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Cemiyette. Her Şeyin Üstiindeclir 

v..- ' HOSEYIN CN:llO y,•• QIN 



f.,_ S9 

Boğaziçinden Korkulu 
Ye Heyecanlı Bir Geçiş 
lloğazın Her Köıesinde Büi Bir 

frisalı, Bir T elalı1ıe llekliyortlfı 

SEHi'R HABERLEA·İ .. . . . . . .... -

tstanbul belediyesi iktısat müdtlr 
lüğii kasapların perakende narhın 
kakhrılmaın ft1& ~ hat 
kında yaptıkla.rı ~ 4alml tıaeü.. 
mene havale etiQi06r. ~
mliıe göre daimteilCllnıen ~pl.ım 
mtıracaatiili ben6s tettik etmemit· 
tir. Maımafih bu teklif yerin~ gö 
~e'Mektedlr. 

Etin latanbalda az ohluiu bu· 
gilnlerde be1ediJe etin :narhma kal
dırmayı tAAH)reü bulmılrtad.\r • 

Metriaf;iftlif~ 
Top Atıfları 

20 marttaa itifarea .U. okulu· 
mm Metris GifUiği bö)leabıdeki atıf 
talimleri .....,..,ftır. 

15 HaBirana kadar ller sah gl
ntt ..e ~ may.mtan itB1arm 8& hllllra 
na kadar her ~~e ~ 
ıWerl abl omıı.eua lletliıl tlld
li WSJ.gealııde 1eııtkM ÜIP atlllm 'P" 
pı1acaktır. 

Aınca 26 nislllldaa ıa __,. ta 
rihlDe lrac1ar ,,. ba tarlhtm 15 laa
ziran. tarihine kadar her çaqamba 
ve pP8l'teal glbıJeri de YePJlröY Da 
Florya arasındaki bolluktan denize 
'Ve denis hedefle!tne de hakiki top 
atJelan yapllacak "" aynca 6, '1, ve 
ıı m&JIS gt1n1erincle de Ketria cift
liiindm abl)ar yaplaeaktlr. 

AOI yapıl•eaiı glbı1erde, atıt &· 

raziaine ln8aD ve hayvanlaım gir. 
1Dtwi btiyen menedllmiflir. Atıt sa 
huı hududuna bulunat.ak olan nlS
WcQiiıı in lhtaratma ve lpfttine 
cUkht ...... -. .... t aeteeek 
~ ............. edil-
-- a1lbdarfara eh,, .,.. l>ll-
Otbailtlr-

Yyduı teNipta BUarall atış 

•\u' .. ldllncle ........ pd,ıllna 
.. .....ı. iM•• Jl;ilr .. a
maaı ve derhal atıl okuluna h.Rber 

~---

....... ,. .......... 
tleJel ek..,...._ 

Belediye sabıtw beledly.e td. • 1\Aol!l,,,.,.,,.,.,,..-~-~""""'~VV\;I~· 
mataa na.yet etımyen ematıa ,.,.. rousJ11: r•ı.ıımı~ı•llW!llllr8 

tıp mücadrk"' fickletle devam et
JDektıedir Wye- aabıta memmta 
n tarafindma 15-ra para ..e mu'1 
tıallf a.ıar veıilmio w U ldJo da 
ekmek mtısadere oımmnıotur. 

T .. lr allRen ,_lflir 
f8tanW belediyesi tarafmdaıı 

kazalarda yapılmam ieap eden yol 
larm tamiri iP.I teıtleu l:QCS.000 li
ralık tahsisata,...._ te -...._. 
dilen yolların 1fsteal her on bet gtiu 
ete ~~ bldiıilJDektedi. 

Bir 81'olnCI ,_..,••tlı 
Bir miti.det evvel GUmrtt Mu

ı.taza teP11Atı ta~ndan yak&
lan•n eroincilerden )(i'llal, Vasil, 
Anasta&, Marto, İspiro, Osman, Ze 
~a, Hafim, HüsQ"tn, Askiyan, 
)(aryan •e Aravinin suç omkları 
ve kendilerine ser'maye veren fakat 
m türlli ele geçrilemı;ren Mibal 
niluqet clb yakalanarak lııtfsas 
J[a)lkemeaine svkobıımıqtur. 

y ....... 
Ectfr:tieH Faik isminde bir adam 

dfln ala-eak yllzflndeıı Be19ilu
da telllU:r.k yapan Vasili göpUn
clen .,.. karnınflaD' lrtçatla aln' su
~ 7aralallllfbr. Vasil derhal 
Be,-Oitu 11_.ı:anestne kaldırıfmıt
tJr, Saçla Faik yakalan~. 

