
. 

r iDARE YERi 
PERŞEMBE -

lıtanbuJ Nuruoamaniye No &4 

23 Telgraf: Yeniaabah gazeteai 
iSTANBUL 

MART -

r 
·~ ABONE ŞARTI.ARI 

Türkiye Ecnebi HER YERDE 
900 Kr. SHeliii 2400 Kr. 

600 Kr. 6 aylıfı 1200 Kr. 3 
200 Kr. 3 ayhfı 600 Kr. 

90 Kr. l aylıfı 300 Kr. 
Poata İttilıadma l'İrmemit moro· KURU• Telefon - 20795 

1939 Birinci yıl - No. 317 
leketler için 26, 14, 7.5 'H 4 lira Y GÜNDELiK SiYASi HALK GAZETESi -

intihabatta Yeni Bir 
inRişaf 

.. Devresi 
• • 1 

Milli Şefin içinden Gelen ilk Hamle 
Milletin Hakimiyeti Prensibini Biraz 
Daha Geniş Surette Tatbik Etmeğe 

Müsaraat Etmek Oluyor 
Yazanı HÜSEYiN CAHiD YALÇIN 

.. , '"'" ıı:::::ı=ı11111uu:uum:::n:m =n:amm 11ı:ır.11111:111:111::::u:::.~:r~!= 
yazan: HU..yia Cahid y ,ru.ıy 

Milli hakimiyet rejimini kuran 
Türk milleti bugün yüksek idealine 
doğru yeni bir adını atıyor. .. 

Halk hakiıniyeti esaslarının fıı
le çıkarılmasındaki bu mesut teşeb· 
büs doğrudan doğruya Büyük Şef 
muhtrem İsmet İnönünden geli~o~. 
İsmet tnönU hürriyete ve halk hakı· 
miyetine bu samimi hürmet ve bağ 
lılığı ile bütün memleketin kalbim 
· kazanmıştır. tik dakika1arda 
tat "'n elim ziyaından mütevel-

•

·t u m essür içinde, onun en.la-
. ta ve güzide halk fazile-

t disi dönen gözlerin, ken-

di~.7la ümitlerin ne ka· b • 

da old • u birkaç ay içm. 
e · -ede umumi hayat saf· 

la .~-sa it ldu. 
1 •• 

illi hakimiyet reJı· 
.. z b. deal halindedir. Bu-

Mtıntehil,,i Saniler Asri sinemadan çık ,ırlarken 

Müntehibi Saniler 
Meb'us Namzetlerini . 

Bizzat Seçtiler 
Dün Yapılan Tarihi Toplantılar. 
Meb'us Seçimi Pazara Yapılacak 

nt'l:ı.e oruz. Fakat blr mem
leket bir üniversite kürsüsünden 
neşir telkin edilen nazari bilgiler, 
mücerret fikirler daıresinde maat
teessüf idare edilemiyor. Nazariyat. 
la tatbikat arasında bizzarure bir 
fark kalıyor. Bunu inkar ederek a. 
kide ye"'fue~heplere şiddetle bağlı 
hlj (aassup ile iş görmeğe kalkmak 
'bir milletin hayatını muhakkak bir 
hayali sukuta, bir yese ve fclakctd 
sürüklemek olarnğı tecrübelerle sa-
bittir. Mebus intihabı f?ehrimizde paza~ı tstanbul Müutehibisanilerinin 

(!'ürk inkılabı bciyle bir hayalpc- günü saat 8 de başlıyarak l2 ye ka- Dünkü Toplantısı 
restliğe düsmedi. milletin nefi ve se- dar bitirilccktir. Bunun için icab Diğer tarafaktan dün sabay saat 
lameti namına, rcafü;t davrandı. ı ki ı ı t d (Sonu 3 u··ncu·· sayfamızda) eden hazırı ar yapı ma < a ır. 
Pren~~mikab~vciliııcderckbun ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
larm tahkikini zamandan, terbıye
den, maariften, ananeden bekledi. 

ketin inkişafı art.tıkça, kabiliyet art 1 
tıkça, Milli Şefin içiııdcn gelen ilk 

ha.role milletin hakimiyeti prensibini 
biraz daha geniş surette tatbik et- . 
meğe müsaraat etmek oluyor. 

narak mebus namzetleri kararlaşa. 
caktır. 

Hürriyet rejimini otuz seneden 
fazla bir mliddcttcnberi yakından 
tatbik ve tecrübe ediyoruz. Nazari
yeler de ve bazı nadir memleketler · 
de ve bazı devirlerde gayet faydalı 
neticeler hasıl eden p:ırHlmantariz
min Osmanlı imparatorlu~ gibi bir 
uzvunda ne felaketli bir inhilfıl aleti 
teşkil edebileceğini dehşetle gör· 
dük. Bir prensip uğrunda bir vatan 
feda cd.Lemc?.di. Meşrutiyeti ilan 
edenler ve bu uğurda isyan yapmış 
olanlar vatanın tamamiyctini, Türk 
lilğün hayat hakkını kurtarma na
mına prensiplerinden fedakarlık za 
ruretinde kaldılar. 

Bu devir geçti. Mevcut zorluk
ların çoğu kendiliğinden zail oldu. 
Cüınhuriyet'Vatanı mütecanis, müte-

Bu bizi bugün ı:;evindirccek Ye 
Milli Şefe bütün varlığımızla ınilzo.· 
Iıarete koşturacak bir tezahür ol
duğu kadar ayni birlik, ayni şan \'C 

samimiyet dairesinde çalışarak ya
rın için daha feyizli inkişaflara ze
min hazırl:ı.mıya çalıştıracak yük
sek bir işaret ve vaitlir. 

Şimdiye kadar, memleket işleri 
hakkında hasbihal eden vatandnıj
lar gerek belediye intihaplarıııdıı 

Almanlar Memel Arazisini 
de Resmen istirdat Ettiler 
Almanyanın Bu Yeni Hareketi 
Danzigde de Sevinç Uyandırdı 
R~m~?ya Bir !'-ısım Efra_dı Silah Altına Çağırdı. 
lngılız Harbıye Nazırı Boğazların Fevkalade 

Sevkülciyşi ~ aziyetinden . Bahsediyor 
Son haberlere nazaran Alman

lar nibayet senelerdenberi ihtilaf 
mevzuu olan (Memel) arazisini de 
~gal daha doğrusu (Litvanya) dan 
istirdad eyiemişlerdir. Maamafih 
Almanların bu defa aldıkları bu 
arazi içinde, kendilerine mesela 
Avusturya veya Çekoslovakyayı il
hak ve işgali için söylendiği veçhi
le, haksızlık ve gasıblık isnadı 

doğru olmaz. Çünkü (Memel) a
razisi asırlardanberi şarki Prusya
ya aid bir parça olup (Versay) mu
ahedesiyle Prusyadan koparılıp 

(Litvanya) namiyle teşkil edilmiş 

ve biraz da uydurma bir teşekkül 
olan devlete ilhak edilmişti. 

Maksad da Almanyayı, Baltık 

denizinin şimıalindeki mühim bir 
ticari şehir ve limandan ve bir de 
üssü bahriden mahrum etmek idi. 
Almanya pek haksız yere elinden 
koparılıp alınmış oJan bu parçayı 

Litvanyadan istird3t edilen 
Memel arazisi 

1 
nihayet şimdi, Mösyö (Hitler) in 
tarih aleminde misli namebsuk mu~ 
vaffakıyctleri ve cür'l:!tkarane ha. 
reketlcri sa.vesinde nnil olmuş bu-
lunuyor. 

j Fn kat yukarıda dediğimiz :veç-
hile •bu ilhak ve i~tirdad. (Çcko:ılo 
vakya) yi parçalayıp kısım kısım 

yutmak ile kabili kıya~ olmayıp 

lamnıniyle haklı hir muameledir 

ve bundan dolnyı demokrat devlet. 
lerin yeniden bir me~ele çıkarma
yacakları da muhakak gibidir. E 
sasen bu devletlerin diger muaz.. 
zam ve tehlikPler kar.~ıAııHla bö) le 
küçük işler iştigale vak1lleri ve 
mecalleri de yoktur. 

yirmi senedir bir türlü unutamamış 
ve istirdad edeceğini daima 1srarla 

ilan eylemiştir. Bu emeline işte 1 

(.Meme!) arazisi tam 2656 ki

lometre murabbaı Q\up nufusu da 

ekseriyeti azim~sl Alman olmak llıe
re takriben (l 50.000) ki.,idir. 

(Sonu 3 iincü sayfaw..ızna) 
C:C:::)OCOO:)C:CôC""Y~~~~~~'VV'.,..,._~~A • ~~oooooo'Y',~('AAAAAAAAA~AA~A 

Vali Dr. Lütfi Kırdar 

Otobüs Servisi 
• 

/Çin 1 Milyon 
Lira· harcanacak 

Bir müddettenberi hasta bulu
nan Vali ve Belediye reisimiz dok
tor Lutfi Kırdar tamamen iyileş
miştir. 

Lfitfi Kırdar dün yapılan mün
tehibisani toplantısına istirak et
miş ve öğleden sonra Pa~tiye gele
rek intihabat hazırlıklariyl& meş-
gul olmuştur. • 

(Sonu 3 iincü aayfam.ızcla) 

'' Millet,, Vapuru 
Faciasının Faciası 

Meğer Kumpanya Müdürii Tela
şından T azmill!,~ Veririm Dem iş 
. Geçen. so_n~anu~ başında Ereğlı I 
limanında ıçındekı mürettcbatile 
batmış olan Barzilay müessese.sine: 
ait "Millet., vapuru tayfalarındnn \ 

boğulmuş olanların ailelerinin ac Ye 
yoksul kaldıklnrmı yazmış, mak;nıı 
aidinio nazarı dikkatini çekmiştik. 

(Sonu 3 ündi sayfamızda) 

Merhum General Ali 
Hikmet Dün Gömüldü 
~n ıı ıı 

yakkız felaketlerden ibret almış ve acı 
tecrübeler içinde pişmiş ve yetişmiş 

olsun gerek mebus intihaplo.rında 
blsun müntelıipler heyetine bırakıl. 
mış salahiyetlerin adım adım, yı:ı.vaş 
yavaş genişletilmesi ve tecrübelerin 
verdiği kanaatlere göre bu yolda 
ileri adımlar atılması temennisinde 
bulunuyorlardı. Filhakika, milli ha 

Müntehibisaniler bu tefrik ame
liyesini tam bir vicdan serbestisi ile 
yaptık. Mahdut bir daire dahilinde 
olsa , milletin bize tevdi ettiği va
zifede kendi vicdani kanaatimize gö 
re bir seşme vazifesi ifa ettik. Bu 
usul halkı siyasi hayata, intihaba
ta alakadar etmek için yegane ça
redir. Millet, Cümhuriyet Halk 
Paıfo;ine ve Büyük Şefe beslediği 
emııiyct ve hürmet dolayı~iyle onun 
tarafından gösterilen naııızetlere 
reyini veriyordu. Fakat milli ha -
kimiyet rejimini sırf bir hürmet V(: 

tasvip e~eri izhar etmekten ibaret 
saymak onu anlamamak olurdu. 
Şimdi ilk defa olarak müntehibisa
niler kendilerine tahsis edilen saha
da propoganda, emir, teşvik gibi a~ 
millerden uzak bir halde vicdanla-
riyle başbRşa. reylerini kullanıyor -
lar. 

Sadık zade 
Vapuru 
Karaya Oturdu 

-bir Türk kütlsi halinde buldu. Böy
le olmakla beraber, Türk Cümhuri
yeti, cümhuriyetin temeli olan halk 
hakimiyeti prensibini ecnebi mcm· 
1eketlerdeki muhtelif tatbik tarzla· 
:tına göre değil, memleketin husu
siyetine, kabiliyetine, kültür derece· 
sine göre tamamen milli olarak ta. 
hakkuk ettirmek icap ederdi. 

Bizde tatbik edilen milli haki. 
miyet rejimi nazariye itibariyle nok 
sanları hnizd1r. Fakat muhterem 
fsmct tnöniinün son verdiği karar-

la, intiha.bat usulünde ihdas ettiği 
yenilikle sabit oluyor ki bu noksan-

lar tahakküm hırslarını hakimi mut
lak bir diktatörlüğe temel hizmeti 
&örmek için vaziyetten, iş ve fırsat
lardan istifade eseri değildir; realite 

nin ~ikin ettiğ'i zaruretlerdir. Memle 

kiroiyt!t rejimine bu kadar candan 
bağlı olan bir millet P.fradı için bun
dan daha tabii bir emel tasavvur 
edilemezdi. 

!şte muhterem tsmet tnönünün 
dün bütün vatan müntehibisanileri
ne tebliğ edilen mektubu bu emelin 
tutnı in edildiğini tebşir <>ylemiştir. İs 
tanbul için naınzetlikleriııi lrnymak 

istiy•'n 141 zatın ismini havi olan 
liste !sbmbul mUntchibisanilerh"1e 

tebliğ olundu. tstnnbııldan 17 meb-

us seçilecektir. tstaubui milntehibi 
sanHeri bu 141 namzet içinden bi!' 

tefrik ameliyesi yr.parak çıkacak 
mebusların iki miEli nisbetinde nam 
zet gösterdiler. Bu istişaıe netice. 
leri ta.raftan Büyük Şefe arzolu-

Bu rey verme salahiyetini geniş 
letınek artık bize kalmış bir iştir. 

Bunu genişletebilmek için genişlet. 
meğe hak kazanmak, layik olmak la 
zımdur. Bu liyakatimizi biz göste
relim, muhakkak ki Büyllk Şefin 
yeni bir jestine şahid oluruz. 
Çünkil İsmet fnönil gibi hayatını va· 
tanına hizıİıct mücadeleleri ir;i \ le 
geı:irmiş ve böyle yüksek bir mevkie 
zorla değil halkın hürmet ve muhabe 
tile gelmiş, uir olgun devlet adamı 
için hayatta artık beklenecek en bü 
yük zevk ve saadet milletinin hürri 

yet idealine, kemaline, yükselmesine 
çalı§m:ı~a inhisar eder. Onun isti

yebileceği yegane mükafat daima 1 
temiz bir namdlr. 

HiiM;ria Cahid YALÇIN 
' 

Denizbank'ın Mersin seferini 
yapmakta olan Sadıkzade vapuru 

Mersinden dönüş seferini yapmak
(Sonu 3 üncü sayfamızda) 

Yeni Tefrikamız 

Sultan Aziz Devri 
Baş Pehlivanları 
Sami Karayelin bu 
güzel tefrikasına 
yakında başlıyoruz. 

General Ali Hikmetin diinkO cea ·z• merasimi 
(Yazıaı • Unca ••Jf•nnzda) . .................. . .................... ::::::::::1:::::::::::::1:::1111:11:1:.'111:1111::11111::::1:1:::1 

HER SABAH 

• 
Şehitliklerimizi imar 

Şehitlikleri İmar Cemiyeti tara. [ 
fından §imdiyş kadar yapılan işleri 

resimleriyle gösteren bir broşür 

gördUk. 

Şehitliklerimizin imarı gibi milli 

ve hayırlı bir vazüeyi sessiz sad:ı· 
sız başarnııya <,;alışan ve halta ba. 

şarmış olan ve bin bir vasıtasızlık ve 
mahrOmiyet içinde didinen bu feda

kAr yurddaşları içten gelen bir hay-

ranlıkla takdir ve tebrik ederiı. 
Artık bu memleket için can !arı

nı feda eden aziz şehitlerimiz yalnız 
asil Türk milletinin kalbinde dı!gil 

o~la.rm hatır~lnrı~n ebediit-ştmm ka
dırşınas ellenn hımmet.iylfl ağ'yfirm 

nazarında da canlı ve 3ehametll hlr 
tarih .abidesi h~linde ebediyyen ya
şıyacaklardır. Daima varolsunlar <> 

kadirşinas ve muhterem eller. 
A. CEMALEDDİN SARAÇOCLU 
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f)l<§AAI M~lfA MIHMEV 
ıu:rlllA ~ ın••~&.~Rı 
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Uzaktan Görünecek 
Arabalan Bekliyorduk 

Takas Suiisti· 
mali Davası Okuyucularımız 

Bundan iki sene kadar evvel Diyor ki 1 
tatanbul gtlmrillderJnde cereyan e· _ 
den takaa iUiiatimali davasına cUkı d 
de asliye uçüncü cezada bakılmış • Mahalle arasın a 
tır. tuğla fabrikası 

Celle acaldığ.t vakit heyeti bA.ki- Eyüpte Defterdarda faaliyette 
meaıin bu sevattan tefekkül ettiji bulunan ve iki seneden beri b 
go .. rülın. u""..+ür. Reıs· Bay Suat azalar 

9" tarafa taşmacağmı 86ytiyerek mu-
Beyan Nadire Bay Nuri. lddia ma- biti berbat edeıı ıDahal bili tuila 
kamını da genç müddeiumumJ mu- fabrikası olarak kullanılmaktadır. 
avinlerinden Necati Dinç ifPl et - Civarda oblranla.rın bu fabrika· 
mi§tf. dall gördtllderi macldt ve manevi za ___ c:ı--- Hakim celseyi açtı ve ehlivukuf rar yazılmıyacak kadar büyüktür 

emniyet vermiş olacaktl ki, yolum.un ile au1jıı alruvatlannı dinledi. Fabrika etiketini taşıyan bu yerde 
il7ıerinde durdu ve: Bqmüfettiı Ali Kemali devletin ancak yedi 1ekiz lfçl tahlmaktadlr 

Birdenbire 
Kasaturalı 

Karfımıza Elleri 
liri ki,i Çıktı 

Söalile IÖSÜID'1 keamitti. O so 
~. ben eöylUyordum. tııamyordu. 

ÇUnkil; inanmamak için sebep 
yoktu. Arada gegen iki gün içinde, 
beni bir k&C} kere- yüzbaoı Ahmet e
fendi lle görüeürken uzaktan gör
mlf, battl bir defasında linsl siıısı 
IOkulaı'ak gfıya. bizi dinlemilti de 
löyliyecekleı1iıa bltmlltl ve sb& sn.· 
8 ona ıeJmitti. Keyifli hareketlerle 
el1erinl uiuetutarak: 

- llmdi, ild gözOın kardetlm. 
J>olruea bizim M:oUa beyefendiye gi. 
4er, tat anlatµu, Bu gece de lliWı
Jan tutturduk muydu, ~arın abah 
bol bir dlnyallta kavuşuruz. Art• "k 
... keyfim pi. 

