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GÜNDELiK SiYASi HALK <3AZETESI 

. MET iNONÜNÜN SEYAHATİ 
Cumhurreisimiz Dün T aşköprüde 
Köylülerle Görüşmeler Yaptılar 

Belediye Ve Halk Savarona Yatı Cu.pıhur 
Yuan 1 HU..,.U. Cahid YALÇIN • • • • Al k u 

Yeni valimiz ve belediye re'.~ reısımızı ma zere 
•iıniz lıtaobullular tarafından bu G • • 
Yiilt bir ıevinç ve ümitle karfılan- D • • ı b J ıttı 
dı; Her muhitte kendisine derin.~ir un ne 0 Uya 
"'"'Pati ve itimat buldu. it bılır, 
Cllyretli bir vali ve belediye reiıİ• 

ERZiNCAN 
HATTININ 
AÇILMASI 

Erzincan, 8 (A.A.) - Sıv&8 -
Erzurum hattının Erzindanda i~le 
miye açılL,ı töreni ayın 11 inde ba 
yındırlık bakanı Ali Çetinkaya ta
rafından yapılacaktır. 

Aııkaradan gelecek davetliler
den başka civar vilayetlerin vali, 
halkevi ve belediye reislerinin l~ 
tirak edecekleri heyetler diğer bir 
çok kimseler törende hazır bulun
mak üzere ~ehrimize gelecekler
dir. 

lstasvonda büyük bir tak yapıl
mış, elektrik tesisatı da tamamlan
mı~tır. 

Fransız - ltalyan 
ihtilafı Büyüyor 

Dün Parist~ de Negüs Lehine İtal
ya Aleyhine Bir Nümayiş Yapıldı 

-·-

ilin müıtakbel muvaffakıyetleri 
İçin elzem olan ilk tartlar tahak
kuk etmİf demektir. 

lıtanbul çok himmete muhtaç 
hir fehirdir. İıtanbullular çok 
teyler bekliyen ve utiyen bir halk 
t.,.. Yapılacak itler de gerçekten 
:Zordur. Bunları takdir ettiğimiz 
İçindir ki valimze ve belediye rei
•inıize elden geldiii kadar, hisse· 
l>\İze düttüğü kadar yardım etme-
1İ vazife biliriz. Bütün bu itler 
!.elediye reiai ile tehir halkı ar~ 
•lllda karfılıklı bir itimada, aaıni· 
llll bir meaai tetrikine lUzuın göı
ı,...İrler. Böyle ahenkli bir çaht
~m semerelerini görmekle bah· 
ti1ar olacağımızı ümit ediyoruz. 

Kaotamonu, 8 (A.A.) - Ana
dolu ajansının hu~u•i muhabiri bil
diriyor: 

Reisicumhur İsmet İnönü, saat 
sekizde 'faşköprUye hareket etmiş 
ve orada öğleye kadar merkez ve 
bölgelerinden gelen vatandaşlarla 
çalışmı~tır. 

ki kömür madeninin i~letilmesi su
retiyle Dadayın büyitk biı· zengin
liğe mazhar olacağını kuv\·etıe um 
maktadır. 

Belediye dahili aksamından ba
zı kl'ımları henüz ikmal edilmt
yen yeni halkevi binasının Balonun 

(Sonu 3 i;ncü sayfada) 
Bundan başka ziraate, mektep!---------------.. 

Öğleden sonra Kastamonuda 
kalmıştır. 

Dadaylıların Sevinci 

Kastamonu, 8 (Husu•! muhabi 
rimizden) - Biltiln Daday halkı 

Reisicumhur İsmet İnönlinün dün
kün teşriflerinda almJ.\I oldukları 

izahatın Dadaya mesut bir i6tikbal 
hazırladığında müttefiktir. 

ihtiyacına ve köy kalkınmasına a
it de yeni işler bekleıımektecliı-. 

Savarona yatı dün ııitti 
Reisicumhurluğa ait olan Sava

roııa yatı, İsmet İııöııünün İnebo
Iudan Zonguldağa kadar yapacağı 
deniz seyaahti için hazırlanmış ve' 
dün limanımızdan hareket etmiş- ' 

tir. 
Hava fırtınalı olduğu takdirde 

yat geri dönecek ve Cumhurreisi -
miz seyahatlerini karadan yapa
caklardır. llı:uhterem Liltfi Kırdar her ta- Herkes 'bilhassa Derelitekirde-

~aftan yil:kRelen türlü tilrlil istek-,=============~=========:::=:=.==== 1 
!erle karşılaşıyor. İçindekini SÖY· 

11 1 
y • v 

leınek, derdini bil'Rz dökm~k ihti- -ıstanbu u ar enı a -
~aciyle çırpman İstanbul halkının 
hu vesile ile dil! biraz açıldı: Mat- 1 ? 
buat harekete geldi; şehrin nok- ı·d N 1•811

·yor ar 
sanıanna dair neşriyat çoğaldı. 1 en e . 

Söylenen sözler arasında doğ-
rusu eğrisi, icrası kabil olanları 
ile hayalAt ,·adisine kaçanları, 
bugün için yapılabilecek şeylerle 
~>.un zamanlara ve •büyük masraf 
lara muhtaç olanları vardır. Bili 
hunlara yeni yeni hayaU.t llAve
sindeıı miictenib davranacağız. ı 
l'eni vali ve belediye reisimizden 
ticaiarınıız yalnız birkaç prensip 
noktasıııa inhisar edecektir. Ken -
<lisine akıl öğretmek yahut işleri
ne karısmak a'hnimizden ge~ 
lııez. · 

Belediye i~lerimizde öteden -
},eri hallcdilenıemi• bir nokta var
dır. Belediye, büt~esi ııiıı darlığın 
d.an şikayet eder: halkın dilekle
rıni Yerine getirebilmek için kafi 
\·aridatı olmadığını ileri sürer. 
l>akat muhakemesi biraz yerinde 
lıiç kinrne yoktur ki belediyeyi ya
Paınıyacağı büyük deği~iklikleri 
fiile rıkaramadığındaıı dolayı 
llıuahe,:eve kendi inde hak gör-

[İstanbulluların derdini dinliyen muharrirlmızin yazısı 7 nci saytada] 

&Un. • 

İstaııbulun esa•lı surette ima
rını ınutıaka fevkalade bir .rardı
~a, ayrı bir varidat membnınm 
Ulunma•ına bırakmak hususun. 
~ herkes belediye ile müttefiktir. 

1 talkın asıl sınirine dokunan şey
er Yapılması paraya muhtaç ol
~ıYa.n işlerin ihmal ed'lnıesidir. 
b esaııı havagazı yahut elektrik 
koru.sunun tamiri için açılan ~u
e Uı·Jarın kaldırım taşlan günler
be dUzeıtilmez yahut pek kaba ve 
ı ecel'ikaiz bir surette tamir olunur
ltıa hunu ancak dikkatsizliğe ve ih
ltı~le hami edebiliriz. Belediye rei"f
Iı·;z 'lllevcut bütçeleriyle yapıla
~ae_cek işleri hakkiyle fiile çıkar
haı ga murnffak olur"a İstanbul 
k kının gönlUııü esaslı surette 
a>.anın14 olur. 

il :aelediye biitçe,ine gelince.. 
tıı~rada akıl erdiremediğimiz nok 
Qi ar vardır. Biz kendimizi bele-

Yeye k . . . 
~o Ço verırı verıyor zannedı-
hı:~z. Halbuki nüfusu yedi yüz 
~azı •bulan İst.anbulda belediye 
llu feJeri lilyıkiyle görülemiyor. 
da~ Verdiğimiz verginin azlığın -
<!ite l'lıı fleri geliyor, yoksa tahsil e.. 11 

Vergilerin israf edilmesinden 
Hüae,.Uı Cahid YALÇIN 
(Sonu 3 üıııtcü aayfadll) 

Ecnebi Şirketleri 
Satın Alınıyor 

Nafıa Vekaleti Yeniden Yedi !şir
ketle Müzakereye başlıyor 

Ankara, 8 (A.A.) - Haber aL 
dığımıza nazaran hiikiimetimizin 
satın almağa kar.ar verdiği şirket
ler meyanında İstanbul tramvay, 
İstanbul tünel, İstanbul hava gazı, 
İzmir tramvay, ve elektrik, İzmir 
su, Burga elektrik şirketleriyle müt 
tehit elektrik şirketi elinde bulu
nırn Edirne, Tekirdağ, Balıkesir, 

Gaziantep ve J\ler•in elektrik tesis
leri vardır. 

Nafia vekaleti satın alma kara-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Elçılikierde tebeddül 

yak! 
Ankara, 8 (A.A.) - Bazı gaze 

telerde elçiliklerde tebeddülil.t ic
rası karalaşmış olduğunu bildirmiş 

lardir. 
Anadelu ajansının haber aldı

ğına göre, elçiler arasındaı değişik 
lik yapılması hakkında hükümetçe 
bugüne kadar alınmış hiç bir kara.r 
mevcut değildir. 

rım bu şirketlere tebliğ etmiş ve 
mezkür şirketler de satışa muvafa 
kat ettiklerini bildirmişlerdir. 

Şirı.rntlerle ~·akında müzakere-
!ere ha~lanaca ktır. 

Tramvay şirketile 
Yapılan müzakereler 

Ankara, 8 (A.A.) - Nafia ,.e-
kületinin satın almağa karar ver
miş olduğu İstanbul tramvay şir
ketinin mümessilleri vekaletle te -
masa başlamış ,.e Yekiilete teklif 
mahiyetinde telekki edilemiyecek 
bir muhtır.a vermişlerdir. Vekalet 
de bilmukabele tesisatı iptidaiye 
hakkındaki düşünceleriyle müba
yaa şernitini ihtiva eden bir muh
tırayı kendilerine tevdi etmiştir. 

Haber aldığımıza göre, hükil
metinıizin sarih ve müsbet müba
yaa şartları muvacehesinde şirket 
mümessilleri Brükselden talimat 
istiyeceklerini dün vekalete bildir
mişlerdir. 

Tasfiye Yok! 

muştur: 

(Sonu 3 üncü sayfv~ \ - -----
Dolmabahce • ,...... . 
Jt acıasının 
Talıkikatı 

Dolmabahçede 11 vatandaşın 

ölümü ve 6 vatandaşın yaralanması 
ile neticelenen müessif hadise et
rnfında tahkikat yapan mülkiye ve 
adliye müfetti~leri dün de vilayet
te meşgul olmu~lardır. 

:ltüfettişler dün hi'ıdi•e etrafın
da e~ki (6) ıncı şube müdürü Fai
ğı dinlemişler \'e eski polis müdür 
muavini Kamranın tahriri maliıma 
tma müracaat etmişlerdir. 

Bundan başka bu hadise etra- · 
fında malümatı olan bütün polis ve 
zabıta memurlan dinlenilmekte
dir. 

Hauise etrafında yaralanıp has 
talıanede tedavi edilen ve edilmek 
te olan bütün yaralılarııı da ifarle-ı 
sine müracaat olunacaktır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
HER SABAH 

Selam Bahsi 
isminin gizli tutulmasını istiyen 

bir oku3·ucu şapkanın kabulünden 

·-

Belediyede Yeni Cahşma Sistemi 
Verilen Emirlerin Ne

ticesi Bildirilecek 
Valimiz Lutfü Kırdar muamelatı 

devr için bugün Manisaya gidiyor 
İotaııbul vali"i ve lıelediye rcı;i ı 

doktor Lütfi Kırdar bugün Bandır
ma tarıkiyle J\Iani"aya gidec.,ktir. 

Yeni valimizin orada iki gün ka 
dar kalacağı tııhmiıı olunmaktadır. 
J\lanisada muam elatı reni v:ılire 
de\'l' \ ' C ~Ian i -alılara da veda cde
cek•ir. 

Manisada yeni bir çalı~ma 
sistemi 

Yeni vali ve lıelud i.ı·c reisimiz 
belediredeki çalı~malara yeni bir 
hız vermi~tir. \':ıli Lfıtfi Kııxlar 
salıah erkenden şehri tefli5 etmek
te ve bilhasa temizlik i~leri üzerin_ 
de notlar almaktadır. Öğlcd~n son 
ra belediyeye gelen lıütüıı şııbe mü 
dürlerini çağımıakta \'c kendileri
ne bu hususta lüzım gelen diı·ektif-

• • • ~ ·,. • ' • • ' • •,J> • • ,... 

!eri vermektedir. \'e aksam geç 
rnkitlt•re kadar direktiflerin t.atbik 
olunup olunnıııdığı hakkında malü 
mat almaktadır. Y c nı \'ali bilhas
sa sıhhat \'e temizlik ı1leri üzerin
de e lıt'mmiyct!e clurnıaktndır. 

Valinin dünkü tefti~leri 
Yen: vali \"e bele-dire rei ... imiz 

dün ~ahah d:ı cr"kenden ~ehri tefti~ 
i~lerine lıaşlamış1ır. Sabahleyin 
dojiruea Taksim<' gôderek rıkılma
sma karar \·cı·ileıı helanın etrafın
r<a son tetkikler üzerinde durmuş 
ve Tak<im bahçesine giderek bah
çenın tanzimi i~iylc yakından ala
kadar olmu~lur. 

Gerek heliıııııı yıkılmaıııdan son 
ra ve gerekse Tak•im bahçesinin 

(Sonu 3 üncü sayfada) 

Cihan Baş Pehlivanı 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

sonra henüz doğru dürüst selam K Ahın d • 
,·ermeyi öğrenememiş kimselerin ara e 1 n 
pek !;Ok olduğundan şikl>yet ediyor. 

Bu §ikayeti mevzuubalıs eden ga- ---Avrupa Gu·· reşlerı· zete de bu haklı serzenişi (doğnı •••••• 
selam verelim) ba~lığı altında neş-
retmiş. 

Evet, doğru sellim verelim, daha 
doğrusu doğru selil.m vermeyi öğ-
renelim... Ancak doğru selam wr- S • d 
meyi öğrenmeden ene) selam \6- enesın e 

Bu Gürbüz Türk Pehlivanı (1900) 
Cihan Baş Pehlivanlı

ğını Nasıl Kazanmıştı ? 
rilmesi lilzımgelen ,,eyleri de Iayı

kile öğrenelim: Bakarsınız ki san
cak g~iyor. Kellesi, kulaı\1 yerinde; 
Ü'>tü bası temiz bir bayımız şapka$ı 
kafasında sancağın önünden gl'Çi -
şini o güzelim öküz bakı~larile sey
recler. 

Cenaze ge~r, aldırış eden, şap
kasını çıkarıp bir ölüye karşı diri
lerin son bir ihtiram rasimesini 
yeriue getiren pek azdır. 

Binaenale~Jı, doğru selii.m ,·erme
yi öğrenmeden enel selam veril-

00 00 :ııı 

Koca Yusuf Pehlivanın Yenemediği "Poi 
Pons,, un Sırtını Yere Getirıniş Olan Kara 
Ahmet Pehllvarın Avrupa Güreşlerini ve 
Bu Güreşlerin Heyecanlı Safhalarını Ya
kında "YEN/ SABHA,. Sütunlarında 
bulacaksınız 

mesi lazım gelen şeyleri liyikile ;İİİİİİİİİ;iiİ;iiİ~~~~ 
öğrenelim. 

A. c. 



• 

Sayfa: 2 

P~ŞANIN 
ÖLÜMÜ DEKi ESRAR • 

Yeni Sabahın Tarihi Tefrikası : 8 

Enver Paşanın Mos
kovadaki Odası 

O gün 
tup 

Paşa Sabahtanberi Mek
y azmakla Meşguldü 

Çıkan kısmın 
hulasası 

ısıs yılı birincilefl'İııin ao
nunda; dört yıl süren Umumi 
Harp bitmİf .... Talat Pqa kabi
nesi diiferek izzet P&f" aadraı:am 
olmuttur. 

Bir ıece Ennr, Tal&t p&f&la 
la Bedri ve Nazım beyler Enve 
Pqanm yalısının nhtımıne yana. 
fBD bir Alman motorbotuna ıiz!i 
ce atlıyorlar. Cemal pafa da Boya 
cı köyündeki yalısından bir sandal 
la Bedri ve Nazım beyler ve Enve 
patanın bulunduğu motorbot 
seçiyor. Bu motorbot p&fala 
rı bir torpito muhribine ııötürüyo 
ve muhrip Karadenize çıkıyor. 

• •• 
Bir hayli zaman aonra Enve 

patanın (Baku) da aktedilen tar 
milletleri ko~eaine iltirak etme& 
ne tahit oluyoruz. Konıreye (Zi 
novyef) riytaet ediyor. Eııver pata 
konıre salonuna girince büt ·· 
murahhaslar kendisiyle alakadar 
oluyorlar. Reis alakayı kendi söz 

1 
)erine yeniden celbetmek için nu 
kuna devanı ediyor. 

- 3 ~-;; -
Ve nihayet Enver pa~a İstan -

buldan sonra Alm:ınyaya ve oradan 
da Vilna üzerinden :Mo$kovaya geç
miş ve kongreye de i•tirak etmisti. 

İşte kongrede bu günlerin t;rihi 1 

kı<aca gözden geçirilmi., ve ıttihada . 
dahil olan memleketlerden mü•lü-

Enver Paşa, Harbiye Nazırlığı 
zamanında « Celadet topu »nun 

küşat resmini yaparken 

O günlerde İngilizlerle Sovyet
ler arasında şiddeli mücadele baş
Jıamış ve Sovyetler şark milletlerini 
se-rbest bıraktıklarını lbildirmişler
di. Acaba kağıt üstündeki bu ka
rar hakikatte nasıldı? Enver paşa 
bir gün evvel Kremi sarayında 
Lenin ile bizzat konuşmuş saatler
ce muhtelif meselelere dair müze
kerede bulunmuş. Fakat kendi 

• man olanlar arasında sempati topla- arzul:mndan hiç birisini ona kabul 
mak gayesi takip edilmişti. ettirmek imkanını bulamamı,tı. E. 

Bu hadiselerin en mühimleri Ba- sasen Lenin Enver paşa ile konu
küda cereyan ettiği için Kara Elmas şurken daima kaçamaklı kelimeler 
merkezi olan bu şehirde kongre top- kullanıyor ve esas mevzun temas 
lanmıştı. edince derhal slizü değiştiriyordu. 

Enver paşa Moskovada Em·er pa~a Lenin'in tabiyesini 
l\foskovada paşnın hususi oda- anladığı için o da mevzuu değiştir-

sındayız.. miş ve havadan sudan konuşmağa 

Enver pa~a elinden yazı kalemini başlamışlardı. 
Bundan başka o güne kadar 

bıraktı. Sabahtanberi mektup yaz- Enver paşa Sov;•et Rusyanın ileri 
makla meşguldü. Fakat yazılacak gelen b!itün ~ahsiyetleri ile teker 
o kadar çok da do,,t vardı ki.. teker görüşmüş ise de mü~bet bir 

Kalemi yine eline aldı. Bir mck- neticeye vasıl olamamıştı. 
tup daha yazmak istiyordu. Lakin Enver paşa pencereden sokağa 
kaç gündür zihnini kurcalıyan nok- bakarken bu hadiseleri birer birer 
tadan bir türlü kurtulamıyordu. 1 gözünden geçirdi. Vaziyetleri dinç 

Esasen bu mektupları sırf bu kafasiyle ~essizce bir kere daha 
dü~üncesini unutmak makoacliyle, mü!ılhaza etti. 
daha doğrusu oyalanmak arzusiyle Krndi noktai nazarına göre 
yazıyordu. Zira mektuplarının için-' Rusyada bir iş yapabilme~ine im
de daima havadan sudan bahscdi - kfın yoktu .• Ne yapacaktı? Gün
yor ve mühim , ciddi mcsclekre lcrdenbcri kafasında planlarını çiz 
kat'iyen yanaşmıyordu. 1 diği kara'1nı acaba tatbik ede-

Mektubu ynzmak için yine te - Lilccek miyd'? 
febbüs etti. Fakat fikrini kurcalı- Düşilndü taşındı, plfııılarını bir 
yan nokta üzerinde durmak ve kara.. kere daha kafa•ı içinde dolaştırdı. 
rını vermek zamanı gelmişti bile. Ve nihayet kararını verdi. l\[u • 

Hemen kalemi kağıdı bıraktı ve hakkak muvaffak olacaktı 7 o hal
ayağa kalktı. Yavaş yayaş oda için- de ... 
de dolaştıktan sonra yatak odasına - J\Ioskovada da hfLla ne bek
geçti. Ve şezlonga uzandı .. Gözleri- liyorum ... diye bir kere daha mı
ni dıvarda sabit bir noktaya dikerek rıldandı. Sonra kararını vermiş in
daldı.. sanlara mahsus bir istirakati kalp 

Ne düşünüyordu .. O esnada ya- le masanın başına oturdu ve basla
ııında bulunanlar ve parlak göz!&- dığı mektubu sonuna kadar 'bir 
rinin içine bakanlar onun kafasın- hamlede tamamladı. 
daki bütün plılnlan bir an içinde Giyindi ve biraz bava almak i-
okuyabilirlerdi. çin sokağa çıktı. Mektuplan da 

Böyle ne kadar kaldı biline- kimdi refakatindeki adama vere
mez? Fakat düşündü düşündü. Ni- rek sert adımlarla llfoskova sokak 
hayet büyük bir can sıkıntısının !arına daldı. 
sebebini bulmuş ve ondan kurtul
mu.ş insanlar gibi geniş bir nefes a
larak süratle ayağa kalktı ve pen 
eereye doğru gider~k sokağa baktı 
ve kendi kendine bilt!ln kafasında.. 
lrtleri birden söyledi. · 

- l\1oskovada hala ne bekliyo
rum? 

Dudakları arasından istemiye 
istemiye fırlıyan bu kelimelerin al. 
tında Enver paşanın ne yapmak is
tediği kafasında.ki planın n• oldu
ğu gayet iyi anlaşılıyordu. 

* Akşam eve gelen Enver paşa 
artık memnundu. Kararını derhal 
tatbik edebilecekti. Fakat ... 

