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,.eru hır devreye g1rmek, daha ıyı - , .,,... 
bir hayat tartlarma kavu9mak ü-
midi hasıl olur. Bu ümit, daha doi 
P.usu bu temenni insanları hülya 
lara ve rüyalara aevkedert Arka
ıından çarçapuk hayal sukutları 
yüz göatennek üzere! 

Diğer Vapurların Akibetleri 

Bu çıplak hakikatlerle yiizlcış· 
medcu, işte lıiı yılbaşı rliyası: 

Bir gun, şu yolunu kaybetmiş o
lan dünyanın üzerinden tılsımlı bir 
rüzgar c!)h or; insanlara hiç alış· 
kın bulunmadıkları garip bir tefek 
kür tarzı gel'yor. Sanki gözfo.ri· 
nin iizeriııden bir perde sıytılmış, 
-anki bir hakikat ile kıarşı karşıya 
gelmişlerdir. Bulduk, diye haykı
nyor ve biitün mihnet ve sefaletle· 
rinden kurtulmak imkanı hasıl ol· 
muş gibi ee\'iniyorlar. 

Diyorlar ki: Zaruret ve ıztırap 
:içinde çırpımı> duruyoruz; buhran 
dan buhrana yürilyoruz. Kul'tul
mak için bir çnre aradıkça buhran
laı·ın daha fenasına dü~üyoruz. N&
dcn? Çalışmıyor muyuz? Çalışı .. 
yor uz, fakat lıiitün elimize geçeni 
biribirimiıd lloğazlamak için giriş
tiğimiz lrnmmalı bir lıazırlık u~
ı•tmda zehirli gazlara, ate~ püskü
ı·en tanklara. bomba yağdıran tay. 
yarclere, zırhlılara ve top kıra ve
riyoruz; ~erlerin altında istihkRm
lara gömü~ oruz. 

B ı par. 1ar bu ate 'e olum hazır 
hklnrrnn \'erilmeseydi? Verilmekı 
mecburiyeti olmasaydı'! O zaman 
be:;;cri~·eLiıı hali acaba tleğişir miy· 
di? 'Bu nal iıı0anlnrın zihninden! 
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Boğulan 20 
Vatandaşın 
• 

isimleri 
Bir iki haftadanberi f.asJiaıı 

bir surette devam etmek"te ola.u 
fırtın evvelki glin lıirdenbir~ şid· 
defu1i arttırmış ve Ereğli lima· 
mnda birçok vatandaşların cam· 
na mal olan mUtea-ddit kazaların 
meydanıL gelmesine. :sebep olmuş· 
tur. Yuku.a gelen bu kazalar ara· • 
sında Mflle-t vapunuıun da battığı 
nı dünkti nlishnımzda yazmıştık. 

Dün aHlknclarlar arasında yap. 
tığımız tahkikata nazaran müessif 
vaka şu suretle husule gelmiştir . 1 

Son haft.alar znrfında vukua gelen 
fırtmalar yüzilutlen Erı·ğli ,. Zoıı- 1 

guldaktan y.apılan kömür ııakli

y.atl sekteye uğramış olduğundan 
kl)miir yüklC'mek üzere Ereğli li
mamnda 20 {l('ıı f:ızlıt vapur bi· 
ı·ikıuişti. 

E\'\"Clki gccl' ntvaş ya\ aş hnre
kele g·-elen lmrumcfrl'lı•r :-;abaha 
karşı blhıbülu ıı <l i.; nı ü~ 'e Ere~-

r 
Reisicumhurumuzun 

Teşekkürleri 
gecince. rnuhayyclcleri faaliyete! An lem a: s ( A. A..) - Riııası'-
gel(li. Gözlerinin önünde derin bir ticzı,,z/ıuı· 'ltnıuıııi ki'ıfiJJlittiı den: 
dünya canlandı ki şaşırdılar. ağız- ..... ~nsız Başvekili Dal:ıcH~r 1'cııi 1111 11ıihHu:clırfiyll, Rd..:;i-
lm, açık kaldı, me:>t oldular, ken- cıım/ı11r ismet İııönü.. y11ı'dıw ltl ı' 
dilerindeu geçtiler. F B&ŞVekı• kö~esirıac blllıı,za,ı ı·<ıtıı1ı<laşl11rdcı11, 

Filhakika, bugün silahlanma r an s 1 z ii,sek 'l'C sc mi11ıl <lııygula 1 ı bildi -
yarışı uğrunda sarfcdilcn parala- reıı bhçok lt•lgmf 1'P. mekt1ıp ltl-

nn uüyük lıir kısmı bo~a gidiyor, Tun usa Va rd 1 lıWkiHdtJ'. nıuıdttıl pek t11iift'/w~-
tamame11 ziyan oluvordu. Bir ta· 1 · l ı· t J J 11~ n aıl sme. nöııii O:>f'ı'(Iİ 'l'P- lP-

raftan yeni silahlar te'.iarik edilir-ı şekkiirlcı fıtle saadet ·ve refah dilı;k-
ken e<::kileri işe yaramaz lınle ge· lerilıin ilctilmesiııe An11ılolu .Ajcm-
liyordu. Bir zırhhyı bir sene mu-1 D l d • J • LJ J Bu"yı·~~k rmıı memm· l tmi~iir. 
llafaza etmek ic.in ~;arfı icap eden\ a a ıer nın nuzurunaa - . 1 1'1llıo.~1 mii11a8e7nliylc Risi-

para ile ııe kadar sefaletler ve lh· B • A k " G •t R • Yap.ı/dı cı111ılwı· lı:ııııet lııiitıii ;le lJıılyar, 
ti.vaçlar teskin edilebilirdi. Bir ün~- ır s erı ecı es mı T> _ • u w~ıcıı, A ı ncı rutluk 1·e l'111ıan 

yarenin ömrü kaç sene idi? """=~-- Ül'Cıllariyle Çek(jsloı-akyu ı:e Mek-
Silahl:ınmağ'a verilt>n paralar Tunus, 3 (Hu::;usi) - Fransız hı.balık bh· llulk kitlesi tarafından ~ika rd.-ıicımılıw'l<ırı ora ıı n(1 td-

dört heş sene sosyetenin yaralarım Başvekili Daladier, Foch \'e Colbcrt hararetle alkışlanmıştır. uı-nflai' teati rdilmiştiı'. 
sarmağa, kültür seviyesını kruvazörleri ile bugün sant S de Saat 16 da Ba:;wekil Daladie!·'in ------·-----=---~ 
yük eltccek miie!'l:>eselcri tamamla- Bizerte'e muvasalat etmiştir. Raş- huzurunda muazzam bir askeri ge- A Jl • 1 T k •ı • 
mağa, memleketfıı harap tarafları vekil yerli Fransız kıt'atı ile çok ka· (Sonu 3 üncü sayfamızda) Uı zye Y e l 1 

~~,!~:~~·~:~ı~::l~!~:~.~d~~·~!z~ı:~~~:; r==T•n== , . k .~f h === d ... 1 . Değisti 
aç•lı.r. m;kte~ler kurulu~. şehirler ev 1 an e e Is enen ' _ 
tcmızlenır, ko:vler elektrık nurlan ~ 1 . . -...... 
içinde kalır, köylüler toprağa, zl. • M h k • Tevfık Fıkret Sılay b&ratından 
r~at aletlerine, sun'! .gübreye, ~sıh- cı•nayetın u a emesi istihlaf edilen Hilmi Üran Parti 
hı hayat şartlarma, rnsana layık Grupu reis vekili oldu • 
evlere kavuşurdu... Ankara: 3 (A. A.) _ Adliye 

l3unu düşünen insanlar hasret- ş h •dı J b • • T k • r'/ı J vekili Seyhan mebusu Hilmi Uran 
I~ ~ter.ini ?ektiler. Ne iyi bir şey, Q f eraen lrl l eV • ll J aneae Büyük Millet Meclisi Parti gurub~ 
mçıı~ şımdıye kadar aklımıza gel- Eroı·n B l d ., ldd. et·.f. reis vekilliğine intihap edildiğin • 
me.dı~ Neden yolunu şaşırmış bet- U Un UgUnU lQ ' den Adliye vekilliğinden btifa et-
bahtlar gibi bu !'lilahlanma çılgın- ıniş Ye yerine Büyük Millet l\f eer · 
]ı"ıı1a sokuld k? d d'le F"'kat E,vvelkı· gün .,flehrimiz tevkifha- · k' ısı l'o u . e ı r. " reıs ve ıllerinden Konya mebusu 
sonra, acı acı düs, ündüler. nesinde vukua gelen bir cinayet (S onu 7 nci aayfada) 

Gördüler ki böyle yapmağa dün ağır ceza mahkemesine intikal =--::=::::::::====================== 
mecburdurlar. Çünkü bu dünyada etmiş ve cürmü meşhut kanununa 
emniyet yoktur. Çünkü etrafları göre muhakemesi görülmüştür. 
hep düşman ile. çevrilmiştir. Çün- Evvelce Gala.tada bir ekmekçi 
l<ii akla gelebilecek fedakarlıkla- dükkanında. Abdullah isminde biri· 
ı·m bu en büyüğünü en müthişini ni kement atarak boğmaktan su~lu 
şimdi kendi arzulariyle ihtiyar ede ve l2 seneye mahkmn Kuru çaylı 
rek vatanın miidafaasını azami de. Beldrin tevkifhanedeki sandığı a
decede temin etmezleı·se sonra hu rannuş ve eroin bulunmuştur. Bekir 
ecdat yurdu yabancı, düşman istila 
sı altında çiğnenecek, ezilecek, bu hadiseyi, tevkifhane arkadaş· 
milli şeref ve haysiyet, milli istik· Iarından Rizeli Seyyit oğlu Dursuna. 
ııu mahvolup gidecektir. Ne vatan atfetmiş ve onıın gidip kendisini i-

Yeni Tefrikamız 

:······························· 1 • 

i Kırık Plak i 
• • • • ............................... : 

Menimin en güzel hia ve atk 

romanını yakında "Yeni Sabah" 

«Millet» vapuru ve '!t.~ib~"'l : ~övari!İ Besim 

lı limanının batı ve kurarcl iır
tmalarına karşı tamamen açık bu
lunan cephe~iııde dağ gibi dalga· 
la r befümeğe lıaşla1m~tır. Fırtı. 
na birdenbiı-e şidcletlendlği için nö-
1..ıette bulunan \•apurlardan ba?.ıla
rı denize açılınagn vakit bulama
mış bit· kı~mı da ihrakiyelcri aı. 

olduğu i~iıı kuı'tuluş çaresini ba~ -
lan kara el me 1~tc bu \rnu~l:wdır. 
Ru Yapur]arın 'çiı:ıde , çö~1fir al. 
mak için 20 "ınd ıb ri e·· (l"lı li
mnmncla · .• ..,n r: ı:ı. Bcııja. 

min ace ııte.;inin 18fl0 ton J ık l\J illcı 
vnpıır par :da:1 " '. c tnı1,.,tır. 

Millet vapuru ıtMıl buttı? 
Fırtına ~ üzıi,Hicn C'V\'Clki rliıı

deıılıeı·i bozulmu« ola ı Telgraf YG 

Telefon hr.tlmı \'Üzündı>ıı dün '"ec , ~ 

vakte k:-c1: r !'.·.,mini" b'r malumat 
alınmam!':~ma r:wm• 1 tes:ıdi.ıfen 

bir gi.ın cwcl limamnnza gelen An. 
t:1lya \ apuru sih·ari..>i il rahim kav. 
tan Ye :ıt·enLPclı>n yapttV;ıınız tallki· 
kat llPtice incfo s ı mııluırnıtı al:ı -
bildik.. Yakntla11 lıir gece C\ rnl 
Eı·c~ı: Jimanmdan hAreke~le fırh

nnyıı tuhılmaclı:ı.11 Iimamnııuı !?e1-
(Sonu 3 Üncü ııayf&.d:a) 

Boğulan:arıian yukarıda bitincı 
çarlıçı Mehmet Şaban, ateşçi 

Sab!i, ilriııci çarkçı Murat, 
ikioci kaptan Tahir 

-

Demiryollarımızda 
Beliren Büyük inkişaf 
Nakliyat İşleri Çok Mükemmel 

Bir l't1ertebeye Vasıl Oldu 

HER SABAH 

Acaba Bir Unutkanlık mı? 
2 Sonkanun tarihli "Yeni Sabah'' da lnebolu •nuhabir ar· 

kadattmızdan gelen ~öyl~ bir habeı- v.rdı: "Kara• 
denizde büyilk bir fırtına baflıyacağmı liman idareai kıydarı· 
ın:ızda bulunan ufak iskelelere bildirmif, tnotör ve kayıkların de· 
nıze indirilmemesini tavsiye etmİftir.,, Aradan biı- ıUn 1ıeçtikten 
sonr-:_ da ''Millet" \•apurunun hemen •emen bUtGn mürettebatiyle 
ba~ı~ınl, birkaç gemimizin daha karaJ'a dU,milt o1clufu kara ha
berını aldık. 

dareye haber verdiğini zannederek 
HUseyin Cahid YALÇIN ı<atil Dursun adilet önün{., 
(lonu 3 \mdl nyfatla) (Sonu 7 ncl aayfada) 

m aziz okuyucuları sütun~..a.rı· 

mızda takip edecekler'air. 
' ~--------.JI 

Demek oluyor ki birçok T~ senclnln liayatma •e TUrk pa· 
rasına mal olan korkunç fırtınanın patlı,.acafı evvelce biliniyordu, 
Zuhurundan 24 saat evvel bilinen bir felaketi önlemek için batan 
ve karaya düten vapurların bir tedbir almamıf bulunmalarını akıl 
kabu.ı .e~:.z· O halde? •• O halde fırtınanın batlıyacağı lnebolu· 
da bilındıgı hal~e bu haber EreğHye verilmeıniftir.. Dünyıırun 
her tarafınd.a lıınanlar biribirhıi kazadan, tehlikeden, fırtınadan 
haberdar edıyorlar. Şayet böyle ise bu kadar can ve malın ziya• 
ına ae~ep olan ~e~li faciasına hüabUtün yanmak, iki katla ac~ 
mak lazım arelır. ; 

A. Cemalettin SARAÇO~LU 



Sayfa: 2 TENlSABAB 

Enver Paşanın Dünya 
ile Alakası Kesilmişti 

!;lkması yUı.ünden Y~ınanistana ya

p1lmakta olan hayvan ihrac.atı bir 
müddet durmuştu. 

