relbctıneklc-dir. Bu ınü-
11aHebetll"' ıc-lin1ai yaral~rımızın ı:•ı 

derinlerimlen biri olan hu lıiirfüe 
hakkında t .. m·ir ve l~nevvür ma ı:
Ba<lilc bir iki s~~z sl)ylenıek lüzumu
mı hi,Rcltik. 

iki ~y katlar oluyur ki Rcyoğluıı· 
da 11.faılam Atiııa naınile maruf bi,· 

1935 senesinde Fransa epeyc~ 
zor bir yaziyctte bulunuyordu. Bir 
hrafUı ltalrn büllin sevk Ye gay
ı·etile siHihl~nmaya devam ediyor 
ve 1!13Ci tarihinde artık siyaset iıle· 
illinde .-c,;ını çıkambilecek kadar 
ktıvvetli olacağını iftihar ile söyli · 
)ordu. lJiı(eı· tıırafla, Versay nrna
hedcnnınesinin ahkamına teyfikar, 
Rarn• "~n·zaBında bir (Plebicite) 
Yapılarak bu h:ıvalinin mukadde· ı 

ıatını tıiyiıı etmek lazım geliyordı<. ! 
S~ırc h,11•zas.'lm Almanyaya ilhakı 
lehındc• rf'' \cımesi pek muhtemel 
di. V<·ı=v mu:ıhedcııımı('f;ini parça· 
lamak <melim n~ıl:çn orta va ataı• 

(Sonu 3 üııcti •ayfada) Binbirsefaiıat yuvası Beyoğlunun gece manzarası 
t~-c~.;X..')v'-X(X;~,;(~ JV'VVVV 

Akdenizdeki Fransız donanmasından bir cüzütam 1 

üstemlekeler Yeni-
,, 

. ' lti r bi •ylc bır ınunıffa kiyetlM 
fdonra Fransa ıcin rirl<li bir Lehlik<: 

'iicud>t fi tirt'bilirclı. 
Fı an•ızlar okauar endisP içinde 

İdiler ki komıtııistlcr bile sol cenah 

den Taksim Edilmeli,,' 
fı.~k~larıncıan .tC'('klnil c~ecek biııF Ja İta/yaya Cevabi Nota-
hukumete mı"ahel'('t ~·ostcrınck ransa Uı 
kararı ı nr•tilcr. Fran,,ız cumtıuri-1 M t • · Hazırladı 
Yctçilerı, deınokr tl.ırı ,.,. ınıifrillc· Sının e nını 
ri bir fasizııı tchlikcbinıl~ıı korku-

lııt nazaran , bu müliikalta Hitler 
.\Iınanyanın Balkanlara doğru ıızc. 
lllak istediğini anlatınca, Mııssolinı 
llalkanlarda kuvvetli bir Almanya· 
ll.ın yerleştiğini görmektense ha!ı 
hazırın idamc$ini ihtiyata daha 
llıuvafık bulmuş ve Yugoslavya ile 
<l~stluğu müreccah görmüştür. Son 
1937 martında İtalya ile Yugoslav
Ya arasında aktedilcn dostluk mıı
alıedenamcsinin menşcini böyle bir 
ltıiitıı.laa olıluğu temin ediliyor , ·. 

lfer halde, şurası muhakkak ki 
~ll.asolini iptidaları Avrupanın Ad
~ıYatik sahilleri için gürültüler e
erken, sonra Yugoslavyadan vaz

tcçerek Afrikada genişlemek mes
HU!Wyin Oalıid YALÇIN 

(Sonu 3 üncü aayfaınızda) 

Bugün C...azi Antep :nüdafaa>ı

nııı 17 inci rıldönümüclür. Düşmana 

kahramanca ve erkekçe mukavemet 

eden bir anıç yiğit, aylarca sür,·n 

çarpı~malarılan sonra 25 kanunevvel 

1921 günü sabahı Fransız kuvvetle

rinin makhur bir halde geri çekildi

ğini görmek'bahtiyarlığına erişti. 

nu bii~·iik gi.m bugün Antepte 

parlak bir *ekilde kutlulanacaktır. 

Ayni zamanda şehrimizdeki An

Lebin ılc bugün saat 14 te Emin. 

önii Halkevinrle toplanacaklar v~ 

kurtuluş günlerini anacaklardır. 

Bugün bc*iııci Ha~·famızda An 
tebin kurtuluş gününe ait bir hatU'a 
yı okuyacak,ınız ! 

Gazi y:.ırıık kahraman müdatli 
Ali Şefik Özdenıir 

!ist:ınbul Valisinin 
Yerinde Kararları 

,~ehir İçin Yeni Kararlar 

Açılış merasimiıırle vekiller, me
buslar, vekaletler ileri gelenleri ile 
bir lmım elçilikler eı·kiinı da ha
zır bulunmuşlardır. 

İki sene evvel açılmış olan fo. 
toğraf sergisinin cleYamı olan yeni 
serginin arkeoloji, Hatay, tipler, 

yurd güzelliği, iırnan ve inkiliib sek-1 
siyonlarında teşhir edilmekte olan 
re~imler, bilhassa dikkati çekmek
te idi. 

iki Azil 
Görülen lüzum üzerine Belediye 

Muhasebe müılürü Kemal ve Fatih 
muhasebecisi Enverin 

nihayet verilmiştir. 
vazifelerine 

j 

- -·'"'>·-
Hayat ve Bilhassa Et Fiatları 

• • 
Ucuzlatılacak-Sehrin imarı /cin , . 

Bir İstikraz Akdedilecek 
İslan:>:...lc{a HU ch .. rcli e~kic1cııheri 1 tanbutd:1., Anact.1 ı C'Jhct. nıLi~tl°""l'U 

şehrin en n1i.ihin1 Ye e:-;aslı n1P•ı...~

lelerinden biri olınu~Lur. Bugün [, · 

olnıak üze ,...t yalnız ·rcı ko 

' 
(Sonu 3 Üncü -.;ay fada J 

HER SABAH 

Cumhuriyet -- Fazilet 
A ziz ol\uyucuların11za yeni dün~·a lıa:Jl't·leri :-'ı'\,'t·biln1ek ·,., \ 

radyo dinlirorduk. "Zagrch" · açtık: güııiiıı h:ıhrrl!'.ri 

};Ira"'-ınlla kı~ mev;-;iminctc fıkaraya ::-u ka,lar yüz bin rllı1ar ian<• 
toplanıldıı(ını öjrn•ndik. Spiker yok~ul hrnı~Phrill•ı·in~ ~·nrd•ııı:ı ku 
şan Zagreblileriıı birer hırer isinılerini :;;ıydı, onlara teşekkür etli. 
Biraz sonra Paris radyo'u da muhtaç Pııri"liler için toplanan ı·e 

miktarı milyonlara varım iaııe;ıin dttğıtılmajla ba~l:ıııdığıııı ınÜJ· 

cleledi. 
Bu kı* kıyamette ~·ok~ul lll'm~elırilel'ine yarclı·ıı Pllni m::ılan 

bol paralı ve temiz yürekli in,Rııhırın medeni ceıniy .. tlel'.le lıır 

vazife sayılma<! lıi7.ıın gelen şu l•al'el,elll'l'i arl;.ıtla~lHr ::ıra~ında 

rneyzuu lıaflgo}urken iı;inlizden biri:ti lıizım /'.ç'ıb~nicr1.ı1iz!n <:P \'C'i -

gi!i olduklarını, ancak onlara lıılyra Ye •a<labya te~\·ik için y ıı gii,;. 
termek icap ettiğini ileri sürdü ve iddfasını tt•Y>ik içiıı de lıilnıeıı, 

hangi zamane karu!lunun tayrare iaııe;ine ~u kadar ııara ı·erc!iğini 

bir diğerinin ''Umhuriyctin v1JdiJn .... 1nüııij dıiziinelec·:e .-.~dili nn,va 
patlatarak kutluladığını iliive elti. 

Yurdun korunması için tayı·::ırn silühımı7.ı çoğaltmak yalım 

zengtnlerimiziıı değil, alelıtlak her Türkün nanrn.• borcudur. :\[emleke 
tin ".~!<iki bir ·.inıcli o:an ~uın::uriyet reıimıni s~,·ııı.'k, onı;n Tiirk 
\'alanında teessüs ettiği güniin yıldiınüınünü, lıa.rrnmları n <'ı 

büyüğü ~eklinde kutlulıını~k her Türk için kuclsi bir \'azifcdir. An
cak unutmamak lazımdır ki cumhurirct fazilet demektir, foı"<ıga1 
demektir, dığcrendi?iik demektir. \'" g ü n ,; 1 i s L i y o r k . 
bu kudsi yıldöni!müııü tcsit İ\İn say1~ız şampanya şi~c·~i ::ı'\tıraıı 
varlıklı Türk, k::ır::ıkı~ın yaklaştığı ~u günlerde balıt<ız ra,·
rıılarını biraz ısıtabilmek için onlan göğ"üne bastırm:ıktaıı lıa~ka 

çare bu!dmıyan 1 u yoksul ve hicranlı anaya kömürcü dükkfınıııır 
kapısını da açtırmaya yardım etsin. Bu insani vazifesini de ~·aııtık 
tan sonradır ki biz o varlıklı Türke cumhuriyetin hakiki ıııoın:ı'lnı 
kavramış diyebiliriz. Aksi takdil'de i~ 1-ı.<ru ve bo~ bir ııilnıayi~ten ile· 
riye geçmez. 

A. CemalettiD Saraço(lu 
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Sayfa· 2 

RPAŞANIN 
~Ö~ÜMÜNDEKIESRAR 

Yeni Sabahın Tarihi Tefrikaeı: 24 

Enver Pş. Korgantepe
ye Doğru Hareket Etti 
Enver Paşanın Yanında Tamam 

150 tane Asker Vardı 

Enver Pıı~a tekrarladı: 
- lbrahim Beyi aı-runak iste -

soı·um. 

Hasan Bey Enyer Paşanın söz
lerini bitirdiğini anlayınca: 

- Paşam .. dedi. iyi söylüyor~u
nuz. Hoş söylüyorsunuz amma . 
Siz İbrahim beyi tanımıyorsum". 
O zat, Emirin adamıdır. Şimdi d~ 
dağda yaşıyan halkın be.~ınc1a 

bulunmaktadır. Fakat kendi • 
sine katiyen itimat edilmez. Can~
\'ar namus düşkününün birisidir. 

Enver paşa bu sözleri yine ayni 
sessizlikte dinledi. Başını kaldırma· 
dan ve Hasan beye bakmadan dedi 
ki: • 

- Hasan Bey .. Şimdi burad'l J 

biz bütün meseleleri ııahsl ve bir 'k 
memleket bakımından olmak üze· 
re iki cepheli kontrol etmeğe mec· I 
bu ruz. 

Şahııi kanaatime göre sizin fikrini 
ze ilave edilecek hiç bir sözüm yoh 
tur. Çünk\i İbrahim Beyi tanımıyo
rum. 

Fakat, burada, sen de, ben d·-. 
nihayet yabancıyız. Jçimizde öyle 
bir adama ihtiya~ var ki onun is • 
mindPn ~öhretinrlen de istifade e
delim. 

Bu slizlerimle İbrahim fü'yin 
gölgesinde çalı~alım demek istedi · 
ğimi zannetme.. İbrahim Beyin b'!· 
rada Emir va •ıta.•iylc bir ismi ol
duğu malumdur. Onun da kanaati
na dinlemek, yapacağımız işleri on'' 

/göre ayar etmek h~rhalde faydalı o
lur u 

Faşa bu sözleri bitirdikten sonra 
elini Hasan Beyin omuzuna koydu 
Ve gözlerini Hasan Beyin gözlerine~ 
dikerek: 

- Senın tbrahim Bey hakkınd~· 
ki mutalaalrını daha evvelden ba•
ka adamlardan da öğrendim. Senil" 
bu adam hakkındaki teşhisine dt• 
hayranım. Ancak müsaade et bıı • 
kalım. Şu adamla bir görüşelim. 

Onu nerede görebilirim acaba? 

• Ertesi gün Enver paşa, Hasan 

~ktığını duymuşlardı. Bu haber 
yurcllarına geldiği zaman hepsi zi · 
yadesiyle memnun olmuşlardı. ÇUn
kü onlar da nihayet arzularına ka
vm;acaklardı. Enver paşanın gitti· 
ği istikamet onların yurdu idi. Kur
gan tepede bunlardan bir kısmı 'Jn 
kar.;ılaı;acaktı. 

İçlerinden mühim bir kısmını 

gönüllü olarak yanına alabileceğini 
ümit ediyordu. 

Bu sebepten neşeli neşeli beygi · 
rlne mahmuzları ile dokunuyo!", 
sevgilisine yaklaşan bir ii.şık heye -
canile bir an evvel oraya varma1< 
istiyordu. 

Bazan saatler uzun geçer ... Yol 
da o kadar uzun sürer. 

Dakikalar kolay kolay bitıniy!'r· 
du ... 

Uzun kum çölleri ortasında arka
sında 150 kiğilik bir kafile ile ilerli
yen Enver paşa yanında bulunan 
.Muhittin Bey ve Hacı Sami beye il· 
tifat ediyor ve yeni vaziyet hakkın
da noktai nazarlarını soruyordu. 

Hele Hasan Beyin İbrahim Bey 
hakkındaki düşüncelerine temas e
derek lbrahim Beye karşı alınacak 
cepheyi müzakere ediyordu. 

* Nihayet iki günlük bir yolcu 
luktan sonra Kurgan tepeye geldi
ler. Burada (3000) muharipten mü -
rekkep (Togay San) la kar~ılaJJaıı 
Enver paııa ~ok memnundu. Çünkü 
uzun zamandanberi münakaııasuıı 

yaptığı meselenin nihayet tahakk1ı
kunu görmiiştii. Bu kabile tamamen 
Emirin taraftarı olup başlarında Jb
rahim Bey bulunuyordu. f~te bir · 
kaç dakika sonra da İbrahim Beyin 
adamı ile karşı karşıya geleceklerdi 

Enver paı;a asabi idi. Hasan Be
)in söylediği sözlerin tesiri ile ola
cak, gayri ihtiyari heyecanlanmış
tı da .. 

Uzakta mühim bir kalabalığı gö· 
rünce atını yaya.~lattı. Kafilesi d" 
yavaş yavaş ilerlemeğe başlarken 

karşıdan büyük bir kalabalık hare
kete geçti. 

En önde İbrahim beyin adamı 
bulunuyordu. 

YENISABAH 

.. 
Olümle Biten 
Bir Evlenme 
Hadisesi 

Garip bir aşk ı:oergüzeşti dUn Si· 
llvrikapıda facia ile nihayetlenmiş
tir: 

Silivrikapıda meşhur (iki karde~ 
fırını) sahiplerinin, Rejina ismin
de genç ve güzel bir kızları vardır. 
Bu kız ne vakittenberi evlendiril· 
mek istenmişse de bir türlü evlen
mek nasip olmamıştır. 

Çünkü kıza yüksek bir drahoma 
istenmektedir. 

Bundan bir müddet evvel zengin 
ve yaln•ıklı bir delikanlı bulunarak 
5000 lira drahomada mutabık ka • 
Jınmı!)Sa da bilahare bu s& de bo· 
zulmuştur. 

Kızın ebeveyni bunıın üzerine Yu · 
goslavyadan bir damat getirtmeğe 
karar vermişler ve Pavloviç ismin
de bir genci bularak istanbula Ç•ı
ğırtmışlardır. 

Pavloviç glizel, yakışıklı ve cnda· 
mı yerinde bir genç olmasına raii; · 
men ne yazık ayağı topaldır ve ~ah
si bir serveti de yoktur. 

Fakat kendisi çok namuslu oldu· 
ğundan kızın babası bu genci fırına 
alarak dolgun bir maaşla iş vermi•· 
tir. 

Rejina da. müstakbel kocasını 

daha ilk görüşünde se\•meıniş ve o
nunla evlenmek istemediğini; on1 
yüzüne kar~ı ve ebeveynine de söy· 
Jememiştir. 

Kızın babası; Pavlovio;i mutena 
bir şekilde giydirip süsliyerek kı · 
zına sevdinneğe çalışmışsa da bütlin 
emekleri boşa çıkmıştır. Çünkü genç 
kız; müstakbel zevcinin topal olma· 
sına tahammül edememektedir. Ve 
ondan nefret etmektedir. 

Rejina evvelki akşam bu nefret 
hissini açıkça genç erkeğin suratın~ 
karşı söyliyerek bu hülyadan vaz· 

Dolmabahcedekı • 
Ezilme Hadisesi Okuyucularımız 

filıor ki : Tahkikatı 
1 Dolmabahçedeki ezilme hadise· 
nebolulular ve vapur sini tetkik etmekte olan mülkiye 

buhranı teftiş heyeti vazifesini bitirmek üze. 
Beş altı aydanberi vapurlar tne· ı·edir. Heyet, zabıta memurlarından 

boluya dolu olarak gelmekte ve bıı ve Amirlerinden birçoklarını tama· 
yüzden yolcular. ve tacirler çok ~ı- men dinlemişlerdir. Bu arada hadi
kıntı ~ekmektedirler Son iskele va se esnasında orada bulunan muhar
ziyetinde kalan hıeboluya Kasta- rir Nizamettin Nazif te şahit "ıfati
monudan, Tosyadan, Taşköprüden, le dinlenmi~tir. Heyet birkaç güne 
Ilgazdıın Dadaydan gelen İstanbul kadar fezlekeyi hazırlayıp Vekalete 

yolcuları burada haftalarca kalmak ""t..,.ak"d"i"m""'ed""'e""ce_,,k,,_t,,,ir,,,.vvvvvvvvvvvv'VV 
ta ve binnetice sefil ve perişan ol· 
maktadırlar. Denizbank Denizyolla
rı idaresine yapılan müteaddit §İka· 
yetler neticesi ancak bir posta ilave 
edebildi, ama bu da kafi gelmiyor. 
Bilhassa tüccara binlerce lira zara
ra mal olan vapur buhranının (30) 

mil yakınımıza kadar gelen Cide 
postasının da hıeboluya uğratılnıas: 
ve yalnız yük ve koyun için bir şi
lep postası ilavesile pekala önüne 
geçilebilir. Denizbank bu müşkülatı 
behemehal kaldırmalıdır. 

Sala.Jıattln Çelebi 
Yeni Sabah - Bütün dünya sey· 

ri sefain şirketleri işsizlikten ve 
yolcu buhranından şikayet ederler· 
ken lnebolululann vapur buhranın· 
dan şikayete fırsat bulabilmeleri 
cidden şaşılacak bir vakıadır. He!-: 
bu kış kıyamette İstanbula gitmek 
üzere lneboluya inip te vapurların 
dolu gelmesi yüzünden İneboluda 

han ve otel köşelerinde vapur bek
lemek mecburiyetinde kalan vatan
daşların acıklı durumları, vapur se
ferlerini te~bit eden daire wya ma
kamın hiç te lehine kaydedilemiye
cek bir ihtiyatsızlıktır. Karadeniz 
seferlerinden şikayetler maalesef 
çoğalıyor. Denizbankın kemali e· 
hemmiyetle nazarı dikkatini cclbe
deriz. 

MAHKEMELERDE - ' 

Bekçinin muhakemesi 
"Şişli" de me*rutiyet mahallesi 

bekçisi hacı Durbay sarhoş olarak 
bir adamı ölümle tehdit ve katle te
şebbils etmekten dolayı ağır ceza 
mahkeme.~ine verilmiştir. 

Diln bakılan bu davadan anlaşıl
dığma göre bekçi hacı Durbay bir 
gece kafayı bir hayli tütsülemiş ve 
o vaziyette Galatada bir kahveye 
gitmiştir. Burada kahve sahibi 
Mahmudun yüzüne uzun miiddet ba
kan bekçi birdenbire ona: 

- Haydi önüme dü~ .. Seninle F.
minönü polis merkezine gideceğiz! 

Demi< ve ilave etmi<tir: . . 
- Zaten uzun zamandır ben se

ni arıyorum .. 
Kabahatini sen bilirsin! .. 
Kahveci Mehmet; sarhoş bekçi -

nin bu vakitsiz da\eline kar~ı: 
- Denim karakolluk bir işim 

yok. .. Sen beni bir ba~ka<ına benze
ti_vo!"un ! .. J hıydi i*ine git lıcm*elı
. ' rım ..• 

geçmesi i'in ona kat'i ihtarıh. bulun '-------------
muk üzere Pavloviçle yalnızca ko-

Dcnıi"'e ele hir türlü meramını 
anlatamamıştı. Bekçi bir müddet 
dııh:ı JRrar etmi~se ele, :llehınet din
lt-nwcliğinden hemen silahına dav -
rannııs n tabanca~-ı kahvecinin tam 
karıııı;a dayayıp parır.agı tetiğe ko
yarak: 

nuşmağı kararlaştırmıştır. 

Bu maksatla yavaş yava.~ genç 1 
erkeğin odasına gitmiş Ye onu yazı 
yazarke.n bulmuştur. 

Biraz so.nra ~av~ovi~e nişanh~ı ı 
arasında şıddetlı hır agız kavgası 

başlamış ve bağrışmaları bir silah 
se"i takip etmiştir. 

Odaya koşanlar zavallı topal gen· 
ci yerde ve kanlar arasında bulmuş
lardır. Pavloviç biraz sonra da öl· 
müştür. 

Kendisinin bu münakaşa esna
sında silahına davrandığı ve genç 

· BELEDİVEPE · 

T aks:m bahçesi 
hazırlanıyor 

1"tanbul · belediyesinin Tahim 
bahçesinin e.•ıı'lı şekilde tanzimine 
karar verdiğini yazmıştık. Tı.k,im 
bahçe~indeki yapılacak esa"lı Mği -
~iklikler tamamen kararla~tınlını~
tır. 

- Öniinıe dli~ !. Yoksa tetiği çe
kiyorum!. .• 

Demi~tir. 

Kah\"eci Mehmet i.<i •oJ!:uk kanlı
lıkla muhakeme etmek üzere, bekçi
YP biraz dur"'lH.f-iını söylemişti; O: 

- Renim bekliyccek vaktim yok! 
Deyip akabinde de tetiği çekmiştir. 

Fakat lıüyttk bir tesadüf eseri olarak 
silıih patlamamı~tıı-. 

Bunun üzerine de Jlfehmet çevik 
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12.30 Müzik (kü~ük orkestra). 

