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Umumi Bi~ . Belediyede43Bin' Milli Şef in istanbulda 
~!~~~-~~~! Kilo Benzin Nasll Yaptıktan T-etkiMerden 
kün?=~or~:v:~.:=~::.~: Sarf edilmiş? ATe ,.,etı·celer Çıkabı·ıı·r .? 
fettikleri faaliyetten yorulmuş dR J Y ~ J Y ~ 
bir an kendilerini toplamak ister 7· hk •k f B / a6Ü~ ffiJt[er 
gibi, susuyorlar. Matbuat hücum. Q l Q Q af ıyan IFJi e y 

:.::. ~i: ::'i:~n::: bu hususta Ademi Malumat İnönü Halkla TemaslarındaenF azla 
:.~~~~or~;;:~~o~~:~ı:~ Beyan Ediyorlar! H . M 1 1 u·· •. d D d ı 
ma yarışı bütün şiddeti ile, hız için- angı ese e er stun e ur u ar 
kie, devam ediyor. Fakat bunun Dahiliye Vek*-1 tarafından :.

11

• Heyef, tstanlMıt Beledi~·~slnin 
baıısı da artık bıkğuılık getirmiş. tanbul belediyesine .ıt heaa batın evvelce gelen motettlfler taratmda11 

~.::=:ıçbirs::y:~~~ ::ııı:;iın.d::::~:~~== :p::::'!~~::nıı!:! eu··yu··k Yurt Kalkıcına Do.., •ru 
geçip gitmiş bir fırtına ihtimalinin Belediyesınde vazıfelerıne bnşl&m11- çalıp.caktır. Y 
:k::ndan.:e!:a:~!'ü!0!: lardır. ('>Ona 

3 
Uncti .. yfada) YAZAN: MURAD SERTOOL u 

den tehdiW silkiituıı bir durğunlu· d • K ı 

er:::::.=.~·;:: Peraken ecı asap ar :o:.=0~ım: 

~~:::f~ Şikiyet Ed-iyorlar ~5§ 
zenbereği kırılmıt gibi. Evinde, stt halk tabakuile yapbğı yakın temas, 

ıdlnet var, fakat n•i. ve1ot ... Ziraat Kurumundan 45 Kurufa onlann dertlerini dinleyişi ve ihti-
deden bir sükllnet dejil. Daha 45 v yaçlannm Jiartılanmıun için direk. 
ziyade yesin awetine, tevekkelin Alınan Et Yine n.uruşa tifler verili "1phe yok ki tarihe maı 
acılığına benziyor. S / ? olacak, ytlbek jeatlerdir. 

İfte bugünkü dünya vaziyetinin Na • ı l a t ı ı T • Bu temasların memleiet kalkın. 
kısa bir levhuL Halbuki Uç dört mumda esaslı vazifeler görecek ye. 
.'-Y eVYel böyle bir ~uk UmL ni tedbirlerin alınmasına yol açaCL 
dini bite izhar etmekte zorluk fi muliakltaktır • 

. vardı. Devlet adımlan, yatın bir Buıı1ann birer birer tecelli etm& 
harbin önüne geçmek lgfn, en 90'1 shıi yakın zamana bırakarak ben 
carelıre başvurur gibi, p.yret ur- sadece bir gazeteci gözile ~ım 
İediyorlardı. Maamafih hiçbir meae- umumi inböaı kaydedeceğim. 
lenin hallolundutunu görmedik. Reisi CUmhurumuz, en fula 111 
Hertey eskisi gibi, fakat bu Jattk. meseleler tizerinde tevakkuf ediyor. 
rarsız mUııasebetlere, dar ufuklara · lu'dı: 
alıpıe, illtibak etmit görOnllyo. 
ruz. Ve bu IDefkGk vul7et 19inde 
cilnG doazıe. 1afll'Ol'UL · lantct bl
tun, bu halin devanndall bqka ela 
bir emellmlz yok. 

1 - Toprak ziraatlal makine. 
leltireıek rudımam çoğaltmak. 

••haulü k171Utlendinnek Ye kfyltl 
De mu.rtehllk arasındaki vaaıtalan 
mtlmkthı mertebe azaltarak lritylQ. 
7tl tedilı etmek. 

2 - Arufal ohmyaa 'veya kec. 
disine toprağı az gelen köylilyü 

Umumi harp içinde, safer her 
Ud taraf için de pçlldUp, NW 
devletlerinin propapndacJlan: Ge. 
çen zaman bizim için çabpyor. di· 
yorlardı ve bir netice alınmadan 
nekadar vakit geçerse bunu kendi 
hesaplarma bir klr addediyaıiardı. 
Şimdi de buna benzer bir hldise ce. 
reyan etti. Buhraiıb dakikalar bir 
umumi yangın ile nihayet bulmak. 
ta geciktikçe harpten uzaklaştık. 
Geçen zaman sulh lehinde çalı§tı. 
Onun içindir ki, timdi yakın bir 
harp korkusu ortalığı eskisi kadar 
sarmış ve dehşete vermiş değildir. 

mutlaka toprak sahibi yapmak. NU. ve dört tekerlekli arabaya köylerde mizde ~ çok teeastıs etmiş ~ 
fusu artan köylere artan nüfus nis. ziraat ve nakliyat sahalarmda iş maddelerine de mahreçler ~ 
betinde yeniden toprak bulmak. bulmak Türk sanayi mamulitmı da dtl.D.X& 

3 - Şehir dahili ve uehirler a. 4 - Memleket ihracatını mihn. piyasasına sokmak. lhr-acatı tahdi 
rası nakliyatında artık rekabet e kün mertebe arUnnaJt ve ihracatı de uğratan engelleri mümkün m r 
dilmez bir mevki kazanan otomobil sadece iptidai maddelere iiıhisar et. tebc ortadan lraldırmalt. 

ı ve kamyonların işsiz bıraktığı ata tirmıyerek, kuma" gibi memleketı·. 
y [Sonu 8 inci -~ada] 

~XXXXXXX>O=OOCOOCôOC*X)CO:XX):()COc~ôôôôôt'.~'~~~~~,._,..JVV-.~"""' 

Zamanın Arızasını atıp gitmesi 
ne gibi esaslı değişiklik!~ şahid 

·oldu! Bunu kestiremeyiz~ Y ainız her 
geçen gün tngilterenin silAhlanma. 
8IDl biraz daha ileri getirdi. Habe.. 
fistan meselesi patlak verdiği za. 
man pek gafil avlafume bulunan 

• tngiltere timdi sesini çok daha ytık. 

l•taahaldald uap d kklnlannd • biri 
tstanbul Belediyesi ı.tanbulda 

et fiyatlanm ucuzlatmak ve bu hu. 
huata yapılacak her nevi ihtikirı 
önlemek maksadHe et fiyatleri il. 
.erinde aaml fiyatı t.eabit eden 
narhlar Jloymqtu. Perakedde ve 
toptan sabi fiyatleri Derine kotiu. 
lan bu narhlar lüzum ve ihtiyaca 
canlı hayvan flyatlerinin ve sto. 

kuııun nlabettne göre kih ytllaıeltl 
liyor, klh indiriliyordu. 

Son za.manl•rda görillen mzum 
herine BelediJede bu )f1e meggul 
makam toptan et qtıeı tıwiDdeti 
narhı bldırmıt ve perabDde sa. 
.tqılara da lmzu w kmroık fiyatleri. 
ni serbest bırakmı§tı. 

(Sonu 3 üncü sayfamızda) 

Almanya ya 
Ismarlanan 
Yeni 3 Gemimiz 

Bertin, (Hususi) - Hükfuneti. 
mis hesabına sipariş edilecek üç 
tıl:aret gemisi marbn on bethıci çar 
§amba günü Bloms V oss müessese. 
si tarafından merasimle denize in. 

llspaoyanm Büf ün Akdeniz Sahilleri; 
T ekmll Gemilere karşı Kapatıldı 
Madrid'te isyanlar devam ederken halk1 

şehirden firar ediyor 1 
aeltebilecek bir halde. Şimall Ame. ========================== 
rikanm Birlefik devletleri Avrupa M •f ş A d N 1 
~"=-· ;:;::. aarı urasın a e er 

dirilecektir. ~ 
Bu yeni gemilerimizin beheri 

Burgoa, 9 (A.A.) - tspanya'nın 1 
Akdeniz sahillerinın tamamile bU. 
tün gemilere kapatılacağı, dUn ak. 
§&Dl bahriye büyük umumi karar. 
gihı tarafından neşredilen bir teb. 
liğde bildirilnı, •.tt·i1il'. 

vetleri kumandanlığının hususi bir 
müsaadesi olmakaızın sahilden tıç 

mil mesafeye kadar olan ıruntakaya 
giremiyecektir. Bu emre muhalefet 
eden ~tle, zapt ve ınüaadere edi. 
lcektir. 

Amerika cW Aqaerlkanın hodutlan G •• •• •• 1 k ? =1!r ~!;: yaklqtıjına dair o r u ş u e c e • 
Ortada Cihan aulhunu takviye · 

Ştlranın Meşgul Olacağı Maarif 

6000 tonluk vapurlardır. tsimlert 
henüz belli değildir. 

İstanbul 1311 
Mü:ntehibisani 
Çıkarıyor 

edecek hiçbir büyük anlaşma gör. 
mediğimiz için bu mini mini sebep. 
lll'e biaann'e4ıir kıymet vermek ve 
lılt:ifade ettiğimiz nisbi hayır ~ 

• tin byn8ilm 1Nnllırda aramı* tstanbul kazalarının mUntehibl. 
~ lralıyonız. GörUlii- Önflmllzdeki yaz içinde topla- Bulu, laaz1.rladıklan raporla· sani listeleri vilayet idare heyeti 

Meselelerini Bildiriyoruz 

JfOI' ~ llyuette ufacık bir ihmale, nacağını yazdığımız .Maarif Şllrıa- n, şurada görW,ülmek üzere Maa- tarafından tetkik olunarak tasdik 
hayal ve Umide bile yer yokrur. Da. sı için bazı mekteplerin hazırlık- rif Vekaletine göndermişlerdir. olunmugtur. 
ima uyanık, daima faal bulunmak. lan bitmiştir. (Sonu İstanbul belt•diye~ i huduttan da. 

tan başka bir emniyet çaresi tasav. ~~~~!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~!!!~ l!!L!P!ô'lii&ili!!!i!!l~.......,nuôjjiiii3 ... i_in_cu_· ... sa_yf_a .... m ... ız ... d ... a .... )~•ın 

::ıı:::ı:.~.:::; lngiltere Mu-htemel Bir Harbe Bağdatta Yeni 

i:~::J~t~ =; · Karşı Büyük Bir Hızla Hazulamyor Bir Komplo 
1 

etmek gibi bir hata ve gaflete düş- Eski Başvekil Ve Yukse k ri t-
meden bu vaziyetin değişmiş oldu. 1 .1. H b• N D •• Ç k beli 50 zabit tevkif olun 
ğunu milpJıede edebiliriz. ~r~- Dgl JZ 8f Jye 8ZJrJ UD 0 Londra, 9 CA. A.) - Reuterin 
Roma mihverinin bir an içın haız M .. h. e· N t k j t Et . Bağdad'dan (iğrendigine gôre, bir 
göründüğü bu üstünlükten mWiba. U ım ır U u ra tı hükumet darbeHi hazırlamakla SUÇ. 

asıırea bir istifadeye kalkmış ve Yazısı 3 üncü sayfada lu olarak sabık başvekil Hikmet 
H~ CalaW YALÇIN Süleyman ile dli kadar :vUksek rUt 
(._. ı ... IQfada) bei ubilt tevkif olunmqtur, 

1 - lspanya'nın Saguntum ile 
Arda arasıtıdaki sahilleri biltUn ge. 
milere kapatılmıştır. Hiç bir gemi, 
Akdeniz'deki Frankist deniz kuv. I 

hk::R SABAH 

2 - BUtUn kaptanl&ra ve mL 
cehhizlere Car1 hagene açtklannda 
ve Torre.Lanesa ile Paloe burnu L 

ı N>nu 3 uncu sayfam 

Adama i, Değil, İşe Adam 
--c=a.--

Fırsat düştü!<~e bu ~ütunlarda 
nazan dikkati ~ ağraşaut, 
U) usturucu maddelerin Nlhe .. 
ı;nemJeket gençliği at'Mlllda ,.,.. .. 
öldüriicü tabtibatı t.ebarlİIE eUlrnılf 
ve tnı korkua9 lfritJn başını ezmel~ 
itin ~a4e ulılr safalllan dfoğU 
bu ıne1•ua Uaaretin kodamanlaruu 
ortadan kaldırmanın lizım geldiğinl 
ileri) e sürmüştük. 

Haber aldığumza göre uyuşturu. 
cu madde kaçak~dığı muhafaza. tq. 
kilitmda esaslı bir değl§me olmuş 
ve bu teşkUlt Gümrük Muhafu.a 
genel lmmandulljı• ........ tir., 
Bu değlpqeüa Dk--.., meL 

mk bir çJfUlkte erol• fabrikası L"UJ'. 
mağa h!ı;ebbtls eden bir kaç kŞlnift 

daha ~bbötıleıini tatbik mevkii._ 
ko~ yakaJI ele Vf'.nnelt-ria. 

de görebWrlz. Demek ohıyor ki it 
ehline t.evdi edildi mi derbal gemere. 
shd veriyor. 

Sayuı ~flk Saydaıb hllldimeU 
ldare mekulanasmda göriilen böy. 

le ufak wtek ptlrtblerl dtlzeltme~;e 

devam eclı'81fn ıle ttiphemiz olma. 
ctıgmdaa gtln geçUk~ pUrU7Jerla 
ortada kalkacağına muhalikak -. 
...ne bakablllrb. 

..\. C-..le•dla IARAÇOCUJ 



TKNISA8AH 

Orta Mekteplerin 
Okuma Kitapları 

Bir Sahte Dişçi 
Kadın y ka and 

eyt Yokuşun a 
tice 

• 
ır 

BUIUn mu mmı r tarafın
d n Ur ti t tklk olunup 

mut leal r al t 

Okuyuculanmız 
filior ki ; 

Hafa mi, Camı bahçesr mi ? 
iploma z, di çllik 

ed n b y n tm Dl m 
dl.,I rl de ç rUtmU • r zun ı 

bildirilecek 
Orta mektep okuma kitapları

nın eksiklerini ve :fazlalıklarını, 

İstanbul muallimlerinin tetkik e -
dip on b marta kadar Maarif 
VekfUetine gonderflm ini, Vekfi
Jet !stan!bul Maarif Mlldilrlüğiln
den istemiştir. 

Fındıklı caddesinde Mimar Bi
nanın bfr e eri olan Molla Çelebi 
camii vardır. Bu cami bundan 4 
sene evvel mfikemmelen tamir e
dildi. Yalnız denize nazır olan 
cephesi her neden o elden geçirl}.. 
medi, e ki halini muhafazn odi
yor. 

DUn §ChrimiWe dlplomnsız diş. 
çilik eden bir kadın yaka.lanmıştır. 

_Bütün r/' rıvvetile Çeşmemeydanın 
oğru ·Koşarken Arkasından 

ki Taba ca Patladı Orta mektep TUrkçe hocaları 
diln toplaııım ,. e aralarında beş 

.kişilik bir komisyon seçmişler ve 
<>kuma kitaplarını inceden inceye 
tetkik edip heyetiumumiyeye ar
zetmiştir. 

Zaten me ele csmiin yarım ta
mir edilmi olmasından deıtil. 

Camfin tamiri sırasında cidden 
çirkin bir manzara arzeden ha 
lfiları da kaldırıldı; o civar hal
kı iptitlat ve gayri sıhhi hallinın 
taaffününden kurtulmuş oldu. 
Lfikin bu sefer başka bir derd baş 
gösterdi. HalAlar kaldırılıp yerine 
f ennt ve modern bir defi hacet ye
ri yapılmamış olduğundan camiin 
arkasına ve denize nazır ceplıesi
ne tesadüf eden bahçe umumi ha
la vazife ·i görmeğe başladı. 

Sirkecide ~alı an Cebbar ismin. 
de bir adam, bir müddet evvel, De. 
mlrkapıda Selçuk hanınCia di çilik 
eden B ynn Fatmayn müracat ede. 
rek l O liraya iki diş taktırmıı:ı ve ba. 
zı eli 1 rinl de temizletip tedavi ettir. 
mi§tir. 

Lakin aı adan pek kısa bir za. 
man g etikten sonra Ccbbar'ın diş . 
leri büsbUtUn bozulmuş, tekrar Ba
yan Fatmaya baş vurmuştur. 

Gerçi yola devarn Jçfn esen 
rüzgar mUsaitti amma vakit muva-
fık değıldi. Bunun için Bilyilkadamn 
trerisinde bulunan koycuklarda gizle
uip gUndUzU g çırmeği, akşam ka
l'anlığını bekleme i daha uygun bul. j 
mu lar, he ıen mtin ip ~er ere so
kulmu 1 rdı. Tab "i, motorla mavna
ları kes iki rj m d il rı i e m ke
lemek, karaya ' d niz ke.rşı emnı. 
yet tertip! rı alıp etrafı gözlemek 
gibi tedbirleri de unutmamışlardı. 

O gün, ak run ger kten çok 
güç ve geç olmu tu. B r hafta gibi 
uzun gelea, glin, yolcuları cıdden 
çok sıkmış ve bıktırmıştı. Nihay~. 
gUncş Marma'mra adasının gerisine 
_çekilmiş, ıstırap içinde kıvranan 
yolculanmw sevindirmlşt.i. Yola çık 
mak için yapılan hazırlıklar bitmiş 
ti. Etrafı ve takibedilecek istika. 
meti tetkik için açılan HUdavendi. 
gir motorunun avdeti bekleniyordu. 
Ve işte nihayet o da görllnmtıştil. 

KAhya, hareket emrini verme
den evvel, etrafı kolaçan etmek L 
çfn çıktığı bu küçük tarassut seya. 
hatinden eli bo§~önmemişti. Yolda 
rastladığı bir sandalda bulduğu dört 
silahlı Yunan neferini, ufak bir hi. 
le ile ağına dill\irmüştü. Erzincan. 
h bir TUrk olan sandalcıya, hadise
yi kimseye söylemiyeceğine yemin 
ettirdatten sonra serbest bırakmış. 
tı. 

Deniz üzerinde bir sandal bile 
yoktu. Yolcularımız tam bir.em.ot 
yet ile gece yansı Çavuş çiftliğine 
varmu lardı. Kahya, silah ve cepha. 
neleri Binbaşı Ali Kadri beye, Yu. 
nan neferleriru de mevki kumanda
nı !{ayma.kam Demir beye teslim 
etmişti. 

O geceyi Karadenizde ve De
rnirciköy sııilarında geçiren işgal
cilerin polis ve hafiyeleri İstanbula 
yine elleri boı:ı, suratları asık dön
mfişl erdi. İ tavropolos hanına ça
~ırttıkları kolbaşı İsmaili yalan
cılıkla ve işgalci devletleri aldatıp 
dolandırmakla lttiham ederek gü
zelce döitmLislerdi. Fakat ö~leye 
doğru istihbarat dairesine yanla
rında başı ve yüzO arılı bir adam
la gelen ca u basılardan "Dirnat" 
ile meşhur So ynlist Hilmi. Kah
yanın hilt>sini ve akşam yaptığı iş
leri, olduğu gibi kapiten "Gor -
don" a anlatmu;tı. Dirırnt ile Hil
mi, dört Yunan neferinin deniz ü
zerinde bir motör tarafından tutu
lup götünildilğilnil Büyükadah bir 
•rum arabacıdan öğrt>nmfşlerdi. 

:Bu arabacı onlara hadi eyi biz
zat gördtığUnü öylemiş. Kahya 
tarafından serbest bırakılan san
dalcıyı da göstermişti. Beraberle
rinde istihbarat daire ine getirdik
leri zavallı sandalcı, yediği dayak
lana, gördüğü tazyiklere rağmen 
hakikati yine saklamış, Y'unan ne
ferlerini gezdirdikten sonra, kendi 
arzulan ile Heybelfadaya g~irfp 
iskeleye çıkarttı~mı ısrarla ktdia 
dan başka bfr şey söylememişti. 
Ve yıaka ını bu zalimlerin elinden 
çok gUçIOkle kurtarmıştı. Tam o 
esnada, Rizeli Hafız adım taşıyan 
bir soysuz koşa koşa J tihbarat 
dairesine girmiş, KAhyanın akşam 
ki faaliyeti hakkındıa aldığı ma.-
Omatı daire şefine yatfştfrmfştt. 

Getirdiği malOmat pek hakika
te yakın olmamakla beraber ]lftlu 
da değildi. Bilhassa Rizeli Muata
fanrn oynadığı rolleıi. oldu~ gl
ibi meydana çıkarmıştı bu hafn. 

Fakat bilmJyerek KAhya da bil' 
iyilik etmişti. Onun son kıaçırdıA"ı 
Jil!h ve cepanelerle beraber An
karaya gittiğini, ıbfr daha da fstan
bula dönml~ eceğfni bildirmişti. 

İ~galciler, ahJ sandıklan bu 

~abc M~ı ~ l{:A~m 

Uzun münakaşalardan sonra 
son şeklfni alan rapor heyetiumu
mfye tarafından, ikinci defa seçi
len bir heyet tarafından on bir de
fı daha tetkik edilerek t.ekemmül 
ettirilmiştir. 

