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isimleri K OIDfWPISUD evine, haiuıa 

.... bahçesine sö:s dikip fUD• B .. .. 
lan bir ele seçiraem diye diifüne· utun 
cekainis. Fakat aizmızı açtıimız Yazıyoruz 

• •akit bu dUtündülderinizden zerre 
kadar bir te7 aezdirmiyecekainiz. 
Bilikü, ke>mfUDUZUD aizin emli.k 

ı ve aru:iniz üzerindeki ihtiraalarm· 
1 dan tiki~t edecekainiz. Fırsat düt 
tQü Hm•n kullanmak bere bir • 
takım teca..-tiz vasıtaları hazırla· 
malda metsul olmanıza raimen, 
llanlan mazur söatermek için, 
kompnuzun hazırlıklar~ı ileri aÜ· 
recebini:&. Yakın ve uzak komty
larmısm da hep ayni yolu tuttuk

intihabat Yarın Başlayacak 
"Memleketlmlz 9Uy0k Millet Mecnaının reni ••çiminin batınll• allz u.....
llrıcı bir vaziyeti• bulunuyor. Tiril Mlllell Beyaetm1181 •~•••tin pnn için 
beklenmedlk hldlaeler h•zarl•m11• lhlhnd ~11d• her tUrlU nff•· 
kd masun ve mUlenefflr bir halde kendine .. ,,...lr vulJ•tl•Hllr ... 

an iSMET INôNO 

lvmı sözönüne alacak olursanız MUntehibisanl intihabatı yann· 
ortada naad İfİn içinden çıkılmaz dan itibaren başhyacaktır. ı.t'.ttntehi· 
Wr diril bot Wurdı sürilltüaü pey· bisani listeleri Halle .Parti&i tarr&i'ıa• 
da olac:ajmı pek ili tahmin edebi- dan ilin edilmiştir. Bunlan apğıda 
lirsiniz. Şu vaziyete ifte diploDYt· veriyoruz. Diğer tarafta.il; intih&P, 
'-dilinde harici siyaset deniliyor. müddeti evvelce l.s.20 maıf arası 

olarak tesbit edildiği halde h~ 
Dün de böyle f di, bugiln de böy- teftişiye dünkü toplantwnda intl. 

le ve maatteessüf, y1ınn da böyle 1aap işinin Ayın 19 uncu gönüne ka
olacak gibi görünüyor. Onun. için , dar devam etmesine karar vermiş• 
vakıalar haricinde hiç bir şeyi cid- tir. 
diye almamak ve günün birinde Heyeti teftişi.ye dünkü toplantı· 
toııiann patlamasına intizıaren, söz smda intihap esnasında kazalarda 
bombard1manına pek ehemmiyet bulunacak heyeti teftişiye azasını 
vermemek en muvafık bir hattı ha- da tesbit etmiştir. 
reket te~kil eder. Bu dedikoduların Yapılan tarzı taksime göre Ada· 
nihayet bulacağı yoktur. Gizli dip- lar kazası Avni Yağız, Beykoz ve latul:tul intihabı Mebusu Teftlt Heyeti 
Jomasi denilen dolllblar ortadıan .,., d k .... h t Ali Gök • vskü ar azası ..ı.ue me - arak b'- k vam olumn ........... Taksimde ve B&-
kalkmadıkça, ,milletler arası mü- çen, Bakırköy kazası Tevfik Aınu- belea.iyede toplan u- onuema ""S'" ..... 

nasebetler sabasına da ferdleı· a· ca, Beşiktaf kazaS1 Zühtü Çubukçu- yaptıktan aonra kazalara datılarak yazıtta verilen konferanslar ka. 
rasındakf ahlAk mef'fıumu girme- oğlu, Beyoğlu kazası KAmil Nay- intihabat hazırlıldarile meegul ola- lab&lık bir halle kütlesi tarafmdan 
dikçe işin değişeceğine ihtimal ver· man, Sanyer Ferid Cemal, Eminö. caklardır. dinleıımlt ve alkışlanmıştır. 
memeUdir. Hıaricl siyasette böyle nfi Hakkiye Emin Koral ve Salih Kanlara konacak intihabat san· Jletikt.af K•au Arnavutköy u.. 
bir değişiklik ise henüz ufukta u- Türkdoğan, Kadıköy kazası Reşad dıklannın adedi de tesbit olumnq. hlyeel : 
zaktan uzağa bile hayalini göster- Başkaya, Fatih kazası •lean 11$1 tur. Bu adet 145 tir. Em.in Draman, t.ısan Namık Bo-
memektedfr. cıoğlu. 

1 
Parti mensuplan tarafından hal- roy, Fikri Oran, Hasan Basri GUr, 

tBon bir iki gün içinde muhtelif Teftie heyeti bu sabah erlrende!i ile. verHen konfenmslara dün de de- (Sonu 4 üncü •Yf"a) 
memteketlen:Mn akseden aeşleri xxxxxx 

:~ı~~~~er:ke,:ı:.~:Jı::.:~: ··ımanya •Çek r,·· pl·nerKBseiuanofa 
tlffni görflrflz. Gele"l haberler iti. ' . • 
hep ımr.ıiıklı birer lthammmeden f /stıkba/ 

:a::~n::~~ı::ı~!';:~~~~~~ Müdahale Ediyor • 1 Programı 
tir. Bunlan barict sıyasetfn tabı! • 
fflerinden addedince, made~ki ku- --:-. - . 
ru gürf1ltfl var, haıkiki tehlık~ yok ,.,ekler Almanlara bombalarlateca Bulgar orta elÇISI ve mibmaa
deyip rahatça aahifeyi çevırmek ._..,, daruau: bu sabah Ank radan 
icap eder. vaz ettiler Alman bayrağı yır"tıldı gelerek hudud'\ g;d,ce\;terı 

Fransadan aksetmiş bir hava- Perşembe güntt §ehrimiae gele-
dls: Bir Fransız muharriri 1939 se- cek olan dost Bulgar bqvekili Kö-
nesinde AJman1anın yapmağa ha· r ekoslovakyadald Almanlann tazyik ve teh· sei"ll!lotun istikbal programı villye-
Zll'tandıtı tecavüzleri haber veri· '*' b 1 d ki •ı • .. Al te tebliğ olunmuştur. 
yor. Bttyftk bir şey değil: Bir ta- dit altında u un u annı ı erı suren man ga- Bu program mucibince, mUhte-
raftan Hollanda istilA edilecek, di- zef',eleri, çeklere, Südet meselesiai habrlabyorlar rem misafirimiz perşembe gUnU sa-
fer taraftan da İsviçre. Bu teca- bala saat 10,20 de Sirkeci. istasyo-
vilz pllnı hattA şimali Afrikayı bi- nuna vasıl olacaktır. Kendisini istas. 
le unutmayor. Orada da mihver fa- YoDda Vali Lfttti Kırdar, olmazsa 
aliyete geçiyor. Fransız gazetecisf muavini B. Htıdai Karataban ve hü. 
bu plAn tatbik edilirken falan mer- kAınet erkAm reamen karşıbyacak 
baıede Hftlerfn falan tarzda bir ve Madam 1roselvanofa !tehir namı-
nutuk söyliyebllecefini bile ifşa na bir buket çiçek takdim olunacak· 
etmektedir. Son zamanlarda geç- tir. 

(Sonu 3 üncü sayfada) mlş tarihe bir roman çeşnisi ver
mediff gfl)f gelecek tarih de bfr 
bhlnet şeklfni aldı. Bir memleke
tin en l'fzli taaavurlanm diler bir ' 
memı.ket ırazetecisinin bir otobfll ; 
kazan sfbl b1ltQıı tef erruatfle hf
kAye etmesinin ne kadar itimat tel- ı 
kin edebfleeeffni düşünmeğe hacet 
yoktur. Maamafih gazeteciyi de 
pek kabahatli görmemeli Bu gibf 
:vaml&r1 okuyacak safdil müşteri
ler balunduktan sonra tabiidir ki 
onlan tatmin etmek istiyeeek k ... 
lem ulılblerf de sGrtllecektlr. 

Almanyadan •betmiş bir mu· 
talla: Demokrat memleketler si
l&hlanıyorlar; otoriter devletlerin 
hakb taleblerinf anlamak fsfıemf-
yorlar; sulha yardım etmt;vorı.r, 
Avrupa sulhtlne ciddi surette aed 
çekiyorlar. Bu da, aşalı yukan, 
TUkankf havadis rkabilfnden bir it-

AhJ a .... leri Tefl'Ülenel aymcla Slclet mmtakuı•• girerler!ıren 

• hamname. Bugön dflnyamn sflAh
lanması bf r fAsft daire halnii almlf
tır. Bu hareketin kimden ve ne ~ 
man bqladığmı tayin etmenin fm
klnı yoktur. Derin derin tahkikat 
J'&pma.k kabil olsa ve suçlu tayfa 

H&aqin Cahid YALÇIN 
<a-1111c1eQ1.-) 

Barltn, ıa (A.A.) - Quet.elerde lan tnkif etmeal pyanı dikkattir. 
OeJderin kabacasın• AJman)arm t.- Bu laal pek u bir aman evvel vu
arrus etmek .ureüyle Slovakyada kua ıelmJI olaa v. t.ekerrtlrll C-k· 
bUy8k bir tedhlt hareketi yapmak· lerln hio bir "' tnmnwntı olcfuiu. 
ta o1duk1an hakkındaki rivayeti nu hatırlatan h&dlselert hatırlatmak 
ueretmektedfrler. tadır.) 

Volld"'!lıer Beobahter diyor kl: Guet.eler dün, ( Kahramanlar 
(Brno'dald Çek polisinhı .Aiman- gllnU) nG tes'it etmlt olan Çekoalo. 

Jara hallen taa.ıTuzq& k&rl1 Jılma- vakya AJman1armm basınane nida· 
ye etmekte olmaBJDdan kat'ı nazar 1ara htıcuma marm blınıı oldukJa.. 
QlkJll'bı tammm& atnr.D AJmaD. , ..... 1 ... 1&71 ...... , 

Polisimizin ağına 
Düşen iki 
Haydut! 
Emniyet müdiirlüğü, Bursalı 
Receple ark-.daıımn ıelırimizde 
IS ey aoydaklar1D1 ve d hacla 

birçok Yakaları old ..... a 
_ meydana çakardı 
Bursa ve civarında bir çok aoy

ırunculuk vakalanmn faili olup bir 
mttddettenberi aranmakta olan Boş 
nak Recep ile ar.kad8fı Haydarm 
bir kaç gUn evvel ielırimizde, Fatih
te Malta çareısmda bir kunduracı 
dHkkAnmda otunırlarken yakalan
dıklannı )'UID1ftık. 

Bu iki azılı haydut ve hırm hak 
kmdaki tahkikatı derinle§tiren ts
tanbul Polis mttdttrlUğll, Udncl 111· 
be ikinci kıstm memurlan, Recep ile 
Haydann, daha 1l5 hırsızlık vaka. 
81liıD failleri olduklarıriı tesbit el. 
mlllerdir. 

(Sonu 8 önall saıfamızda), 

DARPHANEDE 
HIRSIZLIK 

Ceplerine Yeni Gümilş Liraları 
Doldurup Kaçır.anlar Yakalandı 

Dün akşam 1'8Ç vakit İstanbul darphanesinden para çalan iki 
hıraız yakalanmıt ve Adltyeye verilerek tevkif edilmiştir. 

Öfrendifimize göre darph· ne J4çilerinden olan bu şahıslar 
kapıdan çıkarlarken halleri şüp, eli görülmU, flstleri arandıiı za-
man bfr90k gfimflf lira, 50 ve 25 kuruşluklar bulunmuştur. Bunla
rm uzun mi1ddettenberi hile ile darphaneden pek çok para ~ldık
lan tahmin edilmektedir. 

Adliyece tahkikata &hemmiyetle devam edilmektedir. Dfln 
Anlaa.radan dönen darphane mi ~ürü Bay Fuad Dağ tahkikatla 
Takından ali.kadar olm ıı ktı:ırh· 

Eroinle Mücadele 
Edemiyen Teşkilat 

Tarihe Karıştı 
Uyuşturucu Madde Kacakcılarile 

• • • 
Mücadele işi Gümrük Muhafaza 
Ve E. mniyet T eşkildtına VerilcR 

Okuyuculanmız bundan bir mild 
det evvel bu sütunlarda (Eroinle 
mücadele edemiyen te§killt) batlL 
ğı altında çıkan yazımızı habrlar· 
tar. 

O zaman inhisarlar& bağlı olau 
bu teşkilatın hiç bir iş görmediğini 
misallerile anlatmış, bu işin ıslahı 
için heceriksiz tetkilatın lağvedilme. 
aiDi w takip illain ~ dojru· 
ya ~mdliitaa W --~ 
teşld.lltma devrini temenni etmif· 
tik. 

Haber aldığmuza göre bu temen
nimiz bu gUn haJrikat olmaktadır. 
Eroinle mil~ edemi)'ell tetkilit 
tarihe ka.rıgmq ve takip işle,ıi doğ .. 
rudan doğruya gUmrUk muhafaza 
ve emniyet tegkilitına devredHmiş. 

tir. Bu tefkilfıtJarm 5-6 gilnlük faa· lsta'iıbuhm J>etuli Poliı Mfdi1rl 
liyetleri fevkali.de müsmir neticeler B. Sadri Aka 
vermiş ezcümle habrlarda olduğu OO::XXXX::ıOO::XXXX:OO::XXXX::OO~':ıôO 
gibi Paşabahçede muazam bir eroin 
fabrikası kurma teşebbüsü ortaya çı
karılmıştır. Gerek emniyet ve gerek
ııe gümrük muhafaza. teşkilatının u
yuşturucu madde kaçakçılarma kar· 
şı açtıklan harp bu gün daha mUs
bet neticeler vermektedir. Nitekim 
şimdiye kadar 15 kUsur vakaya et 
konmue ve bütün kaçakçılar yaka
lanmıştır. Ayni teşkilat memurlan 
dün de Uç uyuşturucu madde ka. 
çal:çısını yakalamağa muvaffak ol. 
muşlardır. 

(Yeni Sabah) gerek emniyet gp. 
rekse gtlmrük muhafaza teşkilitını 
bu korkunç zehir kaçakçılanna kar. 
il açtıkları harpte tam manasile 
muvaffak olmalannı can ve gönül
den diler. 

H.::R SABAH 

Tıb B:ıyramı 
Tıl: b·yenin yıldö limtl burlln 

meras mle ut ulan 3Cak 
Bugün Tıbbiyenin kurulq yıl

dönilmü olması Jllünasebetile gehri
mizde geniş programlı bir merasim 
hazırlamnı§tır. 

Merasime konferans salonunda 
'Oniversite RektrU Cemil Bilselin 
nutku ile başlanacak ve bundan SO!l 

ra diğer tıp profesörlerinden Be.C\ma 
öıner, Nurettin Ali, Mazhar Osın 11 

sz söyliyeceklerdir. 
Merasime gece de iştirak edıle

cektir. Bu münasebetle. bbbiye ta
lebeleri Maksinı salonlannda bir bl 
gecesi tertip etmişlerdir. 

Seçim ve Türk vt;ıtandaıının borcıı. 
Çarp.mba gtintl eeçlm ~. 

Bir mDlet ~ime verdiği Meınml
yetle mebsutao mütenasip bir sureı. 
te tlyael rtildtbıtl lsbat etmlt olur. 
8eolm gtbltl rey ........,., .. batmd& 
balmun&)'I ihmal eden bir vataııcıae 
.......... ..ulret ..... hak\mda 
t.ealdt, hatta. IÖylemek bakkm
dua ebedl1ea fera&at etınle demek
Ur. Mahalle kahvelerillde bol bol tıe
ne çalap seçim gtlııtt rey aaadıpaın 
batma kadar gltmeğe llfeae• bir 
ldmae heDd bu ihmalini te'Wll loln -
dan blnblr aebep leat edeWllr; Wdn 
memlekete karta btlytlk bir ~ lfle. 
11111 okJatmnı da~.,..,,.._ Gz ... 
., ..... brp .......... Bili fa.. 



Yazan : M. SIFIR 

inf·-~.m. 
e c pha e 

T!:NISAIAH . ~ 

Ecnebi 
/erdeki ııallim
lerin Derdi 
ilk kısam~ f.lmlerl de 

ugUn toplanacaklar 
Ecnebi ve azlık lise ve orta o

kulla.rdaki Tiir~ ve killtilr der.de

r 
Yurddaşları 
Seçime Davet 

Yurddqı 

15 Mart ~arşamb& srtmfi tne'6us 
ıseç.imine başlanıyor. EvvelA. mOn
tehibisani\er a&Çfleaek ve bu 
çim 20 mari pazartesi a-ünfl akşa 
mı ıbttnrlş olacaktı.l'. 

Belediyedeki 
Tahkikat 
Genişletildi 

!Halicte Cereyan Eden Bu Facia 
1 • Nasıl Gizlendi ? 

. ri muallimleri Maar.if Şürasına ya
paca.klan temannneri konuşmak ft
zere dtın. tsbmbul killtür direktörü 
~ ıruı-mı reisliği altmda. Be. 
yoğlım4ıı .Alman liaesinde bir top

Yurddatı 

ATATÜRK'ttn bayratı dtmda 
tcrplıma.n Türk m.Hletintn istl.klll ve 
tdli u,irundaki a.~nill timsali 
lan BCiyük Mill&t Mec.Um Türld 
Cttmhuriyetinhı en yüksek eseridir. 
Türlc mllle-t:Jnhı yttre!inden dot 
mu• öz e.erıMir. 

Belediy-ede esaslı teftişler yap
mak üzere ~ehrlınize gönderilen 
Mülkiye müfettişlerinin kadronun 
!biraz daha kaTIJetlendirilmel'!i için 
VekAle~·müraeaat ettilı:lerini yaz
mıştık. VekA.Jet müfetti,lerln tale
bini nazarı itibara ıa.l.a.rak iki .mtt
f-ettiş daha .göndermiştir. Gelen ye
ni mil!etti~r Hıfzı Eıel ve Ali 
Seyfidir. 

lantı yapmışlardlr. 
1 Gerçi bu, çok tclıltkeli bir işti. M.er 
ı milerden ıJJirln.in ateş alma.ıtı ve :f.e-
, el bir infilaka sebep olınası gibi çok ' 
acıklı bir n&ti~e verebilirdi. Bu 
muhtemel değil, yüzde ytl.z muh1tlc 
kaktı da. Fakat, ıı lan Türk teli· 
likeden kô1'kar, ali1m.den yılar mı 
hiç T ••• İşte. lı. er biri bir değil, bir
çok adamları y<ık etmağe kM'i ge
lecek olıııı mernıtler, bir lAstik top 
cibi, elden ele .atılıyor, tahta o
kıklar içinde kaydırılıera.k ıuıbara 
tııtif yaptlıyordu. 

Dt1.nk11 toplantı da evvelce seçil
miş obıı kamieyonlarnı raporları 

o w bundaki dileklerden bir 
çottlan be.rlDde gti~erek fiU 
maddeler kabul edllı:ı:i§tir. 

1 - Ecnebi ve aslık okulların
daki tedris ve kitıtp :meseleshıin res
:mt m~lerde olduku gibi ka.bulü. 

2 - TWlı., eo!J·n:fya, yurt bil
gisi ve DOllJ'oloji ltltaplarınııı dah1' 
sade tekilde ve ~gramda yetf§tiri
leoek teldJde tanzimi. 

Har TUrkUn mebus M-Çimiyle a 
lAkadar o·lmuı lı!illt Şef !NÖNÜ' 
nün yti~.t ifaretlarl iktizasnıdan 
dır. 