1- Not turno- (Becce) 
2- Aşk dansı- (J. Gung'll 
3- Serenat· (Rahmaninovl 
4- Wenn die aite Spieluhr 

tickt (W. Gidiş) 

13.00 Saat, ajans haberler!, 

meteor- AnkRnl. 
13.10 Müzik (küçük orkestran n 

devamı) 

5-- Heimkehr aus der Fremde 

Uvertür (Bartholdi) 
6- Güzel Elen- (Oskar Fet· 

ras) 
7- Pfannkuchens geburtstd 

(Heinz link) 
13.45 Konuşma (ev kadını saatli 

14.0IJ.14.30 Türk müziği. 
17.30 Müzik (cazband), 18,()(J 

Konuşma (çocuk saatı), 18.15 Mli· 

zik (cazbandın devamı), 18.30 sa• 
at. ajans, meteoroloji, ziraat }ıor• 
sası haberleri. 18.45 Türk müziği. 

1-· Alçak ceviz dalları- YürUll 

türküsü 
2- Kız pınar başında yaJnı.f 

uyumuş 

3- Hamza oğlu 
4- Yürük kızı · 
5- Kız güllü hanım gilllü 
6- Aç kapu oyun havası 
7- Ben bir keklik avladıın. 
8- Sürü silıü sürmeli kızl&t 

l 9.15 Müzik (bir melodi), 20.()11 

Türk müziği. (Klasik proğranıl 

1- Tanburi Cemil- Şeddi ara· 

ban peşrevi 
2- Sadullah ağa birinci ııest~ 
3- Tanburi -İshak ikinci beste 
4- Sadullah ağa- ağır seın~i 
5- Tanburi -İshak- Saz sc• 

mai8:i 

6- Tanburi Cemil· saz seına· 
isi 

7- Kemal Niyazi • Kemençe 

taksimi 
8- Aziz efendi- hüzaın şa.rln 

(Kerem eyle) 
9-- Mahmud Celıileddin pM~ 

(değildi böyle evvel) 

10- Şevkı- II- Hacı Arif- ı2· 
Rahmi 

21.00 Saat ve son bahar at yr .. 
rışlannın son günü neticeleri 21.1~ 
Türk müziği (ince saz faslı- Ferah· 
nıik- (üç faslı) 22.00 Müzik (varYC" 
te-Pl), 22.45.23 Son haberler ve ya· 
nnki proğram. kızın tabancayı almak isterken ka

zaen çıkan kurşunun fena bir tesa 
düfle genç erkeğin tam kalbine isa
bet ettiği anlaşılmaktadır. 

bir hareketle bek~inin üzerine atılıp =============:;:::::;; 
tabancayı elinden kapmıştır. 

VİLAYETTE · Beyle görüşmüş oldukları hanın bt,. 
lunduğu şildikul köyünü terkederek 
Korgantepeye doğru hareket etti. 

E!ıved paşa Hasan Beyle ko
nuşurken askeri vaziyeti tamamen 
tesbit etmiş bulunuyordu. Evve!A 
Hasan Bey, 60 askeri ile birlikte 
Şildikul mevkiinde kalacak ve Buha 
radan gelecek olanlara karşı ilk 
cepheyi teşkil edecekti Esasen bu
Junduklan şehrin mühim bir kısmı 
kızıllara muhalif olduklan için, H~
san Bey icabında karşı ahali:illıdeu 
istifade edeceğine emindi. Şimdiden 
de şehirde ve civar köylerde muha
lif fikirler aleyhinde propaganda 
yaptırıyor ve günün birinde veziye
ti karşılamak için tedbirler alınış bu 
lunuyordu. 

Ceset dün morga kaldırılmıştır. 
Fakat Enver Paııa İbrahim Be- Zabıta ve adliye bu hususta tahki· 

yin adamını tanımayordu. O en ön kata devam etmektooir. 

Bahçeye girerken fena bir nı.ın
zara arzeden biletçi kulübesi kaldırı
lacak, onun yerine şık \'e güıel bir 
antre yapılacaktır. Bahçeden deni
zi görmek kabil olduğu halde mani 
olan paravanalar tamamen kaldırı
lacaktır. Yalnız bar kısmınııı hariç
ten görülmemesi için konak parava
nalar bırakılacaktır. Halkın ilkba
har yaz ve sonbahar günlerinde ı 
bahçeden tam manasiyle istifadesi 
için meşrubat ücretleri de indirile -
cek kahve. çay, vesaire çok ucuza 
verilecektir. 

Hlldise biraz sonra polise ve son
ra mahkemeye ak.~etmiş; sarhoş bek
çi işinden çıkarılmıştır. Di!nkü mu. 
hakemede bekçi cürmünü tamamen 
itiraf etmiş ve sebep olarak da: 

Vilayet maiyet 
memurları 

Hasan Beyin fazla askeri vardı 
amma ... Bunları Enver paşaya ver
miş idi. Bu suretle En ver paJJa, Ha· 
sıın beyin yanından ayrılırken ta -
marn 150 askeri bulunmuş oluyor· 
du. 

Hasan Beyin Şirabadda bırakım~ 
olduğu 30 a yakın asker de tama -
men emrinde idi. Bunlann başında 
da Osman Bey vardı. Bu zat Ha • 
sıın Beyden aldığı emir üzerine En. 
ver paşanın kumandasına çoktar. 
girmişti bile. 

Enver paJJa Hasan Beyin ya -
nından ayrılırken sahip olduğu kuv 
vetl biliyor ve gittiği ınıntakanın 

Uzbek ile Türkmenlerden mürek 
kep olduğunu da unutmayordu 

Maaınafih Uzbekler ile TUrk 
menler hürriyete kaVUŞmak, başka
sının emri altında bulunmamak için 
her türlü mücadeleye glrişmeğe a
made idiler. 

• 
Enver paşanın Buharaya geldi· 

ğini ve oradan da karşıya doğnı 

de atını koşturarak paşanın önüne """""""'""'"'""""""""vvvvvvvvvvvv""""' 
geldi. Hemen atından atladı. Pa~ ı 
da bu hareket karşısında atından 
inmeğc mecbur olmuştu. O da atın
dan indi. ilk karşılaşma ve ilk Pl 
sıkışmada Enver paşa karşısındaki· 
ni anlamak ister gibi gözlerini bu 
zatın gözlerine dikmiş yaptığı ha . 
reketleri sıkı sıkı kontrol ediyor . 
du. 

Bu zatın çehresindeki memnum
yet çizgileri hiç te sahteye benzemi
yordu. El sıkışında samimi bir h-ı
reket vardı. Ve Enver paşanın kar
şısında tamamen hürmetkdr bulu 
nuyordu. 

Paşa bundan memnundu. Yanın 
daki arkadaşlan da birer birer ta!:. 
dim etti. Bu zat da yanındaki zev~ 
tı paşaya birer birer Buhara usuli
le isimlerini söylemek suretiyle t't· 
nıttı. (Devamı var) , 
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DENİZLERDE 

Fırtına yok 
Ankara rasat istasyonundan e,·. 

velki giln verilen bir habere göre I 
Kııradenizde ve Ege denizinde fırtı

na olacağı anlaşılmış olduğuncl: n 
deniz ticaret müdürlüğü alaka
darlara bildirmişti. Rasat istasyo · 
nundan son dakikada verilen malıi-
mata göre fırtına ihtimali azalmı~ 
olduğundan dün lima.nımızda vapur. 
lar yollarına devam etmek üzere I<a
rudcniz ve Ege denizine açılmışlar -
dır. 

Dünkü sis 

Pazar yerleri y•pılacı.k 
Vali ve belediye reisi Liıtfi Kır

dar şehirde yaptığı tetkikler nelice
•inde pazar yerlerinin her bakımdan 
gayri ~ıhhi ,.e Jıis olduğunu görmti~
tür. Bunun için J:ıu sene zarfında 
şehrin muhtelif kazalarında üstleri 
kapalı ve zeminleri beton olarak 
muhtelif pazar yerleri yapılacaktır. 

Belediye yalan bir zamanda ya -
pılmasına başlanacak olan bu pazar 
yerleri hakkında tetkikat yapmakta
dır. 

Yeni mezbıha müdürü 
Belediye mezbaha müdürlüğüne 

Belediye müfettişl~rinden Ya ver, 
Dün sabah limanı kesif bir sis Eyüp baş fen memurluğuna Üskü-

tabakası kaplamıştır. Bu yüzden dar fen memurlarından Tevfik ta. 
Boğaz ve Adalara işliyen vapurlar 1 yin olunmuşlardır. 
seferlerinde gecikmeler Olmuş Ve SiS VVVVVVVV'V'v'V"y,,.,.._AAAAAA-"/',,..,,VV'VVV 

yilzilnden birçok. seferler de yapıla-
mamıştır. Sis saat 11 e kadar de
vam etmiştir. Sabahleyin köpril • 
den yedide kalkan vapur Büyilk A· 
daya 9,30 da varması Hizım gelirken 
ancak 10,30 da gidebilmiş ve Ada
dan kalkan vapur da köprüye 10,10 

da gelmesi icabederken ancak ya
rımda gelebilmiştir. Sis bilha,sa Bo
gaziçinde daha ke"if olmu•tur. Şir
ket vapurlarının bir çoğu köprilye 
bir saat teehhürle g• lcbilmi~lerdir. 
Sis karada nisbeten daha hafif ol . 
muştur. 

. KÜL TÜR IŞLERt . 

Maarif müd Ürünün 
teftişleri 

Maarif müfettişleri ve Maarif 
mimariyle birlikte köy yatı mektep
lerini teftişe gitmiş ol:ın killtür di
rektörü Tevfik Kut İstanbula dön
müştilr. 

Tevfik Kut Blıyiik çekmecedeki 
köy yatı mekt 'lı i " · tefti* e~e-

' rek genişletilmesine karar vcrmi~-
tir. 

- Sarhoştum! ... 
bilmiyordum! .. 

Demiştir. 

Ne yaptığımı 

Dinlenen şahitler de vakayı yu- memurluklarına tayin olunmuşlar • 
karıki şekilde anlatmışlardır. 

dır. 

Hukuk Fakültesi mezunlarında• 
Mitat Koralı, :Mülkiye mektebi ıne • 
zunlarından Arif Hikmet ve tıbıı• 

mi Veda İstanbul vilayet maiyel 

i\fuhakeme şahit polis memuru - """"'""""""""'""'""-"/'vvvvvvvvvv""• 
nun celbi için geri bırakılmıştır. 

Arap Murat elbiselerin yerini 
hiilii göstermedi 

"Okmeydanı" cinayetine ait tah
kikata dün de devam olunmu~tur. 

Bu işten suçlu olarak yakalanan
lardan Arap l\Iurad; maktulün elbi
selerini sakladığı yeri hiilii göster -
mcmekte taannüt etmektedir. 

KenıliRi dün sahah da sorguya 
çekilmiş ve bu sefer kanlı elbiseleri 
Topkapu haricinde bir havuza attı
ğını beyan etmiştir. 

>,,:·~MÜTEFERRiK . , . 
• .. •- ~ • r + ~ r .. ' 

Parti kurultayına iştirak edecell 

ıııurahhaslar gittiler 
Ankarada parti büyük kurulta.Yl" 

na iştirak edecek olan İstanbul dele' 
geleri dün akşam ekspresle Ankara• 

ya hareket etmişlerdir. 
Hey~t: 

İbrahim Kemal Baybura, raıd8 

doktor 

Bunun üzerine; hemen tarif o- mürekkeptir. 
lunan yere kendisi ile beraber gidi- Halkevinde toplant• 

Esendal, Naci Ali Moralı, 

Hayrullah Diker, Ferit Hama~claıl 

lerek arama yapılmışsa da yine bir Bugün Eminönü Halkevind• 

şey bulunamamıştır. Bu Huretle bu Haydarpaşa ve Edirne lisesi mezuıı· 
mühim cihet esrarlı bir şekil al- !arının toplantısı yapılacaktır. TOP" 
maktadır. 

Avukatlar toplanamadı 
İstanbul Avukatları d ü n 

öğleden sonra umumi bir toplantı 

yapmak üzere kongreye davet olun. 
muşlardı. 

Fakat muayyen saatten yarım 
saat fazla beklenildiği halde toplan
tı mahalli olan Ağ:ırceza •alonunda 
ekseriyet te.~kil edilemediğinden iç
tima tehir edilmiştir. 

Gelecek hafta ayni günde yapıla-

lantılar saat 10 da başlıyacaktır. 

cak olan bu toplantıda geçen def• 
yapılan intihapta meclisteki yede~ 
Azalık için müsavi rey alan Avukat 
"Ali Haydar" la "Kıbrıslı Celal" içİll 
yeni bir seçim yapılacaktır. 

Bundan başka bir kısım AyukS~ 
!arın bazı mühim itiraz ve fiklrieı' 
de bulunacakları da anlaşıJı:naktıı ' 
dır. 
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·a;-ı • l ~ 1 : (;1: J :ıt ;J ! :ıt ,, Bozulan Bir 
Anlaşma F rankistlerin Yeni 

Taarruz Hareketi 
(Baıtarafı 1 inci aarfada) 

leğini tutmuştur. Afrikada da ttal· 
yanın ilk hırsına lokma teşkil eden 
mahkum memleket hazırdı.: Habe
şistan. Bura&nı fethetmek için ev· 
veli diploma.si ııahasım hazırlamak 
icab ederdi. O sırada hiç olmazsa 
Fransanın mtl.zaheretini temin et-

Burgosta İngiliz konsolosunun bavu'unda bulunan 
vesikalar m~selesi büyüyor 

mek ttalya için lazımdı. LayaJ da e-
" U <A. A.) - Evvel- İspanya matbuat servisi, ne~rettiği hemmiyet kesbcden Alman tehdi· 

ki aqam umumi kararph tara • bir tebliA'de ezcümle diyor ki: dine karşı ttalyayı Fransaya bağla-
fından n8'redilmiş olan resmt teb!ij. "İngiliz viskonsolosunun valiz • makta fayda görüyordu. 
de şöyle denilmektedir: !eri çok zamandan beri vesaik ve pa- işte Fran"a ile italya bu dil· 

Kıtalarımıı Kata!onya cephe;ıinl ra nakli suretiyle Barselon casusluk şüncelel'le 1935 itilafını imzalamış
di>rt muhtelif noktadan yararak 10 teşki!Atına yllrdım etmektedir. Ya- !ardı. 
kiolmetre ilerlemiştir. Bu tebliğ ha- Fransa bunu oldukça pahalıy'a 

pılan adlı lahkikı1t bu faaliyetin, bir 
zıı·Jandığı eauada kuvvetlerimiz iler- satın aldı. Hakikaten Mu>;solini pa-
l İngiliz memurunun haberi ve hatta 
emeğe devam etmektedirler. zarlığa esas te.şkil etmek üzere Tu-

DU~mandan 2000 esir, toplar, nıuvaffakalı olmaksızın vukua ge- nustaki İtalyanları \'esi_le ederek ha· 
tanklar ve mühim miktarda harpl lebilip gelmiyeceğini açıkça göstere-' zı şikayetlerd<' bulunuyor, bir t::ı· I 
nıalzemesi alınmıştır. cek\ir. Nasyonal.st İspanya mat • kını haklar dava ~'tliyor \'C Fran•ayı 

Tayyarelerimiz k>1rada harekata buat crvısi şefi Avıırı.ız, Lord Ha- llıkütınek istiyordu. ltalyayı elden 
nıües•ir bir surette yardım etmi~ - lifııx'a hıtabe· ı. Ş"etlİğ'i bir açık kaçırmamak istıycıı Fran•a, İngilte- 1 
'.ırdir. mektuptu ds, ingiliz hariciye nazı- reyi kırmak bahasıııa, ayrıca bir ta. 

Lord Ha!ifaksa aÇlk mektup rıııı. !ııı me e!eyi iirteıı perdeyi nrt- kını fedakarlıkları dıı göze alarak 
R•ıgos: 24 (A. A.)- Franki•t nıayu da.tt etmektedir,'' İtalyayı memnun etti. Ona Trablusı 

--------- garp hudutlarında çöHln btiyük bir 

'talya Eskı' Osmanlı lmparatorlununun t ı,ı·aaık·çtaı.'ını bağışladı. Ha!ıeşi~tanclaki 1 Y haıcketlel'incle kcndi•ini serbest hı· 

Paylaşılan Topraklarından pay istiyor . birı:::~:en :1~:~~~ekA;~~n:;,.:1~ -=---0 
- -- ~ bir ~cnfaat u~ıunda, Habeşibla'l 

(Bat tarafı 1 inci ıa•fada) 1 saat 10 dıı toıılanan nazırlar rııecli-, , nıe&'lesinde ingilterenin hareket 
~~miryolu hisselerindtın bir kı<mının si. saat 12,30 a karlar müzakerele- serbt:tilisiııe bir engel ıe~kil ettı.1 
da vadedildiki hııide kendisine dc\··ı ı·ıne d vıım ctmişt.r. Milletler Cemiyetinin !talyaya tat 
redilmediğini yazmakta, netice ola- liu toplantı hakkınıla hiç bir res- bik etmek i$!eılii(i zecri tedbirlerin 
:·ak bütıin müstenılekelerin yeni mi tı•lıliıi' ııc~redilmenıı~lir. Fakat akim kalma~ında biiyük bir mesu
bir tabime tahi tutulma"ı icabetti- Ha\'as Aıaıısı, yarı resmi mahiyet- liyet hisse~i yüklendi. 
iıni ilave etm~ktedir. te oşagırlaki lııf iliıtı \•aı·ınektedir: Fransa için bu anlasınadan n<' 
Fransız gazetelelcrinde neşriyat Nazırlar 1ı1edi~i, bilhassa Fraıı- fayda hasıl oldu? İtalya bir müd· 

P a r i s : 2.J. ( A . A. ) - sız . ltalyaıı miiııas~betleri \•e 1tııl- det AYusturyanın Almanyaya ilha· 
l'ctit Jurnal diyor ki: ya tarııfıııdaıı l!l35 ırnlaşıııalarıııııı kına razı olmaz bir tavır takındı. 
"Madem ki italya hukuki bir va- hükiimsüz bınıkılması mese!e•iyle Fakat Hab . .>tanı fethettikten son-

r.i)'et takınmak i•tiyor ve protokol me~gul olmuştur. Hariciye nazırı ra, Fransanın zecri tedbirler mese
tasdiksiz kaldığı bahane•ini ileri B. Iloıınet, bu husu"ta kont Cia • Je,indeki mittel'edılit vazi,vetini lıaha 

'Ürerek Fran,anın bol keseden ken
disine ,·erdiği arnntajları reddedi • 
J•or, İtalyaya, bizıat kendi müttefik. 
!eri aleyhine harbe girmesinin mü
kafatını tamamen almadığı .;ebebin-1 
den Laval'ın 1985 te bol keseden 
lta!yaya Ihsan ettiği Tibesti'deki yü~ 
hin kilomelı't' ı.raziyi, obok ve uh

:ınerah'ın f,imalindeki bin kilometre 

arazi~·i, &'ildııırıed'teki iki yüz bin 

kilometre araziyi ve Cibuti demiryo-1 
lunun iki bin be~ yüz hisse senedini 
l'~ri vermesi l:izım geldiği bildiri! • 

nıektedir. Ayrıca şurası da hatır • 
httırılmalıdır ki, bu vaziyette 18!16 
lnukavelelerine rücu edilec~k ve Tu • 
ııustaki İtalyaıılııra verilen haklar ve 

lnıtiyazlar geri alınabilecektir.,, 

Aube gazete.•i diJor ki: 

no'nun nota<ına YerilPcek Fransız ne ederek Almanyaya uu,,.anma'·' 
cevabını hiikOınetin tasviUine arzet. tercih elti. Hussolini, FransadArı 

miştir. kopardığını koparın~ olduğu '~i~ 

Snlilhiyettur Frnn,ız malıfille • şıındi Almanya ile birleşmek mr~ 
ri, bu cevahııı mahi~·eti hııkkıııda tiyle başka menfaatlar temini iç'n 
mutlak bir ketumivet muhafaza et- imkan arıyordu. Almanyaya K'l.rs• 
mrkt~dir. Bu ket(lmiyet cevabın dostluğunun kıymelli olduğunu Al

Fransız büyuk elçi"i tu rafında11 Ro
ma hükOmeliue verilrceği gaJı veya~ 
hut çerşamba günilııc k:ıdar de,·am 

edecektir. llfaamafih şurası mu • 
hakkak addedile!ıilir ki Fransanııı 

cevabı, •on giinll'rde Frtınsız diıılo • 
matik mıthfillerinde ileri sürülen 
mütaleattan mülhemdir. Bu müta
laat şöyle hüliı•a edilebilir: 

1935 anlasmaları. meriyet mev -
kiıne girmemi* olamkla beraber İta]. 

ya ile Franoa arasında muallakta 

bulunan bütün ihtilaflarııı fa•fiye-
"Habeşistan har!ıı e-nasıııcla F- ~iııi ihth·a etmektedir. Ilugöin F • 

manyaya AvusLUrya meselesindel·i 
m\; '.ahereti ile gösterdi. ve Hitler'. 
in minnctta rlığını kazandı. Sim(!i 
bu \'aziyettcn istifade etmek irin 
Fransaya karsı tenditkar bir ,;"" 
set takip etm~ğe başlıyor. Bugi.i!'e 
kadar yarı resmi surette tez•1hi\r 
eden bu tehdit aradaki anlasmanın 
feshi üzerine daha ciddiyet kesbet
miş bulunuyor. ltalya artık Şima 'i 
Afrikada huctud tashihlcriyle mem 
nıın olabilecek bir islidadda değil
dir. O, Tunusu istiyor, Avrupa kı 
tasındaki Fransız topraklarını ist· 
yor, isteyip duruyor. 

Fakat bir 1v .. ı t u..ı.Jan d..1 dort ..... 
yük devlet arasında Hitlerin tekli· 
fi Uzer1ne si13.hları !ızaıtn1a müzalrll
rel<>ri başlıyacağı, Chambcrlııin'ır 

Romayı ziyart>ti münasebetiyl" 
dostluk anlaşmaları teessiis edeceı!i 
söyleniyor. 

taıı .. ız lı ilkı'm•·ti ta~ııfındıııı kurta
tılan llfu.<•oiiııi, Roma • Berlin mih

verinin te~kili ile bize te~ekkür et
miştir. Bıtştan aşajlıya İtalyanın 
lehine olan mukavelelerin bugün t. 
talya tarafından tek taraflı olarak 
denoruıe edilmesinden sonra verile • 
cek bir tek cevap vardır: Geç yi
fidlm &'&Ç, zırnık dahi alamazsın.,. 

