
Perşembe iDARE YERi 

latanlnal Nanaouaaai~ No. 14 

Telpifı Yeniaabala •u.-1 
latanltal 

Telefon: - 20795 

.~ .... 
too Kr ... neliii 2400 K. 
&00 Ki-. 8 aylıfı 1200 K. 
260 Kr. 3 aylıfı aoo K. 

IO Kr. t Aylıfı 300 K. 

Her yerde 

3 Son Teşrin 

1938 Birinci yd - No. 189 GÜNDELiK SiYASi HALK GAZETESi 
P .. ta ittDı•4••• •lnaealı •••· 
lelretler ltia 21, 14, 7 .ı •• 4 lira. 

KURUŞ 

Atatürkü·n. . ·sıhhi Vaziyeti Fenalaştı 
, .................................................. a.................................................................... ...-v=ı 

Büyük Önderin Umumi Ahvali Maalesef Vahamete Doğru Seyredi"yor 
L 

Dün Gündüz Neşredilen Rapor Gecbyarısı Raporu Dün Akşam Neşredilen Rap r 
İstanbul 9 (A. A.) - Riyaseticüm

hur umumi katipliği~den : · 
1 • Reisicümhur Atatürkün sıh

hi vaziyetleri hakkında müdavi 
ve müsavir tabibleri tarafından 

' 
bu sabah saat'' 10,, da rıerilen ra-
Por ikinci maddedeair: 

2 - Geceyi rahatsız geçirdiler. 
Umumi hallerindeki vaziyet cid
diyetini mu haf aza etmektedir • 

İstanbul: 9 (A. A.) - Riyaseticümhur Umumi 
Katipliğinden : 

1 - Reisicümhur Atatürkün sıhhi vaziyetleri 
hakkında müdavi ve müşavir tabipleri tarafından 
bu akşam saat " 24 ,, de venlen rapor ikinci 
maddededir : • 

2 ·SAAT 20 DEN iTi-
BAREN DALGINLIK 
ARTMISTIR. UMUMİ .. 
AHVAL VAHAMETE 
DOÖ

1 u SEYRTMEK 
TEDİR. HARARET 

Hararet derecesi: "36.8,, na- DERECESİ: 37 !16 NA 
·bız muntazam: "128,, teneffüs: B Z: 132 TENEFFÜS 
''28 d ı 33 yo· R. ,, ir. 

İstanbul 9 (A. A.) - Riyaseticiim
hur utİıumi katipliğinden : 

1 - Reisicümhur Atatürkün sıh
hivaziyetleri hakkında müdavi ve 
müşavir tabipleri tarafından bu 
akşam saat''20,,de verilen rapor 

ikinci maddededir : 
2 - Bugünü yorgun ve dalgı~ 

geçirdiler. Umumi ahvaldeki cid
diyet biraz daha ilerlemistir. 

' 
Nabız: Muntazam, dakikada 

"124,, teneffüs: ''40,, hararet de
recesi: '' 37.6,, dır. 

Başvekil İstanhulda Bul?arista~. ~s- 1 Almanyanın Müs-
kerı Kredısını 

Celal Bayar Evvelki Gece Hususi Trenle Hareket 
~derek Dün ~ - ...----... .... ---
Öğleyin /. : · - ' 

Şehrimize Geldi ~ ;.; · 
g Başvekil Cdal Bayar evvelki / / J 1"'° 

Arttırıyor temleke Talebi --Bulgar Sobranyasında 
hararetli sözler söylendi 

Sofya, 9 - (Hustsi muhabi- 1 
rinıizden telefonla) 

Bugün Sobranya toplanarak, 
askeri kredinin 4 milyon levadan 
8 milyon levaya çıkarılması içia 
müzakerelerde bulunmuştur. 

Hitlerin Söylediği Nutuk Fransa .. 
da Telaş ve Endişe Uyandırdı 

.Paris, 9 (A.A.) - Figaro gaze
te:;i, Londradan fatihbar ediyor: j 

k ece saat 12 de hususi trenle An-

k~:·a_<lan şehrimize gelmiştir. V c
b 1 tasyonda lstnnbul Vali ve 

j Bu mevzu etrafında birçok 
l 1 mebuslar ~öz ı:öylemişlerdir. 

"B. Pirovun ne cenubi Afrika, 
ne Portekiz ve ne de Belçikanın fe 
dakarlıklarda bulunmağa amade 
olmadıklarını meydana çıkaran 

istişarelerinden sonra şimdi bura 
da şu nokta vazıhnn te lı cyyiin et
miştir ki Führerin mü temlck elere 
ait rnutal e.bntrnrn siiratle tatmini· 
ni islemesi halinde büyük Uritaıı-

(Sonu 3 ü ncü şayfada) 

ls~~ediye reisi i\f ııhittin Ostündağ 
il anuuı komutanı general Halis 

/ .. 
t 

1 1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1 HER SABAH "Yeni Sabah,, ın Kış Programı . ' • 
IYıktav h . . d b l 

sayı .'" ve şe rımız c u unan 
ın n, laıfa Generaller karşıla -

ı~Iaı dıı· 

1 
İ İnşaallah amma ... 

... 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ENVER PAŞ iN ı:eı Başvekil kendisini karşıl::ımağa 
\ Anknra{lan ~elen haberlerde hü-

kumetin, De,·let daire ve ınüesse -
selerin<le kırtasiyecili~in onune 
g~mek İ!,'İn es~lı knr.ırlar nlıri&.k 

üzere bulunduğu hil<Jiriliyor. Arttk 
knyıt, yazı \e doı.,ya mW\meleleri 
sı~temleri birlc.,tirilt-cek ve her res
mi dairede ayni sistem tatbik edi . 

en zevata teşekkür ettikten son 
ta tıht 
le d . ırnda hekliyen Ac:ll' motöri-
git ?J{ruca DoJmnbahçe sımı.yına 

rnışlcrdir. 
Şeh · · la ,
1 

rımızde bulunan bazı say-
\ ar d el .. Ank a un akşamki ckııprcslc 

araya gitmi;:lerdir Başvekii dfin Haydarpaşa istt.syonuntla karşuamrken ~ .. 

~~nouldakta Uzun .s .. Y tlhkB~~ı 
•vı~hmed Günü Oğretmeni Anlatıyor : 
kiye~on~uldak, 9 (A.A.) - Tür-

ho&-az~ ılk ,01.~rak Ereğlide Kese- Mesken Bedeli Olarak Bana Ayda ~5 lira Veri-
tarar rne,. kıın 1le Uzun ::\Ichmct f . 
du~ ınctan taşkömürünün bulun- yorlar. Bunu da Bazan kı Sene geç Alıyorum 

gu S!Ünii ·· ·· - .. w • • • • ltaşifi 11 109 uncu yıldonumu, Jlk mektep ogretmenlerının terfıhı h.kkında yaptığımız neşriyat 
Vi lan hatıras1m taziz için halkc- çok büyük bir alaka ile karşılandı. Dün bu Jıauşuıta fikirlerini aldığımız 
bir p ~afından hazırlanan zengin birçok öğretmenler arasında b ilha:•a bici bize dedi ki: 
l-a b 10r.-raınln kutlandı Sehir bnş - · h n aşıt ha. ki · " "- .1uallım!Pı·ın, maa':'larının azı demyoru.ı. Bu para veriliyor. Fa _ 

dUı·iYtt nıe;•rdn aıd·la donnndı. Cum hğil e beraber onun kadar uzun di- kat aradan çok uzun zaman geç • 
en ~ anın a toplanan ma- w b' 1 d h l\• h t'k · okulu !' . ger ır mese e a n var... .ıu asc- ı · ten sonra ıştc en fazla bunun i-

, ıse ve ılk okullar t.a- b . 1 · · · b' · k "h ı · b' · 
150 

•. •• eı ıu:.usıyemızın ızı ço ı ma çın ızıın maaşlarımızın da muva-
f"•••••• · nu 3 uncu ıayfada) etme i. Bu itm:ıl bakınız ıı ,ı"ıl o- zenei umumiye.re alınma un isti -

•••••••• Zonguld .. a.·k···s···a··y··f·a···s··, .. ••• ~~~~:~n:r:~~~~~ ~~:· t~;~t a~~~~;~~~ ~~~.~~;ğ~~1~~ıııiıı~~:;e~:~j:~Zel'İllde 
man.,ına muayyen bir zam yapılı- Mesken bedeli işi de biiyle olu-

Z - yor. Bu zammın derhal verilme.si yor. K::ınuıı yapılıyor. İlan olıınu • 

b onguıdakta 15 yıl zarfında icap eder. yor. Gazeteler her güri "muallim-
aşarılan · 1 • .. Halbuki iş hakikatte hiç ele !erin mesken zamları bugiin veı·ili-Ya ış era gosteren 
Zıtn:z ve re . , . . S. . böyle olmıyor. Biz bu zamları bir 

•a·~ sımıerımız ıncı 
\ ' 1anıızdadır bazan da iki sene sonra ancak ala-
•... • biliyoruz. Filhakika bizim hu is -

•••••••••• • .................. - ...... • tihkak ettiğimiz para verilmiyor, 

yor. yarın verilecek,. diye biı· s iirii 
neşriyat yapıyurlnr. Fak·ıt hepsi ııi 
ha~·ct IJir lıh;e ıııiıııkalip ol uyor \1 e 

(Sonu 3 i;ncü sayfada) 

ÖLÜMÜNDEKİ ESRAR 

lecckmis. ~. 
Bu hayırlı teşebhuse her ınemlc- k 

ketini seven ferdin canü gönülden ~ 
~' ııımemesi iml•an haricincledlr. 
Zira memlekette hiç bir kimse ta - ' 
Mınıır ctmiroruz ki resmi daire· r 
lcrdc i~i olup ta lurtasiyecilik heli - ı 

:resinden )'aka silkmesin. Hatta ı. 
hiuat. en tiryaki kırtasiyeci memur f 

hile lurtasiyedlikten müı;t.ckidir. 

Sonra bu dert yalnız yurdumuza 
has olan bir afet değildir. Bugün 
her devletin resmi daireleri a~~ı 

1 
yukarı a)nl dertle maluldür \'c 
bundan biitlin clünJa mii~tekidir. 

Ancak şurnsını derhal ila\'e ede
lim ki, kırtasiyecilik resmi daire -
lerde o derece kök budak salmı~ 

Tarihi Tefrika 
T amamile hakikate isti·· 
nad eden bu fevkaladf 
meraklı tarihi tefrik~mız, 
yakın tarihin şimdiye 
kadar gizli kalmış olan 
bir çok noktalarını fa~ 
edecektir. Evner ve Ce
mal Paşalar İstanduldan 
nasıl kaçtılar ? 
T ürkistandaki faaliyet

leri. Niçin ve nasıl vu
ruldular? 

\'e o kadar esaslı bir surette yer - Bütün bunları size biz
Ie~nıit>tir lii hunun hemen \'e derhal 
önü a1ınıvere<'eğıne inanmak satde- zat onlarla birlikte Tür-
runıuk olur. Gördüğü tehlikeye kistanda yaşamış olan 
rağmen bir tiirlü tütünü btral<ann- 1 . 
yan tiryaki gibi kırtasiyeciliği itı - bir Türk ihtiyat zabiti 
yad haline getirmi~ bir kısım me - anlatacakhr. 
murlarınıızın bu kötü alıf}knnlıktan 

.. 
Euver Paşa 

f 

kolay kolay kurtulamı;yacakların- y AKINDA BASLIY ACAGIZ 
dan haldı olarak lwrlmlur. Maa - ı •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
mafih şimdiye kadar öyle çetin iş- Mu•• T' ARErVE SEr1\TELE'DJ~1\TDıC' 
lcr b:ı nrıldı ld kırtasiyeciliğin de .M. A. l Y. fi l Y, L 

hir giin olnp tarihe karll?l.Wağına ı Bl.R SUBA Ylr1\ı Hr A rrzrnAT1 
inau.thiliriı:. l Y rt. ı .ı fi ı • 

A. O. 1 ~---------------J 
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ABDÜLHAMIDIN 

eı el H eASI Ne Pisireyim? 
YAZ.f>..N SÜLEYMAN TEVFİK Atatürk Köprüsü Okuyucularımız 

Diyor ki: 

Halk Bankası ~ERŞEMB/E. 

-19-
Saika gazetesini ben çıkuıyor • 

dum. Vezirharunda tesis ettiğim 
Tevhidi anisır ınatbaasında. bası • 
yor ve yıwoyrdum. 1 Mart ihtilili 
e~DP.sında matbaamın edevatı tah · 
rip edildiği için gazeteyi kapattım. 

Milliyet gazetesini kitapçı 

İbrahim Hilmi çıkarıyor ve Çen
berli ta.• kar.ı o.•ndaki Osınanbey 
rnatbaa~ında ' basılıyordu. Bu ga
~azet& çok yaşamadı. 

Basiret gazetesini, 1293 teki 
Ali Suavi vaka31 üzerine Şama sü
rülen eski Basiret gazetesi sahibi 
Ali bey tarafından, Şamdan avde
tini müteakip çıkardı. V & benim 
Vezirhandaki matbaamda bastır

dı. Fakat zarar edildiği için yir
mi beş otuz nüsha sonra kapamağa 
mecbur oldu. 

İkinci sayısından itibaren adı 
Kibara değişe'! Eşek gazetesi Uç 
genç-ortak tarafından on beş nüs
ha kadar çıkarıldı vs kapatıldı. 
Bu gazetenin oldukça gülünç bir 
hikayesi vardır şöyle ki: 

Eşek adlı bir gazete çıknrmak 
i~in matbuat müdürlüğüne bir ar
zuhal verilerek müsaade istenmiş. 
Böyle çirkin bir adla gazete çıka 
nlmasına izin verilemiyeceği ce
vabı verilince arzuhali gören genç, 
arap harflerinin okunmasındaki 

karışıklıktan istifade ederek sor
muş: 

- Efendim, bu ad niçin çirkin 
OIHUn? 

- E~ek adlı gazete olur mu? 
- Yaııılıyorsunuz. Bu e.,ek 

değil. göz yaşı demek olan e~kdir. 
Gencin bu sözü üzerine izin 

ve rilmiş. Fakat ilk nüsha sının 

ba,lığıncla uzun kulaklı biı eşek 
oa~ı görülünce hemen mcneldiğin 
den sahipleri gazetenin adını 

deği~tirmeğe mecbur kalnıL•lar ve 
e~ek de bu uretle kibar oluver
mişti. 

Volkan g zetesi, sonradır tari 
hi bir ehemmiyet kazanmış oldu
ğundan buna dair bir iki söz söyle 
nıeği mü'lasip gördüm. 

İstanbul mebuslarınııı intihap 
olunduğu gün Volkan adlı bir ga
zele çıkmağ:ı başladı. Bunu Der
viş Vahdeti namında biri çıkarı

yordu. Ç:ığaloğlundan Yerebatana 
giden caclde üzerinde, Kızılay mer 
kezinin biraz ötesindeki Şengül yo 
ku.~unun üst ba~ıııda ve sol taraf
taki binada Giritli Ahmet Saki be
yin o zaman tesis eylediği mntba
..ada ba"11ıyordu. 

Derviş Vahdeti Kıbrıslı idi. 
Lefkoşacla e\·kaf idaresi katibi 
iken son günlerde nzledildiğinden, 
iadei memuriyet için çok çalı~m~ 
ise de imkanını bulamadığından 

İstanbula gelm'ş, yeniden bir me
muriyet almak ;çin evkaf netareti
ne ınüracat etmis, nezaret bu mü
racahte kulak nsmıyarak baştaıı 

~avdığından yardım ve himaye ri
casiyle cemiyeti muhtercmeye (o 
zaman İttihat ve Terakki komitesi 
ne bu ad veriliyordu) baş vurmuş, 
fakat orada da P.ldırış eden olma
mış. 

Gerek evkaf nezaretinden ve ge
T"ek cemi~·etten ümidini kesince, 
kendisine hakkı sükut olarak bir 
memuriyet verirler diye bir muha
lif gazete çıkarmağı düşünmüş, 

.kimbilir nereden eline geçirdiği 

birkaç lira ile Volkan gazetesini 
neşre başlamış. 

"Köroğlu,. gazetesinden biraz 
daha küçük kıtada dört sayıfa<lan 
ibaret olan (o vakit bütün gazete
ler dört sayıfa idi) bu gazete ger
çekten bir Volkan idi. Dört tarafa 
ateş pilskUrüyor, herkese ve her 
,eye •iddetle hücum ediyor, yakıp 
yıkmak, devirip mahvetmek isti
yordu. 

En ziya!U hücum ettiği lttahat 
ve Terakki cemiyeti idi. Cemiyet 
ileri gelirlerinin hal tercümeleri
ni, çoğu düzme ve yalan olara.Jc, 
pek çirkin bir surette neşrediliyor
du. Onların nüfuz ve itibarlannı 
kırmak, halkın gözünden dii$Ur
mek için yazmadık ve uydurmadık 
bir yalan bırakmıyordu. Ayni ıa 
mancl!l AbdGlhamide hiliifetpenaJı 
büyük padişah tazim flkabile hi
tap ediyor, mıı.rtecilerin, taassup 

sahibi yobazlann heyecanını mu
cip makaleler yazıyordu. 

Böyle bir gazeteyi alıp satmak 
istiyen, daha doğrU3U bana cesa
ret eden bir müvezzi bulunmadığı 
ve ikinci nüshadan itibaren satıcı 

!ar tarafından boykot yapıldığı 

cihetle Derviş Vahdeti bastırdığı 

birkaç bin gazeteyi her gün paket 
paket koltnğuna alıp sokaklarda 
koşarak ve bağırarak kendi satı

yor, bütün kahvehanelere, gazino 
!ara girerek masaların llstüiıe mec 
canen gazete bırakıyor ve bu su
retle gazetesini halka okutuyor
du. 

Derviş Vahdeti ve gazetesi 
sonraları çok mühim roller oyna
mış olduklarından sırası geldiği 
zaman tekrar bundan bah,edece
ğim. 

Meşrutiyetin ilanından beş altı 

gün sonra, Abdülhamit devrinde 
mühim dolaplar çevirerek büyilk 
bir servet ve saman sahibi olan ve 
işin sonu fena ve kendisi içın teh
likeli olacağını hisseden ziraat, or
man ve maadin nazırı, Berut hıri:ı
tiyanlarından, Selim Melhame pa 
~anın, damadı İtalya aefareti ata
şe rniliteri delaletiyle, bütün var
lığını beraber alarak İtalyaya ka
çıp gittiği, bundan üç gün sonra da 
sarayın en kuvvetli erkanından ve 
Hicaz şimendiferi komiseri ilisin- ! 
den çaldğı milyonlarla şarkın baş
lıca zenginleri sıra~ına geçmiş bu-

1 lunan mabeyin ikinci katibi Şam-
lı İzzet paşanın Marya adlı bir ı 

---Civar yollann şimdiden j 
yapılmağa başlanması 

için tetkikat yapıldı 
İııianbul beleriyesi Atatürk 

köprüsünün gelecek yılda sona er 
me. "nden ötürü köprüye civ:u «>

lan yolları tamir ettirmeye karar 
vermi ti. 

Yapacağı. yolların beş milyon 
liradan fazla olmaması lazımgel • 
mekle olduğundan yol ü~erinde is 
timliıke tiıbi yerlerin bulunup bu
lunmadığı için yeniden tetkikata 
ba~lamıştır. 

Yolların köprü inşaınndan da
ha e\·vel bitirilme•ine çalı~acaktır. -·-Etrüsk sefere çıkıyor 
Bir fen hey' eti geminin seyrini J 

kontrol edecek 1 
Denizbank tarafından l\Ier•in 

hattı için yaptırılan Etrü~k vapu
ru bazı ehemmiyetsiz arızaların ı 

tamir ve muayene edilmesi için 1 

Bankanın Haliçteki ter<anelerine i 
çekilmişti. Vapurda icap eden mu 
ayeıre ve tamirat yapılmı~ olduğun 
dan dün Haliçten çıkarılarak sü
rat tecrübeleri yapılmı~tır. Yapı • 
lan tecrübelerde vapur 10 - 11 mil 
arasında bir sürat temin edebilmiş 
ve yarın mutad Mersin seferini 1 

yapmak için hazırlıklarını ikmal 1 

etmiştir. Etrü.skün yapacağı bu ilk ı 
seferde vapurla beraber bir fen 
heyeti de beraber gidecektir. 

/V'vvvvvvvvvvvv""""""""""'"..,.,,.vv"" 

Felemenk mümessilleri 
Ankaraya gittiler 

-Bu gence yardım 
edilemez mi ? 

Dün matbaamıza gelen ve 
Vefa lisesi 1 O uncu sınıfında 
olduğunu söyliyen Bııbri Yıl

maz acıklı vaziyetini şoyle an
lattı: 

Biz iki seneclenberi 15 ar
kadaşımla beraber Emınönü 

Halkevinin ayda verdiği 6 lira 
ile ve Kadırga talebe yurdun
da meccanen yatırılma:<: snreti
le himaye görüyüor ve bu su
retle ben ele mektebe dev&m e
diyorum. Bu yaz tutuldnğum 

bir hastalıkt:ın dolayı iki ay 
kadar Cerrahpaşa ha•tane~in
de yattım. Hastahan~den çı

kar ~ıkınaz Eminönü llalkevi
ne giderek g~çen sene yapılan 
yardımın bu sene de yapılma
sını rica ettim. Fakat Eminönü 
halkHinden bana geçen sene 
yapılan y:ırdımın yapılamıya

cağını söylediler. Onlara va
ziyetimin fecaatini anlatın~a 

bana "Partiye gidiniz, ne ya
paiım,. dediler. Partiye gittim 
onlar da Halkevine gö'lderiyor
lar. Bu •ııretlE\ yatacak ve yi
yecekten mahrum bir halde 
kaldım. • e yapacağımı ~aşır

dım. Eminönü Halkevi yardım 
yapılanuyacağını söylediği hal
de bazı arkada !ara bu yardı-
mı yaptığını biliyorum. Bu hu
susta muht~rem gazetenizin 
nazarı dikkati celbetmesini ri-
ca ederim.,. 

Ayın 12 sinde açılma 
merasimi yapılacak 

Yen. açıl.a.cak olan Halk ban -
kası müdürlüğüne Emlak ve Ey
tam bankası nrnhasei>e müdürü 
Sermet Çifter tayin edilmi• ve 
bugün Ankaradan İstanbula gel -, 
miştir. Bankanın küşat resmi bu 
aym 12 sinde yapılma ı için çalı

şılmaktadır. 