Rapor; pek yakında Anka.raya 
gönderilerek Maarif Vekaletine 
verilecektir .. 

büsbütün elden Jreçırdıklarına h6k
miyle biraz ynnmışlar, kendilerini 
daimn telaşlandıran bu ele avuca 
sığmaz ayaklı ibeldnm, İstanbuldan 
uzaklaşmasına clı memnun olmuş
lardı. İstfübarat artık All Osman 
Kahyayı bırakmı~. parmağına Ri
zeli Mu tafayı sarmıştı. Kendileri
ni bir ~ocuk gib[ aldatan, elaltın
dan KAhyaya vnkit ve fırsat ka -
zandıran bu afacanı tutmak, bfi
tttn hır !arını, hın{ilannı ondan 
çıkarmak f t.cmişlerol. Oooklannın 
en in i ve zehir Ji yılan 1 arını, Fevzi """""'"""""""""""'l"w/'\"""'"""'"""""'""'""'""' 
Robenson, Dirnat, Çerke Ragıp, VtLA 1."ETI'.,.!; 
Şah !~mail, Sarı Onnlk, Arnavut D ... . t" .1 k .. . . ) . 
Zülfikar gJbl engerelderini Gnlata egış ırı en oy ısım erı 
ve Arap camisi taraflannıa salmış- Bakırköy kazasına bağlı y~li 
!ardı. köyiln isimleri değiştf rilmfştir. 

Hepimizin rahat ve huzuru bo- Avas köyU, AuŞ alanı, Litros 
zulmuştu bu soysuz şfrretJerin ytt- köyü Esenler, Vfdos köyü Gfingören 
zünden. Herbirfnin yanında bir Çıfıt Burgaz köyil Bağcıh, Ayapa 
kaçar üniformalı p01is oldu~u köyü Kirazlı, Nifos köyU Koca ~i. 
halde, geee gllndllz, Arap camisi, nan ve Ayayorgi köyü Kayaba§. o 
Çeşme meydıanı, Yat kapanı, Ka- larak değiştirilmiştir. 
]afat yeri cadde V{\ sokaklarında, 
ayrı ayrı boy gösteriyor, çalım satı- BFALEDIYEDE ; 
yorlardı. Kahvelerde el kaldırtıp 
eilAh anyorlardı. İstedikleri ev
leri basıp çapulculuk ediyorlardı. 
Bizim gı.ayretli uşaklar için, bun
ları birer birer kıstırmak, se~leri
ni, soluklarını kı~mak işten bile 
değiJ.di . Fakat, işgalciler böyle 
bir vak'a olduğu zaman, yüzlerce 
adam topluyorlardı. K r o k e r 
Arapyan hanı zındanlarına doldur
dukları bu suç uzlara sopa ve is
kence altında kftıı kusturuyorlard'ı. 
Ailelerini bile tazyik ederek inle
tiyorlardı. Biz dilqmanlardan de
ğil, !lllÇ1'uzlara yapüan zulümden, 
i kenceden korkuyoı·, harekete 
geçmekten çekiniyorduk ve düş -
man kuvvetlerine gfivenip meyda
na atılan sokaklarda uluyan 
bu çormuların azgınlıklarmıa. öte
ye beriye aldırmalarına göz yumu 
yor, sabrediyorduk. 

Vali ve Belediye reisi 
rahatsız 

Vali ve Belediye reisimiz doktor 
Lfıtfi Kırdar soğuk algınlığından 

biraz rahatsız olduğundan istirahat 
etmektedir. Lutfi Kırdar, pazartesi 
günilne kadar istirahat edecektir. 

•hf•P konaklar oda oda 
kiraya verllmlyecek 
Şehrimizde bulunan büyük ah

şap konaklaıın oda oda kiraya \'e. 
rilmesi bu suretle bir evde 10.15 a 
ilerun oturmasının bir çok tehlivc. 

leri olacağını dUşüncn Belediye, bu 
nevi e\'lerin bir katında ancak bir a. 
ilenin oturması ve oda oda kiray:ı 
verilmemesi için alakadarların nı~ş. 
ğul olmasını emretmiştir. 

Temizlik onbafllarının 
kontrolu 

Nihayet ta ırmı~lardı sabırları
nı bazı arkadaşlann. Bunlard:an Belediyenin temizlik işleri mil. 
ve Ali O man Kahyanın en vakm dürlüğü tarafından yapılan tefti~ 
adamlarından Hemşinli Mehmet lerde mıntaka onbaşılannın vazife 
ile Çavrili İbrahim bir gecede, avrı teri başında bulunmadıkları teı:;hit 
ayrı verlerde bu yaban çormarları- olunmuş ve vazife başında bulunmı.' 
na güzel , e ) erinde birer ders ver- yan onbaşıların cezalandırılmalan ı 
mislerdi. için alakadarlara emir verilmişti. 

Bir gece yarı ı, Hemşinli Meh- Ala.kadar makam bu emre verdi. 
met Beyoğlundan Meyit yokuşu yo. ği cevapta teftişler esnasında mm. 
liJe Çe me meydanına inivor<lu. taJm onbaşılarının vazifelerinde ııl. 
Yalmzd1. Yokusun orta yerinde duklarını fakat resmi elbiseleri ol. 
bulunan ve vaktile Bulgarlara ait madığı için nazarı dikliaTi celbet'lle. 
bir hastane iken düşmanlar tara- diklerini bildirmiştir. 
fından işgal olunan binıanın tam Halbuki onbaşıların resmi el
önüne inmişti. Anı:ıızın, fı:ıtihba - biselerile halkın nazarı dikf{atıui 
ratın sıvışık ve sırnaşık elemanla- celbetmeleri ve kolayca görünme. 
rından Sarı Onnik ve yanındaki leri lazımdır. 
iki üniformalı polis ile yilzyilze gel
mişti. Sarı Onnfk Hemşinli Meh
medi tanımıştı. Yolunu ke miş, 
alaylı bir eda ile de: 

Bu nevi elbisesiz bulunan onha. 
şıların derhal elbiselendirilmesi icııı 

alakadarlara şiddetli emirler veril. 
miştir. 

Borsa harici n alan 

O civarda odun depolan çok
tur. Odun getiren gemi ve kayık
ların miirettebab, arabacılar, ha
mallar, kamyoncular ve odun de
poları rnfüıtahdemleri hep beşeri 
ihtiyıaçlannı mimar Sinanın ese
ri olan ve tamirine binlerce lira 
sarf edilen o kıymetli mabedin de
nize nazır bahçesinde defediyor
lnr. Sonra limana gelen seyyah 
vapurlal'l da yüzde doksan Fın
dıklı camiinin önünde açığa demir 
lerler. Turing klüb İstanbukı sey
yah çekmek için ~arfettiği gayre
tin yüzde birini Fındıklı camfinin 
bahçesinin a~zettiği fect ve müs
tekreh manzarayı görmek için bir 

aza göndermeğe hasretmiş olsay
dı binbir emekle istanbulumuza 
celbedilen seyyahların daha ge
mileri limanda demirler demirle
mez karşılaştıklan iğrenç manza
ra hakkında bir fikir peyda eder
di. 

Sabahleyin kamarasından çı
kıp dilrbin elde güverteye fırla
yan bir ecnebi seyyahın daha ilk 
bakışta birtakım kendini bilmez
lerin bir mabedin bahçesini telvis 
ettiklerini görünce ı~tanbul hak
kında edineceği fikir Uzerinde 
durmak beyhude olur . 

"Yni Sabah,, dnn ufacık ve 
znbıtai belediyenin her bakımdan 
çirkin ve mahzurlu olan bu mese-

le hakkında ehemmiyetle dikkat 
nazarlarını çekme ini rica ederim. 

Mangaldan mı 
Zehirlenip öldü 

--
Ceset Morgda muayene 
olunduktan sonra kal'i 
hUkUm ve ilebilece k 

Fatihte (Sinan ağn) mahanesin. 
ae oturan Ali oğlu Şaban isminde 
biri, dün gece yatarken odahsına bir 
mangal dolusu ateş almıştır. 

Fakat kömürler iyi yanmamış 
olduğu için, mangaldan çıkan (Ha. 
mızı karbon) gazı zavallı adamı ze. 
hirlemiş ve sabahleyin odaya giren 
ler kendisinin cesedini bufmusiar_ 
dır. 

Fakat, ölüm şüpheli görüldüğün 

den cesedi, diln morga kaldırılmış 
tır. - Mehmet a~a, nerelerde si

zin KAhyıa. Deri ine ot doldurula
ea~mı anlayınca karı gibi .sıvıştı. fırıncılar Sahip Molla alfeslnln 

Belediye zabıfası talimatnamesi. bir tavzihi Çarşaflanmı geziyor şimdi. 

Demiş, l\f ehmedfn yakasından 
da tutup ıarsmıştı. 

nin 376 ıncı maddesi mucibince fı- .. . .. 
rıncıların borse harici un mUb Dunkü nushamızda sahip mol-

Dişçi kadın ( !) , bu sefer, ınüş. 
terisinin sağlam diFılerini de bozdu. 
ğundan Cebbar dUn mUddeiumumi. 
liğe mUracaııt otmi§ ve Bayan Fnt. 
me.dan şikayetçi olduğunu bildirmı9 
tir. 

Muayene için tabibi adlf B. 'En. 
ver Karana gönderilmiş. o da dava. 
cının (Di çi mektebi) nde muaJ ene. 
sine luzum östermif;tir. 

Diğer taraftan Bayan Fatma. 
nın dip om,::; z çalıştıgı ve gizli gizli 
safdil mtişterileri, muayenehane h ... 
line soktuğu apartımanına celp vr· 
davet ettiği anlnşılnrak lı:cndisi ya 
lrnlnnmış ve haklünaa kanuni taki. 
bata baelanmı3tır. 

MAARiFTE: 

MuvaffR l(" bir eser 
Kastamoni ektnciler kursu mU. 

dUrü ve şehrimiz ilk te'örisat mü. 
fettişlerinden SUleyman Edip Bay. 
kal tarafından yazının (ltızla 'köye 
doğru) adlı kitap Maarif Vekfileti 
tarafından tetkikfer neticesinde be. 
ğenilmiş ve bütün eğitmen kursları 
ile dtg'er köy okullarında okutuln'.2. 
sına karar verilmiştir. Kı1ap Vekil 
Jetçe satın alınmı§tır. 
Üniversiteye konulacak 

Atatlf rk BUatU 
Heykeltraş Hadi tarafından ya. 

pılan ve üniversitenin münasip bır 
yerine konulacak olan ( Atatürk J 
9ustU bitmiştir. 

Biist gayet bUyük ve alçıdan ya. 
pılmıştır. 

DENiZLERDE : 

Fırtına hafifledi 
Karadenizdc bir kaç gündenberi 

devam etmekte olan şiddetli fırtına ı 
dUn hafiflemiş olduğunaan liman. ! 
lara sığınmış olan vapurlar da dön
meğe başlamışlardır. Knradenizde 
bulunan GUneysu ve l{arndeniz va. 
purları üç giln!Uk bir teahhürden 
sonra dün limanımıza gelmişlerdir. 

Diğer tara1'tan Ankara rasat is. 
ta~yonundnn \'erilen mnlQmata göre 
Karadenizde havaların tekrar brı. 
zularak Karayel fırtınasının vuku. 
bulacağı bildirnmcktedir. 

Deniz ticaret mUdürlUğU vaziye. 
ti alakadarlara bildirmiştir. 

,..,. ,...,.. ~VV'VV'. 

Çöp tenekeleri dışarıda 
bırakllmıyacak ! 

Bir çok dükkanlarda, apartıman 
larda ve evlerde sabahın erken saat. 
lerinden itibaren çöp kaplarının dı. 
şarıya çıkarılıp kapının önünde bı
rakıldığı görülmektedir. 

Çöp arabaları gelinceye kadar 
orada kalan bu çöp kapları köpek, 
kedi ve snir hayvanlar tarafınnan 
karıştırılmakta ve çöpler yerlere det 
külmektedir. Bu hale mani olnı~k 
istiyen İstanbul Belediyesi çöp kap. 
!arının, çöpçülerin vüruaundan et·. 
vel dışarıyc bırakılmaması ve bır3. 
kanlara ceza tatbiki için alakadar. 
lara tebligat yapmıştır. 

O sırada işgalcilerin yanında 
çalışan bu 'erir Zeytln Ermenile
rindendi.. Tuışnak fırkasının azılı 
feday:ilerfndendi. HtirrJyetin iJa _ 
nınden evvel Barutta bir poUs ile 
'bir jandarmamızı şeh1t etmesi, ona 
aya kdaşlan arasında bf r şöhret 
.kazandınnışh. lşgalfn flk günle
rinde, kendi gfbf sabıkalı lıoyrat
larlia fstanbula sokulan bu nankör 
işgalci lerln hafiyeliğine gfrmfş, bir
çok Tfirk canı vakarak, kendine 
fyl de bir mevki edinmişti. Eline 
istediği gibf bfr nU\hfyet geçirmiş
ti. ÖnOne gelene bir kuduz gibi 

aya. la çiftliğine bir baskın yapılarak 
ahırı memnudur. Bu knt'i yasağa 0 metrük çiftlikte b' . · f b "k ~--•••••••••• 
rağmen 1stanb ld ki b f 

ıı eroın a ı ı ası • 
u a azı ınncıla. . . . . T A K V 1 M 

eahyor, saldırıyordu. 

..{Devamı varlı 

• 

nn hariçten ve bilhassa Eskişehir kurmak ~stıyen 5 kı~ınin yakaJan-
ve Ka k'' f b 'kal d mış oldugunu yazmı!': VC' andıklar-

ra oy n n ann an getir. . . . . .. 
dikleri unları borsaya kaydettirme. la nf~on ele geçırıldığını haber 
den mUbayaa ettikleri görülmüştür. vermıştik. 

Zazıta talimafnamesine mugayir . Sahip molla aile i efradından 
olarak bu suretle harekef eden fı. bır zat mntbanmıza telefonla mii
nncıların cezalandırılması için terti. racaat ederek vnk'anın hip mol
bat alınmaktacfır. la çiftliğinin s ime olm ı dolayı-

BUtiln İstanbul fırınları bu bn. . ile herhangi b'r y nlıg t<'lakkinin 
kımdan sıkı bir mürakabaya ts.bi önünü nim k iç'n çif r w•n c a en 
tutulacaktır. metrük bulunclu ru ve ahip molla 
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10 MART 1939 

Alman iktıs di hayatı 
hakkında M. Göebels'in 

nutku 
EÇENLERDE Lcipzig bey. 

nelmilcl aergisinin açılıfJ 

münasebetiyle, Alman propaganda 
nazırı Dr. Göebela'in ir t ettiği bir 
nutuk, Hitler Almanyasının iktı 
aadi prensiplerine temas etmeııi iti
barile şayanı dikkat bir mnh"yct 
arzetmektedir. Filhakika ao~ bir 
ild aene içerisinde Almanyanın ta
kip ettiği iktıaadi sah da bir inki
f&f ve refah devri açm k emel"ni 
gütmektedir. Berlin - Roma mih
verinin esaslı azalannd n bir" i 
olnn Almanya ihracntınm dünya 
piyasalarında fazla bir m'l.tarda 
tezayüdünün amili bulunacnk ted• 
birlere teveaaül etmek istemekte -
dir. 

Bu huau11taki prensiplerin pro
paganda nazırmın nutkunda görül
m i mıu.elesine gelince, umumi bir 
tetkik burada daha ziyade bazı 

afaki fikirlerin tafaH edilmif ve 
fakat Alnı n siyasetinin esasını tct
kil eden bazı umdelerin ve bilhas
sa mfutem1eke topraklarmm ve İp· 
tidai maddeler ikthabının lehinde 
muhtelif talepler serdedilınif oldu
funu g8atercbilir. 

Bu taleplerini beyan etmeden 
evvel Dr. Gocbbels, cihan harbin· 
deki vaziyetlerden ve bu harbi ta
kip eden devirlerde yani 1919 dan 
1933 devrine kadar vücude gelen 
değİ.fİkliklerden ve bunların tevlit 
ettikleri iktıaadi ve mali mü~küller• 
den mes'uliyetl takabbül etme
dikten batka, Alman ikbsadiyatı
nın bugUnkü autarui umdesinin 
hayati bazı zaruretlerin ilcaaile 
yapılmıf oldutunu ve Almanların 
bilakis iktıaadi mübadele sahasın
da daha genit blr faaliyette 'bulun
mak temayillünde olduklarını ve 
bu yolda llerledlklerini de anlatı
yor. 

Milhim Alman ıfyasi adamla • 
rından biri olan bu zat Almanyanın 
yafamak mecburiyetinde oldufunu 
ve bunun mutlak bir hak tetkil et
tiğini de illve etmekte ve bunun 
için de dilnyaya ikhaaden hakim 
olan baflıca devletlerle iktısadi aru. 
latmalarda bulunmağı istemekte~ 
dir. 

Yine bu nutukta Almanların 
iktısadi sahada pek refah içinde 

yüzmedikleri de saklanmıyor ve 

buna çare aramak için de yine ik

tııadi sahada yükselmek lizım gel
diği iya edilmektedir. 

ŞUph~lz ki Almanlar umumi 
mahiyet olarak bu anlatma yolun-

da ilerlemeff yavaf yavaf daha 
faydalı ve müstemleke hakkındaki 
taleplerinin ia'af yolunda daha 

muslihane çareler bulunacağı ka
naahnı tatımağa hatlıyorlar. 

Filhakika bugUn lngiliz memba• 
tarından da alır.an malumata göre, 

Alman firmaları cihan iktıaadi ha
yatında faaliyet keabetmeie baf· 
lamaktadırlar. Ve ezcUmle cenuM 
Amerika memleketlerinde mUhim 

mevkiler elde ettikleri gibi cenu-
bi Afrikada da bilhaaaa yün mono
polünU Uatlerlne almıt bir vaziyet
tedirler. Ayrıca lngiltere ile yapı
lan anla,ma dolayıaiJe ve Britanya 

kömUr madenleri vasıtaslle Avnı
padaki maden kömUrU ticaretinde 

Almanya bUyUk bir mevkle sahip 
olmuttur. 

itte Dr. Goebbels'in nutku bu 
Alman iktııadi faaliyetinin dünya 
yüzünde daha geni,lemaf zımnın
daki f aallyetlerl ve yine buna te

teblrila etme:-ıin, içerisinde bulu • 
dukları mali mUtkilller noktasın-

dan zaruri oldufunu ve bu husus
ta dünya ticaretini ellerinde bu-

lunduran ve dolay11lle Em Uze • 
rindeki mllatemleke topraklarına 

mfflik bulunan devletlerle anlat

malar y;pmafı muvaffakıyetli bir 
neticeye götilrecek bir tarik olarak 
götUrmektedlr. Almanlann mer
keızi Avrupada elde ettikleri aon 
vaziyetlerden sonra bu siyasi mev

kii müabet bir iktısadi siyaset ta· 

ktp ederek taraln etmek ihtiyacı, 

bugün Berlinin esaslı gayelerinden 
birisini teşkil etmektedir. 

Dr. Reşad SAGAY 

• 



10 MART t .. 
Yalll1A8Afl 

Umumi Bir 
Anlaşma Kabil mi 

Maarif ŞU.rasında Neler 
Görüşülecek? __ ................ __ 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) ıa.yrı bir elemeye t abi tutulmaları. 
27 şubatta Mıaarif Müdürü Tev- Bu umum~ bilk.ilmlerden bıu;ı~a 

ftk Kut'un riyaseti altında yapılan meslek muallımlerı de mektep mü
mektep mildflrlerl toplantısında dürlerin 'riyaseti altında yıaptı~ları 
hazırlanan bu raporlar tetkik ed1l- muhtelif toplanhlardan hususı ra
miş ve heyetlumumiye tarafından porlaı:ını tazırlamışlardır. 
kabul edilmiştir! Orta mekteplerin hazırladıklaı-

Lise, Orta, San'at ve Mıttllllm n raporda da şu esaslıar mevcut • 
mekteplerinin hazırladıkları rapor- turt 

Perakendeci 
Kasaplar şikayet 
Ediyorlar 

<Bat tarafı 1 inci sayfada) 

ı a ' • .. ı ı•" • • • . 
lan dostane. münas&betlenn bun-

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
dünyayı alt üst etmiş olmaması 

hüsnil niyet sahibi, sulha taraftar 
devlet adamlarının her iklim ve 
memlekette eksik olmadığının bir 
nişanesidir. Zor dakikalan felA.~et. 
sizce atlatmak gibi çetin bir imtıha
na girmiş olan bu devlet adamları 
acaba şimdi daha rahat bir nefe3 
almak imkanı vücud bulan şu dev. 
rede daha soğuk kanlılıkla konuş
mağa ve anlaşmağa imkln bula-

ları 28 şubat tarihli gazetemizde A - Büny• ve f~aliyet şekfl
neşretml~ idik. Bugün son aldı~ı- terinin tesbitt, ancalC memleket 
mız mütemmim mal{lmatı aynen Maarif t.eşldlA.t meselesfntn hallbı
asağıya yazıyorum: deki bütünlüğe girmesi llzım gelen 

Bu vazıyet, toptan et satış fiya.. 
brun serbestisi buna mukabil eti 
toptancılardan almağa mecbur olan 
perakende kasapların satış fiyatle. 
rinin narhla tahdidi ortada,, bele. 
diyenin et narhları meselesile m~. 
gul makamını derhal harekett> geti. 
recek ve işe vaziyet ettir~cek bir 
vaziyet meydana getirmışlerdi. Bu. 
da perakende et satıcıların yani ka
~aplann bu yüzden dü§tükleri müş. 
kül haldir. 