Ertesi gün veda için gideceği 
Sovyet ruc;ıasmdan sonra hayatı 
ne safhaya gire-cekti .• 

Umumt Harbin sonunda .. Da
ha doğrusu bir sonbahar gecesi 
İstanbuldan Cemal, Tallit paşalar
la birlikte memleketi terkettiği 
günden itibaren 3 yıl geçmi~ti. 

(Devamı var) 

, Tl.NISABAH 

Yüksek Muallim 
Mektebi yeni · Okuyucularımız 
Binaya Taşındı Diyor ki: , 

Yüksek Muallim mcktebiVe -
fadaki yeni inşa olunan yurd 
binasına kısmen taşınmıştır. Bina 
tamamen ikmal edilmiş o!maı;ına 
rağmen tcfrişatırun kısmen noksan 
olması yüzünden mektep ida
resi ve az bir kısım talebe eski 
binada oturmaktadular. Yüksek 
Muallim mektebi talebesi arasında 
eskiden beri faal bir teşekkül olan 
(Yüksek öğretmenler kurumu) bu 
sene için geçen senelere nazaran 
daha dolgun bir programla çalış
maktadır. 

Kurum, talebeleı·e ve eski mezun 
!ara satılmak üzere, mektebin ta
rihçesini ve bugükü halini tebarüz 
ettiren nefis bir broşur de hazırla
ını.ıı ve satışa arzetmiştir. Broşür
de mektebin eski mezunlarının ve 
yeni talebesinin tam bir listesi var
dır. 

Bir taksi şoförünün 
acıklı bir şikayeti 
Yeni valimizin !stanbulu dola

şarak birçok esnaflannın dertlerini 
dinlediğini gazetelerde okuyoruz. 
Birçok Şoförlerle de görüşmüş fa 
kat bizler elimizde eski otomobil
ler bulunduğu için İstanbulun üc 
rlı. köşelerinde ekmek paramızı çı 
karmak için didişen zavallı eski o. 
tomobil Şoförleri yeni valimizle 
görüşmek fırsatını bulamadığımız 

gibi Valinin de esnafları ayn ay. 
n dinlemesi ka'bil değildir. Bina 
enaleyh gazeteniz vasıtasiyle ol
sun eski otomobilciler dertlerimi 
zi dökmeğe karar verdik. Herke•· 
bilir ki birçok Şoförler Belediyf 
plfika borcundan ötürü otomobil 
!erini parçalayıp fena vaziyetlere 
düşüyorlar. Hatta plakasını da 

Ve bu güzel 
satılmaktadır. 

broşür (3) liraya kendi götüremiyerek Belediyeye 

Kurum bundan başka haftada 
bir ge-ce verilmek üzere zengin bi 
konferans programı da hazırlamı~
tır. 

Program tatbik edHdiği takdir•1e 
memleketin bir çok tanınmış sima
ları Yüksek Muallim mektebi kon
ferans salonunda konferanslar ve
receklerdir. 

posta ile gönderiyor. Belediye de 
bu plfikadaki alacağım alamıyor. 
Birçok mal sahipleri didinerek 
kazandığı sermayeyi hurdacıya 

az para ile satıp nihayet yine el 
otomobillerinde Şoförlükle hayat
laorını kazanmak mecburiyetinde 
kalıyorlar. Buna da sebep taksiye 
çıkan yeni otomobillerdir. Fakat 
di~·eceksiniz ki taksiler ba~tan a-
şağıya hep eski obmobillel'le mi 

Üç Aylıkların 
Vizesi Hakkında 
Yeni Bir Emir 

Üç aylık maaşlarını kırdıranla 
ra haziran, themmuz, ağustos 939 
tarihinde mal müdürlüklerine gidip 
ellerindeki kopunlan vizesiz olarak 
getirmeleri banka tarafından temin 
edilmiş ve bu Maliye Vekiileti tara
fından şehrimiz Defterdarlığı vası

tasile şube mal müdürlüklerine de 
bir tamimle bildirilmiştir. 

Bu vaziyete göre banka mal mü
dürlüklerine uğramaksızın önümüz 
deki maaş devresinde müşterileri

nin cüzdanlarını kabul ede-cek ve 
bankadan maaşlarını kırdırmak 

suretile alanlar hem zaınarıların

dan ve hem de gidip gelme ve yol 
masraflarından kurtulacaklardır. 

Soy adlı mühürlerin Noterden 
tasdikini banka kaldırmış ve müş
terileri masraf bakımından da bü
yük bir yekfından kurtarmıştır. 

Bugün, hfilcn bankadan maaş 

alan on bin kişi bu kolaylıktan isti
fade edecektir. 

Bankaya müracaat ede-cek olan
lara maaş alacakları günleri gös
teren ve numaralı fişler verilmek
tedir. Bu suretle izdihamın önüne 
geçmek için tertibat alınmıştır. 

7 günde Emliik bankasından ma
aşlarını kırdırmak suretile maaş 

alanlar 6 bin kişiyi bulmuştur. 
Bankaca maaşlar bu ayın on be

şine kadar bitirilmiş olacaktır. 

•dolsun? Hayır. 1 
Bu iste Beled.ye pek nıiie>>iı Salih Kılıç Jstanbuldan 

bir n:'izımlık rnzifesi görebilir: 
Polonez köyünün teml!ki Yeni otomobil çıkarmak isti - ayrıldı 

Yen kimse eı· d B 1 d. b Çorum Valiliğine tayı'n edilmiş 
Polonez köyünde, bugün varis- · ın e e e ıye ' orcu 

1 
olmıyan plfıkaası olduj!:u takdirde olan sabık İstanbul Emniyet Dirck-

eri Polonyada bulunan Çar Toves b törü Salih Kılıç diin akşam sa'.lt 
kiye ait bir çiftlik vardır. Yapılan yenitarnkayı taksiye çıkarabil:<iıı, ycdiyı' on geçe 1stanbuldan hareket 

şaye yo ·sa çıkaramasın. O vakit 
uzun tetkikler neticesinde Polonya ed Ank k' ·1 hr Belediye borcu içinde yuvarlanan en ara e ıspresı e şe imiz-
lılara ait bulunan bu çiftliğin, hiıla k' 1 b'll . den aynlmıştır. 
Polonez köyünde oturan Polonya- es 1 ~ omo 1 eıd·ın plakaları lçir. Salih Kılıcı, yeni Enıniy<;t Dirck-
lılara tC1mlik edilmesine karar ve- az ço parn e P-ceği muhakkaK 

tır Yeni araba ç ka k k. .. törümüz Sadri Aka ile Emniyet 
rilmiştir. Çiftliğin varisleri Polon. · ı raca ıms, evvela bir eski otomobil pıi\kas· amirleri ve şahsi dostları uğurlamış 
ya hariciye memurlarından birini u tı edindikten sonra Beled'yeye mü- r. 
mum i vekil tayin etmiş 1 erdi r. 11 "'""'"""""">A/'>A/'vvvvvv""'""'""""""'"' racawt edecekhr. Bu ~ekilde o e•· "' 

Geçenlerde yazdığımız gibi bu ki pli\kanın Belediyeye olan bor. 
vekil, yeni İstanbul valisini ziyaret cu da ödenmiş olur. Plaka borcu 
etmiş ve bu meseleler üzeı·inde ko- içinde kıvranan, kö~e bucak ka
nuşmalar yapmıştır. bir" çivi çakamayıp günden güne 

Bu işle meşgul olan hariciye ve fena vaziyete düşen eski otomo . 
kaleti de bu hususta lazım gelen bilciler rahat nefes alırlar. 
bütün teshilatın yapılması için vi- Eyüpıultan Şoförlerinden 

Yeni açılacak yah mek
teblerınin hazırlıkları 

tamamlanıyor 
!ayete emir vermiştir. Bunun ilze- ı323 ıicH numaralı 
rine dün vali muavini Hildai Kara. HÜSEYiN UYAR 
taban vilfıyette bu hususta meşgul Yeni Sabah - Her sene mo-

İstanbul maarif müdüı~yeti ye
niden açılacak dört köy yatı mekte 1 
bine ait hazırlıkları tamamlamak

1 tadır. • 
olmuş ve bir teknik heyeti kabul e del değiştikçe taksi otomobilleri
dilerek yapılacak teshilatı görüş- ni yenile-mek birçok Türk parMı· 
milştür. nın memleketten çıkması demek 

Vilayette yeni yollar tir. Zaten A vrupada bile lstan-
938 bütçesinde vilayet yolları bulda çalışan taksi arabaları ka· 

için ayrılan tahsisat 325 bin lira i- dar lüks otomobile pek t~>ad'if e
di. Bu miktara sonralan bir tah- dilmez.Zaten kazançları fazla olmı 
sisat ilave olunmasına rağmen bu yan Şoförlerimiz her sene şekil ve 
paranın yolların tamirine ve yeni- biçim değiştiren arabalar ted:ırik 
den in~ası için kafi olmadığı görül- edeceğiz diye bii•bütün perişan 
müştür. oluyorlar. Neticede de bundan 

Maarif müdürü Tevfik Kut'un 
yaptığı şile seyahati de bu mesele 
ile alakadardır. Şimdiye kadar a-1 
çılan köy yatı mekteplerinden çok 
iyi neticeler alınmıştır. 1 

Yapılan hesaplara göre bu is ·butu~ lcmttu, memleket dışındaki 
için 507000 liraya ihtiyaç a d ' fabrıknlnrın kasalaı~na akıyor. 

v. r ır. Hem S f"· .. h d B 1 d' · 
Tahsisatın bu hadde yükseltil · ' 0 oru em e e e ıveyı 
için alakadarlara müracaat o7es'. zarara sokan bir vaziyetin -u~ 
mustur un 1 veya bu şekilde ıslahı memlPket 

' y
0 

• 1 b" l için el'Jet hayırlı olur kanatınde 
enı yapı an ın~ r viz .. 

Vilayete ait bazı binaların ta- ._. _____________ _; 

İstanbulda yeni açılacak yatı 
mekteplerinin '!emtleri de takarrilr 
etmiştir. Bunlar İstranca, Ayaza
ğa, Elmalı ve Alemdağı köylerinde 
açılacaklardır. 

İktisat Profesörünün -
. f k Dersi 

Diin saat 1' da iktı"1lt fakültesi 
nin iktı -at profe•örü Dobresbergcr 
matem dolayısiyle tehir edilen açı. 
lış dersini birinci sınıf ders salonun 
da vermiş ve rektör, dekan ve pro-ı 
fesörlerden maada, büyük bir tale
·be kitle•i tarafından alaka ile din-ı 
lenmiştir. 

miri ve yeniden inşası hususunda 
kararlar verilmiştir. Bu kararın 
tatbiki olarak diln vilayet ve def
terdarlık binalarının tıamirleri için 
kO'!ifler yapılmıştır. Ayrıca Şişha 
ne karakolu civarında yeni bir ma.1 
!iye şubesi yapılması da tesbit edil
diğinden lazım gelen bütün ke
şifler hazırlanmıştır. Samat~0ada in 
şaatı devam eden maliye şubesi 
tama.men bitirilmiştir. 

Profesör derse evvela Türkçe 
olarak başlamış ve uzun alkışlar

Yeni Emniyet ·Müdüriimüz Bay dan sonra, daha fazla TUrkçe deva 
Sadri Aka dün bütün Emniyet teş- ma·muktedir olamadığını· söyliye • 
kilatına bir tamını göndenniştir. ı re k dersi Almanca anlatmış ve 

kendi doçenti tarafından tercüme 

Yeni Emniyet 
Müdürünün 
Tamimi 

Kadıköy maliye şubesinin insa-
atına devam olunmaktadır. ' 

Şile hükumet konağının tamiri 
için 5000 lira tahsisat ayrılmıştır. 
Mühendis mektebine ilave olarak 
inşa olunacak yemekhane ve yatak 
hane pavyonu 3 .0.000 liraya çıka
caktır. Yoakında inşaatı bitmekte. 
dir. Bu arada Fatihte yeni bir ma 
liye şubesi inşası kararlaşmıştır. 

Adliye Zat işleri müdürü 
Adliye "\rekaleti zat işleri umum 

müdür!Uğüne, umum müdürlük baş 
muavini bay İsmail Hakkı Kirayın 
tayini kararlaştırılmış ve kararna
mesi yüksek tasdika arzedilmiştir. 

Bu taminıde vazifeye başladığı- edilmiştir. 
m bildiren yeni Müdür; İstanbul 

polisi gibi dünyaca takdir olunan 1••••••m•••••llıı. bir teşkilatın başına gelmesinden 11 

dolayı iftihar duyduğunu bu tak
dire layık olmak için yine s :.~ ı la 
çalışılmasrm kaydederek )~ ı 

~. 

!arına muvaffakıyet dilemekt.. ır. 
Yeni Polis Müdürümüz hırsızlık 

hadiselerinin tamamile yok edilme
sine büyük ehemmiyet vermekte
dir. 

Bay Sadri Aka dün Emniyet Mü
dürlüğünde kalemleri ve daireleri 
gezmiş bi18.hara bazı merkezleri de 
teftiş etmiştir. 

Kendisi bir aralık İstanbul Ad
liyesine de gelerek Müddeiumumi 
Bay Hikmet Onat ile görüşmün
tür. 

TAKViM 
9 tık Kanun 1938 CUMA 

"'icri: 17 Ş e YYal 1357 
'Rumi: 26 Son tetrin 1354 

Kasım: 32 

Dotu aaatl : 7,12 

Ôtle ı 
Aktam: 

12,C6 - ikindi : ı4,28 
16,4ı - Yatsı : 18,19 

lnıoak : 5,27 

\ıı------1 

9 KA.NUNUEVVEC ıe:ıl 

( Hadise ve Adese J 
Beşinci maddenin tatbiki 

niçin tehir ediliyor? 
3909 numaralı avukatlık IW 

nununun beşinci maddesi, mesle· 
ğin kudsiyet ve bitarafisiyle rnil• 
tenasip bir hüküm ifade eder. A· 
vukatlık, herhangi ticaret ,·e 
sa!lat esha·bının yanıııda mcvkl 
almış olmak amme hukuklarına IB• 

alluku inzimamile çok ağır bal' 
1ı bir hizmettir ki onun itimat ff 

ihtiramı amme karşısında w.zife
leri ve buna mukabil hakları var· 
dır. 

Kanun dediğimiz bağlı, nıil'. 
!etlerin, ümmetlerin vazifelerin' 
tayin eden yasalar bulurnzıa,ın• 
göre bunları tatbik eden şerefh 
hakim safında, onun vazifesini 
kol~laştıran her türlü zandan 
liri şerefli avukat bulunmalıdır Jel 
hak ve adalet kendini göstersin· 
Bu sebepledir ki "Vekiller mah~' 
menin icrayı mütemmimesinden· 
dir,. kaidesini yerinde buluruz. 

Yine bu sebepledir ki: Halkın• 
mahkemenin, bizatihi adalet nıef• 
burnunun itimat ve ihtiranııoı 
celbedccek aYukı:.t 'için zabıtl'.la' 
ra ihtiyaç vardır ki bu ayın b&' 
şında tatbik mevkiine giren k3' 
nunu bu va,ıflara temin etnıe;I 
itibariyle alkışlıyoruz. 

Kanunun ·beşinci maddem hti1' 
münü muvakkat sekizinci madde 
ile iskat veya tadil edildiğini zaP 
neden bir okuyucumuza - dilİ' 
mizin döndüğü kadar - Dıından 
evvel cevap verdik. Bugün de k8' 

ııunun külliyyatına dahil bıı nıu· 
vakkat maddenin tatbikına karat 
verdiren sebepten bahsedeceğiz: 

Şahsi haklan takip edenlerin 
ayni zamanda devlet haklarını: 
takibe memur olanların e.,hnsl 
hukukunu takip ederken muhte' 
mel alaka ve münasebetler itib8'. 
riyle temin bitarafı edenH?ıtle~ı 
ihtimalatıııı düşünen vazıı kanun 
işbu be~inci madde ile yük.•ek ıtıit 
hassasiyet göstermiş oluyordU· 
Fakat bu şeritai kanuniye ihmal 
edilemiyeceği kadar devlet .,_ues
seı<alının elemanlarını derhal 5eÇ' 

mesi ve eldeki işleri derleyip ta' 
parlaması da daha bol vakte ihtİ' 
~ç gösterirdi. Binaenaleyh; 
mezkur muvakkat madde il• uÇ 

senelik azami imkan mücle1ıi re· 
rildi. 

Bugünkü devlet teskilatıaa gö· 
re: Merkezlerde bi~er ~killitı 
Hukukiye bulunduğu gibi befllen 
her şehirde • ihtiyaç ile müten8' 

sip adette . ve merkezden Terilen 
talimat dairesinde kanuni Tllzf. 
fekr ifa eden vekilleri avukatıar 
vardır. l\!e.>ela İstanbulda ıı:alü'0 

vekaletinin muazzam t~Id!5tlı 
Muhakemat müdüriyeti ve bund8 

kırk avukat ve sekiz muakkibi ve 
ayrıca dolgun kadrolu bir kaieııl 
heyeti \"ardır. Bu avukatlardan 
serbesti erine 100-175 lira ilcreıl 
mukayet olanlara 175. 250 lir• ve 
şehriye verilmeJ..i:edir ki bu rııi1'' 
tar, kıdem ve hamiilei ilmiye ~e 
tahammülfersa mesaileriyle ırıu· 
tcnasip bulunmadığı kadar ııarW 
teki serbesti ve bol kısmet kaı11 • 

sında bir hiçtir. İşte bu k•d· 
ro genişliği karşısında da' 
ha fazla veremiyen devlet 111üe~· 
seseleri bu avukatlara hariç~n ~ 
almak mezuniyetini vermek fibı 
bir çarei hal ve telif buJınu~tuf 
ki vazıı kanun bu madde j]e bO 
telifi kabul etmemiş oluyor. . . 

Nitekim, bu kanun tatbıl> 
mev kiine girmeden evvel kararı~: 
vermek mevkiinde olan bu k•11 ı. 
alakal ı arkadaşlar ııerbe:ıtll 
kayda, kısmeti, muayyen ve Jteı' 
halde geçim te'min etmiyen oc• 
rete tercih ile müekkilleri ıı9' 
kam.ata son cevaplarını verıııi~ ' 
!erdir. 

Devlet haklarının ihmal• ı:; 
hamıniı:ü bulunmamasındandır 
müşterek bir teşebbüse AdliY• f~' 
kalelinin (temdit hakkı) 111 ıst' 
mal ettirmişler ve bu suretle ıne· 
saiyi felçten kurtarrnışlardıf· 
Bu böyle olmakla ne vazıı kaııun 

f8 
noktai nazarından aynlm1' .ı 
ne de müesseseler bir hal çaJ'~· 
aramaktan .kurtarılmı• deJtildi1· 
Vazıı kanunun ileri sürdllJtii te~ 
çok kuvvetli ve amme intİ'aın 
me~elesi bulunmasından ~:ığ'd•: 
gerı etmek müesseseler& dilşece 
tir. 

Bence: teşkilatı 
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Almanya birİngilizMüs
temlekesine Yerleşiyor 

Burası 1924 de italyaya verilen ve Kenya 
Eyaletinden koparılan jubalanttır. İtalya da 
Burasını Cermen kolonizasyonurıa açıyar. 

O' 

Alman Hükumeti Burada Bahri bir Us Tesis 
Ederek Afrikaya ayak ba~acakt_ır. . 

Nankor, hıç bir şey yetiş· ·_ . ,yen 1 zasyonu şcraıtsız tMbıt eden hır 
bir toprak olan Jubaland III üncü anlaşma yap;ldı. Şimdiden 2000 Al
Iteich'e miras şeklinde düşüyor. man b11 lıarnlide çalışmaktadır. 

1 
1924 de tngiltere bur~ını, Alman Gelecek aylaı-.ııı. bu i~Gilerin adedi 

kolonilerinin taksiminde bir pay a· 5000 kadnr olaraktır. 
lamadığını söyliycn ttalyaya, veri· Jubaland şinı;!lde, Juba nehri ile 
Yordu. Ve bu Fa.~iz.miıı ilk Beyne!· tahdid eJilmiştir. Bu nehir, civarına 
lllilel muvaffakıyeti olmuştu . biraz hayat vererek, akmakta ve 

Bu BcynelmilC'I hadise mevzuu seyrüsefere salih, az derin bir seyir 
bahs olan arazinin me.<ahası 60 bin göstermt>ktedir. 
lriıometre muralıaamda idi. Ye btt- Burada tcsif edilmiş bir ziraat, 
rası Kenya'dan alınarak İtalyan fazla mıktarda işçi ku' lanmak şar
aomalısına bırak!lmı~tı. 1 tık, ı·ücul bulah••:r ve içeri mınta-

Juh:ılana, Gaita, Miislüman bir 1 kalarda yün ve rleı; verecek hayvan 
halk tarafından meskundur. Ecnc- sürüleri yetiştirilebilir. Yalnız bu 
biiere karşı büy"k bir husumet, ora-j nehir denize gelmeden evvel kunı
larda normal ~ir koloni kurmayı la: in dolu olduğundan, bu kısımda 
lınkiiıısız bırakmaktadır. seyrüsefer imkansız bir hale gir-

1ngiltere idaresine karşi Galla'lar mektedir. Bu sebepten bir Alman 
\hareketsiz, sessiz bir mukavemtt sobyetcbi mansabı temizlemek için 

ı' gösterdiler. itnlyanlar da ayni müs- ı harekete geçmı~tir. 
lriıata düçar oldular. 1924 den beri 1 Almanlarııı esas gayesi ttalyan
Juboland, bazı fe\'kalade tedbirl01i !arla birlikte Habc.şibtanııı istisına· 

ı lıizumu kıl.an idari bir ekonomi al rından ziyade şarki Afrika sahiline 
' tında bulunuyordu. Somalı hük\ı.- ayak baı;maktır. !talyanlar Moga-
llıet halkı toprağa, büyük imtiyaz- diseio; l\Ia..,saoııa g'ibi yapmak i~in 

lar vererek, rabtetmek i tedi Tat- 400 milyon !ıra sarfedilirken Alman 
iılıkıa iş beceremeyince Gallaları 1 !arın Ras chiamlıone'da bir bahri 

\ 
!liddetle, kuvvetle yola getirmek -'"" üs tesi$iııi t atia vYur ettikleri hab<>r 
tediler. ıtalyanlar bunda da muvaf- ve:ilmektedir. 
fak olamadılar. daha bir çok tC"- Fakat bu kü~ük koyu, geniş, ıno

. l'akki hamleleri de muvaffakıyetsiz- dern bir liman haline koymak çok 
!.iğe uğrayınca Musolini yorularak nıiı~kiihlür. Zira sahilin düz ve 
lı:itlr'e, Jubland'ı verdi. ku-nlu olm:ı_qı girişi çok zor yap:ı-

Iialbuki 1924 deki lngiliz - ltal· cağı gibi müdafaasını da güçle!)tir · 
Yan anlaşması, burasının ltalya ta- nıektedir_ 

rafından diğer hiç bir devlete terk Yalnız, ~üphesiz ki çok masraf 
ed.iiemiyeceğini irnirdi. Bunun için- lı olacak bu çalışmalar sayesin<'< 
dir ki Musolini tamamile Alman - Almanya, Kcn;·a'ya, bir tüfenk 
lara veremezdi . Bu sebeptendır ki 1 mmzili ka<-ar bir Mcı;afede, koıru;ı 
ltoına ile Bcrliıı arasıııda, Jubland • olacak w IJir ihraç noktası cl<.!r 
ın Alman işdleri tar, fından koloni- ed.-cektir. 