Ha her ahhğımıza göre hastalık 
taınn.nıen zaıl olduğundan ihracata 
bu hafta rinıfo tekrar bnşlanncak

tır. Bım•m iı:ın rıenL~bankın Antal
ya vapuru ızmil'-Pirc arasmıia da 
imi suretle hay\•an nakliyatında 

Cereyan Eden Bütün Muhaberat 
İbrahim Beyin Elinden Geçiyordu 

.... - _. ....... , .. 44,,.,. 
Fılvaki paşa brujka işi olmadığı ı <le biie olsalur nihayet memleketin kullanılacaktır. Vapuı sefeı<lcn ye-

için arada mrada peneercden bakı-1 kurtulu~u yoluncla çalışan adamla ııi gelcliğı için fonm dgiştirilclikten 
yor, sağı solu gözden gcçiıirken rm bu kadar hasis ve menfaatler soııra derhal s·~fere çı1rncaktır. 
1brahim hcyuı karargahına girı ı:ıle peşinde koştuklnrmı tahmin 1ile /VVV'VVVVVV'VVVVVVVVVVVVVvVVVV\ 

ri birer bırer tetkik ediyordu. Pdememişti. 1 

Bugünkü gelen kimdi? Na ı? Kendisi bır yabancıydı. Bura~ a 

Valln;n Tetkikleri bir haber getirmişti. O gece .E.'mcı bir hizmet yıqıabilmek emeliyle 
paşa hep bunu dU~TuıdU. Hatta bfr gelmişti. Şimdi de bin tiirlii siyasi 
araltk uykusu bile k:ıçtı. Yine :ren- entrikaların arasında bocalıyordu. Vali ve Beledıye ıeısi dokt0r 
ceredcn baktığı zaman soğukta J;:a İbrahim beyin maiyeti giderken Lf.ıtfi Kırdar bu ımbah heyeti fcnni
rargah önünde bazı adamların ice- Enver p11 .. a bu ~özleri habrladı ve yeye gitmi3tır. Orada Bay Pıost'llı 
riye girip çıktıklarını gôrmü9 fakat içine gayri iht'yari bir sıkıntı gfr<li. tcnıaı; i'dt•rek schrin iman mcsck

h:rini görüı:jnıüştiir. öğlcclen sonra 
müzeleı· idaresine giden \"nli oraı1a. 

d:ı tetkikat yaptıktan sonra y.ının· 

bir fevkaladP.lik bulmnnııKtı. Cam cılnlıyor<lu. Bilmediği bir kuvı1 Sabahleyin .. Tan yeri ağarırken vet kf'ndisini Uzuyordu. Böyle li
birdenbire Kuktaş sokaklarında ka\ ziintülü ol:ırak tam 15 gün geçti. 
na~malar oldu. İbrahim be) in mai- 15 gün zarfında İbrahim lıey En
yetinden birçok arlnmlar. beygirleri- ver paşuyı bir kere bile ziyı n·t et
ne binmişler hir aşağı bir yukarı te-1 mecli. Bu vaziyt~t Envt•ı· paşanın, a-1 
llş1ı telaşlı gidiyorlar sonra elleri~- nınm sıkılmn~ma hiruz dalıa yar

ela. şehircilik mUtebaFsıs.ı Bay Pro.:ıt 
olduğu halde ,\ı\;mar Sinanııı esP-r· 

inini tetkik etmi~tir. Bilhas.~1. bu 

de silah.lan, arkalarında gocuklan dım etti. 
yine görünüyorlardı.. Her gün oıla~mcla. dolaşıyor, d13ı vaziyet lrnkkıntla mütcha~su:: 

eserlerin şehrin iman pilıinmda al-

Bulut~'Uz bir gündü. Güneş yine 
donuk ışıklarını Kuktaş üstüne gön
derirken karargah önilnde olduky:ı 
milhim mıkdarda asker toplanmış
tı. 

Giirültü,lü patırdılı konuşmalar 

evler arasında koşuşanların adedi 
her dakika geçtikçe artıyordu Hep 
de harbe gidiyormuş gibi silahlan
mış idi. 

Fakat bir asker gözü ile bakı
lacak olursa öyle garabete tesadüf 
edilirdi ki.. silahlı, mavzerli, çakmak 
lı, kılınçlı askerler .. Hele üniforma
ları: Çapar, sarık, kalpak, örtüEi 
başlı, arkalarında da beyaz, siyah 
kürklü, gdcuklu adamlar .. 

Enver paşa pencereden İbrahim 
beyin mv.iyeti erkanmn bakıvor ve 
:askerleri tekrar tekrar gözden ge 
Çriyordu. Bu esnadn sokaklar 
cephane taşıyan beygirle.de dolmu~
tu. 

Velhasıl Kuktaşta tam bir fev
kaladelik vardı. Bunun bir ak!!am 
evvel gelen yabancı süvariden °son 
ra olduğu aşikl.rdı; 

- Acaba bu silvari ne haber 
•etirmfşti? 

soııril :5:rntlerce oku: 01-. yazıyor, fa Prost'tırn mı=ılıımat almıştır. 
knt <'anı ınkıldığ :cfa lmn<laıı J.;ir 
Şt?Y anlamıyordu. Günler hazan 1 •• ı Sıhhat komisyonu toplandı 

Şehrimizde gl'ip vak'alannm kadar uzun gecer .. HeJP. hövle iizün ı 
tülii günler... 1 arttığı rivayeti üzerine loplanmnsı 

'rnm 1 fi !ııd glinrlü. Öglcden kar:ı.rlııştmlan (Vilayet hıfzıssıhha 
komisyonu J rlUn öğleden sonra vali 

muav!ni Hüdai K&ratabanm riya

seti altında teplanmıştır. Yap1la11 

ı;onra Kukt:.ı<:' a hiiyiik bir gürül
tü oldu. Bel girlerin ayak sesled 
her keı:i ııenc<ıı·elerc koşlunlu. Gi
denler geli~-ııı·du. En önde k~u·:ı 
kalpaklı nzuıı kılıçlı bir knmanuan tct..kiklerdcn nnln~ılmı~tır ki bu sene 
ar]rnı-;ında bii.} ük lıir kahı brı lık v:ıı·- görülen grip vak'aları diğer sene· 

clı. 
Filintalar. tüfekleı· .. Ağlr ma

kineli tüfek takımı geçtikten son
ra arka!tında ela kibar gi) iıımiş 

lere nisbetlc pek azdıı. Hatta nor

malin altındadır. Binaenaleyh ko· 

misyon mci•tE•pleı·dc taUJ yapılma

sına lüzum ~iirınemi~Lir. 
birkaç zat v::ırdı. 

Enver p:ışa penceredcı bakar- Yeni tayinler 
ken birdenbire gözlinc ili':'cn bu Beyoğlu kayma.kamı Dani~ Yur-
adamlat·ı görlir görmez gözleri fal da.kulun Çankaya kaymakamlığPu:. 
tııı;;ı gibi açıldı. Hemen camı sil- tayini emri vilayete tı:bJığ olu!lmu«
<li. Gelenlere daha dikkatle bak - tur. 
h. Bunlar kendi arkadaşları idi. Daniş Yuıdakul'dan münhal btı-

Ali Rıza bey ile Kuktaş yakın- lurum Beyoğlu ka.ym.akaınlığına Ba-
larına kadar gelen ve Dösembede 
kalan arkadaşları idi. İşte Halil kırltöy kaymakamı Ahmet Hamdi 
bey, Hasan bey, Faruk 0Rman tayin olunmuştur. Ahmet Hamdi
bey, Nafi bey... nin yerine seferberlik işleri müdür-

Enver paşa bunları görür gör- terinden Gaftır tayin olunmuştur. 
mez beyninden vurulmuşa döndü. f '-.. · l · s~aıı ı~ erı 

- Ne olm~tu? MemlekE.timiu gelen muhacirle· 
Bunlar pek öyle dostça gelişe rin iskan meselesi etrafında f:ı.ali

Ehemıni mühinıme 

tercih 

Vilayete Dahiliye Veklletinden 
bir tamim gelmiştir. Tamimde si
nema biletlerinin ucuzlatılması Ja-

Bihak krn halkın dili denmiy zım geldiğinden bahsetmektedir. 
layık olan gazctt:!nizde dPrtlerim) Sinema bileUerine ait vergiler-
zi, açıkça bildirmek yolunu açmış de son zamanlarda tenzilat yapıl
imkaıı vermi~ bulunuyorsunuz, bun dığından sinema biletlerinin de u-
dan ötürü evvel:1 caııdaıı teşekkü cuzlatılması lazım gelmektedir. 
etmemize müsandeni.zi, bundan l'VV'\A 

.c:;orıra da a~uğıdaki derdimizin ya
:r.ılma::ıiylc. icabı gilıi tarafım7.dan 

te-;;rih bm nılmaınnı rica ediyorum: f skcnderuna yeniden 
mütehassıslar gitti 
!skendeı on limanında tcsiı,; ed~

lec:ek olan Tüık serbest mıntak:ısı 
etı afında çalı, malarcla bulunmak 
UZl·re fngiliz Vart ve Kemal Aşkın
dan mürekkep iki ıni.itchassıı::: şeh

t ııniıden 1skenderuna gitmi., lerdir. 
l\fo bassıslaı lskenderunda kalan 
Asaf boraya iltihak ederek arazi 
uzerincle r.ısad ve denizde iskandil 
amcliyclerine başlıyac:;.klardır. 

Trabzon limanında tetkikler 
yapılıyor 

Trabzonda yapılacak yeni liman 
w turistik oteller etrafında tetki
katta bulunmak üzere ~nizbank 

şehrimizd"n Trabzona mühen<lfa
Jerden mürekkep bir heyet gönder-
miştir. Bankanın inşaat şefi Neşet 

Ka:-;ıngıl ve İngiliz mühendisleıin
dcn Mister Manson'un dahil oldu-

İstaııbuiun yeri giizeJ. hav ıı:ı 
güzel sayiiye mahallcrinıleıı biri 
olan (;(iztcpc ile Ereııkih arnsıncla 
oturuvonım. Seneden ~en<') e artnn 
rağbetle. yaz gEılince, "-=tanbnldan 
ve şurad~m burarl:m hnlkııı nkınrna 
mazhar olaıı bu ~irin köyde, inamr 
mısınız ki <lcğıl İ tanbulda. beledi
ye<:i mevcut olnn en kücuk biı mı 

hiyede bile lı nzerine n:lt 1 lo>"a 
dtif olunacak k~rlnr bozuk bir ana 
cadde vardır kı adına "Diriııci ort!ı. 
ı;:<ıkak,, denilmektedir; venişliği on 
mefre kadar olmasına rağmen - mü 
baHi.gasız olarak arzediyorum - üç 
ki:;dııin yan yana yürilycbilnwsi. bir 
otomobilin ve bir arabanın çok ye
rinde yaya kaldırıma çıkmadan ge
lip geçmesi imkansıznp· Bu yol 
ki Göztepeyi Er<'nköye ll'ığlıyan en 
işlek bir cncldeılir. Yer ycır yarıl 
mış, derin oluklar ac:ılm1~ olduğu 

halde halkın ve zavallı arabacıla
ı·ııı hunca ~ikuytlerini 1dmse~·p rlıı-

ğu bu heyet azalan Trabzon lima
vm·ınak na<:İp olmamıştı. 

Ri?. ne asfalt ve ne de ııark,.. i:-1- mnda tetkiklerde bulunmuışlardlr. 
temiy"H"llZ. Esası makadem olarak Bu tetkikin m•ticcsinde evvelce ha
yapılmış olduğu gibi yhw ilyle ı:::ıdc zırlanan pilin iizcrindc bazı tadil:tt 
şoı;e tamiri istiyoruz. yapılm1ştır. l.ıimamn projesi yakm-

Ne yazık ki. yine Gııztepcdc ya dn lrnt'i ı:;eldinı ahcaktır. 
l ..ıh· ~w~ 

nı uı~1nıız11a e ernmıyC'ti h:ıttft [irün 
cil derecede olan Tepeı.!'Ö:t. sokağ-ı 

de.ııilen bir sokak var. tramv:ı~ cad 
de:;inden itilıarc11 demir yoluna 
doğru cıkarken. asfalt olarnk veni . . 
bir hale konulmuşiur. 

Riltiin yolların tertemiz, yepyl'
ni olm:ısmı can ve gönilld~n iste
rim. Mademki medeni incıanlarız, 
umranı istememek imkansızdır. 

Fakat yukarıda izah ettiğim kndar 
mühim ve o ni:'bctte berbat ana 
cadcle dururken - ehemmi mühim -
me tercih nazariyesine tamamen 
aykırı - iş yapmakla h~dkın dah~t 

lıliyük sıkıntı ve ıztırabını, duymu 
makla haklı olarak dilgir oluyoruz. 

l~ birliğiyle tanılan, ce-Lrl ictaa
tiyle kısa zamanda kendini sevdiı·
mfye başlıyan yeni belediye reisi 
mizin dikkat nazarlarına, yukan 
daki derdimizi göstermenizi rica 
ederim. 

Bulunan ceset 
Ka~ımpaşadaki kadın cesl'dinin 

hüviyeti anlaşıldı 
Bundan 5 gün evvel Kasunpaşn

d~ havuzun önünde denizden birce· 
set çıkanldığını yazmıştık. 

Polis bu cesedin hüviyeti hak· 
kında yapt·ğı tahkikatım dün bi
tirnıiştir. 

Tahkikata göre bunun, Taksim
de Sahıağacında 26 numarada otu
ran Silviyanın annesi Öjeniye ait 
olduğu anlaşılm~tır. 

öjeni akıl hıtstalığına müptclil 
olduğu için kuaen veya bir buhran 
netice8inde denize düştüğü tahmin 
olunma lrtadır. Enver paşa dünya ile alakasını 

kesnıiş vaziyetteydi. Filwı.ki İbra 
him beyin adamlarından mektup 
a-eti~kte. ve yahut diğer arkadaş 
lariyle temas etmekteydi... Bunun 
da nınayet İbrahim bey tarafından 
sansör edilmediği ne mal(imdu? 

benzenıiyordn. Bunların arkasın
da da silahları .alınmı~ kendi mai- yet devam etmektedir. Muamele'!i .--
yeinden adamlar vardı. bitirilen muhacirler tayin olunduk- y . b• k 1 

Cöztepe ı Sait ERER 
Denize uçan araba 1 
Ktiçükpuarda KerestecUer cad

desinde 61 numarah keresteci Sadık 
oğlu Ahmet Ketonun çift atlı ar.-..
basmı idare eden Rahmi Gül, dün 
Cibali rıhtımında motörden çıkan 
derileri nakletmek üzere nhtsma 
yanaştığı sırada hayvanlar ürküp 
araba denize yuvarlanmıştır. BilA.
hara bttnlardan biri sağlam diğeri 
ölü olarak denizden çıkarı1mıştır. 

Esasen İbrahim bey yokken L>e

reyan eden bir iki vakanın da bu 
zatı kuşkulandırdığı aşikArdı. En
ver pqa en kısa zamanda Buhara
nın bOtün dahili ve harici siyaseti 
ni anlamış olmasına rağmen büyük 
bir gaf yapmıştı. Bu da Ali Rıza 
beyin Kuktaşa gelmesi idi. Yanına 
gelen diğer Buharalılardan Enver 
paşayı !evenJer Ali Rıza bey &ider 
gitmez: 

- Bu olmadı paşa ... demişler-
di. İbrahim beyle aranız .açılacak.. 

- Neden? 
- Biliyorsunuz ki Ali Rıza. bey 

ve Osman Hoca İbrahim beyin aley 
hindedir. Bu zevat (Cedit) partisi
ne men.sup olanla!'dır. 

ı ah 
enı ır me tep 

- Acaba esir olmasınlar? A- arı m allere sevkolunmuşlardır Aksaray civarında görülen ilk 
ma ne rniinasebet?. Muamelesi bitmiyenler ise henÜ7. 

E 
beklemektedirler. Fakat bunl"'rın ı·- mektep eksildiğini tamamlamak ga-

ıwer paşa kendi kendine bir .. yesile Aksa.rayda yeni açılan Ga?.l 
çok şeyler dil~ündü. Fakat niba- aşesi İskan müdürlüğU taralmdan Bulvarı civarında bir ilk mektep 
yet indi mutalealalardan . ileriye temin olunmaktadır. ynpılmasına karar verilmiştir. 

g~m~enbufikriy~ek~dih~============================== 
disine cerhediyordu. 

O akşama kadar büyük bir a
zap içinde vakit geçirdi. Fakat 
gelen gitlen olmadığı iç.in bunlar 
hakkında tamam maliimat sahibi 

Dünkü Mercan Yangını 
olamadı. 

Nihayet ken<liı-i hazırlandı. Gi
dip İbrahim beyden hakikati öğ - • 
renmek istiyordu. En doğrusu ya
veri Muhittin beyi gönderip haber 
almaktı. 

Enver paşa hakikaten çok mü
teessirdi. Gelip buraya saplandı -
ğına canı sıkılıyordu. 

Bir Yazıhanede 5000 Lira 
Para Yarıdı 

Kağıt 

Hemen söndürülen bir yangın 
Bozdoğan kemerinde Kirazlı 

mescit caddesinde 21 numarada si
gortasız olarak oturan 80 yaşıııda 
Mehmet oğlu Vasıfın kısmen ~cmp 
evinden dün soba tutuşması neti
cesinde bir yangın çıkmışsa da sön
dürülmüştür. 

, 4 KA.ı:'UNUSANI - 1939 

Dün Bir Gene 
t 

Kız Erkek Oldu ı 
Ortaköyde Nigar sokağında. o

turan di§çi Alclmnun 13 yaşındaki 
k1zı (Evyoniya) nın erkek olduğun· 
dan şüphe edilmiştir. 