-·--
EL DOKUMAOILARI 
Malların nevilerini tespit ettiler 

Geçen gün milli sanayi birli • 
ğinde toplanan el dokumacılar er 
babı mal kalitelerinin bütün hal
k111 ihtiyacını karşılaya bilecek şe

kilde mamulatın cinslerini, ebadı
nı, ve beher santimetre murabba
ında bulunacak atkı n örgü telle
rinin adetleı·iıti tesbit etmişlerdi. 

Fakat t~sbit olunan bu rakamlar 

asırari had olduğu için dr.ha iyi ve 
yüksek hlilede mal çıkarmak is

ti.ren fabrikatör ve esnaflar bitta
bi bu hareketlerinde serbest bıra
kılmışlardır. Şehrimizdeki esnaf • 
!ar yakmda Ankarada toplanacak 
olan dokumacılar kongresine gön 
derccekleri mal nevilerini tesbit 
etmeğe ba~iıyara '< milli •anayi bir 
liğinin tasvibine arzetmislerdir .. 
Te~bit edilen neviler yakmda Au
karaya gönderilecektir. 

Olgunluk 
ı İmtihanlarında 

İftariye 
Domateali pirinç ~orb••• 
Kıymalı aemiz ohı 
Midyeli pliv 
Kavun 

MİDYELİ PLA V 
Çentilmiş snğanı bir tencerede 

harlı ateş üstünde zeytinyağile öl· 
dürdılkten sonra yıkayıp hazırla· 
dığınız midyeleri ilave edip renk 
almıya yüz tutuncıya kadar çevi· 
riniz. Müteakiben kiifi miktardı. 

pirinçle tuz ve baharat ilave edip 
birkaç defa daha çevirdikten son· 
ra tencereye kc>ywıuz. Sonrıı piri~ 
cin iki mi•li su koyup pirinçi suyu 
kamilen çekinciye kadar pişi!'1x>iz. 
Badehu indirip tabağa kurtarınız 
ve soğuduktan sonra sofraya veri
niz. 

Karabük için altı mü
hendis geliyor 

İnşa edilmekte bulunan Kara· 
bilk demir ve çelik fabrikalarında 
çalışmak üzere bugün Londradan 
şehrimize altı mühendis gelecek • 
tir. 

Bunların ara'lnda Bras"ar ~ir

keti direktörlerinden Dr. Kolkulo· 
fun gelmesi muhtemeldir. 

Şııyet bu grupla Dr. Rolkulot 
şehrimize gelirse, Mi~ter M!lls il& 
beraber Ankar.ıya gidecekler ve 
orada Siımer Bankla, bazı teknik 
noktalar üzerinde müzakereler ya 
pacaklardır. 

Diğer mühendisler, bu sabah 
şehrimize gelip. akşama- veya ya· 
rın Karabüke hareket edecekler· 
dir. -·-
Pazarlıksız salış ınünase~ 

betile ihtikar mı yapılı) or 

İngiliz vnpuriyle ::.1ısıra, bir iki 
gün sonra da Galata rıhtımından 
bindiği Fransız me•ajeri vapuriyle 
rna beyinci Faik beyin Avıupaya 

kapağı attıkları haberi halk ara
sında yayılmış ve bu sırada Ebul
huda efendinin de oğlu Ha~:;n 

beyle beraber firara hazırlanmak
ta olduğu kendi ~adık adamları 

t11rnfından işaa edilmişti. 

Bu kaçış ve lıa7.ırlanış haberle 
ri erkanı istibdadın he. ap vermek
ten birer birer kaçıp yakalarını 

kurtıırıı~aklarını gö"terıliğ-inden I 
halk eski vükela ve ricali devlete, 

Bir müddet evevl şehrimize gel
miş bulunan Felemenk bahri in -
şaat mümessilleri dün temaslarda 
bulunmak üzere Ankaraya gitmiş
lerdir. 

F onder Porten Bursada 
Mi'.şavir orada sanayi işlerini 

tetkik edecektir 
İktısat Vekaleti Başnıüşaviri 

Fon der Porten enelisi gtin An
karada:ı şehrimize gelmiş ve ak
şam Bursaya hareket etmiştir. 

Yeni Sabah: Görülüyor ki 
bu genç geçen •ene yapılan bir 
yardımın devamı için haklı bir 
sebebe i:ıtinad ediyor. Kendisi 
geçen sene himaye olunmustur. 
Bu sene de bazı arkadaşları hi
maye olunmaktadl!·. Ke'ldisi
nin herhalde b:ı acıklı \'aziyet
ten kurtarılacdjJnı ü.mii ede-
riz. 

liFen ve edebiyat şubele
! rine sorulacak sualler 

1938 - 1939 d<rs yılı lise fen 
1 ve edebyiat koll:ı.n yazılı ve sözlü 

olgunluk SJnav1ar1n:ı haziran ve 
eylül devrelerinde girecek ol:ınla-\,,, _____________ ,J ra muhtelif ders gruplarının aşağı 

Dünkü sabah gazetelerinin bi
rinde paazrlıkşız satış müna•ebe· 
tile birtakım ihtikiırların meydana 
geldiği ve ticaret odasının r\a bu 
mesele hakkında şiddetle tetkikat 
ta bulunduğu yazılıyordu. Dün o· 
da nezdinde y.ıptığımız tııhkikat• 

ta bu me,eleııiıı fazla izam edildi· 
ği anlaşılmı~tır. Ancak ticaret ocla 
sı pı.zarlıksız satış kanununun tal· 
bik ~ahasına intikal etmesin!len i
tibaren epey bir milddet geçtiği· 

ni nazan dikkate alarak esnaf te· 
şdı:kıillerine bu husus.ta kanaatle· 
rini, halkın telakkilerini ve edini· 
len miişa,hedeler üzerine mutaliia· 
!arını bildirmeleri için bir taminı 

yapnnştır. 

Müşavir, Bursada sanayi fab
rikalarıııı tetkik edecek ve bu hu-
susta direktifler verecektir. 

Cereyan Kesildi 
Dün ak~.:.m s:ıat 17.30 da, A

ya paşa 'c haYalist şehir cereyanı 
ani bit arıza netice.inde 15 dakika 

. aray memuri!ı ve meıısubiniııe 1 
karşı hücumlarını ve saldırmala

rını arttırdı. Gazetelerin neşriyatı, 
yayılan dedikodularııı te~iri ile son 
de!·ece heyt><:anlanmış olan ve te
tik üzerinde bulunan efkarı umu
miye kızdıkça kızmış, h~r ihtilal 
ve inkılapta olduğu gibi halkııı 

aşağı tabakaları meydan alaarlo 
hükumetin aczi dolayısile, fazlaca 
taşkııılıklara başlamışlardı. İkide 

Fon der Ponten yarııı şehrimi-! sönmü~tür. 

ze avdet edecek ve burada birkaç ,-------------~, 
gün kalıp tetkikat yaptıktan son- Kısa Haberler 
ra Ankaraya gidecektir. '1..-------------

Mü~avire İktısat Vekaletinden 

birde bölük bölük iıı>anlı.nn kah Bay Fahri refakat etmektedir. 
şunun ve kiih bunuıı konağına gi- iç hatlarda çalışan vapurların 
derek, gelin, miilete hesap verin forslllrl dfğişiyor 
diye bağırarak tecaviizlHde bu- Denizbank idaresi rnlıilleri • 
lunclukları da duyuluyordu. mizde işliyen bilcümle vapurları-

Gazetelerin !:>iribiri aleyhinde- nın bacalarındaki forslarını deği.\t 
ki neşriyat. balkı idareye, ricali . tirmeğe karar vererek te~rilbe nıa 
i•tipdada kar.ıı teşvikatı fenalık- hiyetinde olmak üzere yeni bir 
lar tevlicline ba~ladı. Me~rutiyetin fors nümunesi :;~pmışlı. Bu for~uıı 

* H;,mct m.otörünün tecrübe .. 
Ieri - Deni:>: Ticaret l\Hld~rlüğü
nıin Deni~bank tersanelerinde yap 
brmakta olduit·~ Hi~met motöriı-

nun in~aatı t mam!Rnmı.ş olduğun 
dan sllrat tccrü':ıele>inin y'lpılma
sı aa baAanmu ır. Yapılan tecrü • 
b !erden iyi neticeleı· alındıitı için 
b gu Deni~ T'caret ~flidürlüğü
nu!l emri ~e verilecektir. 

ilfuu güııündenberi padl.joahın gö"· vapurlara tatbiki tamamPn karar * Düny 
terdiği iki yüzlülüğün, etrafında- l:ıştırılmış olduifu'lclan iç hatlard:ı n s •i n 
IJ!erin, ricali istipdadın u,.;,; ve çalışan vapurlann bacualn on güıı Ban t' •ra 

da en ziyacle tanılan 
ur sanni kar !Iari 1 

"net Kİ komedi Fran 
te;vikine atf ve isnat edildifrinden zrfında tamamen D. B. rumuzilc z rti tl r 1 lıeraber ya nn Ru-
onlara karşı sürüp giden ve gittik- eleği. tirilerektir. ma a.d • 
çe art..-ın taarruz ve tecavüz!erin fe ~---•. • .. •.------_.., _____ _,.,.. _________ _ 

na neticeler verme~i11clen cndi.eyolBt:KTAŞ/ F/KRALAR/ 
dü.~en ~adrıilı:ım Kfi.n1il paşanııı 1 •••••••••-•••~·-·••-•••••••••••-• ........ • 
verdiği emir üzerine zaptiy~ neza· Bır ıuıııaum awiıydii- "Fıktrc. ı b 7<t 
reti, m tistantik S:ıbri bevin m -ıiye kadde., bir sükiw içııuit< bi, rı.:, ruh U• ' 
tine bir müfreze polis gönclercr•'.: sı"dwı bir gölge g·bi S•iziıidn. O at 

I ,,de 
Ju d 

.ı ; 
sabık sera<ker Rıza. toph~n~ mli· bir ses esrar dolu Kur'an lİW•l • iUI. sl u ı " VP. t ı 
~iri Zeki, d.ıhiliye nazırı .:ıremduh, bfr lisa.ı veriy01·du. 

. ü te uğranın 
••••••.ee• ......... . 

' , v ş s~ lı "· ı , ın!l-
1 d ·, ca1n ttı kap? .. 

t !J'fr, J.'e da ~e~.~ 
"'" ı kn nan ıhnw! 

şehrrmini Reşit, birinci fırka ku- llocolo.1· toplannu!J~ır, ç6mczl.erine tec• t /ur.1 ' n a§ı-etrııo ıkw, k ,.,. 
mandam sadettin. ikinci fırka ku- ~ık fivclel'e göre, 1.:anşık rirelr.ntı. ııa L ol ı tab ' ,,, '!•• ; talmı ett.ri-
manianı Şevket, mab~yin 'ld• ka- yorlarclı. -
tibi Tahsin, bahriye nazm Rasar., Baba ere»lll'I' diııled·i, hocan.vı biri: 
kureniidan Ragıp, askeri mektep - Yeledddlüı.. 

!er müfettışi İsmail, maarif nazı- Diyı:, bir başkası du: 
rı Haşim ve Kabasakal Mehmet - Vdeddcaıılli.L. 

p~alarla Ebulhuda ef. oğlu 2 inci Şeklinde ol.."14Yord11,. 
kitapcı ha~an, s:ıhık zapt'ye n:ızı- Kimi: 
rı Hamdi, Matt-uat mlldllrü ı;,bul- - VeU!uaaalın. 
mukbil beyl"ri ve adlarını hatırla- J(i.ıx;ti: 
madıjhm daha b11zıl:mnı bi•er bi- - V~.!ezıcil'n. · 
rer konaklanndan aldırarak z~p- Kimi. de: 1 
tiye nezaretine getirtti ve oradan - Ve!uzacı:Ufil""ı. 
da harbiye nezaretine göndereli. ~ okııırıfordr. ı 
Orada bir lki giln kaldıktan son- Darırif Sel>r""'- hemen pııpııçlıırı •ı alfft, k"p111a. dnffı-u ııollıı:ıdı. Bll:lU 
ra cilmlesi, idarel mahsusa (~imdi gören locanın biri ımi.u: 
ki Al-.ay idaresi) nin bir vapuriyle - E.'re11l.m·! Namaz ınadaıı w.erı;yer ... 
Di.lyükadaya nakledilip muvakka- D•nril S«lıııa" arkası>ıı dön~ den urap verdi: 
te:ı otellere yerle~tirilerek polis - llel.4 "kıraati KUY'an. iri düze ı e ko111nm da, beıı diJııü.şte yiTZe 
nezareti altına alındılal'. wğrarıml • 

<Sonu yarın) -:;IRY Ali.! 

da yazılı oorular sorulacaktır. 
I - Li<e fon kolundan olgun-

luğa girecekler: 
ı - Fizik kimya gr-.ıp": 

A) Fizikten: Lise sınıflarında 
eski programlara göre okuıulan 

bütün elektrik bahisleri ve bu ba
hişlere ait deney ve problemler 

B) Kimyadan: Lise ikinci sınıf --
ta okutulan maden ve teorik bahis Azlık mekteplerinde edebiyat 
ler, Ji~e fen kolunda okutulan or- hocaları ara~ıuda tayin 
ganik kimya ve bu bahi;lere ilgi- ve nakil!er yapıldı 
Ji problemler. Kültür direktörlüğü va•ıla;;ile 

2 - .!atem:ıtik grupu: E~kanhğm tasdikine iktiran eden 
Lise sınıflarında eski program bazı tayin ve nakiller Bakanlıktan 

!ara göre okutulan bütün cP.bir ba- Direktörlüğe bildirilmiştir. Bun · 
hisleri, fon kol•.ı'lcla es..1d program- !arı aşağıda veriyoruz: 
!ara göre okutulan üçgenölçey ba- Noire dame ele Sion kı2' tise•İ 
hisleri, koteJ ve tasarığ, geomet- edebiyat muallimliğ;ne Senmişel 
ri bahisleri ve problemler. Fransız mektebi öi\"rctmenlerindell 

II - Lise edebiyat kolundan Me~ut Soydemir, Keterov,aıı Erme-
olgunlu j a gire~eklcrc: ni lisesi edebiyat muallimliğine 

l - Tariiı cogrr.fya grupu: mülkiye mczunlarmdan Afif, Al· 
A) Tarih':en liselerde okutu - maıı lisesi türkçe öğretmenliğine 

lan tarihin dordüncü cfükrindeki lfayclarp.aşa li•e•inden Eth~nı, Cs 
bahisler. küdar Amerikan lisesi erlebiyat 

B) Coğrafr.ıdan: Türkiye, !- muallimliğine Pangaltı Ermeni lise 
t:ılya , Yun~ ıist:ın, Bıılg:ıriolan, si muallimlerinden Hamdi 1'anpı· 
İsviçre coi;rafy'""· nıır nakil ve ta .• ·in olunmu~lardır. 

2) Edebiyat tarihi: Tanzimat Akademide sınıf u·ulü 
ve ondan sonraki devirler, Tilr'k e- Güzel Sanatlar akademisinde 
debiyat tarihi daha verimli bir sekilde talebe ve-. . 

3) Fifozor ve sosyoloji grunu: ti~tirmek için resim şubesine de 
Li•e ilcinci sınıf ile üçtincü sı- aınıf usulü konulmasına karar ve· 

nı! edebiyat kolundan gösterilen ıilmiş ve bu iş üzerinde tetkikler 
bütün bahisler. yap!lınaya başlanmıştır. 

Geç en nlgu nl u k sınavlarında ~iiiiiiiiliiiiiPiiiiiiiaiiitiiii!&iiliUiiiiiiiii. 
bir veya rlaha fazla gruptan mu
vaifa.k olamıyanların 1938 - 989

1 
der~ yılı haziran ve eylül devrele
rindeki olgunluk sınavlan yakar. 
da işaret edilen bahislerden yapı
lacaktı:". 

i lkilap de~deri 
llk takrir tlikın.,ı Bayar 

Lı:rafınd:ın verildi 
Üninr~;te hktiltderi VP. yük -

sek. nıeldJı !el" son sınıflan için 
mecburi olan inkılap der!lerinin 
ilki dün ak~ıır~ üni\'ersite l<orfc -
ı:an.ı sal<;nuııcl~ s&at 5 de profe
s r Hil•«JJel ıı .• yar tarafırıdan ve-
rilıniştir 

TAKVİM 
10 Son Te.şriıı 1938 Per~nıbe 

1-' !cd: 17 Ramazan 1357 
Ruıı.ıi: 28 Ilı: teşrin 1.'>5" 

Karnı: 3 

Dotu auti : "3~ 

Ö~le : d,58 - l.ı.in.ıl , H,39 
Alı.9~ n: 16.56 - Yaut ı 18,30 

~. 
İruaak : 5,00 
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Japonlar Çin Müdafaa 
Hattını Yardılar 

8 Yıllık Bir ilk 
Okul Öğretmeni 
Anlatıyor 

(Battarafı 1 inci aayfada) 
bu if böylece ıııilrilncemede kah -
yor. Neden böyle oluyor, bunu biz 
ibflmiyoruz. YegAne bildiğim.iz 4ey, 
burada bir ihmalin belki de l!kay
dfnin mevcudiyetidir, Vaadedflen 
bir şey yapılmalıdır. Veyahut bu 

Karagözde "Kanii 
Nig&r,,ın ilk Perdesi İki Çin 

İmha 
Fırkasının Tamamile 
Edildiği Bildiriliyor vaadedilmemelidir.,, K •• A " 1 t K t 

Konuştuğumuz diğer bir mu • aragoz yagIDJ P en Ur arlDCa 
-~o, 9 (A.A.) - Domei ajan11 bildiriyor: 

l' Japon kıtaları dün bir çevirme hareketi yaparak Sungyung ile 
ı.:ıı:·Çeng arasında yarı yolda kai:ı Yentin'i itgal etmitlerdir. Japon
l'•reı: .•~retle iki Çin fırkaıının rical yolunu ke~mitlerdir. Japon tay
ı.rna:ının ve topçularının çapraz aleti altında kalan bu f ırkalarm 

ile im.ha edildiği söylenmektedir. 

allim de bize acıklı halinden bir fi H • d E • y .,, İ 
lozof kalenderliği ile şöyle bahset- acıva ın nsesıne umrugu ner 
ti. 

"- Ben sekiz senelik hocayım. 
Emin olunuz ki bu sekiz sene zar. 
fında maaşıma hiç bir zam yapıl -
madı. işin -daha garip bir tarafı da 
evvelce ne kadar maaş alıyor.sam 
şimdi daha az alıyorum. Bu i• na
sıldır ve nasıl oldu bunu ben de an
lıyamadım. 

Hacivat - Hay Allah musta
lıakını versin. Aıılamadm biradır. 
Sizin odabaşı yok mu? 

K - Hay sersem keşani hay 1 
H - Sırmakeş hanı mı? de

din Koskadaki sırmakeş hanı mı? 
iQeuJa~on k~vvetleri Kanton-Han- çık kapı ve.müsavat prensibini ta
ç· Şl'!llendıfer hattında. birçok nıyacaktır. Ancak politik sahada 
b ın kıtalarını muhasara ederek Amerikadan Japonyanın hakim va 
Unların d · 

rıonra y a ~ıcnt yolu~u kesdikte~ ziyetini ve teşriki mesaileri Uzak 
lo oçeu nun takrıben kırk kı- Doğuda yeni bir nizamın kurulma 
i~ nı~tre şarkında kain Vulpiaivi sına matuf bulunan Japonya, Man 

ga. etmişlerdir. • çuko ve Çin arasındaki sıkı mOna-
Çı.n M'"daf 1' u aa Hatları Yarıldı sebetleri tanımasını istiyecek'tir. 

Sans okyo, 9 (A.A.) - Domei a- İngiltere ile olan politikaya ge 
le ının bildirdiğine göre Jap9n lince, iki memleket arasında iyi 

UVYeUe . b • 
fşga}i 

0 
rı,. u sabah Çungçien'in münasebetlerin şartı "Japonyaya 

rnerke .~rıne Hunanın hükümet itimad,, dır. Japonya İngiltere -
den zı olan Çangçeni himaye e- den Uzak Doğudaki hAkim vazi
)'ar esaslı Çin müdafaa hatlarını yetinin tanınmasını istemekte ve 

nıışıardır. İngiliz hak ve menfaatlerine ria-
, Japonların Politika11 yete amade bulunduğunu b!Idir -

la.ns~okyo,. 9 (A.A.) - Domei a- mektedir. 

tıe g~~~ ~p·ltomatik redaktörltiğil- Domei ajan ının redaktörü, Ja 
kası a ... rı anın Amerika politi- ponyanın Uzak Doğuda yeni ni -
benı Şagıdaki prensiplerden mili- zamın kurulması eserinde yaban. 

Ek cı sermayeleri kabule ıamade bu-olacaktır. 1 
onornik sahada, Japonya ıa- lunduğunu kaydetmektl!dir. 

Alınan-y-ad_a __ j Beneş'in Eski 
Yahudi Partisi Tatili 
Aleyhdarlığı Faaliyet Etti 
lf dtrsf~ldde yapılan nümayişler-

e hır Sinagon ateşe verildi 

h Berlin, 9 (A.A.) - Von Ratha 
Pılan 8 :ı. ...+ •• • H cie y u.U\.ac" uzerme ersf el<\ 

ler ah~dıler aleyhinde nümayiş
len ~.rtip edilmiştir. Ateşe veri -
ltıuıtt ınagog tamanıile harap ol -

v•Ur D'"' . feh . . · ıger cıhetten Viyana 
rının 1. f' y PO ıs fe ı bundan sonra 

ahudi -ag"' .. 1 . 
tıirı ti ·." aza ve mue sese erı -
, zerıne sahiplerinin Almanca 

6 ibr · . . . 
asıı anıce ısımlı yazılı levhalar 

?nasını emretmiştir. 
Von Rath Müate9ar Oldu 

Berr 

Prag, 9 (A.A.) - Eski Çekos 
lovak reisicumhuru Beneşin riya
seticumhura intihabından evvel 
mensup olduğu millt Çekoslovak 
partisi siyasi faaliyetini tatile ka
rar vermiştir. 

İtıal Hareketi 
Budapeşte, 9 (A.A.) - Macar 

ajan ı bildiriyor: 
Macar işgal kıtalan dün ken

dilerine tayin edilen yerleri işgal 
etmişlerdir. İşgal tam bir intizam 
içinde cereyan etmiştfr. Halk her 
taraftıa kıtaatı şevk ve heyecanla 
karşılamıştır. 