Nulf bey, Sait Mollaya beni gö. 
ttrm.emek Sçlıl tlrl11 türlil aebepler 
~r, bin dereden su ptiriyordu 
Ben de J&pm&Clk hareket ve JSl"&rla 
lıfoBa beye Deraber gitmek için ayak 
direr sım görUııilJOrdum. N'ıhayet, 
I* aaat aonra avdet etmelr üzere 
p.kamı bıraktım. Yanımdan bir 
.ııberek yayı gibi fırlamıf, rii1.glr 
hızı ne Kapalı fırına doğru uzanmış, 
tı. Tabü, yüzbaşı Ahmet efendinin 
hu it için yanıma verdiği ve o esna· 
da asker barakalanmn önünde bek· 
1etttli Kayterili Ali onbqmın peti· 
ne taıaıd.ıfuun farkına bile varama

ımtta. 
Jıloiıanm feıl&t oeağır.Ja, düpıan 

fana OOyunu um'81Dlye sokağmdaki 
llJımw h.ane deniJr laNJ,Je )'UV'81Jl• .. 
u. QeeiktJliDe lmıb1I aDH sarumne11: 
IGlııı atljam aımtmıa bakıp bakıp 

cil]üyor, neşe ~inde süziı1üp söylü
yordu: 

- Gerçi pciktim amma, her işi 
jlftirdim de geldim. Bu gece tuttura
-.p on.lan. MoU& beyden blr kal· 
ae, kırmızı evden bir lira masraf 
Jropardmı. Gerçi u amma mtirne
Jsapama )'llrDJe )'l1ıilye gider bu 
tliDltık 1mJtDu bunları. Yaruı da 
*ha pntmne bvupruz inpllah, 

w ~ Edirneka~ bek· 
~ bizi. Uzaktan arabaJ&rl 
~ llqka ifimiz yok bi-

• bu takas yolsuzluğu yUzünden iki it h k - Hocam. dedi. Ya başka yol- tki yUz hanelik bir muhiti tab a 
dan gı"derler ise bunlar. Muhakkak milyon 300 bin liralık bir zarar gör- lamıdan mahrum bırakan bu ver 

düMl-11 IÖyledL Bq mtıfettitfıı bu "' buradan g~erinl biliyor mu- 15..... baklanda iki defadır sekflen aile re-
iddiası üzerine reis ehlivukufa: sun? .. Şimdi tercüman da sordu ba- isinbı im.zasm,ı taşıyan mazabata E-

na bwıu. - Devlet bu meseleden ..dolayı yüp kaymakamlığına sunulm•ifbır. 
- Topçulardan Edime kap&Sma zarar görmüi müdür, dedi. Gece gündtlz JIRlb falaikaıım. çıkar 

geleceklerini Biylemiflerdi benim ya Ebli\'Ukuf~ Bedri: dığı kurum rftzginıı estiği tarııfa 
mm.da. - Devlet bu işten zarar görme. göre civar haJlm•~ pencere açtır 

- !ahı yatan llSyleytp seni al· mittir ve g6rmemtM büln yoJr;.ır, maz. Datnlanndan temizllk iflndı 
datnuf olmasınlar, yahut sen yan- dıeDU§tfr. kullanacaklan yafmttl' su1ahn 
1ıt anlamıı olmıyum. hocam?.. Bedrinin bu fe)ıadeti üserlne eh· aldırmaz, çamaşırlannı bahçeler.-

- Hayır. Yanlıt yok. Bunlar livukuf ve Ali Kemaıt yüzleştirildi· mizde temlsee Jrunıtmaz. Bu sayı 
her halde bu yoldan geçecekler. Be. ler. lanlardan bqka bu fabribnna en 
nim bildlitm bu. Ondan sonra müddeiumumi mu- mOhlm ve en ı,JaHkeli aran 

- Ya bqka yoldan geçerlerse. avinl Necati eöz alarak tahkikatı yangmla mahalleyi korlmtmuıdır. 
- Ne yapalım bahtımıza ktlse. yapan bqmtıfettifhı bu r.arar hak· Birkaç ay evvel içinden Çıkan bir 

riz... Jcm•a ne gibi kanunt dellile istinat gınla kısmen yanan ve q,man1nda i 
Nazif bey, bir yeri tutUfDJ.Uf gi- ettlfiııi aord.u. Batmtıfettıı: iye Yet:itmemit oı.aydı 

bi telitlandı. Elimden tutarak kena. - Yapılan tahkikat doğrudur. bt.eka 1'rkaç mahalleyi de 1dll 
ra çekti. Ve: Ortada devletJıı iki milyon 300 bin cek olan bu fabrib tlç d&1: ıece 

- Aman hocam, dedi. İti bahta liralık bir r.aran vardır. Ve bu işin vel çıkardalı kmlcunlarla maıtwete-t 
bıralnraak halimis pek yaman olur. muhakkak failleri de bulunıİıası li- yi tekrar korkuttu. 
Ben bir daha MolJ•mn ve bu herifle- mm oldufunu söylecli. Ondan son. Ctvarumzm seıamet ve eagllğı 
rin yUzlerine nual ltakarım. Onun ra Kenan ömer söz alarak: namına mahalle orta•ndan bu tul 
için tedblrtl daftaıl•lım Hatt.l, 'l'op· - BJr mesnet kanunu deWl ol la !malAthaaeeinin bqb bir taraf 
çu1ardan mesarbğa doğru gelenleri madan 48 '\'atancJqm lplz ve muha kaldlnhnUmı l*hrln Uımkllk ve 
iyice görebilecek bir yer buluncaya kemelerde sürthmiesbıin dofnı olma hk leJerinde h•1Mliyet g61tmen de 
kadar ilerliyelim, ne dersin?.. dıfmı, mUfetti§Hk: taratmdan ha- ğerli vaJtmiıden bekler gaze • 

- Kııranhlrta pek göremeyiz sırlanan tezlekentn hayal oldutuııu. aynen yuıJmaamı •1P.arımta rica 
amma aratwaruı 8'1ini ititiriz. ~ ortada bir taku 8Uilatimall defli de ederim. 
vet, düşüncen pek bof değil. Bafka bir heyeti tet'Utfye suilstfınall oldu
bir yola sapmalan da hatıra gelmez ğunu söyledi 

Eyüp Def t.erdar Şirazi 
Cad. No. 17 de 

değil hani. Bilahare ehlivukuf Bedriden tek 
• Dedim w kol'mıa girdim. Y.anş mr w olup olm.+h aorulau. -...-~ .... --_..-... ._. _ _., 
,...~ ~· IJiee ka- ---= ....... 

Melek 'ON 

:.ıtr ı: 1 ıtnıa~a.ı'iw&'atn~ •:,.,.,,~~••rllllilrİf*lti ._.._kul _... gel(j6tau. Yol 
lberinde IUden bqka kimseler yok

tu. Daha fazla yilrümeğe, ilerleme- _ Taku mevzuuna göre hWcu
ğe Ü!'ftdim doğrusu. Çünkü yapıla- met zarar ı6remez ancak evra1mı 
cak işin bu kadar üzülüp yorulmağa lktllat vek&leti ~ s&ıderil" 
deferi yoktu. Sonra bulundujunıuz dfiiae san kolıt.enjaıı d69ts m8rıaı
yer de yapae&gmıız İl içbı pek elve- Mbetlyle konu talıdldatt&n bir , •• 
ritll ve uygundu. Birden durakla· rv olup olmadJtumı t.biUyle ilmi 
dun. Dhıler gibi etrafa bakındım ve: mlltalealaniua tmbltbd l8t.ecU. Tek

- Daha ileri gltmlyeUm, gura- n.r 1161 alan ehltwtuf Wııt usun 
cıkta oturup bekHyellni. kallat ftl'dl ve devlet lktJ8adly1atı-

Dedtm ve ;vıkık, koca kovultlu ma "" :fU11enten arar ıörmlyecetı
blr tapı tmerlne oturdum. Sijara. nl IBy1ecB. Bu lsabata dtfer ebJhru 
Janmıa ~ g&ılertmlll yo- kut ta ittirak etti. 
tim Topçulara dotna uzanan Jnaıı. Kenan 0mer ilk alarak: 
• cHJreWOr, Oeleoek llllAh araba. - KUddeiumnmfnia sözlerine 
1armı beldlfOl'dü. ke 1amk ki. kar- ben de ietirak ederim. Vakit geçtt
llilUD bekledltbniz değil, lllt hatn- il tghı mallkeme 3 nJu.na taHk edil 
- hayalimfılttin pgmt)lll 1dr jey dl. 
cıJamlb. BOmem ld, efn mfydl, l>eri """""~'lıN'ıı~~fVV'.""""'~~"""'~ 

* Bu ayın 31 inde toplanacak 
olan Üsküdar tramvaylan şirketi
Din heyeti umumisi, bundıaıı tonra 
şirketin Belediyeye bafh bir mü
dürlük olarak idaresi iti aöril.füle
eekttr. * Maarif Vekileti bir köy ted
risat umum nıUdllrlüiü ihdasına 
karar vermiftir. * Köy eiitmen kurslan 1 Ni
sanda açılaea.ktır. Bunlardan bat
ka yeniden 8 kurs açılmasına karar 
verilmlftir. Bu s&ne mezun ola -
cak eğitmen adedi iki binden faz
ladır. * Deniz Ticaret MUdürlüiünü 
lbir m-Oddettenberi veklleteu yapan 
B. Refik bu vazifeye ualeten tayin 
edilmiştir. llliJdi, iri Japh, ... byafetll ilri 

adanı dlld1mlltl BııtbllUsde. Ellerin. 
deki ima kuaturaiann pl.nltım gö
dmUsll alnuf, korku 1'lrellmizl sar 
DU1tt. DWmls tututinQI, titi'lyorduk 

* Taksimde açılan daimi resim 
TÜrklüjü tahkir davası galerisi dUn ikinci sergilerini aç

DUn .;ır CA"- .- • ·.:. Türklüğü mışlardır. 

ikfnail de. tPkir d&va111 görUlmU.s ve nıa;-auu * Denizbank idare meclisi a-
beraet etmietir. Hidise 111dur: zalığıı,a eski Seyrisefain müdürü 

Bir Cinayet 
Evvelki gün Pendikte QC>k feci 

ve tüyler tirperdicl bir cinayet ielen· 
mittir. Hidise şudur: 

Bundan bir müddet evvel kavgh 
ettltf için karım Patmadan ayn o
turan Muharrem iaminde bir adam 
kaıuına eve gelmeli için haber Yol
Junış fakat kadm ret cevabı vermil
tir. 

Ret cevabı alan Muharrem sami· 
mi a.rkad&ll olan Mustafaya vaziye. 
ti anlatmış ve brıamı <Sldtlrecejiıd 
söylemiştir. Mustafa o gUn Muhar. 
remi teskin etmeğe muvaffak ol
muttur. Bu h&ditıenm ümrindtm 
beş altı gttn· geçiyor. Bo mtıddet 

zarfında Muharremin hansı Fatma 
Ali isminde bir bo&tan sahibinin ya
JUDa lirmit ve çalıp11ya bq.Jarmş
tır. 

Karıw Alinia bostandlda .ça· 
llettjun •atı. .ıaa lluharnm der
hal arkadajl, Muatafaya gitmit ve 
ava ~ılnBak fafeail:i•t.11r gllnlli P 
tufeilnl t.t.edl...,. .,,. '[tıı~ 

Mustafa tüfeği Muharrem.ever
miftir. Katil gittikten 90Dl'a vazi· 
yetten kufkulanan Mustafa henten 
Fatmaam çalıftıiı AHnhı boatamna 
gibniltb'. 

Orada karı kocayı kavga eder 
bir 'fUlyette gören adamcatı. knn 
koeaJJ aJll'ID&k lsf.emlttir. Bunun 
illıerine katil Weji Kuatafaya gevil' 
mJe ve atel etmltth'. 

YaJrmdaia atet edilcfiii için wp
ıu giden ~·•ar lıluatafayı bfr -
denbire öldtlrmllltOr. Katil ondan 
llODl'a ka.nmm kova1amıt fakat tu
tamamıp. KulwTem i§ledlif cL 
nayeti m\lt.ealdp 1re.glı!Mfhr. Yapt
lan sıkı takip ~ bta 'Oç
ağarJ köyüne giderek teslim olmuır 
tur. 

BSLDIYIIDE : 

Belediyede münhaller 
tstuabul ~· acıian ile. 

.ntli .. ,....., "* ......... da. 
&eıer tarafmdan derhal 7.at j§leri 
müdtirltlğüne bildirilmediği ve bu 
mühim itin ihmal edildiği görW · 
mektedir. 

Bu ihmal zat itleri müdürliiğtbıU 
mtl§kill vaziyette 'blrakmakıadır. 

Belediye allkadarlara bir tamim 
göndererek memur ve rnthltahdemle 
re ait bütün vukuatın gUnU gününe 
adı geçen daire mttdilrlutllne bildi· 
ıiJ.mulni emretmiftir. 
YolVerglelmUk-erl 

Yeni yol Vertial mtlkellet oetftl
leri bam1anırbn UM tAın 8lail 
ve 1888 den yakan olm•mak .... 
bu 11e11eler aruuıd& doPn mWrellef
Jerln cetvele y111••e-tı slkreclilmll
ti. 

Tamimde bu Dd lleJl8 aruındıki 

yıllarda ne 18kilde teebit olunacağı, 
129G ve 1337 doğumlular 4-hU edi· 
lip edilmiyeceiJ J.ıak)mıda tereddüde 
dtifillmüotü. 

Belediye yol vergisi mükellef "8t 
vellerinde 1296 ve 1337 dojqınlula
nnın tekilUf eetvelime ithal edilme
si llzım geldiğini aWmdarl&ra bilılk&lce benJm ellerimi ~

lar, IODra ela Nuif beyin. Beni oldu
tum )'ilde blrabn ukerJer Nazil 
'be1t blchrdıJar. Hep beraber me
lll'1*Jum kap kara clerlnliJderine 
ıı!aWar. Bea e1hldn tı.pıı ç<Szmttş, 
oynanan komecttntn ton perdesini 
Myretmet için artlatlerin peşine 

_, :tw• ·..;ncıe bir kadın ile an- Muzaffer tayin edilmiştir. 

nes1 miraca.at ederek ko•qnlan * 1 Nisandan itibaren İnhisar- ------------
olan Erilli ile kavga ettiklerini va 1ıa1 idaresi bot rakı şişelerini aeri 

dinıllitir. 

cliltmUetttm. 
... dtJrika ,..._,itti aradan. 

N&llf beyiJı, gllnahklr sırtına inip 
.blktn."~ kaba "8ini ve ince 
hlct Qlkan bıiltiabıi Jlitmittim. Kay. 
l8rili Ali oııbaa ile arkıda11• sa-
hım lllJdyorJardı 1'Qlt Beyin. 0n .. 
bapm sert 1e11, ...., tll1Mı ara .. 
smda kısa dalgaJı aklaler yapıyor· 
clu veı 

- Ola, diyordu. Sen ini Yohaz
larla bJrJik olup ta, milletin aflAhını, 
~ • 1111D•nJua mi tuttura
~f .. 

ÇOCUK sevk ve Defe ka)'na
fıdır. Cocrufu eevı &er- .. ,.efen 
mahrum y&mılari 4a -.wJ.. 
mit lg1D yılda Wr lira fti'lp t\)
euk ~~tma 
okbm. 

bu kavsa arum.d& bndiahıin Türk ..... avoı .... mı,,,...y-va ..... ca..,..k.,..tır,...,..,. """'.,..,......,..,,.~,._vv-.~ 
lünü tahkir ettiğini iddia etmitler
dir. Bu iddia üzerine tevkif edilen 
ErüliD- yetmif ild gündenberi mah. 
pua bulunuyordu. Heyeti hiklme 
verdiği kararda augu abit gönMdi 
ğini söylemit ve suçlu beraet eyle
mi§tir. 

Mahkeme aalonunda göz yqlar.ı 
tQlnde kılım kucaldıyan baba di§aıı 
gıkarken IÖ)'J.e aöyleniJOrdu: 

- Hak adalet yerini buldu. 

Kumk•PIJI •pnl8r 
Kebmet Ali, Ahmet ve Halil is. 

INIUSABLABDA: -----
Alman tütüocüleri Yu

nanistana aittiler 
Memleketimir.e külliyetli ıniktar 

da tütün siparişleri veren Almanya
nm taommıı tütün fir.malanndan 
B&nmcU' ırupu mUmesaiJleri dtbı meJı 
rimizden aynlarak YUD&Di&tana lit· 
millerdir. 4-lman tlrmaaa memleke. 
timizdeki 87 ve S8 senesi st.oklann
dan da mühim miktarda tüttin atın 
almıflardır. 

mlnde tıg kili dOn Knmkapda hır. _,..~'VV'"""',..,..,"""'""'~"""'~-.-
Blzbk suçiyle yataJanmJl)ardır. Bu BAI.SJ!Wl•INDm ı 
Uç Uka.dat altı ev~ ve gal 
dık1an "1&11 •tımelardar. Bu eeya 
aramda bük ajları, balıkoa llY•· 
aı da bulnnmaJda idi. Bunlardaıl 

yaln.11.Ahmet aykalamme ve dan du 
l"lllJDUI yapdmıfbr. Ahmet SU• 

gwıu inklr etmemiı ve k•diBi tev• 
kif dmlatlr. I>Jğerlerl 1ıakbıda 
da pya.61 tevkif karan verilmiltir. 
llablem.e l8laBt8rin dinlemneaf içiu 
tali .... 

Emlaöatt :!l::....: 
33/)(art/Peqembe' ~/t\ı 

aıa ve 25/Mart/Cumarteld ıı1Ut 
(20.30) da Evimlain Cataıollundaki 
mert.. aalonuııda Temiil Subeıuız 
amatörleri tarafmdan (taflall Aft) 
adlı dört perdelik komedi t.emaiJ •· 
dilecektir. 