--
TAKViM 
, .. ..,,,.eu ctnflı..,..uM.W 
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Hitler Memel'de 
r {Baf tarafı ı tacl _,tada) BOyllr ıtntanya, halihazırda 

CUıhurratıi izi 
nakl Çayları 

Ankara 23 (Buaual) - Cim· 
hurre\aimiz tarafından bugUD Çala· 
kaya BiJ.-ölWl•u ~ 
saat ıı de-* aenalN ._... 
prefine bir çay ziyafeti nrilmiltlr. 

buatı pbl, )(emel AJmany&y& avde- blltUn meaaiıi Polonya ve _Sovyet 
tinin Utvanya tarafından g6n8l n- Rusyanın muvaf akatını istihsale 
zuiyle yapdıiul bir hareket otmadı matuf bulunmaktadır. Vartova - R.. .._ .. U • • lı kanaatindedirler. daki fngfliz sefirıne kendılerine .. me,~ narıcıy 

Gazet.e Polaka, mebua Lechni- kartı İn•iltere U&rafından hiçbir Nazınnın 
ekinin tu beyanatmı ellemmiJetlo taahhilde aırifilmed"i halde Ro -
tebarb ettirmektedir: manyaya kartı sarıh aahutlere •i- B 

Lltvanya karanıu ahval ve fca- rişmek muhataralannı göze al- eyanatı 
batın gerçekliği 0nt1Dde vermeie maktan korkan ve sov' et Ru yaya Bükret: 23 (A. A.) _ Jtad• 
mecbur k a 1 nı 

1 
f t ı r . Bir sa. karşı siyasi ve a kerı taahhutlere Aja1111 tebtit fNl17or: 

ne evvel Lttvuıya ile Polonya arama iPri mekte tereddut eden Polony~ Bqveldl Balin•ko Afliıdül 

l•rkaı 

ideal 
Bir Cemiyet 

. Bfrkat l'iln enel •lime naat6aa 
ltçileri blrlifinin 1edi ayhk faali
Fetlnf s6steren bir bl'Oflr pgti. 
MltAvam fakat m.temH bir tahta 
mama mtlbmmeı bir nlmuneiini 
sbler &atine .kona Mı t.l'Oflrl 
.,qında.n •nuna kadar bo,tt Wr 
alAka ve memaQDfyetle okudum.. 

daJrl münasebetler )ıakkıada yapı· lılan ıkna etmesi içm talimat veril- heyuatta buhınmu,tur: 
lan anlqma iae iki memleket ara· miştir. "- Jlemleketin bazı mmt&b- •.ıı:~:..!~~) - Dla aballl aar sefirJeri1ıe yaptıiı konnawna .__ 
amdaki menfaatlere mtıtekabil bir B. Beck'in nisan ayında Lond- lannda Dirkaç sınıfıu sillh albna a:ııuuuw PırlllUll parlak bir -etti _._ ,_.. 
...- m,et Uz.erine dayanmakta rada yapmış olduiu ııorllımaler, çalralmıt olmUI mftnbasıraa iht> bqılaıuf ft ....,..._ bBılir- ~ada ilıi -leltet -.ıald dır.,, ihtimal ki katıdir. ,atl-biyetWdiz. Binaenaleyh Jı:ı.. <liiim doot lhlpr ~ 1ıa -ımı 

818811

- sfbıdon si•• Kebwı, Polonyalılarla uıvauya· Oirenildliine a:öre, lııa:iltere tul hudutlara yaldqmamış" :ralı IOll budut--...ıald ldıulanm lamıetlen- oldutanu tebaraı 

Yapılıan ifler çok veciz bir fe
Jdlde ve rakamlarla ifade edifb'or, 
Japılacak ftler de kısa fakat voıli 
cUmlelerJe hUJlaa edill7ordu. Bu 
faaliyete kısaca bir söz sezdire. .. 

lı1ar arumdaki teoriki mesamin P ile FNnsa, halihazırda beynelmi- laf!IUT&eaktır. J'ier on \'e,ya onb.. ıöaterir fohiraftan ela sincleriyo- ettiren samimi beyanab burada 
lecekte de ahenkli bir tekilde de- lel bir konferanun içiimaına müte- san iflnde enternasyonal hava 1- ram. memnuniyetle karşıl&nJDJttır. 