Rusya inkilabının ~·uıcs k ı~, 9 (A.A.) - B. Hitler, 
ti bae hızmetlerine ve memuriye- 21 İDCİ yılı 
ltara:ında şahsi iedakarJığına mü-

"on R olara~ .Paris elçiliği katibi Kutlulandı 
teşar atha bırınci sınıf elçilik müs 

ı Payesfni tevcih etmiştir. Moskova, 9 (A.A.) - Yedi 
teşrinisaııide, bütiin Rusya büyük 

Bizim derdimiz, senelerdenberi 
üzerinde durulması icap eden lbir 
meseledir. Bugün ilk mektep hoca
ları aç değildir. Zaten Türkiyede 
aç kimse yoktur. Ben kendi hesabı
ma sigaramı içebiliyorum. Fakira
ne yemeğimi yiyorum. Üzerime 
karlı günlerde bir pardesil giyebi
liyorum. ~ardesüm eski imi.ş ne çı
kar. Bir tek odada oturuyorum. Bu 
hayata alıştım galiba. Bilir misiniz 
bilmem ,bir filosofun bir sözü var
dır: Rahat etmenin yegane şartı 
kendinden daha aşağı hayat süren 
]eri göriip onlarla kendini kıyas et
mektir. Bizim hayattaki metodn. 
muz da budur. Beş lira bir mes -

• ken paramız vardır. Kesildikten 
sonra elimize ancak üç buçuk li
ra geçebilecek. Bu para ile İstnn
bulda nasıl bir evde oturulabilir. 
Bunun tahmini zor değildir. işin 
garibi bizim bu paramızı da vermi 
yorlar. Verecekler mi? Evet! Bu
na inanıyoruz. Fakat, ııe zaman? 
l:;:te meçhul olan hu. 

Ben şükrediyorum ki evli de -
ğilim. Bu bizim gibi ilk mektep 
muallimleri için ne büyük bir maz
hariyet .. Ya evli olsaydım, ya bir
kaç çocuğum olsaydı, o zaman ne 
yapardım. Doğrusu ya bu feliiket
tir. Bizim çocuğumuz yoktur. Fa
kat çocuklarımız vardır. Kocaman 
bir sınıf .. İşte bizim hııyat sahne -
sinde yegane saadetimiz otuz kırk 
çocuğun cıvıldaştığ bir sınıfta ders 
vermek. Bilmem siz hiç ders verdi
niz mi? Du dünyada tadılamıya -
cak kadar büyük bir zevktir. Sınıf 
kapısı bütün maddi gaile ve f ela
ketlerin hudududur. O kapıdan i
çeriye girdiniz nıi? Sizin için her 
dert ve her felaket bitmi~tir. Ora
da rahat ve huzur içindecıiniz. 
Biz kendimizi mukaddes bir ga
ye uğruna feda ediyoruz. Bu dün. 
yanın en büyük feragaticlir.,, 

Karagöz - Hacivat ben han
da mı oturuyorum ki e>daba,ı ol
sun. 

H - Allah allah .. İnadına yıa
pıyorsun Canım senin familyan 
yok mu? 

K - Benim gibi fukarada fa. 
nili ne gezer? Gömlek bil& yok. 

H - Yine anlamadın Kara -
göz. Senin kaşık düşmanı demek 
istedim. 

IC - Bereket ·versiıı hacivat 
komşunun tekir kedisine. Evde 
bir tane bile bırakmadı. 

H - Neyi bırakmadı birader? 
K - Dediğin kıaı,ık düşmanla

rını. 

H - Senin kaşık düşmanı de
diğin de kim oluyor bakayım? 

K - Kim olacak, Fareler. 
H - Değil efendim, senin evde 

bacı yok mu 7 
K - Tuu ..• Allah mu·tahak

kını versin. Bizim karıya amma i
sim taktın ha!.. Peki ne olacak? .. 

II - 1~ le pacıya esl€>n de ipi 
gevşetsin. 

K - İri hatırıma getiıdin ha
civat (karısına seslenir) abla!... 

Karagözün karısı - Ne var 
herif? 

K - Kuzum abla, hacivata 
l&f anlatmak için acele ile aşağı
ya ineyim derken çamaşır ipine a
sıldım. 

Karagözün karı ı - Çamaşır

cının kıziyle mi ba ıldın? Pek al! 
olmuş .. Çek belfindır ... Memnun ol 
dum. Hem bana seslenme. Ben ço 
cuğun uyku ilftcını şimdi verdim. 
~inni yavrum .... ninni. .. 

K - H oppnla ! Çamaşırcının 

kıziyle ha.sılan kim? Laf anlyan 
beri gelsin. 

H - Hay bana bir eğlence 

medet!... .. 
K - Arııa şimdi haşlıyacağım 

senin eğlencene. Üzme beni hacı 
cavca ! .. 

K - Haydi lafı kes kan kafa
ma hücum etti. Kulaklarım oğul 

duyor. Şöyle gel de elimi omuzu
na doğru ı:.tayım. (Karagöz haci
vadın omuzuna. dayanır. Ayağını 
kurtarır ama omuzundan inmez). 

H - Aman birader in! Vücu
düm hakir oldu. 

K - Ben de katıra semer iz 
binmekten her taı·.afım acip oldu. 

H - n birader, ~imdi düşece-
ğim. 

K - Mcm'inl. ... 
H - Ne demek o? 
K - İnmem demenin arapçası 

(Yere atlar, hacivada tokatı yer
leştirir) 

H - Vay hain köpek vay! ... 
İyiliğe kemlik öyle mi? 

K - Ötedenberi bunun böyle 
olduğunu daha anlıyamadın mı? 
A bunak herif (Tokat). hacivat 
kaçar. 

Karagöz - Sen gidersen beni 
buraya lofça çivisiyle mıhlamadı
lar a. Ben de vnrayım gideyim id
gehe, dilber eyrine, bakalım a
yinei devran ne suret gösterecek? 

Ve karagöz de temennalar e
derek ve geri geri giderek çekilir 
meydan boş kalır. Şarkı ile bir ta
ı-aftan bir zenne, diğer taraftan 
bir ç Iebi gelir. Karşılaşırlar. 

Zenne - Maşallah bcğim çok 
şükür göriiştüğlimiıze. 

Celebi - Camm efendim, :;iz 
de insana daima böyle sitemler e
dersiniz. 

Z - Nasıl sitem etmiyeyim? 
Cariyenizi bı.isbiitün unuttunuz. 

Ç - Estağfiru11ah efendim. Si
zi unubnak mümkün mü? Alimal 
Jah bir saniye hile gCiniılden çıK
mazsımz. Size karı;-ı bir ku ·urumu 
bilemiyorum doğrusu. 

Z - Bilemezsiniz zahir. Ben 
size hatırlatayım: Geçen gün çar 
~ıya gelip hani buluşacaktık. 

Ç - Hüda hakkı için tı.ımami
le hatırımdan çık mı .. 

p Von Rathın Sıhhati 
Ellhhi aris, .9 (A.A.) - Von Rathın 
deva vazıyeti tehlikeli olmakta 
ıo d nı etmektedir. Hastaya saat 

bir şev.k içinde, inkıliibın 21 inci ==================== 

H - Çözme çarşafı mı dedin? 
K - Hayır ipekli yastık örtü

sü. (Kendi kendine) bir aşağıya 
gelsem görürstin güııiinU ama ı" 
kurtulmada. 

Z - .Elbc.>lle hatırınızdan çı
k ... r. Yalnız beni diişüı nıüş ol"a
nızdı o gün çarşıya gelip lıen: o lrn 
dar beklctmezdiniz. Galiba öt~ki 
dildadeniz izin vermedi değil mi? 

a Yeniden kan nakledilmiştir. 
Von Rath Öldü 

Par· 
"el b' ıs, 9 (A.A.) - İki gün ev-
kasti~r Polonyalı Yahudinin sui • 
Çilitı ~a~~r.ayan Alman büyük el-
6aat 

16 
ıhı von Rath bu akşam 

t~ .ao da ölmüşt·· 
~ k" . ur. 

ışı Ganj nehrinde 
Lo boğuldu 

n ndra, 9 < A A . il ln~·1 . . · .) - Sah gü-
l ol Jz lU d. t er tak . n ıg anındaki Hintli-
den bi;1~d~ Pe~ nadir teaadüf e
lıu kutı adıseyı tesit etıni,lerdir. 
'duğu vea~~· evvelki &'iln vaki ol
l>azarte ? ıle, ay tutulmasının bir 
~al>ılrna~~ tesadüf ettiği zaman 
l<arı:a lI" dır. Salı sabahı mil.yon 
llıaJt i 1 ıntU günahlanndan kurtul 
d' ç n GanJ' h . . 
ır. 40o ki . ne rıne gırmişler -

Rtılnıuş 
1 
il kayıptır. Bunların bo-

f dır. 0 masından korkuJmakta-

tlgilter Kr 
. e alının Ame-

~ tıka seyahati 
'l'ı eı;york, 9 (A 

nıes &'a .A.) - Nevyork 
"V . zetest Ynzıyor: 

~ aşıngtond t 
al>acağı 

2
• a ngiliz kralının 

le olduğu ıyaretin hususi mahiyet 
llıektedir noktasında fsrar edil • 

d Cenıbl'rJ 
eceğı h aynın krala refakat 

U.Yıa •kkındakJ h • at lldıtınıştır aber hayrat 
te Ususı olduğ-~ ~ünko bu takdirde 
1nr .. r6Snıt bir Y~enen bu ziyare .. 

.._ olacaıctll'~ahıy.t i&6lf• ecliJ • 

senesini kutlulamıştır. 
Moskova, Leningrad, Kiyef, 

Minsk gibi büyUk şehirlerde, as
keri resmi geçitler yapılmış ve 

Alman yanın 
Müstemleke 

H - Zaten ben oraları anlıyo
rum karagöz. Seni kurtarmış ol
sam vücudüm hurdahaş olur. 

Ç - E tağfirullah efendim, o 
nasıl lakırdı öyle? ... 

13 şehirde 200 kadar tayyare u _ T J b• 
çuşlar yapmıştır. a e 1 

K - Vücudün meyvehoş mu 
olur? 

H - Yani seni kurtar. anı b ... 

Z - Durun bakayım, siz diin 
neredeydin· z? 

Ç - Dün Cibnli yenikapısma 
gitmiı;ıtim. Altı şehirde 150.000 kiiş teza

hürata iştirak etmiş ve bütun şe • 
birler gece, gayetgayet parlak bir 
şekilde donatılmıştır. 

Radyoda pamukçuluk 
için neşriyat 

Anka:ra, 9 (A.A.) - Ziraat 
Vekileti tarafından perşembe gü 
nn akşamı saat 19 da AnkAra rad 
yoeunda Adanada ve Türkiyede 
pamuk vaziyeti hakkında müna
kaşalı bir görilşme yapılacaktır. 
Bütün memleket milnevverlerinl 
alika•andll1acağmda şlıphe olmı
yan bu münakaşanın, dinleyicileri 
yıakından ilgilendireceği muhak • 
kaktır. 

Konferansı müteakip de- yük
sek ziraat enstitüsü talebesind&n 
mürekkep bir koro tarafından zi
raat marşı söylenecektir. 

Dublin 'de grev 
Dublin, fJ (A. A.) - Nakil va.

sıtalan g!'evi umumileşmiştir. Bü
tün tramvaylar ve otobüsler depo
larda knlm~tır. İki bin kişi greve 
iş?t'ak .etmekt&dir. Grevciler, sen
dıkanın mOmanaatınaı rağmen ta
leplerin isaf edilmedi~ takdirde 
işe başlamıyacaklarını söylemekte 
dirler. Grevciler iş saatinde kahve 
de oturduğu göriildüğü i~in yol ve
rilen b1r memurun tekrar ite alllr 
maıaıru iat&mektedirlar. 

(Battarafı 1 inci aayfada) ni dil\·ersin derim. 
yanın fedakarlıklarda bulunması K - Ona hiç şüphen olmasın. 
lıizımgelecektir. Halbuki bunun H - Ne dedin birader? 
için hiçbir hazırlık yapılmış değil K - Dövmem diyorum haci-
dir. ,. vat, hi~ seni döver miyim ben? 

Epok gazetesinden: H - Pek inanamıyorum lbira-
"Hitlerin sözüne inanmak Ii- der ..• 

zımgeJir.se, Almanya ile Fransa ve K - Eşek sudan gelinceye ka 
İngilterenin arasını açan yegane dar döveceğim. 
mesele, müstemlekeler meselesi • H - Ne dedin, ne dedin? .. 
dir. Fakat bu iddia, her talebin K - Dövmiyeceğim yemin at. 
tatmininden sonra ileri ıürülen id- tfm .. 

Karagöz - (Pencereden baka 
rak) Ooo ! ... Aşağıya sergi kurul
muş. Bunlar da kim 'böyle? .. 

Z - ~akın! Sizin yeni kapıda 
ne işiniz var? Semtiniz orada mı 
ya? .• Yalan söylüyorsunuz ... 

K - Ne şirret karı bu be? .. Sa
na net Belki canı hava almak iı:ı
terniştir. 

Ç - Ne münasebet efendim. 
Size yalan söylemeğe ne borcum 
var? .... 

dianın aynidir. Daha geçenlerde H - Öyle i!~ dur bakayım. 
B. ~rnb~Qne milde~~~v~~~~~~~~~~~,-~~~~~~~~~~O~R~U~Ç~L~U-
meselesinin bir harp ıebebi olmıya. Burgos ile münasebet 1 t•h b "iii 
cağına dair teminat vermit olan n 1 a at esnasında 
Hitler bugün diyor ki: "Almanya, tesisini istiyorlar dört kişi öldü 
normal müzakereler yolile tatmin Brüksel, 9 (A.A.) - Parla- H rlan, (Kentueky) 9 (A.A.l-
edilmediği takdird& bu tatmini mentonun saf cenah fırkalannın Müntahipler arasında vulmbul.t!n 
zorla istiyecektir. İşin açık tarafı murahhas heyeti Bnşvekil Spaakı bir arbede esnasında dört kiı,i öl-
budur ve henüz kapalı olan göz- ziyaret ederek sa~ cenah fırkala- ü 

1 
. b"li nnın müttefikan Burgos ile müna- m ştür. Polis sekiz .kişiyi tevkil 

erı aça ı r.,, etmiştir. 1933 senesinde yapılan 
Naıyonal Soa•alizmin ıs :-ı sebet t~ls edilmesini ve bu Jıusus-

,, -- t b" 1 b' k .1 intihabat esnasu da da Harlayn 
Yıldönümü ı ır an evve ır arar verı me-

• f i t d'kl f ı b·1,J· · ti Kontluğundan çıkan kargaşalık -
Berlin, 9 (A.A.). _ Alman a- !!!s!!ı!!n!!!!!!!!s!!e!!!!!!!!ı!!!!!!!!e!!!!!r!!!!!n!!!!!!!!!!ı!!u!!!!!ır!!m~ış~r.~~ 1 ar esna.tında 20 kişi kadar ölmüş 

janaı bildfıiyor: • tarihinde en ziyade dikkate değer tli. 
Bütün gazeteler UJ yıl ancı bfr gündür. Bu tarihi B. Hitler ta- Filistinin taksimi 

Münihde cereyan eden tarihi hl- rafından iJAn edilen Uçüncü Rayh 
A:. 1 1 h t 1 tı 1 -- Londro, 9 (A.A.) - Bugün wee er a ır a y-0r-.ı-. fikrinin Almanların kalbinde e-

völkf B b h öğleden sonra neşrolunan beyaz 
acer eo ac tu gazeı. • - bedi bir '2ekilde kökleştig-ini is bat ı 

J d d hil . v kitapta ngilterenin Filistini ikiye 
• n • a ıyı nazırı B. Frfck H- etmiştir. Nasyonal sosyalizm ha • 

n 1 .ı: ki ayırmaktan \ azgeçtiği ve Filistin 
c"m • u.ıyor ı • reketf zaferi kazanmuı, imparator-

un t · · 1 19,,e -r Arapları ile Yahudilerini ve ayni 
• eşnnısan - ·parti PfOI' luiu kurta,.n..,atır. Ve Alman mem 

ili ·hi .__,. zam nda komşu lıOkumetler mü-
r&mJnın nı tarı · müıtuna ol - leketinl daha mNut bir istikbale mu ,, ..... naqon9'1 soqaU..S. aötür kt1r rnessil!erini de bir konferancıa da-

~e "' vet edecekleri bildiıilmektedir. 

,.,, •• 1 

Çocuklara 
Yer Verelim! 

Dünyanın her medeni memle 
ketinde k~dınlara ve çocuklara 
milsaadelerde bulunurlar. Tra.rn.
vaylarda, bilet gişel-ri onüııde ve 
yollarda onlara daima yer ve yol 
verilir. Bizde de her ne kadar ka
dınlara yer ve yol vermek me;ıe
lesi hakkında uzun yazılar yazıl • 

mış ve bu ıul kısmen de olsun tat
bik edilegelmiş ise de çocuklar 
bOsbütün ihmal edilmiş ve edil -
mektedir. 

Ben şahsen çok defalar şahit 
oldum. Bilet gişelerinde ezilen v~ 
ya gi~eye bir türHi yana,amıyan, 

tram\•aydn kalabalık arasında sı
kışıp kalan, yollaı·da haşiıı dir.::ek 
1.\ı belerin& maı·uz kalan çoğu mek
tepli olmak üzere çocukların sayı
sı o k dar çoktur ki, mutlaka bun
ların çoğu sizin de gözünüze çarp
mış olmalıdır. 

Tranıvaylardn, tünellerde ihti
yar bir adama, bir kadma yer ver-

mek ııa ıl bir içtimni vnzif e ise, 
bünyesi ayni derecede nahif ve na
zik olan çocuklara karşı da ayni 

şekilde hareket etmek Hizımdır. 
Yine, yolda düşen bir çocuğu yer
den kaldırmak. yolunu kaybeden 

bir yavruya yardım etmek de av-
ni şekilde vecibelerdendlr. . 

Çocuklara yer verelim! 

MU.KAD SERToGLU 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Amasra Limanı · --- -
Fırtınalı havalarda bu 
yerden emniyetle isti

fade edilecek 
Karadeııizde fırlıııalı zamanlar

da çok tabii bir liman vazifesi gö

rerek birçok vapur :mn sıfi'ınma 

sına ya rıyan A mn&ra linıaııı Ve
kaletin verdiği bir kararla Deniz 

Ticaret miidürl!ıgü tamfmdan te
mizlettirilmekted.r. Lim:uı:n iç-in
de bult:ııaıı birkaç Yapm· eııka.iı • 

çıkarıldıktan ~orıra buraya 12 va-• 

pm· d .. ha rahat bir vaziyette sığa

başka bazı laram.ı faaliyetiie lima' 
ııı biraz daha genişletilip istifade 

edilebilecek bir hale konulacuğııı
dnıı Kara denizde yapılacak asri 

limanl.mıı inşnatı bitiı-ilinciye ka
dar Ama ·ra limnm merakip için 
iyi bir sığınak mevkii olacakt1r. 

Zongulda ,fa Uzun 
Mehmet Günü 

(Bat tarafı 1 inci H.yfada) 
lebcsi, memur! r, parti, halkcvi, 
uray, cemiyetler, halk ve binlerce 
kömür işçU, önde şehir mızıkası 
olduğu halde Uzun .Mehmet bahç& 
sine giderek Uzun Mehmet anıtı

nın etrafında toplanmışlardır. Bu
rada bir genç maden mühendisi 
ve okullar talebesi tarafından U
zun Mehmedin .adında sembolle
şen milli madencilik "ülküsü hak

kında söylevler verilmiş ve Tür • 
kiyede olduğu gibi yer yüzünde de 
taş kömürünü ilk bulan, kullanan 
ve yayanın Türk olduğu Atatür
kUn eşsiz dehasının güneşiyle ay-

dınlanan tarih hakikatle.!."inden bi
ri olarak belirtilmiş ve Türkün a
rayıcı, bulucu, yapıcı ve başarıcı 
kudret cevherlerini işleterek dün
yanın en muazzam eserini yara -
tan Büyük Önderimize Zonguldak 
lıların se\·gi, savgı ve ebedi minnet 
ve bağlılıklarının sunulmasına it
tifakla .karar verilmiştir. 

Uzun Mehmet ı:ınıtma, par i, 
Halkevi, uray, okullar ve birçok 
kurumlar adına çelenkler Jcoıı -
muştur. Uzun Mehmet bah~esinda 
Uı·ay tarafından uzun Mehmet a-
dına bOyük bir sembol kurulmuş
tur. 

Bütün okullarda öğretmenler 
tnlebelerine konferanslar vererek 
Uzun Mehmet günOnü ve mHli 

madencilik ide1lini anlatmışlar. 
dır. 



layf&"l ' 

fı 
Sıhhatimizle alakadar 

olmuyoruz 
Bilmem neden, biz - her dakika 

tansiyonunu yoklatan veya her 
gün ap:rndisite tutulduğunu zanne
den bra evhamlılarımız müstes -
na - k ndı sıhhi vaziyetmizle pek 
o kad: .- alakadar olmayız Adama
kıllı 1 ıstalanmadan, hayatımızın 
tehlikf karşısında bulunduğuna ka
naat h .sıl etmeden bir doktora gi
dip kendimizi göstermeyi akıl et -
meyiz. 

Ecnebi memleketlerde her aile 
nin bir doktoru vardır. Bu doktor, 
küçük bir aylık mukabilinde, her 
zaman o ailenin hizmetine hazır 
bulunur. Hasta olma~alar da bütün 
aile efradını muayyen zamanlarda 
muayene ile SJhhi vaziyetlerini tes
bit eder ve kendilerine icap eden 
nasihatleri verir, tutacakları yeyiş 
~e ya <ayış tarzlarını izah eder. 