ı ..._-~~----

iki J apon Alayı 1 Rumanyada Ya-
. mahfedildi hudi aleyhtar:ığı 

Belediye Ve Halk 
(B&ftaırafı 1 inci tayfada) 

mi ne~et ediyor? llfaaşat ve gayri 
müsmir masraflar mı varidatı yu
tuyorlar? 

Çünkü, lstanbuldan çok daha 
küçük, nüfusu az Avrupa memle
ketlerinde, hatta komşumuz Bal
kan payitaht!nrıııda belediye va
zifelerinin çok daha üstün surette 
temin edildiğ 'r.i görüyoruz. Bu 
neden ileri geliyor? i,tanbulda 
halkın en tabii ihtiyaçlarından bi
ri olan gu bile belediye tarafından 
halka pahalı pahah satılıyor ve 
bir varidat membaı telakki olunu
yor. Halbuki suyu halka bol bol 
kullanabilecek miktarda tıedava 

veren Avrupa ~ehirleri suyu vari
dat membaları ara•ından çıkar -
mL~lardır. 

Acaba bP.lı>cliy~ııin hakkı olan 
bazı varidat hükumet hazine3i ta
rafıııdan mı tah,i! ediliyor? 

Bütün im noktalar hakkında 

kati bir karanlık içiııd~yiz. Çüıı 

kü ~aliihiyettar makamlar efkarı 
umuıniycyi tenvir etmemi~lerdir. 

Şunları htanbul halkına açık açık 
bildirnıeği çok faydalı ı·e lüzumlu 
buluyoruz: 

t,laııbul brlcdiyesi ile Balkan 
payitahtl:ırı \'e nüfu•u htanhula 
az çok mü<avi muhtelif Avruııa 

şehirleri arn•ında varidat bakı

mından etraflı ve e<a,Jı bir muka
yese. 

l\Iedeııi nıı•ıııleketlı•rde ~ehir

ler aha!i•i \ıP.kdire vergisi olarak ·ı 
ne veı·iyorlar~ Bizde bunlarda.:ı 

hangileri ehik, Y"hut hangi nr- 1 
giler fazla'! Onların l»lediye büt l 
çeleri yekunu nedir' Bizimki ne
dir? Belediye varidatından onlar 
da şehrin ihtiyacını ne ni,hette j 
bir para arrılıyor? Hizde nıaa-

1 şat ve ması-af çıktıktan sonra be
lediye vazifelerinin ifasıııa ne ka-ı 
dar para kalıyor·! 

Ru mukııycseli tetkik h•ze a
deta rol ırosten'n bir ptı,la hiz-ı 
metıni ıröreceklir. Et(er belediye
ye ait bazı ı·ergiln hiikumet ha
zinesine gidiyoı·!ia onların iadesi-j 
ni hükUn1t.>lten u~ulü dıtire:\indP 

rica ederiz. Az \·er>!İ veriyor:--akı 

~ehrı n her gü, ıkü i~lt'rin ı ı , ck :;;k
leı·iıı i tamamlamak için d aha 
fa?:la . ..;.ıııı \·ertll(•_ri · düşünürüz 

Toı1Ia<lı!{ımız vergileri maa~nt ve 
sairPye israf ediyorsak hu hata
ya nihayet çekeriz. 

lstaııbul halkı kendi e\'İ de
mek olan sehrirı idaresine ildela 

' 1 
yauan<'ı ve uzak kalıyor. Bel!'diye 

Çinliler bir buçuk milyon yük
lek tahsil talebe inden mürek

kep yeni bir ordu lrurdu'ar 

-- -
D h ·ı ile halk arasında do,taııe, samimi ' a .ı i e n azırı a lın an yeni 

trd'-,irler i İz>h etti bir anhı~mıı ve kayna~ma hasıl ol 
mam"tır_ :\luhlerem Lıltfi Kır-

Şangsa, 8 (A.A.) - T,:uııgha, 

lı:auhsien \'e Sam•hui civannda rar 
l>ı;ınııaıar devam etmektedir. K~n
ton - Kovlon havali,inde vuku.a 
!relen muharebelerde iki Japon r.
la~ı'l mahvM.ilnti~tir. İnl'i ırmağı
nın deltasııı<la bulunan mühim nıik 
tarda Çin ku\'\'etleri, demiryola bo 
funca dü•nııuı mevzilerini tehdit
ler i altınd.'a bulundurmaktadır. 

Şungkiang, 8 (A.A.) - Çinli
ler, münhasıran ,·ük>ıek taheil ta
lebesinden mürekkep bir bucuk mil 
fon ki~i!ik )'eni bir ordu te~kil et
'llı!ştir. Karargahı Çengtuda bulu- 1 
lıan bu ordunun ba~ına bizzat ma
~al ~ng - füıi. Çek geçıni~tir 

P tansa - ltalya 
ihtilafı Büyüyor 

Tiükrc~. 8 (,\.A.) - Romanya 
dar mnl'ııffakıyet ~ırrını bu milte

dahiiiye nazırı, bir nutuk söyleye-
ka:lıil itimat ı•e muhırlı!ıeti tesis rek ezc'imle hükumetin yahııdi me 
etmekle elde edebilecektir. Dt'diselesinde ha lihazırd« pek büyük 

bl·r fa l' t f t kt ld - ğimiz yoldaki tetkikler, lwyaııat-a ıye s:ır e me e o ugunu 
!ar, izahlar halkı tendr etmeğe, 

ve son derecedı> müşkül olan bu me 
··!- - lih b' tt h 11 . düşüııdürmei\'e \"e belc·cliye is.·leri-'< ·- ııın m ııs ı ane ır •ure e a ı 

le yakından meşgul olmağa seı·-
gayesiııi elde etm,·ğe çalı~makta 

kedecek tedbirlerden biridir. 
bulunduğunu beraıı etmistir. 

Hukum l. cezri bir hal sureti bu ==:::---H_ü_··_e_v_in_C_a_h_i_d_Y_A_L_:_Ç_I_N_ 

luncara kadl'r ecnebi l '3hudilerle 
Romanya tabiiyetini zayetmiş olan 
.rahudilerin Ronıanyaya girmeleri_ 
ne mani olmak içiıı !:hım gelen 'bü
tün teduirl 0 ri ittihaz etmistir. Bu 
yalıud;ler, artık ecnebidi~ler ve 
billıas,:a R<1man: a amelesinin muta 
zarrır olnıama;ını temin ede<"ek 
!7f!kilde i., meselelerinde hususi \ıir 
kontrola •-ibidir'er. Bu yahudller. 
hl~ bir Rumen büro,unda ve hiç bir 
Rumen müesseResinde istihdam e
dilemezler. 

Belediyede yeni 
Calısma sistemi . , 

(8aştar3f, 1 inC'İ .,..,t ... - .... ~ ... 
yeniden taıı>.iminden sonra meyda 
nın alacağı ~ekilde Pro.>ttan ba.~ka 
nafıa işlerinden bir mimarla Fran
sız mimarı Gotye de nıeşınıl olacak 
!ardır. 

(B&ftarafı 1 inci tayfada) 
t· 1 ···············••d••········· ·····--··••9• -a Yan kolonisini haberdar eyle- logııe, Ancon<ı, Ceneve ve Paler mo 

Vali Tak,imden doğruca Şişliye 
gitmiş ve şişli karakolunun vaziye
tini tetkik etmiştir. Karakolun itti
salinde olan hclaııın kaldırılması 

hakkında da emirler vermiştir. Va 
li burndan me_zbahaya gitmiş ve 
mezbaha işleriyle uzun müddet 
me~gul olmuştur. 

lttiııt!r. da Tunus, Kor~ika ve Niste Italya 
~ Bu sabahki bütün diğer gazete- aleyhinde yapı lmış olan nilmayfale 

r de bu yen! hadi.·cyi ilk Nlyfala .ri protesto etmek ve İtalyan halkı
~lllda ve bOyük harflerle bildirmek ı n~n. mıntakalarda oturan kıardeşle-

d!r. 1 rı ıle te•aniltlerini ilan eylemek 
Roma, 8 (A.A.) - I•ayy:tnın maksadiyle birçok t..zahürat yaoıl 

,,:abteli:f şehirlerinde, bilbasa bo- mıştır. · 

li.tdrod ----muha.•saslan daha ıaz 
kiııısclere vı>rerek işe cazibe ha_ 
ZırJaınak zaruridir. Bunun için de 
Sılq tasfiye ile mevcut davaları a 
~Iamak, iki resmi müessese bey
:1ndeki Jhtildfatı mahkemeler -
\' eıı Çekerek hakeme tevd i etmek 
~t ancak çok haklı bulunduğuna 
"•nı olacağı eşhası ile olan da
ıı'1arında milekkili devletin şerefi 
ı:,_.ınııten:.slp şekil ve mahivtte 

' 1be tiib! tutmaktır. 
li lif eoeJA : llfahye Vel:ileti'lin 
k~lzı saIAhiyet ve mu.azzam te.ş-
0;dat!ı (bir) başm!lşavlrllk dairesi 

Uıcu halde herhangi idari şuı.e-

nin çıkardığı me\ikfik VCÇ~k 
köçük bir besap yüzünden vat.an
-O~. evlAt ve ahfo'IJı mahkemeye 
sürü1-Jeniyor, (nefi hazine) di
ye müruru zamana uğramış da
valar b;le takip ettiriliyor. Ve 
bunlar bile kaziyyei muhkeme 
halledilinceye kadar kovalanıyor. 
Halbuki (Hukuku hazine) olsa bi
le nefi hazine diye bir şey tanım
yoruz. 

İşte bu hallerdir ki medeni 
dev;etçiliğe çok aykın dH5Uyor, 
devlet Hbüvvet ve ve!Ayetine ağır
lık veriyor. 

1 . Mibtir ACAR 

LO.tfi Kırdar öğleden ~onı-.a be
lediyeye gelmiş ve belediye işleri
le meş_ıı;ul olmuştur. 

Valiyi ziyare t e denler 
Dün gerek vilayette ve gerekse 

belediyede orgeneral Fahrettin Al
tay, umumi mHfetiş Tahsin Uzer, 
Trakya umumi müfettişi Kazım Di 
rik, Osmanlı bankası umum müdü
rü ve mebus Yahya Kemal vali 
Liltfi Kırdan ziyaret etmişlerdir. 

Vali Oniveraitede 
Yeni vali ve belediye reisimiz 

ak.~am saat be~ten sonra htanbul 
Hniversite•inde rektör Cemil Bil
selin kendi~ine birkaç gtin evvel 
yaptığı ziyareti 'ade etmiş ve ora
dan bele-Oiyeye dönerek akşam 
geç vakte kadar şehir ve beeldiye 
!~!eriyle meşgul olmuştur. 

C umhurreisimiz , I 
Hakkında Yazılar 

• 
' ' Türkiye, lnönünü Devlet R eisli-

Yahudi 
Aleyhdarlığı 

• 
ğine lntihabla, ~elefinin Y erinil 
Dolduracak bir insan bulmuştur,, 

Yahudi aleyhtarlığı bütün dün
yada alabildiğine genişliyor. B11 
modayı N asyonal Sosyalizmle bir
likte yeniden ortaya çıkaran Al -
manyayı, yalnız onun ideoloji }·oı

da.,ı İtalya değil, hatta birçı>k 
demokral devletler bile takip edi. 
yor. Nitekim bunların anumıda. 

Norveç de yer almış bulunuyor. 

İ"met lnönünün Cumhurreisli-ı 
ğine s~çilmeısini kayt ile Berlinde 
çık.an Der Angriff gazetesi yazı
yor: 

"Büyük bir adamın bıraktığı 

bir eseri temadi ettirmek, kolay 
değildir. Zira o büyük adaınııı 
eseriyl~ alelade biT insaııın kabi
liyeti ara.,ıııda bir mukayese ya
pıldıgı zaman, bu kar~ıla.~tırma, 

ek.,eriya ikincisinin aleyhine neti
celenir. Bunun için Türkiye, İs
ıııd lnönünü devlet reisliğine inti
hapla, selefinin derecesine hak
kiyle varabilecek ve onun yerini 
tamamen doldurabilecek bir in -
san hulm.anın verdiği memnuni
yet ve zevki duymalıdır. 

;\Iüteveffa Atatürk gibi İsmet 
İnönü de, Büyük Harpten evvel 
ve sonr.aki Türki.venin yenilenme
si uğ-runda 9nlı.~an nesle men•up
tıır. 188-1 le lzmirdc doğan d~v
let reisi !niinü, e'ki Osmanlı İm- , 
paratorluğu devrinde, İsmet pa
~a oıa,·ak parlak bir askc . i kari
yer yapmı~tır. 1908 senesindekij 
Genç Türk hareketine iştirak et-ı 

nl:~. T ti rkiyenin son yirmi - otuz 
>ene içiııd~ girdiği bütün harpler
de a<ker olarnk mM'u!iyetli mev- j 
kiler iogal eylemiştir. Bılhas<a 

ÇHnakkale harbinde Türk karar
gi'ı.hı un1un1isinde harekllt şube
si reisliğini ifa Ptmiştll'. 

ismet paşa soy.adı olan ( İnı\
nü) ismini Türk - Yunan harbin- 1 
d .. lniinü meYkiinde ihraz ettiği\ 
muzafferiyete L<linaden a\mıştır. 1 
Zira bu eski mucahit, 191:! mağ
lıllıiyetini müteakip derh•ıl, K~

mal pa~a la "ııfında.n idare olunan 
n' 1li istiklal mücadelesin• i~tira k 

e,·ı emişt ; . 

Fakat lıııgüııkü Reisicum-
hur t,mct lııönü, sade parlak as
re malik bir ~ah,iret değildir. Bu- ı 
nun haricinde ve hemen her gaha
da bir poHtikacının haiz oJ:ması 1 
lazım gel~n her türlü eı•"af ve ka
biliyeti ııefaincle cenwtmi~tir. İs
met lnön:i Türkiyeniıı kalkınma
sında ~ok kat'i bir rol oynamıştır. 

A latliı'kün yanı başında ve onun
la beraber, kendi başına düşü

nen ve hareket eden bir insan sı

faUı•le ve büyük bir sad:ıkatla ça- j 
lı.~mıştır. Kendi•i 1925 >ene-sin -
dı'n 19:17 •enesine kadar bila inki
ta ba~Yeldllik ı·azifesini ifa etmiş, 
fakat hundan evı·el de Türkiyeyi 
Lozan konferansında b ü y ii k 
lıir muvaffa kıy eti e tc!"sil eyle

hayatı anlatılmakta ve a•keri 
ve siya•i murnffakıyetleri zikre -
dilmekti! ve ezcümle şöyle denil -
mektedir: 

" 1924 'enesi ;\fart ayının 

teşki!Atı esasiye ısl:ıhatı onun ri
ya•et ettiği kabinenin zamanında 

yapılmL~tır. Yiııe onun zamanın 

dadır ki memleketi garplileştir • 
mek hustLfündaki bütün diğer ra
dikal reformlar yapılmıştır. 

1\1u"8rileyh 1925 mart ayında 
kürt asilere \"e yeni Cumhuı;yet re
jiminin hasımlarıııa karşı ener
jik bir siya•et kullanmıştır. Onu 
başlıca me~ai arkada.,ı telakki 
eden Atatürk, kendfaine, Türki -
yede elyevm iktidarın hakimi 
mutlakı olnn Cumhuriyet Halk 
Parli•iniıı bilfiil riyagetini tevdi 
etmiş bulunuyordu.,, 

"11 Giornal d'ltalia" gazetesi, 
hıııet İnöııılnün, intihabı mütea -
kip iradelliği nutkun esas nokta
larını tebarüz ettirdikten sonra 
müşarileyhin hayatını ııakli!der -
ken şöyle diyor: 

"İ,nıet İnönü de, me.ılek iti
bariyle selefi Kemal At.'\tilrk gibi 
askerdir. Kendi~i Balkan Har
binde, ltalran - Türk harbine ve 

Ben bu sütunda Yahudi aleyh· 
tıı.rlığının doğru ve yanlış bir ha
reket olduğunu mütalea edecek de
ğilim. Sadece Almanyada Yahudi
lerin vaktiyle haiz bulunduklan 
mevkii kaydedeceğim. 

Hitler iktidar mevkiine gelme
den eve! Alınan Ticaret ve Sana
yiinin yarısı Yahudilerin kontro -
!ünde idi. Elektrik, inşaat gibi 
Sanayi şubelerine gelince bun
ların yüzde seksenini ellerinde tu
tuyorlardı. 

Bazı Sanayie ise ytizde yüz sahip 
bulunuyorlardı. Hattll bu husu<ta 
şöyle bir fıkra anlatılır: 

Hitler, partisini kuruı>, ~imdi 

çok meşhur olan "Gamalı Haç,. şek 
!indeki armasını tesbit ettikten 
sonra ilzerinde bu arnıııdan bulu
nan rozetler yaptırmağa. karar ver
miş . Tabii bu rozeti Yahudi ol
mıyan bir fabrikaya yaptırmak is
temiş. Fakat bir de görmüş ki , 
Alnıanyadaki bUtün rozet fabrika
ları Yahudileı·in elinde ... 

Unıumı harbe i,tirak etmiştir. Yahudilerin, bittabi kendilerine 
Mu•tafa Kemal. ilil:\f devletleri- aleyhtar bir partinin reklamını ya
nin taleplerine ve Sen muhadesi- pacak rozetlerini imfü etmiyecek -
nin ağır ~eraitine nza gösteren !erini düşünerek bir hayli hayflan
Kostantinopl hükumetine karşı is- mış fakat arkadaşlarından biri 
yan ettiği zaman İsmet İnönüne kendisini teselli elmiş ve Yahudile
Kemali4 orduları erkanıharp 1 rin bu rozeti parası ile olduktan 
reisliği ı·azifesini teYdi kıldı. ts-'sonra bllii tereddüt yıı.pacaklarım 
met lnönü !atin harfl~ri inkilabın- söylemiş. Nitekim beraberce mü
da ve :\[ aarif m üe,;seseleriııe verı- racaat ettikleri ilk firm:ı, gayet 
len yeni i<tikamette olduğu ka- ucuz fiyat ve mü•ait ~artlarla ro
tlar, be~ <enelik programın tatbi- zeti yapmış. 
kinde ı·e demiryolu ,.jyasetinde A- Almanyada Yahudiler, bundan 
tatürkün en <adık mesai arkadaşı başka gay ri menkul malları n da 
olmuştur. Ayni zamanda dtplo- büyük bir kı8mına mıllik idiler. 
mat olarak muvaffakiyetler ihraz Berlindeki tekmil binalarnı yüz 
etmiş ve bilha"a Boğazlar mese- de altmışı Yahudilerin elinde idi • 
lesi mPvzuıı üzerinde olan Mont- Böylelikle bir kaç milyon Yahudi , 
rö mukavele•i gibi meseleleri tekmil Alman ıktisadiyatını eline 
müzake re ederek mul'affak ol - almış bir vaziyette \ıulunuyordu. 
mu~tur. 

Bütün hu meziyetleri, l\fill~t 

~ıeclisinin biitün reylerini ~ahsın
da toplamağa amil olmuştur. Son 
seneler zarfında Yeni T!irkiyede 
yapılan reformlarda Atatürkün 

ba~hca yardımcısı olduğunu söy
lediğimiz yeni Rnşkanın, selefinin 
gerek dış \'e gerek i~ politikasını 

devam ettireceği ~iiphe gölürml
yen bir keyfiyettir.,, 

Bunları bildikten •onra bu meın 

lekette Yahudi aleyhtıı.rlığı politika 
sının ne kadar hilyük ve mühim lıi r 
iş oldujhı kolayea anla"11ır. 

MUJ{AD SERTOGLU 
··········~··························· .. ·· 

Tasfiye- Yok! 
{Batlarafı 1 inci sayfada) 

mistir. Harı> sonrusı Tiırkivesi- ======:---======= 
- Yalnız mektep mezunu ol

mıyıı.nlar, ölen ler m ukayyet olup 
ta İstanbul& filen ıavukathk yap
mıyanlarııı kayıtları yeni levhadan 
silinecektir. Buna da tasfiye den
n1cz. 

nin gerek harici ve gerek dahili 
politikaMndun •bah~ederken, bu a
rada lnönünün kat'i ve mühim ro
lünü tebarüz eltirnıemeğe imkan 
yoktur. 