YurddatJ 
ATA TÜRK' ün eHrlni.n me.yda

na çıkması, CUmhuriy-et rejin1i ' 
kökletmesi, Tür.kiyeııin yükse.ime 
ıti ntrundıa. ~·ce ründüz ~altışa 
Cümlıuriyet Halk Pa.ı-lisi memleke 
tfn en giixide ve :mtıktedir evJ.ülan 
rından mürekkep ohnak üzeıııe b 
na.n:ızet Jisıtesi haur]amı-tı, sa 

Mttfatti~ler tetkiklerine muha
tıe·l>e dosyalan üzerind~ devam et
mektedirler. Ve Hizum gördii.kler· 
anda, belediye mlldürlerinden et

raflı izahat almaıktadırlar. Telt~
lerin uzun müddet devam edeceki 
söylenmektedir. 

Valimizin 
Hastalığı 
iyiliğe yüz tuttu Şeytanı bile titretee~ k~dar 

korkunç ve tehlikeli olnn bu i' iki 
ıuzun ırece k.azasuca yapılmıştı. 

tôçilncil ~ce de devam ~ili.yorılu. ı 
·vakit rece ~sun .-eçm~. Y o -
ruhnAk bihniyen yurdun kolları, 
~fr ma.khıe intizam ve süt'.ati ile, 
1son mavna.yı da boşaltmak Uzere i
ldiler. Güvertede ~lı~a.n "Hızır" a
dında b1r fedaklnn elinden ıa.nım:m 
dtışen mermi patlam~tı. Hırçın ve 
~itııtıılu ~ir ses. Sütlüce ve Eyüp 
•ırlaarmda korkunç akisler yapmış 
'b.. Za"'alh Hızır parça parça ol -
muştu. Yamnda.ki üç kahramanın 
'9llcu4.lerl ee ~aJbura dönmüştü. 

Zanneder misiniz ki, bu kanlı 
h!di11e Ardiyeci Emhı ile arkadaş
t.e.rını korkuttu, faaliyetlerini dur
eurttu, .. Ha.yır sayın okuyucula
nm. :Bilakis, onların gayretlerini 
•ntırmıştı. Mavnadaki biitün mer
rnile.r, aklın Jca;bul edemiyece~ bir 
9&ıbuklukla vapura taşınmıştı. 

Eyüp ve Sütlüceyi bir zelzAle 
ci"bi uman bu infila1nn ~el'li. dfü;
inanlann kulağına, ancak birkaç 
-ı-fin sonra eriştirllmfşti. Fakat i~ 
~ktan bitmiş. a.tı alan ü~küdarı 
«eçmi~tf. Yalnız Ardiyeci Emin de 
damgıa.lann11ştı. Onun da pesine 
birkaç azılı çomar takılmıştı. 

HAdisenln tevil ile ört bas ed i
lec&k 1~ri kalmamıştı. SilAh ve cep-
hane kaçakçılığını bir hayal 1!1.1.j'an
lar cidden teli.şlanmıştı. Yine orta

lığa 11üril ıürü hafiyeler atılmış, a
"'uç avuç ~ltm1ar saçılrnı~tı. İstih
barat servislerinin amirleri, Ardiye 
ci Emini !UÇ üstünde tutmak için 
türlü tdr]ü tedbirler aJmu:ılardı. F;ı 

kat, yurdun bu yılrna-z ve yorulmaz 
&vlidı yfne çalışıyordu. Düşmanla-
l'l.D üzerine saldırdığı hıafiyelerin 

kimisini aldatıyor, kimisini de bir
kaç para ile avutuyordu. Sütlüce 
•hldhıesfnden birkaç gün gonra, yi

ne Ana.doluya uçurulmak üzer~ bir 
İtalyan vapuruna yüklettiği kırk 
.andık eğer tak1mı ile yakıa.yı ele 

ffermf~i. Fakat kurnaz Emin, ya
lı'.kumı tutan ve sarsan eli gevşet -
!m-1.-ti. Elin sahiblni, Marona adında 
;ki casus iki yOz lira ile yumnMt
imı~ . .aıç gözlerlni yumduruvermişti. 

Yine o günlerde tneboluya gönde-
rilmek tlz.ere hazırlanan tki ytız 
fmandık eczayı da Galata nhbrn1n

~Ü, İtalyan bandralı "Semiramiı,, 
j •apuruna bir hokkabaz mahareti 
ı n el çabukluğu ne sokuvermi,u. 

Bütün bu hAdi!Jelerf vu.kuundan 
~nra bh-er bfrer haber alan düş
man ietıhbaratç1lar1, oturdukları 

rerde kuduruyor. köpürüyorlardı. 
'.Ardiyeci Ell\fn bu hareketleri ile, 
bötftn kem ıtzleri, kara kuvv.tıerl 
tlı:erbıe çev.frmı,, ç~kmf'11. 

AH Olm'Wt Klh::ra Ankanı.dan 
ilönmüş, bire-ece, Arap ca.mffndeki 
evine, kimseye görünmeden girip 
tinmişti. Bil.yük fbir işe -girişm•k için 

1 ıırsat gi5zllyor, zaman kofluyordı1. 
Ev.de hemen hemen her gece toJ)
llımblar oluyor, meclisley kuruluyor-

u. DOşmaıı. i.<rtibbaratçılarınm, ll.a
:tiyelerinin mavnacılar cemiyeti a-
~ırunları ve Ardiyeci Emin ile ut
ır~abırı _ı\li Osman RAhya ile ar
ıka\411Ş~ 1s;i-n, c!e ıeçmez bir fır-

Ardiyeci Emi 

sat olmu~. Bir rece Hemşinli Meh
med ve Abdullah, Rizeli Mustafa 
kaJtan, Trabzoıılu Hayrullala, Ka-

sımpıtfall Tahsht., jandarma kara 
ITtısan ltihyanın evmd& toplıuı~ 

lar, Karaajaç :f abr:lkaamm basıl -
muı ifini konutmtttlardı. Ta.bit, 
yurda hizmet için elele, ba~a.,a 
veren bu feda.klrlann anla"1Jlalan 

&'ÜÇ olmmaıştı. Karşılanılması ha
tıra gelen biltün ihtimaller dilşüntil
m üştil. Her eirlerine karşı ayn ayrı 
çareler bulunmuş, tedbirler kurul
m~u. 

İki günlük l>ir faaliyet na.kil 

B - Bu m.e:Jde:pl&rdeki tefti,f va
ziyeUeriniıı resmt mekteplerdeki ıi
bi olmam. 

4: - Eetı.ebi vı azhk oku11a.rdıa.Jrl 
TIU~ ve JdUtUr ınuall!m.lerh:Wı rea 
mi :mekt.splerdaki mnallbnlerln tu
tu1dutu • şeraite tabi olntası. 

5 - lıleate, JUııo:net itibarile Teli-

mi :muameleden f&rkı olmıyaa, ec
nebi n ekalliyet :n:ııl.k"teplerindeki 

ınuallimffrdeıı nemi mektebe tqia 
eGibtleriıı .kJdıemlerinin hesap edtl
mesf ve mebde' mufla tayin edil
meyip kıdemleri ka.rşılıj"ı ola.ıı ba.
remd.eJei derecesiıı.-e g&-e tayini. 

lluallimleriıı bu dilekleri tubit 
edtbnij ve Maarif VekAletiiı.e ı:önda. 
rilm•k ü.ıı:ve hazı.rla.n»ı~tır. 

Aıı.cak e<:nebi ve azlık okulların 
ilk aırufl&nnd1t bulunan muallimler 
de bu ıün ö~edeıı s&nra saat ikide 
NoteN.am Dasycm fransız mektebin 
de toplantı yapacaklardır. 

vasıtalannın bulunup hazırlanma-
111 için kAfi gelmişti. Manizade ha
fız kaptanın seksen tonluk "Kır
]angıç,, Tosyalı Bahri Kaptanın 

yetmiş tonluk "Hıfzırrahman,, Mue 
tafa. kaptanın doban tonluk "Şa ... 
hin Bahri,. İne'bolulu Abdurrah -

Mualliml«rin terfih ve istikbal 
lerine ta.aUuk eden macldeler ilk kı- \ 
sımlardaki muallimleri de aUikada.r 

manın yetmiş tonluk "Hudaverdi,, ettiğinden 9u muallimlerin de dilek-
Mehmed kaptanşn yüz t-On]uk "AI- lerini toplıyarak orta ve liselerdeki 

halkımıza takdim ed•cekt!r. Bt 
lil!lteae adları rörttlecek olan 
muhterem z~vat Partiye, rejime 
Dailıhkb.rı ile, memlekete hizmet

leriyle, ir:fan ve nrakterleri ile 
temayüz etm!~ yu:rdd™'lardır. Bu 
yurddqlann ha11cınm:ın da arzu
suna uyı-un oldutun4an eminiz. 

Y urtlda,lar; 

Çar~amba srli.nü b<aşlıyacak Q 

la.n seçime i•tirak et. Bu seçhn d.ev 
r~nin milli bayramlardan oldu
tunu hatırla ve vatana ka111 bü 
yük hizmet ifa edeceğine kani ola 
ra.k rey~ni mıntakandaki sandığa 

atmatı unutma. 
Cümhuriyet Halk Partisi 

latanltul Merkezi 

Karadenizde 
Fırtına 

lah v~rdi., motörlerinden t<'şkil c- muallimlerle :mezcedere.k Maarif Şfi.-
dllen e~rarh filo hazırlanmıştı. Fe- rasına. arzetmek iizere İtalyan lisesi Bir çok gemilerden 
ner ile Ayakapısı arasındaki sahile mualliml"'rinden Zeki Cemalin riya- haber yok 
ba~ verip bağlanmışlardı. seti altında ıtalyan lisesinden Sadi, Karadeniz-de iki gündenberi de-

Bıaslan gecesi, işgalciler, hafi- Memduh, Alınan lisesinden Rakını, vam etmekte olan fırtına şiddetin! 
yeler Beyoğlunda zevk ve ~ata sof- Robert Kollejden Turguttan mürek- ıarttırmış Ereğli, Zonguldak liman
ra.larında eğlenirlel'lken motörlere kep bir komisyon seçilmiştir. K•· larında tahmil ve tahliye dur~uş
tam ~eksen yurd yavrusu a-irmiş, misyon her iki kısım mua.llimlertnin tur. 
gizlenmişti. Hep~i de ~Hahh, atik dileklerini tesbit edecek ve .Maarif Gece yarısı başlıya.n fırtına 
gözleri pek delikanlılardı. Yats; ~~d~:~~C: _verecektir. Ereğli limanında bulunan Şadan, 

-~~~~~~~~~ Zaman, R~id, 1klta1 şileplerlni 11-
vaktinden biraz sonra, Kahya. da - .ıı .ıı nı-.... .. ~ .rı.ıı. mandan demir almağa ve a~ılmağa 
im erl~re katılm1.ş "Şahini Bahri., meebur etmiştir. 
motörüne atlamıştı. Ellişer metre Bugünkü Kenf erans Bu gemilerin vaziyetinden be-
arahk1a yola düzülen motörler ya- Buı-ün .aat 18 de -Oniversite nilz bir haber alınamarrl1'hr. 
rım saat sonra Sütlüceyi geçmişler, kQnfer&Jl.I u.lonundıa İ~maiyat ,,..,,.,,..,..""'fV''"""""'""'""'""""""-vv""",~ 
fabrika iskelesinin açığında ~in - pr«fe,!!ör'Jerinden d<oktor Kessler JU!Çt)'K RAB:BltLER t 
mi~lerdi. "Şahini Bahrl,, motörile "Millet Kara:kteri" mevzulu bir 
ilk önce ü•keleye yanaşan KAhya konferansı verecektir. 
ile arkadaşları Hemşinli Mehmet Konferansa bütün Üniversite 
ve Abdullah, iskele üzerinde b-u- talebesi 1Ielebilir. 
ı una n n ö betçinln ıoı e!i ni ke.smişl er- ,..,..,,..,.,,,..,.,,,...,.,,,...,.,....,,,...."""'""'""'""'"""",........ ............ ~ 
di. Kollan, ayaklan bağlanan, ağ- DENtn.ERDE: 

~ı bir mendille sarılan nöbetçi Şahini 
Bahrl motörüne getirilmiş, başal-

tına misafir edilmişti. Bu sırada 
diter motörlerde, biriblrf üz-erine 
iıkeJe önünde dizilmişti. Bütiln er
Jer karaya çıkarken, Galata güm-

rü§'il hamma.llar kAhyası Salih reis 

de yUz elJi ma.-iyeti ne, fa:brikasınm 
~eriaindeki ıırtla.rdan &.şağı iumiş
di. 

. 
Trak Vapuru bir 

kaza yaptı 
Dün sabah saat 8,15 d• Toplu

.ne rıhtımından Bandırmaya hare
ket eden Trak vapurunun perva
nesinden çıkan sular vapurun ar-

Jı::a tar~fında bulunan Şile lima nrna J 

ıaid Sırrı v~ Z&kinin eahibi bulun-
dutu Alay motörünün rıhtıma çarp-

*-Ankarada Kızılay merkH 
umumi heyeti toplanarak yeni n
isliie doktor Hilsameddin K~nlı 
seçmişlerdir. 

* - lıkoçy.anın "Senta.ndr'' 
Üniversitesi eski Londra büyük el
çimiz Fethi l>kyara falın doktor
luk vermeii kararlaştırmuştır. * - 16 Mart şehidleri için 
yapılacak lhtifll programı bazır
lamrnştır. * - Rumen Büyük elç.igi An
.karaya. Jritmif ve temaslarına. ba~
Jamıştır. 

Birkaç glindenbe:ri hasta olan 
Vali ve Belediye reisimiz Doktoı 

Lfttfi Kırdann rahabnzlıkları düı 
den itibaren iyiliğe dönmfiştilr. Va
li ve Belediye reisimhı:in °hastalı,ğı 
hafif bir mi-de ve ba.fırsak te.sem
mümü eseridir. 

Dünden itibaren ateş n<'rmal 
hadde düşmUştür. 

Doktorlar kendisine daha bir 
kıaç gün istirahat tavsiye etmekte
dirler. 

POUSTE: 

4 kumarbaz yakalandı 
Bunlar gece yarısından 

sonra blle kumar 
oynuynrlarrh 

DUn gece saat 1 de fatihte şe
kerci hanında 17 numaralı oda.da 
yatan Karslı Mustafa, tbrahim, tsr 
ve Murat isimlerinde üç kişi; ara-

larından kumar oynarlarken cürmü 
meşhut halinde yakal:.ı.nm1şlardır. 

Tramvay çarph 
Beyoğlu•:rl.a Hava sokağında 3 

numaralı apartımanda oturan Latü 
Taşkıran, dün tstiklfil caddesinden 
geçerken vatman Mehmedin idare
sindeki 2703 numaralı tramvayır• 

sa.demesine maruz kalarak sağ ba
cağından hafifçe yaralanmıştır. Suç 
lu vatman yakalanmıştır, 

Eroin 
Kumar suçu ile yakalanan fatih

te şekerci hanında 27 numaralı o
dada oturan Karslı !sa oğlu lsanı"l:l 
il.zerinde bir paket içinde 160 BBlltİ· 
gram eroin ile 8 buc:uk gram esrar 
;-;uhur etnıi§, hakkında takibat& aa.ııı 
lanılmıfjtır. 

Çifte aarhoflar 
Ayaspaşada Şehit Mümtaı so

kağında 10 numarada oturan Hasan 
oğlu Sadi isminde bir adam dUn ar· 
kada~ Saray kazasında Kilise so-

kağında 13 numaralı evde mukim 
Lcm'i oğlu Hasan dün ıon derece 
sarhoş bir halde Fatih cedde ve so. 
kaklarmda nlra atarlarken yaka.. 
!anmışlardır . 

Oç yerde baca tutuştu 
DUn şehrimizde biri Fatihte Kir 

ınastı mahallesinde Şaraphane .so
kağında diğeri, Kurtuluş caddesin-
de Beyoğlunda Kalyoncu kulluğun· 
da 72 numaralı sütçU Yani oğlu Yanm saat ıonra fabrikayı mu

hafaza eden bütün kuvvetler, baı,-

* - İçtimaı ai~orta teşkil.Ut 
için temaslarda bulunmak ümeH 
birkaç rilndenberl 4ehrimizdı t>u

tırmı, ve motörün sancak tarafın- lunan Milletler Cemiyeti İçtima! 
dan yaralanmasına sebep olmuş - Llmbosun dUk.kAnmda olmak üzere 

yard1m ~ubesi müdürü Oswald An-
larındaki zabitlerilt beraber, bu 
beklemniyen gece mtaafirlerine bo-

TUl\ f ğmişlerdf. Beı:ı ımmıal"a.lı am
ba.nn kolayea açılan kapw ile is-

kele arasında !ki sıra Qzerine dizi

le• erlerin .kuvvetli elleri i•l&meğe 
başlamtftl. Sandık aand.ık mavzer 
tüf ekleri, aaph bomıba.J.ar, makine-

li töfeklar, tarassud dilrbünleri, fi
~er, kasaturalar, matralar an
:bard1a.n motörlere, bir ael hı?.ı u~ 1 

akıyordu. Bu faUyete sahne olan 
nı-eydanın 'biraz ilerisinde de, fabri
kanın muhafızlan kollan, ayakları 
ba~lı, ağızlan tıkalı olduğu h.alde 

yatıyor, bu görülmedik manzarayal 
ibretle bakıyorlardı. 

(Devamı Tal') 
:..ı 

tur. ık.arayı& gitmiştir. Uç yerde baca tutuşmuş ve bu su-* Dün Umanda KftçUk Çamlıca 1 * _ Ehliyetsiz olarak na.kil retle üç yangın başlangıcı olmuştur. 
isminde kaptansız ıbir motör yıaka- vasıtası kullananlardan bun-dan Mehmedin ocakta fazla klğıt ya
lanmJ.\ltır. Sahibi hakkında tahki- aonra. be• llra değil 2tS lira leza kılmasından ileri gelen ü~cU yan. 
kat yapılmakta, kaptanı aranmak- alınacaktır. gın başlangıcı ve gerek diğerleri, 
ta.dır. * - Belediye mbıta talimat- ta.zla büyümeden söndürtilmUşler. 
Denlzbank U. mUdUrU na.mesine aykırı harekette bulu - dlr. 

bugOn geliyor nanlardan alınan cezanın, su, ile Şarkı alJylemeslno kızan 
Denizban.k umum müdflı11 Yu- nıtttena.sip olmadıtı görtıldüttn- b canaljı tar f d 

f Z. Er . b den bunun esaslı bir tetkike ta.bf • a ın an 
su ıya zinın ugün Ankaradan tutulması.ut kararlaştınlmı1J-tır. yaralandı 
~hrimize i'elmem !beklenmektedir. ========:::;:::::=============== Eminönlinde Hoca Gıya.settin 

Basım kurumu daloau uıahallestnde Maslak eokağmda. ıo -·-Mutahassis tayini 
Yedek Subay oklu havacilik lSğ-

18 martta verilecek olan Ba. numaralı evde oturan Hamza oğlu 
8lD. kurumu balosu, kazırlıltlarını 
ikmal için 25 uıart cumartesi akşa. 'Muharrem, dUn ayni sokakta otu-

retmeni emekli ytlzba.şı Nuri Kızıl ınma bırakılmıştır. ran bacanağı Şehap tarafından, 
Kanadın Devlet,hava yolları tayya-ı Balo, 0 gece yine Mabim salon· şarkı söylemesine kızarak bıçak ile 

re meydanlart mütehassıslığı.wı. ta- Jarında. verilecek ve her yılkinden ~· 
)1in edildiği haber ahnmı§tır. • ,ldaha parlak ve muvaff&k olacaktır. §ahap Y.akalanm.t§br. 