Belgrad: 9 {A. A.). - Havas 
Ajansından: 

1989 senesi hariciye bü~esinin 
müzakereaf mttıı.aaebe.tile B . .Mar
koviç, meb'uean meclisinde ~~r 
nutuk söylemiştir. Mumaileyh, dort 
lbuçuk senedenberi Yoguslavyanın 
harfd siyasetinin değişmemiş ol
duğunu beyıan etmiştir. 

Bu harici siyaset, eski dost -
lukların muhafazasından ve sulhu 
temin maksadile yeni d015tıuklar 
taharrisinden ibarettir. 

Fransa ile olan münasebattan 
J>ıahseden hatip, •öyle demitt;ir: 

"En esaslı emellerimizden biri, 

,,u eski ve mücerrep doRtluğıı mu

:an böyle "Yoguslavya'mn ha~a. 
tında bir kanun" teşkil edecegini 

söylemiştir· . . • 
Hatip, şöyle devam etmıştır · . 
"Almam·a ile dostane ve genış 

mUnasebetl~rde bulunmak . bizim 
harici siyagetimizin en mühım ta
savvurlarından biridir. . 

Yoguslavya'nm diğer bir gayesı 
de halihazırda İtalya ile. me~cut o
lan tam itimadıa mQstenıt münase
betlerin muhafazasıdır.,. 

mazlar mı'! . 

· Liseden mezun olacak bfr tıale- bir meBele -0larak alınmalıdır. 
benin tam ve kültürel bir insan ola- B - Orta mektep talimatname. 
rak yetlşebilmeRlni temin için aşaA-ı- ııfnin fürinci maddesinin tam mana
daki meseleJerjn şOrada göriJşme stle tatbiki. 
mevzuu olarak tetkiki istenmiştir. C - Orta mektep taletile kayıt 

A -Yeni bir okul açılması ka- ve kabul talimatnamesinin esaslı 
rarlastmldığı zaman, her tUrlü bir şekilde .değiştirilmesi, kabul 
rnüşt~milatın dıa göz önünde bulun- yaşınm 12 ila llS yaş arasında ol-
durulması. marn. 

B _Ders vasıtalarının çoğaltıl- c _ Orta mektep ve li~e tali -
ması ve en modern bir ~ekle sokul. matnamelerinin yeni ihtiyıaçhp· 
ması, bundan başka Aletlerin iı:ıti- karşıhyabilecek bir şekild~ yen i 
malini gösterir broşürler temini ve den tetkik edilmegi. 
bu hususta öğretici mahiyette kurs D _ l\f üdilr muavinlerinin sa-
lar acılması. dece talebe kayıt ve kabulilP. idar~ 

l\leselc nedir! 
lstanbulda mevsim dolayısile 

canlı koyun fiyatleri bir tezayüt 
arzetmektedir. Bu yUzdeh tabiid.it' 
ki canlı hayvan alıp mezbahadc1. 
kestirdikten sonra l'/t halinde satan 
toptan tacirler kı>yun fiyatlerini 
bilhassa karaman etini 45.48 kuru. 
şa satmaktadırlar. 

Hayvan borsasından alman fi. 
yatlere ve yapılan teknik hesaplara 
göre bu fiyat bugUn için kati bir 
zarurettir. 

hafaza etmektir.,, 

Hatip, Büyük Britanya 

Hatip, netice olarak, Yogus -
lavya'nın sulhu arzu etmekte, baş
kalarına ait biçıbir şeyi istememek
te olduğunu yalnız devleti~ ~ama
miyetini ve Yoguslav milletının ha
yatf menfaatlerini müdafaa!•. az-

ile metmit ~ulunduiunu söylemı,tJr. 

Sıkışık zamanda çok uysal dav. 
ranma seyrini bilen tngilterenin en. 
dişe edecek bir hazırlıksızlığı ~lma. 
dığı dakikalarda da itidalden aynL 
ması pek akla gelmez. Çiinkü tn. 
gilterenin bir maceradan ve harp. 
ten bekliyebileceği hiçbir fayda mu
tasavver değildir. Görülüyor ki bu
gün dünya uzun boylu istila ve te. 
cavüz hırslarına imkan veremiye. 
cek bir tekamül devresine girmiş. 
tir. Fena sevkitabiilerin telkin ettiği 
emellerden hırsıcahlardan biraz fe
dakarlık edildiği, büyük ve ktiçük 
her miJlet için bir ha~at hakkı sa. 
mimiyetle tanındığı gün başlıyabilen 
elbirliğile çalışma faaliyeti hepimi. 
zi rahat yaşatabilir. 

Tabiat kanunlan üzerinde insa. 
nın hakimiyeti hareketi nihayete 
ermiş değildir. Bu saha henüz çok 
geniş imkan ve ihtimallerle doludur. 
Harp ve müdafaa için sarfolunan 
faaliyetlerin küçük bir kısmı bu sa
haya tevcih edilecek olursa mu· 
zaffer bir harbin temin edeceği kan. 
h, yaralı, şüpheli nimetlerden <;ok 

(' ·-Talebenin kitap ve mt>ktep ~şlerde değil disiplin meseleleriyle 
harici cah~masını temin için mek- de ufrasmalannın temini. 
tep kiitüph.ane ve talebe küti.ipha- E - Stajiyerler talima.tnamt>-

DUn yaptığımız tahkikata naza .• 
ran canlı olarak hayvan borsa.sın. 
da karaman koyunu kilo başına 
28,50 kuruştan satılmıştır. Canlı 

bir hayvan kesildikten sonra ye r'l 
sikletinden pek az mıktarda bir 
tezayütle safi et vermektedir. ~i. 
naenaleyh karaman koyunu sa!.! et 
fiyatı olarak 57 kuruşa bali~ ola. 
caktır. 

i 

İngiliz Harbiye 
Nazırının Nutku 

Londra, 9 {A.A.) - B. Hore.Be
lisha, Avam kamarasmaaFı nutıma 
da, aynca pnları da söylemift;ir: 

Denizqırı garnizonlar içih, es. 
cümle Malt.a'da, Kıbruı'ta, Sinppur 
ve Seylln'da yr.rli nsker miktanm 
fulalaşbrmak arzusundayız. 

Diğer aranan, orta şarkta mtl 
temmim bir stratejik ihftya't kuvve
ti vtıcude getirilmiltir. Bu kuvvet, 
ıimdillk Filiatin'de 16 taburdan mtl 
rekkep iki fırkadan m~. 
Hindistan ordusu da, daha şimdiden 
Akdenia ganıizonlanna dört piyade 
tabunı ve bir sllvari alayı vennit 
bulunmaktadır. 

Anavatan ordtıRuna gelince, ma. 
kineleştirme işi o tlc•rece ileri götü 
lillmllştUr ki bu gUn nizami ordu. 
nun dört piyade fırkası efradının 

prım blr defada, bir yerden diğer 
bir ye're naklolunabilir. Bundan baş. 
ka, sahra nizami ordusu, geniş mik 
~asta, otomatik silahlarla, antitank 
iufeklerle ve miktarı gittlkc:e arttı. 
hlacak ağır ve hafif tanklarla teç. 
İıiz olunmuştur. 

Avam kamarasına şunu bildir. 
melde memnunum ki hükumet ihti. 
&rat kara ordusuna nizami orduda 
olduğu gibi ve ayni ınikynsta bütün 
modern silahlan vermcği kararlaş. 
lırmıştır. Yine şurasını bildirmekle 
lnemnunum 1d ilıliyn t ordusu, bu . . 
'iuretle, Avrupa kıt'asında muhte· 
mel bir harbe iştirnk edebilmek ü. 
zere hazırlanacaktır. 

Bütün bu sebeplerle, hatta bu 
gün dahi çıksa, tııgillercnin Avnı. 

pa kıt'asında vukua gelecek muhte
•mel bir harbe işt.irıılc kabiliyeti, u. 
mumi harptekinden çok daha mil. 
essir olacaktır. 

Holaoda'da hududunu 
tahkim e iyor 

. La haye: 9 (A. A.) - Hollan
da telgraf ajansı, Hollandanın hu
dutları boyunca istihkamlar inş,a 
edeceğini haber vermektedir. Ya
kında hudutlıarda ve sahilde 250 
.kazemat inta edilecektir. 

Diier taraftan, Brabant'daki 
TilbUl'7 aillh fabrikalan tevsi edi

lecek ve yeni bir silah fabrikası 
daha fnşa olunacaktır. 

Çanakk lede mebus seçimi 
baz r:ıkları 

Çanakkale: (Hususi) - Bura
da meb'us seçimi hazırlıldan ha
r-:.retle devam etmektedir. 

Dün Parti binasında Vali 1tıf 
Ulus'oğlunun başkanlığında 69 
müntehibisaninin seçimleri yapıl-

mış ve kazalardan gelen müntehi
'bisanilerin yoklamalrı ieN edildik-

ten sonra "taadik edilmiftir. 
Bu sene Çanakkale bir meb'us 

fazla çıkaraca.k ve Çanakkale meb' 
uslarınm adedi altıya çıkmlf ola
caktır. Bu fazlalık nflfuaun art • 
)llaaındandıı. 

İspanyanın Ak
deniz Sahilleri 

( Bqtarafı Piri .dde) 
rasutda bitiln deniz cepheamde tah. 

balıirlerin demirlemit oldukla~ı 
: bunlara sahilden itibaren ~ç mıl 
mesafede klin mıntakaya gı~~ · 

.teri hangi bayrağı hamıl olan geını • · 
olurlarsa olsunlar, batırmak emn. 
Din verilmil olduğu ihbar edilmiştir. 

HAl.K llADRID'DEN KAÇIYOR 1 

Burgoa. 9 (A.A.) - Reuter a. 
jan8l muhabirinden: . 

daha esaslı muvaffakıyetlere erişe. 
ceğimize şüphe yoktur. Belki hep 
beraber bir masa başında toplan. 
mak için icabeden iklim henüz ya-
ratılmamıştır. Fakat devlet adam. 

ları Münib müzakerelerinin ferda. 
sında canlanan bu ümitleri bir gayl! 

bilerek mesailerini bu iklimi yarat. 

1 . 9 
mağa hasredemez er mı . 

Hibeyin Cahid YALÇIN 

nelerinin açılma~n ve mevcut nlan- sinin yeniden tetkiki. 
}arın miktarının arttınlmaıııı. F - MektP.p müdürlerinin mu-

D - Öğretmenliğin cazip bir a\'inler arasından intihabı. 
hale getirilmesini ve bilhassa genç- G Orta mekteplerde te~ivevf 
ler arasında öğretmenlik sevgisi. te.~ekküller için bir ana yasanın te
nin yer alma~n meselelerinin tP.mi- .min ve tatbiki. 
ni. Baremde öğretmenlik mebclei- H _İmtihan tatimatnam ·inin 
nin bir derece yüksekt~n başlama- 4 üncü mıtddesinln (engelsiz ola· 
sı. fstanbuldaki Y1'ksek Öğret- rak okula devam f:tmiyen ve en· 
men okulunun genişletilmesi ve bu- p:Plsiz olarak imtihana girmiyen) 
mın gibi Ankarada da bir Yiikge~ j talebelere de te~mili. 
Öğı·etmen okulu açılmasının temı- i _ Mektep müştemilatından 
nl. bulunan jimnastik. lcütiiphane. sair· 

}<~ - Ders satıerinin bilhası;ıa lık. konferans ve <1por c;;aJonlarının 
li!telerde Y.'rangız URulüne ircaı. haf- temini. 
talık ders saatinin 29 dan 24 e in- .T _ Muallimlt.riıı mektE>p bi
dirilme."i, öğleden sonra tatbiki na~ı dahilinde yeknegak bir elbi:1e 
dersler (kur pratik) yapılma!'lı. · giymeleri, talebe avagındaki se-

llurcie, Guadalajara ve Amena 
da lıladrid'deki komiinist isyanını 
mtitealn,, lliaja.Caaado.Besteiro as. 

keri komitesi nleyhinde isyanlar zu --l·s·t~a!lllJ!li!!n~b-u""""""ı ..... 1 ....... 3_1_1 __ _ 
hur etmiştir. 

F - Orta meslek mektepleri - lamla~ma tarzlarının muntazam 
niıı çoğaltılması. bir sekle ifrağı. 

G _ Bir yılda iki ~razılı imti- Riıtün bunlardan başka bir ta-
Halk, Madrid'den kaçmaktadır. .,_ • 
Nasyonalist mahafil, cUmhuri. Müntehioisanı 

yetçi mmtakanm her tıarafmda su~ 

kfuı lıfikUm sUrmekte olduğuna da- Çıkarıyor 

banın gayri muayyen zamanlarda kım kelimeler daha vardır ki bun
,mpılması, talebenin kanaat notu lann de şılra<Mki görüşülerek bi
ne g.eçMlmesi. liseye giren bir rer karara bağlanma.en istenilmiş.
talebenin ayrı bir elemeye tabi tu- tir. 

ir Madrid hilkumeti tarafından. ve. (BtJ,ftara.ft ı nci ıo:11fada.J 
rilen teınjnata inanmamakfadır. bilinde bulunan 11 knzamn ~ıkardı. 

tutması. Muallim ve San'at mekteple
ri de raporlarını hazırlamışlardır. 
'Rugtınlerde şOra)•a gönderilecek -
tir. Hitlerin Planı 

Bir Fıaasız sazetesi 1939 ta· 
arruz p iaım ift ediyor 
Paris, 9 (A.X.J - 7ouriıal aes 

Bebats'da Pierre Bemuan B. Bit. 
ler'in yeni rn1ıtalebatmı ileri süre. 
bilmek için Hnllanda'ya ve hatta ıs. 
viçre'ye karşı ani bir taarruzd~ bu. 
lunmağı derpiş et.mclcte oldugunu 
yazmaktadır. 

Bemus, n. Hit Jcr'in 1939 senesi. 
1 

ne ait piU\nı ifşıı cdehilecek vaziyet. 
te bulunduğunu ve mart ayında tat 

b "k edilmesi lazım gelmekte olan bu 
p;anın tatbik hmııısunun bir mu~. 
det tehir edilmesi muhtemel oldugu 
nu ya.zmaktndır. 

Hitler'in planı, garp demokras~
lerinin vaziyetini znafa düşürmek ı. 
çin Hainaıı i~ali ve 1talyanlar ta. 

rafından F'ranfla nh?yhine pföl>agan. 
da ve kücumlar yapılması gı"bi rnuh. 
telif istikaınt}tte bir takını ihzari 
harekat icrasını dt1ı·pb.t etmektedir. 1 

Z•vaHı ı z•ten dllslz ve 
••llrdı. Şimdi de topal 

kaldı ı~. 
İzmir, (Hususi) - Tilkilik cad

de~inde 'bir otomobil kazası olmuş
tur. Belediye mezbaha toförü Ha

san oğlu B . .Mehmed Şen-bahar, i
daresindeki 739 sayılı mezbaha 
kamyonu ile şehirdeki kasaplara et 
dağıtmak üzere Tilkilik caddesin
den geçerken kıamyonu, sağır ve 

ğı müntehibifurni nıilcturı rnı ı dir. 

MUJhak ohm bee kazanın çıka. 
racağı nıiintuhihisaııi miktan da 

259 dur. Şu hnldc f8tanbul vili.yeti 
mUntehibbıani mil<tnrı 1570 e baliğ 
olmaktadır. 

En çolc: nınntehlbhıani veren ka. 
za Beyoğlu ve mı'·~· rı ·• ' ', en az 

müntehibiımni wrcn Jmza da Ada 

H - A!tkerlik kamplarımn da
ha eRaslı bir şekle Rokulması ve 
mektep bi naları haricinde yapıl

ması. 

1 - Lh•e ı;;on sınıfından olgun-
1uk tmtihanına girecek talebeler -
den Fen kolunda" bulunıanların bir 
edebiyat iki fen grupu deıı:ılerinden 
ve r.debi~·at kolunda olanların da bir 
fen jki edebiyat derJ>. grupundan 1 

Diğer tarıaftan ekalliyet mek -
tepleri kOltür hocaları da mutat 
toplantılarına devam etmektedir -
ler. Önümüzdeki hafta içinde on
lar da knt'i raporlarını hazırlıya
c n klar H ! Vck;tlete gönderecekler-
dir. 

!ardır ve miktarı M ı iır. 

Belediye malhaum tıu afından 

tabcı1ilmcklc olau lı:ı lt'lcrin bir kaç 

gUne kaıiar il.hı olıına<·ağı s(iylen. 
mektrıfır. 

Belediyede 43 Bin 
Müntchibfr.aııi iniiiı ıi>aL"ı evvelce 

yazdığımııı; gilıi il> rn:ırlta hfüılıya. 

Kilo Benzin Nasıl 
cak ve 21 mart ta ıııh:ıyet füılacak. 
tır. 

Sarf edilmiş? 
rButarafı 1 mci .... ~atf11 l \ -·-ŞUkrU Saraco :ı.ı.1 alla- Teftişleri ctınasm<ia her hangi 

E' inin f..... kk uru bir yolsuzluğa tesa mc ettikleri tak. 
• dirde mUfettişlt·r ondan sonraki tflh. Şüktü Saraçoğlu ve refikası Sa-

~ 1 ld R .1 t " kikatlarını det ini< ~t irc<·eklerd\r. adet Saraçog u ve çocu an, t ş u . . 
~ · . • DUn bir gazete, gelen mUf ettı~. 

Saraçoglu ve refıkası Ülfet Saıa- . bel di t" n ı"ş'arı u
7
e 

. lenn e ye rı' .ı c mı • · 
çoğlu, Hamit Saraçoğlu ve refıkası rine bir otonı 1~ 1 rnl• uzlnğite mcş. 
Neriman S~r~ço.~lu ve v çocukları, gul olacaklarını yazmakla. iı:li. An. 
analarının olumunden dogan acıla- !atıldığına göre hadise şudur: 
rına her şekilde iştirak edenlere t.e- Bundan Uç Mene evvel bdedi)e 
şekkür!erini edaya gazetemizi tavsit tarafından riyaset nıakn.mm:ı ı:tit: 
etmişlerdir. olmak Uzere 8peno T.uiıe markalı 

.......................... -• .. •••••- bir otomobil Hahn alınmış, fakat bu 

Emekli Bir Kadın 
Muallim Meb'usıuoa 
NamzetliQinl Koydu 

otomobil riyn~ot tıırıtfından kulla. 
nılmıyarak J{adıköyUnde bazı hu 

susl eşhasın emrine tahsis olunmuş. 
tur ve otomobil bir zaman bir polis 

şoför farafmaan ve bir mUddet te 

beledıye otomobil tamir atelyesina 
mensup bir §ofiir tarntınaan idare 
olunmuştur. 

Anc::ık benzini veren Kadıköy 
belediye gnrajı riyaset malcamınm 

yangınlarda böyle bir tefti§ yapma. 
dığını ve böyle bir saırfiyatın varit 

olamıyacağını ilcı-iye stirniilştUr 
Bu mesele etrafında dUn beledi. 

yede yaPuğımız temaslnrdan edin. ' 

diğimiz intibaa nıtv.aran ne belediye 

riyasetinin ne de gelen mülkiye mü. 

fettişlerinin bu mesele hakkında · 

malumatları mevcut değildir. 
Sadece tst:ınbul belediyesi ri~ a. 

setine ve valiliğine tayin olunan 
doktor Llıtfi l{ırdar belediyenin es. 
ki muamelatmın tahkiki için Anka. ! 
radan bir teftii heyeti üıteJniftlr. 
Gelen bu heyet belediyenin hesap. , 
!arını geni§ bir aurette tetkika baş. 
lamışbr. 

Hesabat 55 kilo olan bir koyu.~ 
üzerinde yapıldığına göre, bunun 
derisi ·90 ciğer, kafa ve teferna' ı 

.100 ve bağırsakları da 40 kuruı 
tutacağına nazaran ve canlı hayva . 
nm yan sikletinden 4 kilo fazla "'8. 

fi et vereceğini ve bunun içinde 
190 kuruş bir fazlalık kaydedilece 
ğine göre 27,20 kilo tutan ete kilo 
başına 9,5 kuruş bir tenaküs ica. 
bettirecel. :r ki toptancı tacire, kilo 
başına verilen 5 kuruşlauk mezba. 
ha rüsumu da dahil olmak tizl!!"e 
47,5 veya 48 kuruşa mal olacaktn. 
Halbuki bunu toptancı muayyen o. 
lan karı ile perakendeciy~ satacak 

ve o da kilo başına 1 kuruş nakli~•~ 
1 ,20 kuruş nisbetinde lira ve kilo • 
~ına iç yağlardan yapacağı 1,20 
.kuruşluk bir saranla ve kilo başı•ıa 
yüklenecek- 3, 75 kuruşluk bir ma.'i. 
rafla dilkkina getirecektir. Binaeıı. 
aleyh et dükkanda perakendeci b 
saba 51,~ paraya mal olacakt\r. 

Halbuki belediyenin bu :11,25 
kuruşa mal olacak et fiyatına koy. 
duğu narh 45 kuruştur. 

Devlet Ziraat Kurumu mezbaha. 
da karaman etini toptan 45 kun.şa 
satmaktadır ki bu fiyat toptancıla 
nn satışma nazaran bir kaç kuruş 
bir noksanlık arzetmesine rağmen 
perakende narha muadildir. 

Görülilyor ki yapılan Reel hesap. 
lara nazaran veziyet açık ve bariz. 
dir. Halbuki İstanbul Belediyesı 
he.~afllarnı yaptığı müracaatı varid 
gormiJ er k, açıkça zarar eden bu va 
tanda§lan sermayelerini koruya. 
cak ve hiç olmazsa zarar etmelerim~ 
mani olacak tedbirler almaktan çe_ 
kinmektedir. 