Fransa Ce'l'abını hazırladı 
Parla, 24 <A. A.) - Bu sabah 

K.onyada Maden 
((ömiirli bulundu 

Konya, 2( (A. A.) - Vlliyetln 

8eytehlr mıntaka~ında maden kö • 

ftlUrü aramaları milsbet netice ver

tıılıj ve ylrmifer kiloluk kayalar ha. 

linde kömür çıkmağa başlamıştır. 
leoloklar bu kömilr havzasının çok 

r~ olduku husu>1unda müttefik • 

lırler. Halk, büyük biı• eevinç için. 
•~r. 

-·--·---
Montevideoda İtalyaalar 

kaYp ettiler 
Moııtev!deo: 24 (A . .A.) _ Oto

kurııı şehirde rezmekt• olan "Cu • 

hnio d!MYoia" 1ta17&n kruvasörü

lıe ınemup bahriyelllır halk tarafın 
dan ıalık ve yuha .1"8]eri lle kar~ı
'-ııııııfbr, İtalyıın bahriyelileri ot(). 

lı:aı·J&rdaıı iomi~ler ve polisin ıuilda
h.ıe.ıine fut.dar tezahüre ül~rle dö -

tul!Jııilşımlfr 

ran•ız hlikfımrti, ancak, bundan 
evwlki sıatükoya a\'Cleti tazammun 
eden bu hükümsüz bırakma keyfi. 
yetinden kuydı nıaliımat edebilir. 

B. Boıınet, naznala B. Chamber

lein'iıı Roma se,vahatı etrafında İn-1 
giltereniıı Pıı ri• hüyilk clçisi)·le yap. 

tığı görüşmeleri de anlalnııştır. 1 

Nazırlar meclisi B. Bonnet'in 
izahatım müttefikan tas\·ip etmiş • I 
tir. 

Atatürk'ün anıt kabri 
hakkındaki raporlar 

Ankara 24 (A. A.) - İcra ve'<il-
1 

!eri heyeti, eb~dl şef Atatilrı:'tin anıt 
kıı.hri hakkındıı. komi<y<mca hazırla./ 
nan ~-~p?rlıırı tetkik ve milzake- ı' 
nlerı ıçın C. H. P. ırurupuna teYdi
ine karar vermi~tlr. 

Ankara: 24 (A. A.) - Ka~tamo
nu ve Malatya belediyelerine ait ta- ı 
adttl ced~elle~·inde_ yapılması gere-! 
ken değı~lklıklerın taf!diki ve uzun 
köprü hükQmel binasının emaneten 
lnşa•ı icra vekilleri heyetince karar
laştırılmı~tır. 

Sabiha gökçenin te.şekkürü 
Ankara: 24 (A.' A.) - Sabiha 

Gökçen, bUtün Türklüğü en büyük 
acı ile •arnn Atamızın ebediyete in

Yeni ve eski lıütün su vu
kuat politika mesclcleıfod~ gaye• 
(sccptique) davranmayı, Jıülyay'.l 

kapılmamayı \'e pek nıüternkkız 
bulunmayı emret.nektedir · 

HÜS4'3fo Cahid YALÇ'IN 

Valinin T e1kikleri 
Vali ve Bel<•diye reisimiz Doktor 

LOtfi Kırdar dün de şehrimizin 
muhtelif semtlerinde tetkikler yap. 

mıştır. Yali sabah erkenden Gü

mli~suyundaki in~aatı tetkik ve tef. 

ti~ etmiş ve oradıııı Dolmııbahçe 

ya inerclc yıkılan kısımları gözden 

&'eçirmi~ oradan Fatihe giden Vali 
belediye reisimiz muavini Liıtfi Ak
;oyla birlikte Fatihteki btitün deva

iri teftiş etmiş lıu arada Malla çar

şıaı ve Atpazurıııı gezmi~ burayı 

çok pi~ bulmu tur. Vali teftişleri 

sıra~ında gördiığü belediye suçları 

dolay1'iyle bazı kimseler kanunun 
verdiği <alAhi.retle !ıiızat cezalar 
verıni~tir. 

tikalinden duyduğu sonsuz ıztırap. ;:.:.=======-=======:, 
tan ötUril htanbulda ve bilahare. 
tedavi altına alındığı Ankara nümu
ne haı<tahanesinde gerek bizzat gel
mek ve gerekse telgraf, telefon ve 
mektupla hat11' sormak !Olfunda bu
lunanlara, aon.iuz şükranlarınm su
nulmasını Anadolu. j,jaımndan rica 
.tmı.tır. 

Düzeltme 

Dlinkil sayımızda "Gneral Kii
tıın Karıılıekiri ziynl'et" l azımızda 
@ehven sayın genera!hı umumi harp 
e<na•ında Gııl içyad a ve Fılistin 

cephelerinde de bulunduğu yazıl

mıştır. Düzeltiriz . 
"-~~------~~-~---...: 

Fuhuşla Mücadele 
Böyle Yapılmaz 

Berliıa Mektubu ı 

fBaıtarafı l inci sayfamızda) 
randevucu kadın tevkif edildi. Bu 
kadının şimdi hMi. gazetelerde, mec
mualarda maceraları h!klye edilen 
bin bir fuhuş işinde parmağı olduğu 
tebeyyün etti. Masum mektep kız· 
larındıı.n tutun da nanıualu aile ka· 
dınlarına varıncaya kadar baştan 
çıkardığı zavalhlann sayısı düzine. 
!eri bulan bu kadına ne gibi bir ceza 
verileceğini henüz bilmiyoruz. Ayni 
şekilde Madam Katina, Geyveli E· 
leni ismindeki. kadınlar dn ayni suç· 
tan dolayı yakalandılar. · 

Bizim burada tuhRfımıza giden 
mesele şudur: Madam Atinanın evi, 
ne kadar gariptir ki. randevuculuk· 
tan değil de, döviz kaçak~ılığı şüp· 
hesi üzerine aranmıştır. Şu halde 
acaba zabıtai ahlakiye ınemuılar', 
masum kızlarımızı ve cahil, saf ka
rılarımızı alçakça tuzağına düşüren 
bu mel'un kadının faaliyetinden hıt· 
berdar değil mi idi 

Ellıetteki bu suale (hMherdardı) 
cevabı verilemez. Zira bu cevap, on
ları o kadar ağır ve korkunç bir it
hama sürükler ki bunun altınd8n 

asla kalkamazlar. Şu halde elde İ· 
kinci ihtimal kalıyor· 

Zabıta bu kaclınm faaliyetindeıı 
haberdar d"ı;ilJi. lstanbulun yarısı
nın bildiği, evinin de Tokatliyan ,,. 
teli kadar meshıır oldıığıı böyle bi" 
kadıııın fa iyetinden bir şehrin za
bıtasının haberdar olmamasının ;. 
fade ettiği mana i;;e ya iktidarsız!,. 
ğı. yahut ta kadn.>suııun çok 'lok
~an olmasıdır. Biz, bır.nci ihtimal 0 

de inanmak istemiyoruz. 
Bizim, bu bahiste yaptığımız t~t

lrilrnt a•~ğıdaki neticeler! vermi~lir· 
1 - Eldeki zahıtai ahlakiye ta

limatname~i bugünkü ihtiyacı kar
.şılanıaktan ~ok uzaktır. Bugün rok 
ince Ye mühim bir iş olan fu!ıııa kar· 
şı m:icadele için yeni ve şiddetli bir, 
talimatname hazırlamak lazımdır. 

2 - Polisteki zabıtai ahlikiy'> 
kısmı. münhasıran fuhusla müca
deleden ziyade, bugünkü mesai tar 
zı ile mesela; randevu evlerini bas· 
mak, bulcluğu kadınlara vesika ve
rerek kendilerim blisbütün fuh~ıt J 

atmak ile meşguldür. Bu mesai~ine 
nazaran teşkillt, umumi ahlakı fu
h04tan siyanetle ve fuhşu tahdit ile 
değil, bilikie tevei ile metgul-iUr. 

Halbuki böyle blı• namus hlrsızı
nııı pençesine ka:ı:ara dügen bir za · 
vallıyı büsbütün uçuruma, çamura 
atmak değil, onu düştUğU badireden 
kurtarmak lizımdır. Ona halis vo· 
!unu göstermek ve kendisini tekrar 
cemiyete ka:ı:and.ırmak icap eder. 
Gerek insanlığın, gerekse vatanse
wrliğin muktezası budur. 

Eğer :r.abıtai ahlıl.kiye talimatna· 
mesinde her hangi bir kadını fuhşa 
dü~mekten vikaye edecek kayıtlar 
yoks-t bu kayıtlar konmalı ve ahlak 
zabıtası, rehakiir, kurtarıcı Jır,tta 

icabıııda bu gibi bedbahtların kur· 
tulınak için başvuracakları ı;ıcak 

bir siyanet ocağı olmalıdır. 

3 - Kapatılan randevu eyleri, 
daima başka namlarla açılmakta \'•? 

hemen henı~n her zaman da bu gibi 
gizli evleri :ıyni kııdınlann işletmek
te oldukları görillmekted.ir. Me3Pla 
geçenlerde yakalanan Eleninin bu 
işten dolayı iki düzine sabıkası oldu· 
ğu anlaşılmıştır. Buna nasıl müsa
maha ediliyordu? Saymz ocakların 
sönme"iııe, ve birçok felı1ketleriıı hu. 
clu•üne sebep olan, netice itibariyle 
kıı,t~den, kundaklar okan lıu mah
lüklarnı 20 defa ayni su~u işleme•i· 
ne nasıl meydan veı iliyor? Ne irin 
meydan veriliyor.? 

T\:aı!unlrır, in~ani bir zaaf intnda, 
kendini kayherlerek, \•ahııt garho~ 
bil' halde kendini bilıniyerek bir a. 
dam öldül't'n suçluya en az 15 yıl 
kürek cezası veriyor. Diğer taraftan 
ırkımızı zehirleyen, nesliınıze, Türt: 
nesline suikast yapan, Tiirk kızları· 
ıu \'e kadmlarını ba~tan çıkaran hı.. 
habis ve mcl'uıı şahıslara, her bir; 
bin cinnyete bedel ayni feci rolü 24 
defa tekrarlamasına müsaade edili· 
yur. 

Hıı bii~·ük bir adaletsi.<liktir. tcap 
ederse kanunu deği~tirmeli, yahut 
yeni hUkUmler koym&lı, fakat bu 
büyük lıııta dU7.cltilml'!idiı. 

Şimdilik bu ka<lar. Ru !tuin halı 
Si' yarın da dt'v11m eo<Jeceğiz ! 

lstanbu-1 Valisinin 
Yerinde Kararlari ___ _,,__ __ 

(B&ftarafı 1 inci aayfada) 
vardır. Terkos gölün<le \•e yollan11-

aa belediye tarafınclıın yapılan ye

ni \'e modern tesL,at sayesinde ~l' 

mikdarı biraz arfmış"a da terko" 
suyu bcgünkü şerait altında istan
bulun su ıhtiyacııu tamamile ten'İ~ 
etmekte, çok uzaktır. 

Suyun ihtiyaca kafi mıkdar<h 

şt>hre sevki i in çok yeni ve moden 
te~isata ihtiyaç göstermektedir. 

Bu tesbat asgari hiı· hesapla altı 
rr.ılyon liraya ihtıyaç göstermekte
dir. 

Yeni belediye rei~imiz Liıtfi Kır· 
dar terkos suyuıııın Mtışını çok fa< 
la pahalı hulmak•adır. Mcd .. ni Şc· 

hir ııayatının en belli başlı b;~ ihti
yacı olan suyun, belediye :.arafın

dan vatandaşlara bili.ücret verilme· 
si lazımdır. 

Fakat şimdilik terkos suynnl·u 

bu fiatla satılmasmın en esaslı ııeoo

bi yapılacak yeni te•isat için para 
toplamak imkanını hazırlamaktır. 

Terkos suyu hPr sene 1,5 milyon 
liralık bir kar bırakmaktadır. Bu 

kir toplanarak yeni teaisatın yapıl· 
masına sarfolunacaktır. Belediye 
reisimiz LOtfi Kırdar şehrin temiz
liği için caddeleri yıkatmak istemiş 

fakat terkos suyunun müsaadesiz· 
!iği yüzlinden buna imkan bulama· 
mıştır. 

Şimdilik yalnız yaya kakiırımb.r 
yıkanacaktır. Şehrin temizliği için 
mevcut kadronun kafi gelmediği ya· 

pılan tetkiklerden anlıuıılmıştır. Bu· 
günkü kadrodan azami randıman al· 

mak için icap eden emirler verilmiş
tir. Bunun neticesi görülmüştü• 

Şehirde Mkiye nazaran elle tutnlur 
derecede bir temizlik gözükmekte· 
dir. Temizlik ameleleri daha iyi ve 

sıkı bir !!t'kilde çalı~tırılmaktadıı. 

Şimdilik bu işlerde itfaiy~en d<! 

islifadı> etmek i::ıkan \'e çareleri dli
şünülmekt>0<lir. G<ıecek seqe hu i,; 

d•ılıa lfl'l<ll'l'uize edilecektir. Çöp na

kı! karııyoıılan bile kafi değildir. 

Bu iş için d.,ba 160) kamyc>n alına· 
caktır. 

Şehrin imar planının tatbiki için 
çok fazla paraya ihtiyaç hisse<lil. 
mektedir. 

Bugünkü belediye büt~esile bumı 
temin etmek imkansız görülmekte. 
dir. Bunun için muhakkak bir istik
raz düşünülmektedir. 

Yapılacak istikraz varidat geti
recek, stadyom, konserv&tuar gibi 

imar mevzularına tahsis edildiği 
takdirde bunun istikrazı birkaç sene 
içinde amoıtize edeceği muhakkak 

addolunmaktadır Bu iszt!krazdan, 

başka hükQmetten eııkideııberi va

dettiği yardım da ietenecektir. 

Ha her aldtiJmıaa nv.arıın vali 

Doktor Kırdar y&kın zıımanda An
karaya gldec,.ıı. ve bu yardım me· 

selesi etrafında alil<adarlarla görU
şerektlr. 

tıtanbulun hayat pahalılığı ile 
mtlcadeıe etme>. belediyenin çok e
hemmiyetle alakadsr olduğu bir iş 
tir. Et, elcnıek ve meyva rıst.ıarı çok 

1 

pahlllı göıillın<>kted!r. ~en seM 1 
yapılan et ucuzluğu hiçbir fayrla ıe.1 
min edememiş ve tamamen nazari 

kalmıştu" Buna yeni ve esaslı ted
birler bulmak lazımdır. 

Hayat ucuzluğu meselelerini tet- l 
kik etmek maksadile evvelce teşkil 
edilen (iktı;;at heyeti) birkaç yeııi 

ve genç "1Pmanla takviye edilerek j 
pazartesi glinü valinin riyıuıeti altın· 1 
da toplanacaktır. 

Neşe Kazanan 
Millet 

Berlin, (Huellbİ) - Istıkbal. 

ancak haya.ti ne§e ile kabul eden, 
dinç, sağlam, müttehit bir milletıu 
hakkıdır. Hantal, duygusuz, mali -
hülyalı bir a.dam, en. küçük bir nıa· 
ni.ı. karşısında muvaffakiyetlizll,;e 
uğramağa. mahkfundur. Buna mu • 
kabil sağlam ve haya.il bir azim \'e 
irade bUtUn mUşküllere galebe ça

lar n istikbali de hükmil altına a
lır. Milli sosyalist eserinde "neşe va
sıta.siyle kuvvet istihsali., te~kilitı· 
nın en güzel vazifesi Alman işçisı
ne cesaret ve ha.yatı iradeyi telkin 
ve tatbik etmektir. Vaktiyle hürr:
yet, müsavat ve uhuvvet hakkında 

ne kadar yaveler işitilmemişti. Bu 
ııunla berııber halltın beklediğı ,.~ 

cenkleştlği şeref, haydiyet ve hUı
meti ona verebilecek hiçbir teşeb· 
büste bulunmaınıı; \'e milletin kiiltü· 
re! hayata i.~tirakini temin edecek 
hiç bir vasıtaya müracaat ediline · 
mişti. Bilakis onda bir adilik his>ıı 

ku\·vetlendiriliyordu. Bir takını 

durmadan, tevazu, günahtan korku 
ve nedamet vaaz ve nasihatta bulu· 
nuyordu; çünkü ıstırap üzerine kil· 
rulınuş olan nazariyeleriyle, mert. 
hiir ve azim.kar mahlıikları hüküm
leri allına alamıyacaklannı bilirler
di. Diğerleri de sınıf adavet \'e nef
retini telkin erli}·or, haı;t·t ve kı~kanç 

lığı yoyıyordu. Zıra umumi inkılap 
projelerini, göz, akıl ve muhakt>ıne 
sini istimalrlen mahrum, gayri mem 
nun, ve kin \'e garazla dt)lu bir gu 
ruh ilP tahakkuk ettirebiliyorlard 
t~te o zaman Führer, hayulının .n 
büyük zaferinin Alman i~i~ini mil!i 
cemaatin Rincliine gö~l\rm!'k olacağı

nı itiraf etti. Rugün üdınrü Reichiı. 
temelinm Almanyada İA~i ic:timai S~· 
viyesini teşkil eden ve bütün faal ve 
çalışkan halkın iştir~k etliği bu !le· 
rem sınıf olduğu göriilü:.-ur. 

Bundan maada kuvvetli bir t~~· 
kilit silsile•i, Alman.yanın hayat se 
viyeı<ini inki~afa mazhar etmek ı· 

çin her l!CYi harek~te getiriyor. Ye· 
ni Almanya.da bu içtim•i flaay kal 
kınmaeı, milli soıyalist camiasını.1 

bir cüzü olan "Neşe vaıııtasile kuv· 
vet istihoall,. teşkiliıtınm iştiraki oi· 
mak!ıızın katiyen tahakkuk edeme~
di. 

Bu teşklliitta yeni bir ~y var • 
sa o da karihadaki vüsati ,.e azmi· 
ninin fc\•kaladeliği değil, 

kadar hiçbir yerde asla 
b•ıgüne 

mazhır 

olmadığı içtimai menfaa•leri sanat 
kit.r l1alk• ... aı1,etın·:-~ i ·in blrlc~lllİ~ 

kuvvellerdir "Neş'e vasıtasile kt:v· 
vet igtih•ali,. cem!yctini, kaygıısu• 
ihtiya~ kı7.ların teBki' \~ idare ettik 

]eri emn hayır nıi1<· ~Psdı:ı ile kıt • 
rıştırılmıımalı. Rıı r .. miyel, hiri:e 
verdiğini diğcrind(l'n .ışıı an bir <.;a!l· 

at teşkilatı değildir. ;\!it>'lacd ola•ı 

gailesini unutturnı:tk için aınel•·\'e 

hediye vermeyi hoş görmez. Diğer 
tarr,ftaı. Alman amek~i de kenı•ı,, 
ne 11e<Hye veriLry\e::;ini arzu ctınn: 

o :··alnız siyile n&rouskRrant: ka·•:rta. 
tl :fiil aiinak isteı. Cemiyet hP<..':>~ 

vomez ve "!Utufki.r,. dcğil•lir: O 
yalnız azim ve irade Ye neş'cyi k~u 

d.Jiklerindcn istibıısll etmeleri hn 
in;ıaııları terbıye eder. 1ıısanlara U· 

zim, cesaret, irade vermeğe \•e hu 
~uretle gailelere hlltim olmağa \'e 
onları mağliıp etmeie Çalışır. 

Avrupanın merkezinde ve dar 
bir a&hada ve mahsul vermiyen blı! 
toprakta yaıııyan bu millet, ancale 
gayretlerinin ifitilme~ semenle
ri sayesinde tntunabiliyorlar, hem 
de vatandaşlarının her birine, vas•f 
la.rını en son teki.mili ve terakkiya
ta göre inkişaf ettirmek içiıı azim 
ve iradeyi veı1yorlar. Bu htısııs için 
maddeten sağlam, dinç ve muktedir 
bir halka ihtiyaç olmakla beraher 
bu halkın da neş'eli olması ve hay-'· 
tı sevinçlı bir kalple kabııl etın<>>i 

llzımdır. İşte bundan dolııyıdır i<i 
bu günah \'& te\·azu nuariyc!,.~i 

roodedil!yor \'e buna mukabil rle 
azinı, Ş<K:aat nı yaşamak 7.e\'ki t·'l
kin ediliyor. 

Alman iş cephesile milii so3.Va· 
lisl cemiyeti eserine tıl.bi olan "Nc:se 
vasıta sile kuvvet istihsali .. ceır.ı; .,. 

tinin muazzam to ,killtı, tizeriııde ta. 
!im edilen, inkişaf edilen ve millt>· 
tin evsafının takviye \'e tahkim "• 
dildiğini talim meydanlarından baş• 
kı bir şey değildir, 

B. Z. 
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fl'"1~d 
Kökünden halletmek 

lazım 
İstanbul halkı, on iki yıllık bir 

stiküttan sonra yeni vali ve belediye 
reisi gelir gelmez birikmiş dertlerini 
dökmeğe başladı: 

- lsteriz !. 
İstanbul valisi ve belediye reisi 

Lütfi Kırdar da dertlere el koya
rak birer birer yııpmağa teşebbüa 
etti. 

Fakat daha ilk emrin tatbikin
de zorlukla karşılaşılmış. lstanbu • 
ıun pi~ sokaklarmı, göze görünen • 
!erini olsun temizlemekle işe başla.. 
mak istiyen vali emı·i ve>·mi <: 

' - BU tün İstanbul sokakları yı
kanacak .. 

F'akat buna ş ucovap verilmiş: 
- Olamaz. Çünkü İstanbulda 

bu kadar fazla su yoktur. Bu vaziyet 
kar ısında ne yapılacak? tabii vaz 
geçilmek la41m. Çünkü su meselesi. 
l>oru meseleııi, tesisat meselesi .. Fa
kat benim kanaatıma göre İstanbu • 
lun her derdi bu suva benzer .. 

İşte .. Yine günOn en mühim 
meselelerinden biri olan süt .. Gaze
telerin (yakıııda halledilecektir) di
ye neş'e içinde müjdeledikleri bu 
haberin İstanbulda tahakkukuna irn
kıin yoktur diyebiliriz. 