/ 14 MART 1939 

Çekoslovakyanın 
iktisadi istikbali 

H arp sonunda İtilaf devlet
lerinin Merkezi A nupada

ki aiyaaetlerinhı takviyeai zımınmı
da yjicude retirileıı ÇekoJovakya. 
nm iktnadi Taziyeti de o zamanla 
dilfünülmilf, milttefiklerm aiyaae
tinin ileri mt!n:it rolünü oynamak 
için kifi derecede ilk maddelerle 
techiz edilme.J de karar~ttırılmLf 
tL Fakat .oa zama.nlarm s.iyaai fır· 
tmaları araslJlda Münib ve Viya• 
nada vukubulan komıpna bu dev· .. 
lelin eaaalı uDIUrlarmı ortadan kal
dırdı. ilk maddeler noktasmdan el· 
de mevcud menahiin mühim bir kıs 
1111 Almanyanm lehine olarak da· 
iı1dı. Ve ayrıca ÇekoaloYak müna
kale tshekesi o deNM:ede luıtiyata 
uğradı ki bu memleketin muhtelif 
ııoktalarm birı'birlerlyle doğrudan 

dofraya mUnıuebatta bulunamıya. 
cak bir -.aziycte reldi. Hakikatte 
iktuıadi va:ziyetteki bu karJlıklığm 
siyasi hakimiyeti de müteessir e
deceii tabiidir. 

Bu hAdisede, tarihin seyri mu
talla edilince, Ç•kodovakyamn bu 
günkii haliniıa harpten eYVelki 
Hababurc İmparatorluğu ile 19,6 
dan sonraki Avuaturyaya heD2:eti
lebileceii ııteticeai ç:ıkar. Filhakika 
Habs"burg imparatorluia iktisadi 
kuvvete aahib, ya,ıyabilen ve IAU

vazeneli Lir kül &efkil ediyordu. 
1918 Avuzturyaaı İM istih•al&tın· 
da ın•va.zenedeJt mahrmn hayati 
vasıtalarmı hariçtıea ~lr.eo bir dev 
l•t kariktürü idi. Diier tabirle mit 
tellderin merked İmparatorl11klar 
zÜınrHİ üzeria.d- alnaıt oldakla· 
rı bir revant mahiyeti.ad• idi. 

Garp devletleri AYU•luryanın 
yeni vaziyetini kendi lehlerine ida
me ettirmek için malt vuttalarla 
kuvvetlendirdikleri müddetçe bu 
devlet devam edebilmiftL Fakat 
yardımları azalmca, hu eski İmpa• 

ratorluiun aon bakiyesi de tabii 
bir neticeye doira aüriiklenmfıtti. 

Bugün, Çekoslovakyada -.ağı 
yukan bu mahiyeti arzeder. Y-.a.o 
y~ını kendisine mahau.s tedbrilerle 
ve kelimenin tam mana.sile mut
lak bir hakimiyetle telif edi1eeek 
vaaıtalarla yapamaz. Hv aahacla 
kuvvetli koill_fulanna Loyun ljmek 
nıeclturiyetindetlir. 

Burada da Almanya harp •o· 
nunda uğradığı vaziyeti:a mukabil 
bir revanfınJ alm~ addedilebilir. 
bir revan' addedileI.ilir. 

Şimdi Çekeal•..-akyanm mim 
iktıaad aaha.ıımtlaki WU...armıılıfı 

bir mi.sal ile gösterilmek İJtılua ilk 
olarak amai ilk maddeler y..t mali 
nıkat ve maden cevherleri .ıiW'lllDu 
milf&hetle etlilae, Münihclen evvel 
bu memleketin bu iki salaa•a el • 
dukça milcehhez ve muva&9!'eli ol
duğu •örUliir. Bu,clln iae Çeko ... 
lovakya linyit ve maden kBnalirU 
cevherlerinin epey bir mJkdarını 
kaybetmİf, Lirçolc l:.Uyilk demir .. _ 
nayil hududun çok yakmmda her 
hangi kom•u Wr devletin tehdidi 
altında kalmıtbr. latatiatilder bu 
maden kömürü sahasında bu kayı.
bm yüzde SO radde.inde oldufunu 
kaydediyorlar. Yine bu huıuatakl 
mühim meselelerden "biri de An!1Uf• 
danberi Çek devletinin demir cev• 
herlerini idhal için tıunamiyle Al· 
man münakale yollarından iatif a
deye mecbur olu,udu:r. Bu müli.
haza Avrupanm garbindeki bey .. 
nelmilel ticaret için d• ayni kıy. 
meti haizdir. 

Şüphesiz ki bir memleket ajU" 
sanayiden icabında vazgeçlMlir .• 
Fakat bu •&nayiin imal ett.ifl me
talardan mahrum kal&DUF&calı ~l· 
bi maden kömürihıil de lh.ma.l ede-, -- ----·-----

TAKViM 
lr'V"rNi#M...,.,••••t•v•••thWN 
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.... • ~ İllM;..t.;;a~ ....... 
Almanya Çek işine 
M'üdahale Ediyor 

Çekler Kısmi Seferberlik Yapıyorla 
Macarlara göre Çekoslovakya; Alınan 
Himaye.üade Mustakil Bir Devlet Olacald 

<Bat tanrı 1 lael ayfacla) 
1'811 .. mod•ma Bitler ft Almaaya 
aleJldne umilı ...... olc1ujulnl, 
pınak ilaçla bayraklara karfl bil· 
.._ Brno'da at.et eclflıwil olduğu· -- ,.... ...... -. ...... ilddlant MJroaaamı 
...... akllt}ı bir Wpafa .... 
ran diba Çeklllia .a-ıJt JaP8l'ak 
(Y ..... x.t aep1ae, Yqum Sta· 
1111,Y ..... -)dlJw~ 

\ .... w ......... dol ......... . 
i ............... ........ 

Pas: 11 (A. A. - Hftler eski 
......,.. BaftUiH TlllO'yu Ber
fliM d&wtetmipir. 
• •t n ...,....., ..... 
t Prag. 13 (A.A.) - Bir 9* ... 
a.t .üea•..... Jobcam tıı*erek 
~ ..... ~~· 
....... llalkı Çek ulmrinin iN •· ı 
~rekettne ratmen -- kJbcgu eh· 1 
ela aJm•tla iktifa etmif ve asker 

Atatürka 
ihtiram 

serbest blraJnlm•fbr. 
DövtiJeD W .._,,,8hDM Alm8"'v 

Olmutz, 13 (A.A.) - Dün alt· 
pm, Masaryk meydanında ~lder 
bir genç .Alm8:Jl grubuna teea~. •. 
derek dövmtlt]erdir. Çek polisi • 
~ ve tıpkı Benet rejimin .ae 
olduğu gibi. taarruza uğnyanı.rı tev 
kif etmiftir. 

Prostnitzde komünistler Alman. 
ya ve onwı ı1leaaBı aleyhüule ağır 
"ttih&mlan havi beyannameler da· 
iıum.1ar ve halkı Almaıılar aleyhi
ne tahrik etmişlerdir. 

Bratfslavada meçhw Jdmae er 
AJmanlarm yaptıklan b1lyllk ter.a
httrat esnaauıda bir bomba atmli· 
)ardır. .....,._. 

Viyana, 13 (A. A.) - tldaui:l 
Çeklerin bu g0n 611edell eonra k 
mi aeferberltğe tevessftl 4!ttilderi 
mtlpfede edilmiftir. 

Aoeşetusun 
Yıldönümü 

Ka111llkh K6y oe K~iJk 

Manevralar Trakyanın Zirai 
• 

edllH~~-:=~~ Kalkınma imkanı 
ğildir. Kuttaka umşuıanncıu ı.ı 
rintn bndiafnf tehdit ebneaf ize 
rfne tedatat lrlr hazırlık mecburi
yetinde kaldılmı ~kttr. Bi
naenaleyh, baslnkl lfllhlanma 
yarışının meauu,etltd y6kleneeek 
btr kimle 'bulam&)'lz. Bu menUyet, 
bir tenis topu ılbf, hudutların flze
rinden memleketten memlekete 
fırlatıhr. 

Demokratlar otoriter dnletle
rln "haklı" talebler.ini anlamak 
fstemf)'orlarmıf. Taleb, peki. J'a. 
taı t>u tal6b ıiyaset sahasında ••· 
111 "haklı,, diye tavsif edU.ebtlfr ki 
orada hakkın manası ne oldutunu 
dünya kunılalıberl da.ha kimse an
lamamıştır' Daha açık aöylenmek 
icap edene, otoriter devletlerin 
batlı deiD Jıaksız da olsa taleb
lerinin neden ibaret Qld\ıiU ela sa
mı surette ortara tonmamıftır. 
Çlnktl b11 talebleri Deriye ılrme
ntn de tanı, tetrifatı, marifeti ve 
sırası vardır. ,.-aıeb kelhnesinfn h
ttna -ı.aıdı,. ııfatlnın konmuı 7al
nız dahiD al:vaset batımından aaf· 
dı1 vatandqlar sflrflstlnftn tasvip ve 
mflzaharetini kazanınak fikrile 7&
pılDUf hlr manevradır. 

Jtusyada.n yilkselen bfr 188: 

Çoktanberl Avrupa ~leiinden uzak 
]&fJDlıf rfbl sörDnen Rusyanın en 
gallhiyettar sesi kendishıi işittirdi. 
Stalin her iki tarafı da itham edi
yor. Demokrat memleketler Alınan 
tehlikesini kendi ilzerlerlnden at
mak f~ oıılan oark ve Ukraıayay 
çevlrmeie çalışıyorl&rmlf. Stat~ 
Son:etler Birliğinin maruz kaJabı
leceii clfişmanca hareketlerden 
pervası olmadıiuıı ilin eWkten 
sonra devletlerin varlıklıamu ml
dafaa hususunda yalnız bqlanna 
kalmalarındaki tehlikeye işaret et
mif ve 'bunun için kolleküf emniyet 
sistemine lfizıım olduiunu aöyle
mittir. 

Filhakika, beşeriyetin d6n0p 
dolatıP karar kılacaiı sistem bu 
olacakbr. Bizi buraya •ötflrecek 

Trakyada Kaç K8y vardır? Ne 
Kadar Toprağa Malilrtirler? 

YAZANı M. TUNAU 

J(ahtıerem C.mhurrefaimm ta -ı dftıflnee blrlllf hanli l1ml 1»fHra 
met lnönl'aan 80D TraQa aeyüat- utt...ı ldfıw, dı,. aoraluna Jdmes 
1erl Ttlrt ke)llbil lvfa ,_ı bir ... ı..a ...... Mr CMWap ....... 

mat w lmit bpafı oldll. Kem- ,,. JaaMltı, tfmdtp kadar orfatra 
leketl bl'lf kant aezmet lm'8tlle drtlJm 4llflnce w 1-1 ~ 
)'&kından t.edJdt eden blJft lnderl- JaımMI llllriDcle eWcll ....U. dur 
mD: bu aefer de pek mlhfm mfUI da- mü: JlsD 4e11 midir! .. ~Tar
valar tlserfne parmak ba&tıJarı Top- kf1anln 1wısl ml'hlm =snlali mlllt 
rak davuı, lltfbsal davaaı, fkf ~ tı.dJı eUle ~ •• 
ibne Dm Kay claTuı. BU büsl barüalım. Trabad 

Tarldyede bir t.oprak davuı Tar toprak davuı tbıerinde darmada"' 
madırf Varsa bWhlll mabf,..c;t nedir? ince ona töYlece ortaya lroynaat ü 
Bu 10rsulara hugtlne bdar veril- mıadır: 
mit olan cevabJar bize haldbti ~ 1 - Tı-aqa topraklan tarn 
dfllmfl sfbl atıkça alatıeımıecll. v.. •nııetler netlceBlade devir devi 
rilen mallmat umumt surette atld .. Jl'I mmıt.uam •• nlM-t:lls J,fr t..w
llritfahecle 'ff t.edldtlere dayanmak- si mtlmlae tai olmQftar. Ba •
tadır. Blttbl memleketi bir tarafa retle Hnda bfıPt 'ba,tlk "9etım
fftnbhm. Bir t.ek vfllyetlmmle bile ler, ~ m9Jdua plmlftlr. 
nmı bir tedJdk yapllmıt " oradaki 2 - Yme tarihi Mclheleria ı.a. 
t.oprak bölttmClnOn hakild vasiyeti ille 'l'nb• lı:6ılerlnla - birine 
lireniblüt delfldfr. TıtnQı•in mil- dlfea tor arallll ile fahıd mllkJer 
it ilmi henb mUsbet ve tecrclbt sa- muhtaUf mmtabların muhWtt w 
hada çalıflDAk lmkblarmı 1Nlama- Dlabetalz bir teni elat.md takip eıt
dılı için, ~ka mewulann oldulu mlflh'. 
liM, tDprU mtMUUn4a tla bbDe 1 • 8 - 8cın MDelercleJd dp'• .. 
..... altında •Jdınla&a...... MnJan da .....,.. ......... 
leket m•elelerfaf ~. bir tanda yaPllmlf w t:upıat t.nl 
Bunun da yalan bir pleceldıe talulk tarzı cUier' iti t.arOd AmlQede bfr
bk edıHil Umidtni 'hlllf7wm. Jilete 1'nbadaJd lllfM ft tıoprak 

Fakat, biz böyle ümitler Te fıe • itlerini mauml,J6 blrlbirlm atrlft 
.utıerle ftldt l'IÇirf:rba. lıiMIBeler ltfr hale ~. 
alabildiiJıw llerlbw. m111M: tıaıp. • '9UiJ9tfn tahliHnden 8IU& 

rak daYMUldald puaif ... eUnds aörllec.kt.lr ki, Tralqad& toprak 
memleket k6yllatınG w dolaJuf11e clavuı bfrlblrlne kantmı• blrtabn 
mmt fktfladb"atunm btı,ok fitin tarUat, lktaadt, lcJt;lmal .,. lllJUf 
ıneaeleler ka1'fl8l1lda bırakıyor. mtlhla problemlerle deladur. 

itte, Çatalcar smm tlylld - Blll nahi7e1eria benls kKmna 
Din • ve onlann allmdn bGUln mflaaW genlf fx>praklar vardır. Ba.
Trakn köylldntln - )(illl Şeftmlse Sl nahtı'elerde halk latlBtıe denfle
anettlklerl hakikatler biM tunlan eek derecede ya kenclililhıden bir 
6iretmettedlr: köy laırmuflardır, 7ahut bu 'fUiJet 

Almanya da 
Zir at 
Kalkınma 

~ k 11.IU. 
ııwt.ııiııiia..'t'i 

f._..ıi: alil v~ n.YWI• llillhld*'• 

Trakyada, awtnde btlylk bir IOJl kklnlada -rdua &elmfttir. ) ........ ,...,. r=~=~"ıa:c•·~·-;·~~~~~~~,~~~ 
- ...... ;mm 

hem blyUk bir ~ paı1alc tan t*ra'Jaıui 'ft. feWc.8Cleırlnil 
1ılr _..lh arbdaı1ıı1~ tallraman tadıp •on hMlde Phn4MlDı:tıell eon-

IJll • ..-.. ra 1Ma fllım 1mfUDR v ..-. 
ifr mtm eeflili ve devlet kurueuhı· • fil 7.,cekler ılbi l'Örilafltor. 
tunu toplamış olan bir dahi idi. O· buluınıl•n salihıyettar maha • ~i• CahW y ~ 
nun adı ebedi olarak tarih• geçmlf- .bual&ruı Vf)-anada yapılacak nua- ::::::==:::=:=::::;::c:;:~;:;:;:~:;::: 
tir.~ ......-....4"''-...a....a.. ~----•· .... ••çid rend• ....... Polisı·mizin A~ma 

-- ~taı.:ıl'llWa - hklardıu bafbchtr feY olmactıtmı 5 
llettmtlk Jlllllerl uyandlrl:Yorlar. •· ve bu ~eqid nmı ........ Fiil- Diisen iki 
• kaJ'll mertçe barbedip kelMli ka1L rer'fn hir nutıµc;-.,ı....._ muh- -7'J'.-:-: 
1ar11e ...-ıarma 11ar11 otaa vulfe. tıemel bul•.,,._~· etmek·fl"llD~W 
lerJni ldrt ., .._ iullltllri de uaut tedirler. 

inak lst.emeyis!"> Nevyorktapı ..... ı.aa 
f-edı• ........... ~ v 1 
Bas•: 11 (A. A.) - t,ı m• ~ar 

ıemıa ~ .. ı ... ~n~.-... 
ral l'Mu,._ ,.._ıı faatrU· 
9tl'll ,um t~fumı, otıııtt ~ ...... ~ ........ ~--·· 
... aım .. ~tmttdll• 1dd •J. 

•ak tttalfdf -~· ••drid 
ce "" 
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f)üğün günü 
Zengin olan 
Çiftler 

İkinci Müntehip 
• 

Bütün isimleri Yazıyoruz 
Tayyare piyangosunun IOtı fkf 

gün keşidesinde kazanan talUilerin 
)ıepsi dün belJi olmuştur; 

600 lbfn Ura isabet edeıı 1868! 
numaralı biletin seng:ln ettftı bah-

tJyarlann başında mesnt bir roUıı 
ve güvey bulunmaktadır. 

Cihangirde Nfşanaa. ıokatmda 
oturan Bayan Nebahat ile n.f'8n
lun Kaptan Satıh; bundan bfr kaç 

gün evvel EmfnönQnde Nimet kf. 
~ne giderek ıbfr bllet al~lar 
ve .kiş.e sab.fbesi Bayan Nimete: 

"Eğer f&D••mız iyi gidip te bize 
büyük ikramiye vurursa hemen 
evlenip bal ayı aeyahatine çıkaca
j'IZ f-' 

Demişlerdir. 

Bayan Nimet; kendJlerine ha
yırlı taltler temenni ederek kendi 

eli ile bir bilet se~ip ıenç çiftlere 
vermiştir. 

İşte; evvelki gUn de bu bilete 
tam 50 bin lira isabet etmi~tr. 

Baayn Nimet de; der bal otomo
blle atlıyaraık büyük müjdeyi bah-

tiyar genç kız ve erkeğe götürmete 
gitmiştir 1. 

Fakat kendisi verilen &d:t"Ue 

varınca; evde mutattan fazla bir 
'kalıabahk ve taşkın bir neşenin 

hükilm sfirdilğünil görmttş; bun
dan; herhalde genç çiftlerfn daha 

evvelden müjdeyi öğrendiklerini 
unnetmiştfr. 

Lakin bir saniye sonra; Bayan 
Nebahat ile nişanlısının resmt Jo
yafetlerinf görünce hakikati anla-

mış; dl1fün evine geldiğini ökren
m.fştir .. 

Filhakika Bayan Nebahat ile 

Kaptan S..ıtıh, pfyaııgonun çekil -

mesfni beklemeden pazar gUnü dü
lilnleri.ni yapmışlar ve o gün de 
büyük bir te9adilfle zengfo oJm°'"' 
tardır. 

Biraz sonra Bayan Nimet bu 
me~ut hakikati kendilerine anlat-
rnıştır 1. 

O vakit zaten şen olan düğün 
evi çılgın bir neşeye bUrtinmtış; 

bahtiyar çiftler coşkun bir .\JUdet 
içinde danım kalkmışlardır! 