Bu Ut sQnb clavetf1elerini Ev 
blroswıdan aJinmuı rica olunur. 

Ôlüm 
Sabık Azerbaycan Cumhuriyeti 

Maliye ne.zın AbdUJaU Emircan'm 
otlu Halkalı Ziraat Mektebi me .. 
r:unu 

ROSTEM EMIRCAN 
irtihal eylemiştir. Cenazesi bua11n 
23 mart perşembe saat 11 de Tak-

• sfm Alman hastanesinden kaldın· 
larak Ffruzafa eamifnde namazı 
kıbndıktan sonra Ferfltöy meaarlı
ğına defııedilecektir. -·-Tetelddlr 

SevaJH Wwn• Guiutep mel). 
WRl General Ali HiJnnet AJwdem'i 
kaybetmekle clu~ derin ı. 
..ar ve bUıttk lı?'aderimize, cenue 
merutmme iltirak etmek ve teJıraf 
w mektup ,CSndermek ltitfunda bu 
l1unnak llU'ettyle iotirak ederek btti 
teali1ef: ve taziyet fden zevata elem 
li kalbimimı derin tefekklrlerfnl 1U 
nam. 

Oğlu: Nllzhet, lmlan: Bedia ve 
Samia, Damatlan: Dr. Jtadd .,. 
Dr. sapı 

POLİTİKA 
Avrupadaki siyast 

gerginlik 
Avrupa siyasetinde Çekoslovak. 

yaım,ı Almanyaya ilhakı hldisesiııiD. 
tevBt ettiği akisler uıı4fs:ni Pter· 
mete t.rmJttır. 

Pngm da, Viya•+ut IOnr& ~ 
manlann eline geçmesi, merkez! Av· 
rupadald Alman faaliyetinin kuv· 
vetlendiğirıi g&lterdiğtaden_ Cermen 
tefti siyuetiılclen mutuamr ol&
bileCek del'jetler artık ...... u. 
BUliyetlerini idrake ve harekete geç 
mele karar vermte gibi g&Unmd
tedirler. 

Ba )'eni Alman tefelablalnlla Dk 
~ tııglUz bqvUftinin 
Birminahamdaki nutJm, Franlı7 
meclWnde bqftllil DaWW 'Je, 
Fransanın kuvvetlerini tezyid llusa
sunda tam sallhiyetlerin verilmesi, 
ve Birletik Amerika nıisicJiıDhuru 
Ruvelün Amerikaa kongrMillde !i'! 
taraflık kanununun tadili lehinde 
harekete geçmeaidk. 

Bu yoldaki faali)-etlerin diploma
si sahasında inkişaf etmesi tabii gö
rülmekte idi. Nitekim vaziyet bu 
merkezdedir. Bidayette tngiliz ve 
~ BertiDdeki bllylk elçi. 
teri v.-..ayıe, Çekoalovaqanm 
ilhalr.ı u)'flyetlnin 29 eylOl 1938 Jlil 
nih aıılqmalarmm ruhwıa ve m.et· 
nine mugayir oldupnu ve 1m hare· 
ketin mepıı hakkını tanımadıkları
nı bildinalllerdir. Bu itirulal'a Her. 
liDiıı verdif.l cevap ta malOnidur. Al· 
nuuılar i'r&1MU ve 1ngilia Wrulan. 
mn 8iyul, hakUd ve moral eeaeJar. 
dan mahrıım oldufu bu... ancak 
kendilerinin karıpcağı kanaatinde
dirler. 

Bu cevap UBerhıe Londra ve Pt.· 
ria htikametleriıain. Wrlefik Ameri· 
lEadall mQlıaheıret a1arü, takip ede-
cekleri yol bııdialııl löeterJnekte 
ctir. 

Vaziyet bu merkezde iken siya
si gerginlik gittikçe ~. 
Garp devletlerinde hAJd molan 1°a· 
naat, Almanyamn bu kadarla fkti· 
fa etmiyerek, yeni alchiı ~n 
mtlstakbel hareketleri iiincte bir p. 
çit ı:nalıammda kullan~ ve Jto. 

~-~ tfDdedfr:-ı ~ ~-t 
Ierinin ve ilk madde membaJarmm 
Alınanyaya, ileride tahacY9& edebi
lecek at1ihlı fhtillftan umm mtlddet 
dayanablleeek bir hllkln JıamlıJab1 
feeell dlttlnWmekt8dbr. 

Neticede, Çek08lovakyanm oJıta .. 
dan kalkması lıfacarlatan ve Bomaıı 
yayı tehlikeye koyabilecek bJr ma • 
hiyettedir. Y aJmz llaoaıiBtanaıı Al
man nUfuzu altında bahmdvl'1 da 
qik&rdır. Bu sebepten ~ 
mn dipleomattk vulretl dikkate iL 
yandır. BGknte AJmu. met~ 
haldrında Oftfniatom dacleriıkflll 
haberi teblp edl'hnMte m. de, AL 
man tktiaadlyatmnı bu itlla1arda 
kuvvet peyda etmek ~ ol
dufu 1Uphellzdlr. 

Bu yeni slyaal tehUb ~
da devletlerin f~ art.mü.ta, 
Pa,iıl ve 1"~ . ..,,.,.... 'fUjt 

~~lil &llemefe .. 

Romanyanm Tuna hanuındllld 
hareketi .A.vrupamn kewtlebJe p 

tereceği mtizaheretJe ·~· 
Almanyanm lıfacarlarm ~ 
yadaki iddialarmdan iGlfade ectebt .. 
lecekleri dflfünllelttllr Jd 10D Jıla.. 
car taheidatı ve leferberlljl ı..nı 
göstermektedir. 

H6diaelerbı bu .. ~ IWlri üe
rine Londra hUkpm~ ........ •ır. 
blok teai8l •DMt• ı..u,.t.e ~ 
ınJt, Peloça ve loYyet Bu.,amn 
nolrt.U uiu1arı hak1mnda teev tlt 
etplk tatamittlr. a.,..--, 
TllrJdyeııbı de dalıil ... - p 

TAKViM 
#bı\~uuucusuussuwJuat;u AVW 

23 llat 19" , ...... -m.t. 2 .. ,. lS5I 
•-•• 1111 al't Ul5 
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(........,ı ı ... .,... 6) bir ...., ... otilm .. n fid-
BlrUa: D (A. 4.l """"J>ı.,N. dede a11at1· .... •, J>llCe, mtıte-

Ajanın, Litv&DJ'a btlttmettDln 11e- aldben, Mm bl41eeleri de mevzuu 
mel arazlllnl AJmaa.JM& iAcle et- büM .,. ..... " koDMJ, Ctano, 
.... karar ftNi1181 u mm wı- BaUMt. Debno, ele Veeehf. Grandi, 
dlnnektedir. F......-, 11.u.t •• Stance'Ji d• 

Bir uw.a,a Jaqeti. . IMa ..... dbllediktea Nar&, mfhyere .ada
na icabeWrdiii _..._. UIJet. katini MhUreD karar mretint tuvib 
mek llzere. laemen bQb Berlille .,........, 
aiclecekUr. um.- YlıtllBD.~ an• ••mal,.n 
ba.bnn, Al•_,.....,. l'Aadra 22. (A.A.) - nıaterAic· 
)'ıma UWaaıa lladdıe ...... • .....,,..ı 
aoa 8erlill ..,.,... _ • ...,, Bucln Ana ~ nar~•ı. 
diliae ,apbil t,ekUfllllll, ,. .... B.lfGNlıllts, ....-.ı 
dJr. B.Olrbedl• tldlD& bir .-le ce. 

........ JC .... , ... tir ki. 
Kauu: il (A. A.) - )lemel A""6qa, _..,. D«MHMDik P. 

mı.tık••m .......,.,. ı.•vH 1111'7rlrd. lllrllıtc •=m+nlMri in
bilcltren rewı .._._.. ....,., ldltf tt 'Jla. &omıwıa w•rti 
ld: _.. .. a'rr ımırrfs Aleee lail· 

Almanyama ...., .. ....,.._ •ı U • www4ijl '* •=ıtorıun 
le. kabhıe Mwl ....-..ı Al wı....,..... ırır• tm1Eip *"il 
manyaya iacleJI kabul etm~. 1'uJun•Jrtadır. Romanya BWdl....,. 
Parl&mento bu taraı4A llalHmlaı' 6li. ... lltlyat tetbirlerini almaya 
ediPiftir. ..-- DJfb'et. ~ nsiye-

Ba m•eleJI MDellnek tMn tla ~· Alman heJIBti 
Mr lb...,. heyeti .,.... merHM .... ._1lftllr: 
cltmlftlr. tfd partWDden Tleatcher' Hore 

DAllZIGD& MYMll .... i4aa aplc1ald 111.U aorm~ 
Danls: it (A. A.) - -D. N. tur: 

B." Danfa' •alin ..... ~ .Alman t.ekJifterl haklmac1a NQınn 
nma tıellrar A!mailJ.,. tnaatan4an '* ...ı.atı nnmdu'? bu t.eldif1or 
Wa,ı 98'flDO ffln•eılr. WB Dan meaba, Romoll1&)'1 ~ lllr 
• llltldaba 4e1lid11Jmf, Mtln ...... .............. vul)'et"• 
~-~ .... ~ dlf(lreoek mahiJ•tte midir? IMı suale 
pdmatta olan mıeralllm• ~· hiç bir cnap ~-
ıitıntlJtlr. jl.Bcri Bellllll ..... llir ... ee\-'a• 

Sadıkzade 
Karaya Oturdu 

(Satlaralı l ilııd ..,., .... , 

ta iken yol4a kavvetll bir fırtınaya 
tutulmut ve Finikeye 22 mil meaa
fede bulunan Adruan koruna ilti
ca etmek istemi• iae de bu ko7a 
sfrmek IMN iken fuiınanın fid
deti yösUnden koy atzında bulu
nan tqlar IHl'ln• otermupr . 

Hl41il8 n. t. nt "811&..t dartı
te olm9'b1r. Vapv fırtm&p tu
tuldaktan 80llN lir mflcWet denis-
4e talka• ... v. lçiaM balunan 
4llrt ,ası mlteoMi• 101011 birik •lr ..,_.. ~· Va -
fllr .karaJ• e&aNMtaa tHn 701-
alar derllal bra7• pkanwlflar-
0. 

S..,bed• npanua•n telljale 
iıadacl ~b ..... fberi.D• hldia• 
.. ı.aııbaa Baakwn )f.enin vapuru 
aelerek kazazede vaparwı dvan
u demfrJeaüf ve kar.uedeleri al-

mıF· 
Ba 1olcalan hamil bulunmakta 

olan Jl&rain ...,uru llmanımıu 
ancak 1ann dlael»Uecektir. 

Fırbna h•fiz bitin fiddetf.rl• 
dev~ etmekteclir. Kaza mahalli· 
ne tan aqam •- ta\ll!al7e ••mi-
111~· 

bi ·Saniler 
Meb'us Namzetlerin· 

Bizzat ·ıer 
<Battarafı 1 inci .. ,, ..... ) 

9,80 da ı.taabtd mllntAildlll eallillri 
,.,.._ daftt ilerim~ 
ve Beyollu Aaıf ._,aa t1d top
Wıtı yapDUllardır. ŞeAir tl)'atroeun 
dakl toplanbya Beyotlu ve Sarıyer 
balan mUıntelaJ._•IWi w diler 
kıu1ann mllntehiblu.nilerl iftlrak 
et-'l'lrilr-

Blr mtlddettenberi basta olan 
Y8li ve belediye reisi Doktor Lutfi 
Kırdar tk 1~ dünkü Tepe 

ball tehir tiyatrosundaki ·~·· 
hami' bulQIUllUftur. Halk Partt.ı 
diftlll tarafından btanbula 16nderi
ı. Od uadan tbrahlm TlU tehir tl· 
~ tA>plubcla, profel&o 
eeaınttm de ~ maemadıkt top. 
tantada Parti divanı tanfladaa .... 
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KOVCULUK SAYFASI 
V t l k 1- • 1 Çardak Altında: 
ı umur acı ı cın . . . . 
Köylülere öğüf ler BE~IM KOYUM 

Cümhurrelsimiz de ab çok •everler 

ATCILIGIN KIYMETİ 
Her Ciftci Ailenin Bir 

' ' Cif t Atı Olmalıdır • • 

Atın ehemmiyetini, kıymetini l 
takdir etmiyen hkbir insan yoktur. 
Hele Türk\ct- için abn nıanıı.sı pek 
büyiiktlir. Türkler, binlerce yıldan_ 
beri at neslinin ins:ınlığa yaptığı u
nutulmaz hizmetleri her milletten 
dalıa fazla takdir ederler. Bu gUn 
de atın kıymeti pek çoktur. Cümhu
riyct hükumeti at yeliştiıilmesine, j 
at neslinin ıslahına son derece ehenı
miyct vermektedir. Bundan Gonra 
bu hususla daha geniş ve etraflı bir 
programla çalı~ılacaktır. 

Geçen sene, Ulu şefimiz Atatür· 
kün, kamutaydaki nutkunu hala u-. 
nutmadık: l 

"Küçük, büyü~ bütün çiftçilerin İ 
iş vasıtalarını artırmak, yenileştir

mek ve korumak tedbirleri, vakit ge 
çirilmeden alınmalıdır. Her halde en 

atları sayesinde bır günde, gilnlerce 
yol allılar, muharebe yerine düşman 
dan evvel varırlar, uzun, çabuk ve 
ustaJıklı manevrelerle düşmanı bo
zarlar ve muharebeyi kazanırlardı. 
Fakat, sonraları bir çok sebepler!• 
iktisadi ve zirai sahada geri kalma· 
ğa başladık. Bu arada atlanmızın 
da bakımını ihmal ettik, neslini boz
duk. Ordumuz için lüzumlu bulunan 
hayvıı_nları yabancı memleketlerden 
satın almağa. mecbur olduk. 

Fakat, artık bu kara günler geç
mi~tir. Şimdi, her sahada başlannş 
olan ilerleme ve kuvvetlenme hare
keti atçılık sahasında da kendini gös 
termektedir. Az zaman sonra yine 
eski kuvvetimizi, hatta fazlasile eL 
de edeceğiz. Buna hiç şüphemiz yok
tur. 

küçük bir çiftçi ailesi, bir çift hay· !!!ii'i--.---.-.... .............. ...,.,.~~,.,,,.,~--.....,......,-.. 

van sahibi kılınmalıdır. Bunda ideal Kanunları 
olan öküz değil, beygir olmalıdır. ö-
küz ancak bazı şartların henüz te. Bilelim 
mini güç bölgelerde hoş görülebilir.,, • 

Bu sözlerin manası büyüktür. Arazi Vergisinin 1035 mali },h sonu. 
Beygir neslinin adetçe çoğalması, na kadar olan bakaynsının t.erkini. 

kanca, kudretçe ıslahı, her köylü ne dair l<:ımın 
nün biç olmazsa bir c.ift at sahibi ol- Kanuıı No. 358G 
rnası, milli kalkmma siyasetinin en Kabul tarihi : 26, 1/ Hl39 
mühim davalarmdandır. Neşri tarihı : 712/ 1939 

Biz bu sahifede, her hafta köy· 
lümüze, çiftcileriınize at yetiştiricili
ği hakkıuda icap eden bilgileri ver
meğe çalışacağız. Bu öyle bir geniş 
mevzudur ki, başlı başına bir ilim 
bir ihtisas işidir. Bununla bern.ber 
az da olsa, her bilginin yeı·i vardır, 
kıymeti vardır, Bunu dtişünerek o_ 
kuyucularımıza en faydalı ve en lü. 
zumlu malumatı seçeceğiz. 

Türklerin büyük göçlerinde, isti. 

l~ ve fetihlerinde atın oynamı1;1 oldu-! 
gu :oııer pek büyüktür. Hatta başta 1 
gelır. Bu hayvanın hizmetini çok iyi j 
takdir etmi§ olan ecdadımız, onu 
hem muharebe işlerinde hem nakli
ye ve ziraat i§lerinde kullanmıştır. 
Kullanmasını bilmiştir. Türkler ka
dar iyi at yetiştirici millet hemen 
yoktur, denilse mübalağa edi.İıniş ol
maz. Osmanlı imparatorluğunun ilk 
devirlerinde orduya hayvan yeti§tir
mek için bir çok yerlerde hayvan o
caklaı1, ve bunların geniş mer'a ve 
çayıraln vardı. 1steı1ildiği zanıAr. 
yurdun her yanından derhal 50-60 
bin atlı çıkardı. Bu devirlerde top
rak rejimi, mlllkt idare btbimatı 
askeri teşkilat da ona göre kurul~ 
muş ve yaşatJlmasına son derece ih. 
timam edilmiştir. Türk akıncıları bu 

Madde 1 - 1935 mali yılı sonu
na kadarki sene1 ertı ait olarak ta
hakkuk ettirilmiş ve bu kanunun 
mer'iyeti tarihine kadar tahsil edil
memiş olan arazi vergisi bakayası
nın munzam kesirleri ve cazalarıle 
birlikte ka.yıdları terkin olunur. Yu. 
karıki fikra lıUkmü, mezkur senelere 
ait olup ta 2566 sayılı kanunun 6 
ıncı maddesine göre taksite bağlan
mış ve henüz tahsil edilmemiş olan 
(bu taksitlerin tediye zamanlan gel
miş o!sun olmasın) arazi vergisi ba
kayasile munzam kesir ve cezaları
na ve tezkere bedellerine de şamil
dir. 

Bu kanunun meriyete girdiği ta
rihten sonra mezkur senelere aid ol
mak ti.zere yeniden arazi vergisi ta· 
hakkuk ettirilemez. 

Madde 2 - Vergi mikdannı an
lamak için müracaat eden emlak 
sahiblerile yı>nideu inşa olunmak ve. 
ya kıymeti artırılmak veya eksJltil
mek suretıle vukuat görmtiş olan 
bina ve arazi için bir defaya mahsus 
olmak Uzere sahlblerine tebliğ olu
nan tezkerelere mukabil ahnmakta 
olan tezkere bedelleri de hususi ida·· 
relerine devredilmietir. 