Hal ~uki bizim fıkaramızdan ve 
orta l.allilerimizden sarfınazar hal 
!eri vakitleri yerinde olanlarımız 
bile doktora, ilaca verdikleri para -
ya acırlar ve bir mütehassısa git -
mektense umumi hastahanelerden 
birinde bedava muayene olmayı 

tercih ederler. 
Geçenlerde resmi hastahanelerde 

kendilerini muayene ettireceklerin 
vaziyetleri müsait olanlardan kü -
çük bir ücret - galiba yirmi beş ku
ruş - alınması mevzubahs olduğu 
zaman gaz~teler kıyamet kopar -
mışlardı: Vay efendim, Devlet has
tahanesinde muayene olunmak yal
nız fıkaraya mahsus bir imtiyaz 
mı imiş? Bu haktan zengin, fakir 
herkes niçin istifade etıniyecek -
miş? Umumun sıhhatini alakadar 
eden bir meselede böyle ehemmi -
yetsiz para meselelerinin karıştı -
rılması doğru olmazmış ... 

Fakat bu mütaleada olanlar bil
mioyrlar mı ki, resmi hastahanele
re müracaat edenler arasında her 
gece çilingir sofrası kuranlar, oto -
mobillerde gezenler, altmış liralık 

kostüm giyenler ve apartımanlarda 
oturanlar da var. Bunların resmi 
müesseselerde fisebilillah muayene 
olunmıya kalkışmaları, o müesse -
selerin hizmet ,." şefkatine cidden 
muhtaç olan fakir fıkaranın hak
kına bir tecavüz teşkil etmez mi? 

Bizde tansiyonu artmadan, mi -
desi, barsağı harap olmadan, böb -
rcği, kalbi intizamını kaybetmeden 
evvel doktora muayene olunanlar 
pek azdır Hele bazı şıklıkları yerin
de, gezmeleri, tozmaları yolunda 
bir~ok cahil bayanlarımız vardır 

ki bunlar, her hastalığı koc,.ka11 i
lacile yenmeğe çalışırlar. Böylcıcri 

için doktor ihtiy~cı ipek cornp veya 
dudak boyası ihtiyacından sı)i)ra 

gelir. Bahusus kenar mahallelerin 
cahil ihtiyar kadınları... Bunlar, 
bulundukları evlerin sıhhatı irin 
birer afettirler. Perhizin. ilacın, di 
siplinli tedavinin düşmanıdırlar. 

Geçenlerde mahallemizde bir ço
cuk tifoya tutuldu. Anası, babası 

varlarını yoklarını sarfederek ço -
cuğun hayatını kurtardılar. Fakat 
çocuk perhiz devı·esine girince, ha

minnesi olacak cahil acuze "mak -
sumu açlıktan öldüı·ecekler!,. diye
rek mutfakta, kilerde ne bulduy11& 

ıizlice taşıyarak çocuğa yedirmi§. 
Netice malüm: bin güçliikle ölüm
den kurtarılan çocukcağız. üç gün 
ıonra büyük annenin himm~tile · 
ı'Ck kolaylıkla tekrar ölüme ka -
vuştu ! 

Bu acık1ı hadise, bütün çocuk ve
lilerine ibret olsun. 

Tilki 

Turan Tiyatrosu 
Halk sanat lcarı Naşit Cemal 
·Salur ,·e okuyucu Semiha 

lnrlikte 

SÜRPİK - HAÇIK 
2 Perde 

Cic R~yım l perde 

* Halk Opereti 
P~k yakında 

B0Y0K OPERET 
(Kına Gecesi) 
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DENiZ OA.TASI DA ~-'~ 
ÖlÜMÜ YENEN ADAHLAR Ankara·da Altıncı 

Röportajı yapan: RIZA LEBIP ASAL 

Göben -'' .Yavuz 
'' 
Olmuştu 

., ........................................................... .. 
• 

Göben ve Breslô:vı Kovalıyan lngiliz Amir alı: ''On-
lar Bizim Gana im imizdir. Ya Dışarı Çıkarın Veya 

Bize Teslim Edin.,, Diyordu .. 
-3 

.- Bizi beklettim raliba ... Efen
dim dlln rece Alman va
purunu Boğaza çıkarmıııtını. Ka
vakta ıabahladım. Biraz ıe9 

kaldım bu ;yüzden. 
- Zararı yok efendim, dedim. 

Buluştuk ya, mesele yok. 
"Gayreti Vata.niye,, ıüvariei 

Cemil Özdeniz kaptanla. kar~~_kıı.r 
'ıyay1z. 

Cemil kaptan soruyor: 
- Nerede Kaldıktı 7 .. , 
Hatırlatıyorum: 

"- Bahriye nezaretinden emir 
alıyorsunuz "müsellah askerle İn 
giliz şilepine git, kömürün "Gö
ben,, le "Braslav,, a teslimini te. 
min eti,, 

- Evet tamam ... Aldığım bu 
emir Uzerine i•in çok mühim ve na 
zik bir safhaya girdiğini anladım. 
ÇünkU İngiliz şilebinin süvansı 
kömürün Alman gemilerine veril
mesine razı olmuyordu. B•ı v:ı

ziyet karşısında müstahkem mevki 
kumandanı cevat beyi tekrar .ır!>r 

düm ve: 
- Eğer, dedim, biz miisel Jah 

askerlerle İngiliz ~ilebini kömUrU 
Alman harp gemilerine vermeğe 

icbar edersek belki mühim bir me 
sele çıkar. Bana müsaade edin, 
ben bu meseleyi başka şekilde hal 
!edeyim 

Cevat beyin müsaadesi üzerins 
İngiliz şilebinin kömürünü Alman
lara teslim etmekten vazgeçip 
"Göben,, ve "Bra.slav,, ın kömür 
ihtiyacını oradaki bize ait kömür 
yüklü birkaç mavnadan tedarik 
ettik. 

"Göben., kömürü aldığı gece 
sabaha kar~ı demir kaldırıp Na -
radan Mal'mara istikametine doğ
ı·u ilerledi. 

Alman gemilerinin boğazdan 
içeri girm<' lerinden takriben beş 

saat kaclar som·a başta "İnflek
sibl., ve "İndomiteybl., muharebe
kruvazörleri bulunmak iizere be~ 
İngiliz harp ı.remısının Boğ.ız.: 
yakla ştığını nöbetçi bollarıllllL(1 aıı 

biri görüp _komodor vekili olm:ti< 
sıfatiyle derhal bana raııo• cttı. 

Bizim nöbetçi lıota İngilizk" iş•ı
ret vcrnıi~ler. Bot da lizeı·ieriııe 

gi!ıni~. işaretle: 

"İki A Inıaıı harp gemisi biz
den kaçtı, boğazdan içeri gırdiler. 
Ya buıılan dışarı çıkarın ve ya
hut mii,aade ~din biz de içeri gi
receğiz. Onlar bizim ganaimimiz
dir.11 den~i!;iler. 

Mii8tahkcm mevki kuman
danı Cevat Beyle bilistişare 
derhal İstanbula malümet verdik 
ve İngiliz harp gemilerinin a'mira
linc: 

"htanbula yazdık, alacağımız 
cevabı lıeklem•niz liizım,.. dedik. 

Aradan yirmi dört saat kadar 
geçti. İstanbuldan telgrafla bir 
cevap aldık. Bu telgrafta: 

"Göben ve Bre81av O~manlı 
hükumeti tarafından satın alın
mışlardır. Bu gemiler Yavuz ve 
Midilli olarak tc•miye edilmişler 

Donanmıı.mızd .. ki İngiliz heyeti talimıyeıini istiblaf eden Amiral 
Şuıon ve maiyeti erkanı 

ve Osmanlı bayrağını da çekmiş
lerdir. İngiliz amiraline iıu yolda 
malılmat veriniz.,, deniFyordu. 

Bunun üzer;ne mevkii müstah
kemden bir muhabere mem~ru ala 
ra.k İngiliz fırkai bahriyesinin 
amiral gemisi "lnfleksibl,. in üze
rine doğru gittim ve keyfiyeti İn
giliz amirııline anlattım. Amiraı 

verdiği cevapla bizim hak!:Caten 
böyle gemilere ihtiyacımız oldu
ğunu, bu yüzden memnun bulun
duğunu, fakat bu satın aıınma işi 
ni neyle tevsik edebileceğimi •or
du. Ben de cevaben "Aldığım tel
grafııı meali budur,, dedim. İngi
liz amirali l\faltadaki baş amiral
leriyle muhabere edeceğini sii,yle
di, ben de ayrılıp geri döndüm. 

Fakat bir müddet sonra İngi
liz gemilerinin boğaza yaklaşmak 
ta olduklarını gördüm ve İmroz 

adası civarında İngiliz donanması 
nın tahaşşüt ettiğini de haber 
aldım. Keşifte bulunmak üzere 
boğazdan "Gayreti Vataniye,, ile 
çıktım Yirmi mil yolla gidiyor
dum. Benim dışarı çıktığımı gö
ren İngiliz gemileri de ayni sürat
le bordıınıa müvazi olarak ilerle
meğe ba~ladılar. 

Biraz evvel kapalı olcluğu hal
de şimdi toplarının muşambalarını 
açmışlal', mantar kapaklarını çı

karmışlardı. Boğazın haricinde bir 
saat kadar lıol'da bordaya seyret. 
tik. Bu esnada ben bu sıkıcı ta
kipten kurtulmak için birden bire 
rotamı değişWrdim. l\Iaksadım 

mümaııaata maruz kalmadan İn

ğiliz doııanmasır.ın boğaz haricin
deki taha~üt mevkiini tayin et
mekti. Fakat ben tebdili rota et
tıkteıı sonra ilerlediğim istikamet 
üzerinde ceııuptan birdenbire iki 
İn;ıiliğ di•troyeri peyda oldu ve be 
ni önlediler. 

Rotayı tekrar değiştirdim tngi 
liz gemilerinin vaziyetlerind~n, 
yaptıkları önleme ve çevirme ha· 
rckctlel'inden benim sanrak tara
fıına gitmemekHğimi ıstedik !e
rini anlıyordum. Bu şerait içinde 
keşif vazifemi bitirdim ve Tavşan 
ada<ı arka•ında altı nakliye gemi
~; gördükten •onra geri döndüm. 
Keşif netice<ini telsizle Bahriye 

nazırına ve donanma baş Jı:.ıman
danına bildirdim 

Bir müddet sonra Tuzlanan bir 
telgraf aldım. Bu telgrafta ayn~n 
Y& be.na hitaben şunlar ya ~ılıydı: 

11 Şimdi "Niimunei Hamiyet,, 
i de beraberinize alarak Tuzlada 
bulunan amirale iltihak ediniz.,, 

Telgrafın altındaki imza he
yeti talimiye reisi İngiliz amirali 
"Limpos,, un değil Alman amirali 
uşu~on,, un imzası idi. 

Demek artık İngiliz talim heye 
ti yerine Alman talim heyeti ka
im olmuş ve donanma amiralhğına 
da amiral "Şusvn,, tayin edilmiş
ti. 

Çok kısa bır zaman içinde vaki 
olan bu tebec!düle hayret etmek 
le beraber emre itaat ederek 
"Nümunei Hamiyet,, ve "Gayreti 
Vataniye,, ile der'ha! har~k~t edip 
Tuzlaya geldik. Burada "Göben,, 
e, yani Yavul'ia yaklaştık ve ken
dimizi amirale tanıttık. O zaman 
"Gayreti Vatırniye., ye "G öben,, 
in ikinci kaptanı "Madlong., u ko
modor tayin ettiler. 

O gilnden sonra gemiye ko:· .. ı,_ 
dor forsunu çekerek Alman amfr" 
linin kumandaaı altında manevra
lar yapmağa basladık. İ~te bu ha
tırayı hiç unutamam . ., 

* Yaşlı kaptanlardan biri 
ikaz etti: 

beni 

- Bu hiç bir şey değil, dedi, 
Cemil kaptanın "Gayreti Vatani
ye,. ile yaptığı Sıvastopol akıııını, 

Odesa hücumunu ve tekaüt olduk 
tan sonra da Ticareti Bahriyede 
çalıştığı sıralarda Gerze vapuru 
ile 250 - 300 yolcunun gemiyi ka
raya vurmak suretiyle nasıl hayat 
]arını kurtardığını dinlemelisiniz 
asıl. . 

Cemil kaptanın yüzüne baktım. 
Fakat bir gece evvel de Kavakta 
uykusuz kaldığı ıçııı hakikaten 
yorulan Cemil kaptan bu sefer: 

- Notlara bakmadan bir şey 
söyliyemem. Deyince, ertesi gUn 
tekrar buluşm~k üzere ayrılmağı 
münasip gördüm. 

Yarın Sıvastopol akınının na
sıl yapıldığını onun ağzından din

liyeceksiniz .... 

,:--BU AKŞAM SARAY ve İPEK Sinemalarında __ , 

fam'l.mile memleketimizde ve ait oHugu sahneler MİLO adasında çekilen 

AYNAROZ KADISI 
Baş rollerde BEHZAT - İ GALiı - EMİN BELU - HALİDE - MAHMUT 

ŞEVKIYE - MUAMMER. 

HAZIM·VASFİ 

Hafta Lik Maçları 
Ankara Gücü - Gençler birliğini 2.1 
yendi ve Muhafız gücü de Harbiye 

ile 1-1 Berabere Kaldı. 
Bu pazar Ankaranın en kuvvet

i! takımlarının maçı var. Havanın 
rüzgarlı oldukça soğuk ve fasıla

larla yağmurun da yağmasına rağ 
men haftanın bu mühim karşılaş
malarını görmeğe gelen beş bini 
geçkin bir seyirci kalabalığı var. 
Ankara Gücü sahasında. 

Herkeste bir heyecan var. A
caba bugünkü maçların neticeleri 
ne olacak diye? İlk karşılaşma Mu 
hafız - Harbiye arasında yapıla -
cak. Takımlar sahaya çıktı; fakat 
ortada ha.kem yok! Evvelce bu ma 
çın Servet öz tarafından idare e
dileceği ilan edilmişse de serve
tin gelmemesi yüzünden ikinci bir 
hakemin bulunması lazımgeldi.. 

Maç da yirmi dakika kadar bir ge 
cikme ile nihayet Ankara Gücü -
nün eski santrahafı Hüseyin ağa
beyin idaresinde 13.20 de rüz -
gara karşı oynayan Muhafız akını 
ile başladı. Harbiye derhal akını 
kesip sağdan mukabil taarruza 
geçti ve bu akın korner ile bitti .. 
Fakat korner neticesiz ... İlk daki
kalarda Muhafız hakim vaziyette 
Harbiye yarı sahasmda oynayor -
du. Fakat yavaş, yavaş vaziyet de 
ğişti. Harbiyeliler açılıp karşılık
lı akına basladılar. 11 inci dakika
da sağdan 'inkişaf eden bir Muha

fız akınında top Rızaya geçti. O 
da soli9e verdi. Soliçiıı sıkı bir şü
tü, ilk ve son Muhafız golü Har -
biye ağlarında .. 14 üncü dakikada 
yine bir Muhafız akını top santra 
fof Rızadan soliçe ondan da sola
çık Naciye geçti. Nacinin çok sıkı 
~ütünü Harbiye kalecisi Fethi kor 
nere atarak kurtardı; korner neti 
cesiz ... Arkasından Harbiyeliler 
Miicahit vasıtasiyle indiler. Muha
fız beki Safvet topa çıktı. Müca
hit ile çaı·pışıp bayıldı. Bir müd -
det oyundan hariç kaldı. Harbiye 
taarruzda, ve bu arada muhak -
kak bir golü kaçırdılar. Böylece 
25 inci dakikaya kadar geldik. 
Harbiye ortadan iniyor. Soııtra

forun kuvvetli bir şütü, top l\Iuha 
fız kalecisinin ellerine çarpıp ağ
lara takıldı. Vaziyet 1 - 1. 

Oyun iyice canlandı. Üstüste 
Muhafız bir iki tehlike geçirdL 
Ve birinci devre bu şekilde bit -
ti. 

İkinci devrede 14.15 de Har -
biye akınile başladı. 

Heı· iki taraf da bir gol atıp va 
ziyeti lehlerine çevirmek içın uğ
raşıyorlar .Fakat neticesiz. Har
biye bu devrede cidden Muhafıza 
nazaran daha Ustün oyun çıkarı

yorsa da fakat vaziyette bir deği
'iklik olmıyar. Oyun çok seri 
olduğu kıidar da sert cereyan e
diyor. Hak~m. sık, eık müdahale
lerle oyunu durdurmak mecburi
yetinde kalıyor. Neticede bu devre 
de böylece golsüz kapandı ve heı· 
iki takım birer sayı y~narak bera 
bere kaldılar. 

Ankara gücü 
Gençlerbirliği 

büyük bir soğukkanlılıkla kornere 
atarak kurtardı. Kornerden netice 
çıkmadı. 14 üncü dakikada Abdü· 
!ün 4 metreden çektiği çok sıkı bit 
şütü Gençlerbirliği kalecisi Rahirn 
kurtardı. Dakika 21 : 

Güç sağaçığı Hamdi topu uzak 
tan kaleye doğru şandell~di. Ka • 
leci bunu içerden yakaladı. Güçlil- , 
!er böylece ilk gollerini kazandı • 
!ar. 

Gençler golü: Bu golle beraber 
Gençlerbirliği cidden açıldı. Güç
lüleri sıkıştırmağa başladı. Bu a· 
kınların birinde sağaçığııı ortala· 
dığı topu yakalıyan solaçık Re*at 
beraberlik sayısını yaptı. Vaziyet 
berabere olunca iki takım da da· 
ha fazla çalışmağa başladılar. ilk 
devre böylece 1 - 1 berabere bitti. 

İkinci devreye başlanırken or
talık havadaki bulutların tesiriyle 
epeyce kararmıştı. Bu devreye 
16.05 de Gençlerbirliği akıniyle 
başlandı. Güçlüler çok isabetli o· 
]arak Ömeri sağiç mevki'ne aJrnıŞ· 
lar, bu vaziyet daha ilk dakikalar 
da semeresini vermeğe başladı. 
Gençlerbirliği kalesi bir şüt yağ • 
muruna tutuldu. Bu vaziyet 15 in· 
ci dakikaya kadar devam etti. 
Bundan sonra oyun bir beraberli!< 
manzarası arzetmeğ:e başladı. 

Gücün ikinci ve Galibiyet 
Sayısı: 

G!içlüler yine Gençlerbirliği· 
ni çember için~ almağa ba~Iadı • 
!ar ve üstüste tehlikeler yaratıyor 
!ar. İşte tam 23 üncü dakikada i~'. 
ki Ali Rıza topla Gençler birlı!I'. 
kalesine girdi. Gençler birliği 
birinci gole oldugu gibi lııına '"' 
itiraz etti. Fakat yan hakemleriniJJ 
de kararı ile 25 inci dakikarla GüÇ 

lülcr Ali Rızanın ayağı ile galibi· 
yet gollerini attılar. Bu golle bera· 
ber Gençlerbirliği takımında dur· 
madan değişiklikler yapılıyor. \'~ 
sert oynamağa başlayorlar. NihH : 
yet '>yun Güçlülerin 2 . l galebe;. 

ile neticelendi. Ei/;er Güç forveti<· 
ri uzaktan şüt atmak usulünü t:ıt· 
bik etmeselerc!i muhakkak netice 

böyle olmıyacaktı. Ha keme ge · 
lince oyun üzerine hiç müPssir o· 
lamadı. Verdiği kararlar da ~ok 
mütereddit idi iyi idare etti deııı

lemez. 
Sabahleyin Muhafız sahasıııcl3 

oynanan maçlarda Demirspvr · GÜ 
neş B takımları 1 - l berabPre kal· 
mış1ar. Gcnçlerbirliği C takımı d9 

Ankaragücü C takımını 2 - l yen-
miştir. 

llhami Kılıçal• 

illl illl illi 

T rikolo Sehri-
mize Döndü 

Barkohba ve Şişli ile 
tekrar karşılaşacak 
Memleketimizde müteaddit ful· 

mol müsabakaları yaparak AnV· 
rada iki müsabaka daha yapacaJc• 
ka yapan RumPn takımı tekrar bil 
rada iki müsabaka dara yapacaJc· 
tır. 

Bu müsabakalardan biri cıı · 
marte•i günü Barkohba takınıiylt 
saat 14.30 da, diğeri ele pazar 11''1 

nü sabahleyin 1.30 da Şişli ile re· 
vanş mahiyetinde olacaktır. 

Geçen hafta ~i~li takımı ile knr· 
şılaşan Rumen takımı üstün bir o· 
yuı1dan sonra bu nıaçı 3 - O kaZ9 ~ 
mıştı. Haber aldığımıza gö;·e Şi~lı 

11 ,. 
takımı bu maçı kazanmak için " 

Jıf. Yesari, Seyfetin A8AL 
Numaralı koltuklar her iki fİnema gişesinde satılmaktadır. Telefon: 

._ ________________ İPEK: 44289 - SARAY: 416.5.()ml .. I 

Sıra güniln en mühim karşıla' 
ması ve senelerc!ir biribirine rakip 
olan Ankara Gücü - Gençlerbirli
ğine gelmi,tı. Her iki takım da ter 
temiz formalarla çiçek gibi saha

nın üzerine serpiliyordular. Güç -
lülerin arasında Güneşli Boncuk 
Ömer de var. Hakem lbra'1ıim O
nuk. Saat 15.10 da yağmurla be
raber rüzgarın aleyhine oynıyan 
Güçlülerin akını !le oyuna başlan
dı. Her iki taraf da ilk dakikalar 
da bir şey yapıp neticeyi tarafla
rına çevirmek için canla başla ça
lıtıyorlar. Ve oyun çok aerr cere
yan takip ediyor. 11 inci dakikada 
Gençlerblrllği eollçl Ali GUçllllere 
tıUyUk bir korku geçirtti. Bomba 
sil>i bir ,ut &avurdu. Natık bunu 

riçten bazı oyunr!llarla takviye e· 
dilerek sahaya çıkacağıııı öğreJJ ' 
dik. Bundan başka Barkohlıa tsX•· 
mının da Runıo,nlileriıı kar,,.ıııd~ 
Güneşli oyuncularla tahiy~ eJilt 
rek çıkacakları söylenmektedir. 
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• 
Güze Zonguldakta 15 Yıl Nasıl Geçtl 

iktisadi, Kültürel ve Beledi 
Sahada başarılan işler 
15 Yilda Yaratılan Şehir 

Zonguldak 1 nisan 924 ds vila 
Yet olmuştur. Vilayetin 320702 
nüfusu 761 O kılometre kara üzeri
ne dağılmış bir kilometre karaya 
42 kişi düşmektedir. 