Çünl<ü bu laalattayln giığümlerin 
içinde Mf Aül '"trnak me~elesi de -
ğildir. 

Bu ta ineklerden baslar. !.tan • 
bulun südtinü temin ed~n 1"tanbul 
civarındaki ineklerin nn<ıl beslen
djğini biliryor musuıı u,,i Bııradııki 
inekler en iptidai şekilde beslenir. 
bakılır. En iptidai •ekilde kovalar 
içinde sütleri toplan;r .. Sonra kö
yiln kenarındaki dere suyunda te
mizlenmiş olan koğalarclon !(Ü • 

ğilmlne dolcl•ırulur. Giiğümlerden 
güğümlere, nihayet toptancılara ge
çer. 

Eğer seher vakti İ•tanbul'l'l köı-. 
yolu ajhzlarında Alemdai{ı. Şi~İi. 
F.,·üp, •urların kanıf,ırında beklivr
cek ohır•anız !,tlnbula •fillerin h~n
gi ıı:üğümler :rinrle ve ne •re lı• ırrl
cliğini giiriir ün uz.. Ru•1lar ~our, 
kaç f'kf Pn rrcreJ'? I~unu diisiinmPJ!f 
1' zum ~·ok .. 

Şimı!ı siit Ml'<ele•i derken ilkevve? 
ak1tn11za gelı'cPk bu ~):t:;;Pttiğimiz ~ii 
tii a.~ri hir ~Pkildn h(.zırlı.'·:tl'nk e\"J 
ınizP Lrl.ır ıretiı·rhilt•crk te<i<ot. tr< 
J<ilıittır. Faknt eler! yalnız hu de. 
iiilcl:r. F.:ı mühiı»mi bizdeki tirari 
zihnı;·et, , .• ;-nhnt torirlik. esn·ı'lıh 
karaktorirlir. 

llizdt: *.1rır \'<' \'ahut Psn:ıf vür. .. 
de ~·iiz kaz:ınnıak bır,iyle rıılı•ıı·: B;ı 
na nıuv:ıff:ık olmıık irin hPr. tiiı·lıı 
harPketi kendine mub:ıh ııöriir. 

Siıtçillerıle inekı-iden itilıaren k.ı 
pıdan gN·"n <ıilçiiye k;ıdıır kenıli ra
yıııa fazht k:ıi'anmak arzu.si,\'lf' ~ütP 
su ilii,·c eılı• <'ılP hakikatı'ıı •iit Mıı·ıı 
nun ~uyu olur. · 

Şimdi lııınu h:ıllPlmPk icin hir 
enıiı· kafi nıidfr? · 

Evvelce verjJn1i~ olnn bir enıirlı 
süt güğümlerinin (i,llinr (II:ıli 
~üt) eHketi Y"Pı~tırılarnk nws..ıe. 
nin h:ılleclitdij(inc kanaat ııelirilmisti 
Fakat ı.:ırfı. maznıfuııa ıırmı.nrn lııı 
hal verilmi~ olnn emı'İn t:ıtbikıııa im

; kan olma.lığını i•pat etti. Çiiııkii 
dert yalnız yapılı~ eını·i ilP halleıli
lecı:k vazi~'ette deil;ilılir. 

Bide hiç hiı· ŞeJ· olmaılıj/;ı irin isi 
kökilnden hnlletmek lazımdır. · 

TiLKi 

Mahtya takımının 
muvaffalı:iyeti 

. ~faJ_a_tya (Hususi) _Adana grup 
bırınc_ılıklerine iştirak eden bölg" 
~arnpıyonumıız Fıratspor klüb" d .. h . . u un 
şe nmız<> aYdet etmiştir. Takımım'-
ıın Konya takımına 3 ı g 1. 1 . . · a ıp ge nıı·-
~ı muhıtte büyilk bir sevinç uyan-
'.11':mı~tı~: Yedi takım arasında gnıp 
uçilncüsu olan ,.e yaptığı iki marta 
iki golden başka gol attırmıya•ı 
ıaınpiyonuı»ıızun bu enerjik kabi;". 
yetıni ıla Jıa :ıı1.tıracağı muhakkak 
gôriilmekkdir·. Sporcularımızı •·an
Jrn tebrık ederiz. 

• • • 
M~lalrda kaysir gecesi 
:'\falatya <Hususi) - Halkevind< 

tasarruf hafta.ttının ~onu mlinas~~ 
betile tertip edilPn KayRı geresi me\' 

simin en güzel bir gıcesi nlarnk ~cç·ı· 
ti, davetlileıe y~ş ve kuru mcyv~a .. 
dan ikram t-dAI:li. 

25 KANUNUl:vVE.l:.t t31 

Kara Ahmet Nasıl Cihan Şampyonu Oldu? 
Tefrika No: 7 YAZAN: TEVFiK PARS 

Halil Pehlivan Şaşa Kaldı 
WWW-NN.#J>.J.N.A' M•••••••••••- ),Al '''''ol'"#''"''''''' uıoou 

Zira Kara Ahmet Sapana Vurulmuş Olan Koca .. 
Oküzü BebPk Gibi Havayn 

Halil pehlivan, bu perişan hali-
le köye glrmeğe: 

- Ayı boğan Halil berum! 
Demeye utanıyordu. 
Fakat yine kendi kendine: 
- Aldırma be! diyordu, iki güa 

sırtın dö~k görecek olursa, tek • 
rar eski halini alacak, gözleri ka 
maşbracaksın ! 

Daha köye varmadan bir tarla· 
nın önünden geçiyordu. 

Orada çift süren bir delikanlıya 
dönüp sordu: 

- Heyy bre hemşeriın ! Kara. 
Ahmedin köyüne bu yoldan mı gi· 
dilir ? 

Delikanlı, sapanını bıraktı, e· 
!indeki öğendereyi yere attı. 

Gür ve kalın bir sesle: 
- Kara Ahmedin köyünden bi· 

rini mi arıyorsun? Diye bağırdı 
Halil pehlivan cevap verdi: 
- Kara Ahınedin kendisini arı-

yorum. ·' ' 

' 
l ' 

Delikanlının gözleri derin birı Kara Ahmetle karşılaşan 
alaka ile parlamış, daha gür bir olan Loren 
sesle bağırmıştı: 

- Gel bakalım hemşerim gel ! lanuş, hatta hafif kızarmış, utan • 
Kara Ahmetli şimdi köyde bulanu- mıştı. 

yacaksın. Eğer ona soracak bir İçinden 1 

sualin, söyliyecek bir lafın varsa, _ Ulan, dedi, şu cahil delikan· 
gel bana söyle! Ben onun ağası • lıya, boğa ya.pılı kalın kafalıya öyle 
yım? 

bir şey yapayın1 kı, benim kim oldu-
Ha lil pehlivan tarlanın ortasın- mu anlasın, kurt karşıSJnda apışan 

da duı an delikanlının yanına doğ- kuzu gibi afallasın, kalsın! .. 
ru yürüdü. 

- Delikanlı! dedi, bu sene bizim 
lri yapılı, yağJ.z delikanlı, hay • küye müthiş bir yağmur yağdı. Ev· 

vıınları saranı ile beraber tarlanm !eri, tarlaları su bastı. 
ortasında bırakmı~. kendisi de bu 
yabancı adamı karsılıyarak tarla Evi, barkı yıkılan bütiin köy -
nın kenarındaki gölg-elikte ağırla lüler dağlara, yaylalara çıktı, yürük 
mıştı. oldu, fazla su yiyen ekinler hep çü

rük oldu. 
Delikanlı: 

Buyur bakalım hemşerim ! Herhalde Hizin tarlalar, bizimki· 
Diyerek, ona yer gcsterdi. Ker.- !er gibi su dolmadı, ekinleriniz, yu

disi de hemen yauına eğilerek ç'i- laflarınız, herhalde çürük olmadı. 
meldi: Delikanlı, hemen yanında du -

- Hayır ola! Kara Ahmedi niçin ran büyük bir çuvalın ağzını açtı. 
arıyor~unuz • Kendisini tanıyor mu- içinden bir avuç buğday aldı. 
sun? Avucunda sıktı, ufalamağa ça-

- Hayır ~:ıhsı'n tanımayorur·ı, lıştı ve tekrar açtı: 
fakat ismini çok işitiyorum. Köyü: - Bakın! dedi, içinde bir tek 
niin ,.e biitün civanmn en sayılı kırılan, ufalanan buğday var mı,' 

pehlirnnı. kainata meydan okuyan Doğrusu bu sene ekinlerimiz çok 
bir delikanlı imiş .. t~ıttiğime naza . sağlam oldu, Allah nazardan sak· 
ran biitün hasımlarını yenmiş, en lasın her biri çelik misketi buldu. 
zorlıı pehlivanlar, ona: Halil pehlivan bir cevap verme-

p ı t · den, elini kaldırdı, çuvala daldırdı, 
e~. e mış. 

bir avuç buğday aldı. 
Sözüm yabana, ben de köyümün 

Onları sıkıp, ovuşturmuş, elinı 
ve civarımın bütün peh!lvanlarım 

açtığı zaman bir avuç buğday, sı
ycnmi~: ı.pp~ !., ettirmiı;;im. 

fır numara un olmuştu ... 
Etrafımda hasım kalmayıncb, 

Yağız delikanlı, bu dehşetli man 
köyiimden açılay1m, şöyle bir uza-
nayım de<linı.. zarayı hayretle seyrederken, yaban

cı adam: 
Dclikaniı. y&bancı adamın n~ 

- Sizin buğdaylar da bizimkile;· 
demek istediğini anlamış, hayretle gibi çok yağmur yeriş, bana kain. 
yüziine baka kalmıştı. 

sa onlar da pek nafile imiş ... 
Hem.~erim vazgeç sen bu sev- Diyor, bıyıklarının altından g'J 

dadan, eğer iki sırtın yer görmek lüyordu. 
istemiyorsa vakit kaybetme, aş bu Delikanlı: 
dağdan! 

- Senin adın nedir hemşerim ' 
Kara Ahmetle tutuşamazsın, t•ı- Diye sordu. 

tuş~an da karşısında fazla dura- _ Adım Halil pehlivandır, laka 
mazsın, dedi. bım ayi boğan! 

Halil pehlivan. kara yağız deli- Boğa yapılı yağız delikanlı, yu . 
kırnhnın kendisini hiçe saydıg-ını, l"ı ı·şı·tı'r ı'oı·tme af il .... ·· ._. ~ z, a amış, yuzunu 
~u yorgun hali, perişan kılığiyle o- kıpk•rmızı kan kaplamıştı. 

,n~uinigioi·z~iiinidic~ç;o;kiyiai\i'ainikiailidiığı~n;ı ~ai.ıi;it.-: n ..... ,.n yerinden fırladı, kalktı. 
, il 

Bugün MELEK sinemasında, 
ZEVK • GLENCE ve UCUZLUK HAFTASI 

2 B'iyllk Filim birden 

1-ŞHiRLEY TEMPLE ....... K.i .. R.'' ·'"Ç''i"'Ç'''E· Cl .I,.M,. 
2 lHKI Mauıların Mucidi ve babası 

WALT DISNEY 
tarafınca tamamile renkli olarak yazılan 

~iKiNiN 1938 ŞEN HAFTASI 
DiKKAT: bu hafta çocuklar için h~r seansta tenzil!it vardır 1 

Bugün saat 11 •ve l de te'1>İlitlı flatlar'ı h l'c ve talebe matinel~r 

Kaldırmıştı 
.~ Hemşeriın beri gel! dedi, sana 

J'Olu göstereyim! 
İkisi beraberce tarlanın ortasın· 

da duran iki ökUz koşulu sapana 
doğru yürüdüler. 

Delikanlı heyecandan titriyor, 
asabiyetinden ne yapacağını bilml • 
yordu. 

Hemen sapanın saplarına sarıldı, 
iri pazularının bütün kuvetini, bi • 
)eklerine, ellerine aldı, iki öküzü bir 
den havalara kaldırdı: 

- Nah! Kara Ahınedin köyüne 
§U yoldan gidilir! 

Diyerek, dört bacakları birden 
havalanan öküzlerle yolu gösterdi. 

Ayı boğan Halil pehlivan, bir • 
denbire ne olduğunu şaşırmış, o dil 
afallanuş, karşısındaki delikanlının 
Kara Ahmet olduğunu anlanuştı .. 

Kara. Ahmet, hiç istifini bozma· 
dan: 

- Herhalde, dedj, yollarda uy
kusuz kalmış, yorulmuşsunuzdur. 

Hemen köye gidiniz, misafirhane -
de birkaç gün olsun yiyip, için istira 
hat edjniz, 

Ben kendisine haber veririm, 
sonra gelir o sizi bulur. Oturur, ko· 
nuııur, görüşürsünüz, müıı.'lsip bul
duğunuz bir günde, istersen pana • 
yırda, istersen bir düğünde kozunu· 
zu bölüşürsünüz. 

Halil pehlivan artık bir c.ıvap 

vermeğe, veyahut: 
- Kara Ahmet yoksa sen mi • 

sin? 
Derneğe lüzum gôrmedeİı: 
- Hay hay dedi, ben köye gi

diyorum, Kara Ahmedi herhalde o· 

Düakli maçtu bir iatıba 

.•lata.saray ve Fenerbahçe genç tasaray lehine cUzi bir üstünlük göS 
.,,Kımları, bugün Taksim stadyo. termek suretile nihayetlendi. 
munda karşılaştılar. Hakem, Refik İkinci devrede genç çocuklar, Sl'll 

Osman idi. Maça, saat 2,30 da baş- ki hiç yorulmamış gibi teknik "' 
landı. süratli güzel oyunlarını devam ettir· 

diler. Bütün oyun imtidadınca, iki taraf 
ta hakikaten kendilerinden beklen· Bu devredeki karşılıklı akınlar 

miyen, sıkı, süratli, teknik ve temiı · bir semere vermedi. 
bir oyun çıkardılar. Çocukların he· Fenerbahçeliler, bir iki güzel fır· 

yecanla oynadıkları ve mümkün ol
duğu kadar ferdi gösterişlerden sa· 
kınarak toplu bir oyun çıkarma!( 

istedikleri görülüyordu. 

Birinci devrcllin 15 inci dakika· 
sında Galatasaraylılar güzel bir 

kombinezon neticesinde ilk ve son 
gollerini yaptılar ve bu devre, Gale. 

sattan istif:ıde edemediler. İçlerin· 
de ağabeylerine rekabet edecek ka· 
dar güczl şüt çekenler ve iyi stoP 
ve mun lazam paslarile temayüz e
denler görüldü ve bu maç, Galatıı· 
sarayın 1-0 galibiyetile bitmekle 
beraber iki taraf ta seyirciler üzerİJl 
de pek müsait ve takdiridir bir in· 
tiba bıraktılar. 

llfl llfl 00 

Eskişehir Takımı grup 
Birincisi Oldu 

rada bulacağımı zannediyorum. Ankara, 24 (Hususi) - Milli kii· Giinün en miihim maçı günleı•deO 
Kara Ahmet: me haricinde kalan bölg<'lcrin şanı- bPd h~klcnen Kabata;; ve JIIühcndc'l 
- Tabii; tabii! diye gökleri inle- piyonları arasında yapılmakta o- t;ıkıınları arasında idi. Her sene bir 

ten bir sesle bağırdı. Sen git, her· lan grup birinciliklerinde Cim:e kal hitdisc te~fill eden bu iki takır.ıın 
halde onu bulamazsan da, o seni ge- mış olan Sam"un takımı ile Exkı~e- oyununu seyretmek için HaJkevi 
lip arayacak, bulacaktır. hir Demirspor takımları bugüıı J 'J salonıına oldukra kıtlabalık bir sc· 

Kara Ahmet, lafının sonunu ta - Mayıs stadında oldukça kalabalık J yirri kütlesi birikmişti. Maç baştn!l 
maınlarken, Halil pehlivan yere koy bir seyirci J,ütlcsi öniinde karsıla~- ~onuna kadar fevl<alade heyecanlı 
duğu kisbetinin zembilini omuzunn nıışlardır. vr her iki tarafın da miisa\i oyun· 
vurmuş, tarladan çıkmış, yola ko - Maçta Başvekil Celal Bayar, Oı ·- !arı arasında cereyan etti. 
yulmuştu. general Fahrettin Altay, BedPn Neticede :Miihendis maçı 15-11, 

Kara Ahmet, tekrar arkasından terbiyesi genel direktörü Cemil Ta· ı lfi-6 ve 15-8 kazanmıya muvaff<ıJc 
bağırdı: bir ve daha birçok zevat ta hazır oldu. 

- öyy bire pehlivan ağa! bulunmuşlardır. 1 Giiniin son oyunu Mühendis B ,·e 
Halil pehlivan, vücudünü dön Oyun baştan nihayete kadar zevk 1 Sen Mi~el B takımları arasında ce-

dürmeden, kafasını omuzları üze- li ve heyecanlı bir surette •ercyaıı reyan etti. :Mühendis B takımı ha· 
rinden gayet vakur bir eda ile geri- etmiş ve neticede Demirspor bu ma- sımlarına kaı ~ı daha faik bir oyuıı 
ye doğru çevirdi: . çı 4-0 kazanmıya mm•affak olınus- çıkararnk maçı 16-14, 15-12 kazan-

- Ne o, hayrola! tur. mıştır. l\lüsahakalara bugiin de dt· 
Dedi. varn c<lilec:eklir. 

Voleybo lda müheadiı kııbataşı 
- Köye g.irer girmez, taş pına- Beden terbiyesi genel direktör 

rın yanında, söğütlüklerin altında yendi Jüğünün ye ni bir kar rı 
bir kahve vardır, orada oturup isti- Beyoğlu Halkevinde bir miiddet-
rahat edin, ben şimdi l{ara Ahmedi tenberi muvaffakiyetle yapılmakta Haber aldı;:;ımıza göre, beden tcr
göndereeeğim, siz köyde aramayın olan voleybol miisabakalarına diin biyesi genel direktörlüğü bundafl 
orada rahat edin! de devam edilmiştir. Dün yapılan soııra bölgel~nle icra edilecek hCf 

müsabakaların neticesini yazıyo- . nc,·i milli, biilgclerarası ve bu gibİ 
Halil p€hlivan yoluna devam et 

meğe, Kara Ahmet de elindeki üven-
ruz: diğer müsabakaların idare i~ini ma· 

derenin uciyle hayvanlara vurarak: llk müsabaka Darüs.şafaka. !tal halli bölgelere bıı akmıF,lır. Bundnfl 
yan lisesi takımları arasında yapıl· ev\'el olduğu gibi federasyon)aıın 

- Öyyy bire sarı öküz! Uyuma! d N t· d tertip etti.,._:; müsabakalar ı·~ı·n ,,;;J. 
ı. e ıce e Daı-iişafaka maçı 15-9, , ' "" 

Diye, bir ııiira savurarak tek · 15.11 kazaııdı. gelere idar~ci gönderilriyecektir. 
rar çiftini sürmeğe başladı. Bölgeler te~kilatının tam sal:ihi· 

ikinci oyun Hay<!aqıa~a lisesi -
Misafir pehlivan, iyice tarladıın yettar dizliıui olmak dola.,ısile vr 

Yüksek öğretmen okulu arasında ' 
uzaklaşır, köye yaklaşırkeıı, yağız rilen bu kararııı tasarruf bakımlll" 
delikanlı, hemen çifti bıraktı, sapa- yapıldı. Neticede Haydaıpa~a daha dan olduğu kadar, idare cilıetindeO 
nı bir kenara attı, dağarcığını omu- üstün bir oyunla mlisabakayı 115-9, de çok isabetli olduğunu da m~m· 

k 15-13 ka~andı . zuna vurara , köyün yolunu tuta - nııniyetle kaydediyoruz. 
rak, öküzleri önüne kattı.. I ""-::~-------------..;,---~-~;.:;;_ ___ _. 

Halil pehlivan, köye varır var _ cak, gelse idi kahYeye uğrayacak · ı 
maz, elile koymuş gibi söğütlükle· tı. · 
rin, altındaki kahveyi buldu. Elin- - Peki; tarlasını bana şuradan 1 

tarif edebilir risin? deki zembili bir kenara koydu, altı-
na bir sandalye ~ekerek: Çırak, bir iki adım attı, kafası-

Bana bir nargile yapın, ça . nı kaldırdı, uzaklara doğru baktı. 
buk ! 

Diyerek, olurdu ... 

Biraz sonra nargileyi getiren ~ı 
rağa sordu: 

- !fara Ahmet pehlivanı tanıı -
sın tabii... 

Çırak güldü: 
·• Tanımaz mıyım ağanı dC'd 

dcl:il kendi köyünde, onu her yN· 
de tanırlaı·? 

- Peki, ~imdi keııdi"ini ıwrcrl· 
bulabiliriz acaba? 

Çırak diı~iinmf><lPn l'(;Vap \'l'J'( 

- Rabahleyin tarbya ~ift sıi 

m~ı;-e ı;ıtmi~ti, herhalde orada ol:ı· ı 

Eliyle gö~tererek, göziyle işaret 
ederek: 

- Şu yolun boyunda gideceksi
niz, on beş, yirmi dakika sonra, kar
~ınıza yıkık bir han çıkacak, onu 
gecck~iniz. beş on adım olmadan 

Kara Ahmedin tarlasını göreceksi· 
niz. 

Zaten yolun keııarında<lır tar -
lanın bir yanında çitlerden örülmiiş, 

• ii"tü mrnır >apluriyl<' örtülıniiş lıir 
ıle ~ardak vardır. 

Halı! pdıli\"an. daha çırak la . 
fının :->onunu t~manılamadan va· 
Y-i;·eli kanarnı~. göruştüğü delikaıı-

lının Kara Ahmet oldu<lunu anJ~· .. 
mıştı. 

Artık bunun üstünde fazla dıır 
manın, fazla izahat almanın maıı3' 
sı yoktu. 

Lafı kesmek, mevzuu deği~lif' 
mck i~in, iri kollarını havaya ~~!· 
dırdı, gerindi, esnedi: 

Çok uykum var! 
Dedi. 

Çır·ak hemen atıldı: 

Daha vakit erken uyursurıııt 
hatta şimJi gitseniz, Kara AJınıc.11 

çift sürerken bulursunuz. 

)(o. 
Halil pehlivan bir haftadır J<ö)'' 

de misafir oluyordu, yiyor içiyor, "f' 
tıyor, uyuyor, büyük panayıflfl 
günlerini •ayıyoı·dıı. 