Mal:sandıklarmrla mevcut olan 

Yumurtacılık Yapıp Zengin 
Olmak İstersen Bu Yazıyı Oku 

---c::::. c:=---

ı - Hükumet kirli, bayat, bo
zuk ve pek ufak yumurtaların iske
lelerimizden Avrupa memleketleri
ne çıkarılmalarını yasak etmiştir. 
Toplayıcı tacirler böyle yurnurtala · 
rı ya sizden satın almıyacakb.r ve
yahut pek düşkün fiatla elinizden 
alacaklardır. Yumurtalarınızın her 
vakit iyi para etmesini isterseniz 
pazara daima temiz, taze ve irice yu 
murtalar çıkarmağa çalışınız. 

2 - Folluklardan topladığınız 

taze yumurtaları f n.zla bekletmiye
rek mümkün olduğu kadar çabuk 
satmağa çalışınız. tleride pahalana
cak diye sakın yumurtalarınızı sak
Jıyarak beyhude bayatlatmayınız. 

3 - Kirli ve bayat yumurtalar 
her yerde taze ve temiz yumurtala. 
rın kıymetlerini düşürecekleri gibi 
böyle yumurtalar isteksiz ve ucuz 
satılacaklarından taze ve temiz mal. 
larınızla bunlar.ı asla karıştmnayı
nız. 

4 - FoUuklan yahut bir müd
det kuluçka tavuk altında kalmı§ 
yumurtaları taze yumurtaların ara
sına karıştırmaktan sakınınız. 

5 - Tavukları temiz yerlere 
yumurtlatmak ve daima temiz Vf! 

lekesiz yumurtalar almak için her 
halde folluklar yapınız. 

6 - Tavuklarınızın sıra bekle
meden kolayca yumurtla.malan için 

5 ~ 6 tavuk başına bir folluk bulun 
durunuz. 

7 - Bir tavuğun sığacağı kadar 
genişlikte olan, ilstleri ve uç taraf
ları k,!ipalı ve yalnız önleri açık bu
lunan kutu şeklinde tahta follukfar 
yapılırsa tavuklar bunların kenarla. 
rında tüneyemezler ve tersliyemez
ler. Bu sebepten bu gibi folluklar 
pislik tutmazlar. Bunların. içlerin. 
den yumurtalar temiz olarak alınır
lar. 

8 - Tahta follukları istenildiği 
zaman yerlerinden çıkarılabilmeleri 
ve kolayca temizlenebilmeleri içiu 
bunları bir yere çakmayınız, iğreti 
olarak bırakınız. 

9 - Folluklar tuğladan veya 
karataş ve kayadan ıla yapılır. Ve~ 
yahut keletir ve geniş sepetlerden 
yapılmış folluklar da kullandır. 

Bunların hepsinde kolay temiz-

-tezK:ercler parasız olarak hususit: 
darclere devrolunur. 

Madde 3 - 2901 sayılı kanu. 
nun 17 inci maddesi mucibince vil8... 
yet hususi idarelerinin Maliye Ve. 
kaletine vermeğe mecbur oldukları 
tahrir masrafı alınmaz. 

2901 ve 3161 sayılı kanunlara 
göre sarfedilmiş ve tahrir neticele
rinin her vilayette tatbik mevkiine 
kanuJmasına karar verilecek olan 
mebali~ 1938 ve müteakib mali yıl
lar Malıye Vekaleti bütçelerinde ge
çen ve eski seneler mahsubatı na
mile açılacak fasıllardan 3010 sayılı 
kanun hükümleri dairesinde mah
sub edilir. 

Madde 4 - Bu kanun neşri ta
rihinden muteberdir. 

Madde 5 - Bu kanun hükümle
rini icraya Dahiliye ve Maliye Ve-

killeri memtırdur. 30/1/1939 

lcnme işini göz önünde bulunduru· 
nuz. 

10 - Follukları bataklık ve ça
murlu yerlerde yapmayınız. Yumur. 
lıyacak tavuklar çamurlu yerlerden 
ge~erek geliyorlarsa folluğun etrafı. 
na deıe çakılları ve kumları döşeyi
niz. Yahut çimenler döşeyiniz. 

11 -- Çamurlu yerlerde folluk
lan y~rden iki üç karış kadar yük
seğe yapınız ve buraya merdiven i
şini görecek bir tahta koyunuz. Ta
vuklar merdivenle folluğa çıkarke!ı 
ayaklarınm çamurlarını silmiş olur· 
lar ve yumurtaları kirletmezler. 

12 - Tavuklarınızı pislik çukur 
ları yı:ı.nlarında gezmeğe, ve eşinme· 
ğe bırakınaymız. 

13 - Folluklarm içlerine kuru 
ot veya tozsuz saman yerleştiriniz 
ve yumurtaların temiz olması için 
biraz kirlenince ot ve samanları sık 
sık değiştiı:iniz. Sakın follukta ya~ 
ve pis ot ve saman bırakmayınız. 

14 - Yumurtaları f o 11 u k tan 
mutlaka her gün, hele yazın günde 
iki kere yoplayınız, öteki tavukların 
çamurlu ayakları folluktaki yumur
taların üstüne basmalarına veyahut 
terslemelerine m~ydan bırakmayı

nız. 

15 - Taze yumurtaları çerçiye 
veya. yükçüye satıncaya veyahut p~ 

Harman yapan köylüler 

Ah- Benim köyüm.. Ne kadar cağımızın kurumunu külledik, çoba
güzel, ne kadar sevimlidir. Benim nı dağda, kuzuyu kıraçta bıraktık, 
köyüm çok uğurlu, çok cana yakın- Ellere yar, dostlara ağyar olduk, 
dır. Toprağının bağrı karadır, am- velhasıl bu toprağ; gücendirdik. 
ma içinde betbereket doludur. De- Şimdi, eski devirlerde olduğu gi
demden kalan tarlalar hala beni ve . bi, yine toprağa döndük, artık yad 
çoluk çocuğumu besliyor. Her ka~ ellerde yaptığımız bekçiliği bu top. 
yerinde rahmetli babamın alın teri rakta yapacağız, yıllarca uzak kal· 
ni koltluyorum. Kara sabanımın aç- dığımız ocağımızı yeniden tüttür. 
tığı her çizgide alnımın yazısını o- dük, onu artık söndürmiyeceğiz, ço
kuyorum. ban çobanlığını, çütçi çıftçiliğini ya-

Bu alın yazısını mı soruyorsun. paca.k ve bütiın kuvvetimizle bu yıır 
arkadaş! Anlatayım bunu sana, gel, da dağlar gibi sapa sağlam yerleşe
otur şu çardağın altına: cek, burasını cennet gibi yeşil ya· 

Aksakallı, yüzü hıila gözümün pacağız. 

önünden ayrılmıyan rahmetli baba- Çünkü, bu bızim köyümüzdür. 
cığını derdi ki: Türk köyüdür. Babam, böyle söyle 

- Oğlum, biz bu toprak üstünde diği giin ben on beşinde, top bir de
doğdl~k. bu toprakta yaşadık, bura- likanhydım. Şimdi anlıyorum ki rah 
dıı ekmeğimizi, rızkımızı kurtardık. metli babacığım bana çok büyük bir 
Burada yuva kurduk, ocağımızı a- miras bırakmış! Bu miras nedir mi, 
teşlendirdik, burada öleceğiz. Ben, diye soracaksınız? Bu miras toprak 
akrabalarımız ve bütün bu köy halkı mıdır, hayır, bu miras ev midir, ha
lıepimiz bu toprağın kuluyuz, onu.ı. yır, bu miras çok para mıdır, gene 
uğrunda canımızı vermeğe her za- hayır. 

maıı hazırız. Ben söyliyeyim: Bu büyük ve 
Ah, bu toprağın dili olsa da söy. çok kıymetli miras &uduı: Yurd sev 

lcse, onun alın yazısı ne kadar ha· gisi, ocak sevgisi, toprak aşkı .. dır! 
z~~diı;. O ne müb?~cktir, o ne büyük·! İ§tc benim alnımın yazısı budur: 
tur, ne bercketlıdır ve ne uğurlu-ı Bıı nasırlı ellerimin kuvvetli pen-
dur. çesi allına giren o sabanın kolu ye-

Fakat, bu toprakta daha baska rin ciğerini deler, oradan kan fışkır
bir bal de vardır: Pek tekin değildir 1 tır. O kan hem benim n?lnm, hem 
bu kara toprak .. onun yanık ve bü-1 milletimin rızkıdır. Erkek ayakları_ 
ğülü bir r~-~u .va~dı:. Onun aklımı. , mm çiğı.cdiği seı L topraklarda ben, 
zın ermedıgı hır ılmıhali, anlıyamn.. dc<lc:lcrimin alın terini koklarım ve 
dığımız bir dili vardır. Ona pek do. çelik yi.ire~;imin sesini karşı yamaç· 
kunmağa gelmez, onu k1rmağa, gü- !ardan dinlerim. 
cendirmeğe gelmez. Bir bakarsın, Ey içimizden kaçan bir kaç kor-

zara götürünceye kadar kuru serin sessizdir, ne güler, ne ağlar, bir ha· kak, ey bizi tcrkedip giden vefasız-
bir yerde bir sepet veya tahta kutu karsın cansızdır, ne kıpırdanır ne yü lar! Dönün bu topı·ağa al'l.ık. Bakın 
içinde saklayıruz. Bu yumurtaları rür, bir de bakarsın merhametlidir, j biz ne kadar bahtiyanz, bjz nekadar 
asla sıcak ve nemli yerlerde bırak- her karışından ateş fışkırır, fakat, kuvvetliyiz ve bütiin köylü artık bn 
mayınız. bir de görürsün ki zalimdir, bir gün~ j toprağa dört elle ı:ıarıldı. E1 birliği, 

16 _ Tavuklarınız yumurtıa..J·•- de kas katı bir yürek gibi seni ae · b' ı· -· ·· .. 1 b 1 -\llJi, • ış ır ıgı, gonu it· i:,-ri yaptı. Dağı-
ları sırada yanlarında horoz bulun- bırakır. k nı köylü külliyet oldu, herkes şim-
durmayınız. Yahut tavuklan kova- fşte böyle bir hali vardır bu top- di (Benim köyi\m) derlten ciğeri gö-
lamıyacak surette horozların ayak- rağm... "k"'y d"rt ll dı zu u or ve o e c sarıl ğı topra-
lannı iple bir kazığa bağlayınız, Eğer. onu öğrenmek ıstersen, e- ğın bağrında yeni bir ccıınet kuru. 
çünkü tohumlu yumurtalar yazın ğer omlan· meı·hamet beklersen, be- yor. 

Pek dayanmazlar. Tohumlal., sıcak- reket umarsan .. hr zaman onun is- E'\ b · k · • ./ enım öylinı, yeni Türk me .. 
tan uyımmağa başlıyacaklanndaıı teklerini yerine gelirmeğe, dertleri- dcniyetini kuracak kutlu ocak! 
Çabul bozulurlar. ni din 1cmeğı;, emiı·Jerine itaat etme- D" t ·h· · unya arı ını yürüten büyük 

17 - Yumurtalar kabuklarına ğe çnxşct~:-ık~ın. Onu seYeceksin, kahramanların ruhu sen değil mi-
su deg~ince çabuk bozulacaklarından ona evlat gibi bakacaksın, her baür, s· ? C'h .. 1 (T ın . ı ana un sa an Ül'k ırkı se-
kirli yumurtaların temizlemek için onun halini soracaksın, keyfini ye- nin asil kanından doğmadı mı?. Ta-
sakm yıkamayınız ve kab··kl"~ıı~ı rinc getireceksin. b' ti k k .. cu. , ıa e uca kucağa yaşıyan senin 
ıslak bezle silmeyiniz. Yalnız kirli Ta ki seninle dostluğunu kesme. evlatların değil midir ki tabiat ka. 
yumurtaları zımpara kd.ğıdı ile sür· sin'. seninle her zaman arkadaşlık dar sağlam ve devamlı bir Türk dev-
terek temizleyiniz. ctsın ve sana sırlarını öğretsin! leti kurmuştur. 

18 - Yumurtnları ıslak saman Kuzum evlat, iyi dinle beni, ye- Benim köyünı, bizim köyümüz 
içinde saklamayını.z ve paıara gide ter, uzun zammı bu topragı- ı'hm!•l Tü. k k"' ·· ' ,, r oyu ... 
cek yumurta sepetlerine ve ~andık. ettik, bu şen yurdu ıssız bıraktık; Selam sana, sayğı sana! .. 
larına nemli saman veya ot koyma. bu ocakların ateşini yenilemedik, o-

!!~~;;~~~~~~~~::;;:;~~~:=:~~~!'!!!!!!~M;,;eh;m;·~cd;c~ik~~ yınız. Böyle yumurtalar hem çabuk --
bozulacaklar ve hem de ku'"f koka· man ve is "lcku~ac.ak _verlere asma-ı Bu suret] -- •w e yumurtalar hem blr ara-
cakları için bunlardan sakınınız. yınız ve tavuklar.m is ve duman gi- to 1 . ya p anarak kınlınatlar hem de 

19 - Tuz havadan nem ,..~kerek recek ambar ve danı lif:ıtlerinde yu-
Y" tl ı d b içlerine toz ve koku almazlar, Temiz 

yumurtaya ıslaklık vereceği için yu. mur ama arına mey an ırakmayı. 
+ftl t · · nız ve kuru yumurta U.laşı bulunursa 

murwı an uzun ıçıne ve yanına koy · 
mayınız. 23 - ıroplanan yumurtalarınızı sandıklar içinde bunu kullanınız. 

20 - Yumurtalar her çeşit ko- bir kere elden geçirerek kabuğu kı. 25 - Yaysıı &rabalarla yumur· 
kulan az zamanda içlerine sindire- rık, çatlak veya yumuşak bulunan. ta sandıkları taşıyacağınız zar an 
cekleri için yumurtaları kokulu ot- larım, kirli, paalı veyahut çok ufak arabanın dts§emeeine tmğ çubukl..ı..1 
lar, deriler, yağlar ve ba~ka şeyler olanlarını, ayırınız. Bunları köyde serin.iz veyahut içim~ saman doldu
yanında bulundurmayınız. ve evde kendiniz kullanınız. Sakın rulrou~ çul ve çuval yerleştiriniz ve 

21 - Yumurtaları ince toz sa- satılığa çıkarmayınız. sandıklar arabaya konduktan sonra 
manlar içine koyarak saklamayınız. 24 - Yumurtaları hayvan sır- oyn:ımemnk için etrafına saman ve
Ve böylece başka yerlere de yo1ltı..- t~~~ ve~~ ~rabalarda uzak yerlere ya kuru ot doldurunuz. Böyle 'lit'J~ 
mayınız. Bu suretle saman tozların- goturecegını.ı vakit san..ı 1·'ar 1·çın· ,,. d \UA;, .. mazs;aru.z yumurta sandıkları aralıa· 

an bir kısmı yumurtanın ince del1k- uzun saman, daha iyisi çavdar sap. da giderken çok snrsılacaklarındall 
!erinden içeriye girerek bozulmala- ları dCişeyerek yumurtaları oıılarııı 

be 
yumurtaların içlerindeki zarlıır yır· 

rına se p olurlar. arasına eıra.layuıız. YumurtaJan in-
22 y rta tl · · d tıbr, böyle yumurt&lar l•• ':lt f"i'irii .. 

- umu se~ erını u- ce samanlar arasına gömmeyinh. 0 
• _ ncccklerindeıı değerlerini KJyi; ..... :er 
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iKTiBAS VE TERCÜME HAKK I MAHFUZDUR 
- 18-

Ermeniler Türkler i 
Katııam Ediyorlardı 

-

Rus Heyeti Ile Y ap~!ğım Müzakere 
Sonunda Bunu Oğrenmiştim 

Erzincandaki 15 inci Rus Alayınd .. n Ancak 2 Tabur 
Kalmış Ve Vaziyete Ermeniler Hdkim Olmuştu 

ERZİNCANIN KURTULUŞU . 
Bir aydan fazla bir zamandanberi hareket 

halinde idim. Bu müddetin yirmi üç gününü; !kin
ci kolordu karargahı olan Silvandan Birinci Kaf
kas Kolordusu kaı'argahı olan Refahiyeye gelmek 
için sarfetmiştik. Gerçi karlar içinde ve kısmen 
yaya olarak yaptığımız bu yürüyüşler çok zorlu 
ve çok zahmetli idi. Fakat yakında vatanımızın 
işgal altındaki yerlerini kurtararak oradaki halkı
mızı hürriyete kavuşturmak ümidi, bjze daha 
o kadar yürüyüş yapacak kadar •bir kudret veri-

yordu. 
Ertesi gün ilk iş olarak, karargahımın misafiri 

bulunan Rus mütareke heyetini birlikte bir çay iç
meğe davet ettim. Bunların ruhi hallerini tetkik 
etmek ve mümkün olabilen son malOmatı almak 
!'aydalı olacaktı. Bu komisyon 1918 ikincikanun 
ayının ( 14) ünde Refahiyeye gekJmiş: Bir yüzba
şı, bir mülazım ve iki telgraf ;memuru idiler. Da
vetimden pek memnun kalan bu Rusların ruhi hal
leri pek bitkin olduklarım gösteriyordu. Sık sık 
ordulariyle temasta bulunduklarından olanı biteni 
her halde iyi bildiklerine ~üphem yoktu. Fakat 
onlar ahvalden habtrsiz gibi görünüyorlaı·dı. Bun 
Iarı söyletebilmek için bir taraftan arkadaş mua
melegi ediyor, öbür taraftan da Rus ordusunun 
inhil:ılini bilmiyormuşum gibi ifadelerde bulunu
yordum. Bunlara dtdim ki: 

- l\lütarekenin ırıızalandığı 1917 (1333) bi-
rincikaııun ayının (18) inci günü saat (3) denberi 
cephelerimizde .sükunet devam etmektedir. Bu 
gündcnbcri birçok Rus neferleriyle a~kerlerimizin 
ahbaplığı pek ilerlemiştir. Vaziyetin pek feci ol
cluğuırn öğrendik. Birçok kıt'alar çekildiği gibi bir 

çok zabitleriniz de mahvolmuş. 
Bu sözlerimden Rusların benizleri attı, ölüme 

mahkum in:-;anlar gibi perişanlık alametleri gös
termeğe başladılar: Sözlerinden, yüzlerinden i.i -
midı;izlik akıyordu. Bu adamların haline acıdım. 
Sözüme şöyle devam ettim: 

- Hayatınızı ve şerefinizi mlıhafaza edece 
ğimizi ve sizi istediğiniz yere göndereceğimizi size 
şerefimle vaad ediyorum. Artık bir dfü;man he
)'eti gi:bi değil, silah arkadaşları gibi konuşalım 
ve öyle yaşıyalım. 