Kasaplar geçen senenin ıubat 
aylarında Ankaraya giderek Baş 

VekAJete yaptıkları bir temas neti. 
cesindc, yapılan tetkiklerden sonra 
toptan et narhı ile perakendeci ka. 

sapların satış !"yatları arasınch 

8, 75 kuruşluk bir tezayüdde bulwı.. 
ması esas kabul olunmuş ve bu esas 
15 gUn kadar tatbik olunmuştu. Gö

rtllUyor ki o zaman kabul olunan bu 
hak bugün tatbik olunma.makta. 
dır. 

Mezbahada, hayvan borsasında 
ve bugünkü et piyasası etrafında ya. 
pılacak esaslı bir tetkik bu yukanda 
mevzubahis ettiğimiz heeabatın doğ_ 
ruluğu açıkca gösterecektir. 

Binaenaleyh 1stanbulda bulunan 

ve mıktan 600 tecavüz eden pera_ 

kendeci kasaplann zarar ettfkleri a
çıkça gl5rülecektir. 

dilsiz Bucalı Said oğlu Recebe çarp 

mlf, bacağından yaralanmasına 86· 

bebiyet. vermiştir. 

Tahkikata &l koyan Müddeiu
mumi muavini B. Cevad Özpay, 
f8hf dl eri dfnlemi,, .kazaı yerinde 

tahkikat yııpDUf, kazanın sağır ve 
dilsiz adamın dikkatsizliğinden ve 
cadde ortasında yUrümealnden Uerl 

Kırklareli (Hususi) - Çocuk 
Esirgeme kurumu hanımlar şube
sindeki meşkQr faaliyeti ile ve dört 
beş sene evv&l intihıap mtteadele
sfnde büyük ve fnkıllpçı Partinin 
aaflannda bütün samimiyet ve 
ıgayretfla tem.ayttz eden emekli 

Bu otomobil net.icede 49 bin ki. 
loluk benzin sarfctınıştir. 

Ancak İstanbul 'belediyesi riya
set makqıı mOfettişlerl.n böyle bir 

mesele etrnfında nazarı dikkatini 
celbetmi§ değildir. · ı İstanbul Belediyesi, ini vaziyeti 

tetkike ve bu hususta karar ve ted
bir ittihazına davet ediyoruz. 

selmiş tir. 

foföı. ltlitU ~ 

muallim Bayan Sadiye beşinci BU
ytt1r Millet Meclisi seçimi münase
betile ;partiye müracaatla namzet-

ıJttnJ bt&miş" 

Belediye makine şubesi müdür. 
lüğü bu benzinin Belediye Reislik 
makamınlb. yangınlarda yapbfı tef. 
tlşler yUzllııden aarfedlldiğlne dair 
rapor yazmıı ve Belediye riyaset 
makamı da )?u raponı taedi.k etml§. 
~ 

Amerikad 1 2000 rrıele işlerini 
.,.. 

Vaeiııgton, 9 (A.A.) - Vaeing. 
ton'un bu) un. ot .. e çalı an ıki ı 
bin kadar müstahdem sendikaları.. 1 

nm tanınmaması Ur.erine diln grev ı 
ilin etmişlerdir. 

(23 Niaan. Çocuk Bayramı) 
Çocuk Bayramı, Bayramlarm 
Bayramıdır! Çocuklannıza bay
ramın eğlenceli geçirmeleri için 
timdiden hazırlanalım. 
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Uludağda Kar 
T krar Başladı 

Bursa, (Husust) - Bu hatta 
Uludnğda oldukça 'hararetli bir 
spor faaliyeti olmuştur. Cumarte
si günü sabah yaya olarak, öA'leden 
sonııa da otobliıde Uludafa çıka.n 
kadın V6 erkek sporcular havanın 
çok sert olmuına rağmen Kira:gw 
Jıyaylada.ki dahv1M çıkm1flard1r. 
Kayakçıl&l' geceyi orada geçfrmit 
terdir. Uludal otellerine çıkmak 
mümkün ot.a.mamıştır. 

Sert lbir ~ün dotuau Ile ka~ık, 
tipi, pazar günü a.Jı:şama kadar de
~am etmiştir. Kayaklçılar buna 
rağmen büyük bir zeykle Kirazh
yaylada kayak yıapmışlar, eğlen • 
mişlerdir. Geç vakit şehre dön • 
ınilşlerdJr. 

Şehrimize İsta.nbuldan baıı ka
yakçılar gelm~ ve Uludağa çık

mı..';llardır. İkisi kadın olmak i.izere 
altı kişiden ibaret olan bu kayakçı
lar Almandır. Geceyi Kirazlıda ge
çirip otele çıkaeaklaroır. Uludata 
tekrar devamlı surette kar yaf -
mıştır. Dağda hava çok gerttir. 

Bursa kasaplan da 
zam istiyorlar .. 

Bursa. (Hususi) - Kuzu et;i.. 
nln 30, koyunun -415 kuruşa ~atıl -
nia11ı için yapılan son narh üzerine 
birk.aç kasap, bfr istida ile müra
caat ve koyunun 55 e çıkarılma~mı 
talep etmişl&rdir. 

Bu müracaat incelenmiş ve 45 
kuru~ fiyatın mu,~fık olduğu. narh 
ta değişikJik yap1Jmıyacağı kendi
lerine bi1dirilmi~tir. 

Fransayı Baştanbaşa Katedecek Olan Bu Kanal 
Sayesinde 1500 Kilometre Yol Kazanılacak 

Son a-ünlerde iki Fransız me
busunun yaptıklan ıbir teklif üze
rine uzun zamanlardanbeıi mev· 
zubahs olap bir kanal, yani Akde
nizi AtlAntike FrAnsa topraklan 
arasından ba~lıyacak lbir kanalın 
inşası ~eselesi yeniden canlandı. ı 
Bu teklif sahipleıini~ istın:a.d ettik
leıi nokta bu inşa keyfiyetinde e-
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saslı m~vaffakıyet amili olacak 
siy unsurunu bütün f~sizlerln ve 
Fransaya iltica eden sağlam fs. f 
~panyol mültecilerinin emeğinden ,· 
çıkarmaktır. 

Bu mülteci Fransızlar Fransa
YR ayda 150 milyon kadar bir mas 
rafa sebep olmaktadır. 

Bu suretle, mevzubahs edilen 
kanalın hakkında bazı malümat el 
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de etmek, asrm teknik kudretinin 
ve siyinin kabiliyetinin derecesini 
anlatabilir. Bu kanalın inşası key-· 
fiy~ti tamİımile yeni, modern usul
lere istinad edebileeek Vf> bu saha-
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da büyük bir cesaret ve ileriye atıl
mak hamleı.ıinin vücudünü istilzam 
edecek mahiyettedir. 

1 
Fransayı Gfronde Ve'l'don ile 

Narlionne arasından katedecek o
lan bu ım yolu vasati olarak 1 ~O 
metre genişliğinde (bu genislik flO 
Ha 160 araı:ıında tehalüf ediyor.) 
13.50 metre derinliğinde ve 500 
kilometre uzunİuğunda olacakhr. 
Bu kanal, dünyanın en hiivük ge
milerini alabilecek mahiyettedir. 

tÇ.aaahn Yaı:iyetini • e kazanılacak •eeafe7i gösterea la rit a 

Böyle bir projenin tahakkuku 
muazzam meseleleri ortaya çıkar
maktadır Evvela, bu kanalın geçe
ceği yerin keşif ve teı;biti, arziyat 
noktasından ve iı:ıtimtak cephesin
d-en ortaya çıkaıcak müşkilat. su 

.meselesi, hususi techizat vazedile
cek sermayenin rantobilite şartları, 
amortisman mel'e]egj bu nnktalar, 
kanalın inı;;a~unda ne kadar kuvvet-

memleketleri, HoJlanda, Alman
ya, Rusy.a, ilh.) Akdeniz liman1ıa
rı arasındaki nakliyatı, senede 700 
milyon tonaja varmaktadır. Ticari 
mübadele en aşağı 85 memleketi a
lAkadar etmektedir. 

Beylerbeyi faciası 

li unsurların ortaya çıktığını göster 
mektedir. Bugün bunlar aş-ağı yu
karı halledilmi~ gibidir. On sıene 

süren tetkik ve ara.~tırmalar so -
nunda bu iı, olgun bir hale de gel
m i~ bulunmaktadır. 

Bu sebeple bu kanalın riyazt o
larak ne mikdarda ticart sefineleri 
geçireceği meydandadır. Mtıstak -
bel kanalın senelik tona.j mikda
rınm aşağı bir tahmin ile 100 mil
yonu bulacağı hesap edilmektedir. 
Kanalın beynelmilel ticaret saha
sındaki ehemmiyetinden b~ka bir 
de Fransızların müdafaa. noktaaın
dan büyük istifadeleri de rnevzu
böhsdir. Bu kanal, İngiliz filola
rının Cebelüttanktan geçmeğe lü
zum kalmadan derhal Akdenize in-lsanın 

Şimdi bu kanalın vüeude geti
rilme~inin meydana getireceği ne
ticelerin ehemmiyetini ara~tırmak 
lazımdır. melcrini teshil edebilecek bir mev-

Dün Neticelenen A skeri Liseler 
Boks Şampyona s ında Bursa 

• •• 
ikinci Maltepe Uçiincü Oldu 

Müsabaka sonunda verilen çayda mektep müdürü 
Adil Alpay; yarının genç subaylarının yüksek 
enerji ve mücadele kabiliyetlerini takdirle andı 

Pazar günUndenberi devam edil. 
mekte olan askeri liseler Boks bi- 1 
rinciliği dUn neticelenmiş, 7 milim. 

' bakadan 6 sının birinciliğini kaza. 
nan Kuleli lisesi 20 puvanla birinci, 
Bursa 13 puvanla Uonci. 'Maltepe O 
puvanJa üçüncü, Deniz lisesi vtı 

Harp okulu " puvanla dördUneU ol.

1 
muştur. 

DUnktl mtlaaba.kalarda llaltepe 
liae8i müdürü Kurmay Albay Adil 
~paym davetlisi olarak Kuleli &<t. 

dilmiştir. Neticede Reşat birinci, 
Efdal ikinci, thsan üçüncü olmuştur . 

72 kiloda: Kuleliden Nihat, Bur 
sadan Nihada, Maltepe<len Haydaı, 
Denizden Afif'e bükmen galip gel. 
mişlerdir. Neticede: Muzaffer biriıı. 
ci, Haydar ikinci, Nihat üçüncü oL 
mu§t,ur. 

79 kiloda: Denizden Nedim, Bur 
sadan Ahmede sayı hesabile galip 
gelmiş, Kuleliden Hayri, Maltepe 
den Kayaya hükmen galip addedil 
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Çifte Katil 
idamı İs 

Dünkü muhakemede genç ve güzel kansı ile 
kaynanasını bıçakiıyarak öldiiren l e baht koca 

tüyler ÜrperHci faciayı nasıl anlattı? .. 

Şimalt Avrupa ile Akdımiz ara- kidcdir. Akdeniz havzasile Atlan
tın<la (tabfatiylc şark ve uzak şark tik arasındaki bu doğru tarik, Fran 
taki imtidaclları ela nazarda tutu- sız ve İngiliz donanmalarına büyük 
]arak) deniz ticarf"ti. bııgün !span- bir manevı-a serbestisi ve sürat te-

1 
ya kıtasını devretmek mecbudye- min edecektir. 

Maktulün Arkadaşı N:met:n Sa1anı D kkat Şeha1eti 
Bundan se1üz ay evvel Beyforbı;. ! 

~de Cevizlikte genç karısı Sadiye ! 
ile kaynanası Semihayı oıçaklıyaı ak 1 

~]dürmekten suçllı !sanın muhake
~esinedün ağır cezada başlannıış. 
tır. 

Bu çifte cinayetile iki k<ıdırnn 

hayatını söndüren katil isa. mfülrle. 
iumumilik tarafından 4~0 inci m. d. 
deye göre cezalandırılması fall'bile 
yani (idam) istcğile ağır cezaya 
sevkolunmuştur. 

Sadiyenin babası da bu talebe if'. 
tirnk ederek mahkemeye gelmiştır 

Dünkü celsede, evvela tahkikat 
evrakı okunmuş, sonra mununun 

isticvabına geçilmiştir. 

KATiLIN tTiRAFI 
İ•a, büyük bir soğu[kanlılıkla 

vakayı şu şekilde anlatmıştır: 
- (Eskiden zengın ve mesnt 

bir adamdım. Sadiye ile haşhaşa. bir 
müddet c;ok bahtiyar ve .şen yasıı.. 
tık. Fakat sonra talihim döndü. Fa
kir düştüm. Sadiye oe benden yUz 
ç~·irdi ! Aramız açıldı. 

Vaka günli akşam üstü işimden 
çıktım. Üsküdar karakoluna gid~. 
rek bfr gan e\'vel karakola yaptığını I 
bir müracaatı tekit ettim. 

Bu müracaatlmde, karımın sivil 
polia memu~u fsnıall Hakkı ile gtty. [ 
rlmeşru münasebette bulunduğuı1u 
karakola bilôırnifş ve onları ımç u-'. 
tti yakalamak Jçtn tiana yardımcı 
polis verilmesini istemiştim. 

.Karakoldan: 
- (Yarın gel-) dedHer. 
Ben de çıktım. Y olaa arkada•nm 

Nfyu:l'ye rastgeldim. Bana: • 
- (Yahu, senin karın işi ilerret. 

~ş! ~ir müddet ~vvel birisi ile g~r. 
muştüm. Geçen gUn de İncir altuı. 
da başka birisile başbaşa gördüm.) 

Dedi. 

Bittabi buna çok canım sıkıldı. 
Def'i gam için Cevizliğe doğru yü
rümeğe başla<Iım. Bu sırilarda Jcu. 
lafıma ince bir ses geldi. "Biri: 

-: (Şfş~t.. İsa geliyor galiba. 
Dıyordu. Tanıd.nn. Bu ses ka . 

11anamın fleSi Jdi. Y 

ÇEKU.1 ... YOKSA YAKARID! ... 
.Merak \"e tece~siisle ağır ağır i

lerledim. Tam Cevizliğe yaklaşınca 
gördiiğüm manzaradan donakalıiıırı. 

Uenç karım Sadiye, yerae uzan. 
mLcı oturuyor, aşıkı İsmail Hakkı dd, 
haHuctında biı· şeyler söylüyor, iht:. 
mal ona aşkını anltıyordu. 

Riraz ileride de, kaynanam dur. 
rnu.ş, onlara bekçilik, muhafızhk e. 
diyordu. 

Beni ilk gören Semiha oldu. Ev. 
velki ikazına inzimamen bir ~ı~Jık 
kopardı. 

Sükfıııet.le yanlarına ya\laştnn. 
Bu esnada İsmail Hakkı süratle 

yerinden fırladı ve hemen tabanca. 
sını çekerek: 

- Gelme!.. Yakarım!. dedi. Son 
ra ili ve etti : 

- (Bif yorum sen beni vuracak. 
•m ... Onun için evvela oen seni te. 
mizliyeyim-) 

Derhal bıçağıma sarılarak vu:i
yet aldım.. Lakf n, tsmalı E'akkı, bu 
sözleri söyledikten sonra geri geri 
çekilerek lfaçmağa başladı, kadm. 
lan orada bırakıp firar etti. 

Şimdi iki kadın ve ben başbaşa 
yapayalnız kalmıştık. Kanma: 

- Bu ne rezalet~ .. dooim. · 
Ondan bir af talebi, bir maze.ret 

veyahut sadece bir .sUkOıı 6e1'terken 
aldığım sert ve hain cevap şu oldu: 

- Sen benim aleyhime namus da
vası açmışsın! Daha ne istiyorsım?. 
Hem ıen istediğin kadar dava a~ 
ben Uç ay hapiste yatarım. Sonr~ 
çıkınca yine bu işleri yapar, istedi
ğim erkekle konuşurum.! .. ) 

GöZLERtM DNDtl VE ..• 
En sakin bir erkeği, en hıılirr. 

bir kocayı bile baştan çıkarabilecek 
olan bu ters cevaptan s'11ra annesi 
sanki hiç bir şey olmamış gibi bana: 

- Seni karakoldan istiyorlarl. 
Dedi ve sonra kızına dönerek: 

. - Haydi Sadiye.. ytirU.. gide. 
Iım... BıraK' şu herifi! 

Emrini verdi ! .. 
Sa.diyede bir hareket ve bir ha. 

.zırlanma ... 

Bakfim; gidecekler ... ~emen ka. j 

tinrledir. Fı·ansavı Bordeaux'dan Buna karşı bazı mahzurlar da 
N'<Jl'Jionne. arasında gecen bu kanal gö:-ıtel'ilmektedir. Bunlardan bir ta
va11ıtasiyle gemiler 1500 kilomet- nesi kanaldan geçmekte olan harp 
relik hir mc>.,afeyi iktı~at €tmiş bu sefinelerininı harp halinde, hava
Iunacaklardır Şiiphesiz ki zaman- dan bombardıman edilmeı:ıi ve ha
dan tasarruf her geminin süratine j tacak sefinelerden ıbirinin kanalı 
vabestedir. Takriben 12 mil kate- kapatması meselesidir. Bu mahzu
deıı vasati siiratte bir ~ilepin 57 sa- re kar~ı mütehassıslar kanahn et
atta geçebileceği tahmin edilmek- rafnıda kuvvetli dafi tayyare ba
tedir. taryalarının vazedilmesile te<lbir-

Gidec~kleri mevkiler itibarile ler aramaktadırlar. Diğer taraftan 
Cebelüttarıktan geçmeyi diişünmi- düşman tayyarelerinin Fransız 
yen yolcu vapurları 24 saat müddet topraklarında e1lerini kollarını sa i
le deniz tutmasına karşı da ilaç bu- lıyarak uçamıyacaklarını da ileri 
J.aı-ak yolcularını Akdenize indire- si.irmektedirler. 
bileceklerdir. Bir geminin batarak kapatması f 

Bu sahada deniz sigortacıları mahzuruna gelince, kanalın çok 
da bundan iAtifade edeceklerdir. geniş olacağı ve bunun bir tesiri o
Çünkü İspanya ve Portekizin gar - Jam1yacağı da ilave edilmektedir. 
bindeki At!Antik Okyanusu mınta- Bu suretle vücude getirilmek iste
kaları dünyanın en fırtınalı ve faz- nen bu kanal, mucip olacağı bü
la mikdarda kazalara sebebiyet ve- yük masrafl:ara rağmen Fransa hü 
ren bir arazi parçasıdır. kilmeti nezdinde de büyük bir 

Avrupanm 'imal Jimanlariyle akis bulmn~ ve iş r~miyete dökül· 
(Fransa, Rritanya, t~kandinav miio;tiir. 

rıma bir yumruk yapıştırdım. Bu 
sırada kaynanam benim saçlarıma 
yapıştı. Çekmeğe başladı. Bir silkin 
mede elinden kurtuldum. Ondan 1 

sonrasını bilmiyorum. Gözlerim dön 
dil, kendimi kaybetmişim. Yalnız, 

bir aralık karımın ve kaynanamın 
yerde kanlar içinde yattığını gör. 
düm. O feci sahneden bukadarını 
hatırlıyabiliyorum-.. ) 

ŞAHİTLER NE DtYOR 'f 
İ8anın bu itirafından sonra şa. 

bitlerin dinlenmesine geçildi: 
İsmail, Bayan İhsan ve Sadiye. 

nin mahaJle ve it arkadaşlarından 
Nimet dinlendiler . 

Bunlaroan Nimetin ve annesi Ba 
yan İhsanın ifadeleri çok şayanı ailr 
katti. 

Genç şahit Bayan Nimetin şayanı 
dikkat sözleri 

16 yaşınaa genç bir kız olan Ba. 
yan Nimet, serbest ve pişkin bir ta. 
•ırla funları söyledi: 

- Saiiiye ile evlerimiz yan ya. 
nadır. üskUdarda Paşa limanında 
Nemlizade B. Mithadın tütün depo-

1 
sunda da beraber çalışıyorduk. Va. ı 
ka günü saat 17,30 da işimizden Çl. 

hk. Evlerimize geldik. Nimet: 
- Karoeşim. Bu akşam benim ı 

içimcfe bir sıkıntı var! .. Şöyle B)iğ. 

larbaşına doğru gidip bir gazinoda 
oturalım! .. ) dedi. 

Yanımıza annem Bayan 1hsanı 
da aldıK. l3ağlarbaşındaki gazinoya 
gidip oturduk. Bir müddet sonrıı. 
Sadiyenin anne.si telAş ve heyecanla 
yanımıza gelfü: 

- Çocuklar... İsa eve geldi. A. 
m~n, Sadiyeyi burada görmeı-;in. Dö. 
nelim! dedi. Hep beraberce kaTirtık. 
Yahudi meşatlığının önüne geldiği. 
miz zaman tsa karşımıza dikildi. tık 
lafı bana oldu: · 

- Orospu! .. Kend~n yolu tutmuş 
aun: şiıDai de karımı mı ayni akıbd. 
te sürüklüyorsun? 

Dedi ve akabinde eiini Diçağına 
götl\rdü. Kendisini sükunete davet 

. ettik. · 

Gazinoda oturduğumuzu ondan 
saklıyarak: 

- (Sadiyenin annesi f{adıköyü. 
ne gitmiş. Onu karşılamağa" çıkmış. 
tık! ... ) 

Dedik. 

BtR ctNAYET OV\fl'Ş-.. 
tsa, bir müddet daha söylendi. 