( Devamı var) 
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Dünyanın En Ezici Ve 
Korkunc Hava Kuvveti , 

Bahriyesi Memleketin Coğrafi hirleşik Amerika 
Vaziyeti Yüzünden Birinci 

imkansız Bir Hava 
Sınıf ve Karşı Konulması 
Kuvveti Yaratmıştır 

Memleketin coğrafi vaziyeti iti· 
liğinin karşılaştığı müşkilat sayısız· 

liğinin karşılaşbğı füşkUIAt sayısız

dır. Birleşik Amerika Bahrimuhiti 
kebirin ltargısındadır. Ve bu vüsatlı 
Okyanustan gelebilecek herhangi 
bir tehlikeye karşı \l%UJl ve \'Üsatli 
sahillerini korumak mecburiyetinde
dir. lşte bu yüzdendir ki Amerika 
son yarım asır içinde donanmaaını 
ve tayyarecillğlni kuvvetlendirmek, 
deniz ve hava kuvvetlerini d\lnyanın 
birinci sınıf• kuvvetleri haline getir· 

. mek için hemen hemen insan kuv
\'eti fevkinde gayretler sarfetmi§tlr 
ve ediyor. 

1923 yılı oubatından itibaren 
Amerikan bahriyesi hava bombar· 
dımanlan tecrübesine girişti. Deniz
cilik ve havacılık mahafilinde hala 
derin akisler bırakmış olan bu hav.1ı 
bombardımanlar tecrübelerinin ll'!· 

ticelerini amiral Moffett, • bu kıy
metli mütehassıs bilAhara bir tay
yare kazasına kurban gitmiştir • 
şu sabrlarla hulasa etmişti: 

"Deniz tayyareciliğinde hakiki 
meaele donanmayı denizde iken 1800 
kilomeb-elik bir mesafeden taarru· 
zi ve tedafüi bir hava teşkilatı ile . 
techiz edebilmektir. Bunun için d" 
deniz tayyareciliğin doğrudan doğ
ruya filonun nefsinde temerküz et· 
me>ıi yani filoyu teşkil eden gemi
lerde bulunması lazımdır. DonaJl
mayı bir hava hücumuna karşı k•J· 
ı·umak çaresine gelince bu husu.ta 
kullanılacak tayyarelerin, tayyare 
ana gemilt'riıı1.ı olduğu kadar yin" 
filoyu terkip eden zırhlılara ve kru -
vazörlere tevzi ve taksim edilmesi 
13.zımdır.,, 

i~te bu büyük havacılık mütehas"ı 
sının pek ac:ık olarak ifade etti_;i 
nazariyeye daima sadık kalmış olan 

Amerikan bahriyesi, henüz Avru· 
pada hi~ bir harp gemisinde tay

yare bulunmadığı bir sırada, zırh· 

lılarına birer ikiser tayyare yerleş
tirmek yolunu ve kolayını bulmuş
tu. 

l 938 yılı başlangıcında Birleşik 
Amerika bahriyesinin balırimuhiti 

kebir filolarının emrinde (1000) e 
yakın deniz ve kara tayyaresi var
dı ki bu miktara yeni tayyareci ye
tiştirmek için kullanılan (250) ta
ne talim tayyaresi dahil değildir. 

Bugün Amerikan bahriyesinin elin· 
de bulunmakta olan beheri (33000) 
torıluk (Saratoga), (Leksington), 
(14WO) tonluk (Ranger), (19900) 
tonluk Yorktovn tayyare ana gemi 
sinin beherinde, her biri (18) kBr'l 
tayyareııinden mürekkep ( 4) fili
tilll emre amade durmaktadır. 

Demek oluyor ki ihtiyat tayya
reler hariç olmak üzere bug\ln A.ml?· 
rikın tayyare ana gemilerinde 
( 300) tane kadar hücum, torpilci 

· bomb&rdıman tayyaresi vardır. 

......... -

• 
( 

1 

--
Amerikan Bahriyesinin kullandığı mlltekiınil ve geniı hareke..• 

sahalı tayyarelerden Gçll ucıq halinde 

Zaten bu miktar (19.900) tonluk 
(Entreprise) ve (14.200) tonluk 
(Vasp) tayyare ana gemilerinin fi. 
laya iltihakları üzerine yüzde ( 40) 
nisbetinde çoğalmıştır. Amerika"1 
bahriyesi bu kadarını k8.fi görmil
yor olmalı ki yeni deniz inşaat pr<>· 
graınında tayyare ana gemilerinin 
sayısı sekize çıkarılmaktadır ki bu 
takdirde AmerikaWar bahrimuhiti 
kebirde elde tamam (600) tayyare 
bulundurabileceklerdir. Bu tayyare-

mını düşmana haram edecekle•i 
muhakkaktır. Esasen Amerik:uı 

bahriyesi böyle bir teşebbiıse de 
girişmiştir. Hatta bu müstakil ha· 
va kuvvetinin ihtiyacı olan sab • 
atölyeler, levazım ve mayi mahruk 

depoları b,le hazırlanmıştır. (Vri:;:
ht), sabık tayyar~ ana gemisi (Lal .. 
gley) ve hususi surette tadil edilmiş 
10 tane mayın gemisi bu korkunç 
müstakil hava kuvvetinin emrine 
verilmiş yardımcı gemilerdir. 

ler ise en son sistem aletler olaca· ============================ 
ğından tayyare ana gemileri, na· ! 
zariyat itibarile düşman gemilerini•, 
taarruzundan uzak bulundukları 

halde, tayyareler pek uzun mesa· 
felcre kadar uçup hücuma geçebi· 
lcceklerdir. 

Bugün Amerikan bahriyemnin 
kullandığı deniz tayyareleri (kuvvet 
lendiıilıniş P.B.Y.) sistemi uçaklar
dır. (1000) Beygir kuvvetindeki iki 
motörile bu adetler saatte (200) ki· 
lometrelik uçuş süratine maliktir

ler ve grup halinde yaptıkları tec· 
rübe uçuşlarında durmadan ( 4150) 
kilometrelik bir mesafeyi katetmiş· 
!erdir. Diğer taraftan Amerikın 

sanayiinin senede (950) deniz tav. 

yaresi imal edebildiği de düşün:;. 

lecek olursa (1939) yılı içinde Bir
leşik Amerika deniz tayyareciliği
nin dünyanın en müterakki, en kud· 
retli ve en mütecanis bir kuvveti 
haline geleceğinde şUphe edilmemek 
lazımdır. 

Bu mütekamil çdetler, 1938 yılı 
başlangıcında bahriınuhiti kebir le 
yapılan manevralarda, (K&liforni 
ya) sahillerinden kalktıktan (20 J 

saat 80nra (Havay) adalarına var
mı!I bulunuyorlardı. Bu kadıı.r geni, 
bir hareket kudretine m&lik olan 
ve beheri 5 ill 8 kişi alabilen tay
yarelerin faraza (200) t&neııine di· 
!edikleri gibi hareket etmek müsa· 
ade ve serbeatisi vertlcek olurı , 
bahrlınuhiti kebirin büyük bir k• 

Hitlerin yeni yıl hak
kında ümitleri 

Münib, 24 (A.A.) - Loewembrau 

kahvesindeki noel toplantısında nu

tuk söyliyen B. Hitler, Alman mil

letini bu sene büyük ehemmiyette 

muvaffakiyetlere sevkeden politik 

kararları mevzuu bahsetmiş, bilAha

re nasyonal sosyalist hareketinin 

yüksekliğini tebaruz ettirmiş, bu ha

reketin Alınan milletine derin iman 
verdiğini söylemiş ve önümüzdeki 

sene Alman tarihi i~in ümidlerle 
doludur diyerek lıitabe~ine rıiha,yet 

vermiştir. 

-·-
T Ürk heyeti Berlinde 

Berlin, 2·1 (A.A.) - B. Numan 

Menemencioğlunun riyasetindeki 
Türk heyeti buraya varmıştır. 

Mıaırda ıilah fabrikaları 
kuruluyor 

Kahire, 24 (A. A.) - Harbiye 

nezaretinin, müdafaa meclisince 

taadik edilmiş olım bPş senelik Rilah

lı kuvvetleı·i arttırma programının 

tatbikine ba~ladığı bildirilmektedir. 

Yakında Kahlrede üç silah fabrika
~ının in~a~ına başlanacaktır. 

Yeni Bulgar bütçesi 
Sofya, 24 <A. A.) - Maliye na

zırı Bojilof, 1939 bütçesini mebusan 

meclisine tevdi etmiştir. Bütçe mü

tevazindir. Ve 7 milyar 729 milyon 

levaya hali~ olmaktadır. Geçen sene

ye ni~belle 405 milyon fazladır. 

DiKKAT ... 
Yılbaşı gecesi 

NOVOTNi'de 
Amerılwı Bahriyemıha tayyar. au ıemitl «Saratoraıının 

ıılivertui.nda u~a baaırluaa tayyareler 1 Masalarınızı §İmdiden tedarik ediniz lf 

f 

Doktor Diyor ki· TÜRK "VERDON,,0 
___ _...·1 GAZiANTEP 
Memelere Karşı . 
Gösterilecek Bundan 17 Yıl Evvel Fransızlar 
Alaka Bir Avuç Türk'ün Azmi Onünde 

ff 3 --
Çocuğp beslemek yolundııil e

hemmiyeti herkesçe takdir e· 
dilen memelerin doğumdan bir 
müddet evvel hazırlanması ıru::m • 
dır. Memenin ucunun çocuğun eme ' 
bilmesine müsait olmasına bilhas· 
sa dikkat etmelidir ki çocuk ilk 
emişinde kolaylıkla stitü çekebil • 
sin. Eğer bu sırada memede çat • 
laklık mevcut ise onu çok dikkatle 
temizlemek ve tedavi etmek icap 
eder. Sabah ve akşam temizce yı • 
Jı:amak, uçlannı da alkol ile sert
lendirmek ve bu sertliği memenin 
başı etrafındaki hileye kadar yay
mak !Azımdır. Bu sırada meyda • 
na gelen çatlaklar yalnız sancı ver· 
mekle kalmaz. Ayni zamanda da 
birçok hastabklann sirayet mem • 
baı olan mikropların lı:olaylıkla vü
cude girmesine sebep olur. 

Antebin Onünden kaçmışlard· 

IDRAR MUAYEESt 
Gaziantep Kava~ la'· mesiresinin mednali 

Türk taı·ihine altın kalemle ya. 
zılmıya değer, eşsiz bir kahramanlık 
hadisesi olan Gaziantep müdafaası, 
muhasımlarımızın da takdir ve hür
metlerini kazanmış, Fransız ordusu 
komutanlarından kolonel Abadi 
yazdığı kitaba (Türk Verdüııü Gazi 
an tep) unvanını vermiştir. 

Bir kadın gebeliği esnasında ken 
di.sinde mevcut olan hastalıklan za
man geçirmeden anlıyabilmesi için 
muhakkak surette idrar muayene
si yaptırarak, idrannda bilhassa al
bomin ve şeker gibi maddelerin 
mevcut olup olmadığına dikkat et·, 
melidir. Muayene edilecek idrarın 

hazinenin ifrazile karışmaması için 
adet olan ve daha doğrusu hekim . 
!er tarafından tarif edilen usuller 

Antep, yarattığı sayısız, şahamet 
ve hamaset menkıbeleriyle Verdünü 
çok geride bırakan ve milli kahra. 

tatbik edilerek alınması muvafık • manlığımızın ilahi bir timsali addo
tır. lunmıya şayan bulunan haı·ikalar 

Bu muayene gebeliğin sekizin •i vermiş kahraman bir ~ehrimizdir. , 
ayına kadar her ay başı tekrar edi- Geçenlerde bir münasebetle keıı 
lecek, bu müddetten sonra da o.ı dilerinden bahsettiğim Gaziantep 1 
beş günde bir, doğuma yakın za • 8aylavı kıymetli edip Bay Ömer Asım 
manlarda da haftada ve eğer mü.n Aksoy, bir kıırtıııu, nutkunda şöyle 
künse Uç günde bir yapılması la . elemiştir: 

zımdır. Her günkü biriktirilen id . "Hurriyet ve vatan çok tatlı. 

rar miktarı 1200 veyahut 1500
1 

çok lezzetli bir ~eydir. Fakat esir 
gram olmalıdır. Hergünkü idrardı olan kimsenin tekrar hürriyetine ka 
albomin bulunacak olursa kadın ;. vusması, istila olunan vatanın tek
cap eden tedbirleri almalıdır. Bu sı· rnr kurtarılması o ze,·ki, lezezti en 
rada gelmek .ııtimali kati olarak yüksek ıııanasiyle t:ıtt:ran çuk de
beklenilen havale illetine meyda ı ğerli bir kıymettir. Siz esaret'n. 
vermemek için bilhassa süt perhizi yurdun i~val L•dilnıenin ne demek ol
.ne tabı olmak lazımdır. Eğer id· duğıınu bilirsiniz. Vatan muhalıb~ti 
rarda şeker bulunacak olursa bu · nin hürriyet a~kının en yüksek mi
nun da doktorun - vaziyetine gö • salini siz verdiniz. Tarih'n hiç bir 
re - tavsiye edeceği hususi ilaçlar-! dewind" sizin gösterdiğiniz celac!et 
la tedavi çaresine bakılmalıdır. hanıi;·pt ,.,, blır;,nıanlığın e~ine te-
GEBELIK ESNASll\"DA TIBBi sauüf olunamaz. 

MUA l'ENEYt~ KAru;;I GöSTERi . C\e larilı " nıı·~hur kart:ıcası hıı 
LECEK ALAKA kadar Yatan<e,·er. ne meşhıır Ani-

Gebelik devam ettiği müddetç~ bali hu •lerece kahramandı. 
fiziyolojik vazifelerin tabii bir se-ı En ilahi ~airler bile hayalhane 
yir takip etmesi için kadının ken- Jerincleıı feragat Ye fedakarlıf(ııı hıı 
disine çok dikkat etmesi lazımdır. · irtif.unı ibda edemezler. Şairlerin 
Yeni yaptırmı$ olduğu bir elbisey·~ babası Qrnirüsiin A~ili, ilahlara ka
veyahut da elbise dolabına kar~ı rı~an A ~ili ve efaaneJ,,rle kucakla~mı 
nasıl itina gösteriyorsa ayni vazi- Trovası hile bu kadar kahraman de- 1 
yetleri sıhhati üzerine de tatbik et- ğilrli. ı 

mesi icap eder. Aldığı gıdaları0 1 Her milletin tarihinde, ~eref ~bi- 1 
muntazam olmasına dikkat edece§i desi olan bir takım menkıbeler var- : 
gibi bu zamanlarda fazla gasyan dır. Kahramanlar vardır ki, cJiiş -1 
ederek ağzından da tabii vaziyette" j maıı c•phanesini at•şlemiş ve om111• I 
aşırı derecede salya akarsa bunla- la beraber berharn olmuştur. Kahra 
rın mühim bir sebep tahtında ol'" I mani ar vardır ki, memlekelleriniıı 1 
bileceğini daima hatırında tutma • ı 

811Tlnı if~a etmemek için seve seve 
lıdır. canlarını feda etmi.ıerdir. 

Bilhassa kadınlarımız arasınd5 Fakat Antep m'iiııafaasıııııı her I 
sarsılmaz bir itiyat hükmüne gei- saati bu ııevirlen lıirçok hamasetler
miş aşermek,, itiyatlarına uyu!~- le dopdoluclur. Allı hin şehidimi- ! 
rak hamile üzerinde zararlı tesirler ziıı Ye lıinlerce yarım ~ehidimiz Ye 
husule getirmesi melhuz olan yiye- miic.ıhidimiziıı her biri ba~h başına 
ceklerden doğacak tehlikelere kar- bir şehamet tarihi ,ıııı.ı•oı» Şahinler, 
fi son derece hassas davranmalı- " 

nıahmullar, Kara Yılanlar, Yanız-ı 
dır. Tıbbi muayenede bu cihetler iar, Jl.fehmetler, Alileı· ve bütlin şe-
göz önünde bulundurularak hazbı bitler yalnız kanlııı·ı?ol akıtmakla ad. 
cihazı üzerine ehemmiyet vermek, !arını ibka c•tmcdileı· Gıisterd;;. 'eri 
kadının ciğerleri ve kalbinde bu mucizeler fevkalbeşer efsaneler • 
zamanlarda ekseriya görülen arıza clir ki, desfıın dolu ve kendileri bi-1 
!ara meyden Yermemek için bir h"· zim Kalplerimizcle lw•r azi? k:ıt<i!iği 
kim tarafından muntazam suret·.~ il• .vıı•ı;-orlar. 
muayeneye tabı tutulmak lazımdı:'. !!"'-------------
HAZlM CJHAZI BOZUKLCKl,Al!l 

Gebelik esnasında kadın IY,. 
defalarda mide ve barsak bozuk -
luklarına uğrar. Hatta bu hal ge;, .. 
!erde umumi ve tıbbi olarak görii . 
lür. Bu anzalann göze çarpan vı 
canlı bir noktası da kadının gebeJı
ğinin üç ayı zarfında sık, sık mide 
$i bulunarak gasyan etmesidir. Ba j 
zı defalar bu arızaların ağır kısım
larına tesadüf edilir. Hatta böy\ı 
Yaziyetler karşısında bazı kadınla. 
rın hayatları tehlikeye bile girebi
"•. Fakat gebelere ne kadar itin,, 

1 
.,,, edilsin mide ve barsak bo· 

lnrına ekRerıya yakalanırlar. 
•• o ı.1r bu zamanJarda - hi-

milelikleıinden evvelki vaziyetleri 
t•ibi - pek tabii bir halde yemek yer 
ler. 1:_atta birçokları_nın ilk aylarda.! 
yeııwge kar~ı olan ıştahları eskı . 
ri •ıden daha fazladır. Bir kısmınrh 
i.ı. bu haller aksine olur. Yemeli ) ~ ı 

mckte çok nazlı olurlar, iştahları 
azalır va zayıflarlar. 

Birçoklarında da bu zamanlar
da yemeğe ,.~ içmeğe karşı adeta 
bir nefret hissi belirdiğine şahit o
luruz Bütün bu haller doğum za
manına kadar devanı eJer. Bunları 
bir cümle ile hülaı.a etmek ieap e· 
derse bu görillen vaziyetl~ı· ehem
miyetli değlldir. (Devamı var) 

' Dr. llll'<'<li Emin Sa,rmaN 

Hürriyet ve yurd uğrunda böy. 
le efsanevi · serırUzeşt ıreçirmiş olan 
sehirli halk kurtuluşunun yıldönü • 
~ümünde ne kadar sevinse hakkı 
vardır. · Biz bugün bize bu hakkın 
bahşettiği neş'e içinde başlarımızı 

göklere yiikMelmiş buluyoruz .. ,, 
Gazi yurdun düşmandan kurtul

duğu mutlu güne rastlıyan bugün, 
hatırladığımız bir menkıbeyi nak • 
!edelim: 

Ba~komiser J<'e\'Zi nasıl 

kaçırıldı? 

Şehrin ecnebi boyuduruğu altın

da inlediği günlerde mlidafai hukuk 
cemiyetinin ate~li muarızlarından 

birbi de ba~komi,er Fevzi idi. Bu 
mübarek, ya Fran"ızlar tarafıntlnr. 

temin erlilmi~ V•'Ya bir ~ehrin ko,.ırn 
ra bir devletlP muharebe edebile
cei!lne akıl crclireıncmi~, olacak ki, 
cemiyetin faaliyetine >erl çekm~k 
jçin ynpmaıhğ'ını bırak.,..,ıs.~, nüma . 
yi~lere mani olurdu. 

Halbuki, diğ~r komi•cr ve polis 
mPmu ·l:ırı hemen kiımileıı cemiye
tin aziis ndanrlı. Zaman zaman ter
tip edilen nümay ş ve mukavemetleri 
menl'lm~k .şıiyle dıır,un daha teşvik 
eylerlrr<li. Çiinhi. hcpRi i~galin 

ııcılarıııı t:ıtmış, kalplerinde bii,viik 
hir is1ikhll sf·\·gi"i t;~~ıyan yurtsever 
ve crsur ı.n.•nr!errli 

8er;,:onıiser Feni cemiyet hesa. 
hına zararlı Lir adamdı. lffr ve. 
s'IPvlı· ''cıniyetin faaliyetine manı 
nlın:ıli istiyor ve hatta daha ilerı 
giderek böyle bir cemiyetten fayda 
bekleıımiycreğini açıkça söyl~or 
temasta bulunduğu h:ılkın cemiyett 
mensup olanlarına da bu fikri a~ı
lıyorrlu. 

Bu adamın Antepten uz:ıklaşlı 
nlnı:ısı, memleketin selılmeti na • 
mına elzemdL Çalı~malann genişli • 
yeceği hir sırnrla memul"iyeti hase • 

biyle h•lka müPssir olması muhte
mel giJrülen böyle bir ~ah'1n ~elıir 
içinde kalm:ısı hiç de doğru değil. 
di. Maksada varılmakta miişküliiı 
cckilercği aııla~ılıh H cemiyet, ko.. 
miseri Antepten ayırmak için ,;;_vıe 
bir karar ,·erdi: 

Bir gece, herhangi lıir polis me
nıııru Fevziye gidecek ve mııta<ar
rıfın çağırdığı b:ıhaııesiyle onu yola 
katıp kii~ede lıekli,,·en s*ilılı cemi
~·et mensuplarının eline dUşiiret•k. 

Ertesi gece kıırar ı·eçhile Kö • 
rükçü hafızııı oğlu polis Mehm•! Ali 
başkomi•eri e\'inılen aldı ve •ilıihlı
ların s•klı bıılııııdÜğu •İtıııliki h!ıl 
bina. ınııı önilne kadıır g~tirdi. Bıt•
komi"<'r, ba~ladıjh bir rilmleı;in ıl•
ha ilk kelimekriıı. söylemek iiıcr~ 
;keıı kar~ısıııda ii~ ,ilAWı gördiı. ~~s 
çık.rmasına fır»ıt wrilmemi•t;. Aıl'· 
zı kllpHndı ve g(;zJprine mendi! h;ılr· 
lanıp omuzlaırnrak 1abakha>Je m; •. 
lıalle~inde ha2ıı•iaırnn bir e\·r. Jl';tıı. 
rülılii. Onula dıı fazla bırakıl:iı.ıdı. 
Üç mıılıafıza leslimen Dli!:ijl-. n o. 
raı.Jan da ~far.ı•a lr<lim erı,h c" ·;. 
zere ~fara•ıı göııdn'Mi. 