Bundan başka Sirkecide Viya
na oteli Rahibi Ruhi ve Kırıkkale
de Hafız da 60 bfn Ura kazanmış
Jardır 1... 

Sarho,luk 
Kasımpaşada Aşıklar meydanın· 

da 13 numaralı evde oturan Sala-
hattin, dün fazla derecede sarhoş 
olmuş ve sokaklarda nara atarken 
yakalanmıştır. 

(Baflarafı 1 inci aayfamı:sda~ ı 
Yusu! Ziya Draman, Ahmet Ferit 
Be.bur, Zekiye Kocabay, Fitnat Gti
ner, Salih& Artun, Mehmet Kınacı, 
KA.mll özkent, Ekrem Kara.burçak, 
A.mm özden, Ekrem, Değer, Salim 
Tunçel, Dursun Akbay, Necip Han
cı, Kıymet Pekdeğer, Makbule Tınas 

~lktaş Kazası Merkez naht 
yesl: 

General Klzım özalp, Hasan 
Cemil, Dr. Refik, Edip Servet, Hay
dar, İ6m.ail Hakkı, Ziya KaramUr
sel, Bekir Kaleli, Mehmet Emin Yur 
dakul, Ali Rlza Onal, ZUhttt Çubuk. 
çuoğlu, Etem Akif Battalgil, Bayan 
Fahire Battalgil, Halil Kara.mızrak, 
Arlı: İyicil, Hamdi Rasim Bütiın, 

Hükmü Arkök, RUştU Dik, Abdül. 
kadir Karamürsel, Dr. Salahattin 
Ya.kal, Mahmut Alçıtepe, Nail Halit 
Tipi, Nuri Karaoğlu, S. Recep Taş
çıoğlu, Şakir öneş, Fahrettin Bolen, 
Fuat Balkan, Hikmet Balkan, Ali 
Riza Bauslu, Ali Vefa Seyhan, Asaf 
Bozok, Halil Yurdakul, Nedim Mu
radoğlu, Nuri Demirağ, Ali Riza Ö
ker, Saffet Rona, Şaziye Aırgun , 

Hüsnli Ke.'!eroğlu, Eşref Payaslıoğ
lu, Cevdet Kunter, Mazhar özveren, 
Ali Riza özak, Selami İzzet Sedes, 
İsmail Hakkı Andan, Nuri Apaydın, 
Baha Kamil Gözüm, thsan özkaya. 
Ziihtti Kansu, Halit Tekin, Kemal 
GUrey, Nizamettin BabUrtekin, E.. 
min ŞUkrU Kunt, Gani Kurban, Ö· 

mer Lfltfi Çulha, A. Cemal Altın· 
taslar, thsan Ü<;er, İsmail Hakkı Ak 
ttirk, Kemal Yüksel, Cavit Uras, 
Faik Sayar. Fuat Sarp, Ömer Uçan
su, Mehmet Ali Dürüst. M. Azmi 
Günay, Süleyman Aksu, Niyazi 
Dinçsoy, Süleyman Mazi, Mehmet 
Ali Toker, Ali Süleyman Tamer, 
Salahattin Mizanoğlu, İhsan Yalçın. 
Jı, Feyzi Dem:i·örge, thsan Şerif Sa
rnh, İRmet Gönenoğlu, Pakize Ar
kut. Sami Alphan. 

Şile Ka.zaıc.ı mt"rkez nahiyesi : 
Vahip Ağıcı, Halet Tannkul, 

Şevki Gilnay, A. Remzi Acar. Al•
med Çayır, Mehmet Gül, Abdüllah 
Şentürk, Emin Yılmaz, Hüseyin En
gin, Cemal Sanal, Hasan Gül, Hasan 
Önen, Ali KUc:ilk Kapancı. 

Şile Kazası Ağ'\'a nahiyesi : 
Halil Aydın, Şükrü Toprakçı, 

Hulusi özdemir, Cemal Erkan, Na
zif Kocaman, Hüseyin Çakır, Rıza 
Güler, Emin Sezer. 

Şile Kazası AllL<'.ab nahiyesi: 
Şevki Erbey, Emin, Muhiddin E. 

rol, Hakkı, Osman Baycılı, Ahmet 
Cevdet Koç, Faik Ertan. 

Şile Kaza.<oı Telrn nahiyesi: 
Ztihtü Sunal, Hüseyin Erol, İs 

mail Ulus, Zeki Barakan. 

Mqhtıra Defterlerinize ... Not 
'"":1• - _,., ·"' 

!I -- ' 

Defterlerinize : 

SOMER 
r ~ 

Yarın Akşam TAKSIM .. 15 ue 

TAKSIM M A. R T 

Çarşamba SOMER 
cftntı akşamı:n ltitfen işard etmeği unutmayınız • 

~ . '! · .... . •,;.. ' .• : ... 

YAŞASIN AŞK 

Şark DJyarının ıes kralı «ABDÜLVEHAB» 1a LEYLA 
MURAD ile en son çevirdikleri 

Şark Sinemacılık aleminin en son Şaheseri 
Türkçe sazı~ - Arapça Şarkılı 

Buıftaı kadar görüp ifittiğiniz bütün Türkçeleştirilmişı Şark 
fılimlerini gölgede bırakan bir ıanat abidesi 

SÜMER • TAKSİM Slnemaıarınd• 
Yarın akşamki - ilk feref ğalası için bOtlin localar tutulm~tur. 
Film gayet uzun olduğundan her iki sinemada ıuvareler 

tam 8,45 de başlar. • 

Bu film aynı zaman~a 17 Mart Cumadan itibaren IZMIR T"yyare ~ 
~------~ sınemasmda gösterilecektir ~·e+J*MMl e nqı 

Yalova kazası Çınarcık nahiye- san Akın, Mehmed, Refet TUrkoğhı. t 
si : Rıza özden, Cemal Aral, Şerif Tu-

Feciriye Acar, İsmail Çakar, 811- na, Hatice Pamir, tsm.ail Aka, Htl
leyman Arslan, Sait özkan, Ahmet seyin Kankaya, Mazhar Sezer, Mus-
Arslan, Mehmet Başkı:ıtıı. tafa Gökmen, Ali Aygün, Adem Şe- kt ı ğü 1 

rlf, Zeynel Dönmez, Hüseyin, Recep (Beden Terbiyesi Dire ör il -
Yalova kazası Kılı9 nahiyesi: Günay, AH özsoy, Ethem özkan, nün) verdiği karar üzerine memle-

tatbik etmesi zaruretidir. 

Tevfi.k Engin, Hulfuıi Deın11', ketteki bütün resmi ve gayrı resmi Her münevver insanı işgal etme. Vehbi. Yalçın, Mehmet özsoy, Ömer Ahmed Köp, Ahmed Hulfıst Arda, · d b ı k r ve b d.. ·· k ısında 
Naim, Ahmed Şirin, Slileyman Pi- spor kulüplenn e u unan as e si icap eden u u§unce arş 

• • • 

Çam, Mustafa Dancalı, Orhan Gt1· Çatalca kazası Boyalık na.biyesi: talebe azaların kayıtlan silinerek bu Türk gençliği ve vatan müdafaası 
ne~. Çatalca kazası merkez nahiyesi: kJüplerin mukıadderatı yalnız iş sahibi için ne mekteplerimizde tatbik edi· 

Yalova Kazası merkez nahiyesi: Şevki Vural, Hüseyin Çavuş, Sa.· yurttaşlardan müteşekkil bir zümre. len mahdut beden terbiyesi dersleri 
Nezihe Çulha, Ziver Tüzel, Hi- ip Güngör, Kadri ünlü, Mehmet Sa- ye bırakıldığı malfımdur. ve ne de klüplerin sırf spor rekabet 

dayet Birtan, Mazlftm (I'ecimer, ~- lim Serim, Mustafa, Musa Yılmaz, Bu vaziyet karşısında ekseri ku- ve zevki için kurulan varlıkları ha. 
mail Hakkı YUrtik, Ahmet üste&, Osman Gilner, Yusuf Bilgiç, Hüse- IUplerimizin vaziyeti çok nazikleşmiş zırlıyamıyacağını yakinen görmüş 
Hasan Akgün, Osman Aksoy, İs. yin Fenerci, Ferhat Fenerci, Ragıp olmakla beraber çatılarının altında ve buna inanmış olduğumuz için bun 
mail Şahin, Hüseyin Çamurcuoğlu Barkut, İbrahim Serim, Fethi Unuk, maddi ve manevf fedakarlıklar ve dan bir kaç yıl evvel kulliplerimizin 
Murat özden, Aziz Hoşgör, Niyazi Khıi, Hüseyin K~. Mustafa Kınalı, bir çok hatıralar bulunan bu binala. J bilakaydışart ya Maarif vekaletine 
Sever, Hüseyin öztürk, Rasim Ko· Murat, Ali Şen, Billl Şen. rın ekserisinin her ne pahasına olur- raptedilmiş veya müstakıl bir (be-
çal, Ahmet Şerbetçi, TaJA.t Atalay, Çatalca kau,uı karaca.köy na.hl- sa olsun yaşatılacağına ve bu eserle den terbiyesi direktörlüğünün) em. 
Zeki Civelek, Bayram özkan, Hasan yesi: rin mahvolmaması için elden ğeıe rine verilmek suretile doğrudan doğ. 
Çam, Ferhad Erdoğan, Mazlfun Pa- İsmail Hakkı B. Yazıcı, Şeref gayretin yapılacağına dair her gi. ruya devletin kontrolu albnda idare 
la. Şen, Slileyman, Yusuf, Şerife Acar, birçok misallerle karşılaşmaktayız edilmesini ilk defa ortaya atarak 

Bakll'köy kamsı Mahmut.bey llA- Cemil, tskender, Ali Mesta, Arif, Yıllardan beri bin bir mahrurrı matbuat sütunlerinde hararetle mü· 
biyesi: Halit Akay, Kadri Eren, Ahmet, yet ve eziyet içinde bir araya topl dafaa etmiş ve bu fikrin tohumunu 

Talip Yarkutay, Vehbi Özbek, Basri, Necati öztUrk, Galip Şimşek, nabilen gençliğin bir şeref kırıntı tedricen inkişaf etmek üzere rahat 
Cafer Ergelen, Mümin Salkım, Ah- Ömer Genç, Fikri Yüksel. için omuzlarında taşıyarak yükselt gönülle en yüksek bir makamın eline 
dullah Bozkurt, Mümin Sevinç, Tah- Çatalca kasası B. Çekmece na- meğe çalıştıkları ve bu uğurda he bırakmıştık. 
sin Önen, Halil Kırcık, Hüseyin Su- biyesi: türlü meşakkate katlandıkları ö Biz bunu yaparken bu işteki dil. 
başı. Refet Ertekin, Nusret Eken, renklerinin' gözlerinin önünde s şüncemiz kulüpler değil sırf Türk 

Bakırköy K8D8I Yeşllköy nalı•- Mithat Akıncı, Sadık özer, Malik nüp gitmesine her nedense bir türr gençliğinin layık olduğu yüksek de-
yesi : özkaya, Mustafa Gürel, lbrahim 1- razı olamıyor ve bunun için rl 1 receye çıkmasıydı. 

Kadriye Can.kat, Sahne Erem, nan, Sabire, Hakkı Sezer, Hasan hummalı bir çalı~ma ile kadro bo~. o zamanki tasavvurlaruruzla bu. 
Hayrettin Göçen, Ziya Erdem, Ziya Doğu, Halit Eşkinozlugil, Ethem luklan doldurulmağa ve klüplerin giln takip olunan hattı hareket ara.
Sipahioğlu, Hilmi Naili Barlo, Hilmi Eşkinozlugil, Mustafa Erol, Ahmet sarsılan bünyeleri takviyeye gayret smda teferruatta bazı değişiklikler 
Görgan, Sait Kurşuncu, Remzi Ar- Yılmaz, Nari Sayda, Ahmet UsJu, olunuyor. varsa da biz yine maksat ve hedefl-
san, Mehmet Sipahioğlu, Necati Gil- Kemal Batur, Kamil Yücer, Bekir Fakat bugi,in spor kulüplerimizin mize kavuştuğumuzu görmekle de· 
nençer, Ali Kasım Dağlı. Er. faaliyetini idame ettirmek vazifesi rin bir zevk ve bahtiyarlık duymak. 

Bakırköy Kazuı merkez naht- · Beyoğlu kazası Hasköy oahi- hemen hemen gece geç vakitlere ka- ta olduğumuzu itiraf etmeliyiz. 

yesl : yesl: dar hayatını kazanmak için didinen Yine tekrar edelim ki, bu işin ba 
Gafur Soylu, Selim Bilol, Fikret Mustafa Faik Aşkın, Suphi Soy- ve çırpınan terzi, kunduracı, ma- şarılması için verilen kat'i emir ve 

Atlı, Ahmet Cevdet özgür, Abdili- kan, Refet özel, Kemal özkan, Melı- rangoz ve makinist gibi meslek sa. icraat kulliplerimizin vaziyetlerin\ 
kadir Erdoğan, İhsan Önol, Rauf met Bil'al, Adil Aşkın, Nail özk~:n, bibi gençlere kalmış bulunuyor. bir hayli hırpalamıştır. Fakat yük. 
Barlas, Saadet Kuyaş, Galip Bah- Behice Tanker, Ahmet Coşkun, Ra- Bu arkadaşların sporu norma' sek bir gaye uğrunda buna da riza 
tiyar Göker, Muzaffer Kılıç, Samiye if Akaydın, Meliha, Ayışığı, Ata ve müsait bir hayat geçiren talebı göstermek lazım gelmez mi? 
Bigim, Tahsin Bilgin, Celll Ateş, Açıkalm, Yusuf Beykal, Riza Bay· azalar gibi sırf amatörlük zevkiJe y [l Maamafih (Beden Terbiyesi Di-
Rauf Tarerman, Necmettin, Mem. raktar, Recai Olgaç, A'vni Çelen, pıp yapamıyacnklarını ve bu işe tabi rektörlüğünün) bu günkü fevkal!. 
duh Onger, Rami Başaran, Mehmet Azmi Azak, Halid Ayanoğlu, 1h::.an bulundukları hayat şartlarile uzun ele günleri geçirdikten sonra gerek 
Ali Bilge, Halim Pertev Aydın, ZUh. İyem, Mebrure Suna, hafta yorgunluklarının miisaade edip Türk gençliğinin daha şümullü ten. 
tU Atasoy, Tahsin Altay, Osm:tn Beyo~lu kazası Gafa.ta nahiyesi: tmiyeceğini bize ancak zaman gös. :sıkı ve gerek bütün noksanlarına 
Resneli, tmadettin, Haydar Kızıl- Nuri Zorel, İsmet Somer, S~:'üj ~erecektir. rağmen birçoklarımızın kalben mer-
tan, Mustafa Erali. Birkök, Saim Birkök, Fethi Erden, Bu, işin az çok his ve fantazi ta- but bulunduğumuz kulüplerin mek-

Kartaı kazası Sruna.ndıra na.iti- Gani Arakon, Mevhibe Arakon, Ifüs ı b . ld" 1 "h f tep ve kı<>la haricindeki gençliğin 
nü Arsan, Hikmet Tüzer, Hasarı ' rafıdır bırde unun cıc ı o an cı e • --; 

YMI : vardır ki 0 da Türk gençliğinin her nr istifadesine tahsisi işinde dürüst ve Şaban Aksoy' Arı.f Kaçar, Ratip Akman, Hayri Algüncr, A. Ali Ye- d'" · l 1· "tlar""ı"lerı·mı·zı·n de esan 
şekilde olursa ol~un muasır unya t'cr• >P ı spor ı ""' .. 

Görkey. niçeri, Nedime Yeniçeri, Mustafa gençliğinin gidişine ayak uydurabiL h fikirlerine müracat edeceğni Ü· 
Nezih Tükel, Suad Karaosman, Y!1-Karta] KŞ?.ası mf'rkez nahiye8i: 

Bahir öztrak, Şerafettin özer, 
İbrahim özçin, Necati Turhan, Mah
mut Alsancak, Rıza Ersen, Fikret 
Erukan, Kemal Bayrakdar, Abdul
Jah Ekim, Salih Tangör, Şefik Ko
laylı, Sabri Yula., Yiimnü Uğur, Şa
kir özğener, Ali Badur,•Raif KöylU. 
oğlu, İsmet Yalgın, Tahir Memduh 
öget, Kahraman Yiğit. Kemal Arı
duru, Zekeriya Göçer, Sıddık Altın
öz, Cevat Tuncel, fbrahim Çolpan, 
Mümtaz Tezci, Mecit Akiz, Fahrı~·e 
Bekman. Kadri, Hulusi Erdinç, Hüs
nü Akdoğan, Niyazi Bilginer. 

mek için en muvafık usuJü kabul ve . mit ediyoruz. kup Yıldırım, tbrahim Feyzi Çelik, 
Celal Said Beker, Asım Kermr:nli, 
Kamil Bingöl, Halid Göksu, Kema
lettin Atasun, Şerif Tragay, Vaı:ıfi
ye Lostar, Naci örenman, Hulki Su 
başı, Yaşar Ynzıcı, CelaJ YUkscJen, 
Dürdane Orhon, Cemil Arıkan, E
min (l'aner, Hasan Gürsoy, Melahat 
Gürsoy, İzzettin Selami Ferhay, Kit. 
mil Nayman, Abdülkadir Beyr::ı.1.t 
taroğlu, lsmail Hakkı Ongur, F'aiJ::: 
Kaynak, Ali Niyazi Kaynak, lsrnnil 
Hakkı Demirsoy, Yaşar Demir~foy, 
Mehmet Felek, Cemal Erduran, li'!
min Yazgan, Fahri Dölen, Hüseyin 

Silini kazası merkez nahiyesi: Akman, Müveddet Erdem, HiısnU 
Yusuf Çnğal, Musa (I'üfek<;i, Zi- Hamid Sayman, Ali Riza Çelebioğhı, 

yn. Altınorak, Haydar Arslan, Eşref (Sonu 7 inci sayfa<la) 
Uluşahin, Süleyman özer, Sırrı Dine; - -- - -- - - -- _ _ 

- - -- ·--er, H. Bahaettin Haseki, Ali özgür, .......................................... . 
Akif öztürk, Eşref Dütrnen, Remzi f Askerlik İşleri i 
Güralın, Mehmet Karagülle. Zeynel : ........................................ : 
Granit, Zülfikar Ener, Mehmet Er
gin, Mtimin Aksoy, İskender örer, 
Ethem Gürkan, Sabit Malili, Hik
met öz, Nazmi Irmak, Abidin Akal, 
İsmail Dündar, Halil Yapıcıoğlu, 
Kabil BUyUktunah, Şerlf Değirmen
ci, Cezzar öztUrk, Yakup Ttittin, 
Şeref K. Kalkan, Ethem Kılıç, Meh
met Baskın, Emin Eriç, Mehmet 
Fıçıcıoğlu, Asım Engin, !sman Er
can, Ahmet Altınkoç, Remzi Ergin, 
Ahmet Okyay, HUseyin Dinçer, Rı. 
fat Göktürk, Hftseyin Akbulut, Mu. 
rat Yılmaz. 

Silivri kazası Shıekli.Ça.nta na-. 
hlyesl: 

Mehmet KöylU, Muharrem özer, 
All Yılmaz, Rüstem Engin, Sabri 
Özgür, Mehmet Köse, Ramazan Gü
ven, Mustafa Yalçın, SUleyman öz
kan, Ahmet Başaran, Mehmet Çe
len, tlyas Engin, Mustafa Umurkay
ltl, Recep Orhan, AJi Coşkun, Halil 
Tuncel, SUleyman DeJi, Ahmet Akın 
Aguş Aksu. 
lat, Osman Kuyaş, Sadık Dinçer. 