Sonra onu, karısı ve kayna nası ile 
beraber bırakarak biz annemle yan 
larından ayrıldık. Sinemaya gittik. 

tki ilç saat soma sinemada bilet 
(Sonu 7 inci sayfada) 

Üstte: Şampiyonluğu kasanan Kul li b ksörleri, beden terbiyesi 
ö retmenleri Hüsamettin ve Nuri ile. Aşağı:la: 4 lise boksörleri 

mektep müdür ve öğretmenlerile bir arada görülmektedir 

keri lisesi müdürü Kurmay Alba:,I 
Bedri Erk, yardirektör yarbay Ra. 
sim, tedrisat müdürü Arif Hikmet 
te bulunmuş. gençlerin teknikle ka. 
rışık cesurane döğüşlerini büyük a. 
laka ve zevkle seyretmişlerdir. 

Müsabakaların hitamrnda spor
cu ve davetlilere bir çay ziyafeti l'e. 
rilmiş ziyarette Adil Alpay bir söy
lev vererek gençlerın cessuı ant' dö. 
ğtişlerinden memnun olduğunu, ı.ıe. 

delerinin cesaretlerini kanlarında 

taşıdıklarını görmekle de memnuni. 
yetinin ait ığını, sporu yalnız adale 
eişirmekten ibaret bir vasıta telal~ki 
etmeyip, secıye, irade, karaktel i 1 

yükselten ve takviye eden bir ınü. 
maresei bedeniye olrak kabul F>dip 
bu yolda çalışıldığından derecelerin 
seneden seneye düzldiğini anlatmı7 
gençleri, yetiştirici beden terbiye~i 
mualelimlerini takdir etmiş ve ı:ıil. 

sabakaları büyük bir vukufla idar~ 
eden muallim Muhsin ve boksör ~E'
larni Feyyazy, teşekkür etmiştir. 

Dün yapılan müsabakalar vı: 

ıampiyona netayici: 
51 kilotla: Bursadan Ahmet, ı~e. 

nizden Necatiye hükmen, Kuleliden 
Nihat Maltepeden Nurettine hJk. 
men galip eddedilmişler, nefü.ed•' 
Nihat birinci, Ahmet ikinci, Nu~Pt. 
tin üçüncü olmuştur. 

53 kiloda: Bursadan Bürh:ın, 
Maltepeden Sedadı beşinci ravuntta 
nakavut atmiş, Kuleliden Ihsan, De. 
nizden Tay}'afa hükmen galip !td. 
dedilmi~tir. j 

Neticede Bürhan birinci, th!.:l~ıı, 
ikinci, Sedat üçüncü olmuştur. 

61 kiloda: Bursadan Na-d~""!ir-,'""b~e-. 
nfzden Ser·medi sayı hesabile. Kule. 
liden Şaban, Maltepeden Kemali sa. 
yı hesa.bile yenmişlerdir. Nedcede 
Şaban birinci, Nadir ikinci, Kemal 
Uçüncü olmuştur. 

66 kiloda: Kuleliden Reşat Mal. 
tepeden Yavuza hükmen galip gel. 
miş, büyük alaka ile takip edilen v~ 
çetin bir mücadele şeklinde cereyan 
eden Denizden Efdalle Bursadan 
thsan arasında cereyan eden maç ~ 
ravunt d'evam etmiş, yaralanan 1h . 
sanın döğüşmesine doktor mUsaa. 
de etmediği için Efdal galip adde. 

miştir. Neticede: Hayri birinci, Ah. 
met ikinci, Nedim :üçüncü olmuştur. 

YENt SABAH :Meharet ve ve 
cesaretle döğüşen 4 liseye mensup 
yannın genç subaylarını müsabaka. 
ları iyi organize eden Maltepe şanı. 
piyonluğu kazanan Kulelileri tebrik 
eder, daha büyük başarılar diler. 

Gelecek yazılarımızda 4 lise spor 
tarihinden bahsedeceğiz. 

00 IH! ıt@ 

Ankara Güreş 
Kamprnda 

--
Mllll takım namzetlerl 

teshil edlldl. Seçme mu. 
aabakaları yarın baş;hyor 

Ankara ( Huauai) - Şehrimiz
de açılan güreş kampında Avrupa 
birincilikleri i(,(in hazırlanıan millf 
takım gi.ire~çileri ile hariçte kalan 
kabiliyetleri tecrübe edilmiş güreş
çiler arasında önümüz.deki cumar
tesi günü Halkevinde esas milJt 
takım seçme müsabakaları yapıla
c0aktır. Bütün rakiplerin ayn ayn 
·biribirlerile karşılaşacakları bu 
müsabakaları idare etmek üzere 

. intihap edilen hakemlerle müsaba
kalara girecek güreşçilerin fsfm1e
rini bildiriyorum: 

Hakemler: Onni Pellinen, Tay
yar, Şefik, Selman, Necfp, Seda~ 
Necdet, Necati . 

CUrefçiler: 56 kiloda, Kenan 
Olcay, Mustafa Beton, Ali Tomruk, 
c\.alil Kaya, Hüseyin Erkmen. 

61 Kiloda : Ahmet Işık, Suat 
Savaş, Niyazi Yıldız, Ya.,ar --r., 

66 Kiloda : Ya..';'ar Doğu, Nı.ıret
tin Özşen, Doğan Erdinç, Besler 
Kışınbay, Ymmf Arslan, Yahya Fe
ridun Akünal. 

72 Kiloda r Saim Arıkan, Hüse
yin Erçetin, Celal Atik; Vahit 

79 Kiloda: Ahmet Mersin, Ad· 
nan Yurduer, Adil Tonpar. 

87 Kiloda: Mustafa Qakmak, 
İ8mail Uyılmaz. 

Ağır: Çoban Mehmet, Mur&t 
Mert, Seyit Ahmet. 
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iyarbekir'e Varış 
Enver Paşa Hançeri Asri Kılıç 

Yerine Kabul Etmişti 
"Bunu Enver Paşaya Anlatsak Fena Olmaz. Seri 
Hareketlerde İci Fırlar, Tehlikeli Birşey Olabi/i.-., 

' . 
Çıkan kısmın hullaaa1 
Hatarat sahibi Bajdad üzerinden in.na 

hareket edeceii sırada Sarakamıt felaketi do
layısile evveli üçüncü ordu sonra da "ku
mandayı almak üzere,, Baidada hareket eıa• 
rini alıyor. Az zaman sonra lstanhuJa çairıh
yor. Kar&rl'i.hı Kartalda bulunan on dörcUhl• 
cü fırka kumandanlıiına tayin ediliyor, frrka
sile Cerevizderede iken birinci ordu erkanı .. 
harl.iyesi reisliğine ve biribirini müteakiben 
Galiçyaya •İrecek orduya, Irakta altıncı ordu 
kumanclanlıiı erk.i.nıharbiye reisliklerine ta
yininden sonra yine İrııkta l>ulunan on seki
zinci kolordu · kum.andanlıiında bulunuyor. 
Buradan ikinc\ ve az bir zaman· sonra da bi
rinci Kafkas kolorduau. kuma~danhtına tayin 
ediliyo·r ve v~zifeye baılıyor. 
General Refahiye ·yolundadır. 

Silvan, surlar1 içinde tarihi bir ka~badır. Fa
kat suyu temiz değil; tatlı da değildi. Bu suyun u
zaklardan gelmesi dikkatimi çekmişti. Kale oldu
tu için muhakkak içinde gı:zel bir kavnağı olaca
kını düşünerek araştırmalar yaptırmıfltım. Kasaba
nın hemen şarkın düşen ve topraklar altında ka
lan bir kaynağı buldurarak buraya gayet guzel 'bir 
çc rne kurdurmngn ba lamı tını. Sih•andaki miies-

ı;e el erimize 'eda ederken bura~ rı da ugrıyarak 
tir u içtim. 

Bulunduğum mıntakalıırda koprti, yol ve çeş
m lere çok ehemmiyet verdiri) or, a kerı vasıta
~ rla bunları tamir ettiriyor vey yeniden yııptırı

yordum. Bu çeşmelexe inşaatta hizmeti gönilen 
kıtaların veya zabitlerin ismini de verclirerek orA-

y.a hiikketiiriyor ve her tarafa bildiriyordum. Bu 
Silva11 kaynağını ben bulmuş Ye çe!'.menin yapılı-

şına hergün alaka göı.terrniş olduğum için ıben ay
rıldıktan sonra kıymet bilen arkada. lnrım, o çes

meye benim adımı vermişler ve n~ı iiııc ''Kazım 
Karabekir Çeşmesi,, ~azılı guzel bir taş da koydur

mu.şlardır 

* ıtH8 yılı ilk ayının altı ında karargah h ye-
timin göz yaşları anı:sında iki yaverim (yüzbaşı 
Bilal v; Halid beyler), doktor yü~ba:;;ı Fa~ı·i. ve 
karargah zabiti millazim Kasım bP-ylerle bırlıkte 
Silvan, ve kolorduma veda ile Divaı·bekir yolunu 
tuttum. YaA-murdau yollnr berbat bir halde idi. O
tomobilden istifnde edemedik. Çünkli yollarda 

köprü namına bir şey olmadığındau ulamı te~iri
lc y&r ) er oyuklar hasıl olmuştu. Buralarda yolun 
dışarı ına çıkmak mecıburiycti vardı; yoldan çı

kınca da hayvanlarımızın ayakları bile bataklıkla

ra saplanıyor. Yürüyüş zorlaşıyor ve zaman kay
boluyordu. Tam be.'- saatlik zahmetli bir yolculuk
la Baımike gelebildik ve ıeccledik. 

Erte:ıi gün de ancak üç buçuk 11uallik biı· yürü

yüş yapabildik v.a Kefnecarda geceledik. Uğradı

tımız bütün köylerin adlarını kenarlardaki e\·ler

den münasip olanların duvarlarına büyUcek harf
lerle yazdırdım. 

l ~ut 

. ,... 

Doktorumuz Fahri 

Üçüncü giinü de yedi saatlik bir yüriiyfü~le 
Diyarbekiri tuttuk. Bugün hava güneşli, fakat don

lar çözülmekte ve çamurlar hayvanları sıkmakta. 
idi. Tel aloda öğle ) emeği yedikten sonra ke;'jtirme 
yoldan Dicleyi kayıklarla geçtik. Eğer kopriiclen 
dolnşı:ıaydİk yol birkaç saat daha uzayacaktı 

Di) arbekirde tiç gün kaldım. Burada yeniden 

bizim ve hayvanlarımızın uzun yürüyüş için lil.
ıımgelen hazırlık ve istirahat vasıtnlan hakkında 
ordu kumsmdanhğıııa tayin olunan Nihad Pnsa il 
ve benim yerime ıkinci kolordu kuman ianlığıııa 

gelen Miralay Galatalı Şevket Beyle gorücıtllm. 
Terkettiğim kolor lumuıı iaşe vaziyetinin pe'-. tı:na 

olduğunu ve ceph..:rlen baz taburları :"!alilhiyctimle 
dahtt gerilerdeki iaşe merkezlerine yaklaştırmış 

igem de daha yapılması icap -eden ba7ka t<'cihıı ler 
bulunduğunu öyledim ve bunları kendilerine ırn

lnttım. Bu kumandanlar, Diyarbekire ayın on bi

rinde gelmişlerdi. Haydar Bey de Siirdden 11ak
len buraya vali olmu bir v.ün evvel n~u,·ıı~e ı~t et-
mişti. Akşam, bu e kiden tanıdığım ~.d{:1da~Jarla 
birlikte yemek yedik. Kolordu ve işgal ettiği 
mıntaka hakkındaki mah1mat ve mütalenlarrnı havi 

muffü,sal raporumun birer suretini ,, •ır.aıl l':ı:;..-ı. ile 
Şe\ ket Beye verdim. Bir aralık Nih.ıd f'a unın be
lindeki garip bir hançer dikkatimi çekmişti. Yeni 

kabul olunduğu anlaşılan l u hançer hakkında e
peyce zevkli konuştuk: Meğer. e Enver Paşa, 

Yavuz Sultan Selimin taktığı hançeri zabıt ıinıfor
masındaki asri kılınç .rerfre kabul c+r:ıiş Biz~ he
nüz tamim gelmediğinden ben Paş~ın belinnelci 
hançeri antika bir şey sanmıştım. p .... ~. sordu: 

_ Yeni hançeri na«ıl buldun bakayım? , .. .... 
ouzeltme I Dün~n tefrikamızıD ikinci 

kolonunda «Doktor Fahri Beyin ismını 
anmakla» kelimesi yaalış ıkla « atmakla » 
çıkmııtır. Düzeltir ve özür dileriz. 

~~e;i~~~;r~d~n Milll Milli Şefin ist:ınbulda 
Şfile Sonsuz Şükran Y aptıgı T etkıklerden 
m:ı~rk:~ ~~~~ ıa:~::::~ Ne Neticeler Çıkabilir? 
ğumuz mılli kahraman 1noni1, Tilrk 
gençliğine ve bliyllk TUrk milleti.o.o ~· 
hitapta bulunarak birliğimizin sar
mlmaz bir selabette, görgU.müzUn 
§a§mıyan bir hedefe doğru kO§mak. 
ta, ve Ttirk milletinin istikbali QmlL 
lerin fevkinde olduğunu en ôz!U bir 
sal!hiyetle dünyaya ulaştırdı. 

Ben de gen<;liğin ve Türk milleti
nin bir ferdi olmak dolayisile hay. 
kırıyorum ki: 

Ey milli kahraman sen Atatttrk 
devrinin en bliyUk hamisi ve Tilrk 
milletinin inandığı en bliyUk bır 
kuvvetsin ... 

Yeni açılan yollan bUyük hamle. 
Jeri sana medyunuz. Büyük şef emın 
ol ki sana inanan bir varlık senden 
ilham alarak senin istediğin 
ve dilediğin büyük feyizlerin kay. 
nağı olacaktır. Şüphe etme. Sen o 
aklaşan başınla Türk milletinin un§ 
tacı oldun. Atatürk ebedi yuvasırı. 
da. mlisterih olsun ki seni Ttirk mil. 
Jetine hami olarak bıraktı 

Yolların yollarımız, sözlerin bfai 
ileriye götüren bir oktur. Bütün iç
lerimize girdin bugUn ebedi varlığ~. 
le zevk duyduğumuz büyük yaratıcı 
Atatürk gibi sen de gönüllerimizi 
fethettin o halde sence en büyük l:>ır 
iltifat Türk milletinin sana göstere. 
ceği en küçük bir sevgidir. Buna i. 

nandık çUnkü sen bizim in, biz de 
senin iz. 

Günlerdir senin o mütevazi hu
zuruna <;ıkan, sözlerinde ve dilekle. 
rinde çok samimi olan fertlerdir. 
Sen bunları müşfik bir baba gibı 
bağrına bastın ve dinledin. 

Bu yüksekliğine veriJen en beliğ 
karşılık gözlerinden akan sevinçli 
yaşlardır. Sen bize kadar indin. Se. 
ni nasıl sevmiyelim? Var ol sağ ol 
milli kahraman. 

Bu millet çok büyük acılar içe 
risinde kıvrandı, günler oldu ki acı. 
yı tatlı diye içeıisine mecburen gön1-
dü. Fakat Türk milletinin sinesinde 
bir mucize kabilinden doğan şirler 
bize hayatı, rahat nefes almayı öğ. 
rettiniz. 

Borçluyuz. Bu büyük borcu an
cak l'e ancak manevi hnğ ve sevgi
mizle ödiyeceğimize öz verdik. And 
içtik. 

Ne büyük bir feyiz ki başımızda, 
canımızda, kanımızda, göreceğimiz 

her şeyde varsınız. 
Türk varlığının gözleri hülyslı 

ufuklarda değil, inandıb'1 hakikatla. 
ra dalmıştır. Gordüğilmüz derin
likler, ışıkla bezenmiş ve mefkOre
miz de maddileşm:ştir. Arhk aldan 
mıyor, her şeyde ümitliyiz. Ve her 
şeye lAyik bir millet olduğumuzu, 

gösterdiğimizden daha fazla göste
receğiz. Cahşıyoruz hızlandık, yol 
aldık gidiyoruz. Gö terdiğin en kud
~i izden. 

Mania, karşımıza çıkacak zorluk 
var mıdır diye düşünmiyoruz bile. 
Çünkü o bizce acizdir. ve çünkü yn. 
yından fırlıyan okun geri dönmesine 
artık imkin var mıdır? 1 

Ey tnönü aslanı ey Lozan kalı. 
ramanı, ey hakikatler adamı, ey 
Türkün bUyUk reisi sen bizde, ve 
biz sende oldukça birbirimize inana. 
rak hep ileri gideceğiz. 

İşte sana sonsuz şül<ran ... 
Kadri <.,amhbelde 

HALKE\'LEJUNDE : 

MOHiM BiR KO:SFl!..RAN 

Be) oğlu Halkevintlt'n : 

1 - 11 mart 939 cumartesi gü. 
nii saat 20,30 da Evimizin Beyoğ. 
hında Karıman karşısında Nurıiya 
sokağındaki temsil salonunda An. 
kara Tar1h, dil ve coğrafya fakiıl. 
tesi sinoloji profesörü ( W. Eber. 
hard) tarafından (Eski Çin menba. 
}arından eski Tilrk kavimleri h::ık. 
kında maICımat) mevzuunda mühim 
bir konferans verilecektir. 

2 - Konferansı dinlemek anm 
edenlerin davetnamelerini Ev idare. 
sinden aldırmalarını rica ederiz. 

8 - Konferansı müteakip tem. 
sil verilecektir. 

(23 Niaan Çocuk Bayramı) 
Bayramın bu yıl da.ha üstün ve 
fen olması için fİmdiden hazır
lanınız. ÇünkU bayram çocuk
ların bayramıdır! 

ismet laöaD Çatalc.cla bir k6yliiytl dinlerken 

(Battarafı 1 U.ci aayfaaısda) 
S E Mevcut kanunların tatbik 

ıekillerini ve elde edilen neticeleri 
yakından görmek. 

1nönü'nün sordukları bUtlin su. 
aller, yukarıdaki maddelerde zikret. 
tiğim esaslar dahilinde musırren do 
]aşıyordu. Niıfusumuzu teskil edeı· 
kitlenin, kahir ekseriyt•tirıin dft<·• 
olduğu gözönünc alınacak ohn · 
Cümhur Reisimizin bilhns a onlaı ı> 
dertleri Uzerindt• durmasıııın ve he 
§eyden evvel köylii \'e :ziraat knllnı 
masile meşgul olmasının ne kadaı 
doğrıı ve yerinde bir hareket olduğu 
kolaylıkla auJaşılır. Vatnndaslann • 
biiylik ekseriyetini ve esasını teşkil 
eden bu kitlenin kalkınışıdır ki mem 
leketin hakiki ı<all<ınış ve umumi 
refahını temin eder. 

1nönü, katiyen fantezi ve hayale 
kapılmıyor. Köylüye radyosu olup 
olmadığını, hatta okuyup yazma bi. 
lip .bilmediğini s0rmicTan ·t7\"e:T' kar. 
nını doyurup doyuramadığını, kışın 
ısınacak odun tcd< rik. edip e<lcmc. 
diğini, toprağı olup olmadığını soru. 

·yor ve sonı a bilhas a her gittiği yer \ 
de oranın hnkiki yerlisini yani hem 
babası, hem de dedesi oralı olan bi. 

1 

rini bulduruyor 'c kendisine şu pra. 
tik sua1i soı uy or: 

I\:öyüııuz yahut kasabanız 
bundan 2::; sene evvel mi daha ma. 
murdu? Yokc:ıa ~imdi mi? 

ırnylü veya kasabalı, baba ı gi. 
bi sevdiği ve kendisine kendi dililc 
hitap eden şefine en biiyiik samimi. 
yetle cevap veriyor, Kimi: 

- Şimdi daha mamur .. fümi de: 
- Eskiden daha mamurdu. di. 

yor. 
Ririnci cevabı işittiği zaman yU. 

ailnde tıttlı bir sevinçin dnlgalan u. 
t· ı.a mı

yor. O, köyün daha ziyade müreı feh 
ve mes'ut olmasını istiyor. 

- Daha ziyade refaha ermek i. 
çin ne istiyorsunuz? diye soı1.1yor. 

!kinci cevabı aldığı z man, k · . 
yün veya kaı.nbanın lııı.yat.mda bu 
gcriliği cloğm"an anıilleıi en bilyUk 
bir titizlikle arasln ıyor. Her nokta 
üzerine ısrarla duruyor. En sonra 
köyliiye soruyor: 

- Pekala! köyünlizün ilerleme. 
si için hiiki'ımetin ne yapmasını is. 
tersin? 

Bu sualile köylüyü hukümetin 
en yiiksek \'e en salahiyetli maka. 
mına çıkarıyor. Köylü hazan har. 
man makinesi, baznn topı ak, bazan 
ın ·ktep, hazan yol istiyor. Bunları 
niçin yapamadığını ve tedarik ede. 
medığini anlatıyor. tnönü bütün bı 
noktaları dikkatle not ettikten son. 
ra daima yanında bulunan Dahiliye 
Vekiline dönüyor: 

- Bu i~e mutlaka bir çare bul. 
malıyız diyor. 