;\far:ı~lılar mıılı1Plif bıı.;kc:·ıiseı 
öyl• biı· trsıı· alt ıııda k•lmı~tı ki, 
bir zuııı~nl•r nıürlafnııl hukukun 
miıthi~ aleyhtarı b:ıl•ınaıı Feni, "'·" 
kil edilpn Kmkını nıllfreze>inin lrn. 
mutanı olarak Ant .. p harbine i~tir"l< 
elli rn Kile i yettii'i kRrlıır ~al·, tı. 
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KIT APLAR AR ASIN DA: 

OÇKIT p 
Anayurdu Türkiye olan Ürünlerin tarihi - lık 

Türkler - Dünyayı nasıl görüyorum 

1 - Son günlerde ıruı.tbaamıza ı 
gelen ilç Ryn branııa dahil kitap • 
!ardan birincisi; Ankarada Ziraat 
kongresinin toplanmaınna doğru 

gidileceği bir ~ırada, memleketin 
bu alikMAının ayakta olacağı düşü· 
nillerek ~ bi:r eser ol~ 
dolayısile ehemmiyeUidir. 

"Anayurdu Türke olan iiriiıı.l~ 
rin taıılıi ve ekonomik nebatlann 
"biyojeogrıı.füıi., ismini alan bu • 
ser, ekonomi ile \'e bilhassa ziraat· 
ı .. uğra.şanların ,·eya memleketi iyi 
bilm~k istiyenlerin okuması lhım 

gelen bir kitAptır. 

Eser, tstanbul Zıraat OdM1 ik::ı 
ci reisi bulunan proff'f!Ör Lutfi Arif 
Kenber'in yilksek ihata •-e bilgisile 
tasnif edilmiş ve her bölümde esas 
lı izahlara girişilmiırtir. 

NebaUann tetlı:ik ve tasnifhli 
,rapm•d•n evvel tabit Jıuvvetleriıı 

tesiri, muht~lif memleketlerin m'ii 
t •rek bitk!leri,. hakkında malumat 
ilave edilnıi,, yurdwnuzu gaen bit 
k :cilerden de bahsedilerek csa•lı kı 
sı nlara geçilwiştir. 

Kitabı okurken, muharririnin 
hl rkesin bildiği neballar hakkınd~ 
ne k<ıdar mütenevvi nıaliımata sa -
hii bulunduğu, kendi belli edi)'or. 

Şimdi ıiı Unleriın.izin anayurd • 
olan Aııadoluda nelerin yeti•tiğırıı 

hep bernlıt-ı· gör~Hm · 

l - Huhuhat: 
J) Buğday, a) Yabani buğday. 

bl Türk buğdayı zı Arpa 3) Y'ı· 

laf, 4) Alı.sır, 5) Çndar, 6} Dım, 

7 ı Tütiin. 

n - ('i<:"'klrr: 

Burada milli çi~eklcrin müste 0 -

nalan araştınlmış. tarih!P-ri, edeb·. 
yat ve di~ i~lt'rdek:i rolle1'1 me
tinler ha.tinde gösterilmiştir. Gül, 
karanfil, ille. aünblll, dM!in, nı<bak ıl 
hep biı:im milli <;İ<:eldt>rimiı:d~dir. 

m Meyalar: 
Bu kL~ımda, ikliınlerim.izde yo -

ti§e'tl meyvatann tarihe k:ısbakırı 
bir nazar atfecülmiş, üzfım, incir, ı 

elma, armut, ayva, biı·az, zerda.lı 1 
i!Ah hakkında umıımt malumat ib 
ve edilmiştir. ı 

IV Sebzeler kısnuncla h.iyar, 
kabnk, havutalt.samındao. •e. 1 

V - Ağaçlaı Juııınında ela reı; •. 
neli ve reçine:;iz ağaçlardr.n bahs<> 
dilmiştir. 

serinin hangi düşünce mahımlll ola 
ralc ta.ıuinı edildiği lıalı:kında 1)1 

malılmat verir. 
~ yeai bU: det're gtrdi. Da.ha 

doğru bir ablr ile bliyük bir dllıleltmt 

~ıla. -- bilmi)'W91< bıtVOk 
-,.otleri. aıı'o.Ueri, INll.lfl&n, Çln
lılen"~ tranWa.n, TcmenJdım, Roaıah -
ıaro.. w-.ıo.ra attedlyo.-, ltaldl<aU t.ır 

türtü. bilmiyorduk. 

Ha.lbukı ·eni bul\lılar bUtun bu me· 

dıe.ulyeU,.nn Türkler tarifmdtut \'\\r.tıde 

~tlrildi,ttni ır;bat•rmeld<"dlı·. ı,ı.. bil' 'I ıl rk 
ı.-..., kendı yllkaek medeıtiyetı•rinl t.oıı·t· 

mak mabaıllıe bu· ... rıerı. p<ydorpey 
llf'P"O Jurar ,·erdik. 

ı<•kudmuz bu t.aı·ihi döntl§t~ Til.rk 

m•ntyetlnln yfik""lr''tmı bHhassa genı; 

n tanıtmak. n c..nu eskl :·•niıf bıl

cil•rlndea uzaklaı; mna ıctır • 

Her hafta muntazam bir tekil· 
de çıkacağı ilin edilen diğer kitap

lardan da birkaçını buraya almak, 
Türk tarihi ile meşgul olan karile
rimize ve heı· Türke bu vesile ile bit" 
yarılıındır kanaatindeyiz. 

l - F"'ki Türk dininin Bektaşi· 
lik, Mevlevilik ve Rüfailik üzerinde 
ki tesirleri. 

2 - Türk dili \'e bu dilin diiııya 

dilled üzerindeki tesirleri. 
3 - ilk Tiirk ~an'atları. 

i - Klğıt~ılığın, matbaacılığın 

mucidi Tiirklerdir. 

5 - F.~ki Tiirklerde tababet w 
tarih' 

6 Es.ki Türklerde askerliğin, 

barutıın. topun tarihi. 

7 - Türklerde musikinin, dan

sın tıyatronun, cambazlığın tarihi. 

3 - nıın~ Myı nasd görü~ orıım: 

11mi fel~efe nesriyatı başlığı al
tırııiR, Albert Einstein'den azım K.ı 
mal ve Kemal Zülfü Taner taraf•n 

dan terdime olunan bu enteresan 
kitap her münevverlerin okuma11 
linm ıı;elM bır eoıet'd.ir·. 

iı;!nde, ödıi mevıulara tema.a et

miş, ufak fakat ihmal edilmiyecek 
on •~ki~ ya•ı~ı vardır ki, her biti 
ayrı nuktıtdan dikkate şayandır. 

Bilha.t<llli ilim mevzuun~ muhte· 
lif öş~ ... rd~n temas eden Dia n 
iliw, ilmi lıakik.ıı.tlfr mevzuuna da· 
ir, ilnıi ıırıı,tırınalarııı prensipl~ri, 

ilrulıı ~) w-lnıik-lii~i isimli makale
ler ~(lk Mll~reo:aııdıı-. 

Okuyucularımıza tavsiye P<le -
nz. 

YENISA8AH 

l!t•ızm.aııMI 
S ıvasta da 

Pazarlıksız Satış 
Gemerekde 

Evi 
( 452) Göçmen 
Yaptırıldı 

Sıvas viliyot konıresi.ııin toplandılt Halke n biaua 

Sıvaıı, (Hususi muhabirimiz -
den) - Vlliyet Cumhuriyet Halk 
Partisi kongresi ba~lamış, Uç gUn 
devam ederek dağılmıştır. Kazalar
dan elen mUmessillerin de iştiraki· 
le (52) murahhasın ve birçok din
leyicilerin önünde Parti Başkam 

Nazmi Tokerin bir nutku ile açıl
mıştır. Reisicumhur tsmet tnönll
nün Kastamonu Cıımhuriyet Halk 
Partisindeki kıymetli nutuktan o· 
kunmuş ve Parti başkanı bu nutkun 
her yerinde bir Parti düsturu ol
duğunu söylemiştir. Bu sözleri 
müteakip ruznamede yazılı mesele· 
!erin konuşmasına geçilerek kaza. -
lardan gelen dilekler okunarak bun
ların il.zerinde icap eden incelemeler 
ve gereken faydalı konuRmalar ya
pılarak kararlar verilmiştir. 939 }'l· 

hna ait merkez ve kazaların büt· 
çeleri tetkik edilmek üzere bütçe 
encümenine havale edilmiş ve heyeti 
uınumiyede tetkikine lüzum görll· 
len dileklerin üzerinde lazun gelen 
kararlar verilmiş ve Partinin i k i 
yıllık faaliyet çalışmalarına ait ra · 
por tetkik, hesabat ve büt~e komis
yonlannın raporları da ittifakla k'.V 
bul edilmlşllr. 

Vilayet ilyönkurul seçiminde du 
Kamil Kitapçı , belediye reisi Adil 
Tarkan, Rahmi Çeltekli, Ahmet 
Göze, Nüzhet Çubukçu, Ethem Tan-

, nverdi, Tahir Divrik, Şakir Koma 
kazanmışlardır. 

Ankarada toplanacak büyük Par
ti kurultayı için Sıvas mümessili o 

tarak belediye reisi Adil Tarkan. 
Şakir Koma, Ethem Tannverdi. Ka· 
za mümessillerinden Kemal önder 
se<;ilmişlerdir. Kongre büyük bir fa· 
aliyet ve samimiyet içerisinde sona 
ermiştir. 

Pazarlıksız satış 
Hayalı ucuzlatmak için hiiküme

timizin son olarak kabul elliği ka
nunla üç büyük vilayetimizde tatbik 
edilen pazarlıksız satış kanununun 
şehrimizde de tatbiki için belediye 
ve Ticaret Odası tarafından icaıı e· 
den hazırlıklara başlanmıştır. 

G en er ek g öçmen evleri 
Şarkışlanın Gemerek nalıiyesine 

iskan edilen göçmenler için hilku
rnetimiz tarafından bir plan d:ıhi· 
tinde yaptırılan { 452) ev Sıvas-Kay-1

1 seri demiryolu yakınında ve Geme· 
rek nahiyesine 25 kilometrf' mesa· \ 
fede kurulmuştur. Zengin maden. 
kömürü sırtlarına yaslanan burası 
en modern bir köy halini almı~tır. 

ac 81! :ııı 

Karadenu:de fırtına 

h.udik fakat milfit bJ.r eser. 

2 - i li< Türl<I~ r : ~--=-=========================== 

İnebolu (Hususi muhabirimiz· 
den) - Fırtına dola.yısile giinleriııi 

kaybeden vapurlar blrbiı·iui takip 
ile ve teahhürle liınanıınıza geliyor
lar. 12 saat içinde limanımıza Sinop
tan {Ege), (Güncyt;u). !Zongul
dak), (Tarı) vapurları geldi. (Ta
rı) ve {Ege) vapurları d«lgal:ırın 

şiddetinden yüklerini çıkaramadı

lar. Ancak (Güneysu) vapuruna bin 
milşkülıi.tla (3000) parça elma, ken
dir ve patates yüklencbilmiştir. 

Malatyada resim sergısı 
Malatya (Hus:ısi) - Halkevinc.

foto ~ resim sergisi ac:ıldı, on gün 
müddetle devam edecek olan serg:. 
ye yüzlerce eser getirilmiştir. Kar.1 
kalem re,;imde cidden muvaffak ol· 
muş dört eser vardır, biıiııci gelen 
eser sahiplerine nakdi mükafat ve 
rilecektir. Malatyada ilk defa açıla•: 
bu serginin yeni ve genç istidadla. 
rın inkişafına yapacağı büyük hiz
metlerden ılolayı her sene ve d;ıhz 
bol tahsisatla idaınt.'8i arzu edilmek
tedir. 

Her hafta b:r fasikül >ıcşredile
<:~İ vıidıle hazırlanan bir semi 
Türk taıihiıı!' ııit kitaptı.n birinc~
&ini teşkil eden bu kitap; ilk Türk
lerin medeniyetleri, dinlPri ve bun 1 

!arın Çin, Hint, Yahudilik, hırist.ı-1 
yanlık, Milttliimanlık üzerine tc1'iı·

lerinden bah"etmektedir. 

Akyıldız neşriyatından, diye bir 
başlık tahtında, Bay Riza Çavdar-

1 h tarafından neşredilen bu eserin 

mukadclimesindeki şu satırlar, bu 1 

İle SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
Her yemekten ııoııra muntaı:aman dişlerinizi fırçalayınız. 
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AP kuru, şaka.kları ter içinde 
idi. Vuiyeti yeniden bi<;imattlenmiı 
ti. Faaliyet ııarfedebileoeği üç gür.· 
den bir tane.ı nihayete ezerken ye
ni bir tehlike ortaya çıkıyor, haki
kate doğru yllrUyüşün il tııkll edl
yo.rdu, 

Edin, kardeşini haksra yere ma "':ı 
kil.ın etti~ adamı aradığına ııil·ı· 
ht> yoktu. Bunun için de Mlke•den 
i tlfade etmek lat.lyordu. Demek ki 
Ed, Roko'nun maiyetinde ~alı~yo.• 
du. Herhalde, şimdi onun koltuğu. 
ııuıı altında, muhakkak Rontzu öl
dürdüğü otomatik tabanca duru • 

)'ordu. Ve bunuıı.ta da Rontrun ar· 
bda{ıı tngilhi öldürmek niyethıd~ 
idi. Mlke'f.9 pifnce, o ~mdf, ;r.a )'.at 

ta veyahut da !lceana. \'i.Ll&ııı.ııda idi. 
Fakat, kt.'ndisini zannettikleri esu 
.lngiliz nerede \-e irim ola.b''irdi: 
Bu ma.eleyi halletse, Klavın maım

miyeti yarı yarıya isbat edilmiş o
lacak\J. Fakat i~ler berbat idi. P, · 
zar ııabahı nerede ise başlıyacaktı 
Ve salı gıinü ilk saatlerde ... Han~ı 
va.sıt:J\ ile olu~a olsun, eğer imkl
nı varna bu gece Astarte yatile, 0-
ceana villaRının eı<ranna vakıf ol
malıydı. 

Nanı<i ile beraber ,,llaya yakla~· 
mıştı ki Rut karşılarına dikildi ve 

- Naosi diye bağırdı. Teyzem kı· 
sanın anahtarını ıslıyor. Mücevhe~ 

leri Dr. Caateina göstermek ıaiy ~ 
tinde. 

Nansi Şllliırarak durmuştu. B .
saniye sükut ettikten sonra: 

- Fakat bu bir cinnet. Ded; ü
zerinde tazıdıklanndan maada diğer 
mücevherlerini kasadan çıkannağı 

teyzem hiç istemez. Ve doktor da 
gecenin bu saatinde a.şağıya tekmil 
mücevher kutula.nnı nakledeceğimi 
zi de ummasın. 

- Bunun için de odanızda. ba -
kacaklar. Herkes orada zaten. 

- Hiç olmauıa gelmemi beklese 
idiniz. Odama. bu şekilde girilmesin 
den hoşlanmadığımı bilirsin. 

Nansi; koşar. gibi yürüyordu. 

Dene bakmadı. yalnız Verandanın 

elektriği altında yüzü kırmızı ve 
deği~ik bir hal almıştı. 

!tut önlerinden eve girmişti. 
Her ikisi de boş SAiondan geçer 

ken Den: 
tsters('nız yukarı çıkmıyayım 

dedi. Gen~ kız dikkatle baktı. Bu 
dakikada mütekabil vaziyetleri me\" 

dana çıkacaktı. Müstakbel müna • 
sebetleri, Juşmanlık veya dostluk 
hisleri kendisini gösterecekti. 

- Arzu ederseniz yukarıya çık 
aanıanır. i<;in bir sebep yok. 

Merdivenlerden çıkarken boynwı 
da altından ince bir zincire bağlı 
anahtarlardan birisini elinde tutu -
yordu. Yukarı kata çıktılar. Kori -
dorda Erneste rastladılar. 

Enıest asık bir suratla: 
- Ne ise gelebildiniz dedi. NP 

olduğunuzu adeta merak ediyor . 
duk. 

Genç kız cevap vermeden oda
ya girdi. Den de kapıdan girer gir
mez durdu ve bir kenara çekildi. 

Genç kızın yatak odasıııa girin
ce, aralarındaki samimiyetin arttı
ğını hissediyordu. Odada her şey 
muntazamdı. Kolonlu karyolasının 

üstünde açık yeşil bir pijamanın ya 
nında beyaz ve altın renkli bir Ki
mono duruyordu. Yazı masasınıı. 
üstu tertemizdi. Tuvalet masasının 
üzerindeki şişeler, kutular yerli ye
rindeydi. Odanın yaıı tarafında ıki 
geniş camekil.nlı kapı, büyük biı· 
balkona açılıyordu. 

Yemekteki misafirlerin lıep~i o
rada idi. Mrs. Brenzler pencereler
den birine yaklaşıruş, Dr. Ga.stelııa 
dışarıdaki manzarayı gösteriyordu. 

(Devamı var) 
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Nakleden: R. Gülseven No. 28 

Kollarını havaya kaldırarak: 
- Nekadar dıı. mllbaliga ediyor

sunua. Şimdi de benden bahseden 
yabancılar ortaya çıktı! 

- Sllylediklerime ılikka t el.se -
niz . Ben "Bu genç hakkında., de
dim. Merak etmeyin karşımda siz-l 
den ı.u ~ekilde bahsetmelerine ka. • 
tiyeıı mü~aade etmezdim. 

- Çok şiikür nllıayet hakkımda 
iyi bir şey söylediniz. 

- Sizin hakkınızda mı? Hıı; ır. 
Bur.lan babanızı düşünerek söyle
dim. 

Genç kız ce\·ap vermedi. Nazaı· -
ları sabit, vücudü dimdik olarak ya 
mmda yürümekte de\'am etli. 

Öğle yemeğinde, herkes o gün de 
nizde yapmış olduğu mahareltm, 
oyunlardım, bahgediyordu. 

Birden Ferit Bey İffete döne -
rek 

- Sizin yüzmek bildiğinizi zan
nediyordum dedi. 

Genç kı' kızardı ve cnap ver -
medi. 

Babagı göğsünü kabartarak ~ö-

7.e karı~tı 

- Kızım l.ıir balık gibi ,·üzer. Ci-. ' 
vurımızda onun kadar iyi ~ üı~ıı. 

cessur bir kim•e yoktur. ı 

- Yıı .. Bu sab:ıhki nıziyetl~rin -
clcıı bunu anlıyanıanıı~ idim. j 

Ferit Bey bunlar: söylerhn if
fet baiıa baktı. Gözlel'im "Size ,;;,-. 
lemi~tim., diye cernp verdiler. 1 

O \·akit, ani bir hareketle taha -
ğıııı iterek, ağlamıya b:ı~ludı. Ve 
henwn y!'mek odasından çıktı. 

Herkes ~lt.?ırmı~. birilıirine bn kı
yordu. Emine ile mürebbiye İffetin 
ı<rkasından gittile1·. 

Bım11 geliure. i'tiham lrnlmanıış
lı. Hen cfo .ıkılma>.a.nı, tahağımı ite 
rek sofradan kalkacaktım. ı 

İlk şa>_<kıı;lık gectikten sonra, 
~ofradakiler, İfletin bu har~k~li 1 
hakkında koııu~urken bı>n de elinı- 1 
deki l.ıı~akl:ı a<aht a~lıt o:m•ı)·or - 'j 
dum. Refik Be)·in bu ~naılıı Şük
rü Bey ile hıma i•licvap e<ler ıı-ibi 1 
baktıfıını fıırkeder gibi oluyoı·tlttm. 
Acaba ne gil.ti ~eyler cW~iinii)·or -
dıı'! Niha.ret "öze karış!ı 

- O kad•r iizülm~;;iııi1 ıletli lf
fel bu sRb:ılı rııhal;ız kalkın:,)tı. 

BRnyoy!ı gittiii;i için <1aha fenala~tı 
galiba. Mernk etme.d:-ıi". 

Herke" •ıı•tu. Ve Emine ile mıi
relıbiyf' gplnek sofraya tt.'krur otur 
dukları zaman k!ın,,e bir ~ey sor
madı. 

xn· 
Ertesi ~iin banyoya gilnıem•; i 

dii~ünli~·ordıını. 11"'~:k:ıt kıılar <lt•ni ~ 

ze ıri<terlcr~e•ı Refik Bey kolıınıa 

-----
girdi ve konu,arak beni plıija b • 
dar sürükledi deniz kenannıı. geldi· 
timiı vakit elime bir silrü gıııets 
sık1'tırarak: 

- Azizim beni burııda bekleyi • 
niz .. Şimdi hatmma geldi. Biri
~iyl& konuşacak bir i~im vardı. Bi
raıdan gelirim. Dedi. 

Yere uzanarak, gözlerimi etrafa 
çevirmeden gazeteleri okumıya ha~ 
!adını. Biraz Honı·a lffct gelerek ya 
ıııma oturdu. Matmazel K~l i a e
JH'Y uzııklardıı kııklı. 

Hiç kımıldamadım. Ba~ımı gıı • 
1.etedeıı kaldırmadım bil!'. 

lffet tirek bir ;.esi,.: 
- Makalenizi okuyup bitırdi • 

•lİZ mi~ diye sordu Sizin yanı ... 
ııızda oturmaya gelmi~tim. 

- Çok naziksiniz .. Fakat (ıı.güıı 

denize girmiyor musunuz? 
- Hayır!. 

- Nire kPııdini1.i bundan mah -
nım ediyor,unuz? 

- Dün çok cğlenıliın de ondan! 
- Diin ~ize yapmış olduı!"nm ba-

zı ııaqihatleı·e mi ima da buluntt • 
y<Jr.~nnuz. 

• -· EYet, \·t: gizin cnn1nızı ~ık ... 
mı.. olcluğum için duydujfum iiztiıı 

Fiye bu kelimeleri •öylerk!'ıı genç 
kı-z uzun kiqıiklerinde beliren bir 
danılll giizya~ını sildi. Se,;in'n tit
re) işinde!\ he-yecanlanarak: 

- Ne o? Hıil:i bunu mu düşiiııii
yor,unuz dedim. Gözlerimi yüzüne 
çevit'diğim zaman, çelıresine ~im -
diye kadıır ra,tlnına<lığım bir cid
diyet gönliinı. 