Bunun üzerine babası kızını Ha· 
seki hastahanesine götürmüş ve y:ı· 
pılan muayenede filhakika erkek 
olduğu anJaşılm.ıştır. 

Bunun UT..crine kızın nUf us kay• 
dımn ve isminin erkek olarak dq. 
ğiştirilmesi için dUn 5 inci h~ 
mahkemesine müracaat nluımıus .. 
tur. 

Takas Heyeti Toplandı 
Tatu heyeti c1Un Tnrll:oft&te bif 

toplaım yaparak takas mnamelita 
ve işleri hakmda görUşmeler yapıt 
mıştır. 

tpekli .;orapların piyasadaki noa 
vileri hakkında bu haftadan ltibaııı 
ren bir heyet tetkiklere bqhyacak• 
tır. Bu tetkikat çoraplarm t.eabit °"' 
dilen nümunelerden. başka damğa· 
sız veyahut çUrUk olarak piyasada 
mevcut olup olmadığı mevzuu etrti. .. 
f ında yapılacaktır. Diğer taraftan. 
ipek çoraplar için tetkiklerde bulu
nacak olan mütehassıs da yakıtnda. ı 
A vrupadan §ehrimize gelecektir. , 

-·~ 
Belgrad elçimiz Anka· 

raya gitti 
Belgrad elçimiz Haydar evvelld 

gUn şehrimize gelerek Ankaraya 

gitmiştir. Bir kaç. giln Ankarada 

kl:t.larak Hariciye Vekaletinde t~ 
maslarda bulunduktan sonra eehri
mize dönecektir. Bu sebepten İbrahim .bey Ali 

Rıza beyi ve arkadaşını katiyen 
~evrnez. Onların en ufak bir mu
vaffakıyeti karşısında günlerce uy 
kusu kaçar. Hele son günlerde Ali 
Rızn beyin 600 özbeğc kumanda 
etmesi İbrahim beyi çıldırttı. Şimdi 
bu kadar kuvvete sahip olan Ali 
Rıza beyin Kuktaşa gelerek sizinle 
konuşması onu çileden çıkamıağa 
kafi geldi. 

- 300 • 500 ne olursa olsun .. 
diyordu.. Mertçe vuruşuı- esir o
lursam olur. Olmazsam ölüp gi
derdir::t. Hiç olmazsa ournda böy
le azaplı dakikalar yaşamaz
dık. 

Torosdağın~n marifeti 
Hasköyde Dereboyunda 140 nu

marada oturan Samuel oğlu Kapnl 
diln gece evine gitmekte ikep, Canu 
altı sokağında 21. numarada oturan 
Serkis Torosdağıuın önüne çıkarak ~~İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİlii~ 
bıçakla kendisini tehdit ettiğini id- w T A K V İ M 

Bereket vers!n kendisi Kukta
ıta yoktu. Bulunsaydı Ali Rıza bey 
le aralarında muhakkak bir müca 
dele başlar ve Ali Rıza beyi tevkif 
etme~e çalışırdı. Neyse sonu hayır. 
Jı olsun .... ., 

Enver paşa bir memleket i~in
de olan, her ne kadar muhali! fikir 

Nihayet )Iuhittin beyi çağırdı. 
Ona gördüğü şeyleri anlattı. 

- Haydi.. dedi, İbrahim bey 
den git haber al.. Bakalım ne imi~ 

Muhittin bey de İbrahim be·~; 
hiç sevnıiyordıı. Kendine g-üvenen • 
mağrur, mütekebbir adamın biri 
idi. Si5z söylerken sanki karşısın
dakini hiçe sayıyordu. Ama .. ken
disi de doğruca okuyup yazma bile 
bilmiy ordıı. 

(DevalllJ var) 

.l\ııerc;n.aa 1mamlı Hanında ikinci kat S numaralı Çaduı 
Ü!mana aıt yazıhaneden Dün bir yangın çıkmıştır. ll 

.. ".'.a~gın.da. odanın bazı aksamı yanmış ve itfaiye tarafından 
~dorulmü~tür. Sobadan çıkan bu yangın esnasında Os'llana 
aıt 5000 kadar kağıt liranın da mühim bir kısmı yan1D1şbr 

Resmimiz ,yangından bir iatıbaı teıbit etmektedir. • 

dia eylemi§tir. Suçlu yakalanmış
tır. 

Barındırma odalan 
Bu sabah saat yedide, Maarii 

müdürlüğü tarafından uzun zaman-

f\-,,ttl/'Y*~i'•wwttStWitW~ 

4 Kinanusaııi 1939 Çarşamba 

Hicri: 13 Zilkade 1357 
Rumi : 22 llk Kiıau-.a 1354 

Kasım: 5& 

-
. Doju aaati: 7,26 

danberi hazırlanan barındırma oda· 

lanndan Uç tanesi açılacaktır. Bu 
U~ tanesi acıldıktan sonra di!;.-erle

rinin de açılmasına peyderpey de
vam olwıacaktır. Şimdilik açılacak 
banndırma oda.lan şunlardır;. Otle ı 12,18 - lldadi ı 14.40 

İstanbul (13) üncü ilk mektep Akpm: 16,53 - Yaba ı 18,29 
EyUp Sultan (36) uıcı mektep ~ lauik ı S,40 

' BeY.oğu (9) uncu mekteptir. . -. {~----------" 
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('8af ..... ı .... •7faül 
çit remı1 )'aptlnHfhr, Bir lla&t BÜ• 
rea geçit namhıdc en IOll model , ... 
iır toplar ve tanare dafi toplan 
pgnılatfr. Geçit remtlMe 100 bin 
klll ham' WUiülililtar. 
Butiada Slyleaea Nataldar 

Buti&, 3 (A.A.) - Dün söyle
diği nutukta Bastia belediye reisi. 
Fransaya ayrılmu bir tekilde mğ-
h bulwuuı Koraikahlarm (Fransız l 
veya mUatemJeke imparatorluğu 
topraklarınm ea ufak bir parça; ı 
tehdide maruz kaldıiı takdirde bil· 
yük harpte yapılan fedaklrhiı tek
rar etmekte tereddüt etmiyecelde-

rlni) a,.tetmiftlr. 
DalaA'er, verc1iji cwapt& badi· 

aine bql g&;terilen laareretli ka· 
bulden dolayı tetekktlr et.mit ft il· 
..n A.frib1a x.wıtanm ve l'ran· 
•aauı ve vataftdallarm maimi tara
rlle ~ temin eden biitln eyalet
lerin .eıtımnı ~ bffdir
.. ve demiftlr ki: 

(- Biz serbest kalacağız: çün
ki öltlDıtl esarete U-rcih etmek, 
Fransanm şıandır.) 

Halk Maı-sail.Jaise i soylcmif ve 
bundan 11011ra Baş kil alkJi}ar ara-
8111da u.kPJeye pdera 888~ 17 de 
Foch kruva.zôrüne bınmi§tir 

Demiryollanmızda 
Beliren Büyük inkişaf 

Ankara, 3 (A. A.) - Alelumum 1 
nakliyat illerinin, bilha.aa tle.miryol 
mtınakall.bmn mmr. içtimai ve ik-1 
ti8adl faaliyet mewulannda haız ol
duğa 11118tema ehemmfyel malftm· 
dur. Demir)·oUarmm memJelretin 
Jlbek meataatlelfne UJIUll bk ~ 
kilde ça.bpblJmMI için banlann dev
let eUyle llletllmeshıdekl mutlak za. 
raret hü6metiıııbce zamanında 
takdir ectnmı, ye ecnebi sermayesi 
ile imtiyaz .,alinde çabpn ha.tlar 
mraslle hOkOmcthnfmt mtlbayaa e-
dilmlttir· 

Eski prk demlt'J'O)lan lfletiC'I 
Jrumpuıyua da yakandaki zaruret· 
lerln &e'lklie 1938 eencsl nihaJetiıı· 
de devlete intikal eylemli bulun
maktachr ve halen Tlrk devlet de
mlryollan Amıpa hattı umı altın
da çahfmaktadır. 

Gerek bu tarlhtenberi mezkiır 
hat beılndı! teesds eden yenı dev
\et rejimi ve gerek BaltanJı kamşu
lanmızla mthıuebet bakımından 
liman~ ...... dltlnllea te 1-

hattımız Balka 1 'e garp memielcet
lenne olan mDnuebetlerunizde h11· 
auf'I hir ehemmiyeti haizdir. Balkan
lar arasınJ solcu münasebetlerim 
in1rifal ett'rmck u;ın alurcn 9'ılga
nmn da ahi! olm k U~re Balkan 
Devlet demiryollun a sında ten
Jlilli amumf ve mll$fterek bir y.olcu 
tarifesi ihzar edUmı ir. Ali.kalı ı

darelcrce, bazı meruimin ikmalin
den sonra bu tanfe yakında meriy 
mevkune ginni bulunacaktır. 

Eşya tanfe!enn g<"lince, hPr 
mmtakamn ve mad<lenm ticari bu-
susıyctlenne gore deği mektedır. 

MUbayaaJlll mUteaJcip efY& tarifele
rinin de Tra.kv~nın ıktısadl ihtiyacı 
na ~gun bir şPlulde tadil ve ısla

hma gı ilr ı ir. Eıcümle her nevi 
nakliyata m J 1n lunan ve kullanı. 
Wı tonaj hllddlne götf değişen yüz
de yirmi bet 111 elli temilli gnıpli J 
'e aynı dere lerde tenmitlı kavun 
yas. meyve ve sebze, canlı ha~an, 
mesa.ıerı, odun ve kömitr, Zahırt: ,. 
hubalıııat,. tua 'T tiJJ nakliyata mu 
tc J k dı< r ti k tarifeler tedrı-blrler etrafında Nafta çckJletimizm 

allkalı daire1eriJ1den ajansımıza ma
leGmat vennelerl ricasmda hulun- tir 
dok' A1dJtmuz notlan qağıya sıra
ltyoruz: 

m "nyet me,·kfine v z dılmı -

'Hundan başka evvelce Sirkec 
2'8nllda pek yukaek bir hadde bu
lunan '"' 1stıınbul ti areti için cid· 
den ır bir yük olan t.ahmil ve tah
liye ~u n ton b na 90-100 ku 
ruştan 20-25 kt ı edümiş-
tir. 

\alacaktır, ne namus. 

t 
İnunlar bu mecburiyete kendi

lerini aevkeden koaıf'l dUfmanlara 
tazelefmif bir kin •• nefreti• dlf 
bilerken, yeni peyda ettfklerf so-
tuk kanlı bir mantık v~ insaf ile dil 
şOndüler. ~. dediler~ trafımız. 
daki bYialeri 4tlfmaR bilerek 0114 

lara kar:,ı müdafaa için hazırlanı
yoruz. Fakat onlar da bizi kendi
lerine düşman za.nned rorlar; on • 
lar da bizim taar.ruz ihtimalimize 
kal'fl vatanlarını mu haf aza mecba 
rJyetiai duya7or1ar. 

Ahmaklar' diye Jlaykırdılar. 
Bizde lı~ onlara kar ı dflıJ!llanbk 
hf.ui war mı 1 Biz kendi k6femis
de, sakin, rahat. çalışmaktan Uf
ka bir .,ey dl.tftnmü ornz. Neclen 
bize böyle fena nıJ etler atfediyor
lar! Neden eauız yere kuşkula
nar:ık hem kendılennı bedbaht e
diyorlar, hem biziJelikete abyor
lart. 

Sonra, iDMf ett ler. KOID.fU)anmız 
o kadar ahmak, deiil diye dU.İn· 
d01er. Çlnkil, ortada çok fena mi 
sa1ler vardı. Hiç bir m iletin lals
nfl niyetine inanılamazdı. Fınat 
bulunca, hepm milteca\'1Z, vah.,t ve 
ı ısaf ız davranma ta. Akil, mukte
dir, olnamu,, zeka diye baflanna 
çıkardıldan l>ir takım kinuıeler, tor 
lu ttırlu bıNı cahh•r ~nde, 
mutta ı1 mili tl r nra na kin ve 
:tf mat ızlık nttsredivorlardı. De -
mek kı h.-rke mazurdu ve herkes 
kar ı md kini k bah:\tli gormeie 
biu:arur me~ yaldı? 

Şu halde bunun çareAi nedir? 
dediler \"8 buldular: En ell, millet 
)erara ı emni~eıs·zliği ve i t.ikrar
. ızhğı i ti. mar ederek kendilerine 
ıııöhret, Rervet tahakküm vesileleri 
ihda ed n zima darlan llÖ7.e ka
rıı::hrml\·a hm kararmı verdiler. So. 
nra, dün~" miJlet.leri ara mda, baki
katen milletlerin d °'ilnce ve emel
lerini temsil eden kim!.\elerden mü
rekkep h'r ulh lrn f rırn~ı toplam 
Jar ,.e burada her türlü taarruz e
m Uennden vazgcçmiıl biltun muh 
temel ihtililflan hakemf' havale et 
meyi k&Hl ebni butuı harp kuv
vetlerini ve \ a ıtalanm kalchrmıt. 
bürrly t ve mılli hikimivet rejimi
ni kabul etm'g l 'r n illetler konfe
der ~vonu teskil ettiler. tık defa o
larak. bü iin ınsanlar rı hat bir ne-
f aldı. 

Fak t. 1 p ı ada veni bir id
det ke beden harbin top se!lleri, u-
1.ak arktan ak den a.tes lrOriiltü
leri, A'kd~nızin le ynasmağa başh-

ftletme tarzı ve dahiB hiznı"t 
mtlııasebetlerl devlet demiryollan 
usuHlııe tunamen intibak ettfri)miş
tfr. Hallt manuebetlerinf iclare e
den ltletme nlzammesi Anadolu 
lrumnndakf hatlarımızın &) nidir. nberi ır t 11 dal a u ultular ı ç c ıkca 

Dmet demlryollanmıan ~·et
mesinde takip ettfğl iktisadi sistem, 

zamanında pek durgun bir vaziyet hu) a bulutunu çarcabuk da)( 
u- nan l can en 't 
naklıya n ~ t g ti k v lfiseyill Oabid Y ALÇI 

Ereğlide ''Millet,, Va
puru Nasıl Battı ? 

• 

(.......,. l inci •7'••aMa) 
meğe mavatra1' olan Antalya ft

JMlft alftriaf flJle '1FOI': 
- lllUet vapana IMlaclaa t .. 

ııe evvel Karadenizde çık•n büyflk 
fırtınada mlhha bir bu atlat -
DUl)b. O A111an Ama&r&da denize 
tutulan vapar demirlerillf ketm1if 
oldutun.dan kara1• 41Gşmek ve par. 
ç.al&flmak telılikMine maraz kal
mı~ı. Fakat o zaman Halil kap
tawn idarlıliDde bulunan s•mi de
nizde traverse açılllllf ve ~Gkle 
Sinep limanını tutabihnitti. Kaza • 
dan bir l'ectı evvel Eretli limanın
da ltulunuyordum. Barometreler 
dfltmea-e başladtKI ıçın bOtOn va
pur Jcaptaalar ara•ada umumi 
bır endilJ'" b11flamlfl . Hare'lı:etım
den OD dair k evvel Mill~t vapu
runa siderek u ari Be im Ozberk 
ıle prilfmii\t iım Bana fırtınadan 
endıteli bir MJrette bah derek ih
raluveleri in de kifı miktarda 
mevcut ~madıırmdan denizde u -
zun m ddf"t traver ~ t lamıJ .aca
inn ö J nn.tı. 

A aldıgımız mahma-
ta nazara fırtma -.a."1 dıktan ıııon
ra Millet vapuru denıze açılma(a 
vakıt bulmadan birbç ene e ;vel 
oran batan bir Y nan 

11• barakmak ve 7ahut u hqtan 
ı.ra etmektir. 

Kıt .... M rb nöltet bek .. 
lemek mecburiyetı.ü olan 1Ma va
purlar her ,On ölüm tehlikesiyle 
.kaqı karş11a bulunmaktadırlar. 