Türk inkılabının ve cumhuri
Yetin bizi müstakil millet ekono
ın· . 
b ıs~ne kavuşturduğu ille &'ilnden-
. erı Zonguldak, inkılabın maddi 
~~Şasının en başta gelen bir e.ner
Jı kaynağı haline getirilmiştir. Bu 
suretle Zonguldak, cumhuiyette 
Ye .d nı en aoğmuş yeniden yapılmış 
Yepyeni bir iı üviyet ve simR ka· 
z~nıııışbr. Gıtlıkçe &rtan ekono • 
~ık faaliyetin tcmposile mütena. 
sıp b. 
tı ır. hızla Zonguldağm haya 
d~da bır genişleme görülmekte
. ır. Ve her gün yeni bir t! bat alan 
~ hacın!nin verdiği imkanla hal-' 

111 maddi refahı ve manevi irtifaı 
artmaktadır. 

Zongu !dağın cumhuriyette 
~~vuştuğu ve eristiği terakkileri 
t~~k~ç faaliyet · grupu halinde 
k kık edersek eseri daha açık ve 
h olay nıütalea ve idrak imkanı 
asıl olur. 

l l - Devlet, Paı-li ve Halke•e . f rı aaliyelleri: 

Yukarıdı.ı işaret olunduğu ü
z:re Zoııguldak cumhuriyet dev
rıııcte vilayet olmu~tur. Saltanat 
deni Zongulda fi'ın tanıdıgı büyük 
eneı-jiyi ve serv~tleri km altmda 
~~tan Liı· kor gibi el değmemiş 

ıı· halde lııra kmış ve Zonguldak 
0 devirde bir ki:h·ün parcası va ka
ıa teşkilatile id~re olu~muştur. 

1 
~u gün vıHiyetin 4 kazası 11 

~ahıyesi ve 726 köyü vardı:r. Cum
h Uriyet devrinde devl&t tcşkilitı 

er giın biraz daha tekemmül et
~ıiş ve btıgiiı• halkın her tnrl!i ih
lıyac· 

y ve taleplerine cevap vere-cek . h Sevıye ve tarzda ç;ılHmıakta 
tılunırıuştur. ' 

il" ~I Pın-ti tnşkiliıtımıza Q"clince: 
•ırıızde 5 kua 43 kamıın 2 semt 

Ve 
t . ıtıahnlle oc~zımıı vardlr. Par-
ınıizhı z . (42 onguıdak teşkıJAtmda 

t ) Vatandaş kavıtlı bulunmak-
nrtır 'tl·1.... • 

· .o ı •.un kH u larımı2da halk-
"Vlct; mevcuttur. 

Yet Halkcvlerinı:zin btitlln faali
lı kollaJ ında birçok va landa.~ 
Ulunrnıtkiıtdır. Halknlerimi~ 

Vatand 

Zonguldak valiai Halit Aksoy 

mür havzası, 5ıermaye yuzde dok 
ıan ecnebi çalı~an baş ve kollar 
arasında işçiden yukarı .:;aflarda 
Türle yok, ocaklu üzerinde ve i•
letmede devlet otorite hiç denecek 
derecede, iş emniyeti, işçilerin ba
kımı ve sosyal yardım yok, işlet

medeki teknik çok geri istihsal 75 
yıl sonra ancak 41 O bin tona çıka
bilmiş ve en faal devrinde 1865 -
1925 aı-asındaki 58 senede salta. 
nat ceman (16,581,737) ton kö
mür istihsal edebilmiı.ı vııtziyett& 

idi. 

Halbuki bugiin havzada ser
maye - müstµcir vaziyette olan 
bir iki i~letme müste~na - yüzde 
yüz çalışan ve i~liyen kafa ve kol
ların hemen hepsi 'l'ürktlir. Bu
gün kömür havzasında bütün işlet 
m" ve so11yal meseleler sahasında 

başta devlet otoritesi ve pliRı «e
lir. 1ş emniyeti tesis olunmuş v& 

sos~1al yardım artmakta ve işlet

me en ileri teknikle ;ppılmakta 

bııiunmııştur. Ru suretleriir ki 
daha 15 inci faaliyet yılında hav· 
za istih~RI seviye;"'ji 2,5 mil}·on to
na çıktığı ve 15 yılın istihsali 25 
milyon 334,569 tonu buldu. Ayrı
ca kömtir sanayıiııe mütedahil kö· 
mür ıanayjj için adımlar atılarak 
ilkin bir antra~it fabrikası kurul
du. 

B - Orman itl.ri ı 
Vilayetimiz ormaa servetleri· 

ııı dı bol bol malik bulunan bit 
v•tan parçuıdır. 928 dı villyet 

tasarruf hesaplarındaki tevo..rdl 
gittikçe artan ve milletimizın tu • 
tumluluğuna vilayetimizde bir de-

1 

lil teşkil edecek bir seyir ta.kip et
mektedir. 

D - Ziraat ve veteriner işleri: 
Villyetimizin ziraat işleri cum 

huriyet devrinde büyük bir &"eniş 
leme göetermiştir. Çeşitli ve düz
gün mahsul elde edilmesi yolunda 
ki çalıtmalar milsbet neticelerini 
YeT.miş her tant'ta yapılan nümune 
fidanlıkları, .,.~ halka dağıtılan 

tohumluklarla zirat iırtihsaJ tarzı 
ıslah edilmiştir. Vilayetimizde bu 
gün vasati olarak yılda (3 bin ton 
mısır 84 bin ton buğday 21 bin 
ton arpa 18 bin toıı kaplıca 12 bin 
ton çavdar 6 bin ton vuld 5 bin 
ton patates 2 bin ton bakla 1346 
ton soğan 1000 ton fasulye ve bin 
tondan a~aiı olarak pancar, be
ll~lye, boetan, börillce, biber, mer 
cümek, .unmsak, çilek, armut, 
ayva. badem, ceviz., dut, fındık, 

kayın, keetane Vö 8aire yetiştiril
mektedir. 

çe,itli mahıml ve bol yemiş 

yeti~en viliyetjmizde, ziraatle bağ 
ve bağçeyle ufuşan halkın refahı 
iyi tarzda temin olunmaktadır. 

y -

Üzülmez mıatakutnda 63 numaralı ocaim umumi görüııütü ve TUrk antrasit fabrikası 
miı için olduğu kadar memleket i · 
çin oh&n her koydtılci büyük ıhem
miJ•et ve kıymeti aşikardır. 

' - Finantı: 
Vili.yetimil':in Devlet, Hususi 1 -

dare ve Belediye finans hareketleri 
eski devi:-1~ mukayese edilemiye • 
C6k yük8ek bir seviyededir. Zongul 
dağın umuml varidatı işarın k&.lk
mış olmasma rağmen Cumhuriyet

ten evvelki yıla nazaran, bir buçuk 
nulyoıı artmış olduğu gibl müte • 
ha.kkık verginin yü7.de doksan altı
aı tahsil olunmaktadır. 

Köylüden işar alındığı devirler
de vilAyetimiz köylerinden mesel! 

birisi 3204 lira işar ve ~ lira arui 
vergilli verirken bugUn ancak ve 
yalnız 313 Jira 90 kuruş vergi ver -
mektedir. 

4 - Ktilttlr itleri: 
Cumhuriyetten önce 7.onguldak

ta bir tek ortaokul yoktu. BugUn 
vilayetimizde bir lise ve Uç ortao • 

melerindeki bütün amele, müstah - hayır işlerine, 465,689 lira 3 kuruş 
dem ve memurların sağlığı ile bu ziraat ve veteriner işlerine 265,526 
teşkilat uğraşmaktadır. lira 87 kuruş idare ve hesap işlerine 

Bartın, Ereğli, Safranbolu kua 624,247 lira 74 kuru§ sarfolundu • 
merkezlerlmızde 25 şe.r yataklı bi · ğu görülmektetlir. BtJ suretle vila -
rer Memleket hastahanesi, Devrek- yetin faaliyet karakterlerini (yol ve 
te beş yataklı bir tedavi evi mevcut mektep} olarak göstcrm~k lazım -
olup bunlar da Cumhuriyet devrin- dır. 

de büyük bir inkşafla halkın ::.ıağlı
ğına hizmet etmişlerdir. Yine Saf· 
ranboluda, Karabükte Sümerlıank 
ça. 12 yataklı bir hastahane yaptı -
rılmıştır. 

Zonguldak merkezindt! seyyar ve 
sabit etüdlcr, bir kısım köylerimiz
de de buğu sandıkları vücude geti
ri imiştir. Ayrıca vilayetimizde 
frengi mücadele tcşkilitı mevcut 
olup bu teşkilatça şimdiye kadar 
118,298 ki§i muayeneden geçiril -
miştir. 

Hayır hizmeti olarak :-;osyal yar 
duru teşkilatlandıran umumi mües
sesı:ılerin Zonguldak şubelerinden 

Kızılay şubesi 51,657 lira 88 kuruş 
hasılat yapmıştır. 

Çocuk Esirgeme Kurumumuzun 
da kendi mevzuundaki faaliyet ve 
başarısı gittikçe artmakta bulun -
muştur. 33 - 34 senesinde 188 lira 
39 kuruş varidatı olan kurum şube
~inin 1937 - 1938 varidatı 7119 li
ra 69 kuruşu bulmuştur. 

7 - Bayındırlık : 
Cumhuriyet, Zonguldağı demir -

yoluna kavuşturdu ve bugün de • 
miryolu kömür hazinelerimizi yur
dun dört bir yanına taşımaktadır. 
Demiryolu bütün havzamıza refah 
ve saadet getirdi. 

Cumhuriyet devrinde Zonguldak 
Hususi İdaresince nafıa işlerine 
3,219,631 lira sarfcdilmiştir. Bu 
suretle 287 kilometrelik yolun ya -
pılması bitmiş, 212 kilometre yol 
da bitmiş ve bitmek üzeredir. Ay -
rıca vilayetimizde 110 metre uzun
luğunda 57 adet köprü yapılmıştır. 

9 - Beldeler : 

Vilayet içindeki biıtiin şehir, ka 
saba ve nahiyelerimizd~ Cumhuri . 
yet devrinde büyük bir inkişaf gö . 
rillmüştür. Zonuglrlak, Cumhuri • 
yet devrinde yepyeni bir çehre ka
zandı. Yol, su, elektrik, iskele, mez 
baha, itfaiye, şehir planı, baskül, 
gaz ve binaları, iskele parkı, çocuk 
bahçesi, beton yaya kaldırım, köp
rü gibi Beledi hizmet ve tesisler 
vücude getirilmiştir. Diğer bütün 
kazalarımızda büyük terakkiler gö· 
ri.ilmüştür. 

88 88 88 

Ankara gücünün güzel 
bir teşebbüsü 

AnkRra, (Hususi) An-
kar&. Giicii spor klu ı-!t, fabri
kalarında çalışan memur ve işçi
lerinin bedii ihtiyaçlarını karşıla
mak mak~adiyle, kendi azaalrı a
rasında temsil sanatına heve ·kar 
olanlardan miirekkep bir temsil 
şubesinin açılmasına karar verdi -

ğini ve sRhnesiniıı de inşaatı bu
günle1·de bitmek tizere olduğunu 

haber aldık. Yurdumuzdaki spor 
klüpleriııe daima bir örnek olma
ğı vazife bilen bu kı.rmetli mües
se~enin bu sahada da muvaffak o
lac:a~hnı ümit etmek isteriz. İnkı
labın en lıellj h:ışlı vazifelerinden 
biriııi üzerine alabilecek kabiliyet 
te olan sahneye \'erilen bu ehem
miyeti takdirle kaqılar ve Ankn
ragliciine bu teşebbüsünde de ba. 
şarılar temenni cderiı. 

&. Yapılan ve yapılacak olan 
' 1~1 Yal '1P. lc!iltlir11J devrimde ktn-
ı ı eri . 

orman mUdürlüjü varidatı , 

221,B•O lira iktn bu gün 370,219 
liraya çıkmış yine ayni yılda 800 
M. kerestelik çıkım ormanl.ıırımız
dan 987 de 2400 M. kereste ve 923 
ı 600 lıf. maden direği alınırken 

937 dt 7200 M. maden direti elde 
edilmiftir. Viliyetimiz içinde saf 
ranboluda ıievlet orman işletmesi 
kurulmu.ı,tur. Ayrıca hususi i4let
meler ve 4irketler de faaliyette bu
lunmaktadırlar. 

Karabük Demır Ye Çelik fahrikasınıa intaatı 

Vilayetin her nahiyesinde posta, 
telgraf, telefon merkezleri ve her 
merkezde vilayetin bütün köyleri 
ic:in posta kutuları mevcut olup vi
layetimiz telefonla Ankara, tstan -
bul, Adana, Mersin, Sivas, Bolu, 
Konya, Kayseri gibi şehirlerimize 
ve vilayet içinde Ereğli, Bartın, 
Devrek, Çaycuma, Alaplı, Kozlu, 
Filyo.s, Kurucaşile, Ulu~ ve Kara. -
bük'e telefonla bağlıdır. 

Kayseride şehir hasta
hanesi yapılıyor 

Kayseri (Hu~u~i) · - Aatürk 
bulvarı Uzerinde yeni ve muaz. 
zam bir şehir hastahanesi inşaın . 
na başlaııılmıştır. 

tn l -ne dı.ı,eıı v:uifeyi ha~rmak
.. c trlar. 

2 - Jı· . ..J d. Jile • ıınızae a hye ve ...... 
•flel"i: 
8 . 
nısan 924 de şeriye mahke

Tnef etiı . k 
&Uld ıın aldırılnıa~1 üzerine Zon 
kil ~kta da yeni mahkemeler teş
Zitı? Undu. Bugün vi!Ayet merke-

1ızde ·k· 
llıiidu . 1 ı muavinli cumhuriyet 
ası· •. eıumunıiliti ile ağır ceza, 
za 

1~@ ce:1.a, &Mliye hukuk, ıulh ce
Eıoı·r 8 ~ulh hukuk mahkemeltrile 
iu u lıchnliai ve icra memurlu
dn· Ve hiHiin kazılarımızda möd-
1.:ıurnuın·ı 

Ce·. 1 !!rle münterft hukuk ve 
Zo.t hak· 1 

ri) :· ım eri v1ı1 aorıu hAkimle-
dı: ıcrJt memurları buhmmaılrta-

Avrıca ·ı~ 
l'in · vı ayet merkezimiıde 

" cez llı h- a ~vleri kurulmuş ve 250 
a kthn · 

te .. b· ış ve Çıtlıştırma volu ile 
• IJt! d"J • e 1 mekte bulunmu~tur 
Vi!aveı· · ' • 

Yc.t • • • ın enınıyet i•l&ri emni
aırekt'" ı· \'İJıtv or Uğiıne ve jandarma 

tııen. eht ko?"'lutanlığına bağlıdır. He 
"r k .. 

ıe b~-~ oy dahi telefonla merke 
de e.,~!ı.ınmı, bulunan vilayetimiz
ldbi h ~1 f ?evrin ıw.ncuıı, yol kesme 
ve b ıt~. ıseleriııden eser kalmamış 

uguıı v • el 
açık Ya• . a~an a~larıınız kapısı 
de t.ıuı· •:l.bılecek biı· emniyet içiu

ıJnmuştur. 
8 - v·ı ~ 'llhlldak· . ı ayetimiziıı eke>nomik 

ı ınki~afı: 

&~t- Maden ifiEııi: 
anat1n bize bıraktıtı kt. 

C - Ticaret i~leri : 

Eekıden Zonguldakta ticaret 
i•leri ralip bir ekseriyetle yaban
cıların elinde idi. Zonguldaiın 

280 toccarından 240 ı yab~ncı idi. 
Cumlıuriyet devrinde bir yandım 
bütun ticaret n küçü.k sanat ifleri 
Türk vatanda,IRrına ıre':mi~ diier 
taraftan Zongu!dağın ekcnomik 
sahadaki ihtrileyiı,in~ mlivazi ola
rak iş ve tkaret hacmi ıenitlemif 
v~ villyetimi?. hal lcı büyük bir re
faha kıvu~mu, medenf ,.eviyeye 
t.ri.,miştir. VilAntimizıie. bu g<in 
i~ iz vatand"" yoktur. 

ç - Kredi t.-~kilatıı 

Gerek köylü ve gerek.le tücca

n ve halka l.İl'~l ve ticari ifletme 
ve teşebl.ıiislınindı &inat, if, Oı-
maıılı vt 1'lırk ticaret v• efes ban
kaları •uheleri kredi açınakta ay

ı·ıca halkın küç~ tasarruflarını 

ve t.vdiKtını kabul ve t"-'vik 
ıuretiyle, b&lkı tuarrufa teı:ıvik 

etmektedirler Vf1&7etimiz ban
kalar tubelerfae ya.ınJan kü~tik 

Viliyetimizde hayvan cinsinin 
ıslahı için önemli tedbirler alınmış 
br. Kıbrıetan eşek ve ayrıca tam 
ve yarım kan angılo - Arap aygır
lar getirtilmif olup bunl~rın cins
leri ve dö11eri üremektedir. Ehli 
hayvanların, kümes hayvanlarının 
ıslahı ve çokaltılması için ayrıca 
çalı~ılmıı, vı ıyi neticeler lllmmıf
tır. 

it - Villyetimizin 90 mil u
ıunlutunda olan sahilJeı·ind~ Ere; 
1i, Zonruldalt, Bartın, Amaı.r.a. li
manları vardrr. Yapılması hükfı

met planına alınan kömür - demir 
limanının inşa~u cumhuriyetin vi
lly•timize getireceii yeni bir ni
met olacaktır. 

Limanlarımızdaki faaliyet cum 
ıhuri.ret devrinde fevkalade art
m1'tı:·. Zona-uldak limanına giren 
ve çıkan '!'ürk .gemileri ~23 yılın
da 1700 kfüıur iken 937 ıle 5600, 
Ereili limanım 1500 iken 2600 
Bartın limanına 800 iken 1600 e 
çıkmıştır. 

Aynca vilayetimizin Al~ph, Bar 
tın gibi yerlerinde 500 tonluk ka
dar gemilerin yapılması için tersa
neler vardır. Ve bunlar bir yandan 
nakliyata ve diğer taraftan da bir 
ku;ım hal kımızın ."Sanat, iş sahibi 
olmalarına ve geç-imlerine hizmet 
etmektedir. 

F - Vilayetimizin Safranbolu 
kazası i~inde Karabükte Sümer
bankça ağır demir, çelik sanayii 
kurulmuştur. Bu sanayiin vilayeti-

kul bulunmaktadır. Cumhuriyetin 
faziletli ve 7.onguldağın hayır ve 
cemiyet sever evlltlarmdan, tUç -
cardan Mehmet ÇeJkel'bı yaptırdı
ğı lise bu yıl 3 Birinciteşrinde açıl· 
mıştır. 7.onguldak ortaokulundan 
827 deuberi 330. Bartın orta.oku • 
lundan 933 denberi 117 öğrenci 
mezun olmuttur. Vilayetimizde 923 
de mevcut 108 ilkokul binası 37-38 
sc,ııesinde 197 ye, öğretmen sayılan 
ayni senelerde 159 dan 330 e çık -
mıştır. Y:ne ayni senelerde erkek 
öğrenci sayıeı 4982 den 12887 ye, 
kız öğrenci sayısı 1136 dan 5400 e 
çıkınl§tir. ViilyetJn mevcut 197 o -
kulundan 166 sı Cumhuriyet dev -
rinde yapılmı,tır. 1 

8 - Sağlık w 808yal yardım i~ -
t.ri: 

Milli kurtuluş hareketlerimiz 81· 

rasında milli idarenin 25 yataklı o· 
lar1tk kurduğu ''e açtığı 7.onguldak 
Memleket hastahanesi bugün 80 
yataklı olaı ak çalışmakta olup bil· 
yük bir paviyonla takviye edilmiş. 
tir. 923 yılmda bu hastahanede a. 
yakta tedavi 200 iken 1938 dt. 
5139 a, yatırılan hıu;ta sayısı 650 . 
den 1669 a, ameliyat 100 den 725 t 
laboratuvar muayenesi 80 deh 
2429 a, röntgen 928 de 200 iken 
937 de 1173 e çıkmıştır. 

Ayrıca vilayet merkezinde 12C 
yataklı bir amele Hağlık teşkili~ 

basta.hanesi merkez, Czülmez, Koz. 
lu, Kandil!i, A.enıa, Ereğlide dis · 
panscrler mevcuttu!'. Kömür işlet . 

8 - Husuı;i idare: 
Vilayet Husu.si idaremizin tahsi

sat mikdarlan ve nevileri şöyledir: 
Vilayetin umumi varidatı 923 te 
tahsil olunan 87,652 lira 47 kuruş 
iken 937 de 707,333 liraya çıkmış -
tır. Vilayetimiz bütçelerinin faali -

Sıhhat ve içtimai muavenet 
vekaleti bu mesut ·hadise dolayı~i
le viliyete memnuniyetini bildir
miştir.· 

Erzincanda ilk asfalt 
Yol 

Erzincan (Hususi) - İsta..._ 

yondan hükümet konağı önüne k-. 
dar olan 1300 metrelik şos~nin u. 

yet nevilerine göre karakteri ara - - falt olarak inşa olunması kfılrarlat 
nırsa birinci derecede nafıaya l:S trılm1' ve hernPn faaliyete geçil. 
yılda 3,219,6.12 lira 11 kuruş ve i. mift:ir. 

kinci derecede kültür i•lerine - Bu yeni cadde, muhitimizin ilk 
2,583,349 lira M kuruş sağlık °" asfalt cadd11i olacaktır. 

Camlauriyet devrinde yapılan Aakera Klprüsü 



_ Tebrik ederim Doğan, dedi;, 
Gözün aydın! .. 

_ Teııekkür ederim Ayten!., 
Gözlerimiz aydın! .. 

Erdoğan, elleri Ayten'ln eııerın.-· 
de gözleri gi.!ı Ayten'de ve glh aoz 

• • d 
ııöyliyenin yüzünde, çok mee u 
bir tebessümle dinliyor. Babası da 
ta.edikan başını sallıyarak Can'm 
sözlerine kuvvet veriyordu. 

_ Cidden böyle hanım kızım!., 

Sağ olımu.ı; mes'ud olunuz ~aal • 
!ah ... 

Ayten, Erdoğan'la bakı_şarak 
baygın bir sesle mukabele ettı: 

_ Çok teşekkür ederim efen • 
dim. Candan teşekkürler ... 
Doğan, Ayteni elinden tutup b&· 

basına doğru gelerek merakla sor· 
du: 

-· Demin bana sürprizlerden 
bahsediyordunuz. Acaba şimdi öf• 
rene bilir miyim baba? .. 