Yiir.ü "ap•&n gözleri, yorgun ,.e 
çekilmi~ti. Onun bu haline bakın -
ca, hir giin evvelki kızınnlıgımın 

g-,•ııç kızın kalbinde bu kadar lıaki
ki hir ıztırnp doğurtac:ığını iinıit 
etnıenıi~liın. Şimdiye kadar, ne~rli, 
yerinde duramıymı hir kızııı liiyik 
olduğu veya olmadıj!-ı hir muahcı•· 
ye ve bu ~ekilde ehenımi)·et vere • 
ePj(iıı l dii~tinmemi~tinı. 

'l'•e ve ~:uıdetin :ideta ehedi cı -
!arak 

0

)'erle;tigi hu hilrilk kö~kte if
fet mr,ut, etr.ıfına tehessilmlrrlni 
ve sevgi,uıı dağılacak bir genç k~·~ 

gilıi giiriinüvcrıli. Bu şe~·tan gib; 
malılüku hareketsiz, bli.ı•iik gözlr 
l'ine ııe~esiı., dudaklarım bükilk 
görmek bana fena bir esir yl\· 
lll)"Ordu. 

Add.:ı vicdan azabı çekmiy<' 
lıa~ladım. Bunun üzerine iffet>' 
doğnı eğilen•k gayet ><ade \'e arka· 
d.ı<<:u lıir tavırla: 

- Haydi h~ıncn mayonuzu ala -
rak denize girin w. eğlenin. Deci im. 
Neşı-li olunuz ... Size artık bir ~e.ı 

"o)· lemi.ı·ect.'frim .. 
( Devam ı var) 

=======--======~====================~-

Nafıa V ekaJetinden : 
8iYM - Erzurum haltının :ı~8 inri kilomctresınde Fırat tlzcrindc 

yti? yirmi metre açıklığında hir demir kiipı•iinün malzemesi de dahil ola

rak inşası kapalı zarf u'uliyle ıtıiinııkasaya koııulmu~lur. 

1 - Eksiltme 20. 1. 939 tarihine mü~ııclif cuma günü saat on be~L• 
\'Pkalctimiz demiryollar iııo;aat dairesi müııakıı«a komisyonunda yapıla
caktır. 

2 - 1Iuluımmen bedeli ~·üz altmış yedi lıiıı altmış dokuz liı-a altnıı' 
kDruşlur. 

3 - Mm·akkat teminatı dokıı7. bin allı yüz üç lirn kırk ~ekiz ı..11· 

rtt~tur. 

i - Mukavele proje~i, ek~illme ~artııame:ıi, bayıııdırlık işleri ga
ııel ııartnamesi ray inbbıat tertibatı, ray profili, telgraf hattı konsolu, 

köprü şemMı ; :ı.35 numaralı konlr ray tertibatından mllrekkep hir ta
kım müııakaga evrakı sekiz ytlz otuz altı kuru~ muk•bilinrle demir 

~·ollar in~aat daire~imlen tedarik olunabilir. 

5 - Bu münaka!<Rya girmek istiyeııler 2490 ııumarıtlı artlıı·ma ek· 

siltme ve ihale kanunu mucibince ibrazına mecbur oldukları e\'rak vt 

\'esikalarla ehliyet vesikalarını \'e fiat teklifini havi kapalı vQ mlihUrl 

zarflarını eksiltme şartnamesiyle mezkur kanunun tarifatı daire<ind• 

hazırlıyarak 20. 1. 939 tarihinde saat on dörde kadar demiryollar in;ıa 
at dairui münakasa komisyonu başknnlığıııa numaralı makbuz mukahİ· 
!inde ı·ermiş olnıalart lazımdır. 

6 - Bu münakasaya girl'ceklerden liiakal elli metre açıklığınrla tıiı 

d<>nıir köprü imal ve montajını yapmış olmak ~artı aranacaktır. 

7 -- Münakru;aya girmek için ehliyet ve~ikssı almak istiyenleriu re
feraruılariyle diğer ve~ikalarını bir istidaya baghyarak bu istidalarını 

mlinakasanın yapılacağı tarihten en az ~ekiz· giln evvel ,·ekiiletimlz• 
tevdi ederek ehliyet vesikası talep etmeleri lazımdır. 

8 - Mtlnakasanın yapılacağı tarihten en az sekiz giln evvel milrd· 

caat ederek ehliyet vesikası. talep etmiyenlerin bu müddetten sonra ) ·' 
pacııklarl müracaat ıı.azarı dikkat. alınınıyacaktır. ( 4961 ) (8805). 
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Umumi meclisin 30-11-938 ta. li içtimaında tadilen kabul edilen müşteil mıtddeler 

talimatnamesi aşağıya yazılmıştır. lıan olunur. 
Mll$tefl maddelerin muhafazasına dair talimat 

;'.fadde 1 - Bu talimatname hükümleri mayi halindeki ı;\ıumum 
,nıüşteil maddelerle bunların halitalarından mürekkep olup 16 derece 
sulp veya nim sulp halinde bulunmayıp ancak mayi halinde bulunan 

maddelerin muhafaza veya depo l!dildiii yerlerde ve bunların kara nakil 

vasıtası ile naklinde de caridir. • 

Bu talimatname hükümleri hal'icinde kalan mayiat şunlardır: 

a) Alev noktııMı 21 derecede veya daha fazla olup içindeki sulp m:ıd

lllelerin mikdarı sikletine nazar:m % 30 dan fazla olan mayi halitalıır. 

b) Alev noktası 140 dereceden fazla olan mayiler, 

c) Alev nokta~ı 21 dereceden fazla olup su ile her ni•bette hal olan 

nıti~teil mayile1·. 
ııadde 2 - İstiap hacmi beş litreden fazla oJqp itiııe en son defa 

işbu talimatnamenin hükümlerine bibi müşteil maviler konmuş olan ve 

gerek nakliyat husu,unda gerekse depo edilmek üzere kullanılan bo~ 

kaplar dahi bu talimatnameye tabidir. 

Madde :ı - Talimatname hiikümlerine tabi tutnlan mayiler iki f~h

ıike grupuna tabim cdilmi~tir. 

1 - A gnıpn: Su ile hal olnııyan veya ywlnız muayyen bir nisbettı: 

h3l olunan mü teil madclcler ile bunların her nevi hnlitaları. 

Bu grupta tehlike dercccleriı;e göre ayrıc:ı üç sınıfa ayrılır. 

l - Bırinci sınıf: AIC\' noktası 21 dcret•eclen a~ağı olan mayiler 
(henzin ve em<ali). 

II - ikinci wııl'; Ale\· nokla·n 21-65 derece arasıı11la lııılıınanlar 

(gaz ve em~ali). 

IH - Üçüncü •ınıf: Alev noktası 66-140 derece arasında olanlar 
(motorin Vtl emsali). 

2 - B grupu: Alev noktası 20 dereceden a~ağı olup su ile her nis
bette hallolan nıü~teil nıııyilerle bunlıınn halitalnrı. 

Madde 4 - Alev noktasının tarifi: • 

Alev nokta'1, mayilerin 760 milimetre cı\·a siitununa muadil b:ım
nıetre tazyiki altında iştial edebilir bir buh:ır ne~rettiği hararet derece-
11ine elerler ve .4bd - PtıuıkıJ usulli ile açık kaplarda ölçülür. 

:Madde 5 - Tehlike sınıflarınııı is bati mecburiyeti: 

İ~tial edebilen mayileri depo edenlerle alanlar kullanchkları may~n 
gl'Up ve '1nıfını gö.<teren ve mayii gönderen fabrika ve)'ıı büyük şirketin 

f >ir vesikas1111 daimi surette · cıükkfmlarıııda bulunclurnııya mecburdurlar. 

Böyle bir ve.,ik:ı göslerilmediı(i t ... clirde mevcut ma)'iler A grupu • 

tııun birinci s1111fından imi~ gibi görlil'ler ve huna aiıl hükümlere tabi 
ffm]unuı·lar. 

l\faclrle 11 - İ•bu maddenin tatbiki sureli: 

l\Iiişte 1 mayil ~r·n nıuhııfııza:mın \'e depo edılmesiııe mahsus yerlerle 
bunlarm bo~ kuplarının konduğu mahaller ve m"yilerin naklinde kulla

nılan nakil va•ıt.aları a~ağı nıaddelı'rde r<ızılı şartlara güre yapılmış ve 
öylece mulıafaza edilmi~ olııcaklım!ır. 

Macide 7 - l\Iayiab mü~teile kapları: 

ıı) Her kııptaki mayiin mikt;ırı kabın hakiki istiap hııcminc göre 
hesap edilir. Boş kapl:ır mayi miktarının tesbitinclc hcsalıa katılmaz. 

b) Kaplar tamam ile dolclurulmıyacak hiç olmazsa '~ 5 miktarında 
boş yer bırakılacııkhr. 

c) Müşteil mayileri depo muhafaza ve nakletmt>k i~iıı kullanılan 
·kaplar sızıntı yapmıyııcak ve tanklar müstesna olmak ÜLere hava sız • 
dımuyacak veçhile kapatılmış olacaklardır .. 

d) A grupunun birinci sınıfındaki mayileri yanabilir bir matldeden 
yapılmış kap içinde bulundurmak yasaktır. 

e) Sabit kapların okunabilecek mahallerine ve yer altındaki depo • 
\!arda ise tulumba tesisatının bulunduğu yere sabit boya ile mayiin i8ni, 
aid olduğu ırrup ve sınıfı ve miktarı yazılacaktır. 

f) İçinde (A) gnıpunun birinci sınıfındııki mayiler muhafaza veya 

d~po edilen kapların üzerine okunacak büyiiklükte ve sabit mürekkep ve
ya boya ile (ateş tehlik1JJJi) ibaresi bulunacaktır. 

g) İçinde miişteil mayiler bulunan cam veya tuvrak kapların dışııııı 
konan muhafaza k.\hına ayrıca (dikkatli tcışuwcak) ibaresi yazılacaktır. 

h) Yanmaz bir macldeden yapılmış olan boş kaplar ancak imla de
likleri sızıntı yapmıyaeak veçhile kapatılmış olmak şartile toplu olarak 
muhafaza edilebilir. Evvelce içine (A) grupunun ikinci sınıfına veya 

B. grupuna dahil mayiler konmuş ve yanabilir bir maddeden yapılmış 
olan boş kaplar, depo yerinin sınırı dışında muhafaza edilecektir. ;\fo
hafaza edilecek kapların adedi 50 yi geçtilti takdirde Belediyenin ayrıca 
müsaadesi alıpacaktır. 

1\fadde 8 - Tulumbalı satı~ yerlerindeki tulumbalar dış:ırdan her
hanki bir kimsenin kullanmasına mani olacak veçhile kayıt altında bu
lıınmadığı veya tulumba kolunun kendiliğinden kilitlenmesi gibi otoma

tik tertibatı haiz olmadığı takdirde bu yerler daima kilit altında bulun

durulacaktır. Mayi alınıp verilirken dökülme~i ihtimal uahilinde olan 

mayilerin lı1ğım mecraları ile bodrum katına veya kuyulara akmamıısı
nın temini mecburidir. 

Madde 9 - Açık ateş ve liimba kullanma yasağı ve yangın söndür
me cihazı: 

a) Gerek A ve gerek B gurupuna mensup müşteil maddeler muhafaza olu

nan mahallerde (Açık ateş veya lamba bulundurmak, sigara içmek ve

Ya yakıcı şeyler bulundurmak yasaktır). Bu yasak silinmez bir yazı ile 

Ve göze görünecek bir yere asılmış levhalar ile iliin edilecektir. Sun'i zi
Ya kullanıldıltı takdirde ziya membaını ya açılmıyacak veçhile yapıl _ 

llıış bir pencere arkasına koymak veya infilaka karşı emniyet altına alın
mış elektrik ziyası kullanmak şaı·ttır. Tenvirata ait olan bu hüküm pe
takende olarak petrol satan dükkanlar için cari değildir. 

b) Benzin satış yerleri civarında açık ate~le çalışmak mecburiyeti 
halinde bu iş devam ettiği müddet zarfında benzin alıp satmak yasaktır. 

c) Depoya benzin verildiği zaman alevli lambalar söndürülecektir. 
Bu mahallerde icap eden yangın söndürme tertibatı bulundurulması 
llıecburidir. 

Madde 10 - A grupunun birinci sınıfında bulunan benzin ve emsali 

1 mayilerin muhafazıısıııa dair ~arttır. 

a) Merdiven altında, koridor ve dehlizler ile giri~ çıkı~ yerlerinde 
benzin ve saire gibi mayiler bulundurmak yusaktır. 

b) Aşağıda yazılı yerlerde tayin olıın miktnrlar 
buluıımasıııa müsaade edilmiştir. 

kxdar mayilerin 

1 - Meskenlerde, dükkanlarda ve kahve, gazino gibi umumi nıa -
hallerd.e iki litreden fazla müşteil madde bulundurmak ya,aktır. 

2 - İmalathanelerde, bakkal dükkanları gibi }Jerakende satı~ yer-
!erinde 20 litre bulunabilir. 

3--!malitthanelerin çalı~ma tarzı icabı olarak bunula daha fazla mik
tarda A grupuııun birinci sınıfında mayi bulıınma•ı icap etliği takdirde 

imalathane sahibi belediyeye esbabı mucibeli bir istida ile müracaat ede

rek bu iş için hususi bir izin alnııya meeburdur. Bu takdirıle hu m:ıyi:ıt ·ı 
şu ~"kilde muhafaza editır. 

1 - Daima kullnnılmıyan \e içinde kolay yunan madcl~ lıuluıımı -1 
yan kiirgir depo ve ambarlardan 150 litreye kadar. 

2 - Sırf miisteil ma\"İ depo etmek için Y"ı>ılnıış ve üzerindP, iıjçi-
leriıı çah~mıuuna veya ikamete mah$us mahal bulunmıyan Hırxir ve ka
pı.ı clemir mahallerde 500 litreye kııdar. 

' :ı - Daha fazlası için benzin satı~ yerleri talimntnanıes.ııe unrnıı I 
toprakaltı clepolarında 2000 litreye kadar. 

c) Tank veya hiiyük kaplardan mayiler ancak tulumba '"'"'"'•sile 
alınabilecek ve bunları cloldurmak kapalı horu tesisatı ve tank arah:ıl:ı r ı 
va'1lasile olacaktır. ı 1 

el) lki litreden fazla olan mayiler kırılmaz ve yanmaz kaplar içincle 
100 litreden f:ızlııları ise demir saçtan varille veya tanklar için~ saklana
caktır. 

e) Kibriti karbon mayii hiçlıir zaman 100 litrı•yi gcçmPmek şartilc 
yıık:ırda yazılı miktarlurııı ancak beşle biri kadar hulunclurulabilir. 

f ) 20 litreden fazla mayi mııhafaza etlilmeşi haliıı.Je brlediyNlen 
hususi izin almak liizımgelir. 

g) Depo müsaadesi i~in verilecek islic.laya depo yapılacak yerin plii-
nile üzerinde lıuhman in."ıatın tafoihitı gösterilir. {~ç ııtisha re>im il:i-

. 1 ve edilecektir. 

h) Tank arabaları •ahipleri ilk sen·ise bn~lamadaıı eHel hclı ·diye 
nünıurn·,iııe göre yapılmış bir beyanname ile mürııcaat tderek ambayı 
merkez fon heyetine muayene ettirip bir ve.,ika alacaktır. Tımk araba

smın ~ofiirü bu vesikaıı111 aslını veya tasdikli bir suretini daima yanııı

da ta~ıyııcaktır. T:ınk ~oförü ile. muavininin ve arabada bulunacak her 
şahsın iş ba~ında tütun içmesi, kibrit ve çakmağı h,•ı·hangi bir hu.ııo 
için kullanması ~·asaktır. 

Macide 11 - )fayileriıı tren \'eya gemilerle ııakli husll<i hiikünıJ.,.

1 re tiilıiclir. 

)fadc!P 12 - Iloğaziçiııcle deniz \'esııitile nakliyat. dahi liman dahi

linde deniz rnsıtasile yapılan nakliyat hükümlerine uygun olacaktır. 
.J:ıdde 13 - B grupile A gnıpunun ikinci ,;ınıfmd:> bulunan nıa

yilere ait hükümler; 

a) Bu gurupa dahil mti~teil mayileri nıerdiwn altıııd1 ve koridor 
gibi geçit y~rleriııde muhafaza etmek. yasaktır. 1 

b) A~ııgıcla yazılı yerlerde ve mıklarlarda bu grup.ı. dahil ınüşteil ~ 
mayilerin muhafazasına müsaade edilir. 

1 - İkamet edilen mahallerde kahve ve gazino gibi yerlerde 35 lit
reye k:ıclar, 

2 - İmalathanelerle perakende satan bakkal dükkanlarında 100 lit
re \'e kırılmaz kaplar içinde olmak ve dö~emesi sokak seviyesinden 80 1 

santim derin olmak şartile 1000 litreye kadar müsaade edilir. 

3 - İmalathanelerle perakende satış yerlerinin daim·1 kullanılmıyan 
depo ve ambaı·larında 400 litreye kadar (eğer mayiler saç variller içinde 

muhafaza edilip bu kapların üzerinde ölçii ve doldurma. cihazları tespit 

edilmişse ve bu kaplarda. her vakit içine girilmiyen ve döşemesi sokak 
seviyesinden 80 santim del'inde kiirgir bir mahalde ise depo edilecek ma 
yiin miktarı 3000 litreye kadar arttırılabilir.) 

!ıiadde 14 - Perakende benzin satış yerlerine mahsus hiimükler: 
a) Oturulacak bina dahilinde ve ahşap dükkanlarda satış yeri te,is 

edilemez .. 

b) Dükkan ve depolarda bir tenekede 2000 litreye k:ıdar benzin ko
nacak yerler c fıkrasında yazılı şartları haiz olacaktır. 

c) Elli metre kuturlu daire dahilinde üç dükkandan fazla mayiatı 
müşteile dükkanı bulunamaz. Bu şarta uygun olan yerler için etrafında 
yol veya hali arsa bulunması mecburiyeti yoktur. İki depo arasın
daki mesafe plan üzerinde ölçülmek üzere 25 metreden aşağı olmaz. l\Iev 
cutlar miislesnadır. 

d) Benzinler ancak tahtezzemin yapılııcak ve her tarafı birer metre 
toprak veya kum ile örtülecek tanklara konulabilecektir. 

e) Tanklar asgari 5 milimetre kalınlığında saçtan yapılacaktır. 
f) Tankın ledelicap tamiri ve temizlemesi vesaire için üstüne ya

pılacak kapağın üzerine toprak veya kum konmayıp bu kapak cesametin
de bir baca yapılacak ve bacanın üzerinde ağır siklete tahammül edecek 

ve hariçte çıkacak bir yangıııı tanka nüfuz etmesir.e mani olacak şekilde 
bir kapakla kapanacııktır. 

g) Tankın toprak altında paslannıama. ına mani olmak için haricen 
katran veya buna mümasil bir madde ile boyanııcaktır. Hadisatı elektri

kiyeye kar~ı muhafaza için tankın madeni aksamı toprakla nakli elek
trik bir tarzda bağlanacaktır. 

h) Tanklar toprak altına gömülmeden evvel belediye merkez heye
ti feııniyesi tarafından muayene edilerek 2 atmosfer tazyikli su tecrübe
sine tllbi tutulaca.k ve muayene raporu verilecektir. 

i) Havalandırma. borusu kapalı bir yerde nibayet bulmıyacak ve 
alevin geri tepmesine mani bir cihazla mücehhez olacaktır. 

j) Tanktan çıkan bütün boruların zeminden itibaren 10-25 santim 
miktarı harici tesirden müessir olmıyacak veçhile takvi~e edilecektir. 

k) Belediyeye verilecek izin alma istidasına leffedilecek bilı1munı 
maUlmat madd.,nin "c., fıkrasındaki hükümlere uygu,n olacaktır. 

Madde 15 - A gurupunun üçüncü sınıfına mensup mayileı·e ait bil-

Sayfa: 7 
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K>~•UJ!~!~'"' !~.~!!~,~~~~~'~"m~-.k olw 1 
kuştüyü yatakta yatmakla temin edebilirı;iniz. Yün \'e pamuktan her 
~aman i cuz olmakla. beraber sıhhidir. Yılba~ı hediyeleri için hem 
ucuz l~m de ,..or, daima hatırlatacak l'EGAXE YILBAŞI HEDiYE
SiDiR. (1) liraya bir ku~tüyü yastık ve kilosu 75 kuru~a kuştüyil, 
yorgan ve yatakları çok ucuzdur. Kuştüyü kumaşlarının her rengi 
bulunur. 

ADRES: /.<la,ıbul Çalwıakçıkıı·da Sandalyacıla ı· so&·uğuıda 
Ku~tiiyü Fabrikası. Tclefoıı: 2J027 

kiimler. 

A ıı:rupunun 111 (ineli sınıfına dahil mii~teil mayileri muhafaza de

po \"e nakflleri 13 ü:ıcü maddenin 2 ve ilçiincü fıkrası hilkmüne tabidir. 
Bu mayilerin diğer sııııf Ye gruplara dahil mayilerle birlikte muhafa -
za•ı 16 ıncı madde hükmiine tabidir. 

Madde 16 - Mıımhtelif ıı:urup ve tehl:ke sınıflarıııa men•!ıp mü~teıl 1 

mayilerin ayni )'erde depo ve muhafaza edilmesi halinde A grupunuıı 
1 

birinci sınıfıııa mcn•up mayilerin tabi oldukları şartlara tabi olurlar. 

Madde 17 - Toptancılara mah~us mutavas~ıt tevzi ista<yonları. 

1 - Ticaret Oclasıııa petrol mü~takkalı toptancı tüccar olarak k:ı-_ 
yıth olan ~irket ve miie."e"elere a~ağıdaki şartlar dahilinde olmak Ye• 
bir tanesi Anaclulu ve digeri Rumeli kıyı"ıııcla bulunmak üzere iki tevzit 
istasyonu açmak için izin verilebilir. 

2 - Bu tiirrarlar btı depolarını her ~ene muayene ettirereli: ruh
salnamelerini deği~tirmi) e mecburdurlar. A~ağıdaki yazılı fenni e\'sa-, 
fı haiz olan mevcut depofarın ruh•atnameleri tecdit edilir. 