Deais Ticaret llCldQrlüitlne ıon 
Y•P•lan mlraeaatlarla ıemilerln 
D6betleriniBeykoz,Bü1ftkdere,ve 
yahut Btb11k limanda beklemeleri 
ve ancak birer ildfer Ereiliye ~t
meleri için diteklerd& bulunduk fa
kat aylardanberi bu havatl me
aele hakkında bir tOrltl mJlsbet 
bir karar verilemedi. Bu 1"azfyttt 
kar "Unda bu gibi kazalara hiç de 
lı.t~" t etmemek icabedcr. Bun -
dan hıt"ka EreğUde .fö gffn bPk
lemf'' me<:buriyetinde bulunan bir 
Kem· f"fl &falı 160 hn da kömür' 
yakmak merburiyetinde kalmakta
dır. l><'n z Tıcaret Müdürlüğün -
den mendırekfer ve limar.fan nız 
) aınl•ncaya kadar kı~n Er-eğli H
m n' d kömOr ilk cm k için 
nölJe. beki mek ışiıı· hır t'ce' e 
ko) 11rak bu me~lenin b r mOrn . 
be he.) eti nezareti altında Boga -
zın heı·hangi bir ) rinde yapılma
sını beklı) oruz. Beli i '-undan •n
r:ı bıı gihı fac" ı ın Ö"lflne geçile
bilir. 

Milletin mürettebat.: 
Rat lll \ ap ruıı •• bıt \ murct

teu::ı ı t m ) irmi 'k " l r Euı·ların 

i im terini ) azıyon z: 
Sü\81.: B im öz k. fk , i 

SÜ\ ar· Tahir Kopuz, BirPıc, çark
çı Mehmet Eren, 1kınc• ı;"rl ı Mu
rnd l·:ı n, Lo tron o Ah 1 Al -
dm, ta~ fıılar: Alı B. 'km·a, Ah -
m(ll l z r, Mehmet Alı t:r er. i, Os
m. ı n ka) • Ali Gul. Dur n Çan 
kır. n~ Hru ,\Jl Gev ZC, Halıd na~

k:n a, o,.m,m Ge,·cze. Sabri Sarı
gil. Rıza Yılmaz Çelik. fzzcl Dur

ııı B·n k. r. H san Arma rnn. 
Ha', tı lrnkkıııda n ç h'r m. hı

n t .ıl ıım. 

çok m r.ı lı b ·r h \atı ' rdır .. 
K el b hr" 

7 8) o ra n im kaı>ta
tlu u hab ri elm' -

• n 50 ı l 

Karadenizdeki 
Facia 

Her ~ laf. 11111 ,_. '* ra
ela. bıldıp;an,or. •"'IUltl• 
facia deniıl facllll ..... Kanıdmls. 
......... lmlıllnlt - JdlpGrllllıl
..... iki pmlJl de ........ çeki 
'JW· Ve aym bir llayl küu* llİI' 
ntandlıı kitlemi .alarm arumıda 
kaynayıp gidiyor. Gem ~ 
fed aJdbetinl unutma""• bmaa m
ar vapuru fac:iut instmam edlJıor. 
Beytnlerini beyu köpükler hlllllde 
1"a &91Jdanndald aivri bplan 
bulayan xavalh mert deni& çocuk· 
Jarın.ın hatırul, hH)hnid ebedi 1Mr 
kara aialc btirUmOfken timdi iM 
Uılillet) npurunun batatuu ve 20 
erkeğin, 20 Türk aiJa rel8UUD. bolul
dugunu haber alıyonı&. 

Burada, ne kabahati batari Ka· 
ra.derume bulacagım; ne V&Plll"Jll 

çür~ ve köh olduğunu iddia D
re rnusevi lan sahibine \le gcmı
nin bö~ l dcnızlerin aıguı bir mev 
sımmd yohı çı~ i&bı veren 
:ıl"kad r memurlara çatacabm; ne 
de f1r•1na h berini vaktinde EreY-.ı
ye bildirmediği soylenen daireyi IJI, 
fştı> suc;lu göstererek takibat icra· 
sm. lalt>p t:'d .m 

Sa.dece bf r noktayı kaydetmek 
istiyorum. Acente 11ahJbinın bir p
zetey · yl ığt 1er c:ok dokun<'11 
bana: 

Vapurum - 000 lrr ya lligor
tal dır Fakat ketkl içindekiler at 
kalaydı da bu paranın lki m llnl 
vermt"ğc razı adım 

Bu 807.:lcrın samimıyetten ne k2· 
daı uz k öl luKunun bilm~ farkm
da m ı nı )' anm asırlık c;:Urilk va 
purunu 2.54 ıoo hraya aagorta ettir· 

eıtıeyi unulnuv"n bu muacvi vatan· 
daJ) h olına211a arkalanndan ae
falet.P. bırakacaklan ailelerine ufa· 
cık t olsa maddi bir yarWnı tennn 
etmek re kara &uluda kaybo· 
lan vatan ~uklarının hiç birinin 
hay tını s 6oı tny kn dugunu llÖV· 

remıyor 

Eğer bu tahmınım doğru ise, ne
ti ıtabanl o, ~rük vapurunu b"\ 
m m hangi gorta firketine ba • • 
m ıa gore mükemmel bir fiatıa aat
m lacak ve yeni yıl ıçin açtığa 
deftennd bu rakkam, yılın Ok ki· 
n olarak görilnecektir. 

Deruz uguı, vapurlar çtlıiik, li
man 'ok ise hiç olmama pındillk 
çürük g milenn en Urftklerini mev
sınun n kotu d vnnde denize çı

karmıyahm v her felaketi ~ 
rek acenteltti mftrett babn hay t· 
lanru · rt.ay koymağa mecbur 
edel m 

hfzmetlerln ifa ve Dcretlerfn tayi
Dinde halkm Drtlyaemı, memleketin 
lktiadt hnHnlanm dalma g6z ö
nünde bulundurmak eaındır. 

ihracat ı ... mn ın bu yold&.'l -
da sevk tmk nnı ihzar t ek i- Litvinof Varşovaya y clkPıı tere 
çbl ilk merhale lmak üzere Türk, gi iyor ''aınıru d m·r 

min olun mal t ıdır. 
uaunaıı Tan Ilir <?rkck b"r d kız ç<><:u var-

t 1eri onlara bıraktıgımız halı ' 
görüldüğü gibi sadece çürük gemi
lerini sigortalıyorlar. Som-. da f&
lüet vuJnwııda rahat odasımn, ım.· 
roken koltuğunda (eğer telllet ol· 
masaydı, bu pMaDın on mislini ka! -
betmeğe rua idim) diye imanlyet 
duygulanmızl& alay ~ . 

Bu esasın yanmda yine ayni dik
katle takip etmek mecbunyetinde 
bulaDduiumn diğer mühim pren· 
llp de usart ttcretlerf zarart mas
raf ı..p 'dalı Qarblllh••ktn'. 

.... 1la -*l'dlıa llarelr.ılt edle
rek prJı: deınlryoJJannuı mllbaya&
• hın aoara ..._ • .,_ mkm
ta veren ~ava aaüat ,..&ca ta· 
rffelerf ıaJab edDmlttfr. Bu1i7I ta
rifelerinde adJ biletlerde mftnıH~lt.
ll!lin eJıemmiJetiDe .-,...., Jir
ad ile otul arasmda Pli ..... 
16ııtleilyle .pt ve tıç qlak brnıt 
IJBetlmde '* tlaet u.riDdm aın
ca ayni derecede m&tefavit tenzilat ,.,......,,.. 

ı..tauuı. Mrne ft Kırklareli 
Al'UID4lüf manasebetlere tullalr 
eden anabat yolcu tarifesiDde de 
ayni ~ tatbik ec&rek mevcut 
tenzfllt nlsbetf d biletlerde yibde 
elU,.. ılctft - d&rlşlıa Tf,llde altmıfa 
ıwt edilmiftlr. Ayrıca halle ft ti· 
caret mUnuebetleı inci& bftyilk bir 
nğlaet ...... ola pup alle llült
leri ve maktu öcrt'tll halk ticaret 
biletleri bu nma da teşmtl edilmff
tir. 

Bundan bqka Edime mUnue
betlerial kıolaylaştınnak maksac1ly
Je Kıılelümps, ıcarup9 araar. 
daki Yuaan demlryobrma aft b· 

- lcretJeri l8sfDcla de claldll 
fOlculnnma _.,Jewr bJnwlr 
kaydlle 1ble otm ile • ...... 
1-D•t t.eadD edllmlptr. 

Kdba ..,..._. A .... 

irlcri ke ıl- dır. Bedi i rniı d ki erkek ço ugu 
Yunan, Bulgar d mu·yollan araam- Peşte, 3 ( Hususi ) Sovyet dik n SQnra d a ılamadıgın- Xababl5ı lise inin birinci ınıfma 

dan Guhinçde i e Ke tepe ara- devam etmekted;r. Kızı vlidir. ela Romanya ve Y: ı o vya hu- Rusya Haricı} e K na ri Lıtvinof 
datlanna kadar m rek tenzilli bu ayın onlanna doğru Var ovaya 
beyaclmBd a.lr eşya tarifeai meri- giderek Leh Haric'lye Nazm Beck 
.J'9t lllft'kHnıe vuett.irflmiati. Baş- ile gorii.,ecektir. 
ilca illracat eşyamm ihtiva eden Bu esnada Sovyet-Leh ticarw-t 
1ııa ...,.._-ek tarif c esti tlcretJere anlaşmam da ımwanacalrtır. 
nuııran yflzde Jinaf bet llıe elli a- • • • 
rumda bir tcnslllb fhti• etmekte n ~tediye otobüs icletmek 
"fe maDarmuma bndi fttlaitimide ue • • .,. 
w tet 1uannı1e aenec1t ile A~ ıçın para anyor 
_.m1eıı1ne irsaHne lmUn ver- Ankara, 3 (Huaaa mahabirimiz. 
mektedir. den) ı.tanbul belediyesi otobBa 

8a ....... tMip ettiğimis gaye imtiyu hakkım kullamnak men 
temilli tarife prtlanm merkezi ve Belediyeler hanktamdan yanm mil
.... Avrupanm istffıJAt paarfa- yon lira istikraz için Dahiliye Velrl· 
rma kadar teşmil etmek olduğu içir, le\iıse müraeaat etmifth'. 

Yapeinya demi,,.ollarfyle yapıl- ınnoaıca m saıt u nmaJ[ r. 
m~ olan ipttdal bir anlatmada yu- Bu itibarla kendisine taan'1k e-
kardaki -•rm Alman. 'lfaear v den mübayaa kanununda tarifelerin 
ttalyaa tfm•difer lmdutlanna ka- aman De mukayyet olmaksızın 
dar tepnOinde premlp polrtıamdan tedricen intibak ett nleceği saraha
mutabakat hasal obnuıttur. Oeıet ten ifade edil iştir. 
tarif•niD önil.mür.deki de91ede me.- Kaldı kj T n n iktisadi ha
l'İJel mevkiiae ~eeethd rtmft yatfyle allkalı bahın n bilümunı 
etmekte1iL ,.alcululr mOnuebetJeri ve başlıca 

Yeni yapılacak tarife W.1'VW'- ticaret madd~erinln Ueret taritele
larma ıeUDce. yukarda izall edildi- r' bugtinlrü tartlara tevfik edilmi11-
ğf gibi devlet demiryollan meınle- tir. 
ketin mUnakaW ihtiyaçlannı adım 
adım takip ederek !Uzum ve Dıtiy..; 
haJlnde lcabeden tarife tedbbierini 
derlı&I almıktıdır. Şuna da ilive 
edllebmr Jd Avrupa hattımm pr9lr 
Jmtett111 mmtabnm ~ ft 
pnbe ballı bulwulula beJMlml
.. nakllyat mftnıeebetleri ~ 
ana hatlarmmla tarife Mlrt111n
... ima 1* samancla mutlak lllr 

Tam bir mw.k itin lllftZU&ta 
tmıaa ede&ı w kMunen harici müna
sebetlerde ali,bh bohmaa bm hU. 
kiimlel · her iki tarafa da _,,.. 
nm tepU 'cahetmektecür. 

Bu ~ de Sirlıııeel • Bay .. 
darpqa ansqedı te8ili mnku!w 
feribot h•ımettntn faaJVate Pelrll
......,_ ma ı.- d0111t11 tat.
mfll edilir. 

ıundaki kumluk K~r~kal ma - Vapur aahihi anlatıyor: 
halline bindirmı l ı·. nu vaılUrun Dün batan vapurun ahibi ve 

MUAAD SERTOOUJ 
va-zil eti tehlikf' "zd r. n·ger va _ Barzilay ,rrketin'n mOdilril Ba) 
purlardan Anadolu, Atılla ~e Şa- Barzflayla konu~tuk. K ndi i de 
dan vaqmı laru ın da kw·tulabile • facıa haberini alınca çok mOt -

~e:i :~~~k~:kt:~\&Gh:::~~r::~ e ·~0~~ş:~tee irim. Bu facia Hamidlya '' lonfı 
den 'kara)a O\\&r&U dokuz "apu - beni çok harap etti. Ancak kaza- Amerikayı Gı.dlyar 
run kurtarılması iç'n hemen fa- nm bukadar çok kurbanı olacağı-
ali):ete ıeçerek mahalli kazaya nı zannetmiyorum. Zaten •emide Beynelmilel HeY)'Ol'k _.... 1-
milteh~ kaptanlar emrinde tah- balanan!arın miktan yirmi 1dfi nftınllwleld Mayıs ayı içlD __.. 
lisi) e vapur lan ırondermi.ıftir. Fır- idi. Kaza bğrendiğimıze gôM sa- cakt&r. H~miz btı wpşe _. 
tına ııebebivle denize açılmaRa mu- bile çok yalan blr mesafede cere- IÔI mikyuta iıltirab karar ..... 
vaffak olan Vatan 'apurunun fır- yan etmiştir. için hamiı1dara devam edı'h tt. 
tına), atlatarak denizde travers- Buna göre bir ok nrkadaşlann dir. Haber aklığunıza göre \ll:ıAm° 
t.e olduiu haberi dün tehriınlze kurtarılmış olması mGmkündOr. timiz sergi mtlnasebetBe yapllcak 
gelmiştir. F&rtma e ı ., da deniz. Telgraf ve 'r. lefon hatlanmn bo- merasimde bua- .....,ak ._.. 
de bulunan Sebat vapurundan dan zuk olm ~ 6z6nden hiç bir tat- Hamidiye mektep pmhıi ile Koca
hiç bir haber ahnamaını~ar. sfla Jm:ılt mOmkQn olmuyor. tepe torpidOIJUJlu Amerib.Ja &&lıcla 

Al•k•dar kaptaaı.r.. k•aalar G<!m Er it Y k ür alm k üzere recetttr. Bu gemDerle denls t.w.. 
haldwula fikirleri ve dilek'-iı s:'tm" ti. Fakat h O b 25000 leri de gldeeıeklerdlr. Harp pma. 

Vukua gelen bu de iz kazala- 1 r ' • ıgortal dı. rimizin döa&pe P'nmmz 119 Ama 
rı hakkında dün kaptanlar cemi- Denıze açılan ••purlar ~fliye limuı1anna da 1tfnyacap ...... ., 
~ titrle görü üiilmüz birçok Döndülc1' nlmektecbr 
kaptanlu u ıları söylemişlerdır: GPÇ v lrit dı tom 

- Vukua gelen bu kazada kur ~ "' f1rtın e d "zde 
banlar olüme bil bile boTUn eg • travel'!le • ıtmata muvaffak olan 
mi 1 rd r. Kömur almak üzere v purlar fırtın ~ ı k ~ olarak 
Ereği ye s den vapurların liman • atJatmata movaff. k olduğundan 
da "45 .. alin bd&r k Kiıldan o- bir lmımı teh:ır ErE-fl ye b r kıs
luyor. Komür yükl m k ç·n hi~ mı da Sfnoba d nm ~ muvaffak 

bir tesisatı olJDıyan b l'man Ka- =o)=11t=Uf=1Jra=rdı~r·========== 
rayel ff bata rüzpr a daima L~ de __ 1 I 
açık oldutundan fırtıaa- ıznnr &e1Ze e 
larda bUtan vapur) apaeatı 1-lr, 1 CA.A.) - Bu abü •· 
79dnt ft Y• den· aeılarak dal- '*..,.bir .. 19'9 llddetl 119 81-
plırla pençefefe pençel• iti ta- :'!. Wr ,.. -.tip W. alur • 

-,,-t JOlltur. 