Memelde Kanlı 
Hadiseler Oldu 

.~tatiirkün eski silah ı·: tecı:ü- Vali ve muavini istifaya 
belı ıs arkadası hmct İnoııunun. 
Türki~·e llll_vük M llt ·t :11eclisi ta- mecbur oldular 
rafından miittefik&n Rei~kum

hurlııi[a ~Pçilme•i JJP.k tabiidir. İs

met İııöııüm1n Büyük Ölü tarafın
dan kendi<ine deY•ı•dilen eseri e
linden ırelt'n büttin gayretle idare 
etme-kle kalmıyara k, haiz oldu
ğu yük,....k kabiliyetler e.ayesinde 
onu tekemmill ettireceğine mııhak 
kak nazari,ı·le bakmak gerektir. 
Biz, Almanyanın. bu Yer>mli fa
aliyeti alaka il .. takip edeceğini 

ve Atatürkün hıı.l<>fi ile dahi iyi 
dostluk münasehab tesisini arzu
ladığını, ~imdiden temin edebil
liriz." 

ltalya n ga zete lerinin nefrİyatı 
l 2, 11, !!38 tarihli İtalyanca ga

zl'telerinin kıır~·emizde çıkan 
nüshalarında hmet İnönünün T!ir 
kiye Cumhur bq;knnlığına intiha
bı dolayısiyle mü~arileyhin ha
yalını anlatan ve maziyetlerini te
ba -üz ettiren yazılar intişar et
miştir. 

" La Gazzetta di Puglia " i
simli gazetede, "İsmet İnönH Tür
kiye Cumhur Başkanı .. başlığı al
tında neşrcltiği bir buçuk sütun
luk bir yazıda, devlet Reisimizin 

Paris, 8 (A.A.) - B. von Rib
bentrop, beraberinde refikası oldu 
ğu halde Fransa h ükumeti tarafın 

dan kendilerine tahsis edilmiş o
lan husu•İ trenle Paristen ayrılmış 
!ardır. 

B. Boıınet, ile İtaly•anın Pa ris 
sefiri Guariglio ve diğer birçok mili 
ki ve a'keri zevat kendilerini istas 
yonda uğurlamışlard ır. 

Ber!in, 8 (A.A.) - .Memelden 
bildiriliyor : 

Büyük bir intihap toplantısı es 
nasında :\leme! Almanları şefi Neu 

ıııaıın, bir nutuk söyliyerek Meme
in serbest olması lıizım olduğunu 
beyan etmiştir. 

Hatip, •bundan sonra yakında 
l\Icıııelde yapılacak olan intihaba
tııı bu toprağa mensup olan Al
manların azmini göstereceğini ili 
ve etmiştir. 

Kaunas, 8 (A.A.) - Resm<ın 
bildirildiğine göre, Klaipeda - life 
mel valisi Tubelis ı•e vali muavini 
Sakalauskas, istiıla. etmiştir. Vali
liğe diyet seçim komitesi aza.sından 
Gai!iııs tayin edilmiştir. 

Yeni kanunun hükümleri avu -
katlık şeraitini maddi ve manevi 
olmak Hzere iki kısma ayırmıştır. 

Maddi vasıflar mektep mezuna 
olmak ve sair gibi şeylerdir. 

Manevt vasıflara gelince bunun 
takdir ve tetkiki a dliye vekaletin
de kurulacak ola n büyük bir haysf. 
yet divanına vermiştir. 

Bu d ivan, yeni ba rolann teşek
kHlilnden sonra kurulacağı için 
şimdi yal ııız formali teye uygun o
lup olmadıkları aranmaktadır. Ve 

'baro inzıbat meclisi şimdikl top
la ntı larında m nteraklm iş l erini çı
kıarınaktadır. YBksa öyle yazı ld ığı 
gibi tasfiye ile meşgui olmamak
tadır. 

Erzincan Hattı 
(Bat tarafı 1 inci oayfada) 

da davetlil er ııerefine bir ziyafe 
verecektir . 

İıtanbuldan Gidenl...-
Erzincand a yıapıl acak resmi k ü

şada iştirak etmek üzere .\'ehrimlz 
den çağrı!Jlnlar dün akşamki eks. 
presle Ankaraya hareket etmişler
dir. 

Oradan husus! Hç trenle Erzin
cana gidilecek ve pa"Zartesi günü 
avdet edilecektir. 
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. Avukat Diyor ki: 
Boşanmada 
İkametgah 

Feneryolunda M. Yılmaz imıı:a
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lı okuyucuma: 
Antalyada bultfhan kocanız

dan ayrılmak istediğinizi mahke
meye müracaat etti.\'nizde kannın 
ikametgahı kooanın ikametgahı o-

Morgun Otopsı S ı · d Mukavemette Tempo - Nürmi'nitı 
a Onun a Tekniği- Enerji Tasarrufu 

larak kabul edildiğinden bura mah " 

kemesinin davanızı reddederek sa- Taş Masalar Uzerinde Cesetler Çıplak Uzanmış, 
Ja.hiyettar olan Antalya mahkeme 
8inde dava açılmasına karar verdi- S y l ·ı LJ l Al 
ğini bildiriyor ve bu vaziyet kar- arı üz erı e .ı:ıayat a ay Ediyorlar 
şmnda ümitsizliğinizi izah ede- Morg müdürü doktor Rahmi ile r 
rek Anta.~yada dav_a ~ç,?1aklı~ını- -karşı karşıyayız.. Bu müessesede y AZ AN; 

zın mlimkun olmadıgını ılave ed1yor l9 yıllık eııgin bir geçmişi olan na. , 
sunuz. Mektubunuzu~ .. :'onuncla zik muhatabım beni mutat iltifat- Ha ftk Cemal 
bana dayak atan, her turlu hakare lariyl~ karşıladı. ller sözü bir es-
ti yapan sıhhatimi tehli:..eye sokan piri ile neticelenen tatlı konuşma- iıı•••••••••••aaıii 
kocamın yanında yaşamama im- sını haz ile dinliyorum. Biraz son
kiin yoktur, diye de acı bir şekil - ra gelişimin sebebini söyledim: 
de benden çare soruyorsunuz. - Doktor .. l\füsaadenizle Mor-

Aziz okuyucum. t•tanbul mah- gu gezmek istiyorum. 

kemesinin verdiği karar tamamiy
le kanunidir. Kannın ikametgahı 

kocanın yanındadır. Ko~amzın ika 
metgahı mademki Antalyada bulu 
nuyor, şu halde Antalya asliye 

Sevimli müdür: 
- Ne münas~bet! koca !stan

bulda gezilecek •başka bir yer kal
madı mı? der gi'bi gözlerimin içine 
baktı. Karşılık verdi: 

- Bilmem ama; burası pek iç 
mahkemesine müracaat ederek bo açacak bir yer değildir. lstanbulda 
şanma da•l•.sı açmak icap ederdi. gezecek bu kadar mütenevvi eğ
Eğer bu mümkiin değilse yapacağı lence yeri· varken Morgu intihap 
n1z hareketi açık olarak bildiriyo- edişini gazetecilik tuhaflığı diye 
rum. kabul ediyorum!... 

Evvela sulh mahkemesine mü- Doktora uzun uzun anlattım .• 
racaat edeceksiniz. Müracaat isti- Bunun bir bilgi tetkiki maksadiyle 
danızda Antalyada bulunan koca- değil, sade meraklı bir Röportaj 

mevzuu teşkil ettiği için faydalı 
nızın yanında beraberce oturmanı- olacağını, ıbu arzumu is'af etmesini 
za imkan olmıyacak derecede sıh- rica ettim. 
hatinizi, şerefinizi tehlikeye ko- _ Peki!.. dedi. Gör bakalım!. 
yacak vaziyetlerin meydana geldi Yerinden kalktı. Muavini dok-
ğini, devamlı şekilde dayak ile be- tor Kamil de bizimle beraber. Yü
raber daimi olarak hakaret gördü- rildük .... 
ğünüzü bu sahneleri gören şühu

dun şehadetiyle vakaları ispat ede 
ceğinizi mahkemeye bildireceksi-
niz. 

Mahkeme arzuhalinin taleb ve 

netice kısmında ayrı bir ikamet
gah tesi.;i için izin verilmesini isti
yeceksiniz. 

Mahkemenin sonunda bu izin 
alındıkMn sonra tayin edeceğiniz 

ikametgahın mensup olduğu asli-
ye mahkemesinde boşanma davası 
açabilirsiniz .. 

Velevki o zaman kocanız An
talyadan salahiyet itirazında bu -

!unsa bile bu itirazı mesmu olmaz. 
Adapazarında H. Er imzalı o-

Sıra sıra ölülerin dizili olduğu 
taş masalı "Otop•i,, salonuna gir
dik. 

Hayatınızda, hiç bir öl·ü ile baş 
başa kaldınız mı? .. 

Buna: Evet! diyenler bir de
fa hatırlasınlar .. Fikirlerini yokla
sınlar. Ve sonra tek bir ölü ile be
raber kalmanın korkusuna 3 - 4 
ölü ile .rnnyana bulunmanın dehşe
tini ilave etsinler ... 

İşte benim :lforgun soğuk ka
pmnda duyduğum ilk his, bu deh
şetli duyııu oldu. 

Önrle •bir taş masa var. Üzerin
de bir ceset çırıl çıplak uzanmış. 

Saçları karmakarışık. Sapgarı yü. 
zünde hayatla .alay eclen bir ifade
nin donmuş, buz kegiJmiş manası 

kuyucuma: 

Evvela iltifatınıza teşekkür 

okunuyor. Yanda bir taş masa. Bir; 
e- ve bir daha ... 

derim .. Doktorla muavini salonda iler
liyorlar. Ben hala kapmın eşiğin
de bekliyorum. 

Boş bulunup yersiz savurdu
ğum bu sorguya doktor cevap ver
di 

- Yeni •bir mezar doldurmı•k 
üzere sahibine yohut Belediye va
sıtasiyle mezarlığa sevkolunur. 

* Bu soğuk yeTde daha fazla 
durmadık. Koridorları geziyoruz. 
Morgun hademeleri ahrette imişler 
gibi sessiz konuşuyorl-ar .. Bazı o
dalarda pencere içlerinde, dolap 
üzerlerinde, kavanozlarda insan 
uzviyetinin muhtelif parçaları 

var .. 
Öyle ki insan sakatatının kon

serve yapıldığı bir imalathanede 
bulunuyormuşum hissi geliyor üs
tüme .... 

Doktora sordum 
- Burada yalnız cesetlerle uğ. 

roşmazsınız tabii? .. 
Uzak yerlerden, memleketin 

dört bir ucundan buraya muhtelif 
insan azası gönderilir. Ba2an mese 
la ufacık bir deri parcası gön
derilir. Bunun ne derisi olduğunu, 
insan derisi ise kadına m1, erkeğe 
mi ait bulundul{u, kaç yaşlarında 
bir ins«nın derisi tahmin olundu
ğu sorulur. Bütün •bunlar burada 
tetkik ve tesbit olunur. 

Hademe odaya girdi. Doktora 
söyledi 

- Po•ta geldi. 
- Getiriniz .. 

İçeriye bir çok zarflarla bera
ber üzeri bmühiirlii iki teneke kutu 
da getirdiler. Hademe alışkanlık -
tan doğan bir tesirle çabucak ku
tuların lehimini söktü. Açtı. Muh
teviyatını iri, cam küvetlere bo
şalttı .. 

Bunlar insan .ahşasından ibaret
ti. Doktor ani.attı 

- Bir zehirlenme vak'ası ola
cak her halde ... 

Baksanıza mide ve barsakları 
göndermişler!.. Ben, gözlerimi ya

kan bu iğrenç et parçalarını gör
memek için nazarlarımı çevirirken 

iki doktor ellerıııdeki penselerle 
küvetlerdeki uzvi aksamı karışhrı
yorlar .. Onun iğrenç kokusundan 
zerre kadar gocunduklan yok ... 

Artık dayanamadım. Gördiikle
rim beni yavaş ya\'3Ş halsiz düşür
meğe başlamı•tı. Gideceğimi söy-
ledim. · ' 

Doktor güldli 

- Eh dedi .. Demek gidiyor
sun .. Burasının na;ııl kurulduğunu 

öğrenmiıl'eeek nıigin? 

Ben korku ile az daha unutu
yordum. 

O anlattı 
Burası Meşrutiyetten evvel te

sis olunmuş. O zamanlar Sıhhiyei 
umumiye mliraka·besinde v-e Tıb -
biyei Mülkiye ı,ıahane idaresin i

miş. Sonradan 1916 da bir ka -
nunla "Tıbbı Adli., resmen teşek
kül etmiş .. 

Cumhuriyet devrinde de değer
li doktorların eline geçerek her 
yıl artan bir terakki ile idare edil
meke bulunmuş!.. 

Dinliyecek vaziyette değildim .. 
Bir in•an midesinin ve bağırsağı
nın böyle salamura helinde bir ~e
hirden diğer bir şehire gönderildi
ğini görmek ve kavanozlardaki 
parçalar .. Demir masalardaki .o
ğu k ce•etler bu. görmediğim kor -
kulu manzaralar beni fena etmiş
ti. Gilie Pğlene girdiğim kapıdan 

adeta ürke ürke, kaçar gibi uzak

laştım ... 
• .. 

İşte bazı bahtsız fanilerin dün

yada son, ahirette ilk istasyonla

rı olan Morgun bende bıraktığı in
tibalar lıu ... Ölüm kadar soğuk.. 

vvvvvvvvvv 

Size dava arzuhali tebliğ edil
mi~, ayni günde mahkemede bu

lunmamışsıııız. Bu kafi gelmiyor 

gıyap kararı karşmnda gene mah

kemeye gitmemişsiniz. Bu vaziyet 

karşısında artık davayı takip ede
mezsiniz. Gıyap kararına karşı teb 

liğ tarihinden itibaren beş gün i
çinde itiraz etmek icap ederdi. Ka 
rar size tebliğ edildiği zaman tem 
yiz eder«iniz... İstanbul barosu 

~fuhterem müdür başını çevir-
di. Beni durduğum yerde görünce Pazarlık yapan esnaf Eroin yakalandı 

avukatlarından 

Retat KAYNAR 

Takdire şayan bir 

hareket 
Cumhuriyetimizin on beşinci yıl 

dönümü münasebetile Bahtiyar Ha
nında beşinci katta bay Marsel 
Franko ve arkadaşlan tarafından 
Kurumumuzla Kızılay Kurumu 

menfaatlarına tertip olunan Müsa
mereden büyük matemimiz dolayı
sile sarfınazar edilerek bu hususta 
toplanan dokuz bin dört yüz otuz 
liradan dört bin yediyüz on dokuz 
lira elli kuruşu Kurumumuza terk 
ve teberru edilmiş olduğundan Ku
rumumuz adına bu vatan sever mü
teşebbis yurtdaşlara ve müteberri
lerine şükran ve minnetlerimizin 
sayın gazeteniz vasıtasile ibliiğına 

müsaade buyurulmasmı çok derin 
saygılarımızla arz ve rica ederim 

r .v. TİYATROLAR ı 

o da dıırdu. Döndü. Benim yersizlşiddetle cezaJa...,dırı}acak Dün Kurbağalı dereden geç- · 
k?rkU. ve ma·n·a~ız halimle. eğlenen Belediye p:ızarlıksız satış ka- mekte olan sabıkalı esrarke~ler-
bır soz çe~nı'ı ıle seslendı: b f t ,. d ld N · · 

ı '. 
1 

nununun azı esna aııa ·ıın an e - en Arap u.rının metresi Hayga-
- çerıve gelsene. · t tb'k ı d - .. k .. · .. .. · 
S 

:.
1 

k .1• tt' yı a ı o unma ıgını gorere , ye- nusun uzerı suphe uzerıne aranmış 
onraguere ıavee ı: · 'd dtl'k ı ık .b .. · '. · 

nı ve şı e ı arar ara anunı · u ve çantasının ıçınde "3" paket ero 
- Dirileriyle uğraşmaktan bir 

tün kuvvetiyle meriyete koymağa in bulunmuştur. 
türlü bıkmadığınız, vaz geçmediği. 

ve sıkı surette teftis ederek kanu- Gnnç k d b · l · K niz insanların ölüsünden bu kadar · ·· a ının u eroın erı a-
na muhalif hareket eden esnafı ce- dık" .. d b İb h' d ı çekinmek tuhaf değil de gülünç oyun e ara acı ra ım en a -
zal·andırmağa karar vermiştir. 

adeta.. . ı ·1 ,. L dığı anla~ılarak İbrahim de yaka-
d B k t . k ·gı tereye stanrulun p' a la- lanmı" .. tır. Utan ım. ere e versın, en ız- " 

gm söz söyleyişinden bile in<anı rından F"Ön..ıe ildi Sar'ıo<un marifeti 
teselli eden, bütün heyecanı silip Londrada olan Turkish informa 
ortadan kaldıran, tatlı ve sıcak tion buredu İstanbul belediyesi tu
konuşu~lu doktorla muavininin rizm şubesi direktörlüğüne müra
yanıııda idim. Onlar; •bu utancı caat ederek belediyenin yeni bas-

Rumeli kavağı sakinlerinden 
Ye kıımkapıda balıkçılık yapan 

İsmail dün sarhoş olduğu halde Sa-

pek üstelemedjler.. tırdığı tstanbulu gezme program- rıyerli balıkçı Hamze ile kavga et-

• !arının, İngilizce nüshalarından 
Salon o kadar soğuk ki.. Bem miktarı kafi gönderilmesini istedi. 

beyaz dıv.arları, mermer zemini, ü- ğinden programlar g~nderilmiştir. 
zerinde ceselerin sıralandığı mer- -·-

mer masalarının ve kenarda dizili Pu lardan A hnacak Ceza 
ceset saklamağa mahsus soğuk do
laplarının bu tekmil soğuk, ilşütü-

cil eşyanın muhassılasından doğan 
soğukluk bütün salonun havasını 

kaplamış sanki .. 

Doktor, mermer masada uza

nan ce•edin yanında, ben ondan 
epey uzaktayım. İzahat veriyor. 

Tanzimleri sırasında pul yapış
tırılması icap eden evraka, tanzim
lerinden bir müdet sonra pul yapış
tırıldığı takdirde, hem resim, hem 
ceza alınmayıp yalnız. ceza alın

makla iktifa edilmesi lazım gelece
ği maliye vekaleti tarafından ala
kadarlara bildirilmiştir. 

P. T. T. mu~melit müdürlüğü 

miş ve onun sol elini yaralamıştır. 
İsmail yakalanmıştır. 

Tr nden atiad• 

Maltepeden Haydarpaşaya gel-
mekte olan tren yolcularından 22 

yaşında bir genç kız Kızıltoprak -

tan !ren hareket ettikten sonra 

"Ziver bey nokta~ı,, önünde atla

mak istemiş ve hızla yere düşmüş
tür. 

Kızcağızın bir kolu kırılmış ve 

hemen Hayd8J'pa~a nümune hasta
hanesine kaldırılmıştır. 

Y ngın b:ışhngıcı 

Deniz Bank muhasiplerinden 
Bay Nazifle, kadıköyünde Günen 

Yazan: İst. Atletizm Monitöru Naili Moran ô. P. E. 
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Perşembe: Eşofman - Fule ile 

700 metre koşu. Yonılınıya başla
yıncaya kadar 50 metre üzerinde 
süratıi fule tecrü heleri. 

Cuma: Eşofman - Her 400 met
reyi 70 saniyeJe geçecek surette 
1200 metre koşu. Eğer mı..luııemet 
bu tempoyu devam ettirmiye kiifi 
gelmezse gaye uğrunda son efon 
sarfedilinceye kadar koşmak lazım
dır. 

Cumartesi: Eşofman - 5000 met-
re kadar jogg. 

Pazar - İstirahat. 

Beşinci hafta: 
Pazartesi: - Eşofman - 2500 met

re serbest koşu. 
Salı : - Eşofman - Muntazam 

tempo ile 600 metre sürat. 
Perışembe: - Eşofman - 200 met

re serbest koşu. 
Cuma: İstirahat. 
Cumartesi: - Eşofman - 200 met-

re tecrübe koşusu. 
Pazar: İstirahat. 

Altıncı hafta. 

Pazartesi: - Eşofman - 200 metre 
serbest koşu. 

Salı: - Eşofman - 800 metre düz 
koşu. (Bu mesafe 1500 metre mü
sabaka süratinde koşulacak.} 
Çarşamba: - Eşofman - 1200 met

re serbest fule - 100 metre süratli 
fule -

Cuma: - Eşofman - 2000 metre 
jogg. - 200 metre süratli fule. 

Cumartesi: İstirahat. 
Pazar: Müsabaka. 
Müsabaka mevsiminde çalışma 

programını hafifletmek kabildir. 
Hiç bir vakit yukarıdaki programı 
aşmak doğru değiJdir. 

5000 \'E 10000 l\tETRJ<~ KOŞA -

CARLAR tÇfN ALTI HAFJ'ALIK 

ÇAL!Ş.11.4. PTIO<iRA.ll/ 

Birinci \'e ilıind haftalar: 

Pazartesi: - Eşofman - 600 met
re jogg - 1000 metre serbest ko~u. 

Sah: - Esofman - Beher 400 
metreyi 85 de geçmek şartile 72001 
metre. . 
Çarşamba: - Eşofman - Beşer da

kika ara ve serbest ko~u ile üç kere 
900 metre koşu. 
Perşembe: - Eşofman - Serbest 

koşu ve monoton tempo ile 30 da
kika koşu. 

Cuma: - Eşofnıan - Beher 4()() 
metreyi 80 saniyede g~mek şartiJe 
yorulma arazı belirinceye kadst 
koııu. 

Cumartesi, Pazar: lstirahat. 
Vçüncü ve dördüncü haftaıar: 
Pazartesi: - Eşofman - 7000 JJ\ct• 

re jogg. Monoton tempo ile zooO 
metre serbest koşu. oO 

Salı: - Eşofman - Beher 4 
metreyi 80 saniyede ge~ınek şartil8 
7200 metre koşu. 
Çarşamba: - Eşofman - Beşer d.~· 

kika ara ve serbest koşu ile u9 
adet 1200 metre. 
Perşembe: - Eşofman - MoJIO' 

ton tempo ile 35 dakika eerııest 
koşu. 

Cuma: Beher 400 metrexi 16 
saniyede geçmek şartile yorulıJll>'1' 
başlaymcıya kadar koşu. 

Cumartesi, pazar: 1stirahat. ı 

' Be.sinci hafta: 
Pazartesi : - Eşofman - 900 JJ1tt• 

re jogg. Monoton tempo ile 3()()0 
metre serbest koşu. 

Salı : - Eşofman - Beher 400 ~et~ 
reyi 78 de g~mek şartile 7ıı<l 
mı-tre koşu. 