'l - BelN!iyP ılc1ıcıları daimı s 'ırette mü •aka be etruiye salahiyet.tar-• 
dıı·. 

4 - Bu dcpolarcla toprak allı tanklar dahilinde olmak üzere 40 at' 
metre mikabı lıcıızin, gaz, motorin w evsafı a~ağıda yazılı mahallerde de 
~000 litre benzin, 10000 litre gaz ve 10000 litre motoı·in bulunabilir bu 

iiç nevi mayiden birinden az buluudurmnk mukabilinde uiğerinden faz-i 
la bulundurmak hatta tehlikeleri daha az olsa dahi fazla miktarda. bu
lundurmak yasaktır. Muayyen miktardan fa.la ın~Ja mal bulundu
ran tüccHrın izini geri alınır. 

5 - İstasyonun hu>usi e\"afı: 

A) l>öknıe benzin satış yerlerıııe aıt rnlimatnamecle yazılı ev•afı 
haiz toıınık altı lankhırııııla muhafaza edilecektir. 

B) Teneke veya rnril içinde bulunan be:ızinl~r toprak altında ya
pılmış ,.~ giri~ yı·ri dem ir kapaıdı ve içi bolca ha\·alandınlmış hu

susi kıirvr ve bdon malızeıılercl~ saklaııaLilir. Bu clepoııun havalandır
ma lıon:su lıinaııın çatısıııclan daha yük<eke çıkm.1lı ve rıenfezi de ale
vi g~ri ı~ıııııenwsinr mahsus cihaz ile mürehhcz olmalıdır. 

CJ nöy lı• tem·ke ıle benzin saklanan topr;ık altı t!Pposuııun üstündt·ki 
malıalclc ·ınr:ık ın.ızrıt nıı:hafaza edileLilir. Bu t.akıllrde bu yerin dö -

~Pn1e'> l ni ıt'nıindt · n ! O sa•1tin1 <l1!rind 0 vlma . ..;ı \e hu de?Jvdn bıılunn.n ma. 

.zolun tanı:..ın1iyle ı'ö1 ıı~mt:~i 11alinde de Lütün mazotu ı ·-1dap edecek Ye 

dı~arı ta,ıı-tfırmı ' '~k Pb"aclda olm.1;ı ve lı eyeti ıımunıi:·~sinin de kar
yir olması liı z ınıc!r·. 

D) Gaz rn motorin ve mazot; döşenıe•i ıe nıinclcn ' O santim deı-i
niııcle olan \·e <;ukur yeri bur.aya konan ınttyii tamamiyle ahıbilecek ka· 

dar cb'atta olan karııir ve mahalde birlikte muhafaza edilebilir. Bu de

ponını t!ıı havalandırma tertibatını haiz olması lazımdır. 

E) - Benzin saklanan mahal ile gaz, motorin \"e mazotun saklan . 

masına mahsu$ mahaller biribirimien yanmaz duvarlarla ayrılmış ola

caktır. Bu mahallerin kııpuları demirden bulunacak, hiç pencere olmı· 
yacak ve havalandırma borularının ucu alevin geri tepmesine mani ci

haılarla mücehhez olacaktır. Bu depolarclaki elektrik te.ıisatı infilaka 
kar~ı emin bir tarzda yapılacak yani teller kurşunlu ve dm•ar içindt 

hu<usi duyları olacak (ŞALTER) i de dairenin haricinde bulunacaktır. 
G) Bu depolar inşa edilecekleri arsa hudutlarıııdan en aııağı be~er 

metre mesafede olacak ve arsa dahilinde müesseseye ait diker binalat 
ile bu depolar arasınd!' ayni veçhile beşer metre mesafe bulunııcak
tır. 

6 - Bu ista•yonlarda benzinin veya gazın tenekelere doldurulması 
ya<aktır. Beııziııin veya gazın varillere konulmasına müsaade edilebi

lir. Bıı takdirde imla mahalli diğer biliımum binalarc!an ve arazi hudu
dundan on metre uzak olmalıdır. 

7 - Her miiessese bu istasyonlarda on tane onar litrelik ve köpük 
ııc~reden kimyevi yangın söndürme cihazı ile kafi miktarda kum rn saire 
bulundurmağa mecburdur. l\lerkezi bir tulumba ile kuyulara bol mik

tarda köpük verme tesisatı yapıldığı takdirde köpüklü yangın söndür
me cihazlıırındun sarfınazar edilebilr. 

8 - Bu ahkama uygun olan mevcut depolara ruh..•atname verilir , 
Yeni bir depo açmak istiyenler depolarını açmadan ene! vaziyet pla
nını ve binaların planını Belediyeye göstererek rnhsat alacaktır. ve aa. 
cak ondan sonra inşaata başlıyacaklardır. 

9 - Verilmiş müsaadelerin mer'iyet müddeti: 

Madde 18 - İstasyonlar bu hükümleı· dairesiı~de in~a olunduktan 
sonra Belediye reisliğinin müsaadesi olmadıkça hiç bir tadil ve ilave ya

pılamaz, ruhsat aldıktan sonra altı ay zarfında. in~aata başlanmazsa 
ruhsat hiikümsüzdilr. 

b) Müsaadesi almmış bir istasyonun sahibi deği~ecek olursa yeni 
mutMarrıf 8 gün zarfıııda Belediyeyi haberdar etmek mecburiyetin 
dedir. 

Madde 19 - Bu talimatname hükümlerine ııygun bulunmıyan bil
ciimle istasyon satış ve muhafaza yerleri bu talimatnamenin mer'iyet 

mevkiine ır.irdiği tarihten itibaren bir seııe zarfında icabeden tertibatı 
yapmağa ve fenni şeraiti yerine getirmeğe mecburdur. Bu mecburiyeti 
yerine getirmiyen müesseseler Belediyece kapatılacaktır. 

Madde 20 - Mayi halindeki müşteil maddelerin tağşişi ; 

Mayi halindeki mü~teil maddelerin kıymetini dilşUnecelı: veç • 
hıle aldatmak m<1ksadiyle her ne suretle olursa olsun taıtşişl ve bunlara 
su katılma~ı ve muayyen olan kapalı kapların da eksik olarak satıl
n1ası v, snktır. 

l\Iaclde 21 - Bu talimatname hükmüne riayet etnıiyenler umuru 
belediyeye müteallik ahkamı cezaiye kanununa göre tecziye olunur, 

tekerrürU halinde belediye encümeni karariyle bunların ı·uhilatlan ger! 
alınır. (9336).,' - · 
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2~ KANUNUEVVEl! 1938 

Gemilerimiz için Kamarot, Ahçı ve 
Metrdotel yetiştirilecek 

Dt•niz Bank gemileri için mült•hassıs >ılıçılıır, kamarot ve nıetrdo
teller !"Oliştirmek üzere açılacak kurslara k>tyıt ve kakıl ~erniti: 

1 - Deniz Bank limum ;lfücliirlüjlii•ıce Anupnd.ın sureti rnah
su•nda müteha5,ı6 muallimler celberlilmek oureti;-le nazari Ye ameli 
kıır~lar leı<is edf!ecektir. 

2 - Bu ku"lara kJ.~dertilmek için asgari ilknıe:,tep mezunti 
(tercihan orta mekteıı mlzuı·J) olmak şar~"''-

:) - Kayıt ~e~·&itinı muhlevi \'e kur~JOA.r~ Jti ~""e!~l~rin müsUtk~ 
bel hukuk: Ye vezaifini mü~"ir talimatııamrn:n talep "'<lilme~i Ye ala
kadarJarın 15 ikincB-:ii.ntır 1939 tarihine kadar I>eııiz Rank KRn1ar!l 

...;er,·isine nıüracRatleri ihi.n olunur. 

İstanbul Gümrükleri Baş Müdürlüğünden : 
l:.l94 kilo ağaç sahne direkleri 58 kilu yün ınen<ucat 160 kilo tılıbl 

müstahzar 26 kilo ipek kar,,·ola örHisii ve ipek nrnımıc .. t J 32 ıulet "ııo~ eli• 
va! 231 kilo elektrik motörü ve tevzi kahlo~u 64 kilo kenrlir kolan 260 

kilo demir eşya hakkındaki salış ilıinımız Yeni S:ıl>ııh _ı.razete~iııiıı 15-12· 

938 giinü niisha•ıııdadır. İstekliler bu gıızete~·i okuyarak sıüı~a p:elınele-
ri ilan olunur. (9320) 

1 
Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü İlanları ,..._ _________ _ 

Kullanmakla kabildir 
Bir hamlede nede ve grıpı geçırır. Harareti sür'atle dü,ürür 
Baş, di~, sinir, mafsal, adale ağrıları ancak GRİPIN almak 

suntile çuçabuk dcfedilebilır. 

İcabında günde 3 kaşe alınabilir. ismine .. 
dikkat. Taklitlerinden sakınınız. 

ızı günlerce ıstırap cekmekten kurtarır 
En şiddetli baş, diş ağrılarını, üşütmekten mütevellit bü

tün saııcı ve sızıları keser, Neı:leye, Romatizmaya, lnnklığa 
karşı çok müessırdir 

Mide) i bozmaz, kalbi ve böbrekleri yormaz 1 
' İsmine dild,at, taklitlerinden sakınınız ve NEVROZİN yerine 

başka bir marka verirlerse şiddetle reddcdiııiz 

l\Tahallcsi 

Galata 

Sokağı ()in~i 

lllıımhıme tH<l. G. ıncı v~bf hanınd~ 

kalı ve ocağı 

Aylık kira bedeli 
~o. sı Lira J~. 

ı;; -

Yukarıda ~·11zllı valcla aıt kahve oc;,ı(ının :ıı. a. !J;J!I lltJUUlla J:aıl;ır 

kirası 10 giiıı müddetle ıt\'ık arttırmaya kmınıil~lu1. Jı.ak'i ~- 1. !1:19 ""' 
günü saat 14 le yapılacaktır. 

f,t•ldıle1·ln Reyog!ıı Yaklflnr )!mi irluğü Ak.ırat 1ııııesiııe ge!nıe· 

teri. (!!324). 

==-=-ı~~ 
ICild unsuru olan

1 

kullaanıı:ı:. Leı 

tOLIN09~t'. ~oş: .dişle· 
anııupıik rı ıncı gıbı par-

N - LER~ D I 
Et ve sebzelerin ıyıce pışmemesinden, meyvaların güzelce yıkanmamasınaan, ıçılen su

ların temiz ve saf olmamasından hasıl olan solucan dediğimiı barsak kurtları en muzır hay
vanlardır. Bunlar; İnce barsa&"ın :ç zarına yapışarak ve kan emerek yeti4ir V.! ürerler. 
Ekseriyetle çocuklarda bulunur. 

Halsizlik, kansızlık, hazımsızlık, karın ağrıları, karın şişmeleri, burun, 
makat kaşınması, ishal, oburluk, baş dönm~ si, salya akması, sar'aya 
benzer sinir halleri, gece ko,-kuları, görmede, işitmede bqzukluk hep 
bu kurtların tesiridir. ' 

Ti , ı. f c A 
nci devası ır•.' Büyük ve küçiiklere emniyet ve itimadlli verilir. Her ço

cuk seve seve yer. Çocuklarınıza senede bir _kaç defa ihtiyaten veriniz. Aile doktorunuza 
danışınız, . 

DİKKAT: Kullandıktan yirmi dört saat sonra solucanlar düşmezse çocuğunuzda solucan 

olmadığına itimat ediniz. 

1 B C . L 
Tesiri şayanı nayret 

olduğunu beyan 

Marcil!· 

• 

~ 
~~ 

i . ~ 
{ 

.4 
........ 

Dlf MACUNU l~tan Kolinosu 

o<IlJE~.t::::..ıllllil•••••••dünyada mil· 
• yonlarca zevat 

seve seve kul· 
lanırlar. Tüpün muhteviyatı teksif edilmiş olduğundan uıun müd" 
detle ihtiyacınızı temin eder. Büyük tüpü 40 küçük tüpn 22,5 kuruş tut, 

i TÜRKiYE 

1 
Pamuklu Dokuma ve Pamuk ipliğ~ 

i 
1 

1 
1 
1 

1 

Fabrikaları Anonim Şirketinden : 

Pamuk ipliği Satışı: 
Kayseri bez fabrikası n1alı 12 No, 

16 )) 
Paket 415 kuruş 

480 )) )) 

Nazilli basma fabrikası ,, 24 » » 580 ~· 
Ereğli bez fabrikası ,, 24 » ,, 580 ,, 

,, 

1 
Sıhhat Vekaletinin reaml müsaadesini haizdir. Tarzı istimali kutuların içinde yazılıdır. 
Kullanış tarzı: Bir Bisküvit çizgi ile beş müsavi kısma ayolmıştır. Büyükler: Gece ya

tarken iki kutu bisküvit, çocuklar: 10 - 15 yaşına kadar bir kutu, 10 yaşından aşağı ço
cuk!ara her :yaş için gece yatarken bir çizgi bislrüviti verilir. r- Fialı her ~czanede 20 kuruştur. ( İ S M E T ismine dikkat. .ti 

Fiatlarla fabrikada teslim şartile satılmaktadır. İplik müs
tehliklerinin yukarda yazılı fabrikalara gönderecekleri bedel-

Birka~ gün zarfında Ytız,ıı.ıdeki leri mukabilinde ihtiyaçları nisbetinde·iplik siparişi verebile-
küçiik lıurn~ukluklarını \"e .;izgile- ki 2 

Türkiye 
• 

a 
Anonim Şirketınden ~ 

Müessesemiz Üçüncü Parti olarak küp 

şekeri satın alJ1caktır. Şartncmesi 

ve Kristal 

Bahçekapı 

ecnebi 

Taşhan 

42 numaradan isteyeDlere verilir. 

12.Sonlı:anun.1939 Perşembe günü saat On bire kad u teklif 

mektupları şartname esaslarına göre kabul edilecektir. 

İstanbul Belediyesi İlanları 
.............................................. _. 
Söğütlü çeşme - Kurbağalı dere yolunun tamiri 
(1000 liralık i~ yaptığma dair vesika) 
Erenköy - İçerenköy yolunun kalranlanmı"' 
(1000 liralık i~ yaptığına dair \'e~ihu). 

Ke~if bedeli ilk teminat 

t.106,42 97,98 

l89!_).70 142,18 

Kurbağalı dere - Göztepe - Salırayıcedil yohinun katı-an-

!anması (2000 liralık i~ yaplığıııa dair ve•ika). 3823,60 286, 77 

Yukarıda ke~if bedelleri ~·azılı yolların tamirleri ayrı ayrı açık ek
~iltmeye konulmu~tur. Ke.;if e\Tııkiyle ~arlııameleri levazım müdürlü
ğünde görlilebilir. hteklileıfo 2-J!lO ı;ayılı kanunda yazılı ve,;ikadan 
başka bu gibi itleri yaptığına dair ihaleden sekiz gün en·e! vila,·etlen 
alacakları fen ehliyet Ye 938 yılına ait Ticaret odası vesikalariylc ve 
hizalannda gö.sterilcn ilk lem-inal makbuz veya nıektubiyle beraber 
"9. 1. 939 ııazarte8i günü saat 14 buçukta Daimi encümende lıulunmalı-
Uır!ar. (9411). 

ce eri ve 4 numaradan İnce ve muhtelif maksatlara yarayabirim l\uyholn1ağa ba!';'ladığını gördüm 
ve bırka~ hafta sonra 10 yaş cla!ıa lecek pamuk ipliği müstehlikleriııin de ihtiyaçlarını yine aynı 

/.-..·faııb:ıl ./ i111f·ii icra nıeıuurln -
rJ1111du u: 

genç ırliriiııdiinı. şartlarla yalnız Ereğli fabrikasına şipariş edebilecekleri ilan 
olunur. 

lllOCf.~L. biiyiik lıir Viyana pro- ::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:: fe.<ôrünüıı ke~fidir. Pembe renkte-
ki TOKALO:t\ kreminin terkibinde 
Bioccl ,-ardır. Her ak~arn yatmaz -
dan en·el lıu kremi \"e sabahları da İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 

Dir borçtan dolayı mahcıı7. olup 
ııaı·aya çcvrilı11e~ine karar \'Prill'n 
yai'.İhanc C':;tyası 5. 1. 9~~) per~embc 1 

günü 'ant 14 ten 16 ,-a kadar C:ala
lada Karaköy ııala,;ta 6 ıncı kalla \'e 
muhammen kıymeti yüzde 75 ini 1 

bulmadığı takdirde 9. 1. 939 pazar-

beyaz renkteki Tokalon kremini kul- .. ••••••••••••••••••••••~---

- le'i günü ayni saat Ye mahalde açık 1 
arttırma suretiyle satılacağı ilan 
olunur. (13211). 

---------------
f.•tnııbul n.</iyc 4 iiııcii 

ııın h kr 111 ni11d eıı: 
h11k11k 

Ü~üncü kolordu kumandanlığına 
izafeten hazine muhakemat müdür. 
lüğii vekili Nüzhet Erk tarafından 
Yüzlı:ı~ı Remzi ve önce Beşiklaşta 
ka8ap ;okağında 8 :t\o. da ·oturnıu~ 
sıhhiye memuru Celal aleyhine açı 
lan Remzinin irlaresinde bulunan 
kamyona Celalin idare ettiği otomo
bil çarparak kamyonu hasara uğrat· 
nıış olduklarından dolayı 680 lira za
rarın her iki müddealeyhten tahsili 
hakkındaki nakzen cereyan eden 

lanınız. Bu suretle en esmer ve en 
sert lıir cilde çabucak bir gençlik 
parlaklığı ve canlı bir tazelik vere
rek yunıu~atacak ve beyazhıiacak

tır. 

TURA:\' TtVATROSU 

25-13-!138 Pazar ıtünü 
G ünd üv ve Gece 

Sanatkar Nasit. Cemal Sahir 
birleşiği Mezey varyetesi 

Solo, Dliet 

Bir llfa<al 3 Perde 

* Tepebafı dram kıs.mı 
:.ı.; 12-!l!l8 P·ızar 

938 - 2352 numar"alı davanın muha- Giimlüz "ant 15.:Hl da 
kemesinde: l\füddealeyhlerden Ce- AS~toın: ;, perde. 
lalin elyrvm ikamet ettiği yerin meç- % 1~-!l::s Pazar g-iiniJ 

hu! olduğu davetiyesinde yazılan meş Asnıode !l Perık 

ruhattmı anla~ıldığından dav.acı ve- ""-
kilinin isteği üzerine ilanen tebli - t.tiklal caddesinde kom<"di kısmı 
ğat >"apılma,ına ve bu hugus için Giiııtliiz saat n.::o rla 
kendisine yirmi gün.mühlet verilme- J\H"J\ISill'iDl' Tablo 1;) ı 

sine ve mııhakrmenin 20. 1. !l39 cıı- 25-13-9:18 Pazar <!'ünü 
ma günü saat 15 e bırakılmasına ka- Akşamı Mum Sö dii 5 tablo 
rar wrilmi~ Qlduğundan yukarıda i- ---------·----

1 - İdat·emizin P:.ı-:ahahce n1iis~iı-nt fabrika~.;Lndaki Derin kuyuya 
mevzu ;\erling tulumbası içi:1 ~artııanıc, resim n ııümuııc.<ino uygun 
olmak üzere salın alınarak (45) adel ııa"lanmaz çelik mil (45) adet pnr 
!anmaz manşon ve <ı:li>) adet bronz fosfor rataktıın ibaret cenıı111 22;; 
parça yedek ak"am pazarlık usuliyle ck;iltme,·e konmuştur. 

II - Heyeti ıımumiyesiniıı ımıhaınmcn bedeli (2317, 50) lira ,-e 
muvakkat teminatı (173,82) liradır. • 

III - Eksiltme 2-1-939 tal'ihiııc ra,tlıran pazarle"i günü ~aal ı& 
da Kabataşta levazım ve nıiiba;·aal ~ubegiııdeki alım komi;yonuııda y .. 
pılacaktır. 

I\' - Şartnameler para"ız ohırak inhisarlar umum rniidürliiıhı ıııii~· 
kirat fabrikalar ~ubc,indeıı :ılınarngı gibi ııümuneler ayni ~ulJl•dp \"" re 
•imleri de levazım ,-e mübaynat ~ubcsiııdc görülebilir. 

V - lst~klilcriıı eksiltme i~iıı ta~in edilen g[in ,-c saatte ~-üz<lı' 7,C 
güvenme paraluriyle lıirlikte yukarıda adı gc~en komis,vona geiıı.,'kr 

ilan olııııııı-. (!l'.1!:5) 

* 1 - ldaren1izin Pa::-aUah~e Fa.lıJ'ika:::ınlla ~·aptırıhtL·nfrı y~ ::!G. 1~.'';~:"' 

tarihinde ihale edileceği iliın rclilcıı 15202..10 !im muhammen lıedelli ht 

tonarmelerlc "•lil' mütPfcrrik işlerin eksiltnıe-.i g-örülrn 

bir hafta sonraya talik c<lilnıiştir. 

lü1.urn üzt•fı ı 

II - Ji;k~iltıne ~L 1. H~D tarihine rxı;tlı.ran ~tılı gi.inü saat 011 he~ıt 

Kabala"t:ı le'"'mnı ,-e mülıa,·aal ·~ube;iııdeki alını komisyonunda ,·:ıpıl••· 

caktır. 

III - Mühürlü teklif nıc-ktulıuıııı kanını! vc.,;dk il<• in~aat ~ulıenıizclen :ıll 
nacak rhJjyet ve~ika..;ı ve yüzde 7,G g-ü\'C'nnıC' Jlarası n1ukbuzu Ycra ball 

ka teminat mektulıuııu ihtiva edecek olan kapalı zarfların ck;iltme g;ini 

en gec: ~aat 11 c kadar yuk1."'.rıcla :Hlı ge(.'cn alını kon1i~yonu ha:::k ııılığ'tP· 

sim ve adrc'i yazılı müddealeyh 
Celil muııyy~n günde mahkemeye 
gelmediği veya bir vekil gönderme -

makbuz mukahilind<' ,-crilmPsi liızmıdır. (!l l(Y.)). 
diği takdirıle gı_,•ahırıda muhakeme ----------'!-.-----------------4 
ye devam olunacağı ilan olunur. 

38 - 2~.32 

Sahibi' Ahmet Cemalettin S A R A Ç O (; L U 

Netriyal müdürü' Macit ÇETiN Buıldığı yer Matbaai Ebüzziya 
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