Köylünün anlattıkları arasında 
müphem ve karanlık bir nokta kal. 
dı mı, bunu katiyen talik etmiyor. 
Derhal aHikasına göre bazım orman 
ınemurunu, bazım ziraat mcmurunıı 
çağırıyor ve kendisinden derhal iza. 
hat alıyor. Müphem nokta bUtUn 
vuzuhilc aydmlanıyor. 

l{öylülcr tnUnU'ne, yana yaklla 
köyleı ine gelen harman makineleri. 
nin pahalılığından şikayet ettiler. 
Hususi ~Ucr 1 nrafından idare edilen 

1 bu makıneler, k<>yliiden hnrmanını 
yaptıktan sonra yilzde 17 ye kadar 
pay alıyorlarmış. Bir köylü şöyle 1 
dedi: 

- Yüzde 17 harmancıya, yüzde 
20 tohuma, yiizcfc ıo da döktintii~~e 

ayırınca elde ettlftlmh mahsulün ya. 
nsı bile bJze kalmıyor. Zaten dra.at 
llellerimizm noksanlığı ve tırmığı. 
mızın olmam1ts1, ekilen tohumdnn 
hakkile mahsul afamamamızı intac 
ediyor. Bu yUzden emeğimizin bii. 
yUk bir kL11mı boşa gidiyor. 

Cilmhur Reisi İŞİ yine pratik ~p. 
kilde muhakeme ediyor: 

- Pekala harman makinesinin 
yüzde ne kadar alması idare eder? 

- YUzde 10 nlsa b3sımızm u.s .. 
tünde yen var. 

- Pekftla size her yaz bir bar. 
man makinesi gönderiısek onun 
masrnfım öder misiniz? 

- Ne demek hay hay paşam! 
Bizi ihya etmiş olursunuz! 

1sınet tnönU bu mUhim noktayı 
tekrar dikkatle not ediyor. 1şte pra. 
tik bir çare .. Tiırkıyea=- 40,000 köy 
olduğuna ve bir knç koye bir tek 
harman ınn kninesi yettiğine göre 
asgari bir he~ npfa 5000 makini t" 
bir iş sahası nçılıyor demektJr. Bu 
makineJcr hem ltöylüye azami h ti. 
fnde temin edecek, hem kendi nas. 
mfmı kolaylıkla çılmrncak, nem de 
bize, çok muhtaç olduğumuz teknik 
adnmları ycti~lircccktir. Bu teknık 
adamların yet İıjmesi bilhassa mem 
lckct miidnfansı hesabına çok mil. 
Jıim bir knznnçtır. Dünyn orduları. 
nın rnıitemndıycn makineleşmesi, 

tank kıt'nlnı·ının nıütemndiyen ço 
~-alması, Her ş<:ydcn evvel geniş 
ni betle makineden anlıynıı, teknik 
adnmlara ibtiynç gösterınektcdır. 
Bu ıhtıync, hıı şekilde <;ok kolaylık. 
la k:ırşılannhılir. 

fncinii, nrazı:;I olımyan k<>ylüye 
topral\ hıılmak halı. inde de C":Ok JR. 

r:ırla clurmn l{tadır. Bıllınssn rnfusn 
artan kiiylerde helireıı bu ihtiyacı 
tatmin icııı lı<>r un ını ıı ::ı~brmnk. 

tadır. Bıı vaziyet kar§ısında dk sn. 
ali şu oluyor: 

- J{o) iiniizc komşu çiftlikler 
var mı'! 

füiyhımin iimitsiz sesi hirdenbi. 
re caııl:mıyor: 

-- Vnr! 
Milli ~cf' bıınıtan :ıonra bu çift 

liklC'l · il'' ı,, tlıu 11·:ı ı. ı olduğunu 
ve köye yetip yctmıyeceğirıi soru. 
yor. Aldıgı ccvnpl:ırı tekrar dikkat. 
le not c<iiyo:-. 

Yine en miihim dertlerden biri 
olan arnha, Jrnınyon rekabetinde 
lnönU, motiirlU vasıtaların takyi l 
ve tahdidine ka1iycn ynklaşmıyor. 
Onu inkişafmda hiitiin dUnyanırı 
medeni mem1<'kctlcrinde olduğu gl 
bi serbent l>ırnlrnrnk ata ve dört to. 
keı lekli nrnhnya ki>ylerde iş bulma. 
ğa ça h31yor. A 1 ın dn gerek meınle. 
ket lkt.isadiyatındn, gerekse tnemle. 
ket rnüdafnnsıncln oynndıh'1 bUyiik 
rolu küçliltmeğe veya ihmal etmP~ 
ğe asla m!itemnyil değil. 

Afj])i şefimizin ihrncatı teşvik 
etmek ve bilhmmn ihrncat maddele. 
r im izin nı :ısına nınmııl maddclel'l. 
mlzi de katmak yolundaki meeaisi 
de üzerinde duı ıılacak bir meseledir. 
CUmlıur Reisimiz hir Uiccara, eğer 
memleket ihtiyacından fazla istfh. 
sal ettiği mamul maddelerine bır 
mahreç hulacnk' ·oTıırsa, bunu ihraç 
etmek için htildimetin geniıJ mik. 
yasta prim verebiJeceğini öyJedi. 

Bütun bu noktalar dikkat1e goı 
ö~üne a hnacak ohırfln, milli şei'imı 
;tın .yaptığı anketin, memleket ikh. 
sadıyatında ve kalkmışıuda nekadıır 
esaslı ''C mühim roller oynıyacan1 
kolaylıkla nnln~ıbr. 

MURAD SERTOGLU 



SÜRPRiZ 
' Vaun: Valter Mlnardl 

Mühendisliğtıı son kursunu oktı. 
yor, sene içinde diploma alacağım 
ümit ediyorum. Fakat Bologna §eh
riııin bahuei;tiği sayısız eğlenceler 

fikrimi çeldi. tmtihaıılan ertesi se. 
neye bıraktım. Sılacı mevcudiyetim. 
den dolayı aile muhitini rahat bırak 
mak fikri ne, paskalyayı ıeçirmek 
iQıin oraya attmete karar verdim, 

lki 1e11edenberi ı.;uana ile Jlll&ll
h idim. l.JUana an.f, gt1zel bir malı. 
lük ... Bolognalı meşhur bir avu
btın .ima idi. Avukat bayram mtt
e11ebetile beni yemeğe davet edL 
rordu. Yabııs fua llalde canımı aı. 
kan bir mesele vardı: Züğürtlük. 
tnsana bayram günleriai yaslı bir 
ıenei devriyeye benzeten, renksiz 
ve gareeiz bir aüıttrt.Iük. Lüiananm 
ebeveyni gitmeden önce ufak bir 
hediye yollamamı, tüphesıiz ~k iyi 
kar~ılartiı. Kendisinden küçük bir 
muaveaet ümit •ed.ebilecqim dost. 
larun, paskalyayı ailelerinin yanın. 
'da geçirmek üure çoktan hareket 
~tmit bulunuyorlardı. Artık i~ olu
runa bırakmaktan başka çare yok. 

Çeviren: Huaeyln Kutval 

ifadede keşfedemediğim bir mana 
vardı. 

Takındığım tavırla. şaşkın ve su
kutu hayale u~aml§ bir kimseye 
benziyordu İ.!tifhamkir nazarlanm· 
dan dolayı: 

- Ya sigara tabakasından hiç 
bahsetmiyorsun. Dedi. 

- Hangi sigara tabakaSl? De
dim. 

O zaman Dorina sigara tabaka. 
sını orijinal bir tarzda takdim et. 
mek için tatlı içine koyduğunu söy. 
ledi. 

- p:abakanm içinde hO§una gi. 
deceğfni tahmin ettiğim bir şey hak· 
kettim. diye illve etti. Bu son keli. 
meler üzerine, tıoğuk kanlılığımı mu
hafaza edemedim. 

- Fakat bu ne tuhaf fikir de. 
dim. Tatlı içine bir sigara kutus l 
koymak! .. Ne aptallık! .. 

Dorina rencide olmuştu. 
- Ne güzel teşekkür! dedi. Berı 

de sana güzel bir sürpriz yapmak 
istemiştim,. 

(Sonu yarın) 
tu. Filhakika Tanrı imdadıma yetiş. ---- ~------ :.;;;_:~~:..;.=:===== 

ti. Paskalya arifeei sabahı kapı ça. Tüyler Ürpertici 
ıınch. Bir pastahane adamı içe-

n girdi. Elime yağlı kağıtla sanlı Bı·r Kaza 
büyük bir (panettone) (un, tereya-

. fı, IE!ker, yumurta ile Mili.Doda ya. 
't»ılan bir tatlı.) tutuşturdu. 

Hediyede: (Paskalyan kutlu ol. 
•sun. Senin Dorinan) §eklinde yar4ı 

bir kartvizit vardı. Gökten inme bir 
taam olarak kabul ettiğim puıetto. 
,De b• Jrikatte düııyevf bir takdirdir. 
Bua bu hediyeyi yollıyan .hwr, u. 
nutul.mut denecek bir sevgiliden 
batka bir teY defiklir. 

Bunu yollamakla, kendisine kar
tı olan laakmz ihmalkiıiığımı hatır. 
.latmak istiyordu. Başka bir zaman 
olsa idi bu imalı hediyeye belki ca. 
mm .ıoıaca1rt1 ve o gtizel tath ba. 
na istırab kadar acı gelecekti, ıra. 
bt fikiyete valrtt yoktu. O, anda 
hediyeyi, müşkül vaziyette şerefimi 
kurtarabilecek yegine vasıta görü
yordum. Karar vermiştim bile ... 
Kartvizitin iUeriııe Llliana 'nın adre.. 
mu karaladım, Kapıda baJı§i§ bek. 
liyen adama paketi teslim ettim ve 
kartviziti uzatarak: 

(- Bunu benim ismimle bu ad. 
rese götüriinli.I) dedim. 

••• 
Ertesi sabah davete icabet et. 

nıek i~in evdep çıktım. Çok keyüli i
dhn. Paskalyayı Liliana ile beraber 
geçirmek fikri bana samimi bir nq' 
e veriyor ve sevincimi keyifli keyif. 
1i ıslık çalarak ifade etliyordum. 

İııerio yolu dönemecine gelince ba
na yabancı gelmiyen bir ses işit. 
tim. Dorina, Her nekadar bu tesa. 

1 düf işime gelmiyor idiyse de Dori-1 
nayı telaşla selinıladım ve kendisi. 
ne paskalya hediyesi için teşekkür. 1 

lerimi söyledim. Dorina sözlerime 1 
gUlüyordu fakat onun gözlerindeki 

r 
Şatoda, çok zamanlar evvel Reg. 

Ci ve Oliver ile oynamış olduğundan 
her taraf bilirdJ. Bu su hendeğinin 
içerideki hazne ile, ince bir adamın 
ı~bilecefi bir delik vasıtasile irtl. 
;.ı,.t ettiği de hatınnda idi. 
' Bunun üzeriBe omuzuna kadar 
lauya girerek derin bir nefes aldı ve 
~aldı. Sırtüstü yattı ve hendeğin 
fkenanndan ceryanı takip ederek, 
1
köpüklü 8Ulann aktığı deliğin yerirJ 
kestirdi. Yine derin bir nefes ald~k . 
:ıan sonra suyun en·karışık merke. 
1Jine daldL 

~ Bu harekeli müthiş yorucu bir 
tteY idi. Daha QOk genç iken üç ar. 
lbdu bu teeebbUse girişmişler \le 
lbirbJrienne istinat etmelerine raf. 
im.en muvaffak olamamışlardı. 
' 
· Fakat, Svanildi kurtarmak fikri 
lıenç adama büyük bir kuvvet veri. 
!ronıu. Ceryanın mukavemet edile. 
miyecek derecedeki tazyiki karşısJn 
la bata Meta omuzlannm içerisine 

t:Clrebileeeır bir hale gelmig, ciğerleri 
opacak gibi olmuştu. S-una rağmen 

ı: delikte ilerUY.orduı NihayW. su. 

--•ır ••kçl uçuru11111 
yuvarlanarak parça 

P11rÇ11 oldu ı 
Manisa, (Husuat) -Salihli Boz

dai yolu üzerinde feci bir kaza ol
DllJ.f, bir 'bekçi uçuruma yuvarlan
rıak kayalar .altında parçalanmı11-
tır. 

Vaka şudur: 
Allahdiyen köyü h1"Jcı, köyle

rine temJz ı:ıu getirmek için toplu 
olarak çalı~makt.adır. Civarda Lib-

yalılar devrinde~ kalma su kütük
leri bulmuşlar, bunları temizliye
rek istifadeyi muvafık görmüşler 
ve faaliyete geçmişlerdir. 

İki gün evvel, dağın uçurum 

noktasında çal~mak icap etmiş ve 
buradaki kayaları kaldırmak. par
çalam&k lizımgeJmi~tir. Gruplar 
halinde u~Mşılırken, köy bekçisi 
:tbrahim de falfyete geçmiş ve bü· 
yük bir kayayı uçuruma iterek, 
altında kalan kütüğü meydana çı
karmağa ça.l~mıştır. İşte facia bu 
sırada vukuıagelmiş, İbrahim mü -
vazeneııllni kaybederek kaya ile 
birlikte feryadlarla uçuruma yu
varlanmı.ş, parçalanarak, feci bir 
şekilde ölmüştür. 

SofUklar hatladı: 
Dört gündenberi şiddetli soğuk 

lıar hüküm slirmektedir. Sipil dağı-

na hafif kar serpintisi vardıı·. So
ğuğun mahrukat fiyatlarında tesi
ri derhal gör(l]müı;ıtiir. Belediyenin 
fakir halkın yakacağında ihtikara 
sapmak istiyenlerle mücadele et
mesi lazımdır. 

yun tazyiki azaldı ve kendisini haz. 
nenin dıvarına yapıştıran ceryan. 
dan son bir gayretle kurtalurak a. 
yağa kalkabildi. Etrafında her şey 
sessiz ve karanlık idi. Yukandaıı 
ıızan bir ziya, gizli odanın kapısuım 
açık olduğunu gösteriyordu. 1ki sıç. 
rayışta kendisini koridorda buldu. 

Bir lihza kalbi çarparak durdu. 
Orada acaba neye şahit olacaktı'! 
Etrafındaki ölüm sükutu genç ada. 
mı korkuttu ve tereddüdü çok kl8a 
oldu. Süratle ilerliyerek ceearetıe o. 
daya girdi. 

xxv 
Svanild, odada yahıız batma bu. 

lunuyordu ve ilk nazarda, genç ıo. 
2llll ölmil§ olduğunu zannetti. BfiyUk 
:manevi sademelerin kar§lSında rast. 
landığı gibi, kendisinin sakin bir hal 
de durduğunu gördü. 

Sihirbazın muası, merdivenin 
baş tarafmda bir göeeye çeldlmışti 
Dıvarda asılı duran, limba tavanı 
hayal meyal aydmlab.yordu. Sva. 
nild, yüzünü ellerile kapamış bir 
1lalde masaya dayanmış harektıtsiz 

\rENISABAJI 

~WlRni AIAflM 
Çiftlik Cinayeti 

• 
Kahyanın Hareketi Tahrik Mahi-
yetinde Görülerek Hilminin Cezası 

Hafifletildi 
---=- «=-----

10 MART 1939 

ır·· .. ··Aşk·;~ .. " .. K~·;;;"ti ........ l 
il TefrikaNo: 22 Nakleden: ORHAN S· E 

• - Değilmi? ... Ve bu manzara zevki ve öğleden sonra daha uzak
im;anın ruhunu ne kadar açar ve lara gitmeyi tasarladığımı anlat-
terbiye eder! fak at talihinize ha- tım. 

valar da güzel, eğer yağmurlar Emine hanım: - Yalnız ba~ı-
başlarsa lbu iç açıcı manzaralar nıza öyle uzaklara gitmeyiniz, diye 
pek o kadar kalmaz. tenbihatta bulundu. Civar emindir, 

Karacabeyin Hotanlı köyümleki l 
çiftlikte işlenen cinayetin Bursa a. 
ğır ceııa mahkemesinde görUlmekte 
olan muhakemesi bitmiş ve dün ka. 
rar tefhim olunmuştur. Hilmi Taş. 
kıran adındaki delikanlının çiftlik. 
ten K8.hya Zeynullah tarafından ko. 
ğulması üzerine bu gencin çiftlikte 
kalan nüfus cüzdanı ve çamaşırlarL 
nı ayrıca 23 giinlük yevmiyesini ala. 
bilmek için usum dairesinde kay'l.a. 
kamlığa yaptığı müracaat netice. 
sinde köy muhtarının kendisini ko. 
rucu ile çiftliğe göndererek bunları 

vermelerini tebliğ etmesinden bid. 
detleneıı Kahyanın Hilmiye çok ağır 
bir surette sövmesT mahkemece ağır 
ve sıddetli bir tahrik görülmüşti\r. 

" 

_ Her nç şekilde olursa ol:;ıun halkımız umumiyetle balıkçıdır ve 
deniz her gün güzel olmalıdır!.. çok iyi ve namuslu in:-<anlardır. Fa
Ta ileride gördüğüm kayalıklar ü- kat ne de olsa, insanın başına bir 
zerinde koşmağa öyle hevea duyu- kaza gelebilir, sahilin bazı yerleri 

tehlikelidir. boğulmak ihtimali de yorum ki ... 
vardır. Uzaklaşmak, istediğini% ve - Hemen giyininiz ve kahval-
civarlarda Jrezmek arzusunda bu -tı edin, so;ıra istediğiniz kadar bi-

il 38 • 

Bu tahrik sebebile Hilmınin mu. 
teessir olaı;ak Kahyayı öldürdüğü 

sabit görülerek Türk Ceza kanunu. 
nun 51 inci maddesinin ikinci fıkra. 
sı tatbik edilmiş ve bu suretle HU. 
ırıinin cezası hafifletilerek beş '3eııe 
ağır hapse mahkum edilmiştir. Ay. 
rıca henüz 21 yaşını bitirmediği an. 
laşıldığından bu ağır hapis cez~sı 
hapse çevrilmiştir. 
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Bir Ceset Mahzenden 
Çıkarılıp Otopsi yapıldı 
Namusuna tecavüz ettiği kadın tarafından öldil

rülen Ali son nefesinde ne dedi ? 
--- Dc----

Baymdtr (Hususi)- Evli ve alıyor ve ona karşı ate§ ederek ken. 
hamuakar bir kadın olan Bayınd1. disini yaralıyor. 
nn Fırınlı köyttnden Bayan Ayşe, Yaralı tzmire getirilerek Memle. 
bundan yirmi gün evvel bir gece e. ket hastahanesinde tedavi altına a. 
vinde yalnız bulunduğu sırada, bir lınıyor,, 2., gubatta hayata gözlerl:ıi 
gölgenin dıvardan eve atladığını goı kapıyarak gömülüyor. 
müştür. Ali Şen adındaki suçlu ölUmün. 

Evli kadın, bu vaziyet karşısın. den evvel hastanedeki ifadesinde: 
da ne yapacağını şaşırmıştır. GnJ~e - Beni Ayşe vurmadı .. Ben .Ay. 
evin bahçesine, sonra da Ayşenin şenin evinde, onun odasında kendisı.. 
odasına giriyor. Maksadı kadına te. le görüşürken bir başkası ateş ed~. 
cavüzdUr. rek beni yaraladı. Demişti. 

GüçUl-ve kuvvetli bir kadın olaJl Bu iddianın ırz düşmanı tarafm_ 
Ayşe. bu yabancı adama mukavc. dan yapılmış bir iftira olması ~ok 
met etmek karannı vermiştir. P'a. muhtemeldir. 
kat mütecavizin elinde bir tabanca Bayındır Cümhuriyet MUddeiu. 
bulunduğunu görüyor .. Aralannda mumiliğinin bildirmesi üzerine Ali 
bir iffet mi\cadelesi başlıyor.. Şene fethi meyt yapılarak kurşu. 

Ayşe namusuna taarruz etmek nun vücutte olmadığı anlaı;ulmıı:ıtır. 
i8tiyen adamın elinden tabancasını Bayan Ayşe halen mevkuftur. 

lzmir Valisinin 
Beyanatı 

• • 

Bergama ve Dlldllden 
llön an Fazıl GUleç 

ne diyor? 
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Müthiş Bir 
Cinayet 

• 
Ödemiş. (Hususi) - Ödemişte 

Şeytanlı Karaağaç mevkiinde müt
hiı;. bir cinayet olmuştur: Amele 
Aharaylı l\fevlüd oğlu Kadri, Öde 

lunduğunuz zaman buradaki adam zim ırnhillerle tanı:;ıır, her tarafını 
lardan biriyle ·bera her gidiniz. tetkik der:<iniz yavrum. 

Rir saat sonra. sütümü ictik
ten ve taze tereyağına hulanmış 

ekmeklerimi vııttuktan onra. Emi
ne hanımın gösterdiği dar bir yol
dan sahile kadar koştum. 

Bfraz koyu dalgaların manza
rasile ve ciğeı·lerimin bütün ktı\'Vl'
tile içime çektiğim yosun ve tuz ko
kulu temiz havanın tesirile adeta 
sarhoş gibi dc>rıİ7. kenarını takibl' 
ba~ladım. Daha :;ıonra !-!ahil bo-ı 

yundaki kayalıklara tırmanarak. 

etrafı tetkike koyuldum. Ta ileri
de, denizin içerisine doğru sokul
mus bir toprak parçası üzerinde 

~ . 
yüksek duvarlarla örtüli.i bir e,·ın 

kırmızı kiremitli çatısı görülüyor
du. Herhalde fırtınalı havalarda 
orada oturmak pek hoş bir şey ol
mıyacakh. İskemleye benziyen 
vük~ek ve düz bir kayanın üzerine 
iliserek bir müddet, uzaklarda do
laMan balıkçı kayıklarım sPyrttim. 
E~e. ne~'e içinde fakat mUthi~ su 
rette acıkmı~ bir halde döndüğüm 
vakit ev sahibe!-!ine. denizin dün
yada en çok sevdiğim bir şer ol
duğunu söyledim. 