Ç-:ırşnmla: - Eşofman - ~ 
dakika ıu a ve serbest koş:ı ile ü9 
ke'"C 1400 m··tre. Seri fule ile 1oO 
m~·re. 

Perşemlıe: -Eşofman - M~notoP 
tempo ile 35 dakika serbest knŞ! 

Cuma: - Eşofman - Beher 4uv 
metreyi 7 4 saniyede geçmek şartil8 

~ yor:.ılmıya bıı.5layu:cıya kadar koş · 
Cumartesi: istirahat. 
Pazar: - Eşofman - 50ô0 '"~ııe 

deneme koşı..su. 

Altıneı hafta: 
?azartesi: - Eşofman - 900tı ıııct 

re jogg. 
Salı: - Eşofman - Beher 4.00 JJ\et· 

reyi 78 de geçmek şartile 72()() 
koşu. 

Çarşamba: - Eşofman - Beşer dS' 
kika ara ve serbest koşu ile üç kere 
1600 metre. 

Perşembe: _Eşofman - Monot00 

tempo ile 25 dakika serbest koş•I· 
t ,-f 

Cuma: - Eşofman - Serbes 
seri fulelerle dört kere 100 JJIC~ 
koşu. 

Cumartesi: İstirahat. 
Pazar: Müsabaka. 

-SON-
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1940 Helsinsk) 
Olimpiyatları 

Programa Göre Müsabakalar 
20 Temmuzda başlıyacak 

1940 Olimpiyatlan Finlandi
yanın Helsinki şehrinde yapıla -
caktır. Bu Olimpiyatların evvel
ki Olimpiyatlara nisbetle daha 
muntazam ve daha çok zengin bir 
programla yapılması için icabe
den çalışmalara şimdiden başlan
ılmıştır. 

1940 Olimpiyatlan için tan
zim edilen programa göre Olim
piyatlar 20 Temmuzda aÇ11acak 

ve o gün Olimpiyat sahasında bir 
açılış merasimi yapılacaktır. Bu
nu müteakip yapılacak müsaba -
kalar şunlardır: 

21 Temmuzda atletizm, gilreş, 

ıskrim ve futbol, 22 Temmuzda 

.. . . B~r 
gureş, ıskrım, nışanc1hk, ~· 
!et, Kano , yüzme ve futbol, ~
Temuzdam atletizm, güreş, ı~, 
rim, yatcılık, Bisiklet ve yüzrne 

Futbol. 29 Temumzda güreş, rs:· 
rim, yatcılık, yilime, Jimnast:~'. 
boks ve yüzme, 1 Ağustosta f. ti 
rim, boks, ve futbol, 2 Ağust0' 

9 
I.skrim, yüzme , boks ve Futb01 ·~e 
Ağustosta Iskrim, yüzme , bok~ .• 

.. 3ııa Futbol, 4 Ag" ustostıı. boks rnu~ •' 
"re kalarından sonra kapanma t0 

yapılacaktır. 

llE 118 00 

İr.giı terede futbol maçları bol 
) fut Gla•RO'(\', 8 (A.A. - · 

atletizm, güreş ve futbol 23 Tem- maçları: . k ırıı· 
İskoçya takımı Macar ta 

1 
et· 

.muzda atletizm, güreş yatcılık, nı bire ka~ı ilç sayı ile mağ!OP 
ve futbol, !4 Temuzdma atletizm, . . 

mıştır. . ci 

MY ",VVV/ , '~'"'"'"''""""''""'·V'NV'V't ...... t 
Sanatkar Naşit, Cemal Sahir 

okuyucu Semiha ve nezey 
varyetesi 

- Müddeiumumilikçe şüpheli 

görülen ölüm vak'alarınıİı maznun~ 
!arı .. Şu cesetler ölümün sebebini 
tesbit ve şüpheyi ortadan kaldır
mak için buraya göderilir ... Burada 
şu teşrih masasında otopsi yapılır. 
Netice bir raporla Adli Tıp müdür
lüğünden Müddeiumumiliğe bildi
rilir!.. 

Nafıa vekaleti tercüme, neşri

yat ve istatistik müdürü olup posta 
telgraf ve telefon umum müdürlü

ğü muamelat müdürliiğünil vekale
ten yapmakta olan Bay Osman 
Tuğcu almakta olduğu 70 lira ma

aşla P. T. T. muamelat mii
diirlüğüne asaleten tayin edilmiş -
tir. 

güreş, yatcılık ve ni*3ncılık ve Walker, Blak ve Gillick, birı~·e 
futlıol, 25 Temmuzda atletizm, haftaymda birer gol yapmışlar .,0 bakkaliyesinde çalışan Ahmedin o- ·ıe ' 
ıskrim, yatcılık, nişancılık, Hal - haftaym sıfıra karşı üç sayı 1 ..... ~ 

İKİ YÜZLÜ KADL'{ 
3 Perde !ur? 

-Peki. Sonı·a bu cesetler .ııe o-

tıırdukları Kaclıköyünde Cafer ter, Bisiklet, Kano ve futbol, 26 İskoçyalıların lehine olarak ~ıta ;J
ağa mahallesindeki e\•lerinden •ba- Temmuzda atletizm, ıskrim. yat- ermiştir. kkoçyalılar, ikincı Jııar' 
ca tutıı.~ması neticesinde yangın cıhk, nişancılık, Halter, Bi•iklet taymda 10 oyuncu ile oynıırnıŞ) 

• fad• çıkmışsa da söndürülmüştür. ve futbol, 27 Temuzda atletizm, (Sonu 7 ncı .. Y 
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Giizel Kayseri Hava Ve Kara Denizleri 
Bu Güzel Yurd Köşesinde Son ' Bulut Yığınları, Tepeden Bakılınca Kayalara Çarparak 

Dağılan Dalgaların ihtişamını Gösterir • 
Zamanlarda Başarılan işler 

-··'' ................... u .. u ........................ .. 

en mühim derdi temiz sudan mah
rumiyetidir. Şehirde halen kulla
nılan ve halkın kısmı küllisinin 
içtiği suların mikyası maı sekiz i
le on arasında tahavvül etmekte
dir. Kayserinin genç ve çalışkan 
valisi Adli Bayman şehrin çok 
mühim olan bu ihtiyacını dikkate 
alarak bir taraftan şehre on iki 
kilometre uzaklıkta bulunan mil<· 

ma. ve sucuklarını bundan sonra 
itimatla. yiyebilecek ve ayn'i za
manda. Belediye de büyiik bir ge
lir kaynağına kavuşmuş olacak ve 
bu sayede de şehrin bayındırlığı • 
nı temine daha büyük bir imkan 
bulabilecektir. 
Yüz yataklı Şehir Haatahanesi 

yapılıyor. 

r-~~------

ı 
ı 

Kayseri şehri Talas Ali dağı, 
Erciyes, Hi•arcık, Kızıltepe ve 
~ılanlı dağlariyle çerçevelenmiş 
bır şehirdir. Talas, Hisarcık, Kı -
zıltepe, Yılanlı dağlan tamamen 
!bağlık ve mahsuldar ağaçlarla 
~uhat ve Kaysel'ililerin şirin say
fıyeleri ile müzeyyendir. Ali Da
ğı ise tamamen çıplak denecek 
derecede olup iki yıldanberi bu 
dağın teşcirine çalışılmaktadır. 
Geçen yıl bu dağın üzerine yirmi 
dört bin meşe ve Akasya ekilmiş 
bu ekimin yüzde seksen beşi tut
muştur. Bu yıl da kırk bin fidan 
Ve tohum ekilmesi için hazırlıklar 
Yapılmış ve çukurlan açılm~r. 
Bir kaç yıl sonra bu çıplak dağın 
Yüz binlerce ağaçlarla muhat ola
cağı ve çok bedii bir manz.ı>ra vü
cuda getireceği gibi Kayserinin 
havasını da bugünden daha üstün 
bir kıratta tasfiye edeceği muhak
kaktır. 

Yıllarca devam eden e.meklel'
le vücut bulan ve tamamen açıl • 
mı~ olan Parke ferşiyatı yapıla

rak baştan başa elektrik tenvir~ 
tı ikmal ve dört sıra çınar ağaç
ları ile tezyin edilmiş olan Ata. • 
türk Bulvarı üzerinde yüz ya -
taklı her türlü techizatı asriyeyi 
cami bir hastane inşaatına onb~ı 
&'Ün evvel başlanılmış temelleri
nin beton in~aatı hayli ilerlemiş.' 
Gelecek yıl bu mevsimde modern 
hastahanenin Jctışadı bir t&raftan 
da bu hastahanenin tarafeyninde 
hastane doktorlarına. mahsus ev
ler inşası kararla.,tınlmıştır. 

•• raıısada Pirene dağları arasına sıkışmış bı. • ·-.,t denizi ile No"eç sahillerinin 
yalayan hakiki denizi birbirıııden ayırmak cidden aiiçt ür. 

Fiyorlanııı 

Kayserinin sathı bahirden ir· 
tifaı 1060 , Talasın ise 1390 ve 
Erciyesin yüksekliği ise 3396 met
redir. Yani Türkiyedeki dağlann 
en yü kscğinin ikincisidir. Bir Değerli kayseri valısi bay 
Vakitler tarihten eski devirlerde Adli Bayman 
Erciyes yanardağ halinde olup . 
tepesinden alevler fışkırmakta ve y~sı maı ~ır olan Kıranardı kö;ı:ü 
bu dağın eteklerinde de deniz ka- cıvannd.aki fenni çeşmeden temız 
dar geni• b"r .. 1 b 1 kt 1 kapalı ve memhur kaplar dama-', ı go u unma a o up 1 1 bu hnvalinin etrafında bulunan cana ar a şehre bu suyu getirtip 
bütün insanlar bu yanardağa ta- sattırm~kta .v~ bir taraftan da 
Pıyorlardı. o vakitler bu dağın Kaysen şehrınlu umumi su ihth-
ad1 beli' d - "Jd" 'h t t 1 yacını fenni ve sıhhi bir şekilde 

ı egı ı ııı aye a eş er t' 
alevler pu··skü b d - t •. ' ge ırtmek esbabına tevessül etmiş 

, ren u ngın e egın- b 1 ktad 
deki göl uzun yıllardan sonra ku- - u unma .. ır. . . . 
rumııR kesif bir kum • b k Bunun ıçın gereklı proıelen ha-
h 

. ~a a ası zırlam ş b . 1 • • • 
alinde kalmış ve d h 1 • • . 1 ve u proı e erın tatbıkı 

da bu y d • . ad"fa sonbr~ a:ı ıçın üç yüz elli bir bin liraya ih-
anar agın ın ı aı ·ıtmış t· ld • 1 t ıyaç o ugu yapı an keşiflerle 

ama.men donmuş ve nihayet As- sabit olmuştur. 
~a Turklerınden Ercaslar bu da - Binaenaleyh 'bu ke•ifl . ·· 
gın t ki · ı k k b Y eıe gore 
nı e e erme ge.ere asa alan- yapılacak tesisatı ikiye ayırarak 

kumıuslar bu adsız dağda bu evvelfı şehir pliinının tatbik ed'l-
suretıe E ca d • · · ·ı · ı r s agı ısmı vcrı mış diği sahaya fenni su t · t 
Ya · b • d - F' esısa ını 

nı u agı '.re.aslar kendi oy- yapmayı kararlaştırmış ve iki ·· 
~aklarının adı ile yadetınişler ve bin liraya yakın olan bu tesis:t:~ 

uraJa,.da muhtelif köyler kur - yüz bin lirasının Beled· e ·· 
ınusl ·t k" T ıy ce yuz 
T : ar nı e '.m alas, Cırlavuk, · ı lirasının da İdareyi Hususiye-

avlusun, Hı"ıırcık, Karanardı, 
li:ndiirlük, Tekir köylerini ve bun
dan sonra da Maznka, Kaneş, Fi-
raktin gibi büyük ticaret kasaba • 
lannı hep bu oymaklar kurmuş
lardır. 

İşte Kayseri tamamen bu sırt
,1~rın eteklerine yaslanmış şirin 
~ır ka<aba olup bütün Kayserili
er umumiyetle yaz mcv•imini se-
~ . b" 1 
1 

nın ılha<sa dört beş ayını Ta-
,as, Hi•arcık, Billur bağları lnecik 
ul h · t a rumlar , Yılanlı gibi yerler-
de kurulmuş olan bağ ve bahçe
ler içinde bulunan sayfiyelerde 
lreçirmektedirler. Bu bağ ve bah 
;eı.erd~ envai çeşit üzüm ve muh- , 
elıf cınsten gayet leziz meyveler ' .. • 
~~tiştir~ektedir. Fakir , zengin , ._ ~ • ' , ••. 

lamet lnönü Mektebi bitmek 
O zere .• 

Atatürk Bulvarına müvazi o • 
lan istasyon caddesi üzerinde in
şasma başlanmış olan 750 talebe
yi istiaba kA!l kalorifer tesisatını 
cami ismet İnönü büyük ilk mek· 
tep inşaatı bitmek üzeredir. 

Bu ·bina Ankarada yapılan en 
son model büyük mektep binala
rının eşidir. 

Vali konağı intah 
İstasyon caddesini süsliyen bi

naların birisi de yeni yapılmakta 
ol.an on beş güne kadar teslim a
lınacak olan Vali konağı inşa
atıdır. Vali konağında şehre gele
cek olan büyüklerin istirahatim 
te'min edecek bir dairei mahsusa 
da yapılmıştır. 

Halkevi intaatına batlandı. 
Yine istasyon caddesi üzerin • 

de büyük ilk mektebi ile Vali ko
nağının iist tarafında üç bin altı 
yüz metre murabbaı saha üzerin
de büyük ·bir Halkevi inşaatına 
başlanılmıştır. 

Halkevinde bin kişilik bü.ı·iik 

. \. 

fns.an tabiat hadiseleri karşısın
da türlü tilrlü hislere kapılır. Ba -
zan oturduğu yerden mavi sema ü
zerinde pamuk yığınlarını andıran 
bulutların, bir göl üzerinde yüzen 
koğu kuşları gibi akıp gittiğini gö 
rünce, tabiatın bu güzelliği önün
de dalar gider ... Bazan da yazın ve
ya kışın gezme, spor yapmak için 
dağ silsilelerine, yeşil çayırlardan, 

koyu yeşil renkli çam ormanların -
dan geçerek, çılgın sulu dereleri a
şarak, tırmanırken birden etrafını 

her taraftan saran, iki adım öte
sini görmesine mani olan bir sis ta
bakası arasına gömülerek saatler
ce. mevsimine göre ıslatarak, titri
yerek, donarak bekler ve tabiatın 
bu cilvesi önünde düşündüğü de 
tatlı bir şey değildir. Fakat sisler 
alçalıp veya her türlü tehlikeyi gö
ze alarak tırmanmasma devaın e
dip de güneşin ısıtıcı zıyaları ara
sına kavuştuğu ve altında gözünün 
alabildiğine giden bulut dalgaları

nı görünce kendisini hakiki bir 
denizin üstünde imiş zanneder. 

Filhakika bulut yığınları bir 
denize benzer ve bunları teşekkülle
rinde ve geçirdikleri tahavvülatla -
rında dikkatle tahlil edecek olur , 
sak bu benzeyişin çok daha hakiki 
olduğunu görürüz. Denizin teşek
külü ve hareketleri nasıl bazı mu
ayyen kanunlara tabi ise, bulutla-
rın meydana gelişi, yani hayatı da 
tesadüfün eseri, tabiatın bir cilve
si değildir. Onun da teşekkülü ve 
hareketini tesbit eden kanunlar var 
dır. 

Herbert Spencer'in meşhur 

Utün aıleler bilhassa zenginler K ?ııutı k ~ aysert · İn lalas sayfiyelerinden bı'rı' 
k a surette bu 6ayfiyelere çı-

"Premiers Principes,, ismindeki 
kitabında bah.~ettiği gibi: Tabiat
ta her şey "Ritm kanununa,, tabi
dir. Her şey ihtizaza, mevclere, 
alte~·nansa müntehi olur. Ağaçların 
fidanların, onların muntazam bir 
surette eğilip kalkmalarına amil 
olan rüzgarın tesiriyle bir bez par
Çası ahenkli bir surette sallanır . 
Denfa nebatları, ceryanların tesi
riyle mümasil hareketleri göster -
dikleri gibi, bulutlar da, dalgalar 
gibi rüzgar altında akıp gider. 

arJar herhangi bir se'beple sayfi- c~. :apıla~ak istikrazlar la te'mini 1 
Yeye çıkamıyanlar kendilerini çok duşunülmüş • ve hemen işe başla
~Uztarip sayarlar ve bu durumu nılmıştır. Çok yakın bir zamanda 
,.'çte hayırlı saymazlar. Sayriye- Kayseri lezzeti gibi güzel sıhhi su r: Çıkaınıyaıılar 0 yılı mutlak su- tesisatına kavuşmuş bulunacaktır. 

tte hastalık ve felaketle geçi- Asri Mezbaha ve Fenni 
recekJ . k . . p 
1 

,. erıne a111dırler. Giinlük iş- aıtırmahane 
eıı güçl ' ··d 1 · K K .. 

1 
erı o ev erı ayseride a- ayserının en büyük noksan. 

anJnr sabah akşam bu sayfiyele- )arından birisi de mezbahanın ol
ret muhtelif vasıtalarla otomobil ınama•ı pastırma ve sucukların 
0 ohu b' ' · hh. · ·ı Sik s, ınek, yük arabaları, bi- gayrı sı ı ıma athanelerde yapıl-
% let, at, kısrak veya Kay~erinin ması keyfiyetidir ki iki buçuk yıl
'ı k ünHI olan merkepleri ile ta- danberi bu meyzu üzerinde i•le
l' nırJar bir kısım mühim halk ta yen, çalışan genç ve enerjik V~li
,.:Ya ol~r~k gidip gelirler sayfi. miz Adli Bayman bu ihtiyacı da 
be me_vsımınde yevmi gidip gelme ,gidermek için çok çalışmış her 
kiİ' kılometreden tutnuz da otuz ,' !"el ,, , .. ,,.or1k nihayet asri 
Ra 0~etreye ka-Oar baliğ olur. Bu bir mezbaha ile fenni pastırma 
Yo~~ıYelerin çoğu.nruı i~m..,, •uyu ve sucuk imalathanelerinin inşa
la 'd lır. Kı.ştan doldurma sarıııc- atını tahtı te'mine alınış bedel" 
su; a topl:ınma yağmur ve deı:e· keşfi 100.400 liraya balij;( olan 
lıı arı durultulmak suretiyle içil- bu tesirntı yüzde iki ııoks~nı ile 

ektedir J{ay . h • . . B 1 d. RuJ · "erı şe rının ıçme c e ıyece ihale edilmiş ins.aat 
aı·ı k b 1 l!:r . • ço o ve oldııkça leziz hazırlıklarına başlanmıştır. Bu 

l'a ~ıYes dağından suzüleıı kar ve inşaat biter bitm~z bir taraftan da 
lar~ınur sularının tahteluz kaııul- Mezlıahanııı Frigorafik tesisatına ı 
~a an geçtikten sonra Kayseri ci- başlan~caktır. Ru sa.ı•ede Kav,"e-

rında ht J"f • , ,, 
akınakt ~u e ı kaynak_lardan ri asri bir mezbahaya ve fenni 
euıar a fakat tnm maııasıyle bu sıhhi imalathanelere kaYusmuş 0 
ı gayr· f ' ' " • e"Vüs ı ennı ~ecralarda tcıı - 'l.1.::t k ' ,. ı- ' ' \ fl :ı l>üytik bir lezzet ve i 

etmektedır. Kays6rinin l zevk le yediği I< ayserinin pastır- ! 

bir toplantı saknu ile ayrıca bir 
kantin ve bir de Parti bürolarını 
muhtevi bir dairei mahsusa ola _ I 
cak.~r. Bina yüz küsur bin liraya/ 
balıg olacaktır. Projesi değerli 
mimarlarımızdan Trabzon say lavı 1 
Bay Mitat Aydın tarafından ha-ı 
zırlanmıştır. Erzincanda yapılmış 
olan halkevi kurağının ayni mode-1 
lidir. Bir misli büyüktür. 

Dalgalarla bulutlar, zahirde 
biribirine çok uzak gibi görünüyor
sa da hakikatte yekdiğerlerine ya • 
kındır. Bu hususta alınacak mu
kayeseli fotoğraflar çok aliika veri
cidir. 

Sis ile bulut, havada muallakta 
duran mikroskopik su zerreler in -
den müteşekkildir. Günesin hara
reti, Okyanuslar, ve bütün rutu -
betli mahellerden su b u h a r ı 

Bir tehir oteli yapılacak k çı arır. Herhangi bir sebeple bu 
Kayseri istasyonunun çok ge _ su zerreleri kafi derecede soğursa, 

niş, zarif meydan lığına ve büyük !!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
.havuzuna nazır ista•yon bahçesi i istirahatleri temin edilmiş olacak
bitişiğindc üç tarafı yeşililk saha tır. 

Jle i'llulıat Atatürk Bulvarı üzerin- Vali Adli Baym&111n planlı, 
Programlı çalıtmalan. de altmış yataklı zamanın medeni 

ihtiyaç ve icabatını cami idareyi 

Hususiyece bir şehir oteli inşası 

karar l aştırılmış arsası hazırlan-' 

mış bu inşaata ait planların Nafia 
Vekaletince hazırlattırılmasına 
başalanmış olup bu binanın alt 
kısmı geniş bir istirahat salonu ile 
modern bir lokantayı ihtiva ede • 

cektir. Bu şaJon sayesinde üç hat
tın güzergahında bulunan Kay
seri istasyonuna gelip giden ve bil 
hassa aktarma yapan yolcuların 1 

Kayser ide gerek \•ilayet mer -
kezinde ve gerek~e kazalarında 
ve köylerind e sayısı pek çok olan 
İmran eserleri başlamış olup dur

mak bilmez hummalı bir faaliye

tin hergüıı yeni yeni izleri belir -
mekte bilhassa vilayetin Bayın

dırlığına dinç valimiz A elli Bay-
manın gece gündüz devam eden 
yorulmaz ve usanmak bilmez m~
todlu, programlı bir me,abı ile 
çalışılmakta olduğu görühuektedir. 

su yeniden tekasüf ederek bulutu 
teşkil eden su daneciklerinl teşkil 

eder. Hayvanın harareti, irtifaı 

arttıkça azalır. Fakat bu azalma 
keyfiyeti gayri muntazam bir su -
rette olur. Çüııkü irtifa fazlalaş
tıkça, adeta beş altı tabakadan 
yapılmış pastalara beııziyen muhte-ı 
lif tabakalardan geçilir. Bu su -
retle teşekküll~rini mümkün kıla

c.ak şeraiti ihtiva eden muayyen 
irtifalarda dururlar .. 