Hayri Ugur, Ziya Ertan, SaJim 
Uzel, Naci Çam1 Şevket GUr, M. 
Nuri Güııer, Nayir Ugur, Miinevver 
Oren, Sabiha Ergün, Cemal Biiyiik· 
özer, Osman Olcay, Derr.ir Er, Ha. 

1htiy t yo'<.laması hakkında 
Tümen Askerlik daire.inden: 

15 mart 989 gününe kadar ik
mAI edileceği evvelce ilin edilmiş 
olan ihtiyat yoklaması İstanbul vi
JAyeti şubelerinde mart nihayeti
ne kadar uzatılmıştır. 
-------

Elim Bir Ziya 
Eski Konya valisi ve Belediye 

İktisad müşavirler heyeti reisi Bay 
Hüsnü Zadil elim bir kaza netice
si vefat etmiştir. Cenazenin kal. 
dırılacağı gün ve saati yarın ayrı
ca 11An oJunacaktır. 

Zadil aileai 

LALE 
Ses Makineleri, Sinema 

tekniğinin en son icadı 

1939 Modeli 
. . 

WESTERN ELEKTRiK dir. 

88 00 00 00 00 

Beden Ter biyesi Umum 
Müdürlügü Kupası 

Milli Küme Harici 12 K!üp Top
lanarak Fikstürü Tanzim Ettiler 

_ _ .......... !1•41••·--
tstanbul, Ankara ve 1zmirde 

milli küme maçlan haricinde kahn 
takımlar araınnda turnuvalar tet-

miktaı· avans istemeyi de kararlaş
tırmışlardır. 

Bu karar mmtakaca limum mU-
tip edileceğini yazmıştık. dürlüğe bildirilecektir. 

tstanbulda yapılacak maçlan Dört kulüp hasılat taksimine iti-
iştirak edecek olan Hilfil, Süleynıa- raz etmiyor. 
niye, Toplrnpı, Beykoz, Kasımpaşıt, Cumartesi günü yaptıkları bk 
İstanbul Spor, Beyoğlu Spor, Şis;li, toplantıda milli küme maçlarından 
Kurtuluş, Amavutköy, Galata spor, elde edilecek hasılatın kümeye dahil 
ve Taksim - Yeni Yıldız - Kurtuluş 8, küme haıicinde kalan İstanbul, 
kulüp murahhasları dlin akşam Ankara, tzmirden 20, ki, ceman 28 
17,30 da mıntaka merkezinde br kulübe takqimine itiraz etmek üzere 
toplantı yaparak turnuva esasabnı bugün için toplanmayı kararlaştıru. 
tesbit ve fikstürünü tanzim etr.ıiij- milli kümeye dahil 4 kulüp murah
ler ve maçların önümlizdeki hafta hasları beden terbiyesi umum mU
yapılmasmı kararlaştırmışlardır. dürlüğilnlin verdiği kararın ka.t't o-

Ayrıca yapacakları maçların hn.- duğunu öğrenmeleri tızerine itiras 
sılatından kesilmek üzere beden teı· · dan vazgeçmişler. Hasılatın 28 ku
biyesi umum müdi.irlilğünden bir lilbe taksimini kabul etmişlerdir, 

88 00 00 

Milli T ak1.m güreş seçmeleri 

Ankarada İkinci Oçüncü Tur 
Neticeleri de Alındı 

----==- cc:1ı.---

Ankara (Hususi) - Halkevin
de devam edilen milli güreş takmu 

seçme müsabalarının ikinci, üçüncü 
tur karşılaşmalannda aşağıdaki ne
ticeler elde edilmiştir: 

56 kiloda Kenan, Aliye 15 daki
kada sayı ile, Mustafa Halile 15 da~ 
kikada sayıl ile galip. 

66 kiloda: Yaşar Kışınbaya 15 

dakikada sayı ile, Yahya Yusuf Ars
lana 15 dakikada sayı ile, Doğan 
Nurettin özşene 15 dakikada sayı 
ile galip. 

72 kiloda: Hüseyin Sadık Soğan. 
cıya 3.50 dakikada tuşla, Celil Atll[ 

(Sonu '7 inci sayfada) 
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lJ5.TIB:;:=G~:;coM= HAKKI MAH::;:~:bekir - 9 
1 Al~nyanın Dertler· 

ARPUT YOLUNDA Yolsuzluk, Hastahanesizlik Ve 
Bir Metre Kar ve M ··.ıhiş Bir Soğ~k Okul Azlığından Zorluk Çekiliyor 
- -

Altında Yapı an Yolculuk BirHükU:metKonağıBile OlmıyanBu40binNufusla 
~ " . . Kazada, Süratle Modern Bir Daire Yapılmalı, Ha-

Soguk ve Buz Yuzünden Ata Bınemıyor, y edekde pis hane Eski Harap Mabetten K t l l d ı 
k k Y Y ·· ·· el k ' ' ur arı ma r ır. 

Çe ere aya uruyor u , · 

.,_,. f06#l~r 

~ D•~·~ )0 1'•'ı 

Seyahat gUzergahımızı gösteren harita (Harita : 3) 

Ocaklara gideu yolların yüksekliği çok yerde 
az olduğundan başımızı eğerek yürümeğe mecbur 
olduk ve epeyce zahmet çektik. Ocaklar pek ı:;ıcak, 
tıpkı hamam gibi. Yol boyunca yeşil renkli ioıtelag
tinJer ve istelagrnitler görüHiyor. Henüz yapıl
makta. olan bir sondajdan çıkan bir parç.ayı Alman 
iş çavuşu bir cemil'~ olmak üzere bana verdi. Buna 
Alman mühendis dehşetli kızdı ve herife ağır söz
ler söyledi. Ben parçayı hemen cebime attım. 
Mühendisin sözle1·ini anlamamazlıktan geldim. 
Bu parçayı şimdiye kadar topladığım maIUmut ve 
n1üşahedeleriıne dayanarak yazdığım bir ra
porla doğruca harbiye nezaretine gönderdi.m. Bu 
raporda, sondajlıınn Almanyaya kaçırıldığını, 
bunun önünü almıüarı lazım geldiğini de bir müta-

lc:.ı. şeklinde yazdım. (1) 
Akşam üstil benim için saatl~rce çalış~n v~ 

hayli zahmete giren Almanlara bır çay zıyafetı 
verdim. Sondaj parçııı.sının elime geçmesinden sı
krntıda oldukları farkolunuyordu !. 

HARBUT YOLUNpA 
Seyahat kafilemiz benimle birlikte beş z~b!tten 

terekküp ediyordu: İki yaverim {yüzb.aş! Bılal ~~ 
Halit), doktor (yüzbaşı Fahri), kararga~ zabıtı 
(mülazim Kasım beyler) doktorumuz aynı zaman
da fotoğraf islerin: de yapıyordu. 15 ikincikanun 
saJı günü sab~hleyin 8 de atlarım1Za bindik ve ma
denden ayrıldık. (Harita : 3) Konakladığımız 
yerden caddeye kadar iniş dik ve buzlu olduğun
dan yaya inmiştik. Hava. güneşli olduğu hal_d~ 
yol bovunca buzlar bile erimemişti. Öğle yemeğim 
Pernu~ hanında karlar üstünde yedik. Gölcik 
yaylasına doğru çıktıkça kıarlar da çoğalıyordu .. 

Öğleden sonn saat 2 de Güzin hane i'eldık. 
Han k.ıemen yık,lmış. Bannılaca.lc a-ibi değil. Bu
gün 6 saatlik yürüyüş kafi gelm~ti. Yarın Eliziz 
(Harbut) u tuta.bilmek tçin tıu geceyi, yolun bir 

'buçuk kilometre kad·ar şarkında Güzin köyde ıe
çirmdi muvafık buldum. Muhtarın milsafir oda
sında geeeledik. Bu bina 1258 de yapılmış. Köy işi, 
ıfakat sağlam. Hava pek soğuk, buz pek ziyad.6. 
Gece köylüleri& sohbet etitk. Yaşlı bi.rka~ kişi-

.den başka erkek görülmüyor. Türk köylerı hep 
böyle. Köylüler merakla halimizi ve encamımızı 
anlamak istiyorlar. Rusların artık işleri harap 
olduğunu, ellerine geçirdikleri yerle~mizi yakın
da geri alaeatımızı duyunca çok sevindıler. Bura
nın havası ve suyu pek l!tif. Baharı ve yazı da 
pek 11irln olurmuş. Yarınki yolumuz hakkında IA
zım gelen ma.16matı da aldım. 

Sabahleyin '1 de yaya olar&k ve hayva.nlan 
yedekte çekerek yola çıktık. Sofuk ve bu~an 
ata binmek imkanı yoktu. Yaya yürürken insan 
kızışıyor ve daha .süratli yol ıalıyor. 

Gölct14'e yaıkm hayvanlara bindik. Gölcüğün 

( ı) latiklal harbinde bizim hudutla ... ımız için
tle kalan Artvin nuntakasındaki Mmıul ve Kavai. 
hane bakır madenler~i de 1338 de gezmiftim. Al· 
rnanlar ve Amerikalılar tarafından vaktiyle Çarlık 
hükumetinden imtiyazı alınarak ~letilmeğe bat' 
lanmıf. F •kat harbin aon yıllarında aaramtıya uğ
t'amıf. Rurads.ki mütekamil müeaaeaat kartmnda 

1 

:dört buçuk yd ön~e gördüğüm Ersani madeninin 
iptic!ailiii gözleri.rıclebir daha ""nlamnıttı. 

manzarası doyulmaz derecede lli.tif: O, bize dağ
ların başında ummadığımız bir ikram gibi gö
ründü. Göl kenarında fotoğraflar çektik. Şose 

göl kenarından açıkta, dağların tepesinden geçi
yordu. Fakat kar o k•adar çok ki göl kenarındaki 
köy yolu daha rahattı. Bundan başka, göl bo
yunca suların fışıltısını dinlemek te iki yıllık deniz 
hasretini azacık da olsa gide . .!'li gibi oluyordu. Alaş
kamı"nın hemen şarkından ve Şebken'den geçerek 
ana caddeye çıktık. ŞelJkeııdcn itibaren karın ka
Jmlığını ölçtüm: Tam bir metre I Atlarla yürümek 
mümkün değildi. Ynya olal'ak yürüyorduk (Kro
ki: 4). 

Bulut]arın Oatiinde 
"Gölcük,, iin su sathı denizden 1155 metre 

yilksektir. Etrafmtlaki dağlar 2000 metreyi de a
şar. Bizim geçtiğimiz Şebken boğazı 1700 metre 
irtifaındaki tepelet' arasından geçiyordu. İneceği
miz Harput'un Ulu obası ise 1000 metre .kadardı. 
ElfLziz 1020 metre yükseklikte olduğundan boyun 
nokta~ına yaya ~karken beyecnn içinde Harput 
ve mezrea (Ela1 ·• ~ehırJerini görmeği bekliyor
dum. Heyeca ıı... ı·alnız 700 metre yükseklik ... 
ten - tayyarea ~n ~eyreder gibi - bu güzel ş-ehirleri 
ve birçok mamf-: köyleri kucaklıyan ovayı görmek
ten ileri fi ,ım:~·cr<lu. Bu manzara daha ziyade 
yammdaki ~~: ... t:ftleri tehyiç ediyordu. Çünkü elim
deki (200.000 :1) mikyasında haritamdan onlara 
daha göl ıkenarında iken görecekleri panoramayı 
anlatmıştım: Bana ırelince: Benim buralarile' ala
kam e.qki ve pe.lc samimi idi: 1305 (1889) yazında 

Van'dan buraya gelmiştik. Babam HAkkari'dt•.1 
Van jıandarma alay kumandanlığına nakledildiği 
zaman, 1302 yılı temmuzunda bizi İstanbuldan al
dırmıştı. O zaman ben küçüktüm. Fakat geçtiğimiz 
Trabzon - Erzurum - Hasankale - Tahirgediği - Kı
Jıçgecliği yolundaki · bazı yerleri ve hatıııaları unut
mayordum. Erzurumda bir havuza düşerek ba:ı-ım 

yaralanmış ve 'bu yaradan bir iz kalmıştı. Bu iz, 
o yolculuğun hatıralarıııı biisbütün canlıandmyor
du. Van'da üç yıl kadar kaldıktan sonra Elaziz vi
Jayeti jandaııma alay beyliğine nakledilen baba
mın yanında yine ailece yolculuk etmiştik: Van 
gölü cenubundan, Bitlis şimalinden, Muş'dan ge
çerek ve bir.çok defalar Murad çayını aşarak Har
put'a gelmi~k. Mezrea'da oturuyorduk. Buranın 
kışını ve 1890 (1806) ilkbaharının letafetini gör
müştük. Biz.i arıaaıra civar köylere g.ezmeğe götü
rürlerdi. Bir defa Harput kalesini de gezdirmişleı-
di. Şu garip hatıra bütün tazeliğile hafızaımda can

J-andı: 
Kardeşimle birlikte kale duvarının üstünden 

aşağı ba.kmıay& çalışırken nasılsa kocaman, bir taş 
.koptu ve yuvarlana yuvarlana beraberinde bir çok 
~eylen de .sürüklfyerek pek derin görünen bir kö
yün üstüne düştü. Bu köy Ermeni köyü idi. Taş ki
lisenin damına düşmüştü. Papasların bağırarak dı
şarı fırladıklarını gördük. Onlar da bizim mek
tep elbisemizi gördüler. Ertesi gün papaslar m€k
tebe şikAyete gelinee .biz iki kardeş hayli korkular 
geçirdik. Cezalandırılmak üzere aranan küçük fa
iller bulunmadı. ~asen ht\dise, kaza eseriydi. Fa
kat ~!t•l'!lar bunun kaı;;den yapıldığım ısrarla id
dia etti.klerind6Il »fvlerini dilemeğe ce:-;aret ede-
medll: I (Devamı var) 

Binlerce Genç 
ir Orta Mektep 

istiyor! 
Alanya (Hususi) - Antalya vili

yetine baglı şirin bir kaza merkezi, 
. Alanyamızın deı1:1eri pek çoktur. 
Bugün bunlardan en mühim)erini 
bildiriy~rum: 

Bir kere coğrafi noktai naza. 
rından Alanya kazası müteaddit 
kazalarla berren ve bahren hem 
hudut olmasına rağmen hiç birisi· 
ne muntazam bir şekilde kara yo-l 
liyle bağlanmamıştır. 

Burası Manavgat kazasına ka
dar 90 kilometrelik basit bir tes
viyei tilra biyeli kara yoliyle vili
yet merkezine bağlı İ8e de bu yo. 
Jun güzergahı üzerinde olan Kargı, 
Alara, Ve Karpuz ırmağı çaylan 
üzerindeki köprülerin bazılarının 

yıkılmağa mahkftm ve bazılannın 
da köprü bulunmaması yüzünd.en 
kışın ve bi'"'\~ ilkbahar mevsim-

D·· ı Alanyadu tiri D bir g a DÜŞ 

nahiyeden ibaret olmasına rat • { 
men Maarif ~dan mahrum bir 
derecededir. Meveut mektepler 
'Yilft.yetin diğer kıazalanna nazaran 
hiy mesabesindedir. Ancak; mer
kez ve mülhakatında kazanın do
.kuz ilk okul vardır! .. 

Bu ilim yuvalarının ekserisi bu
günkü kültüre ve Maarif Veklleti
nin mevcut plAnlarına nazaran mu
vafık ve sıhbt bir şeıkilde in~a edil
memelerine r.ağmen merkezde mev 
cut ve yıkılmakta iken halkımızın 
ricası üzerine yıkılmasından Rarfı _ 
nazar edilerek tamir olunan ikinci 
okuldaki tamirler maalesef esas 
maksattıan pek uzaktırt. 

Ezcümle, memleket yaTI'l.lları
.aa ilk miUet attsinln timsali olan 
bayrağımızı, tanıttırmak hususun
da her okulda bulunması elzem o
lan bayrak 813ren direii yapılma
dıtı gibi birçok noksanlar da 
mevcuttur. M&rkezdeki birinci 
okula ekleme olarak yapbrılan 

İstenilen evsaf ve işgalde olma
dığından yeni ve şümullü bir şe
kilde yaptırılması ve bu binanın; 
hükumet konağı şakafı altına alın
ması da .şay.anı arzudur. 
Sıtma tetkilab genifletilmelidir. 

Merkez kaza ve sahil köyleri 
sıtma mücadele teşkilAtımı. dahll
dir. Buralarda sıtmayı önlerr.ek 
üzer& halka kinin tevziatı yapıl

makta i&e de mıntakanın genişli
ğinden ve birçok yerlerde su !bi
rikintileri mevcut olmasından bir 
memurla idare edilen bu teşkilatın 
genişletilmesi, bütün kış mevsimin
de ölmiyen sivri sineklerin imhası 
için Hlzım gelen tedabiri fenniye
nin yapılması. 

• kısım da; bugUn oturulamıyacak 

1 bir vaziyette ve noksandır. Bunla

Diğer taraftan buraya İstan
bul gazeteleri her defasında gayri 
muntazam olarak gelmektedir. 
Ezcümle bugün gelen po~ta ile Ye
ni Sabah'ın 2 ve 8 tarihleri gel
-eliği halde birincisi gelmemiştir. 

Posta nakliyatmın bu kıabil inti
zamsızhklnrdan kurtarılması da 
mühim bir dileğimizdir. 

Bir senedenberi başlanılıp henüz 
ikmal edilmiyen Halk Partisi bina
sının bir an evvel inşa ve ikmalini 
de Parti reisimiz saym Vıalimizi.ı;ı 

yüksek himmetlerind~n bekleriz( 

, ."\ıanyada •ahil boyunda Sel., 
çukilerden kalma asırdide hisar 

!erinde gidip gelme; çok müşkiil 

bir tarzda temin edilmeğe çalışıl
maktadır. 

Hasta aahiplerinin iztirabı ! 
Kazamızda Sıhhiye Vekaletine 

bağlı bir dispan~er, ile ayrıca hu
susi bir eczahaneden başkaca 
memleket hastahanesi vesaire mev
cut o'1nadığından ani bir ameli
yatı ica:beden bir hastay·ı, ve yahut 
yaralıyı, viluyet merkezine yetiştir- ! 
mek i-çin meeburi olarak limana 
gelecek vapurları heyecanla bek
lemek iztira.bından halkı kurtar
mak, memleket iktisadiyatını par
latmak, karadan haftada iki de
fa manavgat tarikiyle Antalyadan 
gelen devlet postasının hayvanla 
değil, otomobille - gidip gelmesini, 
ve bu vesile ile halkın taze gazete 
okumasını temin noktai nazarından 
Alanya - Manavgat yolunun bir an 
e~·el tamiratı esasiyesi, köprüleri
nin inşası, sayın Nafia Vekilimiz 
Bay Ali Çetinkayanın yüksek him
met ve muavenetlerinden istirham 
edilir. 
Okulsuzluk ve orta mektepsizlik 

nn bir ıan evvel mevcut noksanları
nın lkmalfni sayın Valimizden saygı 
ile ıbekleriz 1 .. 
Cenç Maarif Vekilimizden bir rica 

Bu muhitte okumaya ve bilgi
ye ka.rşı arzu hesapsızdır. Birçok Muhiddin Namı Kandemir 

vatan yavruları mevcut beş ders- ==:ı::::============== 
haneli ilk okulu muvaffakıyetle B • JIA ; k • 
bitirdikten sonra tahsillerini devam rr ır.ıemur ıç ı 
ettirmek zımnında ailelerinin va- AA l • .J 
ziyeti içtimatyelerl icabı muhitlerin. emınaen sonra 
den ayrılarak hariç kasabalara ı::- l o" l 
gidememekte, binlerce ateşin zekA- r ena aşıp dü 
lar ölmekte: tamamen sönmekte- Bolvad: (Hususı) _ Kıaza 
dir 1. Muh.a b · h · '<l Bu se eı osusıye varı a.t memu-

ıebeple: burada da bir "or- ru Bay Tahsin ve Muhase.'bei husu
ta okul,, tesisi memleketin en milhim 

ve Acil fhtiyaçlanndan biridir. 
Genç ve enerjik Maıarif Vekilimi
zin, 40 bin nüfusluk bir vatan par
çıunnm 1,ckt ve müsteid dima~larını 
burada bir orta mektep açmak su
ret~ylcı', körlenmekben kurtaraca
~ını ümid ederiz l. 