Do· mabahçe hadisesi 
suçlu lan 

Ankara,3 (Hususi muhabirimll .. 
den) Dnlnwllahçe fadasım tet-
kik eden Mllkiye mtfettitleri f. 
lekeyi Dahiliye Veklletlne vermı,. 
lerdir.Eski tstanbul valfll JrfuhittlD. 
Polia mlldllrtl Salih Kıhç, po1ia ml
dllr muavini Klmuran, BeJOibı 
bJm&lwm Danı,. Betlktat ~ 
.... ft onda ftllt• --~ ..... _~,..... ..... 
hatll ........... 



Kara Ahmet Nasll Cihan Şampyonu Oldu ? 
Tefrika No: 16"' :YAZAN: TEVFiK PARS 

lstanbul fü;eleıinden birin-
r den mezun bir genç tanıyorum. Us 
Ju aklh bir çocuktu. Ailesi borca. 
girdi, evini ipotek ettirdi, tek oğul- Kara Ahmet İstanbulda 
1 arı iyi yetişsin diye, tahsil etmek 
üzere Parise gönderdi. 

Bu genci tam bir sene sonra tek
rar gördüm. Sömestr tatilinden b·l
istifade memlekete dönmUştü. Gen· 
ci gördüm dedim. Fakat sadece bu 
kadar .Zira tanıyamadım. O haluk, 
mütevazı hatta ma.h<;up genç kay-

Kara Ahmede .Hayatının Yegane Mağltibiyetin 
Harbiyeli '' Pire Mehmet ,, Tattırmıştı 

bolmuş, yerine yUzU pudralı, kir
pikleri rimelli, dudakları boyalı, ga
yet zilppece kıyafetli, çirkin çirkin 
konuşan, laubali ve küHtah<:a konu
!'jan birisi kaim olmuştu. 

Ailesi onun bu haline çok üzül
dü. Kendisini bir daha Avrupa.ya 
göndermek istemedi. Çocuklanrun 
ısrarına rnı..,ümen bu kararlarını tat
bik ettiler. Ve bunda da isabet gös
termişlerdi. Zira birkaç ay geçer 
geçmez, Türk muhiti, temiz ve sa-
de ya§aynı ve düşünceler bu çocu
~' Parise gitmeden evvelki tabi
at ve ahlakını yeniuen elde etmesi
ne çok hizmet etti. Ve Türk vatanı 
kaybetmek 'tehlikesine mo.ruz oldu
ğu , bir evladını tekrar sinesine 
çekti. 

Bu, tek bir misaldir. Fakat bu 
vak'aya benziyenleri o kadar çok· 
tur ki, Parise ve buna mi.imasil bazı 
ecnebi hükumet merkezlerinde tale
be ile temas etmek, bu Rekild birçok 

tıedbaht gençlerin vakitlerini ve ha 
ba veya analannın binbir zahmet 
ve meşakkatle elde ettikleri parala
rı ha vaya saçtıklarını gösteı-ir. 

Bu hususta dikkate alınacak bit· 
n1escle, devlet hesabına yabancı 

memleketlere gönderilen talebelerin 
tedris ,.e forbiye hayatına nC2are 
ı.tmek için gönderilen talebe ispek
törlerinin, kendi hesaplarına tahsil 
icin harice giden Türk gençleıile de 
aliikndar olmalarıdır. 

Liseyi bitirip yüksek tahsil yap
mak istiyen Türk gençleri henUz 
hayata yeni atıklıklrı bir çağda, her 
türlü nezaretten uzakta yabancı di
yarlarda bn•q bos bırakılmamak 

için ana ve babalara bir tek tav:-ıi
ve kafidir. 

Bu, vak'alardan alınan tecrübe
lerin bir mahsulüdür. O da, evlat
larını. Tilrkiycde yüksek tahsil sa
hibi kılchktan sonra ihtisas için yn
baııcı kültür merkezlerine gönder
melidir. 

Şi.ıİlhe iz ki çalışmak niyctind•) 
olmıyan, vaktini, sıhhatini ,.e para
qını i rnf etmek i. teyen gençlere 
bu da bir tesir etmez. Hayat, ellisi
ne gelmiş adamların da akıllarım 

kaybettiklerini ve çocukla§tıklanm 
gö11teı ir. Fak. t ne de olsa, bu tav
siye, biı çok aile f adalarını umu
miyetle öııtine geçebilir. 

TiLKi - y 

Diyordu. 
Kaı-a Ahmet, hepsine ayrı ayn 

teşekkür ediyor, gece köyde kalın~ 
sını jsrar edenlere~ 

- Bırakın beni gideyim, diyor· 
du. 

O ne kadar gitmek, hemen yola 
çıkmak istiyordu ise, köylüler de o. 
nun köyde kalmasını, hiç olmazsa 
bir gece olsun misafirhanede yat· 
ması için o kadar rica ediyordu. 

Kara Ahmet, köylülerin bütUn 
ısrarlarına rağmen yine kalkıp git· 
meğe yeltendi, fakat o sırada ağa· 
nın kendisi geldi. 

Ahmet ağanın hahnnı kırama~ 
mış, onun sözünden dışarı ~ıkama 
mışb. 

Ne de olsa koca bir köyün ağası, 
binlerce insanın babası, anası idi. 

Köylülerin yanında onwı batmnı 
kırmak: 

- Canım bırakın beni! Y·llıı .. a· 
dan alıkomayın ! 

Diye baylormak, herhalde hoş 
bir §ey olmaz, J{ara Ahmet glbi saf 
bir köyJü çocuğunun terbiyesine sığ. 
mazdı. 

Ahmet bir kaç gün K&.l 8l'Uma 

köyünün biiyük nüfuzlu ağası Veli 
beyin evimle misafir edilmiş, şere
fine şenlikler yapılmış, eğlenHmişti.. 

Ahmedin bütun yolluğu hazır

lanmıR, heybelere konulmuş al bey
girin sağrısına vurulmuş, kendisi de 
Köroğlu gibi gümü' eğerin üstüne 
kurulmuştu. 

Başında köyün ağası olmak üze
re bütün J{aracuma'lılar onu sela
metlemişler, arkasından: 

- Haydi Kara Ahmet, yoluna
e,:ık olsun! 

Demişlerdi. 

** 
Kara Ahmet ıstanbuJa gelir gel

mez doğru köylülerini bulmuş, on-ı 
.lann yanlnnna sokulmuştu. 

Rvvela kentlisine bir oda kira
lamış, yatağını yorganını hemşeıi

ler:inden bulmuş uydurmuş, ötesini 
berisini tamamlamıştı. 

Yalnız, beygiri kendisine yük o
luyor, onun ahır kirası, arpa, samaa 
parası bir hayli yekün tutuyordu. 

Köylüleri gülüyorlar: 
- Sen pehlivan bir adamsın, bn 

beygiri ne yapacaksın? kaldır başın
dan at, bize kalırsa götür at paza
rında haraç mezat sat! 

Diyorlardı. 

Kua Ahmedin aklı bu işe yatı
yor, zaten o da iyi bir müşteri çık
sa al bcy~iri satmak, başından at
mak için can atıyordu. 

1 Halkevleri ı Para.~ı yavaş yavaş tükeniyor, 
.. ----~~-----·-----....: sabırsızlıkla ramazanda direkler a

Beyoğlu Halkevinden: rasında yapılacak pehlivan güreş-
7 1/939 cumartesi günü saat leı ini bekliyor<lu. 

14,30 da I<..vimizin Beyoğlu İstik _ Parasızlıktan yemiyor, içmiyor, 
lal caddesinde Nurziya sokağında her şeye perhiz geçiniyordu. 

Onu bu hale sokan, vaktinden parti kurağındak.i temsil salonunda 
evvel parasız bırakan gözü gibi sev-7 - 15 yaşındaki çocuklar için ay-

lık çocuk temsilimiz vcri1ccektir. diği, yemeyip yedirdiği al beygiri 
1 idi. 

Çocuk arını göndermek istiyen Bir gün onun da yularından tu-
aiJelerin Evimiz direktörlüğüne tarak at pazarına götürmüş, hat'aç 
miiracaat ederek kart almalarını mezat satmış, kemerine bir kaç ku
rica ederiz. 

r~ atmıatı. 
., . --

YENt BiRUK 
3 üncü sayısı, yeni bir merhale 

te~kil edecek dolgunlukta tam bir 

ihtimam mahsu1U olarak çıkmıştır. 
Hararetle tavısiyt ederiz. • 

??. 
• • 

}{ara Ahmedin nnıru yavaş ya· 
vaş bütiln 1stanbula yayılıyor, o de· 
virlerde harikulade pehlivanlar ye
tiştirmi§ ustalan, harikülade güreş
ler seyrctmiı insanları adeta bir me
rnk c,;arıyordu. 

Herkes namı dillerde drılas:ın 

bu adamın, bu meçhul pehlivanın 
bir güreşini görmek, hakfüi kıyrne-
ti hakkında esaslı bir fikir t.-dinmek 
istiyor, onu~ gtircşini dört ·~f.?:le 
bckliyoıdu. 

l{nra Ahmedin tstanbuıa gei;1i 
tesadüfrn bir ramazan ayına ra:st
larruştı. 

Di.re.klcr arasında ve tiyatrolar-
da yapılan güreşlere iştirak ediyor, 
fakat kendi:>iııe ıakip pebliv.ıu ..;ık
madığı icin başa konan ikramiyı~le
ri, güı·e · tutmadan cebine atıyor·iu. 

O devMerde K~ra Ahmedı rakib 

.t-'1re MehM<.dln btr ırftreti arka ıahaede görünen Kara Ahmettir 

hatla onda.n da.ha ilstan pehlivanlar 
yok değildi. 

Fakat tesadüf her biri bir taraf· 
ta. bulunuyor, Kara Ahmedin r.nlar
la karşılaşmasına imkan ha~ıl ülrr:ı1-
yordu. 

Mesela. Koca Yusuf Avrupayrı 

gitmişti. 

l{ntrancı, Balıkesil' tara flanııda 

, 
Pire Mehm~din ıon resimle-

rinden biri 

uzak bir köyde oturuyor, oı acfa 
münzevi bir hayat yaşıyorJu. 

Diğer büyük pehlivanların her 
biri bir tarafta idi. ı 

Bu vaziyette Kara Ahmet, 1stan
bulda adeta rakip bulamıyor, köy
lerde, düğünlerde yapılan güreşlerin l 
başa konan ikramiyelerini, soyum•p 
ortada dolaşarak, tek başına pe~
revler yaparak kazanıyordu. 

Bazan kendisine hasım olaralc 
değil de, sırf halkın merakını tatmin 
maksadile kendisine cıkarılan peh
livanlarla yalancıktan oyna~ıyo~·, 

sırk canbazları gibi halka kendıd 
göstermeğe çahsıyordu. 

** 
Kara Ahıne<lin köyünden tstau-

bula g·etdikten sonra hemen hemen 
hiç öyle tanınmış pehlivanlarımızla 
yapmış olduğu bir güreş yoktur. 

Kara Ahmetli yakinen tanıyan, 
onunla beraber uzun müddet arka
daşlık yapan eski pehlivanları bul
dum, bu hususta onlarla da görüş
tüm, fakat hiç birisi knyde değer bir 
mali'ımat veremediler. 

Yalnız Kara Ahmedin, pederim 
Pire Mehmetle Dudullu köyünde 
yaptığı bir güreşini anlatıyorlar ki, 
neticesi bakımından çok mühim o
lan bu güreşi, eski pehlivanlardan 
ve o gUreşte bizzat bu1unanlardan 
Bay Dervi§ Fazlı'nın ağzından din
liyor, bütün eski pehlivanların da 
tasdik ettiği sözlerini aynen nakle
diyorum: 

"BllyUk pehlivanların her birinin 
bir tarafta bulunuşundan Kara Ah· 

met, onlarla güreş tutamıyor, mey
danlarda rakipsiz dolaşıyordu. 

Bir gün, Dud1ıllu'da bUyiik bir 
dilğün olacağını, Kara Ahmedin ve 
bütlin pehlivanlann orada buluna
c.ağını işitjyor, o gitnli glireş merak 
lılan iple çekiyorduk. 

O vakitler, bütün gençlerde ol
duğu gibi bencle de güreşe karşı son 
derece bir merak vardı. 

Hattfı, kbbe filan da yaptırmış, 
fırsat buldukça da kendime hasım 
olabileceklerle bir çok güreşler yap
mı~tım. 

Fakat bizim ismimiz diğer peh
livanların yanında tabii solda sıfır. 

Neyse diyeceğim, bütün İstanbul 
gibi ben de düğün günii Duclullu'ya 
gittim. 

Köyde kalabalıktan adım atılmı
yordu. 

Davul zurna sesleri daha bir saat 
uzaklardan duyuluyor, herkesin 
duyduf;'1.ı heyecan sararmış yüzle
rinden okunuyordu. 

Güreş m<>ydanının etı-afını bin
lerce insan çevirmiş, mabeyne mah- 1 
sus zat için hmmsı \H<iıı·l:tr dikil mis-
ti. . 

Lafı uzatmıyalım, güreşler y:ı
pılmağa başladı. 

İlk musabakalar olup bitmiı;;, 
Ali Ahmedle biı· bahdyeli berabere 
ilan edilmişti. 

O sıradn kulaktan kulağa: 
- Pire Mehmet gelmiş, soyunu

yor! 
Havadisi yayılıyor, herkes etra

fına lıııkmıyor. ar:mıyordu. 
Ben de yerimden kalktım, -;ıöyle 

lıir arl:aya baktım, hakikaten Pire 
Mehmcdin etrafını mektP-PliJer sar
mıl', acc-lc acele soyundur,ıyu lardJ. 

O zaman Pire Mehmet daha top
çu mcktebiıı<le talebe bulunuyor
du ("'). 

Tatlı güreşleri. çevikliği, ve peh
livanlarda az görülen 7.ekiliği yüzün
e.len kendisine taraftar büyük bir 
kitle toplamış, memlekette oldukça 
~öhret kazaııınışt ı. 

Ha rbiyclilerin teşyii ile nıeyda
na fırlarlı, ve hasmı olan Bandırma
lı Mehmedi, bir kaç tatlı peşrevden 
sonrn kıvırdı, yendi. 

Aı·kasındım bir iki pehlivsn daha 
giir.:-5ti. sıra Kııra Ahmede geldi. 

Kara Ahmet, soyunup meydana 
çıktığı 7 nıan, kimse onunht tutma- i 
ğa cesaret edemiyor, Pire Mehmet
ten daha üstün pehlivanlaı· bile 
r.ıeydanın kenarında oturmuş, öyle 
scyrecliyordu. (Devamı var) 

("') - Pederim Pire Mehmet, 
316 da Topçu harbiy.,ainden me
zun olmu,, 1932 de İkinci kolordu 
Topçu kumandanı bulunduğu aı • 
ralarda, sık •ık kendisini rahatsız 
eden haatalıiı yüzünden tekailtlü
fünil iatemlf ve MiraJaylıkla ordu· 
dan apılmıtt 1936 Niaan 25 le kan 
dökmesinden hiç beklemr.edik bir 
zamanda, hayata aöalft'ini lrapa
mıfhr. 

..... KANUNUSANI 193~ 

Adliye Röportajları 

Mahkiim Oldu Diye 
Sevinen Küçük Çocuk 
"Oh, nihayet sığınacak bir 
Tevkifhanede hergün ekmek te 

çatı buldum. 
veriyorlarnnş,, 

---= cc::s--
Adliyenin sulh ce2'.a ve asliye ce

za mahkemelerinin bulunduğu dar 
koridoru... Hergün öğleden &Jnra 
bu saatlarda geçilemiyecek der"cede 
dar olan bu uzun geçitte bugün he
men hemen kimseler yok... Y aJ.nız 
köşede bir kaç ihtiyar kadın ve iki 
erkek bafi ba.c::a vermişler bir ljeyler 
konuşuyorlar ... Ya bir az sonra baş
lıyacak olan davalarmdan veya he· 
nUz çıktıkları muhakemelerinden 
bahsediyorlar muhakkak... Onlantl 
biraz ötesinde genç bir avukat ka· 
tibi dıvardan indirdiği listeyi eline 
almış uzun uzun bakarak tetkik ~
diyor, patronun muhakc:melerini a
nyor .. 