Muğlak, elle tutulamıyan ve 
buna rağmen korkunç olan hava e
lemanlarının oyunlarına karşı ne 
yapmalıdır? Kayaların aralarına 

dolarak soğuk tesiriyle donan su • 
!arın tesiriyle, dinamit ile patlamış 
gibi dağ tepelerinin, ka.yaların , 
dağılmasına karşı ne şekilde koy -
mak lazımdır? Yavaş yavaş ve 

durmadan dinlenmeden bu tahrip 
edici tesir dalgalarınki ile beraber 
birleşir. Burada da iki unsur daha 

Bu yüzden, ayağımızı bastı - fena bir iş yapmak için beraberce 
ğımız asfalt kaldırımdan, dikili harekete geçerler: İstedikleri kıt'
tarlaların kenarındaki yollardan alarm tahribidir. 
ilerlerken, bütün bu tabakaların 00 00 00 
biribirinc girdiğiniz ve bulutların 1 , ,, ., 

şa~r.ı~rin m.uha~~eıe~crin~ cezbeden , Markan 1 olurken deniz 
degışık ş~kılelrını bll" planda bulu-

nuyor gibi görürüz. Fakat dağlara suyundan altun elde 
tırmanmada veya balon ve tayya-
re tecrübelerinde bu muhtelif taba- etm ı•gv e cal ı şıyormuş kaların geçildiği ve hepsini tasnifi ·ıl 
imkanı olduğu da nazardan kaç- Faris Kanser kongresine işti-

rak için gelen liarkis Markoni 
gazetecilerin vaki suallerine ce
vaben kocasının son günlerinde 
araştırmalarında esas gayesinin 
ölüm şuaı vücude getirmek oldu
ğu hakkındaki havadislerin kat'
iyen doğru olmadığını , hayatı 

çok seı· rliğini ve bir rlenizciden 
veya çöller öteginde bulunan bir 
askerden aldığı teşekkür mektup

ları kadar hiç bir şeyin kendisi
ne o kadar sevinç vermediğini 

söylemiştir. Sonra bu araşt!rma
ların hedefinin bilha••a kısa dal
galardan masun .bırakmak olduğu 
ve bunu da çok sevdıği memleketi 
İtalya için yaptığını fakat beşe
riyetin ve onun terfıkki'<inin mah -
vıııa hiç bir zaman çalışmadığı

nı ilave etmiştir. 

maz. 
Dağda, denizde, sisin meydana 

gelmesi. korkunç surette süratli -
dir. Sııhunet derecesinin en ufak 
bir değişikliği, havanın berraklığı 
nı gid~rerek her tarafı o şekilde ka
par ki, insan, nasıl ki samanlar 
arasına dü~müş iğneyi bulamazsa, 
dağda, denizde de yolunu bulamaz. 

Filhakika, sisin ortaya çıkma
sından evvel, suhunet derecesiyle 
mütenasip bir su buha'rı miktarı

nı ihtiva ediyordıı. Bu şekildeki bir 
hava herhangi bir seb•ple (soğuk 
bir haya cereyaniyle karışma, ilah) 
soğursa, su buharı noktasından 

zengin olan bu hava, daha soğuk 
bir tesir altında bu bitip tükenmez 
su danelerine adeta sihirli bir değ- 1 
nek tesiriyle olmuş gibi bulutları · 

teşkil ettirir. Çok yükseklerden 

bu bulut teşekküliinün üzerinde bu
lunuyorsa bu şekiller çok hoş, hat
ta fevkaliidcdir. Fakat sis içini . 
de alılan her adım insanı ölüme 
götürebilir. Kış sporu yapan kimse
ler, dağlara tırmananlar, dağların 

sarp eteklerden yuvarlanır, ve de
nizde de kazalar müsadenıelere çok 

rastlanır. Bu bulut denizi , haki
ki bir denizin bütün harekatını 

göstPrir. Bu bulut yığınları, te
perleıı bakılınca, kayalara çarpa
rak dağılan dalgalardan daha ih
tişamlı bir manzara arzeder .. 

Deniz dalgalarının hareketleri, 
daha mütebariz bir şekilde, ve da

ha kolay hissedilir mahiyettedir . 

Coşmuş bir deniz inanılmayacak 

bir kuvvet ve kudret çıkarır. Bu su
retle çarptıkları bir metre murab-
baı satıh üzerinde 30 bin kilo yani 

30 tonluk bir tazyik icra ederler . 
Mesela bazı büyük fırtınalarda, 

dalgaların, rıhtımları darına da
ğın ettiği beton kaidelere istinat e
den demir çubukları, buğday sap
larını keser gibi devirip büktüğü 

çok görülen hadiseler dendir. 
İşte deniz fena olduğu zaman -

Jar, hepimiz onu daimıı bir huşu 
ile seyreder, dehşet ve korku du
yarız . llalbuld insanları daha 
korkutacak, endişeye düşürecek 

bir şey varsa, o da bizi ihata eden, 
gayı i mer'i havadır. 

Deniz her ne kadar, kıt'alann 

kenarlarını parçalıyarak dağıtırsa 

da, yine bu keyfiyete bazı hususi 
tedbirlerle karşı koyabiliriz. 

Kont Bczzi Sknli'nin kızı olan 
ll'Iarkoni'nin karısı, Elettra ismin 
deki esrarla dolu beyaz yatta. ko
casının en esaslı refiki mesaisi ol
muştur. 

Yine karısının anlattıklarına 

göre, Markoıti dünyaya. yeni bir 
keşif ve ihtira hediye edeceği za
man yalnız bulunmak isterdi. Ve 
daima uzaklara yaptığı bir seya • 
hattan yeni bir keşif ortaya çıka
rırdı. Bu alim, Cebir meselele
rinden, formüllerden harice çı
karılınca ne yapacağını şaşıran 

bir kolej talebesi gibi olurdu. Bir 
iki nezaket kelimelerinden baska . ' 
bir şey söylemez ve sormazdı. 

Madam l\farkoni'nin dedikle
rine göre son zamanlarda çok mü
him bir proje üzerinde çalışıyor
du. Bu da , asırların · seyrinde, 
bütün arayılarının, uğraştıkları, 

kan ter döktüklni altın i.ınaıi me
selesidir. Karısı deniz suyundan 
altın çıkarm».k üzere olduğunu ve 
fakat ölümünün buna m~ni oldu
ğunu da ilave ettiğini unutmamış
tır. 

Deli David mahkemede 

İstanbulun mar.uf simalarından 
Deli Davit dün yine bir s~la hAki. 
min huzurunıı çıkarılınıştır. 

Deli Davidin bu seferki cürmü, 
balıkhane önündeki Eyilp oğlu 11-
yasııı motörilııden 13 tane p&lamut 
çalmaktır. 

Fakat cürmü meşhut mahkeme
si bu cürmü sabit görmemi~ Davi • 
din uzun bir müdafaasını dinle
dikten sonra hakkında beraet ka· 
rarı vermiştir. 
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ı · Zavallı şapkamı tekrar dikkat-! küçük oyun sizi eğlendir iyor mu? 

r Kendisini t&nıyah çok olmamış- baun çok ve imillerl de yine Hu
kukçuyu olduğu kadar Ruhiyatla 
meşyul olan kinı;;elerl alaka.dar e
der. Ve beni alaka.dar eden şey 
de, Ruhi cihettir. FikiT ve kanaa
tım ııudur: Doğuşta. suçlu ile te
aadflfl katil arasında ancak bir 
derece farkı vardır. Her insan katil 
suçu ikaına mü3teiddir. Hadiseler 
ve muhit, bu istidadın tamamiyle 
pliltonik bir mahiyette kalma.qını 
veya müessir olarak geniş bir su -
rette inkişaf bulmasını mucip olur. 

Bilecik, (Hususi Muhabirimiz -
den) - Bilecik Belediye reisliğine 
tayyare yllzba.şılığından mütekait 
olup senelerdenberi riya.sette bulu
nan ve kasabanın imarına matuf 
değerli hizmet ve faaliyetleriyle 
halkta derin bir sevgi uyandırs n 
Yahya Güven seçilmiştir. 

le tetkik edince, iç tarafta meşin ile 
hasır arasına bir kAğıt parçasının 
sokulmuş olduğunu gördüm. Aç -
tım. Bu bir gazete idi. Alaycı bir 
tavırla: 

_ Hem de çok. Gayet sabırlı 
ve mütehammil~!niı . Bunu takdir 
ediyorum. Ve kendisine kızmadığıJll 
ilk insan da sizsiniz. tı. Onunla bir eğlence yerinde müş

terek dostların vasıtasiyle görüş
mO.~tüm. Htlkında. fazha bir sem
pati duyma.makJ.a bere.her, ortıa.
:ya a.tbğı tez1Wb ve yeni fikirleri, 
bilinen akide ve düş!lnoolarden ay
nlığı, herhangi bir vak'.ayı en u
fak teferruatına kadar didiklemek 
hususundaki baıısasiyeti bu adama 
karşı bende bir alaka uyandırmL~tı. 

Oldukça. ıasılalı görüşmelerden 
aonra bir gece beni, yeni a.ldığı 
bazı gramofon plaklarını dinlet
mek vesilesiyle , evine davet ettl. I 
Çilnkü bundan evvel musikiye kar
~ı mütekabil zevk ve alakamızdan 
bah•etmiştik. Filhakika bu diskler, 
klilsik ve mode• n telakkilerin üs
tünde değişik ,•e milntebap bir 
z~vkin eser!)'di. Ve ben bunu bek
Uyordum. Ev sahfbem, sigara•ı par 
maklarının arasında, başını, kol

tuğun arkasına. daya.mı'), Gramo
fonun çaldığı havaıarı musikiden 
anlıyan \'e zevk duyan bir insan 
tavriyle dinli:,oordu. Bir aralık gra
mofonu durduı•arnk içki ikram et

ti . Ben, hala kendimi, aramızda 
içki IW1Sa"1 bulunduğu halde bir 
kaç gün evvel gördüğüm bir filmin 
mevzuunu anla•tırken ve onu da 
beni vaktiyle dinlerken, görilrüm. 

Bu filmde, adeta t&assuba va
ran fazil et meraklısı bir adamın 
sırf bir misal \"ermek için, bir fena 
kadmı bıçaklaması mevzubahs idi. 
Ta.biati ile suçunu iıjledikten Ronra 

bu faz;letli ada.mm hiddet ve tav
nndakı tagayyflr bu mesele ile 
uğraşan bakimin nazan dikkatini 
celbecliyordu. Ben bu namuıılu a
damın gösterdiği haleti nıhiyenin 
bedihi olduğu fikrini ileriye siir
dünı: Doğu.,ta cani olan bir kiru
eenin bile tam muvazenesini mu -
hafa:ıJ& edemediği bir vaziyette, 
tesadüfi ve hele "Namuslu,, bir 
ıuçlu muhakkak ki yaptığı fiili 
belli edecekti. 

Bu •on •özlerimi dinlerken ar
kadaşımın yüzünde alay edici bir 
tebessümün dolaştığını farkettim. 

- Doğu~ta ııuçlu ile te~adüft 

ıuçıu arasında. yaptığınız tefrik ho- 1 

fuma gitti, dedi. Bu klasik bir şey
dir. Ruua hakikaten inanıyor mu-
ıunuz? 

- Fakat inanmam lilzım, me
ırelıi, sevdiği kadını 1bir hiddet i 
buhran• e•na•ında öldüren kıskanç 
bir aşık ile, i~lediği müteaddit katil 
fülinden artık bnık•amış bir hay
dut arasında f?rk yok mudur? Jüri 
iziiları da bu fikre istinat ediyor
lar: Ve fikrimce de, bu hususta 
tesadilft suçlar lehinde fazla mer
hametli karar!ıı..· almakla ifrata bi-
le varıyorlar. 

- Bunlar esi'i hikaye, di~ e ce
vap verdi. Zaten entere~an olan 
lilrinln fikri değildir. M!leyylde 
meselesi JTuk:ıı.,u n a.hlikçıyı, 

- l\fadem ki burndlll!mız neye 
doğrudan c!otruya bana gelmediniz. 
Derhal bddiyoıum. Bağajlarınızı 

sab.ıbleyin aldırtınz. 

- Fak.at lliı ... · 
- Adresimi biliyorsunuz ya 7 

Mükememl, aoıolc edin! ve Bil tele
fonu kapadı. 

Den, daltın daJğın ıtülüınsüyor

du. Bil, gençlik arkadatı deği4f11e
anişti. Eskiden nıntml de olııa, mek 
teptflnberi gllnnecııii bir arkaıla.şı 
aabahın Oç!Jnık teıafoll ..tiyor ve Bil 
de derhal evin• çaitrıyordu. 

Bu hareket Bil"in tabiııtını tı; • 
ın:ımiyle anlatıyordu. 

Kendisini götüren taksi de Den 
•ki hatıralarına d ~m19tı. Bil ile çok 
1amlmi bir kolej arkadaııı idiler • 
Koleji bitirip de hayata atılırken her 
birisi de bir tarafa gitmişlerdi. Bil 
Amerikaya dönm!iş idi. Amerikanın 
en •ık, en kibar yerlerinden, ve ya 
husu,~ı y:ıtlarla gezdiği sıcak mem
leketler lbıanlarından birer mektup 
veya kart alıyorda. Fakııt dört 
ııenedenberl karşı karşıya gelip ko-
nu~mamı ,tardı. Son defa olarak Bil 

Ha.'!Sasiyet, menfaat, ceza kor
kusı., bu şekildeki yaşayış tarzla
nnda rol oynar. Her hangi ,birce
za korkusu veya baz ı manevi tesir
ler o1masa, hepimiz, hayatımız
da. hiç değil-.e bir kere, sevmedi
ğimiz biri.-ıini , rakibimizi, veya 
e.rzu ettiğimiz bir işin tahakkuk 
etmeme•ine ~ebep ol:ın bir kimseyi 
öldürmek i•ter ve öldürürdük. 

- Fakat, ben kendi hesabıma .. 
- Cevap vermekte acele etme-

l'iniz .. Zaten ne söyliyeeeğinizi bi
liyorum, sizin gibi iyi yetişmiş, ser
vet sahibi ve yanınızda yaşıyan, 

şehirde dola~an kim•elerin ortadan 
kalkma•ından bir menfaat duymı
yacak olan bir kimse bunu dü,ün
miy~bilir. Fakat bu öldürme fiili
nin, bizzat kendi hayatınızın de
vamı yeya adece hali hazırdaki 
vaziyetinizin korunması için, zaru
ri olduğu kanaatine varınca, belki 

fikrinizi d~~tl~hllirginiz. hakikat 
sizin ve benim gibi insanları öldü· 
meden tiksindiren şey, bunun kor
kunçluğu ve çirkinliğidir: Yerlerde 
yayılmış kan lekelet"i, zehirlenen 
birisinin ihtilaçları, cesedin vaziye
ti, yani bu i~in tekmil harici saf
hası kadar, bir t1damın bir sllniye 
evvel yaşadıgı, ve mes'ut olduğu 
ve)·a bir gün me;'ut olabilmek hül
yaımu ta.,ıdıgı ve bir saniye sonra 
bütün bunlann ortadan kalktığını 
duymak Ye görmek keyfiyeti de 
insanı çok bozar. 

Arkada..;ım ön!uıdeki budağı 

kaldırıp bir yudum içtikten s;,n
ra sözüne devam elti: 

- Görüyof'uııuz ki öldürme 
keyfiyeti bu şekilde arzedilince, 
herkesin bunu yapabilmesi imkan 
dahilindedir. Şüphe. iz ki bu, pra
tiklik te oldukça güçtür. Ve çok 
büyük bir soı'!uk k:ııılılığın vilcudu
nu istilzam eder. 

Vaziyet bu raddeye gelince, na
muslu bir adam da kati keyfiyeti
ni yapabileceği i~ler ara.qına soka
bilir. Cezalandırılan bir kaUI için, 
hiç olmazsa •be,;erin ceza~ından 

kurtulan beş kati hadisesi olduğu 
kıtnaatindeyim. Ve bunun sebebi 
de basittir: Bu i~i yapan kimseler 
ya çok s.;;uk kanlılık göstermiş, 

veya hıç şüp~e göstermiyecek bir 
surette zekil. ve mnharetıe hareket 
etmi~lerdir. 

Çlinkil iki türlü katil vaı·dır. Ve 
bu noktada sizinle birleşiyorum,-

hakkındaki ha vadisi, Timesde oku -
duğu bir telgraftan öğrenmişti, Tel
graf Vilyam Yon Deventer Tornley, 
Belçika kongresini Şikago hayvanat 
bahçesi he«abına yapmış olduğu bir 
he.reti seferlyeden döndüğünü bildi
r;yordu. Bu sebeple, Bili evinde 
bulmak iyi bir şens eseri idi. 

Çaldığı kapıyı bizzat BU açtı : 
- Merhaba Trevor, sizi hangi 

rüzgllr buralara attı diyerek arka
daşını konl!arından tutarak ve koş
turarak geniş bir salona kadar gö
türdü. 

Den: 
- Ar.izim Vetaon, zannedersem 

çok vakitsiz bir zamandı .• 
- Hayır Trevor, merak etme. 

Evvela başından şu kasketi at, b -
na da müsade et bir viski lıazırln
yım. 

Den bir koltuğa gömülmüş, si
ııarasını yakmıştı. Nevyorkun kala
balığı içinde bu sikin köşe ne rahat 
idi. İçerideki odada Bilin viskileri 
hazırladığı bardak şıkırtılarından 
aıılıyordu. 

Bir dakika aonra Bil viskilerle 

Yeni belediye azalanmız guıılar• 
dır: Abdullah Olcay, tbrabim Dağ· 
salı, Rasih Baluluoğlu, Behzat Esen, 
Halil Arı, Hadi özdil, Hilmi Merci 
mekoğlu, Ali Erdoğan, Faik özde
mir, Abbas Demirkapı, Fevzi Erkal, 
Muzaffer Sakarya, Mustafa Demir· 
ci, Ahmet Sarıgöl, Ali !pek. 

Bilecikte Umran faaliyeti 
Bilecik, ( Hususi Muhabirimiz · 

den) - Geçen sene Valimiz tara
fından muntazam bir şose haline ii 
rağ ettlribnesi üzerine belediye 
meclisince de namlanna !zafeten 
Ali Oskay Caddesi namı verilen 
Halkevi ile Hükllmet arasındaki 
yolun bu sene de bulvar şekline kal
bi için büyük himmetler sarfedi\
mekte olduğu memnuniyetle gör!il· 
mektedir. tık baharda etrafının a
ğaçlarla süslenerek mevkiinin şere

file mütenasip ve cazib bir şekil ve
rileceği haber alınan bu yolun akıntı 
ve sızıntıya karşı muhafazası için 
N afiaca kanalizasyon vücuda geti
rilmiş ve bir taraftan da tevsi ve 
tefrişine çalışılmakta bulunulmuş

tur. 

Yeni umumi mecli~ azalan 
Bılecik, (Hususi Muhabirimiz -

den) - Bilecik Vilıiyetinin yeni 
Umumi Meclis azalan seçilmişler -
dir. hepisi de Partinin namzetleri 
bulunan bu azalar şunlardır: 

Bilecik - Halkevi başkanı Ali 
tpek, bayan Remziye Güven. 

Bozüyülı: - Reşit Baykal, Kizım 
batum, M:ehmet Bölük, Recep Cey
l&n. 
Söğüt - Hüseyin Kibaroğlu, Ali 

Osman Timürlenk, Kutsi Togrul. 
Gülpazarı - Mehmed öner 
Osmaneli - Ahmet Saral 

insan, bazan, vicdanının söyledik
lerine ehemmiyet venniyen ve dü
şünceeizlik l'Üzünden yakayı ele 
~eren meslekten bir katil ile, kati 
keyfiyetini meslek ittihaz etıniyen 
ve yalnız. bazı sebepler .altında bir 
ı:ün katil vasfını alan bir kimseye 
rastlayabilir. İşte bu sonuncu katil 
nevidir ki beni alakadar eder. Bu 
adamın en bilyük düşmanı, fiili iş
lerken ki soğuk kaıılılığın ademi 
vücudu ve vicdan azabıdır. İdeal 
suç, uzaktan, mesela manyetik, 
kudretle öldürme keyfiyetidir. Bu
rada, hiç bir iz ve korkunç man
zardar yoktur, ayni zamanda ı;. 

len kinıge de ıztırab çekmemiştir. 

Bu olma'Ul da, şimdi buna benziyen 
şekilde bir fiil işlenebilir ve mües
~e• bir çok fikirler, k·atilin yardı-

mına gelebilir. (DeYamı var) 

-İlecik Belediye Reisi Yalita 
Güven 

Kayseri de: 
Yurdun her ta.rafında birinci kA

nunun birinci günü meclisi umuml 
üye seçimi yapılması hakkında emir 
gelmiş meclisi umumiye seçilecek 
üyeler için Cümhuriyet Halk Par· 
tisi llyönkurulunca yoklama kararı 
verilerek ikinci teşrinin otuznncu 
çarşamba gilnü Cümhuriyet Halk 
Pıa.rtisi soalonunda yoklama 
heyeti içtimaa davet edilmiştir. Yüz 
otuz küsur üyenin iştiraki ile yapı
lan toplanmada meclisi umumiye 
seçilecek üyelerin tespiti için gerek
li konuşmalar yapılarak netice le 
umumi meclis üyeliklerine bay Taş
çı oğlu Ömer, Faik Seler, Bayan 
Maınurban Reşit Dıraz, Talit Aya
ta, Osman Çilsa.1, Naci özsan, nam
zed olarak gösterilmiştir. Bu nam
zetler müntehibi saniler tarafından 
müttefikan seçilmiş olduklarından 

bu yıl toplanacak olan meclisi umu
mi vilayette yer alacak bulunan 
Kayserinin yetiştirdiği bu güzide 
yurtdaşlan candan kutlularız. 