Güldü ve: 

- Daha şimdiden mi diyece
vap verdi. Belki çabuk bıkarsınız. 

- Hayır: onu daima seveceği
mi hi:;ı~ediyorum ... Yalııız anlama
dığım bir şey var, şiirlerinde deni7 

den o kadar heyecanla bah~eden 
Nail Beyin buralara niye o k.adar 
nadir geldiğini söyler misiniz, 

İhtiyar kadınııı siyah tatlı göz
lerinde bir h üziin alı1meti belirdi 
ve hafifçe titredi : 

- t~tanbulda çok i~i var .. Son
ra epey seyahat de ediyor. Faka~ 

her sene burava, eylül veya teşı·in; 

evvel ayında muhakkak on be~. yir 
mi gün için gelir ... Haydi yavrnnı 
gelin de yemek yiyelim .. 

Rıı daveti bir daha tekrarlatm·t 

Teşekklir ettim. Fakat içimden 
de böyle bir şeyi yapmıyacağıma 

kendi kendime söz verdim. Ser -
hest hareket etm:-k bis<ıil!l henüz 
ölmemişti. Ve denizin, geniş ve 
.Ronsuz ufuklar gösteren denizin 
saf havasını teneffüs edince çiftlik 
teki hür ve müstakil Cahiclenin u
yandığını his!lediyordum. 

Hakikaten, yemek zamanla -
rından maada, beni evde gören ol
madı. Sekiz gün içinde on kilomet
re civarda her yeri tanıyordum. on 

beş gün sonra da en iyi balık tu
tulan yerleri öğrenmiştjm. Artık 

yanmış, yüzüm, viicııdOm, bronz 
bir renge bürünmüştü. Emine ha -
nım bu halimden ziyadel'iyle mem
nundu. İhtiyar aşçı kad1nın, yap.. 
tığı lezzetleri yemkleıi bir ham 
tığı leızetli yemekleri bir hamlede 
bitiriyordum Fakat Zehra i.smin -
deki bu kadın -bana ~üşmandı. 

Evet, yiizün buruşuk içerisinde ve 
gözleri parıld~van bu küçilcük 
ya~lı kadın benden nefret ediyor-

du. Sebebini de bir türlO öğrene
medim. B .... ye geldiğimden birkaç 

giin sonra bunu, ihtiyar kadının a
sık suratından, ve işi icabı söylediği 

hir iki kelimeden ve itimadsız ba
kı~\larından anlamıı,tı. DOşündilk

lerimi Emine banma söyledim. Bir 
az bozularak, Zebranın herkese 
benzemediğini, aile içinde uzun se

nelerle hizmet etmenin verdiji bir 
tavır takınmaı.ıına ·müsamaha. edil
diğini anlattıktan sonra ilave etti: 

- Buna dikkat etmeyiniz ~ev
gili çocuğum. BPn de sizin gibi ha
reket ediyor YP. aldırmıyorum. Çün
kü ben de onun dilinden ve asık 
suratından ·birçok zamanlar kurtu

:amı.vorum O yalnız, doğduğunu 
gi;rdüğü, kucağında büyüttüğünü 

\.<' delice.sine se,·diği Nailden baş
kai'lına ehemmiyet vermez ve kork-
maz • 

İzmir, (Hu8uRf) - Bergama ve 
Dikili kıazalannda muhtelif işleri 
tetkik eden valimiz B. Fazlı Güleç, 

mi~~am~~ikyapanE~m~iAbd~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
oğuflarından Ali oğlu Yusufu pa-

dım. Karmm zil çalıyordu. Yemeı 

esnasında P'ezintimden duyduğun 

- -----· şehrimize dönmüştür. Valimiz, Nııına tamı:ı. etmiş boğmak sureti
tetklklerf hakkında şu !beyanatta le kendisini öldiirmüştür. Katil tu
bulunmuştur: tul muş, üzerinde 18 lira bulunmu"1-

"- Bergamada inşa edilmekte tur. Suçlu, iş arkadaşını parasına 
olan yol1arı gözden geçirdim. Yol- tama ederek boğduğunu itiraf et
lar bitirilmek üzeredir. Kozak miş ve Adliyeye verilmiştir, 
yaylasında inşa edilmekte olıan ........................................... . 

sayfiye oteli mayuıta açılacaktır. yeni inşa edilecek evlerin hazırlık
Dikilide hükumet konağı inşaatını ları üzerinde meşgul oldum. Ber
gözden geçirdim, Çandarbda zel- gama ve Dikili parti işlerini tetkik 
zeleden yıkılan evlerin yerlerinde ettim.,. 

Tefrika No. J9 Çeviren : R. SAGA Y 
duruyordu. Yerdeki taşlar ve top. 
rak yığınlan bir kenata atılmış, o. 
danın ortasında tebeşirler beş k:>. 
şeli bUyUk bir resim çizilmişti. Bu 
resmin kenannda yere devrilmiş bir 
koltuk duruyordu. Bu koltuğun üs. 
ttinde mumyalaşmış ' kılıç ve nıe. 
zardan çıkanlan gemi tahtası bu. 
lunuyordu. 

Godard biitün bu teferruatı bir 
saniye içerisinde görmüştü, .Merdi. 
venden inerken tahta basamaklar 
çıtırdadı. Svanlld başını kaldırdı ve 
ayağa fırladı. Godard, yavaş yavaş 
ilerledi. 

Genç kız: _.:... Godard 1 diye ağlı. 
yarak bağırdı. Geleceğinizi biliyor. 
dum, fa.kat.ne~ on dıµcika evvel va. 

nıma varmadınız? 

Ellerile yüzünü kapadı. Yeni<foıı 
şahit olduğu manzara gözlerinde 
canlanmış ve kendisini dehşet içerl. 
sine sürüklemifti. Genç adam, elle. 
rini tuttu. 

- Haydi gidelim, burada cana. 
varla Mis Barvendel'in bulunduğunu 
bilyorum dedi. 

- Evet, canavar meydana çıktı. 
ve onu gördüm. Fakat buraya na. 
sıl geldiniz? Hem sırsıklamsmız. 

- H c.ndcktcn geçtim. Büti.in 
bunlar ne oluyor Svanild? 

) ıs " sükftt bulan 
genç kız: - l' ·ırla karşılaştım. 
diye tekrarı ı. 1. et ve korkudan 
ne yapacağımı şa~ Hlım. Ne ise Lu.. 

-· .. 

N.EVROZiN 
. '" 

~ . , .... 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, kırıkhk ve bUWn •lrllannızı derhal kasar 
.. - icabında gUnde 3 k•f• allnablllr. • .. 

na'nm yanında bir tehlikeye marur 
olmadığımı biliyordum. Tabii maddi 
bir tehlike. Amma, ne de olsa müt. 
hiş bir şey. Halim ne olacak şimdi? 
Siz bu hadiseler üzerinde ne öğren. 
diniz? 

Godard da kendisini toplamıştı. 
Cevap verdi: 

- Pencere kapaklarının aralık 
bulunduğu vakit duyduklarımı, bu 
sırada da sizin yanınıza gelmeği dü. 
§Ündüm. 

Genç kız, gözleri yan kapah t· ·le. 

rarladı : - Ah! Godard on dakika 
evvel olsaydı!... Ba§ka. bir şey duy. 
madınız mı? 

- Hayır. Fa.Kat siz her halde 
milthi§ şeyler öğrendiniz. 

- Size söyliyemem ki. 
Yeniden kendini tutamıyarak af 

lamağa koyuldu. 

- Ah. yarabbfm. neden Oliver, 
harpten sağ ve salim geldi. Şeret"ıle 

muharebe .. 1 lı...Ua vatanı Uğ. 
run a hizmet ellerken canını vere. 
biliı di. 

- Sus, Svanild, neler söylediği. 

nizin farkında mısınız? 

- Biliyorum, Godard, biliyorum 
ve yine sihirbaz ile büyük babamın. 
neden yaşamadıklarmı de öğrenelim. 

- Svanild! .. 

Masanın obilr tarafına geçeı'f'k 
genç kızı kolları arasma aldı. D(-~li 
olmasından korkmağa başlamıştı. 

Genç kıı:, Godard'dan uzaklaşa
rak : - Korkmayınız, diye söylenJf. 
Benim için merak edilecek. endişe 
duyulacak bir §eY yok. Luna ban• 
söylemişti, fakat inanmam için g'5z. 
lerimle görmem lizımdi ve şimdiki 
hayatta beni bağlıyan hiçbir bag 
kalmadı. 

İçeriye giren Luna söze ial'Jftı : 
- Bilil:is var, o da vazifenizdir. 
Hakikati öğrenmesi lizımgelen bi. 

. risine yardım etmek, kuvvei mane. 
viyesini yükseltmektir. 

Godard, Luna'ya kızmıştı ve hid. 
detini saklamadı. Genç kadın soğuk 
bir tavırla: - Bir gÜn gelecek yap. 
mış olduğum i§leri anlıyacaksmız, 
dedi. 

(Dnaau wu) 



B ylerbeyi Faciası 
(Baş tarafı 1' üncü sayfada) 

ııbnak için beklerken arkamızda. ko. 
nuşan çocuklar: 

- ömer bey bağında cinayet oı 
muş .. 

Dediler. 
Bir hissi kablelvuku IIC1:itredim ! 

lEanın Saffiycnin b şına cır ~ açtı. 
ğını ümit ediyordum. Filhakika, kU. 
çUk bır tahkikatımız bunun doğru 
oldugunu gdster'dI. :Annem ayakka. 
bıl rını eline alarak ko3n ko~ facia. 
mahalline giru.. Ben O.e arkasından 
yetiştim. Fakat Sadiye ve annesi. 
vurulmu lar, yerde yatıyorlaıdı. Ar
kadaşımın v annestııin ancak ce. 
setleıini g<Sıebildik! .. ) 

H kim, Nimete tsınail Hakkıyı 
tanıyıp tanım dığını veS diyenın o. 
nunla m- beti olup öTin dığını 
sordu. Nimet buna fer-ddUtsUzce: 

- Hayır; 1 ail Hakkıyı tanı. 
mıyorum. Yalnız 'Osküdnrda istin. 
tak -nasında bir kere gördtfm. &l. 
diye ile tsmail Hakkı arasında bir 
mün ebet yoktu!..) 

C bını v reli. t a, Nimetin a. 
hadetiııi şiddetle reddetti ve ı 

- Biz eV\ eke b nların evinde 
otuturuyoriiuft ! Geceleri evterine er. 
kekler gelip gidiyordu. O vakitten. 
beri kendisile aram açıktır. Çünkü 
nnmu uma dokunan bir vaziyeti ka
,rakola şikAyet nttim ve onra d~ 
Nımet'in evini terkeyledik. 

Dedi. 

Bundan soara Nimetin annesi 
Bay n thsan da kızının sözlennı tek 
rar etti ve muhakeme, gelmiyen şa. 
hilıerln celbi için tiaşka 6rr gUne.bı. 
rakıldt 

HalQk Cemal 

Mt.rl'EFERIUK t 

Konser 
Bu~n saat 18 de ~minönU Hf'J. 

kevinde, me.§hur Hind musiki§iJJas. 
larından protes6r Krlşma Naranl 
Suami kendi milli havalarını mllli 

RADYO 
C IA - 10/8/89 

12.80 Program, 12.85 Türk mtı. 
zlği. Pi. ıs. Memleket saat ayan, a. 
jans, meteoroloji haberleri. 18.15. 
14. Müzik (Hafif milsik- Pl.) 18.80 
Program, 18.35 Müzik (Kabare ve 
milzflc hol. pi) 19. konuşma (tayyare 
oi konuşuyor) 19.15 Türk müzigi 
{1nce saz faslı) Tahsin Karalme Sa. 
fiy Tokayın i§tirakilc.20. Aj~, 
meteoroloji haberleri, ziraat borsa.. 
sı (fiyat) 20.15 TUrk mUziği (Halk 
MusikisL Sadi Yaver Ataman) Bo· 
zuk ve curada halk havalan 20,80 
fl'ürk mUziği: 

Çalanlar: Fahire Fersan, Refik 
Fersan, Cevdet Çağla. 

Okuyan: Haliik Recai. 
1- Osm n beyin. Hicazklr peş. 

revi. 
2 - Faik beyin. Hicazkar ağır 

semai- benim servU mrmamm. 
3 - .... HicazkAr §arkı. Sevdi. 

ğin azadei hicranım. 
4 - Kemençe taksimL Fahire 

Fersan tarafından. 
5 - .... Mahur §arkı. Telif ede· 

bUsem feleği. 
6 - ..... Mahur sarkı DUn · u 

günümüz geçdi beraber. 
7 - Refik Fersan. Saz sema.isi 

21.?ıfomleket saat ayarı, 21. KonU§. 
ma 21.15 :Eeham, tahvillt, kambiyo. 
nukut borsa ı (fiyat} 21.25 Neşeh 
p!nklar, 21.30 Müzik (Riyaseti Cı.ıru 
bur Flarmonik Orkestrası) 

Şef: Praetorius 
1- Ant. Dvorak: 
Viyolonsel için konçerto st ını-

nör, op. 10. 
a) Allegro 
b) .Adagio ma non troppo 
c) Final, allegro moderato 
Soliat: David Zirkin. 
2 -Ant. Dvorak: 
5 inci senfoni (yeni dUnyad!lll) 

(Allfl der neue.n Welt) mi minör, op 
90. 

a) Adagio. allegro molto 
b) Largo 
o) Ccher7..o, molto vivace 
ç) Allegro con fuoco 

sazlarlle çalacak ve konserine yurın 22.30 Müzik (Sinema sesi ve Caz. 
da ayni saatte devam edeceftir. band) 23.45 .. 24. Son ajans haberle· 

ri ve yarınki program. 

Muhteşem bir balo H 1 d d T .. k . 
Tfirkive Snn'at msktcpleri me- O an a a: . ur gecesı 
] • f ti ta f d T k l\1arhn 14 ncu salı akşamı saat 

zun arı cem ye ra ın an a - 21 1 2 22 d 81 og '-
1 d C t kö kil d (11) t - .arasın a ve • · ... rnev-

11 m e, enne ş n e mar re kı a dalgalnr üzerinde Holanda 
cumartesi günü akşamı mükemmel da meşhur "PH1LfPS PCJ" Radyo 
bir bal-0 verilecektir. Balo •aba- istasyonunun Oçüncil Türk mmıfki 
ha kadar devam edecektir. Pek konse.rini Yereceğini okuyucularımı
ucuz obm blletler Divanyolunda za tebşir ederiz. 

~in~':11~etd:1:::z~~~u~nı;ı s:~: ~[;m;;:;;w;w;;;T;;;:f;;;;;;~A:w;;;T:;;:,...;;;R;;;;Ô~~m~~·~ .. R;;:; •• ;; ... :w.J~ 
maktadır. 

1 

ı.'OPLANTILAR ı -----
FAJZACILARIN KONGRl'JSt 

Türkiye Eczacıları BirliğiDden: 

Birlifimizin yıllık umumi kon
ırcsi 11 haziran 1939 tarihli salı 
günü saat 14: de Cağaloğlunda Etib. 
ba odası salonunda yapılcaktlr. BU. 
tün mcslekda§ların gelmelerini sa.~. 
gılanmızla dileriz. 

TURAN TtY ATROSU 

Bu akşam 

Mısırdan gelen Zekiye Handan ft 
saz arkadaşlarlle •birlikte. 
AŞKIN GÖZYAŞIJARI 
şarkısını söyliyecektfr 

Ertuğrul Sadi Tek ve heyeti. 
Dehri efendi vodvil .3 P. 

:(Se) ıatıla revüsü, Miçe Pençef 
VARYETESi 

* Bu ak~m 9 da: 

' 

8ef;lktaş len. memurlupdu: 

937/1390 (ŞiRiN TEYZE) 
SON : Klara Kamhi, 1sak Ke.ınhi, Da. 

\vit Kamhf, Cemil Avikdor ve Vitali 
1 Hayim varisleri F.dvin ve Rıfat 
Kamhinin vayian mutasattıf olduk. 
ları Orta.köyde Viran Vatman loka. 
ğında. eski { yeni 6 No. lu hanenin 
ıkabltt taıanm olmadığından tuyuun 
'ir.aleaine karar verilmit ve daire
:misoe açık arttırmaya çık&nlmlftır. 

Evsafı: Kapıdan girlldilrte ufak 
malta dlS§eli bir taşlık bir ufak oda 
maatulumba bir hela lkinel katta 

ilri oda bir bölme oda, ttçttncti katta 
: iki ufak oda bir hela bir yıkanma f 
)'erl mevcut olup elektrlk ve su te. 
sisatı yoktur. 

Hududu: Bir taratı 8 No, hı Ne. 
lim Btlytlk babanmtn ev:t diğer ta. 

Perf1Tlb• ak.,nmı 9 da Filibidis ve 
eşi iştirnkil& 

(ÜÇ YILDIZ) 

'I 
Tepeba ıncla Dram kısnnad9 

Bu akşam saat 20,35 te 
l\NNA KARE."''1N (7 Tablo) 

* :tatıkl~ caddesinde komedi kısmındl' 
mr ak§am 20,33 te 

BtR MIDIAStP ARA?\"IYOB .. 
BU AKŞAM 9da 

(0Ç Y 1LD1 Z) 
OPERET S PERDE 

ZOZO DALMAS ı 
lialk operetinde başlıyor. 

re.fı dört No. ıu hane arkası ıınçnv. 1!!122!2!!!!!!!!!!!~'"'.!~--~~~!!'!!!!!!!!!~S!l!!l!Z 
J'&Ql Yako bahçesi ve cephes1 sokak. dar ikinci artırma neficeslnde en 

Kıymeti: 14M ltradır. eartıı~ çok arttırana ihalesi icra edilecek-
mesi 18/3/939 diYanhaneye talik e. tir. Taviz bedeli müşteri.ye aittir. 
ı!ildi. Dellallye ve ihale ıpullan mllş. I004 No. lu icra w iflAs kanununun 
terlye ait olmak Uzere 12;41939 tart 126 mcı maddesi muclblnce ipotek 
iıfne müsadlf Car§amba gUnU saat ve dJğer hak sahi plerlnin fafc w 

"' masarife dair olan tddiala.nnı evrakı 
14 den 16 ye. kadar satl§ı yapılacak. mfuıpltelerlle 20 gttn içinde blldiime. 
tır. Muhammen kıymettnin % 76 ei- lorl l!.ks1 halde tapu sicllile sabit oL 
Jli bulduğu takdirde ihalesi icra e- madıkoa satış bedelinin paylaşma. 
Wlooektir. Aksi takdirde o son irt. sından hariç kalacaktır. Fazla malt\ 
tıronm teahhüdU baki kalmak 'jar. mat almnk istiyenlerln dB.iremizin 
tile 27/'41989 tarihine mUsadif per. 937/1890 No. lu dosyasına mUra. 
acmbo ıünU aaAt U deıı 16 >:& ka.. caa.tlan ltlzumu tlln olunuıı. 

T llA•A• 

İkisi de Birbirine Hayran 

Güzelliklerinin aynaıı olan pulak dişlerinde birbirine karşı 
besledıkJeri se giyi görHyorJar. Onların bnhtiy rlığt ı 

ve saadetleri i 

sah h, ö w le v a ş m her yem kten sonra 
günde 3 defa muntazaman kullan ıklan 

RADYOLi 
yarath. Çünkü .RADYOLiN s dece 'i 1leri temizlemekle kalmaz, 

diş etlerini ve dişleri kuvYetleııdirir, ğı a giren mikroplan, 

öldürür, böylece bütün 'ricudun sıhhatini temin eder. 

iNŞAAT iLANI 
Sümerbank Umum Müdürlüğünden :. 
1 - lzm ·ı Selluloz fabrika ı 'anındıı te i ed ·ıccek tr: n orm .. 

tor binası in tı vahidi fiyat -esa ile ve k palı zarf u ulil e ıltm e 
~ıkanlnuş.tır. 

2 - 1 bu in,aatın muhammen keşif bedeli 15.497.70 

S - E ·ı me evr kı Sümer Bank "Gmum Müdürlü 

'.bedelle sat n alı abflır ve 1zmitte S lluloz sana)i m e 
lüğ'ilnde görül b lir. 

4 - Ek m 17. 3. 989 cuma gu aat 16 da Ank r da 
ı tme k mi on d Bank Um l d rlU ündeki 1 aat 

ca.ktır. 