Um: 

Birliiin ite h&fladWı amu 
kMUUlda 190 lira 1 kuruta ftl'llUf. 
Yedi aylık bir faaliyetten sonra 
bu miktar 1111 lira 54 kUl"Qf& oık
Dllf· Birlik, yedi aylık faaliyeti 
sonunda yansından fezluı &auı
nın cebinden çıkmamak taıti7le 
2843 Ura 70 kurut varidat temin et
mif. Yine yedi ay zarfUMla hutala
nan itçilere 289 lira yardmula ltu

vam edeceği Qmidini ~ • allik olan Sovyet teklifini derpi' mid ettiifmiz sfbi i7iJef1ne Uatl- Gaıü bWJla IO dakika zar- Gönderdilim fotoiraflarda ek-
dir. etmektedirler. Bu teklif, evvelce yatlar derhal terhis obınaeaklar- tmda ._. -.....ma Geaenl Ki- aelins Köeeivanof General Xbım 

Muhafuak&r orplll olan Czaz bertaraf edilmif idi. dır. O zamana bdar bu taıa.,.a- zım Dll'lk. Bdn. Valili, Garbi Dirik ile ...;;. "•ü k " ~: Hitloria lllk• clalall -...-ıı faallı* bir a- Tnlr7a U-Volill ft 'l'ld< Buı. dlr • ..r-. r en sortılmekte-
"Bu ilhakın ne neticeleri doğu· Memel: 2S (A. A.) - B. Hit;. nr vernı•me.tl ~n leabed&n ted-raooıiı lımtız meçlıuldilr d!Jor, ft !er, tiyatro bilawnln balkoa••· birler aluı..,.ıır. B-.ıe.rı. ıı. 1::111."""~""~~~~~ 

:am::.=a:; ~ ~:-eı: =~·::!:m~~.::e~ .:~:; k.ue:n.drte9:!p:ı;:aırs~audı~a:n:ıe:~m~?ın~"ec11ı~ı~ım~:ı:~_: LODdrada Malafyada 
rin mevcudiyeti oldutunu bildiriyor. dakika süren kısa bir nutuk aöy- ,, ,, _ 

Fnn8IZ nt11tlluellnl• Iemif ve demiştir ki: cektir. Demiryoıt~nnınmutadtıa- y 8 n ,. s a ı• l8lelı lerl - BUtüa Alman milleti adına, fı~ınde hiçbir de~fklik olmıya• evınç 1 
lunmuş. 

. Bundan bqka hastalanaa ite; 
lenııi tedavi ı~a doktor, mahke
meye dQfen ifcılenn haklannı 18a;. 
dafaa ~n avukat tubnuf. Ve 
çilerin gerek ~Ultflr cflletinden 

Paria, 
23 

(A.A.) _Hana ajan- aizleri Memel Almanlannı selim- caktır. HGk1lmet, iktısadt ve ma. 1 ... FraD8LI cuete(eriDia bugiakll larım. Sizleri, bqün biyük Al- it fevkal&de hiçbir tedbir alm'- nıı· ıaklar e· 6 H 

- IU ııuntle bliliııa-"" maıı rayhımızın daltlüae almakla mıştır. ÇtlnkO yukandaki barak&- ır un 
Malatya ( HUllUlll mu1ıab1rimiz- kifafı, prekae istikballerinin 

den) - aı ıtın partide yapılan me. mini iefn IAsım selen tedbirleri aı
t.edir:: bahtiyarım. Sizleri, ec<Udınıaın tın normal bir kadro içinde lnki-

"Memelin, PoiolıYUWl ~ topraiına yeniden 'llafbnyorum. şatı llzımdir. ll&diselerin tam 
ae müncer olalı ill•li,.... nll-'81l O toprak ki, onu ne &iz unuttunuz bir sOkdn içinde mtıtalea edilmesi 

Pö&it JUl'Dal diyor ki: ne ele o &izi unuttu. icabeder. 
''Teh'Mremn &dlD8 geçmek çn, Alman milleti adına, büyük Al- Şunu ehemmiyetle kaydetmeli • 