Enurumda: 
Vilayet Umumi meclisi aza seçi

minin, vilayetin her tarafında 1/ 
12; 938 perşembe günü yapılmaM -
na emir verilmişti. Bu emre göre 
dün saat 13 de valimizin başkan
lığı albnda ekseriyeti temin edecek 
kadar müntehibisani gelmiş o1du
ğundan intihabat yapılmıştır, rey
lerin tasnifi neticesinde : 

79 Abdülkadır Taşangil, 75 Mus· 

- Yolda okumak için çok pra
tik bir usul, dedim .. Ne yazık ki 
ben okuyamam .. Ve İffet dönerek 
devam etti: 

- Buyurun kuzinim dedim. Be
ni hatırladığınız için çok müteşek
kirim. Fakat dedim ya yolda oku-
maAt sevmem. 

İffet cevap verdi: 
- Fakat ben yapmadım ki.. 

Ses çıkarmaaım. Ne cevap 
verebilirdim. İffet daha bunun gibi 
bana ne oyunlar yaptı bilsen. Fakat 
aldana aldana, gUlme mevzuu ola 
ola, ben de çok dikkatli, müteyakkız 
oldum. Artık bana muziplik yap
mak imk!nını bulamıyordu. O va
kit İffet tabiyeyi değiştirdi. Fakat 
bu hal de canımı sıkmağa ba.,ladı. 

Bir gün sabah kahvaltısında, ga
yet masumane bir tavırla: 

- Kahve değirmeni ile bir şe
kerdanlık arasında ne gibi bir fark 
görebilirsiniz dedi. 

Çocukların sordukları bir bil
meceden bah3cdiyor 1,annettim. Dü
şündilm, ta,ıııdım bir hal sureti bu
lamayınca: 

- Bulamadım, diye cevap ver
dim. 

- Aradınız mı? 

_ Çok teşekkür ederim, faks.t 
beni blrıız daha rahat bırakamal 
mısınız? 

- Nasıl lst~rseniz .. Yalnız, son· 
radau pişman olmaz mısınız? 

Bunun üzerine kuvvetle: 
- :Merak etmeyin, asla pişmaıı 

olmam, dedim. 
Bu cevaba rağm~n, beni ra • 

hat bıraktığı iki gün müddetle ea· 
nımın sıkıldığını hisettlm. O vakit 
ben kendisini kızdırmağa, muziplik 
yapmsğa sevkettim . Ve bir haf~ 
müddetle aramızda gayet kuvvetli 
bir mileadele başladı . Biribirimizi 
kızdırmak için en ufak vesilelerdell 
istifade ediyorduk. Bu ~uretle hOŞ 
ve değişik bir v• kit geçiriyordunı. 

Fakat arada sırada, çok güzel 
d~ünillmüş bir oyuna kurban gİ • 
dince de erkeklik izzeti nefsim kı• 
rılarak, ufak tefek kavgalar dil 
yaptığınıız oluy-0rdu. 

Refik beyin evde bulunmadığı 
ve herkesin bir işle meşğul olduğu 
bir sabah yalnız başıma ne yapac:ı· 
ğım1 dilşünüyor, bir odadan bir 
odaya geçerek İffeti bulup, bira." 
vakit geçirmek isl'yordum. Bıt 
aralık rastladığım Emine beni dut 
dtıl'arıık: 

- Eğlenmek ister nıi8iniz? d&-
- Evet, mademki •iı bu far- di. 

kı bili;1•orsunuz, a11lat1!11r. da öğre
nelim. 

- Fakat ben de bilmediğim için 
size sordum. Nereden anlatı.yım. 

Tabii, Eminenin işaretine rağ -
men diğ~r kuzinlerimin adamakıllı 

gülıneğc başladıklarını söylemek a
bestir!. İffete gelince o ciddiyetini 
muhafaza ederek elindeki kızarmış 

ekmeği süt bardağına daldırıyordu. 
Niba.yet ağır ağır , adeta ders 

veriyormuş p:ibi: 
- Kuzininı bu kadar dikkatsiz 

ve merakı olmıyan bir kimseye az 
r88tladım dedL Kahve değirmeni ile 
şekerdaıılık ara;ında muhakkak 
bir fark olacaktır. Yalını, her gün
kü işlP.rinize yarayan bu gibi eş

yaya ehemmiyet \'erm iyerek lıi r na
zar bile atl!laını~sınır. .. Banıı emi -
nin1. 

Sofradan ka1k•L"ken İffete: 

-Beııinıle bu kadar ıığra~ırulk
tan ne zevk alıyorsunuz, dedim. Bu 

- Aman ben de bunu dü*üııü• 
yordum, diye cevap verdim. 

- Öyleyse, gidip İffetin piya· 
no dersini dinleyin. Canınızm sı • 
kılmıyacağıııı te'min cde'bilirim. 

-Demek İffet piyano çalıyor! 
Fakat onu her tarafta aradım. Ev· 
de yok. 

- İffet e\·de değil. Onun piya· 
no dersi büsbütiiıı bir alemdir. Aıt· 
nemin başı çok şiştiği için. iffet 
de'"ini )·anımızdaki çam koruluğu· 
nun içindeki ve her halele görmilŞ 
olduğunuz küçücük ve bir katlı 
köşk yavru•u gibi bir bin11da aJır. 
İ*te burada istediğiniz kadar bagı· 
rıp ç-ıığırır. güriiltii eder. Ve kim· 
senin başını ılğırtnuız. 

- Demek kardeşiniz musikiyi 
beceremiyor? 

Emine güldü: 
- Haydi gidin de görtin dedi: 
- F• kat belki kızar. 

(Devamı var) 

tafa karakölü, 66 Ali Gebeş, 58 rey =========================:::::=: 
ile Abit Karaka.şın kazandıklan 

anlaşılmıştır. Dört kazada yapılan 
Umumi Meclis azası seçiminde aşıı
ğıdaki zevat üyeliğe intihap e<lil -
miş\erdir. 

Kihta: Vehbi Enver, Hayri Ta
ner, Şevki Sözen. 

Arapkir: Mehmet Kulu, Şevket, 

Asım Oral. 
Adıyaman : tbrahim eğilmez, 

Mehmet, Tarımcı Rıza, Kerim Akm 
Besni Süleyman özbay, Murtaza 
tsot, Hüseyin Ertürk, Mahmut öz
men. 

- - - •• - -

Baş, Diş, Nezle, Grip, Ronıatizma, 
De'tT an, kırıklık Te bfitliJl 

• - icabında rıınde 3 

ağnlarınıu d erhal k~er. 

lı:ate aluaabilir.. • 

KATIL ARANIVOR 
rak karıştırdı. Sonra işaret par -
mağını bir sayfad:ı durdurarak: 

- Bekman Plas'da oturan M 
Russel Oyslevod var. bakalım. Mon
den Ajanda dı:. ne ~·:ıpıyor? Bil. kü
tüphaneden siyah ciltli bir kitap 
alarak A harfiyle başlıynn isimleriu 
bulunduğu kısma baktı. 

tur Trevor. Ne kadar Ca'lınıııı ~·: 
kıldığını bir görseniz, •imdi hali 
hazırda, İtalyan Somalİsiııc ba~ 
ket edecek bir reyeti seferiye>'' 
Romada hazırlamakla. me~gul ol· 
malıydım. Fakat şu NevyorklA'1 

kolay kolay yaka kur~arılaınıror· 
Bak unutuyordum Trevor, kMıır 
kat'I, bizim evde kalıyordtınuı. 

KİM ÖLDÜRDÜ 
YEN/ SABAHIN POLJS ROMANI • 

31 Çevirt o; R. SAGIAY' 

geldi. Den, bardağını içip bitirin
ce arkadaşı tekrar doldurdu. Ve bir 
koltuk çekerek piposunu doldurma -
ğa başladı. 

- Trevor dostum, iş ıçın mi, 
yoksa gezmek için mi buralara gel
din? diye aordu; 

- İş için. Bil, N ansi Oyslevod 
isminde genç bir kız tanıyor musun 7 

Arkadaşı hayır makamında ba
şını salladı ve sordu: 

- Kim bu? bir artist mi? yok
sa bir sinema yıldızı mı! veyahut da 
bir hırsız mı? 

- Hiç birisi değil. Zannımca, iyi 
bir Amerikan ailesine mensup, ol
dukça cazibeli bir kız. Demek tanı
mıyo"uııuz? 

- Hayır, fakat tanımam lUıım 
mı?. 

- Bunun için bir şey söyliye -
mem. Bildiğim malümat bu kızın 
Bekman Plasda oturduğu ve Ted 
Stayton adında bir erkek arkadaşı
nın mevcudiyetidir. Şimdiki halde 
Long İsland'da Fresvoten kore'de 
bulunuyor. 

- Stayton'dan bahsedildiğini i
şittim. Bir malirecidir. Freşvoter 
Kov'a gelince burasını gayet iy ta
nıdım. Çünkü oradaki yat kulübü
nde iizayım. Fakat civarda Ayslevod 
adında bir kimsenin oturduğunu i
şitmedim. 

Bil Tornley yambaşındaki masa
nın üzerinden telefon berberini ala-

- Tamam. Buldum. Dinleyin: 
Ayslevod Russel W. mensup olduğıı 
kulüpler: Roklut, Ünyon, Piping 
Rok, Harvard 19-00. "İşte iki genç 
kız ismi.,. 

"Mr. Nansi ve Rut Ayslevod 
bunl&rdan zannedersem Russcl'iu 
kızları olacak. Anneden bahs y-0k. 
Ya ölmüştür veya 'boşanmıştır. 

- Demek ki lllis Nan~! iyi bir 
aileye. mensup? 

- Evet, !akat ne gibi bir k~ 
bahat veya hafif akıllılık yapllll{!? 

- Ben de bunu arıyorum. Beni 
• 

meşgul eden işle mnnasebeti olan 
bazı garip vaziyetlerde kendisiyle 
bulundum. 

Tornley içini çekti. 
- Vaktini dolduracak bir iş

le meşgul olan kimse çok me8'ut-

- İstediğim bir şey var, o d~ 
şu kanape üzerinde blr kııç sa• 
uyuklamama müsa-ade.. . 

- Bu kanape üstünde mi 1 Sı· 
ziıı için ta.mamiyle hazır bir od• 
var. , 

- Bu sizi ilzüntüye boğacak· 
belki evlisiniz, belki de .. 

Bil kahkaha ile gillmeğe baş· 
!adı. 

H "k" · · d · · ı"z t;te· - er ı ı~ını e çızııı ·. 1• diğin!z kada.r burada kalabılit'S 
niz. Japon u~ağım sabah olunc~ 
eşyalannızı almağa gider. ıı:anııt 
otele indiniz? . 

- Her halde isminizi bilrned• • 
ğinlz bir otelde, Paraguay oteli~· 
de fa.kat baıgajlarımı almnğ.a. ~'il: 
mek biraz mahzurlu gibi göril 
yor. (DeYantt var) 
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Ser est uygular 
Okuyucularımızdan Aldığımız 

Yazı ve Şiirleri Neşrediyoruz 

ATAMIN ARDINDAN 
Gitti Atam, milleti göz yaşına garkeder~ 
On ekiz milyon ağladı ona, yüzler eürerek. 

~ 

Yarab, pedir bu vaveyla nedir bu ahü figan 
Sarsılarak. temelinden yıkıldı, sanki cihan, 
Yalmz biz mi ya? Bütün cihan ağladı günlerle? 
Tabutu donandı, san kırmızı çelenkle 
Yağmur mevsimiyken bu aylar, gördü mü bir dam!P 
Bulutlar bile göz yaşını, sakladı hicranla. 
Ağaçlar döktüler yaprağın elemle bihiUif 
Kuşlarda. saf saf, gelip tabutun etti tavaf. 
Güzergah tamamen dolmuştu, eğilmiş başlarla. 
Çaylar, dereler, mateminden dövünüp taşlarla. 
On, son teşrin, kavsi kuz1.ah gibi büktü belimiz. 
Mahzun, müteessir, böğrümüzde kaldı elimi• 
Giılişin gibi ah, gidişin de oldu pek mehib. 
Kalbi millet, medfenin oldu, ey necli nedb. 
Geldi yanına, hüznile mü~fik ana Zübeyde. 
Dedi, milletini kimlere blraktın geride, 
Sus, dinle, hatiften şimdi, metin bir sca geJiy ... -
Duydum o sesi, aynen böyle hltabediyor. 
Yürüyecek, ön planda çizdiğim bu inkllftp. 
Diyerek, muhterem anaya verdi şöyle cevap. 
Korkma, beş dakika vagonda, gösterip, yl\n~-"' 
Yerime bıraktım, kardeşim İsmet İnöniinü 

fıı h faa rıar.tı.n 
Ali Rıza ÔGE 

A .. f AYGA 
Elli milyon ulusnun bavrunda catkan At ım; 
Ergenekon balıman canga can katgan Atam; 
Kurge tüşgen barlekui köklerge sen kotendin; 
Başı koklerge tiygen, Türklilk yaratgnn Atam. 
Seni öldü degen dil aylanmay Sakavlnş•ın 
Yaman gözler şavlenmen l•oralmay sokurlaşsın 
Kay bir tılmen anayım, tılim aylanmny Atam! 
Mane dizip çınlavgn gönül saplan mny Atam! 
Kay bır ötgur tavuşun acunga yırlap avt;ı.am ! 
Boran bol~r, cel bolur, Ulus baybnmay. Atıım ! 
Sen ölmedin, ölmezshı öldü degen yok bolsun 
Yüz bin lep yaşaycaksın, yaman göz toprak toJsun. 
Atay snkın mıgayma, bizden karuyun ke~me 
Açgnn izin izliymiz, yurdnu şavlcsiz etme 
Senin süygen çaşlıgın ant işti kol tutuştu 
Göktepede tahtından Ataykururun ke~me 
Ne mutlu saga ! Atam sonsuz ya~av verildi 
Elli milvon tunc kokrek Türkmen dccli kerildi 

3. 12. 38 
A. ÔZKIRJJ.f 

SORSU 
Sorsun kabrin önüne çöküp sızlıyanlara 
Sorun vatan diyerek ateş sızlıyanlara 
Sorsun tarihe seni bugün anlamıyanlar. 
Sorsun bize, nurunia gözü kamaşmıyanlar 
Dilştüğtln yer ebedi: Bir }~.ğın kara toprak 
Düştüğün yer chedi, farihte altın yaprak 
Kanarken gönüllerde en derin matem izi 
Madem ağlatacaktın neden yarattın bizi. 
İçin sızlardı ogün vatan bir viraneydi. 
Viraneyi paylaşan sence bir divanevdi 
Nur olup aklığzıı gün hayat bulduk ·biı orııc} 
Ağlamaz mı bu millet seni toprağa korda 
Tabiatın kan~ııu r Uknıetti idumınıı 
(Ata) girmez sl\nırdık hakkın bile Damına 

Kanarken gönülJ,,rde en derin matem izi 
l!adem ağlatacaktm neden yarattın bizi 

JCad.ıı.öy 

ılih AFUU. 

GİTTİ ELD N 
Gitti eldeiı kan ağlıyor, bir Ulusun gözleri, 
İsyan etti bağda bülbül, acı oldu sözleri. 
BtlyUk, küçük bütun Türkün, hep kalpleri yar;> 
Ttırklük böyle yanmamıştı, bu çağına varalı. 
Sorun Tarih söyler onun, büyük şanını size, 
Yaratılmaz zaferleri, yaratmıştır o bize. 
Sanın matem tülleri, bu öksüz kalan vat.anı 
Hıçkırarak ağla ey! Türk, sen kaybettin A~ı. 

Cevad Akçağlayan 

ll!l ııg l!ıı 

ATAM GİDERKEN 
Artık ebedi yolculuğun bu değil mi ilimizden? 
Tilrkiln Ataal I inliyoruz metemimizden ! 
Ah zAlim ö!Onı, onu asla alamazsın içimizden 
Türkün kanıdır o, canıdır o, bunu bil sen ! · 
'Oıken, öksüz kalanların sana yansın, ağlasın! 

.Rehberimiz gidiyor! göz ya.,lan çoğalsın! 
Kader denilen zulme k1!ssün, hep kin bağlasın~ ~ , 

...,, Beşiktaş: GÜZiN ERK 

YıtNISAllAH sa,.fa, 7 

İstanbullular Yeni Va- 5 
P ';?411:.a,,,cilsayfada) 

Kuşağına Yedi Tane 
Rakı Şişesi Dizmiş 

Rami isminde bir adam dUn ge. 
ce fena halde sarhoş olarak Sirke
cide Baylan birahanesine gitmiş ve 
bir masayıaı oturmuştur. 

limizden ne istiyorlar? 
dır. Çilnkil Black yaralanmıştır. 

Sahada kendisini gösteren en iyi o 
yunculudan biri de l\Iacar kaleci-

Burada ceketinin düğmelerini 

çözen Raminin belindeki kırmızı 

kuşağa bakanlar tam 7 tane 29 luk 
rakı şişesinin mavzer kurşunu gibi 
kuşağa dizilmiş olduğunu hayrele 
görmtlşlerdir. 

Rıaml; etrafın hayreti arasında 
bu şişelerden bir tanesini süratle çı 
karmış ve arkasına bir yumruk 
vurduktan sonra gazoz gibi ağzına 
dikip "!ık ... !ık,, içmiştir. Rami; 
biraz sonra yüksek sesle şarkı söy
lemek i~temişse de gelen polisler 
tarafınd'a'n yakalannrn}tır. 

1 inci sulh ceza muhakemesine 
verilen suçlu 7 lira para cezasına 

mahkum olmuştur. 

De~er tutmıy1?n doktor 
Beyoğiunda çalışan Behar i•· 

minele •bir doktorun; kanunen tut-· 
mağa mecbur olduğu "protokol def· 
teri,. ni tutmadığı görülerek kendi. 
si mil dcleiumumiliğe verilmiştir. 

::llüdeiumumilik doktor Beha
rı hakkında dava açarak evrakı 1 
inci sufö ceza muhakemesine tevdi 
etmiş v~ muhakeme de dün muma 
ileyhfoı ifadesini almıştır. 

Madam Atina hakkında 
yeni bir karar 

RnndeYuculuk Ye diiyiz kaçakçı 
lığı suçlarınlan mevkuf bulunan 
mad.am Atinanın ayrıca gümrük ka 
çakçılığı da yaptığı tesbit olunmuş 
tıır. 

Bayazıtta Okçular cadd.,.inde 
54 numaralı aktariye mafaııa11 aa. 
bibi Bay Tahir Sezen: 

"- Şehrimizin ticaret merkez. 
!erinden biri olan ıemtlmlzde n 
yazık ki ihtiyacı temin edecolı: bir 
çe,;tme yoktur. BüyQ.k cami yanın. 
daki çeşmeye henüz terkoa n;ru 
verilmemiştir. Bu sebeple esnaf 
çok sllonn çektiğinden :reni bele
diye reisimlzden evvel& bu ç~me• 
ye ve saniyen de bu kabil btıtün ıu 
suz çeşmelere süratle ıu "rel'ilmesl. 
ni rica ediyorum. 

Caddemizde elektrik limbası 

da yoktur. Cadde bll.\lındald elek
trik kafi değildir. 

İstanbul gibi bir baş •ehirde 
ışık ta su gibi bol olmalıdır. 