15 - Mu\ 
6- ı 

sa t 15 

y t bir 

mış olm ı I 

9 - Baı k 

siltme} i tam 

nnı havi z ıf 

·n kad r g mi.ş ve z rfl r ma 
el r. 
bu insa tı dil dı i muteahhıde ~ reb lecE' i g'bi 

lıuküm uz ay bilir. (782) (14 1) 

a 
r-

1 Belediyesi ilan arı 1 
~~~~~~---

stan 

Keşif bed ı: 11625 lira 86 kuruş olan Keıe ecilerde bzc H 
içinde yapılacak Asfalt ~ol kapalı znrfla ek illme) e konulmu 

Eksiltme 18 - 3 - 939 pazartesi günü saat 15 de Daimi Eı um nde 
pılacaktır. Keşif evrakile rtnamesi le\ azım ıni.ıdurlugimde gorili 

lir. lstekJiler 2490 sayılı kanund" yazılı vesikııd n başka ~oJlar u. 

besinden alacakları \:e ikayı Fc~ i::;;l ri 1. dUrlUg ne ta dık ettirdik n 
sonra ve Ticaret odaSJ vesikasiyle 865 Jıra 19 kuru\luk ilk temın t 
makbue veya mcktubilc beraber teklif mektuplarını havi kapalı za -
larını yukarda yazılı günde aat 14 de kad r Daimi Encümene verme. 

lidirler. Bu a;atten onra 'erilecek zarflar kabul olunmaz (B.) (1274) 

• 
...... ·.. . ' ' " ·- Şehir içinde işliyen otobüsler için bastırıl enk olan vo beber c ı. 

lstanbul Asliye Betinci Hukuk Üsküdar Sulh Birinci Hukuk dine 3 kuru. ede! .tahınm edilen 3~000 cilt otobü::; bileti açık e 

Mahkemesinden: 

Eski Çnı·lık tarafından doktor 

meye konulmuşhır. Biletlerin nümuncsiyle ,şartname i Levazım M • 

dilrlüğünde gorülcbilir. !stekliler 2490 sayılı kanunda ·yazılı ve ka· 
Üsküdar kefce dede parmak dan başka bu ışi yapabilecek matbaa ve tesisatı olduğuna dair ıbraz 

Hakimliğinden: 

lnanoviçin karı ı :\fari<len hazine-

ye intikal edan; Kmahadıada Sul

taniye caddesinde 19 49 sayılı evi 

fuzulen işgal eden müddeialeyh 

kapu sokak ıro. 5 de Fazilet edecekleri vc~ika \C 78 lira 75 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 

Hazine vekilinin alc) hinize ika- mektubile beraber 23 - S - 939 perşembe günü saat 14 buçukta Dnimt 

rne edilen alacak dava ından do- Encumeııde bulunmalıdırlar. (B.) (1518) 

layı ilanen tclıliğ edilen davetiye- * 
a'\ukat Hasan Fehmi Onarm mez- Keşı"f bedeli 948 lira 75 kuruı:. olan Kabtanede Ç0 g~lnvaıı koı·u u ye karşı muan en gunde mahke- ,. .. J 

kftr haneden tahliyesile müvek'l<i- dahilindeki balaklıg~ ın ıslahı için menfezler.le yaptırıla"""k t"mı"rat a-
line te limi ve masarifi muhake-

meye gelmemiş oldugunuzdan hnk- u ..... <> 

me ve avukı\tlık ücretinin müdde-

inleyhe te limi talebile, İstanbul 

kıııızda gıyap kararı 'erilmiş vo 

15 gün müddetle gıyap kararının 

ilanen tebliğine karar 'erilmesi ü
Milli Emlak Müdürlüğüne izafet.en 

zerine malıkeme 3--4-939 pazar 
Maliye Muhakemat MCıdiırltiğil ta-

te i günü !'IRnt 1 O a talikine karar 
rafından avukat Ha an Fehmi 0-

verllmiş olmakla tarihi ilindan iti
nnr aleyhine açılan tahliye dav~-

baren müddeti mezkiire z.srfmda 
sından dolayı milddeiale) he gön-

derilen -dava arzuhalı ureti arka

sına: Müddeialeyhin gösterilen 

adr ten tahminen iki aydıan beri 

tegayyiip etmiş olduğu ve adresi 

de malOm olmadığı gibi lıaynt ve 

itiraz etmediğiniz tak<l"rde bir da-

ha mahkeme' e kabul olunmıy ca
ğıııız gıyap karan makamına kaim 

olmak uzere ilfınen tehi ğ olunur. 
(93~ 142 

çık eksiltme.> c konulmu,tur. Keşif evrak:i.le şartnamesi Levazım Mu

diırluglinde gorulebilir. İstekliler 2490 ayılı kanunda· yazılı 'I esika· 

dan bn ka fen i Jeri mtidurhiğtinden alacaklan ehliyet ve 939 yılına 

ait Ticıaret Oda ı H ıkalarilc ve 71 lira 16 kuru,luk ilk teminat mak
buz \&.)a mektubıle beraber 27--8-989 pazarte i günü saat 14 bu· 
çukta Dnimı Encumende bulunmalıdırlar. (D) (1590) • 

Ke if bC'd<>l" 611 lira olan Burgazadasında K yık i kelesiııde y -

pılaenk t m'rnt nçık eksiltmeye konulmu~tur. Ke ü evrakile şart.

nam i Levaz1m Müdurlüğünde görülebilir. İsteklUer 2490 sayılı lm
nunda ) azılı \'C' ikndnn baskı bu işin ehli olduklarına dair Fen ! le ı 

müdfirlfığunclen alac kları ehliyilt vegikalarile 45 lira 83 kuruşluk 

ilk temin t n ak uz VE') a rnektubile beraber 27-8-939 pazııırtesl gü-

nü saat 14 buç ıkla Daimi Encilmende bulunmalıdırlar. (B) 
(1591) 

mematından da bir haber olmadığı ------------
metrulıatlle milbaşiri tarafından nin ilanen tebliğini havi 27 - 1 - 989 
bilA~bl~iade edllm~ ~n•kla brihliYeni Sabah gaz~eind~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
miid<Iei vekili tarafından mübrez ıanlaşılmakla bu hususta sebke-Oen İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden : 

ve~hile tahkikatın Jl--4--989 sah 
Sahipleri t rafından muhtelif tarihlerde terk dilmi 

günü aat 14 e tayinine ve mflddei mevkuf pake ın po ta kanununun sarahati dahilinde ayrı ayrı satış. 
aleyhe davetinin bir ay müddetl 

!arı l 6, 17-3-939 perşembe vo Cuma gunleri öğleden onra saat 14 
ilflnen tebliğine tahkikat hakimH- ile 16 arru mda İ aııbul Paket Po tahan inde toplan eak alım satınr 
ğiııce karar verilrniış olm kla komi y<>nund ~ apılacaktır. 

102 atlet baro ve poli in tahkikat evrakına 

ve ebkeden.talep veçhile arzuhal 

suretinin bir ay müddetle ilnııen 

tebliğine tahkikat hakimliğince 

karar verilmiş ve mezkur arzuhal 

sureti mahkeme divanhnnesince de 

talik kılınmı, olduğu halde mud -
dealeyh bu arzuhal cevap verm&

dfği ve bu bir ay müddet te geç

miş oldutu nıftddef vekili tara

fındın mübrez ve dava arzuhali-

11-4-989 sah g{ınü ı>.aat 14 için 
Taliplerin sôzü geçen paketler içfıı pey t1Urrnek ftzcro yukarJda 

davetiyenin mahkeme divanhane- i8mi yazılı komi 'ona bildirilen a tll' 1nilracaatlan. (1601) 
eine talik kılınmış olduğu H. U. :M. =======:.:... 
K. nu mucibince keyfiyet mnlUm ı A 
olmak üzere fürnen tebliğ olunur. N Ş A T iLANI 

(938 - 1818) 

TÜRK HAVA KURUMU 
Büyük Piyangosu 
Beşinci Keşide; 11-Mart-939dadır. 

Büyük ikramiye: 50.000 Liradır, 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 
10.000 liralık ikramiyelerle 
( 20.000 ve 10.000) liralı 
iki adet mükafat vardır. 

au terUpten bir bilet alarak lş;tlr4k 
ihmal etmeyiniz. Siz de piyangonun mes'ut 
ve hal ly rları ar sın glrmı, olursunuz ••• 

Sümerbank Umum Müdürlüğünden: 
1 - Konya Ereğli 'n<l ki Bez fabrikn ı ile 1 '1 ldlometre uzakta 

inşa edilmekte olan lvrlz u kuvvet antrnlı arasında tesi edilecek 

hav.at hattın direk temelleri in aat vahidi fiytı.t asile ve kapalı zarf 
usulile ek iltmeye çıkarılmı tır. 

2 - t~bu in a tın muhamrn<m keşif bedeli 9601.t>5 lir dı 
3 - Eksiltme evrakı Sümer Bank Umurnt Mtıdürlfikilnden 2 lira 

bedelle satın alınabilır ve EreA'lf Bez fabrikası MüdürHlgünda görüle

bilir. 

4 - Eksiltme 18--8--9:39 pazartesi günü ı;aat 16 da Ankarada. 
Sümer Bank Umum 1ildür10~ündoki İnşaat Eksiltme Komi yonunda 

yapılacaktır. 

6 - Muvakkat teminat 795 liradır. 

G - 1 te.kliler yapbkla11 inşaat i lerlni terlr vesJka suretlerlw 

ni ibraz edeceklerdir. 
7 - 'l ckl f mekluplarını havi zarflar kapalı olarak 1hale gftnü 

saat lö şe k d r Sümer Bank Umum fftdOrJOA"O l\fuhaberat şube fne 
teslim edec kl rdir. 

8 - Po ta ılc gonderilecck teklifleri:ı, ekBiltıno 

yet bir sa t e\ veline knd r gelmiş v zarflar m but 

mış olma ı 1 zımdır. 

atinden niha .. 

kilde k p .. 

9 - Banka bu in atı dilediği müte hhid vereb'I c i gıbl 
siltmeyi tamamen Mlkümsüz sn.) nbfür. ('1.83) (1488) 



• 10 MART 1139 

A 
Terkibinde İ Y O D Vucudun zayıf kısımlarına, kan· 

sızlığa, vereme istidadı olanlara, 

• TANEN 
GLiSERO 

sinir zayıflığına, ,genç ~ızlara, sı
raca, kemik. hastalıklarma, müp-

FOSFAT Vardır. 
tela, teverr.üm~ müstai! -,_~ocuk
lara, hastalıkların, nekallatlerinde ... 
yarar ve şifa •1erir, ~kanı arttırır, 

işti ha 

Mide, Barsak ve Karaciğeri 
kusurlu iş emes d mektir. 

Bu i1ç UZYUD iyi iılemelbi 
e in ıçı muhakk: k 

MAZON MEYV TUZU .. 
ahaıı. Alıumuı lltif tesiri 

tabitdiı. 

Hazimaızllk, flfklnllk 
Balantı, O•z, Sancı ve 
Mide bezuklu§u, bar
s•k ataıeu, inkıbaz, _. 
rılık, Safra, K•racl§er 
ve bUtUn mide ve bar
aak rahataızhklannda 

yalnız 

Mazon Meyve Tuzu Kullanınız, 

Kayseri Vilayetinden : . 
1. - Talas nahiyesi merkezine aid "İçme suyu" fenni keşif ve 

proje tanzimi aşağıdaki Şt!rait altmda eksiltmeye kon 
muştur. 

2. - Bu işe aid bedeli keşif .,600" beş yüz liradır. 
3. - Suyun membaı tahminen yedi kilometredir. 

4. - Eksiltmeye iştirak edenler yüzde yedi buçuk teminatı ıadi
ye verecekler ihaleden sonra yüzde oıı beşe ibl§.ğ edecek
lerdir. 

5. - Yapılacak keşif va proje evrakı mukavele tarihinden itiba
ren .kırk beş gün zu ında ikmal edilmesi meşruttur. 

G - Yapılacak proje ve keşifnamenin Nafıa Vekaletince tasdiki 
meşruttur. 

7. - İhale 16 mart 1939 perşembe g-ünü saat on dörtte Talas 
Beledi~sinde icra edilecektir. 

8. - Fazla mahlmat almak i.<ıtiyenler, l:'alas Belediyesine ve 
Kayseri Hu usi Muhasebe Mildürlüğüne müracaat etme-
leri ilan olunur. "1509" 

Devlet Demiryolları İlanları 
Muhammen bedeli 1725 lira olan 150 adet demir el arabası 15. S. 939 

çarşamba giinü saat on buçukta Haydarpaşada gar binası içindeki 
komisyon trafından açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 129 lira 38 kuruşluk muvakkat temi

nat vermeleri ve kanununun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme &'Ü

ntt saatine kadar komie.Yona müracaatları lftzımdır. 

Bu işe aid şartnameler komisy-011dan parasız olarak dağıtılmak

tadır. (1256) ... 
Muhammen bedeli 11576 lira olan 550 adet el karbit lambası iJe 

887 adet muhtelif eb'atta meydan karbit limba.sı 27 - 8 - 1939 pazar

t.si a-ünil saat on beşte Haydarp~ada e-ar binası dahilindeki komisyon 
tarafından kapalı zarf uııulile ıiatm alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 868 lira 13 kurutluk muvakkat teminat 

ve kanunun tayin ettiği ve~ikle teilifleri muhtevi zarfluını eksiltme 

rünü saat on dörde kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu ife ait •art.nameler Haydarpaşada gar binası içindeki komis-
7on tar.atından parMız olark dğıtılmktadır. (1257) 

Nafıa Vekaletinden : 
E~iltmeye konulan i\: 

1 - Bakır Çay ıslah ameliyatı keşif bedeli "l 769868" Ura "76" 
kuruştur. 

2- Eksiltme 20 - 3 - 939 tarihine rasthyan pazartesi gilnü saat 15 
de Nafıa Vekaleti Sular Umum MüdurlüğU Su Eksiltme komisyonu 
odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

8 - lstekJiler eksiltme $artnamesi, mukavele projesi, Bayındır
lık işleri genel şartnamesi, fenni şartname ve projeleri "50" lira 
ınukabilinde Sular Umum Müdürlü~ünden nla:bilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin "66530" lira "91" 
kuruşluk muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden 

en az sekiz giln evvel ellerinde bulunan bütiln vesikalarla birlikte bir 
istida ile Vekalete müracaat ederek bu i4e maha113 olmak üzere vesika 
almalan ve 'bu ve ikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet içinde veııi
ka talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye iştirak edemezler. 

6 - i ~ eklUerin teklif mektublannı ikinci maddede yazılı saatt~n 
bir saate\ 'Yetine kadar Sular Umum MUdürlüiüne makbuz mukabilin
'1e vermeleri lil.zımdır. 

Postaoa otan gecikmeı.er kM>ul edilmez. (1007) 

KARADENiZ PERŞEMBE POSTASI 
Bu hafta içinde Karadenizde esen fırtınaların seferler üze

rinde huırnle getirdiği büy!11c teehhtirlerden dolayı 9 mart per
i ~mbe posta~ını yapacak (GÜNEYSU) vapuru bir gün rötarla 10 
...art cuma günü saat 16 da kalkacaktır. _._J 

Nafıa Ve a e inden : 
Eksiltmeye konulan ".ş ! 
1 - Çürük su üzerinde yapıl. cak regitlatörle denizli • Sarayköy 

ovası sol sahil sulama kanalı hafriyat ve sınai imalD.tı keşif bedeli 
• 

"446 579" liradır. 

2 - Eksiltme 27-3-939 tarihine ra~thyan pazartesi, günü saat 

15 de Nafıa Veklleti Sular umum mü<iürlüğü su eksiltme komisyonıı 

odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - fstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındır· 

lık işleri genel şartname.si, fenni şartna."llc ve projeleri 22 lira 33 ku· 

ıouş mukabilinde gular umum müdilrlüğüııderı alnbilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek iç n isteklilerfo (21 613) lira (16) ku. 

ruşluk muvakat teminat vermesi ve eks;ltmeniıı yapılacağı günden en 

az sekiz giln evvel ellerinde bulu ıı •ıı veslkalıarla ıbirlikte bir dilekçe 

ile Nafia Vekaletine müracaat ede·ek bu işe mahsus olmak üzere ve
sika :.Hmaları ve bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet içinde 

veııika talebinde hulunmıyanlar ek iltrneye iştirak edemezler. 
5 - İsteklilerin teklif mektublarını jkinci maddede yazılı ~aat

ten bir ~aat evveline kadar sular Ymum müdürlUğiine makbuz muka
bilin-de vermeleri liizımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (532) (1050) 
Modern 

dabı 

, ... __ ..... ________________________ . 
inhisarlar lJ. Müdürlüğünden: 

Yazan: ~l.JHEYLA M AFFER 
Askere, memura, kadına erkeğe, talebeye gfinün en lüzumlu 

eseri. 1939, ıenesi muaşeret adabının tekamülüne göre 
yazdmıı; ilk kitap. 

Fiah : Cildsiz 50, Cildli 15 kuruş. -' 
--• Satıf yeri: INKILAB KiTABEVi 

Kayseri Vilayetjnden: 
İhalesinin 16 ~ubat 939 tarihinde yıapılacağı Yeni Sabah ve rnü

nakatia gazetelerinin 31 kanunusani ve 5, 8, 11 şubat 1939 ve Vakıt 
gazetesinin $, 8, 11, 13 şubat 1939 ve Ulus gazetesinin 29 kanunusani 

5, 8, 11 şubat 1939 tarihli nüshalarında ilan olunan &rmıı>akh suvu
nun fenni keşif ve projesine alt münakasasınn görillen lüzum üzerine 

15 mart 1939 çar~amba gününe bırakıldığı ilan oluııuı-. (1526) 

Terzi 

IHSAN OSKAY 
Paris Biçki Aka emisinden 
mezun İst. ahçekapı Sadi· 
kıye Han 2 aci katia 13 

No. ya taşındı __ .. 

Muhammen B. o/o 7,5 Muv T. Eksiltme 
Cinsi: Miktarı Lira K. Lira Kr. Şekli Saati 

Prinç etiket 

İçki satış 
ka8aSl 

31700 adet 400 - 30 - Açık ek~iltme 14 
14,30 2900 " 8700 - 435 -

Filit 4000 Kg. 2800 - 210 -

Sinek kağıdı 150000 adet 1500 - 112 50 
iyi cins 
Filit tulumba~ı 
Yapışkan macunu 

•46" 146 - 10 95 
175 Kg. 245 - 18 37 

kapalı zarf 

Açık eksiltme 
,, ,, 

U N 

,. ,, 

15 

15,30 

16 
16,15 

ı - Şartnameleri mucibince yukarıda cins ve miktuı yazılı 6 
kalem malzeme hizalarındıa gösterilen uımJ1erlP satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizalarında 
gösterilmiştir. 

III - Ek~iltme 15-3-939 tarihine rastlıyan çar~amba günü hizala
rında yazılı saatlerde Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki 
a.llm komisyonunda yapılacaktır. Sinek kAğıdı için bir hafta evvel 
nümune verilmek ltzımdır. 

iV - Şartnameler hergün aözil a-eçen şubeden parasız olarak alı
nabilir. 

V - Acık ebiltmeye iştirak etmek istiyenlerin yilzde 7.5 güven
me paralari;·ıe birlikte eblltme için tayin edilen gl1n ve saatte komW
yona gelmeleri ve kapalı zarf eksiltmesine iştirak etmek istiyenlerin de 
mühürlü tekl if mektubunu kanunt vesaik ile yüzde 7,5 güvenme parası 
makbuz vey'l panka teminlıt mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarf
ları ekRiltme giinil en geç saat 13,30 a lruidar n1ezkQr komifıvon baş-
kanlığına mn klrnz mukabilinde vermeleri ilAn oltı~ur. "1102" --• Dr. Ihsan Sami--• 

ÔksfirökŞurubu ==B=e=,=~=t=~==l=c=n==M=e=m=u=~=u=t=u=n_===~=~=i=M~Ü~ç~U=nc=i=iS~,~,l~h=H=ı=ık=u~k~H~~ 
d kimliği?u!en: 

~ 

KREM &i.sANİN 
KANZUK 

Bütiln dünyaca takdir edilmiş 
sıhhi güzellik kremleridir. Ge
ce için yağlı, güadüz kin yağ· 
sız ve halis acıbadem çeşid1eri 
llUSUSi yazo ve tüplerle satılır. 
INGİLIZ KANZUK ECZANESi 

Bt ' OGLU - iS'I'ANBUL 

Oksürük ve nefes darlığı, an: 

bo Evvelce Beyoğlunda AsmalımeS- Mahkememizce terekesine va-ğmaca ve kızamık öksü-
citte Kamhi apartmanında mukım ziyet edilen ~hremini Ereğli mahul 

rükleri için pek teıirli ilaç- ı"keı1 ha· len ı"kametgıı.hı meçhul o- 1 . C . kak 14 ıl d ··ı u esı amı so say ı ~v e o en 
tır. Her 'es kullanabilir. lan Rifat Kamhiye: Eminenin. alaracak ve borçlarından 

Dolmabahçe Hava Gazı 

Kok kömürünü 
tercih ediniz 

Sahibi: A. Cemaleddin Saraçoğlu 

Netriyat müdürü: Macid ÇETiN ~ 
Basıldıiı yer: Matbaai Ebüzziya 1 

l 

Şayian sahip olduğunuz Orta - bir ay ve varis iddiasında bulunan. 
k öy Viran Vatman Mkağında 6 lann üç ay zarfında mahkemer.1iz\! 
No. lu hanenin kabili hıksim olma- müracaatları aksi takdirde tereke. 
m.ı-.ıncl:ın mahkemece şuyuun iza-
lesi :.uretile satışına karar veril _ nin hıtzincye intikal edeceği ilan <;. 

lunur. 
mi ı:ı ve daire imiz ce açık arttırma '!!!!!!!!ll!!!!ll!!!~lll!l!llll!'lll!~~!llllli!~mllll!!!!!'!""ll! 
suretile arttırma:sı 12-4-939 ta
rihine mfümdif çarşamba günü sa-
at 14 den 16 ya kadar kıymeti 
muhammineRi olan 1434 liranın % 
75 şini bulmadığı tadkirde en çok 
arttıramıı taahhüdü bakı kalmak 
şartile ikinci arttırması 27 - 4 - 939 

tarihine mfü:rndif perşembe günü 

ayııi saatte icra edilecektir. İka

metgahınızın meçhuliyetine bina

en satış ilanı tebliğ makamına k.a.

im ve malumunuz olmak üzere key 

fiyet ilanen tebliğ olunur. 