Azad edilmiş mahkumlar gibi ~e\'incliler, iç-
ten gelen sözlerle teşekkürler ettiler ve bana bir 
hayli malUmat verdiler ki hülasası şunlardır : 

"Rus ordusunda her uıısur ayrı birlikler teş-
kil etmektedirler. Ermeni kıt'alarının zabitlerinin 
çoğu Rustur. En son aldıkları haberler bu ayın 17 
sindedir. Yani on bir gi.in evvelki vaziyettir. Ogün 
bir mazrufu getiren onuncu Türkistan alayından 
bir Rus zabitinden öğrendiklerine göre: "Erzincan 
daki İkinci Türkistan kolordusiyle cephemizde bi
zimle temasta olan dördüncü TürkiRtan fırkası ka
rargahı Erzuruma gitmişler. Diğer kıt'alar. daha 
şarka çekilmişler. Erzincanda on beşinci alaydan 
yalnız iki tabur kalmış. Bu ayın 26 sında ı;.oseyi 
takiben Erzincandan gelen dört atlı ve iki yaya 
Rus neferi, Refa.hiyedeki Rus mütareke heyeti ile 
telefon muhaberesi tesis vazüesiy le geldiklerini 
cephemize bildirmişler, fakat heyetle görüşeme 
mişler. Bu ayın 28 inde - yani dün - bir Rus neferi 
bu heyete verilmek üzere bir mektup getirmiş. Va
ziyette başka bir ·değişiklik olmadığını heyet anla 

mış !,, 
Bunun üzerine onlara şöyle dedim: 
Demek karşımızda Ermeni kuvvetlerinden 

başka Rus kıt aları kalmamış. Belki ücretli bazı 
Rus zabitleri bulacağız! mektupta Ermenilerin baş
ka bir hareketlerinden bahis yok mu 'l 

Rusların birden yüzleri kızardı. Biribirlerine 
bakıştılar. Fakat bir cevap vermediler. 

Bu ·bitkinliğin manasını ben tahmin ettim. Az 
sonl'a gelen raporlardan da hakikati öğrendik: Taş 
nak Ermeniler Türkleri katliama başlamışlar. 

* Rus ordularını bozguna uğratan dehşet verici 
Midiseler hakkmda sonraları öğrendiğim mah1matı 
kısaca yazıyorum: 

[1917 şubat sonlarında (Petersburg) da "ek-
:rnek ve sulh isteriz!,, feryadlariyle ba.şlıyan isyan 
beş giiu siirmüs. İhtilali teskine memur edilen as-

Erziocanda Şerefiye mahallesinde Hacı hanı 
camii 

kederin de isyancılar tarafına geçmesi Rusya.da 
Çarlığın yıkılmasına sebeb olmuş. 

19~7 ~aziraıı 18 de Sosyalist lideri Kerensky 
(1881 dogumlu) vaziyete hakim oluyor: önce 
Adliye ve Harbiye nazırı oluyor. EylUI baslarında 
kuvvei icraiye reisliğini ve başkumaıı<lanlıiı da e 
!ine alıyor. Hemen de Rus ordularım Almanlara 
karşı taarruza kaldırıyor. Fakat Rus ordularının 
mağlup ve perişan olmaları Kerensky'yi halkın 
ve ordunun gözünden düşilrüyor. Artık Komünist 
partisi mevki tutmaya başlıyor. Bu yeni vaziyet
ten, Kerensky'nin evvelce azlettiği ba!'\kumandan 
Kornilof (x) istifadeye kalkıyor 12 e~lUlde bir 
hükumet darbesi yapıyorsa da muvaffak olamı
yor. Bu haller karşısında bil-inci teşi·in başların
da artlk Kerensky'nin kredi:;i büsbütün bitmis o-
luyor. · 

1917 ikinciteşrin ayının altısında bir teşYik ih
tilali başlıyor, çabuk da muvaffak oluyor ve Ke _ 
rensky hükumeti devriliyor. lsviçrede bulunan 
bu teşvik lideri Lenin Almanlar vasıtasiyle ve ka
palı vagonla gizlice Rusyaya geliyor. Artık 
bütün cephelerde bozgunluk da baş gösteriyor. 
Herkes, toprak, haywrn ve eşya alacağız diye 
memleketinin yolunu tutuyor. Bu arada ıbirçok ku 
mandan ve zabitler de mahvoluyor. Götürülemi _ 
yen silahlar, toplar yol boylarınca atılıyor. Malze
me ve mühimmat depoları haliyle bırakılıyor. Hal
kın yağmasına uğrayor, bozgunluk; trenlere veya 
ordunun binek, koşum ve mekkari hayvanlarına 
binebilenler önde, yaya kalanlar da geride olmak 
üzere mazinin büyük milli muhaceretlerini andı 
ran silahlı bir göç halini alıyor.] 

Ayni haller cephelerimizde dahi vukubulduğu 
fakat Ermeni ve Gürcü kuvvetlerinin bol mikvasta 
silah, techizat ve Rus za.bitiyle takviye olun~rak 
Ruslardan kalan boşluğu doldurmak istedikleri an-
laş~lıyordu. (Devamı var) 

(x) - Kornilof 1870 d e doğmuştur. Cihan 
har b i başlarında flrka kumandanlığında temayüz' 
etti. Sek izioci ordu kumandanlığına tayin olundu. 
Sonra cenubigar bi cephesi kumandanlığına ve en 
aonra da başkumandanlığa kadar yükseldi. Bolşe
vikler hükUıneti ele aldıktan sonra bir Kazak kıt'
asının başına geçerek Bolşeviklerle muharebeye 

girişti ve orada öldü. 

18 mart bir kahramanlık tarihi
nin yapıldığı gündür. 18 mart bır 
milletin kahramanlığını gösteren bir 
gündür. 18 mart küçük bir boğaza 
bütün dünya milletlerinin en modern 
silahlarla mikehhez gemilerile h\~
cum ettiği gündür. Ve bütün bun· 
lara karşı imunını kullanan, göğsü. 
nü açıp (Ötesi yasak) diyen bir miL 

Türk Bahriyesi 
Bogazın _Müdafaası Y olu-;;J~ Tllrk 
Donanmasına Düşen Vazife 
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letin kahramanlık günüdür. 
Bütün dünya donanması Çanak· 

kaleye hücum etti. Onlar zannedi
yoriardı ki: bu kadar büyük bir kuv 
v~te bir. avu~ silahsız, cephanesiz, pe 
rışan bır mıllet karşı koyamaz. AI-. 
damyorlardı... Hem de çok alda~n
yorlardı. SilUsız, cephanesiz bir kuv
vet onlara karıjı koyardı. Çünkü 0 

millet memleketi uğrunu, vatanı uğ
runa, namusu uğruna her şeyi feda 
edebilen bir milletti. o milletin gör· 
düğ·U, sevdiği, tanıdığı bir şey var· 
~ı~. İ~~ildiU .. O millet kendisine ya 
olumu, ~a da istiklalini seçmişti. l 

f 

. o .. mıllct karar vermişti ki: Hiç 
bır duşman bu boğazdan içeri gire
mez .. Girmeğe karar verirse mahvo. 
lur .. İşte o millet Türk miJleti idi. Mevkii Müstahkem kumandanlıg· 1 emrinde hı·zmet 

18 ı a t b h d gören gemi-
k~le bo~:z,::a: :çe~ş;~:.::nı~~~ . ..rimizd en : " Samsun • muhribimiz 
~graştı .. Neferi, kadını, kızı, çocu· 18 1:1'1aıt rnuharebe:;ınde pek iyi iş gör ve kendi topçularile karşılıklı sekiz 
gu, ihtiyarı göğ~ünü açıp: muş ve hatta. batarya kuMandanı batarya tesis etmekten, denize tor-

- önce bizi çiğnersin sonra içe- Hasan. ve tarassut zabiti Mevsuf pil dökmekten ve tenviratı idare ey-
ri girersin, dedi. ' beylerın vazüe üzerinde şahadetlc- !emekten ibaret değildir. Türk bah. 

Oh yarabbim ne feci id' ·· rinden dolayı (Hasan .Mevsuf Ba· riy1.:sı Boğaz müdafaasına. bütün 
Düşman gemileri ejderh~ :ı~~: taryası) un~anını ~lrr.'ıştı. Sahil hat· mevcudiyetini koymuştur. Lakin 

rından alev fışkırtıyor kol g" ,d tı şarka dogru gıttıkçe kıvrılarak müşterek filolıırın savleti Boğazın 
bacak kelle havada dö~en b' 0~ · e, ~epez burnunu teşkiJ ediyordu; üze- vasatına gdnıeden kırıldığı için do
olmuşİar Türku··n ı· . ırl cısım rıne gemi toplarından müteşekkil ' as a esır o mıyau bir bata t . d' . nanmaya ait proJenin tatbikine ha· 
havalarında dönüyor d .. ·· ı· rya esıs e ıJmıştir. c.et_ka.lmaınıştır. Maamafih blı pr"'-

' onuyor ar... M" t k "k' f" " Düşman ateş ediyor .. Biz de bir kac .. uş ere 1 .• ılonun boğazdalı Jeyı. zıkretmek faide~i:r. bir şey ad-
mermimizle mukabelede bulunuyo~ ~ururuna manı ol~~ torpil hatları dedılemez. Tar:1ssut "a:rjfesile meY
ruz. Denizin üzeri bir cehennem ol. ışte bu uzun ~enzılh ve ~eri ateşlı kii müı:ıtahkcm emrine verildiği ev
muş .. Tarihten Türkü silmek istiyor. b.ahnye .t~plarıle muhafaza edilmiş· velce kaydolunnan (Akhisar),. {Kü
lar. Ne feci bir düşünce bu.. Türk 1 ti. Tenvıra!, pek ~akıs olmakla be- tabya)' (Dr:ıç), ve (l\fusul) torpıto
tarihten silinir mi hiç?.. Türksüz rab;r ~~?rıye zabıtlerinin idaresine botları methal dışında tarassut im-
tarih .. Tarihsiz Türk olur ? verı mış ı; methal grupunda biri kanı mUnselip olduktaı1 sonra lstan-

mu.. Ertuğrul a· ~ · O A?~ .. saçın öllimü etrafa .. geç~- .. ve ıgen rhani~e tabya- bula gönderilmişti. Lakin onların 
mezsınız buradan .. Bu millet tek bir smd.a 1~1 tane (90) santımetrelik yerine (Demirhısar) sistemi torpi
vücut, tek bir kalp, tek bir canlı du-' proJektor vardı. (Barbaros) ve tobotlardan bir kaçı mevkii müs. 
vardır şimdi karşınızda .. Vurun öl- (T~rgut) bataı?'~larınuı bulunduğ« t~hkem emrine vel'iJmışti. Karanlık 
dürün .. Bu duvan yıkabilecek ~·s·- Soganlı dere agzıle (Berki Satvet) lıman ve Kereviz dere önlerine 1 r 
niz? .. Hayır! .. Bu duvar o vakit p~;. bataryasının bulu.nduğu (Akyarlaro pil dökmek hususnda bu küçük 1 o . çinleşmiş bir et ve kemik yığ h noktasında kezalık bırer projektör pitobodardaıı biri (Nusrııt) ma;;n 
linde karşınıza çıkacak alay ~~~c~ bul~ımyordu; Rumeli cihetinde (Me. genusıne takdire değer muavcnrt-
sizinle alay.. ' sudıye) \'C _<Muinizafer) bataryaları lerde bulundu. Ann istihkamJarı 

Ah benim yüce tanrım .. Nedır' l arasına bır ve Anadolu cihetinde t k . • u !{epe b b' _a vıye ıçin (.Mesudiye) zırhlısı Bcı-

milletin ba~ına gelen feJaketJer .. Bir z . ur~~a ıı· ~ıt'a ayni kutur / -milletin imanından bü"'Ük sila" hı 
0

_ da .p:oJektor vazedılmişti, Nihayet gaza getirildi ve orada baltı. Saia-
,J Mum f K'l hattin Adil paşa, konferansında b 

lur mu hiç?. fman, namus faz·ı,·t . ıza er ve ı idilbahir arasınd:.... J r· ..ı , ı bır A d 1 H {ey. ıyeti kaydedeıek di'-·or ki ("'ır,.,, 
cesaretten yug~rulmu" bir ku··tle . t' . ve na o u amidiyesi önünde :l J ı~ ' -ı ış e bır k t' (60 SUl ıye gemisi mevkii müsta.tıkem 
bu Türktür, fI'iirklerdir. .. ' a 1 1 santimetrelik projck. b o-· ı • : . tor bulunuyordu. Sekiz elektrik ta. ata ryalarının takdyesi için tstan-

d uş~a ~ ugı •.ştı, çabaladı, bir 1 hurri f eııcri, bu suı~tle dört tenvir buldn n ı~tennıişt i. Mc<>:oz gı upu. 
a ım bıle ıc;erı gıremedı.. 6 gemisi hattı teşkil edi ord . . . . mın .ate~ıne yardım ınak::mdile 15 

battı, ~üzlerce telefat verdi, mağlitp tuğrul _· Orhan~·e i~:eıs~r~ınScıosg:aElr- E:ıantımetrclik toplaı·ındaıı istifade i-
ve perışan ge · d.. a·· B. J ' n l· c"n sab·t b t < rı on u ız Türkl l d \.l 

1 
,. ı ıı arya halinde (Sarı sı;;._ 

de on binlerce telefat .v. ermı'ştik .ere K-- ' <yar ar·'· üç .. üncüsü Mcsudi- 1 ) o -u • ara cleınirlendi. Düı=-manı"'. taar-
B k b . • · .;e - epez ve dorduncüsü Muiniz:ı· 

b .a ın, akın ~u sılahına sarılmış fer • Hamıdiye hatları önünde . de- rnz zamamııda bir kısım top:ar. çık-
t:y:;n~~!fldmeg~şı·lbmır.d~e~er hürriye~ .n nizin üstüne ziyadar birer salip çı- m~ olsn dahi denize mill.'!\'cecıh tcıp ı ır zccek b h 1 larile {Dardanos) ve diı/cr b·>l:ır ... •a-

Ya şu .. .. · · ve u Ra a arı tenvir ederek 1 · ... ,, -
al bir şe ·tyu~ub. sakrarmış göğsünN~n düşmanı bataryalara göstermeğc ara muavenet için ateşe iştirak -rı gı ı a an kanla yere " çalışa k l b f deceği ve seyyar olması hasebiy~e 
zanmış yurttaş bir fazilet t· l~ .. _ ca o an u enerlerin hiçbü i <Ç .. ana .. kkale) gerisine kalmas: du··şu·· -
de ·il .. ? ım5a ı matluba muvafık ve zaman ile mü· - -

g O m'.dır . .. ' teııasip değildi. Çünkü 1915 de sa- nulmuş olmasına rağmen mcrk .. 

Tü

. ~n ~t~af kana koktu.. Bı.;. hillere konulan projektörleri kutr" g~upuna yardım esası bu tehlikeyi 
r~ ~ mılletmın vatan aşkı uğruna (150)' santimetreve çıkmıştı . Met- goze aldırdı) torpillenmeseydi yar-

verdıgi n~ · b' h d. · · . J • • dım edecekti. . açız ır e ıye ıdi .. O gUn haldckı projektörlerin küçüklüö-ü 
:~ıerce .. d~da.~tan ~llah AJlah ~e· pek le tenkit edilemez. Muhasım fa. 

. Lakin İngiliz tahtelbahiri, ye
~ı _top!u eski bir geminin sabit bir 
ıstihkam halinde kullanılamıyacafu 
nı pek çabuk ispat etti. Zırhlın;n 
baş v_e _kıç topları, zıvanaları d~ğiş
mek .. ıçın, .harpten evvel 1ngi1tere 
~e gonderılmiş ve taretlere top şek· 
Jınde tahta namlular konulmuştu. 
merkez bataryasının sancak tara: 
fmdan üç tane 15 lik çıkarılmıştı. 

~~rı do kuldu bu bır kahraman!1k rafın boğaza girip torpil tara ~. degıl mi di b ' rnaga · aşlaması bu istihkılmların iskatın_ 
Yatın müsterih elemsiz yatın, dan sonra başlamıştır. Lakin ikinci 

uyuyun.. ve üçüncü hatların uzun mesafeleri 
Bugün sizin manevi huzurun .ız. ten\'ir edememesi sed bataryalarım~ 

d~ derin bir hörmet hissi iJe iğilen v~.zi~c:.-ıini son derece müşkülleştirdi. 
bız gençler size gıpta ediyoruz. b~yuk ve adetçe daha çok olsaydı 

Müsterih uyuyun ey 18 m~u t duşman to~pil hatlarında bir geçit 
ka~ramanları, Biz bu milletin genr. açmış oldugu kanaatine düştince•·e 
:erı v~ken sizin yÔttığınız 0 azi~ kadar pek ziyade zayiata uğrıy~
opragın yanından hiç bir düşm.ın caktı ... Muhabere vesaiti de Ameri· 

geçemez.. kalı. yuzbaşınm vehmettiği mükem· 
!azıma son verirken sizin mn- ~e~ıyetten uzaktı. Bataryaların bir· 

nevı huzurunuz öntinde o mertehl~- bırın~ ve teras.sut mevkilerine tele
ye eı:_i~emiyen bir insan gibi gıpta lf'oAn cıhazlarilc bağlandığı ve Rume. 
ile eghyorum... ı~ ~-~do.~u arasında irtibat tesis c-

ABDüLKADtR CEYHUZ ~ıl~ıgı. şuphesiz ise de bu tertibatın 
ıptıdaı ve münferit olması muhabe 

18 Mart Zaferi 
re tertibatından memul edilen fai
deyi azaltmış ve hatta 18 mart mu-

Y ıld~nümli lnebohıda kutlulandı harebesincle bir mermi, iki dahilin 
ınebolu (Hususi) - 18 mart te~ef?n rabıtasını kesmeğe Jsifi..gel

Ç~n~~ka~~ büyük zaferinin yıl :fö- mıştı. Anadolu Harnidiyesi~me. 
nu.mu munasebetiyle tnebolu Halk- ~ı:r edilmiş olan birkaç Alman za. 
evı salonunda emekli binb:ışı D:w bıtınden maada bütün istihkam ve 
Adnan. tarafından (Çanakkale) me~· bata~~alarda tek bir ecnebi yoktu. 
zulu bır konf er~ms v~rilmiştir. Türk. b~hriycsinin Boğaz müda. 