Daha Hende sıcak kaloriferin ba- 1 

ıına sığınan bir kaç kişi buğulanan 
camdan dışardaki karları seyrede
rek ısınıyorlar ... 

1 inci, 2 inci asliye cezaların ka· 
pılan kaplı. 3 üncü asliye ceza ile 
Sultanahmet 2 inci sulh cezasın.ın 
açık kapılal'ından muntazam ve de· 
vamlı daktilo sesleri geliyor .. Koca 
koridorda bunlardan başka ne bir 
insan ve ne hareket ... Adliyenin bu 
gün en tenha günlerinden biri. Bı.t 

tenhalığa benim gibi; biraz sonra 
gelen diğer bir meslekdaş da Eaşl
yor ve: 

- Yeni yılın ~refine bugün he
men hiç cürnılı meşhut va.kası da 
yok ... 

Diyor ve ilaYe ediyor: 
- Herhalde birden basdıran kış 

kavgacıların <la ka11lanru dondur· 
muş olacak! ... 

Onun b,ı son cümlesile beraber 
karşıdan bir jandnmıo.ıı.ın silabi o
muzda ve fo1üne birini katmış gel
diğini görür gormez: 

- Df'mek hu ha\•adn da vaka çı
karan oluyormuş!.. 

Diyor \ e merakla jaııdaı mavı 

bekliyorum ... 
Uzun boylu, nrslan yapılı ve he•; 

kel duru~lu jandarmanın önünrlcıd 
karaltının Sultannhmct linci sulh 
cezanın kapı~;ı üııiind" dul'duğunu 

görünce bunun pek küc;iik bir ~ocuk 
olduğunu anlıyo111z ... 

Üz('ı inde yn tık, pırtık bir elbiı:;~ 
bulun::uı '\ie ~iddr•tli soğuğa, kara 
rağmen küçük ::ıyaklaı·ı çırçıplak o
lan bu yavru, henüz 13-14 yaşında 
kadar bir (Kaldırım <.,.ocuğu) ... Lü
zumundan çok uzamış Ye taranma
m1ş saçl:ırınm küçük, ince, kirli yü. 
züne bii~büt i.in bir dağınıklık verdi
ği ~ocuk i elierini üzerindeki yırttk 
elbisenin y::.!11arındun <:ıplak vucu
duna sokmuş ve iki biiklüm olmuş 
bir vaziyette durduğu ycı de kıvra
nıyor ve :ıra sıra çıplak ayaklannı 
soğuk mermerlere vtırarak: 

- üşüyorum ... üşüyoı·um ... diy~ 
sesleniyor. Huyır seslenir gibi inli
yor... Ve sonra birden köşedeki ka
lürifcri görünce; yliziinde en kıy
metli oyuncağına kavuşmuş veya 
en özlediği bir ~eye mdlik olmus r.o· 
cukların ani scvinciJe jandarn~ya: 

- Abeyciğim; müsaade et ısı
nayım. Donuyorum. 

Diyor ve sonra bu iyi kalpli as
ı ıııisaade~ ılu , •• 

sup .kalörifcre iki ellcrile sevgifüıini 
Jcuc.ıklıyanlar gibi snrılıyor ... 

öylece, bu vaziyette; uzun da k~
kalaı·ca kınııldnmnıyor bile .... 

gundeki muameleli kA.ğıtlan hi
kirne verip dışarı çıkan jandarma, 
ya bu btthtsız kaldınm yavrusunun 
ka.b::ı.hatini soruyoruz. 

-- Kömür çalmış .. diyor .. Sana)i 
mektebindeki kömürlerden çalmaıc 
istemiç. Ama, yakalamışlar ... 

Biz böyle konuşurken mubaşir; 
bu küçük hırsızı muhakeme için i~
riye çağırıyor. 

"O.,; biran için kavuştuğu sıcak 
kalJriferden ayrılm:ısına mUtcessiı 
mahkemeye girerken biz de arka
sından takip ediyor fakat lbrahim 
ismindeki maznunun yasının küçük
lüğünden muhakemesinin gizli ya
pılacağını öğrenerek yine dışarı ~ 
kıyoruz ... 

10 dakikalık, belki birH delaa 
wmn sUren bir intizar ... 

Sonra k~pı birdt>ıı açılıyor ve 
muhafızı arkasında ki.içlik 1brahiır. 

güler bir yüzle dışarı çıkıyor. Onun 
bu sevincinden hem.et ettiği; hır· 

sızlığın tahaklml{ etmediğini sanıyo
ruz ... 

Fakat o, lıizim D~rgumuza mahal 
bırakmadan eilerini avuçlarına vu
rarak: 

- Oh tevkif edildim .. 
Diyor ve ilave ediyor: 
- 'revkif etti baldın beni ... Şim • 

di tevkifhaneye götürecekler .. . 
B~kalarının "Beraet,, kararını 

alınca gösterdikleri bu büyük sevin
ci; 1brahimin tevkühaneye giderken 
izhar etmesinden ilk nazarda bir §eY 
anlıyamıyoruz. Fakat sonra o hem 
titriyerek yü1ilr ve htm macerasını 
anlatırker1 içimiz burkula burkula· 
"O,, na acıyor, RlZlanıyoruz: 

tbmhim: 
- Benim ne anam var ... ne ba· 

bam diyor.. Allahtan gayri kimse· 
clklcrlm yok ... Yatacak yerim, evim, 
barkım da yok ... 

Geceleri sokaklarda geçiriyo
rum .. gündüzleri taşınacak eşya bu
luı-sam taşıyorum. Fakat markam 
olmadığımdan bQn zamanlarda eşya 
taşımak ta zorlaf;tı. 1ki gündür bir 
ı-şey yemedim ... Evvelki gece "Morg., 
un kapısı onUnde bekcilerden ve po· 
!islerden gizlice, ta11larda yattJm. • Fakat üstUm kapalı idi. Pek yağmur 
yemedim. Lakin dün akşam ansızın 
kar bas<lırnca orada da barınama
dım. 

ıçcdek bir ev kapısl veya bir 
münasip köşe ararken Sanayi mek
tebinin kömürlerini gördüm. Gizlice 
şunlardan biraz alnyıın. Ya, yakar 
ısınırım veya satıp ka.rnıını doyuru
rum dedim ... Lakin olmadı. Yaka
landım ve buraya geldim .... , 

1brahim bundan sonra küçük yü· 
ıünde en büyilk bir sevincin neşe
sini yaratarak devam ediyor: 

- Oh şimdi ne memnunum bil
seniz.... Demin hakime yalvardım. 

"Aman beni serbest bırakma. ban1 
acı da tt•vkifhaneyc gönder!..,, cliye 
rica ettim. AU:ıh ıazı obun. Bu ri
<·amı kabul etti! .... ,, 

Ve bu sözleı ini takiben ellerini 
birbirine Çl1'pn.rak, sevinçle z.ıplıya· 
rak yüriiyilp koı idoı larda kaybo· 
lurken onun şu son ciimleleri hiıla 
kula kl:ır ımda çınlıyor: 

- AlJah razı olsun ... işte şimdi 
sığınacak bir çatı buldum ... Tevkif
hanede her gün ekmek te veriyor· 
lar ... Orada uslu uslu oturur, soğuk 
tan ve açlıktan ölmekten kurtulu. 
l'Uln ! ... 

Haluk Cemal 

·MAHKEMELERDE 

Bir dans muallimi aley. 
hine açılan dava ! 
Kadıköyilnd~ Kırmızı kuşak sc· 

kağında 5 numaralı evde oturan 
berber Yani oğlu Latyo Yanko dün 
Mühürdar caddesinde 25 numarada 
dans muallimi Lefter Lami taraftn
dan dövilldüğünü iddia etmi§tir. 

Buna mukabil Lcfterin karısı 
Maskofiya da mü,teki Latyonun 
kendisini dövdUğUnU söyliyerek şt, 
klyet etmi§tir. 

Polis iki tarafın iddialarını ınıı· 
hakemedo isbat için kendilerini eUı .. 

mU meşhut mahkemei;ine tevdi et
miştir. 

~·-
iki genç üvey babalarını 

yaraladılar 
İzmir, (Hususi) - Dolak • 

lıkuyuda bir hadise olmu 
olmuş ve iki delikanlı ü ~ 
vey babal.armı yaralamışlardır. 
Has.an oğlu Bekir ve Hasan oğlu 

Sabri ismind~ olan bu gençler bir 
münakaşa yüzünden tlvey baba-

ları Zekinin üzerine ekmek bıçaği
~ yürümüşler ve yaralamışlardır. 

Zabıta: jki delikanlı •ı da yaka
lemıttır. 
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Tevkifhanede işlenen Ad~i~e. Vekili IB. M. Meclisinde 
. . M h k • Degıştı Cereyan Eden 

Cınayetın u a emesı Tevfi~~-~il:y~'ı~:.~~k -MiJ.zakereler 
müsden g~U. Dunnmun odasma sek tasdike iktiran etmiştir. . . ~ka~, 3 (A.A.) - B. M. "!ec· 

(8aftaral1 1 mel -~ku••> girdi. Elinde bı'"'"J.a benzer TMırlf.k PARTi GRUPUNDA lisı dun Fikret Sıl~yın başkanlıgmw 
Dursundan intikam almayı rmuş· ~ r- da toplanarak mübadi!Je ve tefviz 
tur. bir ~y vardı. Sonra gürültü oldn. Ankara: 3 (A. A.) - C. JI. P. işlerinin kat'i tasfıyesi ve intar.ı 

Bunun için fırsat kollıyan Bekir, Koştum. Bekir kapıdan dışan fır- Büyük Millet Meclisi gurubu umu- hakkmdaki kanuna ek kanun llyi
evvelki gün Dursun tevkifhanenin ladı. Yere dUştu. Bili.hara da öldü!. mi heyeti bugün 3-1-939 saat 15 hası ile B. M. Meclisi memurlarının 
hastahanesinde yatarken aösde onu Demi§tir. t6 reis veki,li ve ~r~-~zon mebusu teşkilluna ait kanun liyihasının i· 
ziyaret etmek kasdile DununDD ya- İhsan, Bekirin ortada olmıyan Basan Saka nın reıslıgı nltında top- kinci mUznkPrelerini yaparak tasvip 
nına gitmil ve kısa bir mbanadnn bu bıçağı hakkında da şu ehemmi- landı. etmiştir. 
ıonra cebinden bıçağını ~ekerek 18 yetli iddiada bulunmuştur: Evveli başvekil Celal Ba~ ar Meclis, Kırşehir, Yozgat ve Kes-
yerinden wrup lSldilrmUttib'· - Bekirin elindeki bıçağı bila- söz al.arak münhal bulunan grup kin mıntakalahnda yer sarsıntısın-

Dursun billha.ra ya.Dlamnış ve hara ba§gardiyan almış, fakat mu- reis vekilliğine genba~kur tarafın- dan yıkılan ''e haran olan binaların 
dün adliyeye verilerek akflLlll av.t ameleye koymamıştır. Çünkil Os· dan Adliye vekili ve Seyhan me- inşaat ve tamirat.ında kullanıJDU\k 
17 de muhakemesine baeJanmışbr. man ve muavini, maktul Bekirin busu Hilmi Uran'ın namzed gös- üzere Kızılay tarafından sevkolu-

Çifte katil Dunnm dün hlkinı hemşerisidirler. Ve bunun için dai- terildiğini ht!yan etti. Umumi he- nacak inşaat melzemesının devlet 
huzurunda cinayetini soğuk kanlı- ma onu iltizam ederler; hatta taraf yet, namzedin reis vekilliğini itti- deıniryollannda para.sız na.Jtledil
Jıkla itiraf etmlf ve vak'ayı fÖyle tutarlardı efendim!!.... fakla kabul etti. Adliye vekili • mesine ait kanun 18.yihRsmın da bi-
anlatmıştır. thsnndan som-a Rifat dinlen- nin bu tarzda namzed gösterilme- rinci müzakeresini yapmıştJl'. 

- Ben dün tevkifhane hastahaw miştir. si partinin yüksek mahfellerin - Yine dünkü toplantıda ruzname-
nesinde yabyordum. Ansızın Bekir Rifat ta katil hadisesini görme- de meclisteki gurup reisliğine is- de bulunan maddelerden adli evrn
bolunduğum odaya geldi. Kapıyı diğini söylemi§tir. tikbal için hususi bir ~hemmiyet km po ta, telgraf ve telefon idaresi 
kapadı ve: Billhara ser gardiyan Osman verildiğinin ifade i olarak telfıkki vasıta ile tebliğine dair kanun IA· 

- Benim eroiıılerimi neye baba· dinlenmi§tir. Osman vak.'ayı anlat· olunmmıtur. yibası Dahiliye Encümeninin talebj 
verdin! Kendin lJenim yerime meyw D1l3 ve Bekirin elinden katiyen hı· Bundan sonra hariciye vekilıi Uzerine mezklır encümene tevdi e-
dancı olmak istiyorsun değil mi? çak almadığını ve görmediğini söy· Şükrü Saracoğlu söz alarak gecen dilmiştir. 

Dedi. lemiştir. içtimadan beri cerey.an eden ha- B. M. Mcclısi çarpmba ~ünii 
SÖnra bir lif söylememe mey- Bunun üzerine şahit 1hsanla ser rici hadiseler hakkında izahat toplanacakbr. 

gardiyan n-~- ,.,;;,.ı-~:..:1-~ .. ler-dan bırakmadan ilztirlme hücum et• Vl!UIG.U ,......._,WAUAU9 

ti. Bıçak çekti. Ben de kendimi mu- dir. 
dafaa için yanımda bulundurduğum 1hsan Omıanm yüzüne karga da 
ve halen hapishaneden çılmıl§ ola.ıı deminki ifadesini tekrar etmiş, ya
Mustafadan aldığım mangal aya· ni bıçağı kendisinin 1&kladığını id

verdi ve izahat umumi heyetçe 
tasvip olundu. Ebed1 Şefimiz A
tatürkün anıd kabrinin yapılacağı 
yer hakkında motahassıs .encüme
nin hazırladığı raporun tetkiki 

ğından yapılmıe bıçağımı çektim. di& etmiştir!.. 
BeJdri vurdum!.) Osman da evvelki sözlerinde se- için gurup Azası içinden 15 kişi-

Bundarı eonra sabıt.name okurı· bat etmiş; yani bıçağı görmediğini lik bir encümen intihap edilmesi 
-= ı mi...,..,, riyaset makamından teklif edildi muttur. DUY e ~w ••• 

Zabıtnamede, cinayetten sonl'll Muhakeme bundan sonra vaktin ve bu seçim muamelesi gurup idare 
katil Dursunun; kendisini yakaffi çok geclkmi§ olmasından dolayı ve heyetine tevdi olundu. Bundan son-
mağa gelen bae gardiyan Osmana: çifte katil Dursunun evvelki mah- ra Büyük Millet :Meclisi enciimen-

- Gelme! Seni de vururum!.. kfuniyetile sabıkasının sonılm·-.sı lerinin kanun ve teklif llyihalanm 
Dediği yazılmakta idi. için cumartesi gilntıne talik olun- tetkik tarzına dair Tokad mebusu 
Reis; Dunnma bunu sonınca o: mQŞtur. Galip Pekel tarafından verilmiş o
- Ben açıkalmh ( !) bir ada· Şayanı dikkat bir mahiyet alan lan takrir müzakereye konuldu. 

mım ... Her §eyi doğru s8ylerim •• Bu muhakemenin cumartesi gilnJd1 cel· Mevzu üzerinde birka~ hatip söz 
yalandır. sesinde karar verilecektir. aldıktan sonra gelecek içtimada 

Dedi. . S J T k •ı' müzakereye devam edilmek üzere 
Bundan aonra tabibi adli Enver ovyetıer ı e mı l celseye nihayet verildi. 