Babası ellerini açıp dudak büke
rek: 

- Vallahi ben orasına karışmam 
dedi.. (Eille Gülteni gösterip} bu· 
nu tertip heyeti reisi hanımefendi· 
ye sc t 1ak icap eder. Çünkü bun· 
lan el şünen , tertip eden, yapan .. 
vr. hatta masrafı da gören hep o • 
Z ... 
Doğan, hayretle babasııı• baka 

rak : 
- Masrafı mı? 

Diye sordu. 
Babası ba şını sallıyarak: 

- Ya .. bana beş para bile haı 
catmamak için bin türlü şaklaban
lık. hokkabazlık, maskaralık etti. 

• "ihayet arkasından biı' de ko;.ko : 
cama .... n yemin savurdu. Şımdi 
ben hiç bir şeye karışamıyorum. 

Sürprizi sade o hazırlıyor. 
Oturduğu koltukta kırıla döküle 

gülen, fıkır fıkır kaynıyan Gülten, 
hemen söze atıldı: 

- lşi izam ediyor amcam Do • 
ğan .. hem öyle masraf falan ede· 
cek bir ııey değil ki.... Bak nasıl? 
(HPpslne ayrı ayn bakarak) fakat 
şöyle birer yana oturuveriniz de 
anlatavım .. 

Can: pencere önündeki kanepe • 
ye oturdu. Erdoğan, Ayten'i elin • 
den tutup hemen Gülten'in yanın· 
daki koltuğa oturttu .. kendi de ya· 
nındakine geçti. Ayten, kan~pesine 
otururken Gültcn'e dönerek : 

- Rahat.sız etmiyeceğim ya .. 
- Hayır .. hayır. Buyurun rica 

ederim. Sizin de duymanızı isterim. 
Çünkü Doğan'ın en samimi arka· 
daşları her halde bundan da bera
ber olacaklardır. 
Amcamın sürpriz, sürpriz diye 

Amca: 
- İyi ama küçük hanım, diye atıl 
clı. Ben böyle yapasın, sen böylece 
hep masrafı kendin edesin diye 
aöylememiştim ya 

Gülten eğilip amcasıııın dizle
rini okşıyarak: 

- Bunu biliyorum amcacığım! 
Hani siz masraftan kaçtınız dedim 
mi ki zaten. Her ne ise .. Sözü uzat 
mıyalım. Derken İstanbula &'elme
ie karar verildi. Karar verildi 
.ama Doğana haber verilmiyecek
ti. Birdenbire baskın yapacaktık. 
Nitekim de öyle oldu. Biz geleli 
üç gün oluyor Doğanı belki lzmi
re kadar boşuna yere gonrleririz; 
haberi olmadan i'İdiverir diyerek. 
Son imtihan &'Ününü öğrenip öyle 
&'eldik buraya.. Değil mi amca 
bey? ... 

- Evet öyle yaptıktı. 
Erdoğan: , 
- Demek şimdi, Ad&aasınız 

!yle mi? ... 

Gülten gıilerek cevap verdi: 
- Tabii değil mi ya? ... Görsen 

Doğan .. Ne güzel bir yuvamız 

var. Dört odalı ... Şip şirin bir 
kö~ecikte ... Nefis çamlann ara~ın
da .. Bir gölge diyarı .. Hele tara
sasına doyum olmuyor ak~am vak 
ti. Diyorum ya her şeyi, her şeyi 
güzel yuvamızın ... Döşe!;, dayalı 

mükemmel bir ev. 

Doğanın babası komik bir ge
niş ağızlılıkla: Kollarını iki yana 
çar ak: 

- Ya o kos.. kocama. .. n sa
lon! Onu unutuyorsun.. Unuttun 
mu hani? .. Beni tam sabahlardan 
ak~amlara kadar: 

"İlle büyücek bir salo!lu ola
cak,. diye tepe bayır... Kan ter 
içinde bıraktındı ... Söylesen'! bunu 
da 

, Doğan Güle güle sordu: 

- Salon, salon diye ok dara 
dönüp dolaşacak ne vardı baba? .. 
Her evin elbette bir saloncuğu 
vardır. 

Baba başıııı şidedtle sallıy:ırak 
oğlunun •özünü kesti: 

- Yoo. 000 ... Öyle saloncuk ... 
(Sonu var) 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Ronıatizma, 
newalji, kırıklık Ye bfittıa 

• - İcabınd• gftnde 3 

Enelki tefrikalarımız.ın hüliaaaı 
''tngllterede katil ile neticelenen 

lıir mlicıevherat lıınıdığı olmuş ve 
KlaVll lımıindekl bir toför, bu el-. 
yet ve katliıı faili olarak tevkif e • 
dllmi!llU. Gueteler kep baadan 
baluıetmekt.edl.r 

8lrkıç arkadaf; büyiik bir sey • 
yalı. &ttııielııhı lokaDtaaııu!a bu ba· 
hİa üzerinde konu,uyorlar. Klavnm 
katil okıp olmadığı etrafında yek· 
dlfıerlle mttnake§e edlyorbr.,, 

- Demek asılace.k? 
- Tabii mademki Sl·~lu oldu· 

tu belli. Hem de yakınCl ı ... 
Blen yine söze karışt ı : 

- Hakikatte bell'i d~ idam 
'ı:eyfiyeti bir müdd~t tl lıir edeceğe 
benziyor. Çünkü stıçlu avukatı, 

nazırdan da.vanın tctkikıni istiyor 
ki bu da bir hafta kadar bir zama
•a mütevakkıfdır. Ben Klav'ııı va 
dyet:~e olsaydım bu i•in bir an 
,..-;el bitmesini isterdim. 

Sa!omon titredi ve: 

- Acaba başk;ı .. erden bah 
eetaak dahe iyi olmu; ını 1 Yokea 

atrıJarııuıı derlıal keaer. 

kate alınabilir. - • 

bu &'ece biç uyuyamıyacağım, de
di. 

Bu m!lnaka~a eıınasında, dal
l'ın dal&'ın duran Den, Salomonun 
son ıözleri üzerine i'Üldfi ve bir
denbire ayağa kalkarak: 

- Burada çok sicara dumanı 
var. Biraz güverteye çıkacağım, 
dedi. Üç adam önünde eğildikten 
sonra masadan uzaklaştı. 

-ll-
Den, küçük elektrik limbalarının 

yer yer aydın!attıiJ. güvertode yal
nız idi Rüzgir kuvvetle esiyor, T. 
S. F. antelerine çarparak uğuldu • 
yor, rutubet her faraftan sızıyor • 
du. Rüzgir, si.si oldukça dağıtmış, 
tek tük yıldızlar, bukUar arasında 
gözükmeğe başlamıştı. 

Güvertenin parmaklık!anna da
ya.nan Den yüzünü rüzg8.rın geldiği 
istikamete çevirdi. Gözlerini karan
lıklara çevirmiş bakıyordu. Salon -
da bir mtinakaşa mevzuu olan 
dram, zihninde canlandıkça kulak
larına bir kelimenin çarptığını his· 
setler gibi oluyordu. 

Klav, Klav .. bütün eeyalıati müd· 

Y&NflA8AH 

Çiftçiyi 
Korumak İçin j On beş yaşmda bir hırsız! 
Ziraat Vekaleti bir ka
nun projesi hazırladı 

Çiftçilerimizin mallarının. ko • 
runması için ziraat Vekileti bir 
k&nun projesi hazırlatmıştır. 

Bu proıeye i'Öre her köy ve be
lediye hududu dahilinde bulunan 
zirat sahalar .ayrı ayrı birer zira.t 
daira itibar olunmuş ve her bir zi
rai dairede "zirat sicil,. ve "çift.. 
çi meclisi,. bulunacağı tasrih olun 
mu,tur. 

Bu meclisler için, her vilayet 
merkezinde bir "mürakabe mec
lisi,. teııkil olunacağı gibi çiftçi 
mallarının korunma esaslarını u • 
mumi şekilde derpiş, tanzim ve 
tatbikatı mürakabe maksadiyl;ı 
de merkezde alikalı vekAlet v& 
daire m!iJnessillerinden müte~ek • 
kil bir kon~ey vücude getirilecek-
tir. 

Çiftçi m«llarının korunma T• 
muhafazası için yapılacak ma•raf 
!arı karşılama.yan köylere vilayet 
ve belediye bütçelerinden yardım 
yapılacaktır. 

. Ayrıca memleketin birçok yer
lerinde e.aslı hiç bir mürakabeye 
tabi olmaksızın teşekkül eden bek 
çi heyetleri çok fazla "nıuhaf~za 
ücreti,. aldıklanndan ve bu yuz -

· den şikayetler tevali ettiğinden bu 
yeni proje ile, hem bu gibi megul 
olmıyan teşekküllerin faaliyetine 
nihayet verilecek ve hem de, bazı 
ı;·erlerde çiftçiyi zarara ıığrata~ 

fıi.hiş ücretler önlenınış ve aynı 
zamanda muhafaza altına mun • 
tazam bir halde mesul bir teşkila
ta devir edilnıe~i temin edilmiş 

olacaktır. Badema lıu kabil tahsi
latı "köy., ve "belediye., idarele
lerinin varidatlarını cibayete me
mur olan vasıtalar ve teşkilat ifa 
edecektir. Yeni projede zir~! suç
lar hakkında bunların tahkik usu
lile meydana çıkarılması suçlula
rın meydana çıkarılma.ı, suçlula
rın vakalanması çiftçi mallarına 

yap;laıı zararların tesbit olunma 
suretler:ne .ait birçok esa•lar ve 
hükümler de bulunmaktadır. 

Denizbankın Avrupa 
imtihanları yapıldı 
Denizbankın orta mektep me

zunları ara ı nda açtığı Avrupa im 
tiha111 dün J:lank~nııı Hali~teki ye
ni al elye~inde ,\•apılmıştır. İnıti -
hanl«ra 280 talebe iştirak etmiş

tir. Ru imtihan ne1:ic~'inJe ayrıla 

cak talebeler bir sene m'iı ldr.tle 

Bankanın ,ehrimizcleki atelrel rin 
de staj gördükt~n sonr:ı bunların 

ara<ı.ıdan Avrııpaya gidecek olan 
lara intihap edilecekti r. 

Bağ:rsak im:ılath neleri 

kap, blm:ıdı 
Dün birçok gazeteler bagırsak 

hanelerin kapatılmış olduğunu yaz 
mışlardır. 

B,r meııbadaıı lıRber al
dığımıza göre bağır~akhaııelerin 
hiç birisi kapatılmamı:ı v~ ortada 
kapatılması için de bir tasavvur 
yoktur. 

Çaldığı eıyalan kaçırırken 
yakalandı 

Abdullah isminde henüz 111 
yaşlannde. bulunan bir çocuk Ku
ruçe,,mede tramvay caddesinde lb 
rahim Haydann evin& bahçe tara
fıntlan giı·erek birçok eşya çalırut 
ve kaçarken yakalanmıştrı. 

ll'i yaşmdaki küçük hırsız Ab
dullah, sulh ceza muhakemesi kıı
rarile dün tevkif olunmuştur. 

Esrarkeş esrar satarken 
yaka!anmış 

Kalyoncukulluğunda Çukur ıo

kağında 43 numaralı &vde oturan 
hammal Mehmet oğlu Kasımın ee
rar içtiği ve sattığı haber alınmı' 
vıı kendisi dün, bir esrarkeş• esrar 
satarken suçüstü yakalanmıştır. 

Kasımın üzerinde yapılan ara.
ma neticesinde ll'i gram esrar bn • 
lunm u~tur. 

Mumaileyhin uzun yıllardan • 
beri esrara müpteHl olduğu anlatı 
lar&k te vrl:if edilmiştir. 

Yankesicilik yaparken 
yakalandılar 

Biıkaç kişinin yankesicilik !U· 

retiyle paralarını çalan azılı sabı

kalılardan "Nuri,. ve "Giririli Ha

san,. dün polis memurlan tarafın 
dan yakalanmıştır. 

Eski yankesiciler tevkif olun -
muşlardır. 

Bıçakla kolundan yııraladı 
Taksimde bir yapıda çalışan 

Hüse~in isminde bir usta arabaya 

toprak koymak yüzünden çıkan 

kavga neticesinde arabacı Halili 
bıçakla kolundan yaralRmı~tır. 

Tramvayla otobüs çarpıştı 
Şoför Badinin idaresindeki 3399 

'lumaralı otobüs ile vatman Ari -

fin idaresindeki tramvay Harbiye-

de çarpışmışlar ve her ikisi rle ha
sara uğramışlardır. 

Dişçinin altınlarını çalını~ 
Çakır Vahan isminde bir sabı

kalı ün BeyovlunJa bir tlişçinin 

kabinesine müşteri sıfatile gide • 

rek di~lerine altın taktırmak is te

diğini söylemiş ve dişçinin ilaç do

labına döndüğü bir sırada orada 

gördüğü 5 altını çalıp kaçmıştır. 

Çakır Vahan biraz sonra yaka
lanmıştır. 

Bıçakh b~cağından vurmuş 
Galatada "Kadim,. sok a ğındR 

oturan Behram ism;nde bir adam, 

bir para yüzünden ayni yerde ika

met eden Mehmet oglu ~Iehm edi 

bıçakla bacağı,-ıdan yaralam ıştır. 

Başına tuğla düşmüş 
Ş'şlid e yeni yapılmakta ol an 

tel efon santralt b i nasında çalı~ an 

İsmail oğlu Hacının başına dün 

mezkür in~aatın üst katından lıir 

tuğla düşerek yaralamıştır. 

Tahkikat neticesinde bu tuğla

yı işçilerden Mebmedin kazaen dü 

şilrdliğü anla~ılmış ve Hacı Şitli 

çoc..ık hastahanesine kaldırıl -
m14tır. 

KATIL AR NIVOR 
KİM ÖLDÜRDÜ 
YENi SABAH/N POL/S ROMANI • 4 Çevireo: R. SAGA Y 

detince kurca .• yan bir çehre onu 
takip ediyordu. Bu, hapi.slı;ı.ne ha -
yatının sararttığı genç bir adam 
yüzü idi. Şimdi bu çehreyi, gemi • 
nin karanlık sularda hw-ule getir -
diği dalgacıklann köpükleri · çinde 
kendinden yP.rdım İsti/en bir vazi
yet göriir gibi oluyordu. 

Den titredi ve kamarasına dön • 
dü. Kamarada simoldnihi çıkardı, 
bir sigara yakarak yataj'.;~na uzan
dı. Bir müddet gözlerini kamarası
nın te.vanına diktikten sonra et >in
den bir portföy, onun içinden de 
bir mektup çıkardı. 

Tam bu sıradıı. kapıya vuruldu. 
Den sıçnyarak: 
- Kimdir o? diy~ sordu. Oda 

hizmetçisinin ecsi : 

- Affedersiniz M. Den, dedi, 
kaptan sizi görmek istiyor. Den, 
kapıyı açtı ve k~!a= çatarak: 

- Bu saat kaptan beni göımek 
mi istiyor? Acaba başkası olmasın. 

-Ha;ır. Yanlışlık yok. Çünkü 
kaptan, eğer M. Den uykuda i~. u
Yundınn, muhakkak Jrnndlıti gör -
mek istiyorum, dedi. 

Den, düşünceli bir ta\~rla sıno • 
kinini gıydi, kraval ını aynanın ö. 
nünde düzeltti, saçlarını taradı ve 
oda hizmetçisinin 3rJ.asıııdan yü • 
rüdü. 
Kaptanın kamarası aı·ka taı-.ıfta 

l.di. Kaptan, uz•;n boylu, iri yarı, 
saçlarına yer yer ak C:iışnıüş, ira -
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Palto Düğmesi 
Elinde çantası, mektepten dö • 

nen küçük Refik, merdivenin son 
basamağında, kalbi çırparak dur • 
du. 

"lşt& yinı kavga ediyorlardı.,. 
Oturdukları dairenin kapısı ar • 

ka.sında anası ile babasının karşı • 
!ıklı seslerini duyuyordu. Annesi, 
iki hıçkırık arasında "bana verdi • 
ğin bu kadar para ile ay sonunu 
nasıl getireyim,. diye şikayet edi • 
yor, babasının kısık sesi de cevap 
veriyordu: 

- Artık yetişir, patlıyacağım. 

Başka şey konuş! .. 
Kapının arka.sına, şimdi, arasıra 

hıçkınkların, burun çekmelerin 
bozduğu bir sessizlik çökmüştil. 

Sonra annesi içini çeKti: 
- Selim, bana. ne kadar fena 

muamele ediyorsun. Seni mes'ud et
mek için elimden geleni yaptığımı 

biliyorsun ... 
Kulaklan kirişte olan Refik tit • 

retli. Baba.~ı yine ağır b;r lAkırdı 
söylemişti. 

- Ne gibi bir kusur işliyorum .. 
söylesene! .. 

- Çok fena bir ev kadınıgın. Ye
mek pişirmesini bilmiyor, çamaşır 
!ara bile el sürmüyorsun. Baksana, 
evin içini pislik götürüyor. 

- Amıın yarabbi, böyle şeyleri 
nasıl söyliyebilirsin. Allahtan kork 
bari .. 

- Bak üstüme başıma, dilenci 
gibiyim. Gömleklerim yırtık, ço • 
raplarım paramparça.. dairede 
benden kılıksız adam yok .. 

Bu esnada merdivenden birisi çı
kıyordu. Kliçük mektepli sıçradı, 
yukarı katta oturan yaşlı kadın: 

- Ayıp değil mi sana, kapıdan 
dnlenilir mi? diye söyleniyordu. 

- Ne yapayım, merak ediyorum 
da, ondan ... 

lhtiyar kadın, ellerini kalçasına. 
koyaralc: 

- Pekil:i, merak edince kapı ar
kasından nıı dinlenir? 

Küçük Refilc ağır ağır cevap 
verdi: 

- Bağırdıkları zıtman i~im · fena 
oluyor da ondan .. ... 

Refik, yatağında babasını çok 
düşündü. Rüyasında onu rutubet 
sızan bir tluvara yaslanmış, soğuk
tan elleri morarmış, üstü bRŞI pej
mürd<' bir halde gelip geçene kur -
şun kalemi satarken gördü. Refik, 
ellerini uzatarıı k ileri atılmış, fakat 

babası , ' 'haydi yavrum geri dön, 
beni kucaklama., diyerek kendisini 
yava.,çn itmi~i . 

I•'ıık:ıt ltefik. "beni niçin i· tenıi
yorsun ?,. diye ağlanııya ba~layınca 
babab,, ceketindeki yırtıkları gös · 
tcrcrek: 

-- Beni na,ıl kucaklıyabilirsin .. 
görüoyrsun ya ben artık bir dileıı
ciyilI' .. demi~ti. 

ı. e fik, ağzı apacı bir h~lde u -
yanmıştı. Daracık yatağında otur
du Daha. sabah olmamıştı. Düşü · 
nüyordu: 

deli bakışlı bır adamdı. Den kama
radan içeri girince ayağa kalktı ve 
genç adamı dikkatle süzerek: 

- M. Den ile mi teşerrüf ediyo
rum .. dedi, 

Den, sakj,ı bir ta~·ırla: 
- Evet, yanı!ııııoyrsunw:.. diye 

cevap verdi. 

Kaptan, oda hizmetçisinin kapı· 
yı kapamasını bekledi Sonra yavaş 
sesle sordu: 

- Zannedersem Scotland Yun. 
da mensupaunuz .. 

Den'in yüzü ta,, gibi kesildi. Yü· 
zü:ıün hatları bu sözleri ne teyid 
ve ne de tekzip ediyordu. Yalnız 

gözleri kaptanı isticvap ediyordu. 
Kaptan tatlı bir sesi~: 

- M. Den; ihtiyat ve ketwniyet 
çok iyi bir şeydir. Ve sizin mesleği-

nizde lazımdır. Fakat benden sak -
lanuya lüzum yok. Çünkii radyo 
ile size taalluk eden bir telgraf al· 
dım. Bu da Başmüfcttiıı Monder • 
ton'daıı geliyor. Tibı ederim otu. 
rıın1 1z: ••• 

IJ~n·e bir i 3li~ıııle göstPrirken 
kench r:i de mı.:1a...."'lın On'-ıne oturu -

_ Hayır! Doğru değildi. Babıı.lll 

dilenci olamazdı! .. 
Yanda.ki odada uyuyan anasil• 

babasının muntazam nefesle~ 
kş .. erı duyuyordu. O zaman, a am uz 

annesinin söylediğ sözler, içini nıe· 
rak ile doldurdu: 

- Seni mes'ud etmek için eliıll· 

den geleni yapıyorum.. . 
1lk defa olarak küçük Rcfilı 

"mes'ud olmak., kelimesi üzerin~• 
dl.ışünmeğe koyuldu. Küçük dim&gı 
bu kelimenin manasını henüz ihata 
edemiyordu. Yalnız kendi kendisi· 
ne endişe ile soruyordu: 

- Eğer annem daha mükemmel 
yemek pişirse ve babamın çorapla· 
rını yamasa, acaba babam me•ud 
olacak mı!" 

••• 
Artık evde kavga olmuyor, gü • 

rilltü işitilmiyordu. Yalnız Seliııı. 
dalgın duruyordu. Akşam yemeğill• 
de babası gazetesini sliralıiye da • 
yıyarak seasiz sadasu: havadis!erl 
okurken, annesi de ağlamaktan kı· 
zarmış gözlerile kocasını gözetli • 
yordu. Babasının gömleğinin ke • 
narları hfili yırtık duruyor, ceke • 
tinin yakasında bir yağ lekesi par 
Iıyordu. Babası mes'ud değildi. Re
fik bunu hissediyordu. 

Bir akşam Refik, koridorda, yaıı· 
lı• bir hareketle babasının duvarda 
asılı paltosunu düşürdü. Yerin• 
koymak için paltoyu eline aldı~· 
da, bir düğmenin kumaşa ancak bit 

iplikle tutulu olduğunu gördü. 
"Anneme söyliyeyim de .dtiğıne-

leri yice kavileştirsin, yarın babaIJl 
paltosunu giyince hoşuna gider,. 
diyerek Refik ağır paltoyu mut • 

fakta bulunan annesine götürdü. 
_ Anne .. bak, düğme sallanıyor· 

Şimdi düzeltmezsen kopacak, dedi. 
Annesi: 
- Ver de dikeyim .. diyerek iğ· 

nesni aldı. Paltoyu alınca, cepleriıı• 
den birinde bir kağıt bulunduğunu 
hisHetti. Merale ile iç cebi kanştı • 

nnca bir mektup zarfı eline geçti. 
İçindekini okuyunca: 
- Çoktanberi şüphe ediyorduın. 

diyerek paltoyu yere fırlattı. Bu • 
!aşık ve çamaşır yıkamaktan mo: 
rarmış elinde mavi bir mektup ka· 
ğıdı titriyordu. 