Kal.abal~k halk kütlesi tarafın· faasına ı~tını.ki, orada kendi toplaıı 
dan alaka ıle katip edilmis ve ,..0ı !!;~~k~-::~:;~~· ~~~~;;~~~ 
alkışlanmıştır. °' •• ... mu ~weınet etmekle ber3.ber kov -

. muşlaı-<lır Bu hııtı l nlı 
lnebolu gençlerinden mütPı;P.k- k.ld, a· · . . ra arı ca şe-

k') b' k f"l . ı c mlcnıl<lı \'e aramızda o b .. ı ır fi ı t'! 198 ! ;:;enesi Çanakı-nıc ytik h t h 1 u. 
yi ziyarete git mist ir. Kaln:a~~:.:; 1 a.rp e . 

11 u;ımuş olan kahra. 

d 
- '·- m::ın ar tehrık C(Jildi v h·t.ı · . 

ec a<lımızııı ~elik göğiisleı ini ,,, . . . h .. • e şe ı enmı-
rek d.. '. ,-_·, ~~ıe- zınıu ıınahurmetenbirdakik • uşmanın bu :ı, em sılrı.nla rına yağa kaH:ıl::lı. . a a 

(Devamı var) 
-------

~~] 
TURAN TtYATROSU 

Bu akşam 

Ertugrul Sadi Tek ve arkadaşlar 
Bakkal mı Avukat mı 3 P. 
(se) Atila RevüsU' Miçe Pençef 

varyetesi 
24 Mart Cuma akşamı yüksek 

okuyucu Mualla Mısırdan gelen 
Bekiye Hamdan ve sa.z 

* Bu akqam 
TepebAşı dram· kısmıııda 

KOUKUNÇ GECE 3 P. 

* Bu akşam 20,35 te 
İstanbul catlıfosinıle komedi kıs
mında BtR. MUHASİP ARANIYOR 

* HAlX OPERETi 
Bu ak~am 9 da 
A~K ROUSASI 

MACAR BAJ .... 1-:T! 
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~ i Aş ın Kuvveti 1 

Siyah Gözler 1Burs~ ol va~ınBd.att~anal 1 T:~ı~:~:~n:e!enbirmuhab- Nak~~::~~:~~::.ı.~ 
ı ş e r 1 ı ı betle güzel olup olmama~~- aldırr~ll- olduğundan, kendisine roman ve ga-

yordum. Bugün, hakikatı oğrend11t. zete okuyor, misafirlerini kabulde 
-3-

ten sonra, noden Myle mesut olmu3, yardım ediyordum. Bir kelime ile 
sıçnyacakmış gibi sevinmiştim? St- evin i§lerlle m~gul olmağa, ciddi 
~ah saçlarımı dtlzeltirke.n sevinçle: bir hayat sUrmeğe baelamı.ştını. 

Yazan: Hüsameddin Nuri (i 

Fakat o mütemadiyen ısrar edi-ı 
yordu .. Biraz oturduktan sonra saç
hırmı yaptırmağa gideceğini söy
liyerek kalktı .. Fakat gittiği çok 
olmamı.ı;tı ki k pı tekrar çalındı. 
Yanında Nihal olduğu halde tek
rar gelmez mi? .. Bir taraftan Bel· 
nıa, bfr taraftan Nihal mütemadi
yen uır r ediyorlardı. Mukavemeti
rnin ne.t.Jce iz kaldığını göruyor
<ium. Kalktım.. Onlar beni acele 
acele giydirdiler.. Bir "Otoya atlı
yarak Türkovaza gittik. Bir ma-
aya oturduk .. Biraz sonra yanımı

za genç ve ~ık bir bey ~eldi. İsmi 
İhsanmış .. Belma beni ona takdim 
i!tti. Masamızda hemen her neyi 
i~ki ~rdı. MOtemadfyen içiyor

duk. Basım o kadar bulutlanmış
tı ki.. 

O akşam saat ikiye kadar iç
tik.. Dans ettik, güldük. Herkes 
yavaş yav.a.ş çekilmeğe ha ladığı 
-zaman etrafıma baktım. Ne Belma 
ne Nihal vardı. 

İhsan beni bir otomobile attı. 
Bilmem nereye gidiyorduk. Başım 
dönüyordu. İç.kinin sersemliğiy

le bütün muhakemem altüst olmuş
tu .. Otomobflde onun kolları ara -
sında dndfk, yürüdük, halı döşeli 

geniş ibir merdivenden çıktık .. Bir 
kapı açıldı .. Loş bir odanın şehveti 
gıcıklıyan karanlıita girdik.. Ben 
hiilA: 

- Şarap, Votka ... Bana nıçın 
Viski vermiyorsunuz diye mırılda
nıyordum.. Dudaklarıma dokun
durulan bir şeyi yudum yudum içer 
ken içim yanıyor, her an biraz a
levleniyordu. Kendimi geniş kar
yolanın üzerine atıverdim .. 

Ben :birdenbire haykırdım. 

- Yeter Perihan ... 
Fakat o; mütemadiyen aA'lı

y-0r: 
- Niçin susayım Hikmet .. Göğ

sümü kaphyan buhranlanmı te::ıki
ne çalışıyorum .. diyordu. Boğazına 
bir kemik saplanır gibi olmuştu .. 

- K.dbinin saf ök ilzJüğil bana 
dokunuyor Perihan .. dedim ... Seni 
görüyorum .. Senin o dakikadan ~on 
raki gözlerini, gözlerinin korkunç 
kabuslarla açılıp kapandığını gö
rüyorum .. 

Perihan ke•dk hıçkırıklarla ağ
lıyordu .. 

Bitkin bir sesle ilave etti : 
- Sabahleyin uyandığım za -

man oda bomboştu. Deli gibi ya
tağımdan fırladım. Nerede idim .. 
Buraya nasıl gelmiştim .. Elbisele -
rim çıkarılmış, her şeyim mahvol
muştu Hikmet.. Ben de iğfal edil
miştim. İçimde ağır bir fenalık his
sediyordum .. İhsan meydanda yok
tu .. Accl~ acele giyindim .. Belmayı 
bulmak, onun sebeb olduğu bu 
hudi!;enin intikamını almak bti 

yordum .. Merdivenleri inerken her 
kes sanki beni silzUyor, "lculakla
rımda: 

- Sen işte artık osun!.. 

Genç kız Godardın yanında diz 
çöktü. 

Olivcre gelince yavaş yavaş aya
ğa kalkarken yüzünü tetkik eden 
Lunaya gözlerini kırpmaıtan bakı
yordu. Arkadaşının yanına geldi va 
yavaş sesle: 

- Deli oldum galiba, diye söY,, 
lendi. Hayır, rilya görmüyorum. Go· 
dardı öldürdüm. 

Godard: -Hayır dostum. Sade· 
ce beni nakavt ettiniz. diye cevap 
verdi. 

Svanild kardeeini kollarının ara
sına alarak: - Sevgilim deli filin 
değilsiniz ve asla olmıyacaksınızı 

dedi ve yüzünU öptU. 
Yanaklarına kan bulaştı. pliver~ 

bitkin bir sesle: - Yüzlinüzde kan 
1 • lcri Yar diye mırıldandı. Kolla
rından birini kurtararak kırmızı 
renge bürUnmU~ parmaklarına bak· 
tı. Ağzına götU~ti, tekrar bakınc3 
daha fazla kanlanmış olarak çekti. 

- Aklımı kayh.ttim ve yahut 
rüya görliyorum, dedi. Canavarın 
geldiğini, heı- tarafımı kapladığını, 

Diyen bir ses uğulduyordu. He
men Belmalara gittim. Fakat ev· 
de yoktu. O esnada çekilen iztira
bın ne kadar yakıcı olduğunu bil· 
mezsin Hikmet.. Her şeyden; be
nim için en mukaddes olan haya
tımdan !bıkmıştım.. Demek artık 

ebediyy.en böyle yaşamağa mec
burdum .. Öyle ya.. Çünkü artık 
ben de o .kadınlar gibi namuslarını 
satmış bir sefileden baska bir şey 
değildim .. 

- Demek ben okadar güzelim- Bundan da tabiatile, civardaki gez. 
Oh, bundan nekadar memnunum~ melerim müteessir oluyordu. 
Dememin sebebi ne idi acaba?.. Emine hanım çok değiştiğimi, 

·ıı ve bunun da lehime olduğunu söylü

Fazla dinleyemedim Re~id .. U
zun uzun titredim. Sonra kalktım. 
Halsiz sallana sallana arkamdan 
uzanan hıçkırıklar arasında yürü • 
dGm .. yOrüdüm .. Sokağa çıkmı

şım .. Karanlık ve soğuk artık be
nim en iyi dostum olmuş. Doğru 
eve geldim. Ne yapabilirdim Re
şid düşün ... Senelerdenlıeri kalbimi 
kemiren iztirablarımı Perihana 
dökmü , aşkı i tihkar· ettiğimi söy
lemiş, ne çare ki o siyah gözlerin 
yine emellerimi yıkarak enkazını 
çiğnediğini görmüştüm .. 

Birkaç gün sonra anne ine git
tiğim zaman geri atılmış bir yüzfik
le bir mektuptan başka •bir ~ey bu
lamadım .. Perihan artık e\•inden, 
benden, anne:ıinden uzaldaşmı~tı. 

Bursada Nilüfer deresi yanında yeni açılan kanallardan biri ... 

Bursa (Hususi) - Nilüfer de· 
resiyle, Bursa ovasında bulunan di
ğer şehirlerin civarındaki arazır. 

basarak birçok hasar verdiği cihet
le, bunu nazarı dikkat ealan Cüm
huriyet hükumeti ıslaha karar ver
miş, epeyce evvel inşaata başlan

mıştı. tnşaat birkaç sene devam e
derek bir müddet terkedilmi§ oldu
ğundan geçen sene bu işi ikmal et· 

mek üzere Titaş şirketi işe başlamış 
tı. son zamanlarda bu şirket işini 
ikmal etmiş bulunmaktadır. Yakın. 
da Nafıa Vekaletinin göndereceği 
heyetçe tetkikten sonra muvakkat 
teslim muamelesi yapılacaktır. Bu 
sure.tle ova su baskınından kurtul. 
makla beraber çok verimli, mühim 
miktirda arazi de kazanılmış olacak 
tır. SUMER 

fi !Hl 00 00 98 

Bir Merkep Bir Yeni 
Yüzünden Bir Muhtarın 
Adam Öldürüldü Marifeti ! 

----

TatiHer çabucak yetişti geldi ve 
B.... ye tekrar gitmem kararlaş~ı. 

Emine hanımm bana gondcrdiği kU
çük bir kartta beni dört gözle bekle
diği ve çok özlediğini yazıyoröu. 
Fakat orada pek fazla kalamıyacak· 
tım. Buna rağmen, güzel B .... yi \'e 
az bir zaman içerisinde kendisir., 
çok bağlandığım ihtiyar kad,ın1 gc 
receğime seviniyordum. 

Naile gelince, o her zamanki se
yahatine çıkmıştı. Nermin de tem
muz nihayetinde evlenmiş, kocasile 
Ankaraya gitmişti. Süreyya hanım 
da yazlığa, Büyükdereye taşınmışt1 

Bu sefer, bana emniyet edildi
ğinden yalnız başıma gittim. Ve ge· 
çen seneki gibi Emine hanımla yal· 
nız başının oturup ,·akit geçirmeğe 
başladım. Evdeki hizmetçilerde gel· 
memuen sevindiklerini hal ve tavır· 
larile izhar ediyorlardı. Tabii, beni 
görür görmez suratını asan aşçı ve 
Nailin eski dadısı Zehra müstasna 
olmak üzere! 

Ve glinün birinde, füıyanamıya
rak hizmetçi kıza, bu garip tavrın 
hikmetini sorduğum dıt, kız\!a~'lZ bıı-

yordu. Söylediklerine göre, hareke· 
tim bir genç kız hareketi olmuş, ko. 
nuıınıam ve liikırdılanm geçen se
neki gibi çocuk<'.a tarzını bırakmış, 
ve terbiye \: tııhsilim de şayanı dik. 
kat terakki göstermekte imiş. 

- Ve bunlar.ın üzerinde de, yine 
sade, tabii ve iyi kalpli küçük bir kız 
olarak kalmışsınız diye ilave ediyor 
ve beni kuc.akltyordu. 

Ağustos nihayetine doğru vasim 
ani olarak B .... ye geldi. Halbuki o. 
nu üç hafta sonra bekliyorduk. Va
sim geldikten sonra ev ve civarları 
bana on kat daha güzellcşmis gö
ründü. Denizdeki gezintilerimizi tek
rar yapın.ağa ba ladık. Evde de > 
güzel ve laka verici konuşmala!'a 
devam ediyorduk. Vnsimle kon tsur
ken ruhumun kaynadı~'lnı, kall; ;min 
titrediğini ve zevk duyduğumu his
sediyordum. Nailin hergün dıha 

fazla hararetle dfüıüncelerim üzPri· 
ne yaptığı manevi tesire kendimi 
memnuniyetle bırakıyordum. Fak'it 
hala, Lıazı zamanlar, gözlerinde gö •• 
mekte devam ettiğim o ani ve esra· 
rengiz hilzün ,.e iztirap işaretini se
bebini anlamağa çalışıyordum. 

Hikmet su tu .. Kendime hakim 
olma~aydım orada düşüp bayıla -
caktım .. İşi Hl.tifeye dökerek: 

- Aldırma canım .. ZatEt_n o se
nin eşin olamazdı .. Allah yenisini 
kı met ed~r .. dedim ... 

Çoban Rıza, genç köy
lüyü nasıl vurdu! 
Tire, (Hususi) - Tirenin Akko· 

yunlu köyUnde bir cinayet olmuştur. 

Bahçe (Hususi) - Kazanuza na: (De\ anıı \'ar) 

bağlı Haruniye nahiyesinin Çoth.ı - Ben de bunu faı kctmiştim e. !!~~~!!!!!!!!!!!!!~~~~ 

ite ba~larbaflamaz 
kaçakçllıia glrltoen 
mUhtar tevkif olundu! 

Acı acı gülerek yüziime baktı. 

- Hail öyle mi Rc,id .. Hala 
bunlar.dan sonra ha .. dedi.. . 

Fazla bir şey söyliyemedim .. 
Ayrıldık.. Bu son ayrılığımız ol
du .. 

* 

Tirenin Akkoyunlu köyünde köyünde oturan ve bu seçimde yeni fendim, diye oo..-ap 'erdi. Ve merak 
Mehmet Kalenin çobanı Rıza, Ak- muhtar olan eski kaçakcılardan ederek kendisine sebebini sorduğum 

Mehnıed Kara Başın evinde ve sa. vakit sizin mnYi gözlü esmer bir kız 
koyunlu köyü gençlerinden Mehmet man altında hususi surette hazırlan- olduğunuzu söyledi. 
ırmağın merkebini alarak ekin tar- m'ış bir kuyu içerisinde Bahçe inhi- Şaşırarak: 

tasma giderken, Ahmet isminde sarlar memurlarının gösterdiği gny· _ Peki ne olacakmış? eledim. 
biri arkasından yetişmiş merkebi ne ret ve faaliyet neticesi olarak külli- - Başka bir şey söylemedi. Yal-
reye göttirmek istediğini sormuş- yetli kaçak yaprak tütün bulunmui nız di"'leri arasından böyle kadınl&.. 

t ve kaçakcı muhtar Mehmet Kar:ı- rın f eli.ket getirdiklerini mınldanı. 
~ b M Çok haklıydı .. Çünkü onun u- aş ersin adliyesine teslimedilmiş- '"ordu. 

k f Ahmet Rızaya : · .J 
za u ukların baş döndüren koku- tir. Sahildeki kumluklnrda ve kaya-
} t k d d 1 - Merkebi ekin tarlasına sok- Eld dil t''tü d b k arını aşıyan u urmuş a galar e e en u n en aş a rutu- lann arasında gezintilerime başla-
gibi hırçın bir ruhu vardı. fatemi- ma, sonra yazık olur ekinlere, de- betin tesirile daha bir çok tütünün mıştım. Yeniden küçük sandala bi
yordu .. Saçlannı hırçın ve sert rüz- miştir. çürüdüğü anlaşılmaktadır. Tutu- nerek bazı sabahlar balık tutmağa 
garların şımarık ellerine vererek Rıza, bu teklifi kabul etmıyerek lan tütün kısmen çUrük ve tahmine çıkıyordum. Fakat bu sene, geçeı: 
genç başlarına köpükten bir taç ta- arkasından gelmekte olan Ahmede. göre yüz kiloya ~·akındır.... seneki faaliyetim, afacanlığım yqk-
kınan kayalar gibi denizin ı.ıesini Yirmi liradan fazla para cezası- tu Daha cı'ddı" bı'r h ı 1 .,.+ A hiç bir sebep yokken Nagant taklidi · a a mı.,.,1m. · 
din1emek istemiyordu. nı icabettircn ve yahut satış mak- rada sırada, çok şiddetli geçen kış-

Onun rla karnnlık ufuklardan taba.ncasiyle ateş etmiştir. Çıkan sadile kaçak madde tutturan köy tan miitcessir olan b::ılıkcıların aile· 
mehtap değil. güneş bekliyen saf kur·şunlardan biri sol omuzuna, di- muhtarı hakkında vcıilecck ~eza ledni ziyaret ediyor, ~mııa\·enete 
bir hır 1 vardı. Artık onu kimsesiz ğeri kamına isabet ederek ikisi de üç sene hapisten aşağıya olmıyacağı muhtaç olanlara yardımda bnlunu-
bahçelerin ıtr ve sUnbül kokan ha- •vücudumla kalmıştır. kaçakçtlık kanunlarında yazıh bu- yordum. Bu iş için epey param var-

·ı k bb ı · d d'"k··ı lunmesına göıe bu muhtarın tuttu1·- dı N ·1 'd k k vası, yeşı u e erın en o u en Yaralı derhal Tire .Belediye has- · nı gı er en üçük çantamı a-
- ı ki · 1 ı· · d duüıı kaçak tütünlin cezası üçyuz·· damak 11 d ld t A ruya ı ren er ne e ene ırmwor u. tahanesine kaldırlmışsa da orada "' ı ı o urmuı:ı u. vrıca evd"" 

lirayı mütecavizdir. f 1 k ı d · w 

Zaman zaman hayata, aşka lfı. ölmüştür. Suçlu çoban Rıza yaka- =====--===-~=::..::::=:=:====-a2:=-:a::c::a-.-a_:ıy:....o_r_um_ . 
kayt görünmek isterdi. Bin bir ii~~Biiiia lanmıştır. 
mü tehzi kadının şımarık kahkaha-
ları önünde hislerinin, fikirlerinin ........................................ .. 

ne geldiğini gördü, ne de en ufak 

bir ümidi kaldı .. İstemiyordu esir 

olmak .. Esir olmak i temiy<>l'du. 

tenkide uğramaması için samimi ol
mıyan muhitlerden kaç.ardL İsterdi 
ki; onlar, bugün saadet bilerek 
hatıralarında taşıdıkları de · mace
ralarını daha iyi anlamak için dik 
biı· uçurumun korkunç sahillerin
de kafalannı parçalıyarak can ve
rirken anlasınlar .. 