Hükumet konağı da yok! 

Kıazamız<la h ükfimet konağı 
yoktur. Resmt devairfn kısmı lizamt, 
icar ile tutulan ve bir kısmı Muha
sebei Hususiyeye aid mahallerde 
oturmaktadır. Evvelce mevcut i
ken bakımsızlığın kurbanı olarak 
yıkılan ve arsası mevcut olıan yerde 
yeni bir hükumet konağının inşa
sı şayanı temennidir. Saniyen bu
rada tam teşekküllü bir Ağırceza 
mahkemesi mevcut olduğundan ci
var, Gündoğmuş ve Akseki kazıa
larına aid Ağır ceraim maznunla
rı burada muhaı'ceme edilmekte ve 

siye memuru muavini ve bir arka
daşı ile iki üç kişi daha; muavin 
nin evinde içki içmişler ve da.
ğıldıktan biraz sonra emekli varı. 
dıatçı B. Tahsin fazla içki yüzün
den fenalaşarak ölmüştür. 

Cenaze!'l!muayene edilerek def
nedilmiştir. Kendisi evli ve. ç.oluk 
çocuk sahibiydi!. 

M.KARAKOÇ 

Kanii bir cinayet 
Bartın: (Hususi) - Anöntı kö

yi1nde bir cinayet olmuş, 50 yaşla
rında Ali Bey oğullarından Hakkı 
adında bir köyHl, kendi öeğir:me • 
ni içinde öldürülmüştl1r. 

Cinayet çifte av ttifeğile işlen
miş ve Hal.kı kasığından vurulmuş 
2 - 3 sa.at yaşadıktan sonra öl· 
mliştür. 

derdi! bura ceza evinde yatmaktadırkır. 

Cinayetin sebebi ve kim tara
fından işlendiği henüz kat'l olarak 
belli değilse de, iki kişi zannaitın
dadır. 

. Bu kaza~ız kırk bin nüfusu 
1 

Fakat esas itibariyle ceza evi ola
fhtiva etmesıııe 131 pare köyden, ırak kullanılan bina evvelce Şarifaliler 
ve Gazi paşa, Demirtaş namiyle iki 1 camisi namiyle maruf bir mabaddir. 

Hadiseye elkoyan Müdd3lt:ınu
milik, tahkikatı derinleştirmekte. 

d!J'.. 



Mücrim 
-t -

Medih Egemen 

ı.tanbul birkaç gtiııdenberi h&- Genç cebinden saatı çıkanyor,. 
.. ~.. Kuyumcu u.atı tetkik ediyor. Ve Yecaıı içinde... Herkesin ....... --:- bakal 

. kim öl- gocup söyleyin un; 
hep ayni sözleri ifitiyonaz _ Bunu nerden aşırdınız. Co-
dürdU mücrim kim.. 

'- 1ıı.-- cuk: Fakat fUDU itiraf etme-. ~ 
ıetine bunu bende merakla 1raQ Saatin kendisine ait olduğunu 

rd Fakat aöyliyor. defa kendi kendime so um ... 
cevabi ne fikirlerim.. ve ne de mı: Kuyumcu cebinden cüzdanını 
lerlm bir türltt veremedi. Ortada bir çıkarıyor .. Bu esnada diğer çocuk 
ölil var fakat katil acaba kim? her. dışan çıkıyor ve içeride kuvvetli bir 

mUnake.şa bqhyor. Çocuk saatı is-
ltM 8wıu dtlfünfiyor. tlyor, kuyumcu saa.tı satın almak 

işte bende burün sabahın bu istiyor, bu esnada elektrik sönüyor 
ayazında tstanbulun bir bataklık ve bir çıtlık ve imdat sesleri işidl· 
yahut da göl haline plmit viran liyor, polis koşuyor .. Ve içeri gir
kaldınmh eski semtlerinden birinde diklerinde elinde kanlı bir demirle 
ili emnden diyebilirim ld 1ıer teyiıDİ paclD: 
tıerk ederek bu entere1u mub•k• 
~'- • ı..;recanlı anıanm takibe - Saatim, aaatfm diye haykırdı-
- juıı ı&'flyorlar. _...__.., __ Göslerimde tatil mn. 
.-.,.--- Çocuğun muhakemflllinin bugün 
~ Wunan 1' -15 yqlannda m mühim ..nıua çQnJd aaatı ve '* goauk, fakat •IDll•n böyle bir çoouktUi ..,,..,Nl ait mektup ta 
-..,.U illJeoek bir bDettıe olduiu- muhakemeye getlrileoek ve heyeti 
1111 bitte U..U etmi~r g&derim; hakime bwau tetkik edecek ve mlld-
il8ı.rta altmııla DllWl amaa uçu deiumumtnin mildafauı ft mah
.......... fakat blltin en ufak k6mua w tayin edllecek ... Bun. 
Wernaatma ftl'lllC&J& kadar kaç AA-..-...- n-- .a_ .a. .au 

ı.n ""U9'U&---·· °"" \RI .n.uuye Wa obdutwn bu cina1et yine hl· Saraymm. mermer merdivenlerindeıı 
fıln Werruti71• •fmatıma kadar ..ıona cSotnı yavq yavq ilerliyo
....,..... rum... Bu IÜDe kadar... Bu kadar 

GtlD, cumartMi ak.-m ua~ 7 ,5- kala'balık bir muhakeme hiç dhıJo. 
8 raddelerintle Nunıoawalyenıa k&- memiftim.. Herkeste bir heyecan 
ur IOkaklannda ilerliyen iki çocuk acaba ne olacak .. mUcrUm kim! .. 
t•ıDek kadar~ iki iman, Ud8l Bu meyanda bir çok fikir y11rtl. 

de birbirinden peripD., • birbirit. teaıer var... Uzaklardan kulaklan-
rine dert yanıyorlar.. ma gelen seseler içinde çocuk öldür-

Bir taDelli: mUttttr ... O da cezasmı çekmelidir .. 
- qer wı daha bu kafada gl- bir kusun da esbabı muhaffefe icat .._bili aç kalmakta devam ede- etmekte devam ediyorlar ... 

rts tm.-m, - Bırak IU bol 1ltlan Saat on. Her taraf tıklun bklım do 
da karıwnm doyurmak için biru hı, herkeein gözü kenar kapılarda 
at.ebeli bnldıyalıın yolma midem heyeti htkbneyi bekliyor. Birdenbi-
bmiklertma yapıp.oak diyer... re bir kaynaşma oldu, baı,ımı çe-

Dlfari: vlrdmı. Kapıdan heyeti hlldmeııiıı 
Ha Y öl mevkilerine doğru ilerlediğfııl gör-- Jll'-... apamıyonmı, 

.. IUIJDll, • hayatıa en bed. dtlm. Bepei yerlerini almJt ... Mtld· 
baht insanları b1z1ermif1k dtllllntl· dehunumt blru d&lpa.. BelH ld ba 
rorumcla her halde benim de bir günlerde çok yorulnıuf.. Hlldmln 
a..baa vardı. Ah!.. Onu bulsam, Jru. ille sözü "mficrlmf getirin oldu". 
laldanmda annemm eöalerini ieiti· - Birden bJre yan kapı açı1c11. 
JOf,'dmn; tıd jandarma aruında ytlrtiyen bir 

- Oifmn, ben ölttyonım - IU gocuk ı&'lndll. Fabt balnf)•rmda 
altuıı IUt ft IU mektupla belki btr içime kadar lıJli:V- bir aoı vardı. 
IÜD babanı bulabWndn doğru ol. 'Orkek adımlarla bndtalne göeterl
Ne yapalım oğlum hayatta aenbı ve len yere oturdu. GOslerlm bir tllrlll 
llenim nasibimiz bu lmif'' dediiint ondan aynlmıyordu, gördtlklerim 
hatlrb.jormn fakat tam 3 11111e, her hayatın açWğım gtilltermek tçba ı. 

il& k&fi ıeldi. 
pcem; ktm&r sokaklann çamurlu Derin balotJ,arile, İll8&D1 heyeea-
blc:bnmlarmda ve ıtmLerim hep Jo. na dUfüren" iki ell 1fJs; bu eözleıt 
ı.rwtıa pçti. Karnımı saman za. ~ kirli B&n bir ~ •• 
llaD ahcılarm arbk yemeklerile ve blc yıkanmedıiJ.ndan birbirine ya
luua da açlıktan bayılacak vUf. PllDUI kumral saçlar ..• Fakat ona 
)'9tt.e in1ectiğimi habrhyorum. Bey
bt!. l!'timcle- hayatımın Yecine 
m,....a babamm yeglne emaneti.! 
Onu da bugün verlyonım .. ! Bütün 
lleqey mahvoluyor." Bu iki &'enç 
fterliyor, rutubetten rengini kay
tbetmif kapım yan kapalı k11f ko. 
tan bf r haneye giriyorlar, köşMe 
pGcereleri demirlerle kapalı kapısı 
hentlz açık bulunan bfr kapıdan içeri 
Ciriyorlar, burası kuyumcu ( .... ) 
dllklrlaı .. 

- Culpeper evveli, bu anke
tini yapmafa sebep olan h&diseyi 
anlatıyor. Dano .-tosunu.n sahibi 
1tller ile en lrüçUk oflu bir • ._ 
F&PDUf .olduklan bir l'8Zfntfden 9Y· 

t.rine d6Jıüyorlarm1f halbuki f&
toya, bofam mUdhfş surette par -
planmış bir attan ba.tka lbfr canlı 
tnahlOk l'elmemif, d•hal a.rqtır
malara baflamnca, on 1lç yqında 
olan pnç Hemsudun ormandan öll 
n yan parçaknm11t bfr halde ltu
tamı111,. Baltumın'" atının eeeed
lerfne de yol kenanncla rutlanmlf 
vaziyete l'Gn, canavara karşı mfl
cadele -ede11ken aımaşlerdf. COnkfl 
atlann böfarlerf parçalanm!f. et
lerl ıkopanlmıştı. 

Culpper, şato sahibinin 1»tl7i!Jı: 
otlu •• dostu olan Reainaldin rica
m ftsll'ine f&toya &'elmiş. 

8ke fimdf Culpper'ln 16 kl
fttmueneHnde yazmış olıdufu bir 
tıe ktuba okuyacafmı: 

•••• HemandlU'lll vampir ır
JDndan oldDklan.,.. ~erinden ·bfri
bfıı vaktinden eonel lSllmtt dolayıal. 
t., bul deWrlvde 1'Afl7&D bir mM 

kumral demek için blru da teda
klrlık llzım., 1nr benek çamur, ya. 
hut ta yağ hamuru demek daha dof 
ru. Ve bu- bap tqıyan limaiyah ınr· 

boyun. Yırtıklarmdan etleri gGrU
nen bir m.bıtan ve heyeti umumiya. 
sile bir sefalet timsali olan bu bed
baht. HAkimin illt aözü: 

- Oğlum, soraealdarımıza dol -
ru cevap vereceğine aUahm üzerine 
yemin eder misJn ! 

Herkes ayakta, koca aalonda c»-

ldkun kanını içerek mezannda ya
tadığı hakkındaki hfkAyeye ge
Wıce ... İşte bundan ild ay evveJ mu 
hare.be meydanında ölOp buraya 
defned114tn kardeşiniz i~fn halk bu
nu blriblrine anlatıyor. 

Anketfme mehtab var iken ha,. 
ladım. ÇOnkU gece yapacağım ar8' 
tırmalan kolayl&fttraca ktı. Bua11ne 
kadar canavann ortaya çıktıtı ta
rih lerl ve saati m1hnktın mertebe 
t.eabfte 9alıştim. Bu suretle azizim 
ııt.a'inakl sif'J, ilmi ntlcum saye -
sinde hıayalierden hi>rtlaklardan, 
velhuıl botun fena mahlftklard&ft 
korumalı iatedlm. 

God&M. Mfer almak lçfn durdu. •. , 
- Mektubun bu lnamında bfJ

yQk 'bir yırtık var, diye izah etti. 
Zaten tiu mu-kaddemed-en ne ku
dedilmek ietenildlffn1 anlıyamı .. 
yorum. 

IAına: 

-Bilikia, anlıyorum, d6df. Ben 
naaıl cıanavann mahiyetini anla -
mak için arkeoloji ne hfpnetfzma
ra mUraoaat eUlm iM, Qdpe,..tt. 
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Kayseri Atlı . Spor 
Ocağının Gezileri 

.. ııı•ıı aıı••• •• •• ı ıaı ıı ıı .. ıı• ... •••sa ....... •••••• ........ 

Aşkın Kuvveti 
Kayaeri (HUS\1111)- Kayseri Atlı 

spor ocağından OD bet athdan mtL 
rekkep bir kafile ıeçen hafta VaU 
Adli Baymanın refakettııde Talu 
nahiyesinin Zlncidere köyt1De gtdlp 
gelmişler otuz kilometrelik bir J'.L 
rtiytif yapmı§lardır. • 

Köy kalkınmalan: 
Vlliyetimizde köylerln lraJ1nft 

muw temin etmek ve &JDI IN!l8ll 

da para salma ytlkttntl ualtmalı 
üzere Tohumu köy sandıldanndan 
verilmek şartile köy sandıklan na. 
mına her çiftçi çift bqma binır dö. 
nUm tarla ekmeğe ve nUfua bqm& 
da birer fidan ekaıeğe mecbur tu.. 
tulmQftur. 

Kayseri vil&yetinin Bünyu. kL 
zuma bağlı bulunan Kara.dayı kOJ. 
yerinin münhat olması itibarile her 
yıl silah afetine uğramameu ..._ 
bile bu k6y yerinin d~ 
teveuW. olunmu§tur. 
Yeni etltmea lmna aomyor: 

Bu 1t11ıe ild yUs mevcutlu olarak 
Ka,....mi.n Puararen nahiyesinde. 

Kayım atlı spor ocajı iiye
leriad.. Bayaa Perihu Ata 

oius; afJ U. ber•ber 

Efltmenler kursu önümti&deJd DiaD lçlade açılmak tblere halllrbJd&ra 
bqJanmlftır, KUl'll binasm1n ini&- atı ikmal edilmet. iileredir. 

• • • • • 
İ~mitte Belediye Dedikoduları 

Yeni Valf iki Tarafı 

İzmlt, (Huıuaı) - bmitte be
lediJı intihabının :0..let Ş6Nm 
tarafmcl&ın ibtaı edilmeli üzerine, 
burada mUııa.kafa ·ve dedi.kodu 
hat bir safhaya lirmiftir. Şehrtıı 
'belediye ifJ.eri ile etlridenlberi met
aııl olan zümre ikiye aynlmlf " 
"bis olacap,, "ha.yır ıis olama• 
aınıs_ biz olaeaiıs,, tözleri u ... 
yıp durmaktadır. 

Görünen vaziyet.. ~öre, İzmitiD 
iman ve inkifafında büyük en«jf 
ve hnmetf geç.en sabık belediye re- ' 
iai Kemai Öz ve ark&daşları bu in
tihabı kaunmakta asla a11ç1Uk çek
miyeceklerdir. Zira halk kendn ... 
rlnf candan ı.temektedfr. 

Bununla beraber ı0rtad• dedl
kodulan kaldırmak ve her iki ta
rafı birlettirmttk için şehrin bf t. 
raf mttnevver stlmrelll valiyi zi
yaret ederek .. hfr hllla namım 
rioaiarda bulunmutl&rdır. 

Valimiz Ziya Tekeli ortadaki ~ 
tfllfı halledecefini ve ffİ muhak
kak ıurette ehline ve llyakatı olan
lara Ytrmefe çallf&C&tını vadetmif. 
tfr. 

&mit balkı bu mfijdeyi en -.. 
llhfyetlf bir lisandan ötretnelde 

..... . .... ....., ............ &..... ... 
rllı btr lllkflt, herkesin bafl eilk, 

Uzlaştırmıya Çalıflyor 
ılNahtiyardır. Ve neticeyi şimdi em 
1Ü7etle beklemektedir. 

Azalı Bir Demirel MahkUm 
Old11f 

İzmit, (Husuı) - İzmitte de
mirci llyu isminde bir adam ya -
mnda çalupan çırağı Halile teea
vflz etm&k iatemif. Vaki iatimdat 
Ozerine v&ka mahaJUne polis gi
derek bu azılı demJreiyf cflrmümeş 
but halinde ya.kalıyarak mahkeme
.,. vermiftfr. 

Atır ceza mahkememiz ilk de
fa olarak cUrmfimeşhut hükmünü 
vermı.,ttr. DemJrci İlyas 8.1 sene 
alır hapse mahkdm olmuştur. 

tzmft, (Hususi) - İzmit hal't
m teman kolu vaki ola.n davet a
zerine Anlca.ra ve Eskişetıire gide
rek ora halkevlerf temsiller vere
rek ora halkevlerinde temsiller ve
recelderdir. Hazırlıklara devam 
edilmektedir. 

Yanan Bir Kadm Miithİf 
lztıraplarla Can Verdfl 

lzmft, (Husust) - İzmit tele
fon memuru Mehmedin annesi 75 
yaşında Zehra ismJnde ihtiyar bir 
k&dıncafız da mangalda at~ ya
karken, etekleri tutuşmu, ve ca
yır cayır yanarak mflthit ıztıraplar 
içinde ölmüştür. 

Tefrika N0ı .. 

Fa.kat deni* Uattinde, "7as I 
1•Ucenlerini fff1rtıen ılık bir rtız~ 
nıı tealri7S.. k&yıp aklerken birkaç 
a11n aonra buralarım bll."&ka.r&k ko
leje dlhıeeelfmJ dQfünerek etrafa 
bakıTordmıı. Bütün bu kayalıkla
rı, aahiUn'g1rinti, çıkıntılanm ar
tık biliyordum. Bu sakin kötede 
usuıa müddet Yatam1' eski !ha mmı 
lüetU l'fbiydtm. 

06slerim ~ayri U.tiyıad; DJ&
lıt bunın11n kenarında yükselen 
dll?arlann aaklıadıiı eff dotru kay 
dı. B .... yı &'&li,imden birkaç gün 
ıonra. kumlukta, Emine hanımın 
ya.nında otururken : 

- Burada kim oturuyor? diye 
ltOl'1ll Uf ve : 

- Genç bir hasta adın, ceva
bını almıştım. O gün Jhtiyar kadı
nın, bu kelimeleri söylerken heye
canda olduğunu ve hatti dudakla 
nnm titrediğini far keder gibi ol 
muştum. Fakat diğer günler b 
dfişOncelerimi teyit edecek bir alP. 
mete rastlarna.mıştım. 

Bugün bu duV'arlara bakarke 
yüksek segle-

- Ne olurı1a ol~un, hast.a b" 
insan için bu ev faz la rüzgara, so 
tuta maruz, diye ıııöylendirn. 