Birdenbire annesi "artık sabra 
tahammülüm kalmadı Selim, se. 
lim ! .... diye bağırarak mutfaktaP 
dışarı fırladı. 

Bir kapı açılıp kapandı. Ve es." 
sıkıntısı ile babası: 

- Yine ne var? diye sordu. 
- Bak.. paltonun cebinde J18 

buldum. Tamam! Beni aldat, bu • 
lu•malara git, eğlen gez. :;onra ıl~ 

. ··r bana fena muamele et.. çok şükU 
kü aptal değilim .. kör... . 

Bir tokat sesi bu sözleri ke,t1• 

Şimdi kapının arkasından ağlama· 

lar i•itiliyordu. 
• d • Küçük Refik, o vakit, be~er e 

nilen zavallı insanların saadetiDİ~ 
ekseriya ince bir pamuk ipliği il' 
tutturulmuş olduğunu anladı. 

# 
yordu. Kaptan Den'e bir sigara ıı· 

zatarak konıışnuya baııladı: 

- Mesaj yemekten sonra geidlo 
Kumpanyanın kodu mucibince ıftl• 
reli olarak. Bütün mesajların şifre' 
!erini ben şahsan çözıneği isteriıl" 
Sizi alikadar eden mesaj, bidayett8 

muğlik göründü. Fakat neticede o· 
kuyabi!dim. Yalnız mesajda bnıl 
rakam hatfiları mevcut olduğundııl' 
bir yenisini istedim. O da nerede is' 
gelir. Belki nıühim bir şeydir diye• 
sizi uyumadan evvel çağırmayı ıııU· 
nasip gördüm. 

Den öksürdü: 

- Yalnız sizden rıca eaccegiıJI 
bir şey varsa, o da ne bu vapurıl"° 
ne de Amerikada kimsenin, beııiııl 
Scotland Yund'la olan münasebeti' 
mi bilmemesidir. Tabii sizin bu ]lıl' 
susta lilzımgclen ketumiyeti göste" 
reccğinizden asla şüphem yoktut:, 

- M. Den, buna emin olabilitS\. 
niz. Sizin gemi kağıtlanndaki su~ 
!ere wrdiğiniz cevapları okuııı • 
teccssüsünde de bulundum. AJd9; 
mıoyrsam kendinizi talebe oıo.r• 
göstcriyor&unllZ. Ve gücenmeyiııİ" 

(Sonu var) 
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Kundura fiatları 

Ruhsat 
Tezkereleri --

aa,ıaı ., =-=. 

. Siz de ruhUl'luzuıa tahlilini, ha7atınız Ye tal>iatınız hakkında mu
tasaaı malumat iateraeniz iaminiai, doidufunuz tarihi, stinü •• müın
kiinae ••atini yaza.-ak cazetemizc "Ruh tahlili,. rumuzuna bir mektup 
Yazarak müracaat edin. Muf~u&l\l ve huıuei cevap için 6 kuruttuk pul 
ilave edilmelidir. 

icradaki vak'a 
Memura hakaret eden avukat 

mabkiim oldu 
Dün sabah adliyede, icra dai

resi muhasebe kısrnrnda cereyan 
eden bir hadise öğleden sonra. cür 
mümeşhut muhakemesine intikal 
etmiştir: 

Neden yükseliyor ve alakadarlar içki satan müesseseler 
ne diyor ? ) k d 

Son zamanlı:trdn kundura fiat- ay1n (25 İne a ar 
larında hissedilir bir yükselme ıö- bunları yenileyecekler 
rünmekte olduğundan birçok kim- Şehrimizde içki satan müesse
seler, fiyat meselesinin pazarlıksız selerin ruhsat tezkerelerinin yeni
sabş kanunu tatbikatı dolayı::iyle Jeştirilmesi kararlaştırılmıştır. Bu 
meydana geldiğini ileri sürmüşler- işe önümüzdekı sah günü başla -

-
Rumuza da cevap veTilir. 

Bay Yekta Kurun 
Gazetesi muharriri 

Çocuğunuz Ülgiirün küçük ya
~ında sıhhatine fevkalade ihtimam 1 
l~ bakılma ı iktJza, eder. BilyU -1 
dukçe bünye i kuvvet bulur. Ken-
disi yakışıklı olacak ise de yaşı 

•lerledikçe nazik ve narin kalacak 
tır. Hem fiili, hem de kuvvetli ve 
heın de yakışıklı bir erkek olacak
tır. Yalnız pek kiiçiık yaşt~ onun 
keyfi arzulnrmı görerek yapmağa 
alıştırnıaynı. Asabi hareketlerini 
tashihe gayret ediniz ve kendisine 
karşı ciddi, ayni zamanda müşfik 
davranmanız Hl.zımdır. 

Büyüdüğü zaman: Hulusi ni -
Yet sahibi, açık yürekli ve kelime
nin bütün man:ısiyle namuc:kar o
l~aktır. Lakin bazı .kere keyfine 
rore hareket edecek derecede istik 
~ilperver, ~amatacı, mütekebbir ve 

azan endişeye meyyal olacaktır. 
Her yapac:lğı bir şeyi fena da 

~lsa iy'. olmuş telakki edeceği gibi 
ti erkesın öyle telakki etme. ini is

Yecektir. Her şeyde her zaman 
kendi nefsine fevkalade itimat ede 
~ek her işte önayak olmaktan geri 
urınıyacaktır. Son derece fedakar 

ve vefakar oJması hasebiyle dostla 
l'lnı saffetle sevecektir. 
f'k Aşk hususunda son derece müş 

1 
ve sadık olacak. Yalnız en bü

~ük kusuru fazla kıskanç olacağın 
aıı, çok defa ve hem de bevhude 

Yere kendi betbahtlığmı celp. ve da 
Vet edecektir. Eğer, kü~ük yaşta 
~u kıskançlığın önüne geçilmezse i 
~rdc tamiri kabil olmıyacak bir ta 
d ıın felaketlere uğraması melhuz-
.u~. Saadet hayatını zehirlememe

sı ıçin yegane çare bunun terkidir. 
t' Bunun evlilik hayatında bah -
'Yar olabilmesi için de 25 mayıs

tan nihayetine kadar bu ayda doğ-
tınuş bir kızla evlendirilme~i şart
ır. 

1 Bu çocuk sanayii nefi~eden faz 
daca zevk almaz. Ticarete süluk e
/rse Pek ziyade istifade edecek-
1 :r. Bilhassa bir milessesede teşki
cıt icrasını fevkalfıde idare'-'e muk 

ted· " 
ın ır olacaktır. Her şeyde mahir, 

Uktedir, faal ve çalışkan ola -
cak Yal . . . t t . · nız ıntızama rıaye~ e mı-
Yecekt" 
1_ ır. Bu noksanlığı da hayatta 
J'[end· · · 
he ısını epeyce uğraştırmağa se-
8 P olacaktır. Bununla beraber 
1:0~ derece cesur ve metin bir er -
ne olacak ve bilhassa sabru sebat 
la~~1aYanı dikkat net.ayice vasıl o-

1 ecektir. 

..3 Söylediğim tarzda hareket ~ -
uerse · 
,.. nız esasen talihi yaver olan :rocu .. 
d .. gunuzun atiyen bir adam ol-
.. 1.u!unu görecek ve iftihar edecek., nız. 

liüsanıettin - lzmir 
4lı Gayet kuvvetli bünyeniz var -
l< r. Terniz Yürekli ve fakat va -
1:1:rs:nuzdur. Seyahati seversiniz .. 

11 r ese İYHik yapmak arzus.unda 
nızdır. 

niz ?ırluh~bbette ateşin ve cevvalsi
ni · ;r'~bıaten miınazaayı sevdiği -

z ıçın .. 
de... . sızın evlcnmPniz doğru 

gıldır Çünk.. ·ı d ti . . boz 1 • u aı e saa e nızın 
"""'" u ınası ve buna da sizin seLebi
""" verec .. · · laıı b' egınız muhtemeldir. Bun-
zı- . ılerek mutlaka evlenmek la-

.,. ıse ınü ~~ 
kı&ı s~na güze) olmıyan bir 
ııa.:hnan~ tavsiye ederim ve bil
~otırı ına~ •Ylllln sonuna doğru 
ıt11 •e': hır kadını intihap ediniz. 
ıelın ide evlenmeni zden zarar ez. 

"latf f.tıertnızde acul olmayın, mu • 
hare'!.k olınak isterseniz itidal ile 

~eı ediniz. 
Sise ta . 

Jııa1ın •ııyeın: Hülyaya daJ • 
d~lık• drtll .. Ocü kimaelerle arka
kısıtan!•Pma1ın. Gururlu, kibirli 
ı-n-- -~ •rkadqlarla katiyen ga _ 
- --.111e1ın Ha t 
aıu11 b" · Ya ınızda, l'•Yl'i mem 
kAr 0~ h~le tesadüfünüzde, azim
!'et edf r.a. Yeae düşmemeğe aay -n. 

~oşkun" - lstanbul 
1' • vau llhhi -ı 
44kfn had· Yeıuz mükemmeldir. 
nı.!lcla lb;it mizacJl8ınız. Ayni za-

7•tklrwınız. BGyle ol • 

makla <beraber vakur ve müteaz -
zim olduğunuzdan kendi nefsinize 
hudutsuz bir itimadınız vardır. 

İnatçı, cüretkar olduğuHuzdau 
bilyuklerinize karşı hodbin hare
katta bulunursunuz. Bu hallerini
zi ta hih ederseniz arkadaşlarınız 
arasında sahibi nüfuz olacaksıııız. 
Aksi takdirde acı acı tecriibelere 
maruz kalacak:ıınız. 

Evlilik hayatınız her gün taze 
bir çiçek koklamak ister:siniz. Cel
bettiğiniz bir kadını pek çabuk u
nutursunuz. Hava ve hevesinizin 
meclUbusunuz. Ayni zamanda ken 
dinizi sevdirmek yolunu iyi bilir.si
niz. Yalnız ihtiyarlığımzı düşüne -
rek gençliğinizi muhafaza ederek 
ve her şeyde hissiyatınıza değil, 

akıl ve mantıka gdre hareket edin. 
Diğer bir kabahatiniz daha varsa 
hafif meşrep olmanızdır. 

Sizin en ziyade talihinizin yar
dım edeceği meslek asker, zabit
liktir. Bunda bliyük rütbeler ih -
raz ctmcğe milstaitsiniz. Hayatta 
muvaffak olmak için her şeyden ev 
vel kibir ve gurur, azameti ve inat
çılığı katiyen terketmenizi tavsiye 
ederim. Aksi takdirde bu yüzden 
birçok zararlara uğrıyacaksınız. 

Fatma Kurretülayn 
Mektubunuzda evinizin numa

rasını bildırmediğiniz gibi doğum 
tarihleri de arabi ayı olarak gös
termiş olduğunuz.dan gerek tahli
line ve gerekse cevap verilmesine 
imkan bulunamamıştır. Tasrihi ri-
ca olunur. 

M. Ş. R. 
Cüretkar ve hadid olduğunuz

dan ihtiraz ve teenniyi vahi bir 
şey gibi telitkki ediyorsunuz. 01 -
dokça saf ve his.siyatlamıızı bila
perva açık aç.ık .öylersiniz. Yal
nız bir kabahatiniz varsa: Heve
satı keyfiyenize tabi olursunuz. 
Merhametli olduğunuzdan bed
bahtlara yardımı seversiniz. 

A!-!k hususunda ifrat derecede 
hareket edersiniz. Hatta muhayyi 
lenizde onu daima tece1.:ı::ıüm ettire 
rek ömrünüziin soııuna kadar ha
yalinizde yaşatmak jster~inız. Fa
kat bu uğurda birkaç defalar -al
danmanız muhakkaktır. 

Evlilik hayattı: Siz kocanıza 

fazla sadakat gösteremezsiniz. 
daima sevki tabiinize uymamanızı 
tavsiye ederim. Şayet koca inti
habında aldanmamış. anı;r,, ruhan. 
sever ve ona meı·but kalm,ınız. Bu 

hal tashih edildiği anda çok iyi 
bir ev kadını olmağa istidadımz 

vardır. Çocuklarınızı çok güzel 
yetiştirebilirsiniz. Bir de sızın 

için faz laca bir tazyik bütün ra
bıta zincirini o anda kırabilecek 

derecede tahHmmülstizsünüzdür. 
Sanayii nefiscde pek çok hevesiniz 
vardır. Evinizi tezyin ve tanzim et 
meği çok sever~iniz. 

Bedri: 
Keyfi hareketinize tabi olduk

ça inatçı ve kavgacı bir çocuksu
nuz. Bünyeniz zayıf ve asabisiniz 

İstanbul barosunda 1131 nu -
maraya kayıtlı avukat Bay Hida
yet, dün sabah Hamide isminde bir 
kadının alacağını tahsil etmek ü
zere icra muhasebesine gelmiş ve 
dosya memuru Ahmet Osmana 
müracaatla bu muameleye airl 
dosyanırı çıkarılmasını istemiştir. 

Ray Osmanın dosyayı bularak 
şefi ve takip masası memuru Bay 
Remzi Bozkuşa göndermesi usu -
Je7ı icap ettiğinden avukat Bay Hi 
dayet, biraz sonra Remzinin ma
sasına gitmiş ve dosyasını sormuş
tur. 

Bay Remzi henüz dosyanın 

gelmemiş olduğunu söylemiş ve 
aradan uzun bir müddet geçtiği 

halde istenilen dosya bir UlrJü ta
kip masasına ulaşmamıştır. 

İddi:iya göre avukat Hidayet 
bu suretle tam bir saat dosyanın 
gelmesini beklemiş ve sonra, ken
disinin haksız yere bekletilmesine 
kızarak dosya memuru Osmanın 

yanına gidip hiddetle büktüğü par 
maklariyle iiç defa başına vurmuş 
ve: 

- Efendi... Efendi sana söylü
yorum. Çıknr benim dosyamı!. .. 

Demiştir. 

Kalabalık bir halkın öniinden 
cereyan eden bu muameleden mü 
teessir olan Bay Osman hemen şe
fine müracaat ettiği gibi müddei
umumiliğe de başvurarak avukat 
Hidayet aleyhine dava açmıştır. 

Bu suretle dördüncü asliye mu 
hakemcsin e intikal eden dava
da iki kadıııla mezkur muhasebe 
memurlarından Remzi, Necmi ve 
Fehmi şahit olarak dinlenmi~ler -

??? • • • dir. nacak ve ayın 25 inci pazartesi 
Dün .alakadarlar arasında yap- nihayet verilecektir. O tarihten ==========-====4t==~ 

tığımız araştırmalarda bunun da- sonra İnhisar memurları şehrimi- YENi NEŞRIY AT 
ha başka sebeplerden ileri geldi- zin bütün semtlerinde sıkı ve umu- --------
ği anlaşılmıştır. Bu milcs.sirJer de mi bir kontrol yapacaklardır. Bu 

Lokman Hekım şunlardır: kontrol neticesinde halen eski tcz-
1 - Memleketimizdeki büyük kerelerle satış :rnptığı görülen bi- (Lokman Hekim) in (25) nı-

dcri fabrikalar;yle küçük f~bri - rahune ve mey}lanelerle aleJfımum ci sayısı Cumhuriyet ve dil bay-
kalar ar.asında e::;kidenberi reka- ic:.ki J'erleri hakkında hemen ceza k 

kt "d" B ramları şerefine fevkalade olsra bet mevcut bulunma a 1 1• u re- ke:;ıilecek irki satışından da men-
k b t d 5 b . 1 k "k k :ı rıkmıı:ıtır (Bü\,•iik Millet Başı A-a et e e eygırc en e ~ı uv- olunacaklardır. ~ \ · 
vei muharrike ile çalışan küçük • • _ taturk), (Lokman Hekimin ecza-
fabrikalardan muamele vergi:::i a- Sıhhat vekaleti neşriyat nesi)' (Loııdra belediyesinin sıh-
lınmadığı için büyük fa brik al ar •• hi bevaıınamesi), (Dil bayramı). 
zarar görmekte idi. Kürük fahri- mutehassısı 

1 
. '> 

:ı (Lokman Hekımin ogüt erı. , kalar bu sebeple imalatını daha Mersin, (Hu usi) - Sıhhat mii-
ucuza mal etmekte bu sebeple de- dürümüz Muhittin Duru Sıhhat ve- (Tarihe karışmış beyitler)· (Be
rilerde nisbeten ehven fi atlara sa- kaleti neşriyat daire.si mütehassıs dava buz dolabı), (Fransızlar zey 
tılmakta idi. Şimdi son kararlarla lığına tayin olunmuş ve dun şeh- tin t.anelerini nasıl saklarlar), 
küçük fabrikalarda muamele ve rimizden ayrılmıştır. (Güneş banyos':.l), (4 - 2) yaşın 
istihlak vergilerine tabi oliluktan daki çocuklnn nasıl beslemeli), 
eonra deri fiyatları na yükselmiş- Edirne talebe yurdu (Güvelerden kurtulmak), (Yıldı· 
tir. İkinci mües~ir de şudur: Ha- genişletiliyor rım ne işler görüyor), (Medeniyet 
rice ihraç ettiğimiz küçük bacak Edirne (Hususi) - Lise ve or- aleminde neler oluyor), (KlZ ve 
hayvanatmın derilerine mukabil ta mekteplerde okumak üzere ta- erkek sanat okullarının sergisi), 
ağır hayvan yani manda ve! lehe yuıdumuzda barındırılan ta- (Yüzdeki sivilcelerin tedavisi), 
sığır mamtilfitının mühim bir kıs - ]ebelerin ~yı 1 bu .sene; 195 e yük (Ayşekadın ve çalı fa~ulyelerini 
mını takas aıılasmamız olmıyan selmiştir. nasıl saklamalı), (İngiltere ve A· 
hükumetlerden ithal ettiğimiz için "Talebe yurdu,, nun Trakyalı 

ı merikada sütleri nasıl toplayıp bu derilerin fiyatlarına yüzde 60 genç erin okumasında bliyük fay-
bir fazlalık binmektedir. dası göriıldüğünden yurdur. tevsi :;atarlar) gibi çok kıymetli maka-

Bundan başka şehrin imsm mü olunma ı kararlaştırılmıştır. leler vardır. 
nasebetilc kunduracıların kesif bir ~~~======~~~~~~~=~=~~~~~~~~~~ 
şekilde bulunduğu Yenicami hava r 1 
lisinin yıkılması yüzünden husule D E N 1 z B A N K 
~elen d?k~fın buhı·~m da ~~ mües 
sırleı·e ınzımam eclınce alai<arlar- ..........._~ 

Jar bu fiyat yük~elişini çok tabii 
görmektedirler. hattı tarifesi -·-dir. k 

Bu şahitler hadiseyi yukarıki T rakyada köy kal ınma 

Mudanya kış 
İstanbuldan 13 ikinciteşrin 938 pazar günü kalkacak posta

dan itibaren Mudanya hattında kış tarifesinin tatbikine başlana
caktır. Klş taıifesinde postalar 1stanbuldan pazar, salı, çarşam 
ha, cuma ve cuma esi günleri saat 9 da kalkacaklardır. Pazar, 

~ekilde anlatmışıardır. İçlerinden faaliyeti artıyor 
Remzi; avukat Hidayetin bu bek-
lemeden mütee ir olarak ikaz i
çin Osmmun başına dokunmuş o
labileceğine işaret etmiş Necmi de 
aranılan dosyanın neden sonra Şir 
ket masasından çıktığını, bunun o
raya yanlışlıkla mübaşir tarafın -
dan gönderilmiş olacağını söyle -
miştir. 

F;dirne, 7 (Hu::,;usi) - Trakya 
da köy kalkınması büyük bir hız
la ilerlemektedir: 

Ezcümle "İpsala,, mn Törpü
cü1er köyü bir nümuııe koyü hali
ne konulmuştur. 

Diğer taraftan yeniden bir çok 
köylerimize radyo makind~ri ko-
nulmuştur. 

.çarşamba postaları Armudluya uğnyarak Gemliğe kadar gidecek 
ve ertesi günü Gemlikten kalkıp keza Armudlu.}a uğnyarak saat 
15.05 te !stanbula doneceklerdir. Salı, cuma ve cumartesi post.a
ları doğruca Mudanyaya gidip ayni i'Üıı i\Iudanyadan dönerek 
saat 18.45 te !ııumbula geleceklerdir. 

Bugünkü Karadeniz Postası 
:Mazmın avukat ise dövmek kas

tile vurmadığını ~adece ikaz mak
sadile hareket ettiğini ve nahak 
yere bir muamele için bir saat 10 
dakika }\ekletildiğini beyan etmiş 

iki sene içinde blitün Trakya 1 
köyleri birer r11dyoya sahip ola
caklardır. 

Bugünkü Karadeniz postaı:ıını yapacak olan (Ankara) vapu
ru yalnız bu sefere mahsus olmak üzere aat 12 yerine saat 16 
da kalkacaktır. 1 

tir. 
Müddeiumumi, mumaileyh a

Tırakyada tarımbaş 
köylüler 

vukat Hidayetin cezalandırılması- Edirne (Hususi) - Bir sene
m istemiş ancak, dosyanın başka lik pratik ders tatbikatı gören 
yere gönderilmesi suretile kendi- Trakyann tarımbaş köylüleri ev
sinin bekletilmiş olmasının bir tah velki gün imtihanlarını vermi ler 
rik sebebi addedilmesini ve bu su- ye köy mmtakalarına yollanmış -
retle cezasının .azaltılmasını t.alep lardır. 
etmiştir. İkinci posta olarak köylerde 

Muhakeme heyeti bunun üzeri bekliyen 40 kişi çağırılınıştır. 
ne nıiizakereye çekilmiş ve biraz Bunlar, yakında derıılere başlı 
sonra kararını tefhim etmiştir: yacaklardır. 

Okunan karara göre avukat Bayan Yıldız Bursada 
Hidayet 29 lira para cezasına rnah 

Bursa (ıfususı-) - Tu'"rk kuşu hum edilmiş v~ ancak hadisede 
muallimlerinden rekortmen ve tahrik bulunması na?.ari itibara a-
kıvmetli planörtimliz Bur alı ba-1ınarak bu ceza 7 lira 20 kuruşa 
yan Yıldız şehrimize gelmiştir. tenzil olunmuştur. 