Ne yazık ki yine onu her şeye 
mecbur eden derin uçurumların 

. karanlıklarını kucaklıyaıı siyah 

jle SABAH, OdLE ve AKŞAıVI 
Her. yemekten sonra muntazaman günde 3 defa 

Milletimizin birlik kudreti, 
çok kuvvetli ve çok ümitlidir. 
Vatandaş mebus seçiminde ve
receğin reyle bu hakikatı bir ke. 
re daha isbat edeceksin. 

Cümhuriyet Halk Partisi 
umdelerinin isabet ve rnuvaffaki. 

yet sırn. büylik Türk milletinin 
temayüllerini ve ihtiyaçlarını 

hakkiyle bulmaktaki isabeti ka
dar Türk milletinin hayatiyet 
ve kudretindeki hazineyi de 18.. 
yıkiyle takdir edebilmedeki kifa
yetindedir. 

00 00 00 
Cümhuriyet Halk Partisi 

Yapmıık iktidarında olmadııh 
. o 
ışleri uyuşturucu, oyalayıcı söz· 
lerle yaparız diye millete karşı 
gündelik siyaset takip etmek sı
arı Cümhuriyet Halk Partisinin 
reddettiği şeydir. 

00 ıE ilB 
Ulusal hizmet yolunda rnr

lığı ıle cahşmak Cümhuriyet 
Halk Partısi üyclennin bozul 
maz andıdır. 

00 00 B 
İrade ve hakim 'yetin kayna. 

ğ1 miHcttir. Bu irade ve hakiım· 
yetin, devletin vatanda~a, va
t:ındıımn devlete kaı şılıklı vazi
fclcnniıı hakkıyle ifasını tan
zim yolunda kullanılması Cüm
huriyct Halk Partisinin büyük 
esasıdır. Fakat bedbahth. Çünkü ne bu 

arzularınm bir an için otun yeri-

bir kartalın siyah gözleri oldu. 
18-3-938 

HÜSAMEDDiN NURl • • • dişlerinizi fırçalayınız. • • •liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil 
ta kalbime kadar &irdiğini hisset

tim ve Godard seni öldürmek, dişle
rimle boğazınızı parçalamak istiyor-

dum. Oh, allahaşkına aklımı kaçır
mış olduğumu söyleyin! 

Godard, genç adamın elini dost
çasına sıkarak: - Bunların ~ç bi. 
rinin ehemmiyeti yok. Bundan me
sul olamazsınız. Ve artık bir daha 
böyle şeyler vukua gelmiyecek. 

- Bunu nasıl biliyorsunuz? Bir 
şeyler mi öğrendiniz, bundan evvel 
de böyle hadiseler vukua gelmedi 
mi? 

- Belki on beş defa. Fakat kim. 
u değildi. Bunu artık düşün. 

me 
Oliver elini alnına götürerek 

Lunaya baktı ve : - Biraz sonra: 
muhakkak aklımı kaybedeceğim de-
di. 1 • 

Genç kadın yanma yaklaştı. J;,. 
ğır bir seile konuşmağa başladı. 

- MUsyU Hnmand, her şeyi size 
bildirmek Hizını. Deli filln değilsi
niz, a; ve kudurmuş bir kurt gibi 

Tefrika No 51 

.Mösyö Godard saldırdınız. Tıpkı 
on beş gün evvel Kota yapmış o1du
ğunuz şekilde ... 

Svanild: - Oh Luna, şimdi sıra
sı mı? diye lakırdıyı kesmek istedi. 

- Bırakın, kendisine hepsini 
birden söylemek daha akıllıca ve 
merhametli bir hareketijr. Canavar 
asla mevcut olmamıştır. O, dimağı
nızın vllcude getirdiği bir halettir. 
MUsyü Hamaııd, siz Likantropi yani 
kurd cinneti denilen bir hastalığın 
kurbanısınız. Bir nevi sinir zail eseri 
olan bu hastalığa müptclA. olan kim
seler kendisinin bir kurt olduğunu 
zan ve bir kurt gibi hareket ederler. 
Bu dimağ hastalığı çok kere sari bir 
şekil bile al~ıştır. Ailenizde, hasta· 

Çeviren : R. SAGAY 
lık irsidir ve aile efradından biri bir 
çam ormanında, soğuk ve yıldızlı bir 
havada, yanında tek bir kimse ils 
bulwıduğu zaman tezahür eder. 

Godard: - 1şte bunu bilmiyor
dum diye söylendi. 

Oliver düşünce ile mınldandı:
Bir kurt olduğumu tasavvar ediyo. 
runı. Fakat şimdi hatırlıyorum. Bu 
işin ne zamnnd:ınberi farkındasınız? 

Svanild: - Pn2artesi günündeıı
beri, diye cevap verdi. 

Godard: - Geçen geceden beri, 
dedi. 

Luna: - Kilisedeki levhayı gö. 
rünce vaziyeti keşfetmiştim, diye i
tiraf etti. 

- öyle ise, buraya ilk geldiğinız 

gün? Demek ki siz bütün bu müd
det zarfında yanındakileri parçah
yacak derecede şiddetli bir cinnet 
buhran!anna maruz olduı:;umu, ced
lcrimin, kendi cinslerinden olan kim 

' . ı se.crı parça ayıp yıycn mahluklar 
olduğunu ve çocuklarmın da onlara 
ve bana ~nziycceklcrini hep biliyor
dunuz? ve yine, tam burada, bir ka
dıııı yarı parçaladığımı da biliyor~ 
dunuz?,. 

- Tabii, yalnız hareketinizin is· 
temiyerek, iradeniz haricinde vuku
bulduğunu ve sebebinin de bundan 

üç bin sene evvelki cedlcrinizden bl· 
rinin hatası yüzünden olduğunu far. 
ketmiş tim. 

- Hareketimi mazur gösterecek 
amiller bulmağa çalışmanıza çok te
ş7k~ilr ~d~rim. Her defasında ne gi. 
bı bır hadıse cereyan ettiğini §imdi 
görüyorum: Büyük babam, ormana. 
götürdüğü sevgilisini öldürmüş, si. 
hirbaz da oğlunu yemeğe başlamış
~· Buna yavnş yavaş alışacağım, 
oyle zannocliyorum... Fakat burası 
çok soğuk gidelim. Godwd, kolunu 

-
tedavi ettirmek lfızım. Doktora tele. 
fon edelim. 

Çamların arasından geçen yol• 
dan yürümeğe başladı. Svanild ar.o 
kasından koşarak koluna girdi. Oli~ 
ver, kardc§ine uzun müddet baktı 
ve: - Hepiniz de bir haftadanberi 

biliyordunuz elemek, diye mırıldan· 
d:. Cevap vermeden s,·anild karde
şıne sokuldu. Luna ve Godard fener
lerle arkalarından geliyorlardı. 

xxxnı 

Godard, arabalara yakla ırken: 
- Bir dakika bekleyin dedi. Yara
larımıza makul bir sebep bulmak Iii
zım. S\•anild bisikleti alıp otomobi

lin önüne kuvvetle fırlatın. Plağı 

anlıyorsunz ya? ImçUk bir kaza ge. 
çirdim. Olivere çarptım, bu suretle 

kolumun ezilmiş olmasının ve yUzi.ı
niin knnlı bulunmasının sebebi açık 
olarak kendisini gösterir, anlaşıldı 
değil mi! 

Svanild, söylenen şeyleri yaptı 

(Devamı var) 
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23 MART tut ... 

1 --1 
Mektepler Arası Spor Müsabakalan 

Yatak, yemek ve çalıtma BEBEKTE BU· PAZAR G NK, SATIS 
23-3-39 Perşembe odalariyle aalon takımları vel- BlitUn fayıaların aksine olarak, Açık arttırmah 
12,30 Program. hasıl her DeYİ mobilyalar; a.11,ıar. GUnden gUne Adabmız meyanına dahll 
12,35 Türk münği . PL oluyor ve Halkımız lftlrlk için bUyUk bir tsha-

RADYO -
13,00 Memleket saat ayan a- BAK ER (eski HAYDEN) il IOk gösteriyor. 

jans, meteoroloji haberleri. maiazalarında tqhir edilmek- ÖnUmUzdekl Pazar gUnU gUzel ve kıymeUı eşya 

1 Nisanda Başlıyor 
13,45-14 Müzik (Karışık pro· te ve her yerden ucuz fiat .... 1 merakllları için yeni bir llrsathr. (Bebekte Bebek 

gram) müaait tartlarla satılmaktadır. 1 yolunda 38& No. da) hepsi da Avrupa mamulltı şık 
18,30 Program. ~---------•1 ! mobilyalar, en methur Oatadlartn lmzalannı havi 
18,35 Müzil· (0. ns plakları) • kıymeUI blblolar, Bronz heykeller, emselelz Krlstal 

. M··d·· ı·· v ünde Yapılan Dün Maarıf u ur ug . Ed.ldi 
To lantıda Esaslar Tesbıt ı 

19,00 Konll.§ma (Ziraat saati) Fatih Sulh 3 üçüncü llukuk ha.
4

1 takımlan va Saire ... Cumartesi gUnkU gazelelerl 
19,15 Türk müziği (Fasıl heye- kimliğinden: blklp ediniz. 

ti) Tahsin Karakuş, Hakkı Derman, Karagümrük Hatice sultan mP.- •mlllİİlll••••••~---------------· 

Kugün Fikstürler Hazırlanacak 
. - Faaliyette bulunacak ıubeleri i-

Eşref Kadri, Basri üfler, Hasan hailesi Türkistan sokak .ıs sayıda Nafıa vekaleti İstanbul elektrik işleri umum 
Gür, Hasan Tokay. ölen Hamdinin ili.n tarihinden iti- · 

20,00 Ajans, meteoroloji haber- haren alacak ve borçlarının bir ay müdürlüğünden : 
Jeri, ziraat borsası (fiyat) ve varis iddiasında bulunanlann Uç İdaremiz namına Avrupadan celbedilecek muhtelif malzemenil& 

20,15 Türk mUziği ay içinde mahkememize mUracıınt- gümtUk muamelesinin yapılması işlerini takip için 100 - 130 lira üc-

Beden terbiyesi tallmatnam~~ dare etmek üzere heyetler intihap 
nin ıstanbul mekteplerinde tat ı f edilmişti. 

Çalanlar: Vecihe, Kemal Nlyuı retle bir memur alınacaktır. 
Seyhun, Eşref Kadri, Cevdet Çağla lan aksi halde terekesinin hazine. Bilai denemesi, coğrafya, türkçe, hesap ve gümriık işleri mev-

§eklini göstermek Uzere .geçe:d::u Dünk\1 toplantıda heyetlerin ha
ta çarşamba gtlnU maarl! ~ ilk zırladıkları raporlar oku~~ş, ıs~ 
Tevfik Kut'un başkanlıgın a · b l lisesi beden tcrbiyesı ogretmenı 

Okuyanlar : Müzeyyen Senar, ye devrolunacağı ilan olunur. zuları üzerinden , e 31--3-939 cuma günü saat 13,30 da yaınlacak-- ---Mahmut Karındaş. - tlr. Miisavi şartlarda ecnebi lisan 'bilenler tercih olunacaktır. 
1 - Hicaz TW>11re'"· lstanbul Asliye 6 Hukuk Mah- l\[ü b k . tl r....,, .~ I ısa a ·a) a gırme şar arı: 

:ıstanbul resmı u . . f 
toplantıs1!1ı yapan en terbi) esi Vahi genel sekreter sc~~ ır .. 

2 - Şükrünün - Hicaz şarkıs1. kemesiııdeo: l - Türk olmak 
Sevdamı dilim anlatamaz. Davacı: Esma Esin Faulı ça · 2 - Askerliğini yapmış olmak 

ve hususı mek~.ep ~ .. dUrlil- Kendisine maarif mudinyetmde 
öğretmenleri dun m m':xıışlar- b'r oda ve bir katip verilecek, mek
ğunde ikinci toplantısını yap 

1 
r iQlerini idare ede. 

3 - Sadettin Kaynağın - Hicaz şanba Katip Muslahaddin. mahallesi 3 - En a.,agı orta tahsıl görmuş olmak 
prkısı . Hazan ile geçti. Dede sokak no. 10 da Polıs mliteka· 4 - 35 yaşından yukarı olmamak 

tepler arası spo ':il 

dır.G h ftaki toplantıda her cektir. Faaliyette bulunacak şube. 
4 - 1shak Varon - Hüseyni şar- idi Veysel hanesinde iken hilen ikA.- MüsabakaJ a iştirak için aşağıdaki 'e ikaların 30 mart 93fl per· 

kı - Baygın suların. metgfıhı meçhul Zckcrıya aleyhme şembe gunü saat 17 ye kadar idaremiz le\ azım müdürlüğüne nrıl-
eçen a bol bas b .. •e yarın maa-

mektepte (atletizm. voley • · ler başkanları ugun' . 
ketbol yüzme yürüy\li, güreş, boks, rif müdiriyetinde toplanarak 1 Nı-

5 - Cevdet Çağla • Viyola tak- açtığı bo anma dava.sının icra kılı- miş olma ı şarttır. 
simi. nan tahkıkl\tında 9 3 939 tarihli 1 - Hüviyet cüzdan 

bisikl~t şubel~rinin kurulması şimdi sanda başlıyacak müsabakalann 
lik atletizm futbol, voleybol, atış ve filüstürünü hazırlıya -

6 - Sadettin Kaynağın - Mu- celsede ilanen tebligat yapıldığı n:ıl. 2 - Askerlik ve ikası 
hayyer şarkı . Ben yıllarca yanını· de gelmemiş buluduğundan hakkrn. 3 - Tah il derecesini gö terir Ye~aik 

bel 
. . 'tnaliyete geçirilmesi ka- program 

şu ennın caklardır. 
§llll. da gıyap kararı ittihaz olunarak 4 - En son ikamet ettiği mahal zabıta~ından alacağı b i hll ve 

7 - 0 -lk türküsü - lki karpuz _,_ . 
.n<t keyfiyetin on gün tnUddetle ilanen te~ıye veaika ı. rarlaştınlmı§tır. 00 mı 

il M M aa oa 

Son Hadise Etraf mda 
AIAkadarlann Söyledikle.ri 

bir koltuğa sığmaz. tebliğine ve bu sebeble tahkikRtm 5 - Kendisine tezkiye edebilecek tnnınmı zatiarın sarih adre -
8 - Yesari Asımın - Hüzzam )erini gosterir muhtıra. (1917) 

~~-öm~~cis~m~~n~• 45W9t~h~emüM~pe~~ın========~================== 
yet bulacaktır. günU saat 9,30 tayin kılmarak tan 

9 _ Yesari Asımın • HUzzam zim kılınan gıyap kararı teblig ye.- Trq old ktaa .oma cildinize 
krem drmeyiaiz. 

Fenerli Oyuncular Bu Hafta Ankar~ 
Takımına Karşı Oynayacaklar mı. 

şarkısı . Yine kalbin taşar ağlar bu rine gec;:mek üzere mahkeme divo.n
gece. hanesine talik edilmiş olduğu ılan 

10 - Hayriııin - Hüzzam şarkı. olunur. 
sı ~ ölürsem yazıktır san akanma-
dan. 

21,00 Memleket saat ayarı 
21,00 Konuşma 
21,15 Eclıam, tahvilat, kambiyo-

Sultanahmet 3 üncU Sulh Hu
kuk Hakimliğinden: 

Davacı Zeynep ... ekıli Avukat 
Keork Fatin tarafından Kadıköyün 
de stadyom karşı ında Reşicf Pa~m 

'KER~P o K ER 
Tr~ bıçaklan cildi yumuşatır 
ve ylldbıüzl pamuk gibi yapar. 

............ -
Galatasaray, Beşiktaş, Fener -

bahçe Vefa klilpleri bu müsaba -
kalar talimatnamesi itiraz ederek 
aralarında bir toplantı yapmışl~r 
ve isteklerini umum müdürlü~e 
b·wrmitler ve talebleri kabul edıl-

}ıaksız bulmustur. nukut borsası (fiyat) 
Fenerbahçeliler ne diyor? 21,25 NC§eli plaklar - R. 