Karanın raporu okunmuştur. 

Raporda ~ 13 yerinden Almanları rnkar• ada :ı;k· citer tirildi 
yara almış oldugu ve ao :yaşında y ç ": 
bulunduğu yazılı idi. Çııkarıvorlar A ~kara, a <A.A.) -S~y~wve. 

Müteakiben §ahitlerin dinlenme- '-' • · kaletince .Amerilradan (Çelik cıger) 
sine geçilmi§ ve evveli phit Mas- danV~va, 3 (A.A.) - Pat &J&D· denilen Collen respirattöıil getirtil-

~ . . AnkaraNt. ~~ 
tor Hasan çağınlmıştır. Gazeteler: Moskova'dan istihbar mış ve umune • 

Baıam; gaderl yan k•pü, yarı ' nesinde haJkm istifadeaine konul-
a.çık ve uyuklar bir halde hAlrimin ediJıor. DüRl19 Komte-1 1lerla, 

Rumanyada 
Faşist Silahı_ 
Kabul Edildi 

Bukreş: 3 (A. A.) -Romavart 
selim, hükftmet erkanının finifor
maları ile ayni umanda Kral sara
yımn protokoluna idhaJ edilmiştir. 

Romavar1 selim ile üniforma 
milJi teceddud fırkasına da idhal 
i!dilecektir. -·-Boluda kar 

Bolu, 2 (A.A.) - lki gündenhi.:· 
ri fasılalarla yağan yağmur ge·.:n 
şiddetini arttırmış ve gece ya.rJSU\w 
dan sonra kara çevirmiştir. FlrtıJ1a 

ile gecedenberi devam etmekte olan 
kar, sabahleyin şehirde 35 santimet
reyi bulmuştur. Belediye yakacak 
i~in tedbir almakta, nafıa yollan 
açmaktadır. Fırtına bazı telgraf ''C 

telef on hatlarını bozmu§tur. Bun
lar yaplmaktadu-. Şiddetli fırtına 
ve kar devam ediJıor. -n- gelerek - .... 1 .. _ - ,_1 .. H • Kostova memurfni ile eyaletler me- mll§tur. 

vuuaıı:ı 9.u.uAU soy~~wt'. murlarma Sovyet Rusya'da mukim 
-~~u~~p~M~. ~~~~~~~==p==T==T==u~================== 

:ınasıaı::n =a ~ fmda hazırlamalanm emretmiltir. • • • mum Müdürlüğünde~ : 
geçti. Elinde bıçak nrdı. Dunnmun Bunlar, yabm Almanyada hak· 1 -idare ihtiyacı 1~ (71) ton gasovil kapah zarfla ebiftme-
odaama girdi. Aradan iki sigara 1• lan akit olmuı komtlnist Almaıt· ye konulmqtur. 
Pni bir vült geçti geçmecti. Bekit" Jar olmayıp mtltaha8818 ve teknis· 2 - Muhammen bedel, 9760 muvakbt tA!minat 731 lira 26 ku-
...a_.a__ ...___ 'Oııı ._..._ JeD Alm•nlar da J1ı1teJe ithal edt· ruş olup ebiltme 24-1-939 alı günil saat 16 ela ADbrMa n. T. T. ~ ...-• fırladl... .awww Jecektlr c. 
1laa ~ Sonra )'Uftl'lm- :eunİarm adedi lliD kadar tah· U. lılD. Jlt bin•11ndald aatm alma komiqonanda ~-
nk JW8 ~ :e. lwiktum, bQ- _._ oluDmaktadJr A'bpaplar 1 .._ 8 - Wekliler •••Mir.at teminat ....._ •• ,. ba,üa mütubu-
tm') - . ' .,..... - _ .. __ --.ı Sd__. 1>-adım ..... nu ve wmd vesaiki ile IMnl»er teklif mellbahmua .matnı •·--alı 
.. ....... ... .. llambt ~-:::-. '"J- .......,. ....- -.. 

~· zartlanm o ~ aat 15 ~ kadar mezk6r komisyona 'ftNel~. 
......... M w..tz 

1 

1 •eW.t- KoüovMati Alman .ıanıtine. Şartnameler Anbracla P. T. T. ~zmı llD. lGIUnden Ye t.taH.lda 

tar. ..ıaretbanede iatfhde• edQMekte P. T. T. levazım aynfJat ....,.._ params Yerilir. (1021) (8941) 
.... iN .,.,, 1 it (Beldrla olan biltUn Ruslara JGl ftrilerek 

Amerikada Büyük Bir 
·Mali iskandal 

3,5 Milyar Frank Sermayeli Bir 
Şirketin Reisi Bir Haydutmuş ..... 

Bırlefik Ameı ikada 3 buçıJk mile kayboluyor. Fakat 1928 da 
milyar frank sermayeli bUyUk l'ıir VBI yavq WaD - Street mali)"! g 
ecza milstah1.arat şirketi reisinin rıetelerinde, monden ltltunlarda, m 
meşhur bir Gangster olduğu mey· him ve hürmete şayan bir il ach 
dana çkmıştır. Büyük ticaret ma - mmm, Frank Donald Coet.er1n İl 
hafilinin büyük bir mevki sahioi mı görülmeğe haşlanıyor. Ve b 
olan, birçok Ameıikan \e yabancı müddet sonra da bu 1§ adanu, m 
tiniversitclerinin fahri "doktm ll,, li kudret ve §(>hretin zirveaine ç 
ve müteaddit cemiyetler· ve kfüp - kıyor. Ve bugün de bllti\n Amer 
lcrde ha bulunan ve uzun sen<! • Jcaıim umumi hayreti karpnnda 
Jerdcnberi Ne\ yorkun en ym·~ek zirvede 1 yerlere dtt§Uyor. Ve 
nrnhitlcrinc girip çıkan bu zatın !S- mesele, Fransadaki Stavisld reza 
mi Frank D. Coster'dir. Bu Rdanı, Jetine benziyen büyük bir vakarı 
çok eskiden Amerikaya beş paıa • başlangıcı mahiyetini de alıyor. 
sız ayak basan ı ~ lJ \IU ica ismin· ra; kansile oturduğu 18 odah ço 
dt! bir ftalyan olduğu y pılan tah- muhteşem mal.ikinesınde sahtek 
kıkat göst('J mistir. ve Gangster olan bu adam, bany 

Şimdi bu işi meydana ~karan dairesinde olü bulunuyor. Ce · 
mali iskandili kısaca hulasa. etme'lt Uç dolarla polis §efleri cemiyetin 
lazundır. Bazı tıbbi müstahzarat fahri azalarına mahsus bir 
sabşı ile 13tigal eden Robbins \t karb ve cuzdanmda da bet tar. 
:Mak Kesson firması çok iş yapan dini madalyonla, gilmütten Jr6çii 
ve iyi tanınmış bir müessese ıcti. bır put bulunuyordu. 
Her sene mühim miktarda kazanç Bu ö1um vak'asmdan başka 
elde ettiğini gösteriyordu. Yakın - merikan etkin umumlyeai dal: 
hırda aksiyönerlerden birisi, şirk,,._ başka heyecanlara dif8ecekti l"il 
tin sahte bilinço yaptığını iddia P. hak.ika Donld ~sterin tlç başlıc 
dince tahkikata girişildi ve aktif kı şerikinin kardeşlerinden bqk 
mmda göeterllen 86 milyon dolar- olmadığını yapılan tahkikat göe 
dan 18 milyonunun mevcut oJma- terlyordu. 
dığını bu anket meydana çıkar-11. Bu dört karck!tin yapllUI oklu 

Birçok senelerdenberi Coster er. lan i§lerln nerelere kadar 
mühim eksperlere ve bangerfo :'e henüz ınaJüm değildir. Bunlar mu 
mevcut olmıyan bir takım ticaı 1 telif sahalarda işler beceriyorlar 
teşebbüslerde bulunduğunu inan • dı. Beyaz zehir kaçakçılığı gılıi, 
dırmıştı. Coster vaziyeti izaha da- yük mikyasta siWı kaçakçıhğı 
vet edildiği zaman, adll makamat yapıyorlardı. 

şaşırtan cihet, usun zamanlardan- Meseli Bolivya ile Parguay ar 
beri devam eden bu işinden çıkıla- sında Uç 11e11e ltlren harpte c.oat 
maz kombine7.0nlar oldu. Costerin ıin paralan birçok leler me 
ihtiyacı olmadığı halde bilinço<la getirmişti. Bolivya, allAh tcsı1r 
18 milyon dolarlık mafnız bir tu.!b mukabilinde Şakoda. Kinin mono 
lağın gösterilmesine teşebbüs etlr.c polunu vermi§ti. ~on 

sinin sebebi anlaşılama.mışttr. Her Costerin İspanyaya yapılan 
halde bu sayede, bin;ok b:.u.ıkalar- kaçakçılığı milteşebbislerin.in 

da.n, şimdi kansının namına ya olduğundan da §iiphe edilme 
tınlmı§ bulunan, mUhim. meblağh.r Coster ayni zamanda iki kaçakçı 
çekmeğe muvaffak olmuştur. lığı da. yapıyordu. 

Her ne olursa olsun Coster bu Adli tahkikat bu dört ııra.1PYMA1 
milesseeeyl 1928 de bir milyon do- daha bir çok kanpk ve flipheli 
Jara satın almıştı. Ve bu sil"ktt mn Jeıinl meydana çıkarmak tmere 
samanlarda prensip olarak 86 ruU- dir. Herhalde bu mall rezalet 
yon Dir bymet tqıyordu. Coaterln yUk mikyaslar almaktadlr. Ve 
bu ili. muuzam bir tekil~~ bıkt- ha ziyade mua)')"ell bir aDe 
181 ettirmek için nasıl para teda - n:ı inhisar etmektedir. l'akat 
rik ett}ii de aynca bnfık bir me· ba, Fransadakt Stavfald 
Eledir. Buııun için de bu adaırnı gibi bu menele de, daha halb 
hayatım --- geçirmek )Azim . tiee'mi mudp olaeak" mchr? 
dlr. da &dllllhdMI lııldlaıl .. w 

l1Jlp Vasfea ........ ~ kat JDeJdam cıbruüt:lr. 
Amerikaya pliDce, ..... Alatontı> ~:=========~ 
HeV)Olkta klGlk 1ı1r berber dik· Banka memurlan11111 
klDı ~ Alltıonio aynca ıtal;ywlan • 
pe;JD1r • ithal edlytriL As 111r 2 ocret Ye terfileri 
-- zarfmda teıerl iJOeltl. nlp 
cm aelt'z )'111111& gollnce bUu!n t 

Ankara, 1 (RuUll maJaalıılrl 
mbdft) - Bankalarla NnlQ9 eUnde blçak s&medim diyor ve J8derlDe AlmaDpdu ptklecet 

mütall Beldıa Duıw Ntn'•• Alm•nJar ikame edlJmeel J11mna. 
- (Arbk ftlma ADü ..... ...u...a.. ....___. edil-

J,. T. caret Umum MüdürJü.xı..-=ndea : llUdm olmattu ..,,.._ blJlk .., 
T gu iladauyapm•k ............ 

~ 7andaa fulua dnlete •• _ ...... ,.,...UDi 
Yeter! •• ) diye yaJvardıtuu llittlti· mm bildirUmll ..,... ..... aaw-ro• 

mektedh". 
ili Wtl ....... Jlapaya ...,._.. 
Danmum Bekirl ~kladıiJm gör.... .,.,. .. 
.. d h 'rl lflldell De 1ıa --

Jedikleri aralllDdaJd mddlyete ip.ret 
etmek Uzere Ha•mn tekrar pha· 
cJetiDe mlrwat ebnek Jıiteıı•lltir. 

Bil lfaded a'aıma& S- 1118· 
yorgun baemı öıdlne llmil. uyuk· 
1ılr gibi dmayor ,,. ._ Ndea bi-
haber glSrOntlyordu. 

Reis; hulrbk tabldlrabwda'1 ı. 

W De deminki plwJetinbı bir· 
1ıılrbd tutmadltmı eöyleyince Hasan 
bqmı yukarı ağır alır kaldırarak: 

- Bm erofnel bir adamım reia 
lley... O vakit dalgada idim. Ô) le 
.nyı.111e1e ld, ~ rzmılfar!. .. 

Demift!P. 
Bundan eonra refasle Mastor Ha

sanın arasında 111 l&Y&Dl dikkat 
muhavere geçmiltir: 

Reis: - l)ıalpda idim ne efe.. 
mek? 

Hasan - Hani eroin çekmiştim
de... 

- Orası tevkifhane... Sen eroi
ni nereden buluyor da çekiyonRm? 

- Nereden bul1J1'0l'8Ull da ~ki
yorsun söz mtı reis beyciğim.. Bakw 
BaD& tıatUme bafıma .. Onr.sı ADlr:i 
eroin fabrikası reis bey ••• Sata sata 
tberimde bir 1181 kalmadı BepBiDi 
()(ala) ... Yerdim! 

Bundan 80DI'& ,.ıut; katilden 

inhisar Yaridati 
ADkara 2 (A.A.) - Jlllıklrat, 

ttıtUn. tn "e buat .............. 
ftridab bu maddelerin lstilılik•Je 
m&teauip olan kber _. IJiru da· 
ha artmaktadır. Ald411iaas ma16ma
ta göre Gilmrilk ve tnhJaartar V• 
klletlniD bu m.AWeıden 1938 ma· 
U yWnuı ilk altı aymda elde ettiği 
..n ftridan tabmlnm 22 buçuk 
milJon lirqı ba•bnattur. 

Fil;ıtinde teclhiıçiler 
Kudlls,. S (A.A.) - DUn ve bu-

giln Samario mın•ak•smda yaplan 
a.cüteri harekat ve polis araştınna · 
Jarı neticesinde tanmmıı ~i

lerden dôrt qı tevkif edilmiştir. 
Diln gece yarısı askeri kıt'alar 

müsellah bir çeteye taarruz ederek 
çeteyi Nablus civannda işgal ettq;i 
kasabayı terketmeğe kbar etmiş
lerdir. 

Diğer bir devriye komşu kasaba 
civarında uilere taarruz etmi§tir. 