Bayan Yıldız bu sene İnonünde Mumaileyh, aynca, davacı Ah 
met Osmana 15 lira t.azminatla bel bir dtinya ı·ekoru yapmış ve bir de 

Gayrimenkul Satış İlanı 
lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden : 
B y lsmdl I~ığın 21245 hesap No. sile sandığımızdan aldığı 150 

lira borcuna kar~ı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu 
vermedi· iud n hakkında yapılan t, kip lizerine ~202 No. lu kanunur 

46 ncı maddesinin matufu 40 ıncı maddesine göre satılması icubeden 
tezg.lhçılnrdn e ki Ferhatağa yeni Hüsambey malıallesınin eski Tez

gahçılar yC'ni Ferhatağa sokağında eski 31/31 Mü. yeni 15. kapı, 

2İ57 adn, 9 ı nr!'el No. Ju bahçeli ahşap bir evin tamamı bir buçuk 

ay muddetle açık arttırmaya konmuştur. Sabş tapu sicil kaydına gö 

ı·e yapılın kt.a.dır. Arttırmaya girmek istiyen 80 lira pey akçası vere 

cckfr. Mili tanka a.rımızdan birinin teminat me'dubu da kabul olu-
nur. Biıı 

b d r v 
!)38 t 

· buttın \ ergilerle belediye resimleri v3kıf icaresi. faviı 

ı , ru umu borçluyaaitt;r. Arttırma şartnamesi 10-11-

. "b ır n tetkik etmek istiyenlere sandık hukuk işleri 

bulunduruJacaktır. Tapu s"cil kaydı vesair lüzumlu iza

ı 10 kilometı·elik mesafe rekoru tedir. Hiddet ve t~hevvür•inüz faz- rah_:r m~hakeme :na~ra.fını da veri ~i 
la olacaktır. Ayni zamanrla çok mege mahkQm cdılmıştır. ctmi tir. 

c>ie -çe t kip dosya ıııda vardır. Arttırmaya girmiş olan 
lar, b t ~kik ederek satılığa çıkarıJan gayrimenkul hakkında 

he> · e> ·i o r nm"s ad ve itıbar olunur. Birinci artbrma 27 - 12 - 938 

tnrıh"ne mü1t elif sah günil Cağaloğlunda kfüıı sandığımzda saat 14 den 

16 y k,.d. r y ıl.'-Cnk ır. Mm akkat ihale yapılabilmesi için teklif 

acul olacaksınız. Her· aklııııza ge-j On dört ay ~ıp:ıe mA.hkôm oldu. 
leni hemen yaı•mak ve yaptırmak l\Iehnıet ısmınde bır sabıkalı· 
istersiniz. Hassas bir kalbe malik dün Mısır çarşısında Hakkının 1 
olduğunuzdan merhametiniz faz- dükkanından bir mikfar pamuk al 
ladır. Yalnız müsrif olursunuz. Si- mış ve bunlan Taksime götürerek 

bir eve tesJim eder.eği yerde Ali- 1 

paşacln Sadri isminde bir hallaca 
götürüp satmıştır. 

zin taliiniz ticarette çok yaı dım e 
decektir. Fakat bir jşe başladığı
nız zaman sebat ederek hesapla 
hareket etmek ~artiyle. Hakkının şikayeti üzerine po-1 

e- Jis memurl:ırı MehmPdi yakalamı~ 
e- lar ve hemen asliye 4 üncü cezai 

muhakemesine teslim etmi!llerdir. 

Herhangi bir ~e ~bbfls 
derseniz muvaffak olacaiınıza 
mfn olabilirsiniz. 

Bll·yOdüğünUz zaman pek er
ken aşk sevdasına kapılacaksınz. 

Aznmet, gurur ve fazla inatçı ola 
caksmız. Hayatta yaşamak ister
ıeniz: Katiyen içki ve sigara sizin 
vOcudthıü;r, için son derece muzir
dfr. Bunlara ahşmayınız. Az ve 
fakat kuvvetli yemek yeyiniz, uy
kuyu f.azlaea uyumalısınız. Şi~· 
manlıta asla heves etmemenizi 
tavsiye ederfm. 

Muhakeme heyeti şahitleri din 
Jemiş ve neticede hırsızlıktan Mbı 
kah bulurmıa.sı dolayısiyle Mehnıe 
di 14 ay hapse mabkQm ederek 
tevkif eylemiştir. 

Hırsızlık malı bilerek satın a
lan hallaç Sadri hakkında da 9 
gQn h· · .. karan verilmiştir. 

C· b ; yaşındaki katil 1 
mahk6m oldu 

Fatih civarında bir kavga ne-ı 
ticesinde arkadaşı Hu16siyi bıçak 

ıa oıuurmekten suçlu olan ağır cc 
za muhakemesine verHen .,l'evfik 
hakkında dün 18 sene hapis ka
r.arı verilmiştir. 

Ancak Tevfik, bu cinayeti iş
lediği zaman henüz 16 yaşını dol
durmamış olduğundan cezası 2 se 
neye tenzil edilmiştir. 

Dostu ile beraber kocasın Y 

polisi döven kadın 
Bundan birkaç gün evvel Şeh

zadeba.şında bir hadise olmuş ve 
17 yaşla.rmda Nuriye isminde geuç 
güzel bır kız do~tu ile br:raber ge
zerken kocası tarafından yakalan. 
rnası üz •ı ·ne do tu ile bir olup k9' 
casını dövmü , sonra v.aka yerine 
gelen polis memuru O mam da to 
:katlıyarak ona da .hakaret etmişti. 

Asliye dördüncü ceza muha -
kemesine verilen Nuriye dün 1 ay 
19 gün hapse mahkOm crlilerek he• 
men tevkif olunmuştur. 1 

del"u teı cihan alınma ı icnbcdcn gayrimenkul mükelJefiye

ti ile andık alacııgını tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde 
son , ı t ıranın taahhiidiı baki kalmak şartiyle 16 - l - 939 t~rihine 

mü.sadif pazartesi gilnu ayni mahalde ve ayni satte son arttırması yapı 

lac ktJr. Bu art~ırmada gayrimenkul en çok arltıranın üstünde bıra

kılac. ktır. H kl ı tnpu sıcillerile sabit olmıyan alakadarlar ve irti· 
fak hakkı s hipl rinin bu haklannı \C hususile faiz ve masarife daiı 

iddıalarmı ılım tarihinden itib~n 20 gün içinde evrakı mfü!bıtelerile 

beraber daıremıze bildirmeleri lazımdır. Bu euretie haklarını bildir· 
mem "ş olanlarla hakları tapu sicilleriyle sabit olmıyanlar satış bedeli

nin paylıışmn ından hariç kahrlar. Daha fazla mıı!Qmat almak ist:ren 

1erin 987 /~42 dosya numarasiJe sand.ığımız hukuk işleri servisine müra 
caı:ıt etmeleri luzull"·· ilan olunur. 

o 1 
* 
K K A T 

Emniyet sandığı; Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek ıröste11o 
mck istiycnlere tabının edilen kıymetin yansına kadar ihaz yaparak 
usulune gbre kola.} lık gö:->termektedir (8254) 
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Baş ağrısı, Djş ~ğrısı 

oe bütün ıztırapları teskin eden 

GR • 
1 PiN 

Bilhassa bunlara karşı müessirdir 
ts basında. ~Pv2h.atte, evde her zaman yanınızciı:t hh· t.-av 

.. 
Bulundurmayı unutmaymız. 

Kalbi bozmaz, mideyi ve böbrekleri yormaz. İcabında günde 3 k&'le 
alınabilir. İsmine dikkat, taklitlerinden sakmınız ve Gripln yerine başka 

bir marka verirlerse şiddetle reddediniz. 
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YENISABAH 

BAYRAM 
YAKLAŞIYOR 

Jllb~eye Dıı.!r İhtiyaçlarınızı Şimdiden Galatııda llf~huı 

T 
A 

s 
1 

L 

S SY 
Büyük Elbiae Mafazaaında Her Yerden UCUZ, ŞIK 

Ve Teminatlı Alabilir>iniz. 

KADINLARA MAHSUS 

EN SON MODA ve LÜKS IPEKL1 MUŞA!'IIBALAR ' 
YÜNLÜ MANTOLAR, GABARDiN PARDESÜJ.F.R, 
HER CİNSTE MUŞAMBALAR. 

ERKEKLERE MAHSUS 

HER CİNS İNGİLİZ MUŞAMBALARI, GABARD!N 
P ARDESÜLER, HER CİNS TRANÇKOTLAR. UCUZ 
ŞIK ve DAYANIKLI HE NEVİ HAZIR ve l:3MA 
LAMA KOSTÜM ve P ARDESÜLER. 

ÇOCUKLARA MAHSUS 

HER NEVİ KOSTÜM PALTO ve MUŞAMBALAR 

Rekabetsiz fiatlarla 
GALA TADA 

10 TEŞRiNiSANi 19311 

Sigarada içseniz 

R A O Y O L i N' L E 
Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra gönde 3 defa 

fırçaladıJ>nız taktirde dişlerinizin sağlamlığına ve 

-iliğine halel gelmP 

. 'r·iikı~~~;...ı.r.iw~:e:.~.--illlıi~~,u·~~-~ 

.__in_h_is_a_.r_ıa_r_u_._M_ü_d_ü_rı_ü_ğ_ü_nd_e ... n_ı _.[ E 
itin nevi Miktarı Muhammen B. 

Büyük Elbise Mağazasında Bulacaksınız 

T ediyatta T eshilat 

ı- ' k f 1 . l ' , J • d k" 'k 1 . h'I j Dişlerdeki le e, pas v~ kc e erı e n11.z _er,. a_gız a ı mı TOP an ım. '. 

/

eder. Dişlerin çürümesıni ve ?ı* ellerının ~ıt:habl_aı!m~•ını men~deıek 
, ağızda daimi sıhhat, daınu cazıbe, daımı guzellık yaratıı. 

Beheri tutarı o/o7.S teminatı Ekıiltme 
L. K.S. L. K. Lira Kr. S•ati -- -- -- -·-. 

Babae-kı barut depo~u 3142.27 
ve b.akçi evi ınşaatı 2162.08 

5304.35 397.83 14 
Mühür kurşunu 1500 kilo -.27.50 412.50 30.94 14.30 

I - İdaremizin Edirne baş mudUrlüğilne bağlı Babao•kide yap
tırılacak barut depo"u ve bekçi evi in~aatı 24 - X - 938 tarihinde ve 
.;atın alınacak 1500 kilo mühür kurşunu 22 - X - 938 tarihinde ihale. e
dilmediğinden yeniden ayrı ayrı pazarlık usulile eksiltmeye konmuş
tur. 

II - Keşif ve muhammen bedelleriyle muvakkat teminatı hiza
larında gösterilmüıtir. 

III - Eksiltme 14 - XI - 938 tarihine rastlıyan pazartesi günü hi
zalarında yazılı saatlerde Kabata,ta levazım v mUbı.yaat şube•inde
ki alım komisyonunla yapılacaktır. 

IV - in~aata ait şartname ve projeler 27 kuruş bedel -mukabi
linle inhisarlar umum müdürlüğü levazım ve mübayaat şubesile Edir
ne Başmüdürlüğünden ve mahalli inhisar idaresinden alınabileceği gi
bi mühür kurşununun nümuneleri de yukarda adı geçen şubede görü
lebilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7.5 
güvenme paralarile birlikte P.dı geçen komi•yona gelmeleri ilAn olıı

ııur. (7964) 

* Cinai Ebadı Miktarı Muhammen B. %7.5 teminatı 

Li. Kr. 

Çıralı kereste 400X28X8 ., 18."099 M3 
., •. 300-4llOX25-35X3 22.500 

" 

Beheri Tuto.rı 
Li. Kr. Lira Kr. 

43.-
41.-

778.25 
922.50 

58 37 
69 19 

I - Cibali B:lkımevi içın yapılacak platformlara lü1.umu olıın yu
karda ebad \'C miktarı yazılı çıralı kere•te pazarlık U>Uliyle •atın alı
nacııktır. 

il - Muhammen bedelleriyle munkkat teminatları hizalarında 
gösterilmiştir. 

III - Eksiltme 11 - XI - 938 tarihine rastlıyan cuma günü saat 
15 de Kabataşta Levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda 
yapılacaktır. 

IV - İsteklilerin eks;!tme içintayin edilen ıı-iln ve saatte % 7.6 gü
venme paralariyle birlikte yukarda adı ıı-eçen Kamisyona ıı-elmeleri 
illn olunur. (8086) 

Cinai Miktarı * Muh&11Unen8. o/o 7.5 teminatı Ekailtmenin 

, 
Beheri Tutarı 

Li. Kr. L. Kr. 
Yassı ve yu. 1675 metre 
varlak kayış 
37i(68 sarı tır- 200 kilo 2.24 
tıklı aluminyum ka. 

896.- "Sif., 

448.- "Sif., 

Li. Kr. Saati 

67.20 14 

S.36 1· •. 30 

I - Şartnamelerine ekli listede eb'ad ve miktarı ya_ ı575 met
re yasın ve yuvarlak kayış ile 37X68 sarı tırtıklı aluminyum kağıdı 
şartname ve nümuneleri mııcibince ayrı ayrı açık eksilm1e usulivle 

1 • 
satın alıııacaktır 

il - Muhammen bedelleriyle muvakkat temiııatları hizalarında 
gösteıilmiştir. 

Ill - Eksiltme 30 - XI - 938 tarihine rastlıyan çarşamba g!inü hi 
zaiarında yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve Mubayaat ~ubeoin
deki Alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen ~ubeden 
:ı.hnabileceği gibi nümuneleri de görülebilir. 

V - İste.lelilerin eksiltme için tayin edilen ıı-ün ve saatlerde % 7 .5 
ıı-üvennıe paralariyle birlikte yukarda adı a-eçen komisyona gelmeleri 
ilin olunur. (8282) 

* İdaremizin Paşabahçe fabrikaaında yaptırılacağı ve 21 • XI • 9a8 
• arihinde ihale edileceği lHln edilen (H202.40) lira keşif bedelli be
lonarme döşemeler ile sair müteferrik i•lerin proje ve keşiflerinde bamı 
tadilat yapılacağından eksiltmeden kaldırıldığı ilan olunur. (8272) 

* 
I - İdaremizin Karaağaç Barut deposu tapa, saçma ve fişek am-

barlarında tartname ve projesi muc!binoe yaptırılacağı ve 18-X-988 
tarihinde ihale edilecei'l ilin edflen kerevet Uışası pencere tecdit v• ta-

ı Fakat sabah öğle ve akşam ve her yemekten sonra 

. fırçal:ımayı ihmal etmeyiniz 

Telefon: 43503 

1 -r .a -İ-st_a_n .. b-ul_B_e_Iemıd:miy •• e_s_i-~İI_a_n-Ia-rı-=--1 11 Emlak ve 

• Belediye ve Hususi İdareden mıite~ekkii mahalli idare emekli ve 1 

öksüzlerinin 938 yılı ikinci altı aylık yoklamalannın alınmasına 

8 - 11 - 938 gününden itibaren başlaııı ıacP.ihndıın aylık sahiplerinin 

doldurtacakları ilmühaberleri nüfus belge•i ve resmi senet ve aylık 

cüzdanları ve soyadları yazılı tatbik mühürleriyle beraber otordukla 

rı kaza belediye şubelerine götürerek yoklamalarını yaptırmaları ilin 

ilunur. * (821R) ı 

Eaas No. 

c. 28 

Yeri 

Beyoğlu Teşvkiye Hacı 

Mansur sokak eski 36 

Kıymeti Nevi Meaahası Depozito -
T. L. 2500 . ......-

yeni 93 N o. 'l'. L. 12.500.- Apartman 241.50 M2 

Adre• ve tafsilitı yukarda yazılı apartman peşin para lle ve ka· 
palı zarf usul! ile satılmak üzere arttırmaya konu\ntu,tus. 

!hale 13 _ 11 • 938 salı günü saat ondadır. 

l•teklilerin ~ubemize müracaatla tafailit almaları Ye bit· lira mu· 
kabilinde birer ~artııame ~d;ıımeleri ve şartnamede yazılı hükümler 

daire~inde teklif mektuplanııı o gün ~aat oııa kadar şubemize \'er· 

mel eri. (744) (7992) 

Keşi! bedeli 583 lira 42 kuruş olan Yalo\·a Kaymah:nLk konağı

nın noksan ve kusurlu yerlerinin ikmal ve 1'lahı müteahhit ııam ve he

sabına açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakil~ şartname•i lern-ı 

zım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı --------

vesikadan başka en az 500 liralık bu işe benzer iş yaptığına dair Na-ı~•r-ııımm••••-•••'I 
fıa MüdürHiğünden eksiltmeden sekiz giiıı evvel alacakları fen ehli· v l d 

Baker magaza ann a yet ve 938 yılına ait Ticaret odası vesikalariyle 43 lira 76 kuruşluk ilk 

Fatih Sulh Üçüncü Hukuk f-:la• 
kimliğinden: 

teminat makbuz veya mekttılıile berulıeı· 28 - 11 - 938 pazarte;i ı!'ıiııü ı Erkek ve kız ço.:uklarıua 

•aat 14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (8296) IJlahsus elbise daireleri tevsi . ____ , 
Sabık Trabzon barut miidll!'ll 

iken 5 - 8 - 938 tarihinde Fatihto 
ı postahane ittisalinde 114 numarıı1 1 

·apartmanda vefat eden Aziz Urgıııı 
cının tarihi ilandan itibaren alı•· 

cak ve borçlularının bir ay ve id· 
diayı veraset edenlerinin 3 ay için
de mahkemeye müracaatları, ak • 
si halde ölünün terekesinin vari'· 
!erine tahim edileceği ililıı oJ,ı· 

Yanlış Adımlar ... 

Yanlış atılan adımlar, ıize en büyük fırsatları kaçırtabilır. 
Eir Piyango bileti almazd ' n evvel çok düşününüz. Neticede 

anlıyacaksınız ki: ,. 
İstanbul İş Bankası Karşısındaki 15 numaralı 

Piyango gişesine ancak talii yaver olanlar ı:.Şrayorlar 

İstanbul Nafıa Müaürlüğünden : 

edilmiştir.Her yerden müsait 

şerait ve iyi fiatlarla emsalsiz 

ve zengin çeşitler bulacak-

sınız. 

Beyoğlu 4 üncü Noterliğinden: llln•u•r'•ı••------• ... 
Ayaspaşada Parkotelinde mu- o 8 • R , 1 

kim Maurice Normier imzasile, r, esım uşen 
9 - 11 - 9~8 tarihli Cumhuriyet, 

Yeni Sabah ve Jurnal Doryı.n ga-ı 
zeteleriyle mü~teşir ve Galatada 1 

Karaköy pala"ta mukim mühen
dıs I ilgyen Juberi merkezi Fran -

sada Nancy şehrinde kain Pont -

Dahiliye MlHehassısı 

HergUn öyleden sonra ha~talıı

rını kabul eder. 

Çarşıkapı Tramvay durıığı 

Ahuııbey apartr.nanı No. 2 

a-Mousson anonim şirketi vekale- llmllll!!l•lll!l!lll!lll-1!111--l!lll•tl 
14 - 11 - 938 pazarte•i günü saat 15 de İstanbulda Nafıa r.Iiıdürlü- tinden azline mütedair ihtarname 

ğü eksiltme komisyonu odasında (1837.33) lira keşif bedelli Yeşil- nin ilanında mcımaileyh Maurice •••••· Or. Hafız Cemal····#.) 
Lokmanhekim köy tohum ıslah istasyonu iş evi binası kalorifer tesisatının ikmali a

çık ek•iltmeye konulmuştur. 
l\fukavale, Eksiltme Bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni ~art

nameleri proje ke~if huliisasile buna m üteferri diii;er evrak dairesin
de görülecektir. 

Muvakkat teminat (141) liradır. 

Normierin marıızzikir Pont - a -
Mou'"on ~irketi namına hareket 

eylediği v~ me2.kür ihtar'!amede 

miinderiç azil ve saire keyfiyetle

rinin mezkür Pont - a - Mousson 

Dahiliye Mütehassısı 
Divanyolu 104 1 

Muayene saatleri pazar hariç l,=

1 

her gün 2.5 - 6 Salı, cumarte-

İi\taklilerin en az (1000) liralık bu işe benzer iş yapt,ıı:ına dail' şirketine izafeten vaki olduğu tav
idarelerindeıı almış olduğcı vreikalara istinaden İ•tanbul Viliiyetinden zihan beyan olunur. 

si 9.5 - 12 fukaraya 
T. 22398 * j 

..................................... ~·-' 
eksiltme tarhinden 8 gün evvel müracaatla aldıkl~rı ehliyet ve 938 ı---

yılınl!_ ait Ticaret odası vesikalarile gelmeleri. (7931) ıım•••••--------------------
. dili \'e tamir işle•inİn teslim müddeti ve bedelin tediye şerai-ti rleğişti~ 1 
rildiğinden heyeti umumiyesi birden yeniden açık eksiltmeye koıı- • 
muştur. · 0 

J 

II - Keşif bedeli (2941.30) lira ve muvakkat teminatı (220.60) 
liradır. 

III - Eksiltme 18 - XI - 938 tarihine rasllayan cuma günü saat 14 j 
de Kabataşta Levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda 
yapılacaktır. 

IV- Şartname ve projeler (15) kuruş bedel mukabilinde sözil ge
çen ,ubeden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fenni evrak ve vesai
kini ihale gününden 3 gün evveline kadar inhisarlar inşaat şubesine 

EMEK 
Sandalya Fabrikası 

Her nevi sandalyalarını
zı toptan ve perakende 

olarak yegane Türk 
fabrikasından alınız . 

ibraz ederek ayrıca ehliyet vesikası almaları lazımdır. '!::::=:::;:=:::::::: 
VI - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve satte % 7.5 gü- !! 

ADRES : İstanbul Rıza paşa yokuşu Uzun
çarşıbaşı Havancı sokak N. 37 Telefon: 20016 

venme par:ı.lariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan Sahibi: Ahmet Cemalettin SARA Ç O~ L U 
olunur. (80811) Netriyat müdürü: Macit ÇETiN Ba11ldıiı yer: Matb"ai Ebüzziy• 