ıedix.: takdirde maçlara iştirak et-
m .A • 1 d" 
miyeceklerini bildirmı!!- er ı. 

istedikleri gün müracaatlarına 
cevap alamamalarına rağmen B6e -
•iktaş, Vefa takımları sahaya <;~k
tııar ve idare heyeti kararını dın
lemiyerek Fener birinci ta~ımı ~a 
Vefa)a)arm bqmaa 6bıdilııli -ee Ii . 
ga.J!IMU e.,v•4ı ve Vefayı 1-0 y~n
d" GalatasaT&Y Beşiktasa huk
~~ıı JUit6p adQedildi. 

913 deakri ~i.ne rastlaıunıy.an 

lb11 JıııWilt hakkı•~fa um~ m«dt-
~i soran hır gasete-

~ "-ITaner; Galatnsarayklü
c~~- ... 
bilııııl:ıl müsabakJiYa girmeyışnıe. 

1i zor_. bir m.88abaka şe-
rall •oyduk •zu eden girer ~·· 
etmlyen girmıeL ... ~le gel 
ki .as mesele malt •ğil de llılfb. 
a••tere..,,..n~. 

--.erba'hıÇe ••• 91 M• Mla
re llfl7eti )caraı'IM ıaintD .,.na -

.-.-111' u .. BJMl'da yıpnıa&: "iJi 1ap• J r., • 

itiraz eYft):A dafönillecek bır teY 
delildir. Bu bilahare y~ınla~ak 
iştir. Diye fikrini söylemı.~ müsa : 
bakalara iştirak etmjyen klüplerı 

btnnbul mıntaka!-'ltnlll lisanssız 21,30 :Müzik (kilelik orkestra -

oyuncularımızı oy~na ka.bul. etme~ Şef : Necip Aşkın) 
hakeme vcrdigi mzamsız bır eınu 1 - Schmalstick - Kupidan ve 

sokağında ikamet eden Selüde ve H d POKER trat haçaklaruı Beyazıdda Kazım ve saire aleyh le- er yer e ısrarla lsteylai: 
rine 37 ·3g9 .'o.lu doısya ile açılan ı~~~~~~~~~-~~-~--~--~~-----~ 
izalcişuyu dava ının yapılmakta ortaya yeni bir mesele çıurmış - pasişa beş kısımlık aşk hikayesi. 

.1 - Yaklaşma 
tır. d"~'k 2 A.,k a)s' Müessir he) etimizin ver ıgı a- - ~ v ı 
rara rağmen futbolcuların müsa - 3 - Başbaşa 

olan muhakeme inde gelen tapu o· 
kaydında ikametgahı meçhul ol • ıvanı Muhasebat Reisliğinden : 

ade almadan maç yapma:-;ı durup 4 - Gezinti 
dururken bir takım cezri tedbirler 5 - Kavgacılık ve barışma 
almamızı icabettirdi. 2 - Lindner - Raptelle (şaka) 

Cır' 0 .,.ı ı 7 -Mscra.ır? fantezi 
3 - Pachernegg - Vlas Triste 

Bul ~ Gaı.tauray (hazin vals) 
kl~nan futbol faaliyetini tatil 4 _ Künneke • Ledi Hamilton 
ettiğine ..ıair Beden Terbiyai U - operetinden potpuri. 
ımum Mittlörlöğüne mektQp yaz- 5 _ Winkler- Kemanın aşk şar-
dığı bildiril1Mktedir. FatMI ,u- kısı. 

duğu anlaşılan Zlibevdeyc ilanen 

da" etiye ve muameleli gı~ ab knra
rı tebllt edlldiii halde itiraz edil
memiş ve mahkemeye gelmemiş ol
duğundan r. upıda knhiliveti tak-

simiye bulunmadığı ende] keşif 
ehli vukuf raporiyle ımlaşılmasına 
binaen bilmüzayede satılmasına 

besinin tab1ini btin'e!l atş•rırwüş 6 - Beethoven - lıfenuetto sol 
Miliz. Y•dığmm .,..._ 4lo- maJ"or. d v d 

... 'kemece karar ''erilmiş ol ugun an 
"-•ı çeldllM, bulunuyoru. - 7 _ Aubert - Göbekliler resmi 

ve sureti vekaletle bilcümle me!a
rifin tahsiline kabili temyiz olmak 
Ozere 24-11-937 tarihinde mah 

wıq • tarihi nandan itibaren 8 gün zar-
bakalara ademi iştira br.n n- geçidi. 
:re'A klüplerin bölge ba"8m ~- 22,ao Müzik (Operalar. Pl.) fında temyizi dava edilmediği tak-
n lilanssız oyuncu ~ wpn 23,00 MUzik (Cazband - Pi.) dirde hüküm kesbi katiyet edece-
pl"OWsto edcceklri, Fen.-ı.oelıla- 23,.m.2f Son ajans haberleri ve ii ilanen tebliğ olunur. 

« h~~nid~em~~ •:lh~~y;an~n;~;·~~~~~-=~~~=~=~=~~~~(9=3=7=-~3=8=9=)~=~ 
'bolcunun cezalandırılacagı. Paer lıtanLu·. Denı·z Ticaret Müdürlüguv -nden: 
oyQRcularının önümüzdeki Wt~ D 
Ol"llllJıp oynamıyacaklal'IB kam~- 8--3-939 tarihli Yeni Sabah ve 10-3-939 tarihli Cumhuriyet 
!aştırmak ve umum ınild6ılli• mü- gazetelerinde neşredilmiş olan 62 takım elbise eksiltme saatinin (11) 

.. _Aı...u. etmek bere olduıiftı tashihen ilin olunur. (1945) 
ncaat şeklini ~.. _ ~~~-~-~~~~~===~==:==:=~==:==:=;:==:=====;:== 
gizli bir toplantı yapdac•tı soylen- İstanbul Üniversitesi A. E. P. Komisyonun~an: 
mektedir. Gureba hastahanesi 2 inci hariciye kliniğinde 729.11 lira keşifli 

Di vnı Muha. ebatta münhal bulunan 35 lira a li maaşlı 2 mümey-

yizlik için 7 nisan 939 cuma günil müsabaka imtihanı yapılacaktır. 
lmtihıma Ankarada "Divanı .Muhasebat bina ında saat 9,SO da 

bıaşlanacakhr. 

İsteklilerin 6 ni an 939 perşembe gunil aksamına kadar .sarih 
adreslerini havi arzuhal ile Divanı Muhaın:bat Riyasetine vealk&lariy• 
le ve iki kıt'.a fotoğrat'lariyle birlikte müracaat etmeleri lbımdır. 

İmtihana girebılmek için 80 lira maa~dı memuriyetlerde bir terfi 

muddcti bulunmu~ ve bu surtle 36 lira maa~ almaia hak kazanmış ol
mak Jizınıdır. 

Ali tahsil gôrmti.ş bulunanların da 30 lira ma .. lı bir memuriyette 

bulunmuş yine bir terfi mOddeti istihdam edilmf~ olmaları icabeder. 
Mllmeyyizlik tc!'lclsülü. derece sırası takip eden memuriyetlerden ol• 

mak itibariyle 25 lira maa.t almış ve o derecede bir terfi müddetini 

doldurmuş olmak kafi deiildir. İmtihan mevzuu tahriridir. 
Tahrirde ifade kudret ve kabiliyetiyle birlikte sür'at de nazan 

itJbara alınacaktır. Ayni dereaede muvaffak olanlar arasında memu

riyetteki kıdem idaremizce tercih sebebi olarak kabul edilebilir 

.ibrazı icabeden vesaik: 

l - Nüfus hüviyet cüzdanı 

2 - Askerlik vesikası 

S - Tahsil vesikası 

ASKERLİK İŞLERİ 
elektrik tablosu konma işi Rektörlükte açık eksiltmeye konulmuştur. 
lateklilerin 500 liralık !bu gibi i~ yaptıklarına dair ihaleden 8 gun ev
vel alınmış vesika ve Ticaret Odası kağıdiyle 55 lira muv&kat temi
nat makbuzlariyle 7-4-939 cuma günil saat 15 de Rektörlilğe gel-

4 - Memuriyet sicil cüzdanı 

Evvelce arzuhal ile müracaat etmİ.\' ve fakat vesikalarını ve fo-
toğrafiyelerini ibraz etmemiş bulunanlarııı matlup ve ikalan ibraz 

etmek bu vesaiki evvelce ibraz etmiş bulumrnların da yeniden kayıt

larına işaret ettirmek üzere imtihan gUnunden evvel Zat İfleri Müdür-..... Jhlitt-
SeUmiye Ti& 7 AılMS• 

sin:~ Nisan celbinde 316: 329 o
v ul 1 330· 331 doğuınbı p1Ya
guml ar a . . . . yapuıak üzere 
deler askerlik].ertt11 uMJerde top1 •• .ı 
çağrırlacaklardır. Ş Bedeli 
m gU U 30 Mart 939 dur. a n k dur 
nakdi 29 Mart 939 akşamına a 

kabul edilecektir. 

* Kadıköy Aıkerlik Şubeıinden: 
l - 816 doiumdan 880 (da

Jıil) d'Ofumuna kadar hiç pkerlik 
etmemiş olan sağlam piyade islim 
erleri 1 nisan 989 ~nü kıt'alarına 
aevkedlleceklerdlr. 

2 - Şubede toplanma günO SO 

lnart 939 dur. 
8 - Bedel vereceklerin bedel-

leri 80 mart 989 akşamın• kadar 
kabul edilecektir. 

1 Nisanda N!kliy&, 6 Nisanda 
iuvart, 115 Nisanda Ölçme, 20 Ni
ıanda lıtlhk&m ve lfıldak Aetet
!nenleri (eski sabit vekilleri) "5 
RUn taHm ~in kıt'aya aevkedilecek 

• 

lerdir. 
Sevked·ıecek bu subaylarm haiz 

olacak lan şartlar: 
Terhis tarihleri üzerinden iki 

aenc geçmiş olmak. 
313 (dahil) 326 (dahil) kadar 

doğumlulardan olmak. 
Maaşını umumi muvazeneden 

ve maaş aslileri 25 (dahil) liradan 
yukarı ve muadil ücret alanlardan 

bulunmak. 
Bu çerçeve dahilinde ~ulunan-

Iarın vaziyetlerini tebit ettırmek ü
zere şubeye hemen müracaat etme-

leri ilin olunur. 

* yabancı Kadıköy Aıkerlik Şu-

t.esinden: 
1 _ Nisan 939 celbi i~in . 

(dahil) 330 dahil) piyade erlerı 
aevkedilecektir. 

2 _ Toplıanma ıünü 80 mart 
939 pe~embe ıaat 9 da. 

3 _ Bedel nakti 29 mart 989 

akşamına kadar alınır. 
4 _ Yabancı ,ubesinde kayıtlı 

olan erlerin toplanma gününde tu
beye gelmeleri bildirilir. 

meleri. 
Ke~if ve ilişikleri hergiln Rektörlükte görıilUr. 

TORK HAVA KURUMU 
Büyük Piyangosu 
Altıncı Keşide; 11-Nisan-939 dadır. 

BUyilk ikramiye, 200.000 Liradır, 
Bundan battı 40.000, 25.000, 20.000 
ıs.ooo 10.000 liralık ikrami
yelerle ( 200.000 ve 50.000) 
liralık iki adet mükafat vardır 
olKKAT: 

ellet •l•n herk•• 7 Nisan eae gUnU akf• 
mın• kadar blletlnl delı,urmlf bulunmabdır .. 

lüğüne müracaatları muktazidir. " 998" (1898) 

1 Devlet Demiryolları lıinlan 1 
Muhnmıncm bedeli 6550 !ıra olan 200 metre kahve rengi mUflUJl

ba ile 1440 metre Jinoliyom 11-4- 989 salı günil saat (15) on b~e 

Haydarpa.~ada Jıar binasındaki aatınalma komisyonu tal'afından kapalı 

zarf usuli~ le satın alınacaktır., 

Bu işe girmek istiycnlerin kanunun tayin ettiii vesaikle 491 lira il 
kuruşluk muw.kat teminat ve tekliflerini muhtevi zarflannı ekslltlll• 

~ünü aa&t (1') on döNie kadar komisyona vermeleri l&sımdır. 
Bu ~e aid f&rtnameler Haydarpqada 8'8"' biııumdakl Jr.omlayon 

tarafından par.asız olarak daiıtılmaktadır. (1988) 

lstanbul Gümrükler Başmüdürlüjünden : 
Aşağıdak.i if 27-8-939 pazartesi günü aaat 10 da pazulıkla 

ihale edileceginden iateklilerin BaşmildOrlilkteki komisyona aelmelerf 

ilan olunur. 

ı - Posta gümrüğü için bastırılacak 7 kalemlik euakı matbu 

ihale bedeli 216 lira 80 kuruştur. (1904) 
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n ep arak dı 
Hasan Deposu ile Alakadar Olanların Sirkeci Liman Hanın Altındaki Mağazaya Müracaatları 
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KAN, KµVVE'l,, iŞTiHA 
Ş U R U B U 
Umum doktorların müttefikan takdir ve milyonlar• 
ca vatandafa itimadla tavsiye ettikleri en mükem
keJ bir kuvvet fUrubudur. Daiına kanı tazeleyip 
çoğaltır. Tatlı bir İftİha temin eder. Her zaman 
gençlik, dinçlik verir, zeki ve hafıza kudretini 
yükseltir. Sinirleri, adaleleri kuvvetlendirerek 

Bütün ağr1 ve sızllara karşı en müessir ve mütekamil k~e. 
DER M AN Kaşeleridir. Lüzumunda l'Ünde 1-3 

kaşeye kadar ahnır .. uykusuzluk, hal•izlik, fena dilfüncelerl giderir, vü
cut makinesine lazım olan bütün enerji ve kabili-
yeti vererek insanı daima azim, irade, net'e sahibi ~;;;;;;;~~~~~~~~~ffiıj~~~-~ii~~~~iii~~~~iijijiiji~i.jiii~-iiı!i· 
eder, 
Mide barsak tembelliğinden ileri gelen muan-
nid i~kıbazlarda, bel gevşekliği Ye ademi ik
tid .ırda şayanı hayret fayd lar temin eder. 

FOSFARSOL'u; diğer bütün kuvvet ilaclanndan ayıran başlıca hassa. 
Devamlı bir surette kan, k;ıvvet iştiha yaratması ve ilk kullananlarda ıbile mucize gibi tesirini derhal 

göstermiştir. Tifo, Grip, Zatürrie, Sıtma ve umum kansızlıkla neticelenen tehlikeli hastalıkların nekahat 
devirlerinde en mükemmel bir rlerm. şurubudur. Sıhhat Vekaletinin resmi müsaadesini haızdir. Her ecza
nede bulunur. -Öksürenlere : KATRAN HAKKI EKREM 

ADEMİ İKTiDAR 
Ve Bel Gevşekliğine karşı 

HORMOBiN 
Tabletleri her eczanede arayınız. (Posta kutUA 1255 

Kolinos'u 
KULLANMAKLA GÔLÜŞÜNÜZUN PAR
LAKLIGINI TEZYID EDiNİZ. Güzellik ve 
cuibe, aağlam ve revnak dişlerle kaimdir. 
KOUNOS KENDİ NJZE cazib n rtızel oldu
tunuzu hiaaettiren K.olinoa'u tecrübe ediniz. 

Taze bir atızın ve sehhar bir ıülütün saa
detini hiuedecetinize mutmain oıabllinin z, 

Macun teksif 
edildiği. den 

ihtiyacınızı 
uzun müd-

det tatmia 
eder. 

,. Asi in ena 4' 

ISlzl soğuk ~lgınllğından, nezleden, gripten, ua\ol 
ve diş eğnlarından koruyacak en iyi ilaç budur. 

.... İsmine· dikkat buyurulması ~ 
------- ------

İzmir Vilayeti Daimi Ençümeninden: 
(1194090) Ura (76) kuruş ke,~if bedelli İzmir vilayeti Turistik 

yolları ltUJa.atın.a. istekli çıkmam~ bulunduğundan 2490 sayılı yasa 
!ıüldtmlırine göre 16 Mart 939 tarihinden itibaren bir ay müddetle 

pu..v.bdda skl!iitnı~ye konulmuştur. lı>telıılilerin pazarlık müddeti-

nin hftl.mlna .ka.da.~ vilayst daimi encümeninin toplantı günleri olan 

p.u.arteıai ve pe.rşambe gfinleri saat 9 dan 12 ye kadar mezkur encü-
(1.Ul), "984.1# 

Hormobin) 

.Rıza Aslan 
Umum Gazeteler, Mec
mua, Kitap, Fotoğraf. 

Gramofon, Plak, 
Kırtasiye 
SATIŞ EVi 
-0--

DlVRICt 

ESKIŞEHiRDE 

Ses - Işık Kitap Evi 
Yeni Sabah Gazetesile diğer 

GünlO.k ve Ha t !ık Gazetelerin 
Satış erkezidir 

1.ührevi ve cilt hastalıkları 

Dr. Hayri ömer i ğleden ıonra Beyoğlu Atacami 
j 1;arşısıııda: No. 83 •relefon 41358 

SAÇ EKSİRI 
Saçları beıler, köklerini kuvvetlendirir, dökülmesini 

6nler, kepekle:i ğiderir. 

İNGİLIZ KANZUK ECZANESİ 

'- ifil B!L<ilu - İstanbuL !! 

lnhisarlar İstanbul Başmüdüı·liiğii.nden: 
J 

ı Nisan 939 tarihinden iti!:ıaren boş rakı şi~oleri sstın ahnmıyacak

tır. Ellerinde idare monogramını havi lıoş rakı şi,~c:ii L..:iunupta satmak 

istiyenler mevcutlar;.nı 31 Mart 939 ak4>1aP11na kl!dar İdJtrenin Kıuumpa 

şada kiin tuz a.ınbanM getirmeleri ilan o!:mur. (1858) 
• 