Dümeni idare eden va."lim yavıu;ı
ça kabaran denize d.almış bal(ıyor. 

du. ·sözlel"imi i~itince hafifçe tit 
redi ve kendisini derin bir dü$ünc 
veya hayalden uyandırdığımı atı

ladım. 

- Söylediklerim doğru delil 
mi? Böyle bir binada bil" hastanın 
bulunması garip şey! 

- - Hakikaten garip bil" ~ey! 
Sesi, her vakitkinden daha sert 

ve kısıktı. Nazari.an daha uzak
lara, ufuklara dalmıştı. 

Kotra h4ll, kısa dalg.aların ü
zerinde sekiyordu. Nail bugün çok 
silkıltt idi. Benim de konuşmağ • 
arzum yoktu, ls t.anbula dönüşümde 
B. .. yi ve hele çok sevdigim Emine 
hanımı arkamda bırakmaktan mü
tevellit hüznümü fimdiden d\ııtünü
yordum. 

- Bakın, dikkat etmiyordum ... 
Ço kuzaklara kaçtık, ve işte fır
tına da kopmak üzere ...• 

Vasim birdenbire haı·ekete geç 
mişti. Filhakikıa güneş birdenhir<' 
kara bulutların arasında kaybol . 
mu~, rüzgar daha kuvvetle esmeğe 
başlam~tı. Hemen geriye döndük. 
Fakat fırtına bizden daha hızlı ge
liyordu. Bir müddet sonı·a kotr: 
dalgalarwı üzerinde çırpınmağa ko 
yuldu. 

İyi bir denizci olan Nail deniz
den korkmayan •bir adam. idi, bu
nu bildifim için içim rahat etti. 

oocllk alnını kaldınyor: ======================== 
- Yemin ederim, diyor... Hv-

ıc. oturuyor. HAlrim llOl'UYor: 

- famin Dedir! Çocuk: 
- Ancak aile sahiplerinin ismi 

olacağına göre, benim ne ismim ola
bilir. Yahus annem 'Omit derdi. 

- Baban var mı'! 
- Bu suali sormak icap ederse • 

bırakın da ben sorayım. Fakat her Ra• Dış Nezle Grip Romatizma 
halde bir babam olsa gerek. Fakat 

1 

T 1 1 1 1 
bu kimdir? bilmiyorum. Nevr11ıp,_ lurtklık ve bUtUn •jrılannızı derhal keaer 

CDe•amı var) ... lcabında gUnde a k ... alınablllr •• llil 

TefrikaNo. 43 Çeviren ı R. SAGAY 
ayni maksat için ilmi nfieuma mtl
racaat etmeyi tasarlamıftı. 

- Bu cihetten hakkınız var 
&'ibf l'&liyor. Bakı.n okumağa de
vam edeyim: 

İki batın evvelki büyük ceddi
nizin canavarla, rastlaşmaRını ted
kik ettim. Vesikalardan bunun 10 
tefrinlsani 1566 da vukubulduğu 
ve onun babasınınkinin de 8 şubat 
1528 da vukubulduğunu öğrendim. 
Her dld karşılaşmanın saatini tes
l>lt edemedim. Annenizin hizmet
çilerinden bir kızın verdiği izahat 
dolayısiyle Da7i1ordaki ve civular
daki komşularınızı ziyaret ettim 
ve nihayet Steyt.ing'd& Yea isminde 
l>Uiıdniıı 1nılundlliam ~ 

Bu adam gençliğinde lihirbaz Jrı:ag 
nus'un medyumu Slinflordu epey 
tanıdığını söylüyonnu,. Cerrah o
lan bu zat kendisine nkadaşının 
yapmış olduğu itirafattan kimseye 
'bahsetmek iatemeınifti. Derhal bıı 
adamın ev.ine gittim.. Beni, toru
nu nezaketle karşılıyaz,ak, bem-

beyaz, yüzü buruş~k içeri inde o
lan ve fak at gözlerini fi yanı hay
ret bir gençlik gösteren büyttk ba
baaının yanma götürda ve kendisi
ne iamimi, ziyaretimin sebebini i
aah ettikten sonra ikimizi de yal
m.s bma.ktı • 

İhti7ar Yee bana: 
- Evet Jıf Gsy«S Calpper, ban

d&ıı 4o.baa ,... -""' Sllntord'u 

yanında çırak idim. İki ay sonra 
tam yüz dokuz yaşına basaca
ğım ... 

- Sizi boş yere rahat8ız ede
ceğim gıaliba, çünkü bizi alakadar 
eden hadise o kadar eskidir ki 1 de
dim. 

- Merak etmeyin, hayat, tbat
lan&'lç ve nihayetinden b&lfka bir 
şey bazırlanmıyan iyi bir tiyatre 
piyesine benzer. Ben bili çocuk
luğumda yediğim tekerlerle, ayak
lanma geçirdiğim süslü ayakkabı
Ian hatırlarken diln ne yediğimi 
bilemiyorum. Size-, 1559 da Slin· 
f ord'un bana neler anlattığını 
sıhhatla söyliyebiJirim. Bir gün 
benim sihir işlerinden bahseden 
bir kitabı okudumu görünce hid· 
detlenerek batırdı ve böyle 'eyleri 
-0kumamaklığımı menetti. Sonra 
kızgınlığın. yenemlyerek: "böyle 
mernklıardan insan karar arayıcılı
ğına kadar dü,er. Buna mial ola
rak, eskideu herkesin eeaaret ve 
fyi kalpliliğine ha7ran olduğu ve 
hürmet ettiii, fakat sonraları 7ap. 
aııt olduh *'1'ım. bıaırelr•illr • 

-
Naldedenı ORHAN 8· 
Bununla berab&r karaya 1akla • 
tırken bir aralık ook korktuğua 

kotra ant surette bir rflzdr sa.ğa.
natmm altmda. tamamile 7ana 1•• 
ta, Nailin tam zaman:.ııda dam .. 
nini kullanmuı civarda.ki kayalık,. 
lara çarparak batmamıza mani ol
du. 

Bakır rengindeki bulutlaruı .. 
raamdan azan aydınlık altında 

Nıa.ilin ,-nrm14 olduğunu a-örd~ 
tüm zaman, büyük bir tehlike a.t;. 

lattı,iımızı anladım. Ne iae sahile 
oldukça yakın bulunduğumuz içia 
daha fazla bir tehlikeye mar\19 
kalmada.n karays. c;ıktık. Fakat 
yağmur bardaktan botanıreuına 

yağıyordu. "Ben size demedim mi 
idi?,, diye aöylenen ihtiyar balık
çıya bile bakmağa vıaıkit olmadan 
vasim elimden tutarak ve adeta 
sfiriikliyerek eve doğru kotmala 
ba,ladı. İçeriye girdiğimiz zam• 
sırsıklam olmuştuk. Emin• haaım 
ellerini havaya kaldırarak önflml
ze çıktı: 

- Ne kadar da endite içeriliıl
de idim bf11'eniz t Haydi, Cahi41• 
gelin de Ostünttzfl deilştirelim. 

Nail de: 
- Ayni zamanda sıcak bir .. ,. 

içirin.. Anladın mı Zehra, sıcak 

hem de kaynar bir çay! dedi. 
Bu son sözleri, loapıda görün• 

aşçı kadında hitaben söylemittl, ... 
bir ses cevap verdi : 

- Peki 8iz, Nail Bey ne yap• 
caksınız? Evveli sizi dlışünüı1ba 

ben. Ondan sonra yabancı ile m .. 
gul olacağım. 

Vasim, ileriye doğru bir adın 
ataredc: 

- Burada yabancı kimse yola 
dedi. Karşınızda duran genç kıe 
yeğerıim ve .ayni zamanda kızım sa 
yılır. Bunu unutmamanı tavsiye ... 
derim. 

Sesi kısa ve ciddt idi. Zehra ı.. 
şım eğerek mutfağa glttt. 

Bu hAdiı:ıeden sonra şiddetli bir 
nezleye tutuldum. Hutahtrma son 
günlerde havanın kapalı gftme3f 
de inzimam dince evden dıı,arı ~
ka.madım. Fakat bugttnler çok 
kısa geçti. Çünkü v.sim, yanımda, 
alaka verici. ta h~H ve malftmatımı 
yiikseltefek şekilde konuşmalarda 

bulunuyordu. Bıtzan da çocuklu
ğum tutarak, şimdi ıb6yitk do~tum 
olan Ajaks ile hah ftzerfnde oyna.. 
yordum. 

Teşrinievvelin ilk haftası I'• 
lince, İshmbula dönen vasimle be· 
raber B ... den ayrıldık. Emine ha. 
nımı kueaklı.rkea atlıyordum. Fa
kat bir taraftan da içim rahat idL 
Zf ra Nıdl bauı 

- Gelecek sene tekrar b11raya 
gelfnlnlz, demı,tt. 

-%-
Artık fazla zahmei çekmedea 

çalışma hayatına 7enJdea et&Jdım. 
Bilhassa, bfb'flk :IMidadmı oldup 
söylenen musikiye çok çalış170!'

dum. AhlAk vazi7etim de 7avat ya
vaş değişiyor ve dalla 701upk o
luyordu. Ayni zamandr& mldire ile 
vasimi memnun etm&k içfn ciddi 
bir genç kız tavn almaia çabfı· 
yordum. CDewamı ••) 

den dolayı çocuklar ve bflytıkl• 
arasında bir korku ve dehşet Amf
Ji olarak ortaya çıkan esld efendim 
Sir Magnas Mamsuda ai'sterebill
rim. Diye izah etti. Kendisinden bu 
httAyeyJ anlatmasını rfoa etthn. 
ffte bana a&lattıklannı, hatırh
yabiJdiğim kadar size slSylftyoram: 

Sfr Masmas. i~ki ~ezdi. Bun. 
dan maada karısındıan başka bit 
kadına bakmanı!f teref Te aervete 
ehemmiyet vermemı, bfr adamdı. 
Girdiji muharebelerde cesaretly • 
le tanlllDUf, kral sarayına almak 
lafıemft fakat o, ptonnda mtlme
vi y~majı .,... tetebbu ile vakit 
&'&Çirmeği tercih etmift.ıl. 

Sir Maıgmu "81 yanma almış
tı. Çünkü annemle babamı kaY
betmfştfm. Uzun seneler onun 7a
nındıa, araştırmalannda ra.rdım 
ederek kaldım bidayette bu çallf• 
nıuı zararsız fdf, o zamanki okum°' adamlar aibf bazı kıymetlf 
ve bayatı allkadar eden f8Ylerf a.
nmatı aklına kOJ'DlDftu. Sfr Kq. 
aaa'un eeuh • .,. ... hayat lbirblıl 
hlmattı. <Devamı ••) 
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Büt'iln isimleri Yazıyoruz 

(Bo,şta.ro,fı ,ı ri ff4/ftıb.-J 
Kbım Ti1rk, Murat Hun, Mustafa 
Sıdkı TekeU, Nail Saydam, Zehra 
Saydam, Htiad Gtk'key, SaduJlııb 
Aktar, Zeki Orıgun, leıif Barutçu, 
Tevfik Su.car, o.nan Oamaa, Nl
zametthı Diler, Blmit Pekcu., Hay
rettiıı Kır, }ılehmet Yu8uf &'geAÇ. 

:mey+ .._. merlrez ulliy&-.. : 

Bravo 
Ödemitlilcre 
Ordumun iki .. "81"8 

d•h• h ... y. ellller 
Öclemiş (Hususı) - Çek Jaaa 

'bir zamanda Hava Kurumuna iki 
yilz altmış llin kttBur lira te1Mrra4a 
bulunan ÖdemişHler ~u teHrrdlan 
ile iaha iki tayyare alınmuını ka
rarlqtırmı.tlariır. 

1 ak ı Odemf~IiJerin 9u kararlarını 
r ve ran konsolos- memnuniyetle 'k:ıa.11ıl17a11 Ba-.a ıcu-

huelerindeki merasim rumu Genel merk~ pek yakınlla 
11 mart Ç&l"f&IDN •ini Mit ... lan takılmak lzere mahallerine 

İran Şehinşahı Ali huretf ı.a.a.. stnierilecek elan ~ tan&r• 
run Rı~a P<ehleTf banın dolum yıl mey•anUMla ~u tkf tayyarenin H 
41•tlmU olması •olayıslyle ft1hrl • Ödemife rönierflecetfnl WlcliNi
mfz«le 4• meruhn yapılacak ye thMH• O.emftllt.. "Kfra~' •• 
•ynİ ıtn saat ıe dan 12 y-e 11Mar -.ey.4af" mlllyeJerinia Huıı ala
lran ••t kouelOIU İran colonU. oak ını tayyarelerle··~ - ••• 
rinin tebıikJerini kabul eeee&Jctir. l Pi• o..-. tlMnellen -~ ... r 

Ayın yirmi 'birin4• 4e Irak kralı ~dlı tayar&lerien mil~kktl Öd~ 
El azf'nfn 4efum yıl •aııtimtt el- aıif :ftluunu altı tayyare7e ltalıf 

~ 6tmif olacaıklar4ır ! . 
ması m1lnHe1'etlyle Irak sefaret- • 
baIH!sintle merasim yapılacaık ·ye a· _ • .,,...... 
l'te• •• ltir ltal• verileMktir • ır yalancı ıahit teYlcif 

-·.-. olundu 
••• .. kir ce.......,... 

70 ncl Jll t1•ndridl 
le•klt elundu 

Dla JH,fhur Tlrk uaatkin 
ft ..._Urlarııulan JAna'min 70 
lllef 4otuı )'llı p.U. bir proçamla 

Du. Suıtuahmet 1 mai .... ... 
- mallkem.inaen Şetlka ..... . 
bir biuu J'&l'8}ulaktu 8Udu claa 
dostu Sillepaaaıa muhakemesi gö
rftltırkeıa plli*nlen Markonu. va. 
lu. pWtltk ettitf ulaşılarak bn
ctilıi tevkif oluıınuıftur. Jmthıiaaıa .... 

• abaaebetle pce 4e An- ,..,...._,,. ........... ~""""_.,,'V'V"-.,_,,""'""~..,.. 
bra radyon lıtme okupclan ye 
.-.nialeri K•ıul Olmil,. idue
.ma .... 'ft,.. ..... 
liada bul p~ f&lmlf ve 
4inletnıiflerdir. 

Jl,adJ'oda fmıd&a IOllr& llf;a -

im Jıa1ata anlıltıbqbr. 
Lemi Tlrk ırıalild tarfhtnde • 

dutu tadar prb masild tarihinde 
~ m"htr olm~ " ctanya musiki 
flnulan tarafından takdir ed:flmit 
... aHtk&nmımdll'. 

Geat Mr kız manıaldan Y~ 
.arak lddtl 

tememtmndo Saray meydaıım
.. oturan Seyit bil Patmanm, dtirı 
eftııdek1 marıpldan etekleri tutut
mut ve pmç Joz muhteUf ,..ıerm.. 
.. J&DDlllbr. 

Zavallı Jm, biru llOlll'& da Olmül 
tir. 

Kon•er 
llefiktat llaJkmndellı 
Bettktat Halkevinde 1' mart 

1939 sah gün ilakşamı saat 20 de 
Erimis Uluaal müzik heyeti tarafın. 
darı bir halle lEonserl verilecektlt\ 
BalU'Yi baıtam Htlkmll Arkök mil
JI vulfelerim.is haklnnda bir Jah&.. 
bede buhmaeaıttu'. Girit ku1t&n. 
ldaN JDllD1lliulmıdaıı aJm•oattJıo • 

• •• 

J'aahtAntt llalkevladea: 
15/8/939 ~ .... ,,,, .. 

at 20,30 da OniWl'lllte r. J'aktllte.. 
il proteaörleriDdelı x.im Erim E. 
'fintl&in CağaJotbmdaJd ll&lolrunda 
(tlliyat prenaibf) h•kkmda müJıiıA 

idi' konferans nrilecektir. Davetiye 
zıoktw'· Bütün yurddaşlara açıkta.. 

G~ S ı-:· • Saat 12,80 Procra.m, 12,85 
ureş eçmeıerı TUrJc m1lzfği- pl., 18 memlaket 198• 

(Baf Uırafı 4: t1ncll •yfada) at &fan. ajan., meteoroloji haber
Vahit Ceyitakara 9 dakikada hUk- leri, 18 :15 müzik (daDB müzisi 
men galip geldi. pi.) 18.30 Program, 18.85 müzik 

79 kiloda.: Ahmet Mersin Adil (aenfonfk pllkla.r), 19 konuşma 
Tolpara 8 dakikada tu§la galip. (Türkiye poetaeı), 19,15 Türk mü-

56 küocla: Mutafa Beton Kenan •ili (halk musikisi - tanburaeı Os
Oleaya 1~ daldkada laYl ile, Haıtl man pehliTMı), 19,86 Ttlric mttziii 
Kaya 13.35 dakikada Ali Tomruğa (kar1fık pro&"Nm - Hakkı Derman 
tufla galip geldi. •• at'kadqlan, 20 ajau, aeteoro-

68 kiloda. Yahya Kalkan Yaear lıoji haberleri, ziraat bor.ıası {fi
Dofuya 11 dakikada elmtwiyetle •· pat), I0,15 Ttırk müziği: 
yı hesabiyle. Doğan Erdiq, Yusuf Çalanlar: Vecihe, Reşad Erer, 
.Arama 2.16 claklkada tuf1a galip. Cevdet Kozan, Kemal Niyazi Sey-

72 kHocla: c.eı&l Atik 15 dalrilra. Juuı. 
da ~ ~ ellılııipetle w Okuyanlar: Satli Ho.şsea, Melek 
sa.yı ~ plip. i'olııck. 

19 kiloda: Adnan Yurdaer .A.dU 1 - Olm.aB ltoy - S.•a peşrevi. 
Toıpara ittif&kia ve Ml)'1 heH.biy1e 2 - Deci• - a&M şarkı - ı-tşe,-le 
galip. g.ı bfilbtlllerl. 

66 kiloda: Yqar Dop Doğan 8 - Ha.ü efud1 - beatenirir 
Erdimıe 13 dalribda sayı heealj_yle f&l'kı - tok aılrmedi. 
ttttfalda p!tp. Dofan Erdine Yahyıı 4 - Tauba.ri llıastatr.. bir es-
Kallrane US O.lıFitrM& itölUia galip. mere g&ıill Terdim 

TUBAN rtYA'l'BOB1J. 
Bu aqam 

HALK GECESi 
llrtuinıl Sadi -.e arkadatlan 
iki ~ "binleaı 
SEYHAN TAŞTI Gr&Jll 1 P. 
XA TİPLER 1 P. 
(Se) atiLa. revüail lıliçe P•nc;ef 

Localar 100, beryer 10 paradi 10 
kurUof. 

15 mart akşamı Haıııı,.t Y1lee 8• 
ve arllıa4aşlan .. 

Tepelaa9mı1• Dram lrww=I• 
Bu ak9am aaat 20,35 te 

ANNA KABENIN (1 ~) 
,,.. 

• 811 ....... .. 
(KlltK YILDA Bfıı) 

80N TEKSİL 
C&r11amba a.k,amı: ZOZO Daima.. 
am itnı-..kiyle. 

80TUlc ŞARK OPERETi 

HALİlıt:B 

.. __ .. ___ ......... -•-•• 5 - R...-,4 Erer - Takabn. 
Bakırçayın . • - s. Kaynak - şevkef2ıa şar- «?'OISO ıol mfnlSr, op. 8, N~ 

Cı - 4arup 1* bir bak1'm. 2. 