Bunu tnkiben de; gıda maddele 
rinin •af ve temizliğile beraber U· 

cuzluğunun temini, vesaiti nakliye 
nin ucuzlatılması, işsiz vatandaşla 
ra iş bulma için belediyede teşki
liit yapılması ve . atışlarda "veresi. 
ye,. adetinin kaldırılması gibi hu
susların teminini rica ederim.,, 

Bostancı lçerenköy caddesi nu 
mara 29 Celi.! Özaü: 

- Bostancı lstanbulun çok gU 
zel sayfiye yerlerinden biridir. 
Fakat ne yazık ki bu güzel yerin 
bilhas,;a İçerenköy cadesi yazın 
tozund·1n, kışın kalın çamur tıaba· 
kalarıııdan geçilmez. Bundan bir · 
iki sene C\"vel buradaki belediyeye 
yaptığımız mürncaaller neticesiz 
kalmıştır. Geçen kıs ·bu tasviri giiç 
olan yoların birinde bir kamyon iki 

Atinnnın kızı Zizi ve lllarika, mandanın yardımiyle ~amurdan 

Anıın isminde diğer iki kadın ile. güç haJJe kurtarılabilmiştir. Yeni 1 
bir şebeke halinde çalıştığı ve ha- i Yali ve belediye reisimizin bu hıı
riçten buraya mühim miktarda ka- · susbki yardımlarını bütün kciy 
çak mal ~okluğu anlaşıldığından halkı ~abırnzlıkla bekJPriz. 
kendi•inin bu cihetten de tevkifi Edirnekapıda Bayan Rasime: 
ağır ceza mahkemesinden istenmiş Bundan senelerce ev\·eı büyük 
tir. ynngıııların harap ettiği semtimiz 

Denizdeki facianın muhakemes hala yanıklığile durmaktadır. Ak· 
Bundan bir müddet evvel Hal şam knraıılıktan sonr:ı evden çık

lıcı oğlu önlerinde vukua gelen ve: mak veya e\·e dönmek yoll:ınn çok 
ı~,..,,..,~~ 

iki ki~iniıı ölümU ile neticelenen """""~"" 
bir deniz kaza mm ınuh kemesine Yeni Neşriyat 
~ı~r~ ağır cez.ıda devam olunmuş. ilk Türkler 

Niyazi, Fethi, Dursun isminde Rıza Çavdarh'nın yeni ve mühim 
üç ardakaşın bindiği bir sandalın bir eBC'ri daha çıktı. (tık Türkl~r. 
lllehmet kaptanın motoriyle çarpış medeniyetleri, dinini ve bunların 
mnsı sonunda Fethi ve Mehmet Çin, Hint, '· hudilik, l\Tüslümanlık 
kaptanın denize düşerek ölmeleri üzerindeki tesirleri). 
ile biten bıı hfıdiseye ait keşif ra- Son buluşlara ve gayet zengin me· 
poru dilnkü muhakemede okun- hazlarına milracaatle yazılmış olan 
muştur. bu eserin ilmi ktyınetinin yiiksck-

Bundn; sandalın feneri oJmadı- derecesini bilıilıara tenkidimizde 
ğı, içindekilerin ehliyetsiz ve sar-ı göstereceğimiz için şimdilik her 
hoş Lulunduklan ve tamamiyle me-' Türk için okunması liizımgelen bu 
sut' yetin kendilerine raci olduğu' eseri tav~iye etmekle iktifa edece. 
yazılmaktaydı. ğiz. Eser Miladdan 000 sene cvı·e· 

Dursun ve Niyazinin avukatı !inden başlamakta ve bütiin dünya 
bu raporu tetkik etmek üzere mü- medeniyetinin Türklüğe ait olduğıı· 
saade i'ted'klerinden muhakeme nu isba.t "'tmektedir. 
talik edilm'ştir. • 

İğ,e'eri temiz mi i<'i? fnseın 
K:mmpaşn Hacı Hilsrev mahal Bu aylık fikir ve s:ınat mecmu-

lcsi 83 numarada oturan bay.aın Na ı asının 6 ıncı s:ıyısı da çok giizel 
didenin genç ve güzel kızı bayan 

1 

yazılarla çıkmL<;tır. Tavsiye ederiz. 
Sultaniye bundan bir müddet evvel 
hastalanmış ve tedavi için Dana! Tashih 
Jojef isminde bir doktor getirilmiş Gazetemizi:ı 2-12-938 tarihli 
tir. ı Ye yedinci sayfanın üçüncii sütu-

Doktor kıza enjek. iyon verm'ş nunıla a•liye dördü:ıcü hukuk mah. 
ve bunlardan birisini kendisi Y.ıl'Jl3- kcmesinden verilen 9761938 sayılı 
rak diğerlerini de yaptırmalarını ilanda (kılmış) yerine kılanları) 
tenbih etmiş, gitmiştir. yazılmış ve (mevzuu bahis ilam 

Bayan Nadide, kom~ularından suretleri) ibaresi ynıJmamış oldu. 
ebe Nigarı çağırarak iğnelerden ğundan la~hihi kcyf'yct olunur. 
ikisini yaptırmıştır. -

T:ı~hilı Fakat biraz sonra, kızın bacağı 
şişmL, her tarafını ateş kaplamış ve 1stanbul 5 inci icra memurluğun. 
büsbütün hastalanarak bir müddet dan vcrılcn 937-3389 numaralı sa· 
sonra ölmüştür. I tış ilanında sehven Refika yerine 

Bunun üzerine iğneleri yapar - ,,.,..R_e_b_ik_a.....,y_a_zılmış...,...-tı_r,_d_ü_zc_ı_ti_rız_· ..,·,.,.,.~ 
ken temizliğe riayet etmemek su- Çatalca cinayetinin mu 1alı:~me-
çiyle ebe Nigftr muhakemeye veril. sine dün devam ed idi 
miştir. Diln ağır ceza mahkemesi Ça-

Dün asliye üçüncü ceza mahke talcada Hasan ile kızı Zülfiyeyi öl. 
mesi bu davaya bakmış ve bayan dürmekle maznun Ahmedi muhake 
Nadideyi dinlemiştir. Nadide: me etmiştir. Bu davaya ait Ahmet 

- Doktorun tavsiye ettiği gi'bi isminde bir şahit dinlenmiştir. 
iğneleri ebe Nigara yaptırmak iste. Ahmet : 
dim .. Ebe Nigar birinci iğneyi ateş- - Ben tarlada ç.alışıyordum. 
te kızarttı. Diğer iğneleri de soğuk Ansızın katil AhmeıUn Hasan ile 
euya batırıp yaptı. İspirto :liala'l kızının tarlasına geldiğini ve son. 
sürmedi!... Belki kızım bu iğneler- ra baba kızın kaçmağa ba.,Jadıl.Ia
den belkl de ecelinden ölmüştyr.,, nnı a-ördilm. Bir ıaralık Ahmet ar
demt,tlr. kalarından yett,ti ve bıçakladı! I ! ! 

Suçlu ebe de kızın esasen müte demiştir. 
verrim ve ölüme mahkOm bulundu Ahmet, şahltle düşman olduk
ğunu iğ-neleri temizliyerek dikkat. lannı söyllyerek bu ifadeyi reddet. 
le yaptığını söylemiştir. miştir. 

Muhakeme doktorun şahit sıfa Muhakeme miltalea için kalmış 
tiyle celbi için kalmıştır. tır 

1 

Bay Tahir Sezeıı. 

ai olmu~tur. Macar oyunculardan 
Saros!, penaltıdan takımının yega
ne i"OlilnU atmıştır. 

1skoç:ra takımı, 11 re karşı 10 
oyuncu ile oynam1' olduğu ikinci 
haftaymda dahi bariz surette ha • 
kim oynamı;ır. 

Bedeıı terbiyesi direktörleri 
BaşvekAlet beden terbiyesi ge

nel direktörlüğü vilayellere gön
derdiği bir tamimle tayini düşünü

len beden terbiyesi direktörleri için 

namzet ıistemiştlr. Bunun ii'z•

rine İstanbul bölgesi eski Türk 

karanlık olması, dolayısiyle büyük 
bir cesaret işi oluyor. YoUua elek
trik takılmasını istiyorum. 

spor kurumu asbaııkanı mümtazı 

namzet göstermiştir. 

Spor hareketleri çoğaltılı}'or 
Öğrendiğimize göre, önümüz -

Vefa Darülhadia aokak numara deki mali sene başından itibaren 
4 Muhittin: spor hareketleri daha ziyade kesif 

- Kati~elebi mahallesine ait olan bölgelerde birer direktörlük 
bulunan bu DarUl!ıadis sokağı gece kurulma<ı kararlaştırılmıştır. 

!eri ışıksızlık yüzünden çok kor - Bundan başka önümüzdeki ma
kunç bir hal almakta ve çok kere Y1S ve haziran aylnnndan itibaren 
de yersiz hareketlere .sahne olı_n~~ milli temasların çoğaltılmasına ka
tadır. Buranın elektrıkle tennrını rar verilmi~tir. 
bekleriz. 

Bu mnkşntJa gelecek sene Bal-Beykoz Yalıköy Gazi Yunus 
aokak numara 39 Selim Türközü: kan futbol müsabakaları Ankarada 

Beykozun en mühim derdi la- yapılacaktır. 
ğımdır. Gazi Yunu• soknğınııı ve (Şeref) levhası 
civar ederinin lağımları nihayet Bundan bir müddet evvel Beşik-
geıne kendi önlerindeki bir çukur· taş ~por klübü idare heyeti tara • 

da nihayet bulıır. Gayri muaryen fınclan verilen bir kararla Şeref sta 
zamanlarda taşan bu lağımlar bil- dı üzerindeki (Şeref) IevhaSJ kal· 
ha•sa yazın dayanılmaz bir hal al- d 1 t Ö"' d"ği • 
maktadır. F.v\'eke belediyeye ırı mış ı. ,.ren ı mıze göre 
yıı ptı ğ ımız mliracaatler maaleşef Beşikta, spor klil'bil kararın yenıiz 
akim kalr ı <tır. :il addi zararların olduğunu görerek (Şeref) levhası. 
dan başka bilha •:ı. ha.Ikın sıhhati-! nı tekrar yerine asmağa karar ver
ni alfıkad:ır ei!en bu lağım işinin miştir. Levha büyük merasimle ye
birnn e\·ı·el yaptırılmasını isteriz. / rine konacaktır. 

Hangi Renk 
Sizi Mesud Eder? 

10 KADINDA 9 U PARASIZ 
PUDRA KULLANIR. Bu aihramiz yem 

"Pudra renkleri,, 

FENA RENKTE BiR r 
Fena renkte bir pud!'a., yüzü- tecrübe edilebilir. 

nilze korkunç bir makyaj man- iiı••iı"•••••••••• .. 
znra'ilnı verir ve sizi olduğunuz. 
dan daha fazla ya.~lı gösterir. 

Teninize uygun renkte bir pud
ra intihap etmenin yegAne çare
si, yüzünüzi."n bir tarafında bir 
renk ve diğer tıarafında başka 

renk pudra tecrübe etmektir. 
Bu tecrilbeyi hemen bugiln size, 
parasız olarak verilecek yeni ve 
cazip renkleroekl Tokalon pud

rasile yapınız. Bu yeni "Cild 
renkleri,, (Kromoskop) tabir e
dilen en son ve modern bir ma
kine vasıtasile karıştırılmıştır. 

Sihramiz bir göz, tam ve kusur
ııuz bir inc~Jikte renkleri inti -
hap e<ler. 

•rene gayet uygun bu yeni 
pudra sayesinde artık makyajlı 

bir yüz görünmiyecektir. Toka
lan pudrnS1, imtiyazlı bir usul 
dairesinde "Krema köpüğtı,, !le 

karıştırılmıştır. Bu sayede pud
ranın saatlerce ahit kalmasını 
temin ettiği gibi pudranın cildin 
yağlı tabii ifrM:atını mametme· 
sine ve bu suretle cildin kuru-
masına ve şertleşmesine ff bin
netice burusukluklann zuhuru-

na da mlini olur. Her vakit kre
ma I.öpüğile kanşnnlm14 meş

hur Tokalan pudrasını kullanı

ııız ve birkaç gün zarfım:la. teni
ıııizde yapacağı cazip tekemmü-
lü görünüz, daima lcutulann ıı.. 

zerindeki Tokalon ismine dik
kat ediniz. Teninize uygun renk 
intihabında tereddüt ettiğinizde 
Jfitfen İstanbulda 622 No. posta 
kutusu adresine (Tokalan pud
rası 6) rumuzile vaki olacak 1ıa.. 
lepte size memnuniyetle, muhte
lif renklerde numunelik altı u
fak paket pudra göndereceğiz. 
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TELEFUNKEN ~ 
> 

Şimdiye kadar muht~lif marka • • 
w bir çok radyo dinlediniz. 

Bugün de: 

TELEFUNKEN 
Radyolarının 

939 modellerini dinliyere'k 

Beş kıt' ada 70 den fazla memlekette 

TELEFUNKEN 
Radyolarının 

Büyük bir rağbet ve itimad görmeı/ 
sizin için en kuvvetli teminattır. 

Türkiyede Vekili: !: 

k(!t'i kararınızı verebilirsiniz. 

-lnkara Satış yeri : 

1 .. ···· Dr. Haf ı z Cemal •••••• Güzellik ve sıhhat için 
ı · Lokmanhekim İ 

1 

Dahiliye Mütehassısı 1 
Divanyolu 104 1 

, Muayene saatleri pazar hariç 
her gün 2.5 - 6 Salı, cumarte- 1 

si 9.5 - 12 fukaraya J 
..................... ~~.!~.~~~ ..... ! • Kullanmaktır . 

Zayi ' 

htanbul Deniz Ticaret Müdür- RadyoJı•n 
lüğünden .almış olduğum 298 No. 
it Liman kaptanlığı ~ahadetnam&-

mi şahsi evrakımla birlikte zayi D 
1
• ş l e r 

1
• , 

ettim. Bu kere yenisini alacağım-
dan eskisinin hükmü yoktur. 

Cibali ayakkapu meydanıııdıa 

14 No. lı Apartmanda 

Süleyman kalkavan oğlu 

dişler çehreyi 

güzelleştirir. 

.-•Zü•h•rev• i •v•e• c• il•t •ha •• t.alı.kt.ar•ı • Radyo)İn 

Ötie~L· .~~Y!~y~l~:!.cami Diş leri, 
karşı•ında N o. 33 Telefon 41358 

dişler mideyi 

latanbul ikinci icra memurlu-
sağlamlaştırır . 

ğundan: 

, ' 

ilk şart 

Dairemizin 93812132 No. lu 

dogyasiyle mahcuz olup bu kere 

parara çevrilmesine ka~ar verilen 
ve Beyoğlu İstiklıi.1 caddesi 292 N o.

1 lu ,aparlmaııın ikinci kat 2 -~ 

RADYOLİN dişleri temizler ve parlatır, mik
robları yüzde yüz öldürür, diş etlerini besli
yerek hastalanmalarına mani olur, ağız koku· 
sunu keser. 

Elektron Türk Anonim Şirketi ~i Elektrofen TürK Anonim Şirketi dairc,inde muhtelifül cins ev eşya- İİll••••••-------------------• 
Galata Voyvoda caddesi No. 58-62 !i 

Telgraf : Elektron - İstanbul 55 .. 
Telefon : 41460 ii 

Anafartalar Caddesi No. 10 
Telgraf: Elektrofen - Ankara 

Telefon : 1287 

Anadolunun bütün mühim şehirlerinde 
havil erimiz vardır. 

sının ·birinci açık arltırma•ı 15-12-

938 de perşembe günü saat 15 ten 

17 ye kadar ifa edilecektir. 

Bu arttırmada mahcuz eşya mu 
hammen değerinin yüzde 75 ini 

bulmadığı takdiı,de ikinci açık art! 
tırması 22-12-938 de ayni gün ve 

ayni saatte ifa edilecektir. Alıcı o
lanlar muayyen gün ve saatte ma

hallinde hazır bulunacak memuru ı 
na müı·acaat ederek almaları ilan, 

olunur. (12737) 1 

Akba Kitabevi--\ Halk Maskeleri Satışı 
Her dilden kitap, gıızete ve ııecnıualarla mektep kit<ıplarını ve 

kırtasirenizi temin eder. Öndervod yazı makineleri ve Parker 
dolma kP.lenılerinin Ankara acenteHidir. :Nihad Adilin kazanç 
vergi<i kitabının Ankarada tevzi yeridir. 

İnhisarlar U. Müdürliiğünden: 
Cinai Miktarı Muhammen B. o/o 7.S teminatı Ekailtmenin 

Beheri Tutarı Şekli Saati 
Li. Kr. Li. Kr. Lira Kr . 

Elbise ve kasket 195 t.a kım 21.- 4095.- 307.13 Açık 14.-
Palto 6!1 adet 15.- 1035.- 77.72 .. 14.30 
hkarııin 213 çift 4.1 o R7'l.30 65.50 Pazar. 15.-

!ık 

I - İdaremiz mü"tehdemini için yukarda cins ve miktarı yazılı 
3 kalem e~ya nünıune ve şartnameleri ıtıücibince hizalarında göoıteri
len usullerle satın ahnacnktır. 

II - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizalarında 
gösterilmi~tir. 

ID - Eksiltme 15 - Xll - 938 tarihine rastlıyan perşembe günü 
hizalarında yazılı saatlerde Kabata~ta Levazım ve Mübayaat şubesin 
deki Alım komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden 
• 

Türkiye Kızılay 
Cemiyeti Umumi Merkezjnden 

Cemiyetimiz tarafından sayın halkımızı zehirli gaz.lardan ko
rumak için yaptırılan Halk Maskeleri 1-12-938 tarihinden itiba
ren satışa arzedilmiştir. 

Kafi malümatı havi prospetüslerile birlikte ayrı ayrı kutular 
içinde bulunan bu maskelerden edinmek i'tiyenleriıı Ankarada 
umumi Merkezimize, htanbulda Yenipostaııe eıvarıııda Kızılay 
hanında depomuz direktürlüğüne mürncaatleri rica olunur. 

Yukarıda yazılı satış yerlerinden perakende veya toptan ya 
bizzat mtiracaat ederek satın almak istiyenlere veya memleketimi
zin herhangi bir yerinden para:ıını göndermek suretiyle sipariş 

yapacaklara amba!aj ve posta masarifi cemiyetimize ait olmak 
üzere ve her maske altı liraya verilir. 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 
1 -İdare ihtiyacı için (75) ton gazovil kapalı zarfla ehillnıe~ 

ye k-0nulmuştur. 
2 - Muhammen bedel, 9750 muvakkat teminat 731 lira 25 ku

ruş olup eksiltmesi 24-1-939 salı günü saat 16 da Ankara da P. T. T. ! 
U. MD. lük binasındaki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

TÜRK HAVA KURUMU 
Büyük Piyangosu 

lkintl Keşide : 11 Birinci kanun 938 dedir. 
Büyük ikramiye: 45.000 Liradır. 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 
10.000 liralık ikramiyelerle 
( 20.000 ve 10.000 ) liralık 
iki adet mükafat vardır ... 

Yeni terti.pten bir bilet alarak iştirak etmeyi 
ihmal etmeyiniz. Siz de piyangonun mes'ud 

ve bahtiyarları arasına girmiş olursunuz .. 

Kültür Bakanlığı Erkek Terzilik Okulu 
Direktörlüğiinden : 

1 - Okulumuzun giindiiz kısmına muhtelif sebepler dola~·"ı i;e dı 
vama imkan bulamıyan terzi usta \C :talfaları ilç biçki öğrC 11' 

mek istiyen bay ve bayanlarııı kadın ve e:-kek biçkilennde nı•· 
kasWırlık yapabi!ec~kkudrett e yetişmelcrı için AKŞAM BIÇI'l 

KURSLAR! açılmıştır. 

2 =-- Tedrbat geç saatlerde ba~lar ve paı·a<ızdır. Yaş ve laini! şer•ıi • 
ti herke"e çok miisaittir. Fa:<l ı izahat ic•n nl···•,. başrnruJııın•1 • 

Direk•örliık 

Adres: Divanyolu. Tel: 22480 
(S7~7) 

alınabileceği gibi nümuneler de görülebilir. 3 - İstekliler muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu- -------------
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde %7.5 

güvenme paralariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri 
ilan olunur. (8662) 

* 
1 - İdaremizin Paşa bahçe Müskirat fabrikası için şartnamesi mu

cibince 4 adet alttan sürme araba ile lOOXllO eb'adında 20 adet plil.t 
form açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır. 

il - Heyeti umumiyesinin muhammen bedeli 900 lira ve muvak
kat teminatı 67.50 liradır. 

III - 21 - XII - 938 tarihine ra>tlıyan çarşamba günü saat 14 de 
Kabata~ta levazım ve mübayaat şubesindeki .alım komisyonunda yapı. 
lacaktır. 

iV - Şartnameler parasız olarak her &'Ün sözü geçen şubeden .a
lınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek iJıtiyenlerin fiatsız fenni teklifle
rini tetkik edilmek üzere ihale gününden bir hafta evvelin& kadar 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü Müskirat fabrikalar şubesine vermeleri 
ve tekliflerinin kabulünü mutazammın vesika almalan lll.zımdır. 

nu ve k>anuni vesaiki ile beraber teklif mektubunu muhtevi kapalı 
zarflarını o gün saat 15 şe kadar mezkür komisyona vereceklerdir. 
Şartnameler Ankarada P. T. T. levazım l\ID. lüğünden ve İstanbulda 

P. T. T. levazım ayniyat şubesinden parasız verilir. (5025) (8941) 

ADEMi iKTiDAR 
ve BEL GEVŞEKLIGINE KARŞI 

HORMOBiN 
Her eczanede arayınız 

İstanbul 

ilan olunur. (8712) İstanbul Belediyesi İlanları 
VI - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7.5 1 

güvenme paralariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri 

Istanbul Beıecliyesı. Merkez Ha"I Mu··du·· rıu·'gu"' ··nden·. --------Pm---------·• Atölye ve garajlar müdürlügü için lüzumu olan ve hep•ine 1040 1 
Hal 133 No. da kavun karpuz ticaretiyle iştigal eden Şükrü Bur- lira bedel tahmin edilen muhtelif boylarda gürgen, ıhlamur, çanı ve 

salı buradaki faaliyetini tatil etmişolduğundan idaremizdeki bulunan ceviz çidene ve karaağaç tahtaları açık aksiltmeye konulnıu~tur. Lis-

teminatı iade edilerek ilişiği kesilecektir. Mezkür sergiden .ala- tesile şartnamesi levazım müdürliiğuro<le görülebilir. İstekliler 2-1!>0 
caklı müstahsil var'a evrakı mUsbiteleriyle birlikte nihayet 8-1-939 
'Brl!ılne kadar idar.ei":lize müracaatları ilin olunur. 

C8949); 

sayılı kanunda yazılı vesika ve 78 liralık ilk tem:nat makbuz veya 
mektubiyle beraber 27-12-938 salı günü saat 1 l buçukta daim.i ~cü-
mende bulunmalıdırlar. (B.) (8981) 

Devlet Demiryolları ilanları 
l\[uhammen bedeli 2492 lira 10 kuruş olan 70 adet muhtelif e lİ' . 

atla meşe azmanı 16-12-1938 cuma günü saa.t 10.30 da Haydari:: 
~ada gar binasındaki komisyon tarafından açık ekgi[tme usu!i)·le ~,,ı 
alınacaktır. 

rr• 
Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin etliği vesaik ve 186 

1 
, 

91 kuruşluk muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme günü saatine k 
dar komisyona müracaatları Iazımdır. 

. f~~ 
Bu i~e ait şartnameler Haydarpaşada gar binasındaki konıı. >' 

( sı;s1 • -tarafıııdan parasız olarak dağıtılmaktadır. 

-~--~----~~------~~~~~~~~~~~ .. 
Deniz Hastahanesi cilt ve I' 

GÜMRÜKLERDE h.LERI oı..Al'I zührevi hastalıklar mütehassısı 
MÜESSl'.:SELEHE 

DOKTOR 

Feyzi Ahmet Onaran 
Pazardan maada her ııün ~ 

den aonra hastalarını kabul 

eder. 

Adres: Babıali Cağa!oğlu yo. 

lrnııu köşebaşı 43 Numara. 

Caker Yaza roğl u 
• Gümrük komisyoncusu 
Galnta, lthalit GümrUğ>Ü 

karşısın-la Muradiye Ha0 • 

Tel""" : 35, 95 - ~ 
- glll 

Sa hibi: A . Cemülettin Sllra'i
0 

(!'( 

ı N · ··d·· .. M cit çEf e9rıyat mu uru: a •
1
, 

- . b .. ,, •• 
Basıldığı yer : M,.tbaaı E u 