Japon Faşveb1i çekiliyor m ? 
Gondra, S (A.A.) - Tokyo'dan 

hildiriliyor: 
Siyasi mahafll, B. ICODO]"e'nl:ı 

,erine Nasyonaliatlerd Ş. Kira· 
numa'nın getirilmesi ihtimalindfm 

~-
B. Kono'9 ı.tlfaya bıv Ytft'-

mlltlr. zira ordun1111 mal w 1111al 

80 ikineitefrin 1180 tariJali bıNıı Jıftömlerhae ılre tacD edtlDÜf dl. Bmua beriDe baba ile otaı kft. 
olan eenebl Ultb flrketlerlnden Amerika tabiiyetli (Geri Tobako Kom çllk kaçakçlbk iflerile ~ 
panl-Gary Tabacco Compny) flrketl ba kere müracaatla 6/2/1935 bqladılar. P'ala.t itleri biiyütthll.-e 
tarihti 'Hklletname De şirket vekfJUifne tayin edflmff olan İstanbulcla yakayı ele ttrdiJer • 
W. KefJhaa ve İsminle Mark DeW'un fşhu vekilliklerini !eslt ve ilga J'Ulp hltttln Jrabalıatf tızertne q. 

eylediflni ve firketln lstanbal merkezi için f{rket namma yapacajı luak bahenu kurtardı, l'akat ken 
iflerden doiacak davalarda bGtftn mahkemelerde dava eden, edilen dili de IU ... hapa kaldı. ı~ıo 
'Ye ~llneU phıs llfatlariyle hazır bulunmak Gzere: lrvina C. Gary, ela 8eJ'bmt bJaa l'llip at tieantine 
Charles B. Gary, Randolplı Gurrfn, Franklin W. Ben, L. P. Lfles. Sedat •ııadı. lfleri o derece inkltaf Jtti 
Abat»u vekil tayin ettifjni bfldfrmff ve lbım gelen vesaiki vermiştir. ti artık. ltalyan kolonl8i içinde tir 

Keyfiyet kanuni hDkilmlere uygun gllrtUmOş olmakla iJln olunur. mail kudrete Rhip olda. Bir cün * lıa.gerine 37.000 dolarlık bir lattk 
80 İkindteşrin 1330 tarihli kanun hU'kilmlerine göre teselJ echmiş nm için mlracaat etti. Teminat o

olan eenebi tltün firketlerinden Amerika tabiiyetli (Geri Tobako larak ıtalyadan ~lecek bir fatura
Kompani - Gary Tabaceo Company) şirketi bu kere müracaatla 1/2/ 11 gösterdi. SUphe eden banger, ili 
193~ tarihli vekaletname ile şirket veki11iğine tayin edilmiş olan ts • inceleyince 'bu faturanın tahrif • 
tanbulda W. Keilhau ve İzmride Merk DeW'un işbu vekiJliiderinf dilmi3 olduğunu gördU. 
fesh ve ilga eylediğini ve tirketin İzmir şubesi iı;in şirket namına ya,. Polla, oturdukları mab'Jrlneyf 
pacagı işlerden doğacak davalarda bütün mahkemelerde dava ec1~ hasınca, timseyl bulamadı. Büten 
edilen ve üçüncü şahıs. sıfatlariyle hazır bulunmak üzere: H. w: aile erkim kaçmıgt.ı. Yapılan tah • 
BoWen, S. B. Fuller, W. A. Hcginbotham'ı vekil tayin ettiğini bil _ ınat FUip Musico'nun ayni tekil· 
dinniş ve l!zım gelen ves:ıikf vermi~tir. de hareket ederek muhtelif banka 

Keyfiyet kanuni hükümlere uygun görülmüş olmakla. ilin olu- Jardan bir milyon dolardan fuJa 

nur. bir para elde ettiğini gösterdi. Mu· * llicolar vapurda. nihayet yakalan -
80 1Jdnciteşrin 1330 tarihli kanun hükümlerine göre teseil edil.mit dılar. "()'zerlerinde 225 bin dolar kı) 

olan ecnebi tfltün şirketlerinden Amerika tabiiyetli (Geri Tobako metinde para bulmıdu. Y"me hapse 
Kompanı - Gary Tabaeeo Comp&llJ') şirketi bu kere mftracaetla 6 2/ mahkfım oldu. Babası da hudut ha 
1936 tarihli vekAletname ile şirket Yekilliğine tayin edilmit olan fs- rici edildi. 
tanbulda W. Keilhaa ve kminte Mark DeW'un ifba Yelc11iJı:lerinI 
feflh ve ilga eylediğini ve şirketin Samsun pbe.si için fi.rket namına .=:: ~ ~: 
,,.-neafı fflerden dolacak davalarda bfitün mahkemelade dava eden taya casualuk eden bir Jdmae giW 
edılen " tlçftnca şahıs aıfatlarfyle hazır bulunmak 1lzere: G. lf. U.: görünüyor. Sonra Muslco ~ 
rfs, H. C. Griffin, loseph A. Felf'i vekil tayin ettiğini bildirmiş va J&.. eirkat, suilstlmal meselesinden do· 
zım ~len vesatki vermlftlr. la: akala • defa jfiıe lmp 
1l111'. Kqtıyet tanmıl lıOkilmlez:e Qaun aGrfllmU, obnaırta ft4lı -liiıii-.:a - -,,!::;* :- .. ~ ~ 

" leretlerl, Jdmnet. 
terfi uaUert hakkında haml'lı.-
.kanan projeli bqG.n KecU.. 
ıfldL 

Projeye göre bu mfieaeaeler 
~ahfanlar 18 dereeeye &)'l'lı-~ 
dırlar. Birinci 800, İkfnei 500, 
çflnefl 400, dördüncü 860, 
320, altuıeı ZIO, 7ediaeJ Ut, ae 

zfnci 200, dobzmıca ı;o, • 
140, on birinci 120, on ildnd 1 
on 8'bc0 80 lfra aJacaklardlr. 

Esrarkeşlerin çıkar. 
dıklan bir vak'a 

İzmir, (Busuaf) - K 
SürmeJi sokağında Nuriyenin • 
mJ ninde Adem ofhı Nuri Yll 
SOleyman oğlu Mehmet Ertüi 
Salahaddin oflu Hamit Seqin 

rarlı sigara içmek için ev sahil! 
den mlaaade iatemiflerdJr. Br 
bi razı olmamışı bunun Qzerine 
ralannda mllnakqa •eçmiş. Ha 
riye dOdük ~larak polis dafft 
miş, gelen polis memuru 809 aa 
h B. Fethi, yerde glJrdtıta ean 
Bipralan almıt. ~luJan b:ınal:91 
~ötürmfittür. Bunlardan Nuri, 
dilerin· erbest b :ıcm 

emurıma beş lira ripG 
mit. bu 1a~a.nndan doJqı da 

ca haklumda tatilJata --• 



~ NF.ŞR1YA: 
Hukuk Gazetesi 

Diri MDedenhıf Tlr)ı.oe T6 
ıJ'J'&MlMA olarak Onat Balln Oz • 
... t&litmdan Dlfl"ec!IJmüte elan 
Büak..,.....,... 18-14 mmıarah 
efllllaJarı JapaetU 7Ullarla IJ]mnş 
m. Bu ntlehada tnlvenfte e>rd. 
pro.fealrfl n Eanmnn uylavı Saim 
~ Dllemtenfn Adli tıbbın enter&o 
m tedkfklerfne profesör Mustafa 
..... Jlllp l&lJJ' t.amJk mahkeme-

~ ff"bnunna Ce
;m K&klri 0.beJfn eesa asulümft
.. dair makaleleri Ye tenkltleriyle 
~ devlet lluından Cudi 0"zaı 
ID laftim TaWa İltanballunun 
P.ofeaör J4&1Qb0111'7lll11 vd daha aa 
" •eterH tıevatm J'•zıları etütleri 
rarcbr. tJmt U.U.eleri v• harek-. 
1111 tatbikat kıemmda 4a mlhim 
~ lctlhai:lan ihtiva eden bu 
&l\'a D11afeslni okarlarımıu t&Vll
p ...ıs. 

nntAN TIYAftOSUNDA 
4 1/9 Carlamba 

Ginl aqamı saat I0,80 da .. ........ ıı..vat n... 
s&natkir N8fit ve Cemal Sahir 

bfrlfkt• 
~ (Voihil 3 perde) 

Y*in gece bllJOk o .... 
ŞDll AllllBT 

• Tepebqı Dram kısmı 
4 ı 939 Carlamba 

tini akfamı saat I0,30 da 
ASllODE IS perde ... 

t.tildAI clddeai Dram bmaJ 
• 1/989 Çaqamlma 
sQAdaz uat ıc te 

ÇOCUK T1YATR08tı 
• 1 939 Carlainba 

MUM SONDtl 
&Perde 

ZAYi 

T. iŞ BANKASl'nın · 
939 K. Tasarruf ikramiye Plô:nı 

32,000 LiRA MOKAF AT 
Kuralar: 1 Şubat, 1 Mayıs, 26 Ağustos, 1 Eyliil, 

· 1'frin t• · lerinde :Çekilecektir 
~ lllMIYELER :~~--=--~~-. 

1 Adet 2ooo liralık _ 2.ooo Lira 
s " 

'\ooo " - S.ooo " 8 
" 

Soo 
" = 4.\100 " 16 " 

250 " 
:?:::: 4.ooo 

" 60 " 
loo " 6.ooo 

" 95 K So " 4.7So 
" 250 " 

25 " =- 6.250 " -435 32.ooo 

r. ı. BankaSına para yabrmalda, yalnız para· biriktirın~ otmaı 
aynı zamanda taliinizi de denemis olursunuz. 

ZENITH 
Ea eski ve halihazarcla ea 
aalitekliııail •edbyanıa laer 
tarafiacla ea fazla ••
radyodur. Y a1mz leyoğ· 
hmda BAKER matazala· 
l'lllda satılmaktadır. 

tı.kidar hukuk 'hikimliiüa· 
deaı 

Jlaliye hazinesine izaleten 
tanbul mukakemat mihlürlQli ta-
rafmdb albay Cevat bin 
Mustafa Salim ve Hesat.p memur11 
Faik'" binbaşı Huan Vasıf aleyh 
lerine a ılan alacak davasının cari 
tahkikatında miiddealeyhlerin ika
metglhlannın meehuliyeti basebiy 
le dava arzuhali ile davetivenin ili 
nen tebligine karar verilip tahki· 
kat 7-3-939 salı saat 10 a talik edil 
~iş olmakla yevm ve saati mezkilr 
da. yine gelmedikleri ve dava ar
zuhaline k&rfl tarihi ilindan itiba
ren 20 gün zarfında cevap verme-

ea,ka kim 
GENÇLEŞMEK 

iSTiYOR? 
Bayan MaTcilla, nasıl 10 yaş daha 

gençleştiğini anlatıvor 

dikleri takdirde tahkikata devam • . . zündeki ıayqı hayret 
olµnacaiına dair yazılan davetiye tiiıellik tebeddWbl 
v"rakaaı ile dav. arzuhali surati ... (\st .. ..zen fotoiraflan 

Diahkeme divanhanesine asıldıa Siz da bnwıa muıaHak o1a1a .. ıHrsln'-· Cilcl unsuru olan ıtW keyfiyet ayrıca gazete tre de "' • flU it p;nbe re;ıkdeld 
uan olunur. c938•1778> Lu en bunları okuyunuz Bıocel Tokaloa 

..,_.--.,.-~----...,--~~----------- 60 - 70 yaşlanndaki kadmlann Kremini 1aa1ı..._. ulatbm. Bir 

TORK HAVA KURUMU 
Piyangosu 

qtn: 11-lkiıcJkanun-939 dadır. 
1 it•= so~ooo Liradır. 

......... dan -ka: 1~000 12.000, 
.000 liralık ikramiyelerle 

20.000 ve 10.000. ) liralık 
iki adet mükafat vardır .... 

buruşuklukları alb hafta zarfında çoklan .._ stildüler, fakat Masat 
zail olmuştur. İşte, hastahanelerde tecl'iiM edip .. ,.anı ha:rret iiemere· 
tecrübesi yapılan ve bir Viyana Tıb aiai söriince, hepai de hak Yenli. 
mecmuası tarafından ilin edilen ler ve memnun kalcblar. Gecel..i 
şayam hayret neticeler... Cildin J'•bnuclan e..,el pemlte renkteki 
BIOCEL cevhefi ile beslenmiş ol- Biocelli Toblon ....._.i kullana. 

masıdır. Bu kıymetli Ci!vher, pem- mz. Sis u~en cildinizi IMtaler ve 
be renkteki Tokalan kreminin ter- canlandırır. 

kibinde vardır. Her aaltah •ü-u t1aJaa ...._.. 
itte bu kremi kullanan ve yüzün· mit kalkaaılremn GWtbliri • 

deki f&Y&nı hayret rtı?.ellik tebed- ... ,. .. reaktCI Tolcalon bemini 
dfllitını yukandaki fotograflann- 1naıı-mm. Ba mretle CilclWa ~· 
da l'Öl'Ülen Pariste Bayan MAR • ....... ..,, " 11e,. •• 1a..., oa-. Bfi • 
ciILA'nın tecrübesini •nlatan şu dııa 817ah noktalan el'itlp ...... 
mektUbu .okuyunuz: aameleri uldafbnr. Binlercıti ah

"Ba, -- için .. harika olcha. 
1'alsrilien Bd •J' oı.,.., •ı.....la Yal.le ......... temi llu+Mtll •lr 
._ cklerlmle .pnma etrafDK1a praatldlr.Hemen •......-•• ıw.a. 

- ..... !L! '---..ll-- --.... -•......-auklar ..... L 8qiJD İ8e MI- ·- -.ı~ ..... 
t8a arbdaflanm kadife siW ~ reis t.crDe .. ._is Blrbf laafta 
...,.. Ye lturutukhakla..Un iri o- aufmcla faJ'dah telirini .. ..._ 
laa ~lime takö-le •k•yorlar. ilnlz ta~dinle }ra,.üniu iade .... 
Hepilile • ~ J8J'I...... nk .,...a71 seri alaltillniais.,, 

lstanbUI BelediYesi bintan 

Tercih edilmesindeki sebeb 

Gri pin 
Bütün afnlara, has
talık batlangı~na 
k-.ı tesiri ylzde yiz 
olan ve hiç za•ar•z 
en kuvvetli mi.ek• 

kindir .. 

I - İdaremizin ı.tanbul bqmttdOrlfliO binası ve am~ leri
zun ve müNyaat şube8i Mii88ı ~ ve resmt-=MA» >ar 
tırılacak S adet de~ir cameld~n işi kapalı zarf usuli)lle ekailtmeye ko 
nulmtUftur. 

il - Keşif bedeli beheri 3912 97 lir& Ms&biyle 11788.91 Hra: Ye 
muvakkat teminatı 881 lir,adır. 

III - Eklllltme 16-1-939 tarih,ne r88tlıyaa PMlri..ı lbl ..ı ı 
da Kabat~ levazını ve mUbayaat şube9indeld alım komlst.onUJMI& P. 
pılacak"9r. 

IV - Şartuume ve r imler ~ k~ bedel lnukattlliacle iBbfladar 
levazım ve mUba.y!tat Şllbesinden 8'uıabilir. 

V - Eksilbne i tirak etmek f tlvenlerin .di91omab yükselt mtlheia 
dia l'e a yükaek m mar olmaları, anadıklan takdirde ~ evsafı hais 
bir miitehals111 iu,uat sonuna kadar daim! olarak flJ başında bulUJtCiu1'" 
caklu~nı not.erlikten musaddak bir taabblt ...,dı ile ~ ..._" 
ve bundan bqka 8000 Urabk bu 11ı.· i!l.fUt 7&plmf olduklarmı gölterir 
veaaiki ihale günü ıden R gün vve me kadar iaWMFJar tlmlllB mldli:l • 
ifl inşaat tubesine ıbraz ederek a e n ehli~ ve mll:fıü._~ 
rak vesilçası almaları U\zımdır. 

vı - Kühldfl t.eltlif :alttdı-.ıı Jmlııiuil~-~lh:if".Jf~ ıı-• 
yazıla iptM ~ ;'&ll'llJMliK etr*llt~~e~ıW'itt·1ıa·•ii iil:.-ı~~--.,:. 
}tası ve yüzde 7 ,6 güvenme ara ı makbu%u ve.} a banka tembla ~ 
bunu ihtiva edec*-elan ktllllh ihite aat ",.,.,,..;:o:ı-·. 
dar yukarıda adı ~n m ~on baş a bğıııa makb mukabilinde v.e-
ritnud lazımdır. (951-1) 

• Cine· Mik arı 7 ö ıemtntt awa -.. ~ 
Dosya dolabı S ade 150. - 460. - 11' 

Boya levazımı 22 kalen1 - - 400 O 11 .. 
1 - İdaremizin Yavşan Tuzlaa içın tariNm mtiGR91nee- 7qta;. 

nlacak S adet dos~a ~bı ile Tekiıdai tar&p fabrikası ~h:ı ıatmabU· 
cağı ve 20-10-988 tarlllnde ihal~ edil ceif edilen il blem lıi6Ja 
levazımının müfredat l te ı ta~ zih dilerek yalden atık e1Ealliire;. 
ye konmuştur. 

n - Muhamm n bedelleriyle muvakkat 
gösterilmiştir. 

111 - Ebiltm 6- .939 tar hme rasthyan cama ,._.,•••• 
yazılı saatlerd İ(abata ta Jevaz m ve mlbıfldfllll ıa_, 
misyonunc:Ia yapılacaktır. 

iV - Şartname ve 11.iteler pa 
beden alı~. 

V t teklileri• ek lime için tayın edi sin " aatte111• )'b6 
7 ,i güvenme paralar17l bi te ukantü adi aeoen ko..,.. set. 
JAele,r~ ilıın glqnı,u-. {~804) 