ıslahı 7 - Saii iue _ şevkefza saz Adazio e spiccato -~o. 
zemai!i. larglıeüc - AUarro. 

llu lf• t mllyen 
700 

••• 8 - K&zım Uz _ .kani değil. S - Haydn: eenfoni do min~ 
lira ayrllllı 9 - ıtahmi J.ey - bir sihri ta- Nr. 95. 

•- l'H a) Alıle~o modera.to 
µ.mir (Hmusi) - lıfOll Şef İn- 10 - Mu.hlis Sa'bıahadiiıı - ba- b) Andante 

f):ntillll:a maaallinde tetk!lder y.a - har &'.wi. c) Manuette • Trie 
parak ıslahını emir buyı.ırdukluı 11 _Saz semaili. ~) Final, Vhae. 
Bfft"alBanm Bakır ~yıMa ıalah aeıaaW. 4 - G. l'. 11-.llpine: DM i• 
.. eliı'eeine •-silmek CiHnm. Na- 21 memı.lHt saat ayan, 21 ko- vanıyen (-4: invenzioni) 
ti& Teklleti lu ifleri umma mti&ilr- tau.pıa (hukuk Umi yayma kuru- ~) AlJev• vufoıD, >enser. 
lltl, ba...-aan pr~ &'ÖN mu), 11.15 esbem, tıalaYillt, kambl- b) AHıa-ro rrazfoso 
Balllr MY ıll&h ametiyuini ~ yo uk t D (M e) AıMiaııte 
mey• fllr.armlfbr. •u ffe 1. 780.000 - ıı u or&ası uyat) • 21,25 
1ıira ta.bsitı e4ilm~r. haı.i bir neteli pllk1ıar - lt., 21,80 mftsik f) Aliecro ftıMoN 

(radyo orkestrası~f: praetorius) i - llare•l Poot: uo.ı· ... rtur. 
ay se•a An"karada su ~ mnum ı G müclürlötün4e yapılacalltlr. - retry-Mottl: balet ıtliti. joToua&,, ('9• \lffrtar), 

a) tambourfn 
Aynca Tor.balı&a ][~tik Men- b) menuetto 22,80 afimk (opereU.?1 pL, 

.ıı.-r- ha ,. -~ p '- k ı.&.rn • IS misi.k (easl>ni - pi.), n,..u: .... ..... v .. ası ..... a e.e ... ,, .. oı- c) rirue ... vanıMia yapılan 'Mler ve 11aaal-
0 

14 ton ajanı 1uılterferf ve yannlll. 
«o - Antonio Vtnldi: Concefto pro..,..am. 

~uu~a~tl~~~~~çttı~~~~~~~~~~~~~--~~====~~~~ 
ıkiprü de mUnakasaya c;ıkanlımş- t 
tır. Bu iş 790728 liradır. 

Trakyanın 
Elektriği 

Mme (Jlmwd) -TrakjUııma 
•ymdn1ık faaliyetleri arasmcla • 
1ektrlk ili -,Jıltqma bir laareket. 
tir. ıstıtttn şehir ve kasallalar eıa mo. 
4lıenı teaüıatJa elektrik ihtiJaçlarmı 
karwılamaktad.ırlar. 

Halter alfbPn• gire ... lln
lerü Kırklareli elektrJii ele 1)D o. 
lwtmUf, Ba.1tu&Jd •wmlil eblt. 
meye b1lJllUI, \Tile~ pro. 
;1eBi Nafi& Veklletlnclen tudlk ._ 
lunmuştur. Bun1aNaıı Vize 1leleclL 
~ yalanda iatikru itiıai t.ıtiriJ ._ 
lektrik t ........ eblltme,. ~ .... 
eak, •aeskl - talaatım •ein
... tle1ru7a 1118\'eul n.rııatiJle YL 
p&dlk ft INtı'c& p.lyecektfr. 

Dmila.e.le .... Eziae elektrlll 
4le Uaale Mi'eiftir, 

K..,,. elekfriii ldr ay içinde bit. 
JBlt olMll.ktır. Çorluauıı BU ve elek. 
trik işi 8elediyeler llu.k&Slllca ka. 
W oftllliq ve 70,0ll Wa lirası ve. 
rllmift;tr. Yalaacla eklıil-.Y• kona. 
caktır. Saray kazaauw:l .u ili de blt 
mek beredir. LUlelNrgu BU tebe
Jlublln paruı v~almul& 
o da Mteeektlr. 

NEDEN 
Bütün mütehassıs dif tabipleri 

RADYOLİN 
- taftiye _,......., Çbldl: 

RADYOLIN 

.. . ._ ......... . 

Difleri beyazlahr. Diş etlerilll 
kuvvetlendirir. Diılerin 
çürümeşine mini olur• 

Aiız kekulanaı 
.lef etler. 

Salta~ Ôjl4!" Akta• laer yeaellt. 
....-. 411flerbaizi fırçalayı1:1az. 

llulatelif ....... 
ıe tllploaa, .. altm 

.. uı, •. 
km••*ftlr. 

Pmarhlsar ve Kaynara köyleri. 

nhl elektrlfi 9uaa. ·=-k .... ~!!!!~~~~~~~~~~:==~~~~~! 
yerlerinde etütleri Y&Jdmaltadlr. ~ 

110 beygirlik bir kuvvetia temiD 
edlleoejl tımit olunuyor. 

M n sa n lvtudürlü"ti 
Edtru (1!uswd)- Umumt mt. 

fettiflik :s..tyet Kl.tavirt c..wtt 
Gti:aenı Muisa Emniyet mldth'a. 
ttlne tayin ecli1mit ve emri allkadar 
lara bildirllmittir. 

Bir kaclıa lltıae mebep elıaak 
lddia•ile •iu' cezada muhakeme 

olmada 
enenm Atva nahtyeaialn Göçe 

JrBy8ade bym büuı ...,.. ile 
bir tarla meaelMlnden dolayı kavga 
ederek btıllbara lld IOpa wnuı ve 
bu suretle ihtiyar adamın aJ.11m1n1 
ebeblyet wrdifl iddia ohmu. Ana 
üsoy isminde bir bdm dan 9''11' 
wa mahkemeeine verihmltir. 

Ayşe, dilJıkii muhakemede Gir. 
mtinü iııklr etmif ve al'Ukatı B. 
Jııfahmudua talebile 100 Ura ke.fa. 
Jetle le1'be8t bırakıhmabr~ 

TORK HAVA KURUMU 
Büyük Piyangosu 
Altıncı Keıldlı 11-Nlsan-939 dadır. 

BUyük lkraml111 200.000 Lirldır, 
11u1•11 aşta 40.000, 25.000, 20.000 
15.000 10.000 lira/ılı ikrami
yelerle ( 200.000 ve 50.000) 
liralık iki adet miikaf at vardır 
DiKKAT: 
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HASAN KUVVET ŞURUBU 
ZAFIU ' ' 

çıkaramayan çocuklar, hastalıklarına, cılız yavrular, •• •• yurumeyen, diş dermansız 
ihtiyarlar, solgun kızlar, vereme istidadı olan ar HASAN KUVVET ŞURUBundan içmelidir. 
Kanı arttırır, iştiha verir, şifai tesirleri çoktur. Fenni surette ima] edilmiş, içilmesi kolay 

ve lezzetli bir şuruptur. Küçük büyük her yaşta istimal edilebilir. 
===================~===============--============ı 

Oolmabahçe Hava Gazı 

HKSURUKŞURUBU 
Sirop Pectoral,, 

Eaki ve yeni bütün öksUriikleri 

geçirir, balgam aöktiirür, bront

farı temizler, nesle ve "ten 

korur, cöiüaleri zayıf olanlara 

J.ilhaaaa tayanı lavaiyediY. 

INGtLlZ KANZUK ECZANESi 

Beyoğlu. latanbuJ 

K yseri Vilayetinden : 
ı. - Tala., nahiyesi merkezine aid "İçme suyu" fenni keşif ve 

proje tanaimi aşağıdaki 9erait -altında ekıliltnıeye .kon 
muştur. 

e. - Bu işe aid bedeli keşif .,500" ite~ yüz liradır. 

8. - Suyun membaı tahminen yedi kilometredir. 
4. _ Eksiltmeye 1'tir&k edenler yüzde yedi buçuk teminatı adi

ye verecekler ihaleden aonra yüzde on b~e iblAi edece]c.... 
lerdlr. 

ı. - Yapılacak keşif v• proje evrakı mukavele tarihinden itiba
ren kırk be, ~u z&rfmda ikmal edilme& meıJrUttur. 

e - Yapılacak proje n ketifnamenin Nafıa Vekiletinee tudiki 
metrtıttur. 

T. - İhale 16 m&ri 1989 perşembe ~nö uat on dörtte Talas 
Beledi,.elJnde icra edilecektb'. 

8. - Fazla. ~lümat almak istiyenler, Talas Belediyeaine ve 
Kayseri Husust JıluhauJbe MUdürlUfüne müracaat etme-
leri ilin olunur. "1609" 

HARP MAL0L0 KARDEŞLER 

Pi)' ANGO KİŞESI 
Her keşi.dede olduğu gibi 5 inci keşide büyük ikl'amiyesi olan 

50.000 lirayı m~lıecilerim~n Bay Süleyman Göklmrdeşe vermekle 

zengin etmiF· Taliinilri. bir de bu .ki~den deneyiniz. 
Sirkeci - Tel. 24049 

Satılık Emlik 
Emlak ve Eytam Bankasından : 

• 1 ' • • ' 

.E.a J ı ı~ ,. ~ 
Jllo. yeri: Kıymeti= Ne...i ı Me.ahaaı ı Depozlto ı 
-f'T3 Be.yoğlu, Emek .,.._ 7031.2~ Apartman - 1406.2.5 

mez ma.h. Şi~hana sokağı lfi/lS hiMt , ' 
No. eski 27, yeni 31 
taj 31. 

•7t fısta.n.bul Eminönö 1200.-~ 4!itkkln 19.lSO lP !40.--
Zindan ka.pı, kantar 
ocağı No. 9 

120 Sarıyar, Büyük- 1000.- Btr ev J&n hbM - 200.--
dere sevimli sokak N4. ....- - ~ "" - -=-
eski 22, yeni 22. ~ .... 1 ~ _ 

ff6 Beyl~rbeyi, Bostaneı 1480.60 Tarla 1 h&kta.r S86.12 
başı Abdullah ağ'• m&h. (306 M8 

eski Aziziye 71ni Araba-
e.ıLa.r ııokaiı No. e61'i 7 
y-eni 17,19. 

li1 BUyttka.da Karanfil ıoo- Babçelt 20..-
mJLh. eski paakıl eobiı Aheap bıa.n• 8/4 biut 

., ' ' , No. 42. ,_,, ... ,.. , ıi 

'130 Fatih Sofular malı. '8~- Hamamının 8/28 hisle ~98.40 
Sof ula.r caddesi eski ao. 
62, yeni 66 - 68. A L .t.._ ' ~ 

~ Kadıköy Caferaj& 1687 .60 İki n .,. bir d11kkh ~07 .lSO 
mah. l11.1Dlldf79 aobfı 90/120 hiaae 
N-o. eski 84, yeni 42,4'. 46 

'1fl Galat:& emek yemez 2000.- Bah9eli bir ev. - "400.:-
mah. Şi~bane sokak No. t... , .._ .... .,.:;,,.r--m= ~ 

eski 38, yeni .u. 
Yukarıda ad~ ve tafsilAtı yazıh pyri menıkuller peşin para ile 

\fa açık arttırma usuli)'le satılacaktır. İhale 20--8--939 pazartesi 
gilnil sa.t ondadır. 1stekl1lerin bildirilen giln ve saatte depozito akçe.si, 
nüfus tezkeresi ve Uç ~~dat vesikalık fotoirafla bankamız EmlAk ~i-__ ..._, "-'• 

~ ~elmeleıi. "763" (USl}J _... 

Kok kömürünü 
tercih ediniz 

Fatih Sulh 3 üncü Hukuk Ha
kimliğinden: 

Topkapı Arpaemini mahallesi 
kürkçü sokaık 5 sa..yıda 25-2-939 

da ölen Şadiyenlıı ilan tarihinden 

itibaren alacak ve borçlularının bir 

ay ve iddiayı veraset edenlerinin 

üç ay içinde mahkemey~ müracaat

ları aksi halde terekesinin hazine.
ye devrolunacağı Han olunur. 

Bütün ağrı ve sızılara kar$ı sn müessir ve mütekamil kaşe 
DERMAN Kaşeleridir. Lüzumunda günde 1-3 

inhisarlar lJ. Müdürlüğünden : 
I - İdaremizin Cibali Tütün ve kutu fabrikıalarında halen mev

cut olanlarla mayıs 939 gayesine kadar "160.000" kilo bi
rikeceği tahmin edilen tahta parçası evvelki ihale feshedi
lerek yeniden pa2.1arlıkla arttırmaya konmuştur. 

Il - Muhammen ıbedeli beher ıkilosu "50" santim hesabiyle 
"800" ve yüzde 15 temim tı "120" liradır. 

k ş ye k dar abnır. 

• n an 
Sizi so ... u.k alam hndan, nezleden, gripten, baş 
ve diş e'irıParfndan koruyacilk en iyi .. budur. 

13~E~~E.• ismine dikkat buyru1ması 

Nafıa Veka,etinden : 
Eksiltmeye konulan iş: 

1 - Büyilk Menderes üzerinde Işıklı gölünün sulama suyu id

dihar havuzu haline konması, keşif bedeli "1133860" lil'adır. 

2 - Ek..qiltme 13--4-939 tarihine rastlıyan Perşembe günü sa

at 15 de Nafia Vekaleti Sular Umum Müdürlüğü Su eksiltme komis
yonu odasında kapalı zarf usuliyle yapılac,'!Uıktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi. Bayındır

lık İşleri Genel şartnamesi, fenni şartname ve projeleri "50" lira mu
kabilinde Sular Umum Müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltme.ye girebilmek için isteklilerin "47 765" lira "80" 

kuruşluk muvıakat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı gilnden 

en az sekiz gün evvel ellerinde bulunan bütün vesikalarla birlikte 

bir istida ile Ve1kalete müracaat ederek bu i~e mahsus olmak üzere ve-
sika almaları ve bu vesikayı i!bııaz etmeJcri şarttır. 

Bu müddet içinde vesika talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye iş

tirak edemezler. 

5 - isteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kad-ar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabi -

linde vermeleri Ia.zımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. "820" "1554" 
ID-A~ma 18-8~39 bclinen~h~ncuma~~gbü~d~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

10 da Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesi müdüriyetin- ,••••••••••m. 
deki satış komi~yonunda yapılacaktır. r 

Fatih Sulh 3 üncü Hukuk Ha-

iV - Tahta numuneleri Cibali ve kutu fabrikalarında görülebi-
liri. "1674" 

Bakırköy Kazası Tapu Memurluğundan : 
Ba.kırköy kazuı YeşiLköy Fener mevkiinde Yeşilköy fe·Mıi 8295 

No Iu Denizha.nk kanununun 6 ve 20 inci maddaleri mucibiııce Deniz

Gazete Kitabevi 
SUleyman Gezer ve 

Osman Sez iner 
Aydın: E ükiımet bulvan No. 73 
H r nevi gazete, mecmu kitap 

"Yeni Sabah,,ın geçmiş 
nüs"ıbrı bnlunur. 

kimliğinden: · 

Aksaray Sadi çeşme sokak 12 
numıarada oturan ölü ha kızı Be
hiyeye ayni evde oturan amcası 

Ahmedin 8-3-93~ tarihinden iti
baren vasi tayin edildiği ilan olu
nur. 

bıa.uka intikal ettiği ve tapu kaydı bulunma.nıanndan senetsiz tasarru~ lmm•••••• .. •••~' 
t.ata kıyasen teselli Banka tarafınpon taJep edilmiştir. lstanbul ikinci icra Dairesin-

İstanbul ikinci icra Dairesin • 
den: 

Martın 17 inci cuma ,iilnü sut 13 te mahalli tetkikat yapılacağın- den: 
dan bu hususta bir itiraz ve iddwn olanların tahkikat gününden evvel Bir borçtan dolayı haciz altın-

Bir borçtan dolayı ha~iz altın

da olup panaya çevrilmes.ine karar 
verilen 7000 adet. Tuğla 21 - 3 - 939 
sah günü saat 16 dan 17 ye kndar 
Eyilp Bahariye caddesinde Bay 
Yaşarza.de Hasan Hilsnüniln tnğlıa 
fabrikası önünde eatılacakhr.. Kıy

matini bulmadığı takdirde ikinci 
•rttırması 2&---3-939 salı &ilnU 
ayni mahalde ve tayin edilen saat
te icra edilecektir. İsteklilerin ma
hallinde hazır bulunacaık memuru
na müracatlan ilan olunur . 

da olup paraya çevrilmesine kıarar 
daireye veya ta.hkikat ~nü mahallinde bulu.nacak memura. itinzını verilen bir demir torna tezgahı 
bildirmesi lüzumu ilAn olunur. 25-3-939 cumartesi glinü saat! 

12 den U e kadar Galata Kalafat 
yeri yelkenciler 77 N o. lı dükkan 
önünde satılacaktır. Kıymetinin 

bulmadığı takdirde ikinci arttırma
sı 80-3-939 perşemtbe günü ayni 
maiaalde ve tayin edilen saatte ic
ra edilecektir. İsteklilerin mahal
linde hazır bulunacak memuruna 
müracatlan ilin olunur. 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve Ek
siltme Komisyonundan ı 

Eksiltmeye konulan ~: Şişli Çocuk hastahanesinde yapılacak as-

falt 701 hışaıatı. 

Ke~f bedeli : 942 lira. 94 kuruş. 

Muvaka.t garanti: 71 liradır. 
Şişli Çocuk bwıtahanesinde yapılacak asfalt yoJ in.,aatı f'1 açık 

ebiltmeye konulmuştur. Eksiltme 24-3--939 cuma aiinü saat 14 

da ÇaA'aloğlunda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlilğü binasında 

!kurulu .k:-0misyonda yapılacaktır. 

İstekliler tartname ve keşif hülAsasını her gün komisyonda gö-

rebilirler. 

lsteklil~r cari ıeneye e:id ticıaret odası vesikasiyle 2490 sayılı 

kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz ve

ya banka mektubu ile birHkte bu il?& 'benzer en az 3000 liııalık iş yap

tığına dair eksiltme tarihinden 8 gün evvel İstanbul ViUlyetinden al

mış ol dukları ebliy&t vesikalar.iyle birlikte belli aün ve saa.tte komis-l 

70na a-elmeleri. (1564); 

lstanbul A•IİY• Birinci Ticaret ,uı1r~RUKLEkD.I:. t~LERI OLAN 
Mabkemeaindenı MUESSESELERE 

Mahkemece satılmasına karar veri- Ca" ker Yazaroo .. ıu 
len bej renkte Bakırköy küf eğ isi 
ve Lefke taşları evsafında iki vagon Gümrük komisyoncusu 
taşın açık arttırması 17. 3. 939 cuma Galata, Ziraat bankaaı 
günü saat 15 de yapılacaktır. Al- karşıaınrfa Çanalcçıb han No. 34-3 
mak istiyenlerin o gün ve o satte Telefon : 35, 95 
taşlıarın bulunduğu Haydarpaşa llll•1111•••1!ii11••••• .. 
Devlet Demiryollan idaresine aid 
rıhtım üzerindeki açık ardiyede 
hazır bulunmaları !Uzumu ilan 
olunur. 

Sahibi: A. Cemaleddin Saraçoilu 

Ne~riyat müdürü: lV.t~.;id ÇETİN 

Basıldığı yerı Matb-i Ebüzziya 