Paria ve Loadn, AlmaDJ'UllD tehdi man raybına mal o"8ak baDlinde Tfm ki, lhtiyatJarvukubulan davete 
dillıe JMrUa buluMn bütlD Baltık ki erkekçe aeb&tmuzclan dolayı siz- derin bir he7eeanla icabet etmif
devletlerinin VarfOV& etrafmd& top tere teşekkür ederim. Bunu, li- lerdir. Devlet mekanizması mü
iamna•anm kol&Jlaft:ır11mabdır·• derinize, en bahadır k.ahrapıanların kemmeJ bir surette işlemektedir. 

l'lpro ~ ki: t&fldıiı nifanı vermekle en iyi JU· Bo bize yalnız bir aııror hissi de-
"1835 alfm yaalm,.uacla, )fe- rette ifade edebilecetim. tfl ayni zamanda katı bir emniyet 

llllılde ytlllde 18 UtftDJ8b, )'llD Sizler, zayif bir Almanya ta· hissi de vermektedir.,. 

31 •ı.ıp w yil8de' 3 e:. dllW milli.. rafın4an terkoltıocluuz. Ve tim· • ı • -

,.._.. meveuUL Milletlerin •endi di, kendi maıkac:lcterab -bakkuıda L 1.. • _;ı B ~ blldm oJmalau karar vermiye hallll' kuvvetli bir enıstanua ;,. 

Lama. .. (A.A..) - iMi ulıü Co
~ ........... '* llo. 
mba. patlıyarak 200 yardalık bir da· 

Jre dehilhıd8 .... evlerin camlarmın 
lm+nM1!'8 ...,.,. 'ftl'IDie '" cad
dede bilylk aU- zayiat 1Qktur. 

DICER INPILAJa.AR 
Lonclra: il (A. A.) _ Birmina 

bıam aokafında iki fiddetli intılik 
olmw, ve iki n Jllrıl•lfhı'. Ctvar-
dald biaalarm da camlan kuılDUf
tar. bd kam hatif eantte JPara-
la111111fbr. Polll, Mt kiti7f tev
kif etmJftir. 

lııelgtwla Ahnallyanm ihdu ettiği Ahnanyaya döntlyol'llUBUZ. Dünya- G 
,.... ... mi bide8ine söre. limdi e nan belki de hoşuna gitmiyecek, azeteci 
~hlJr.im bulUIWJOI' demektir. fakat1UDD 1Öylemek mecbubetiD• .... -1....~,L' ~ ,,.I.• lı r.!-aıvetı• 

........ 5 f.. de7fm ki. ba yelli .....,., .. s- • . ~ P#CU" ~~ ıl-eUI 'J' 
.................... -,..... ... ...... - .... ............ .... lıli-.ft. ... 
la blıul eUi!" J'4tti sisler, 1ııiınat A11Da117anm or- v.....-: 11 

(A. > - wa.o•. ..-Epoqııe ..- .ıı,.,.. ti: tuıncla >'- dıtor Almanlar- da lnlifu - oloa ..,_ P- 0-1111 -
''Bul devletlerin bili Alman ta dan daha iyi anlareanız. zeteainJn bat mWaaniri Stoaialaw ..._.,. Mackicwiu, dla tevkU edilerek - • 

arrum kaqlamda bir1epıette tered Sizler, hudut nuntakasım te.. b ı..-..ı... '-- tmnır (&•·----') _pazar -ıı-1a 
d 

ereza - aaA"".us .. tecrkl kampına ..._ &'""" 

dit etme'ari aebebi anlaıdamu. Bi· kil e ıyonunuz. Terkedilmiş ol - sevkedilmiftir. Selim ottu llııraJdmhı Torllah _...., 
• lliiyleaditiDe göre, 1N devletlel' mamak ve insanın arkasında kuv- ı--· lılllıliloriııl tdılilıdl biz ...i,.,ıe dil · velll bir Almıuı,ya btılıınmak ne de- Bu tedbir için esbabı mucibe ıımda, kıl nı-ı.p -lııde.Id 
..---··. Fakat bir mtt- ıııek oldutanu daha l7İ Iıileceksi· olarak B. Macldcwiez'ln birçok J&- larlua ıçm.ı., "" ~bir ... ~--- zılannm efilrıumaı:ni,yenill milli eet bahmdu'8 Bedel Kadir tarafm-

dafaa llareketi yaparken sbe esasen niz. fldaf dua. ._ _.alım .kurdu talırllı ede Bırllitmiz, hıç~Ir ...... mıı- m aa1a olan il!madım aanaıa- ~ ..-ya lıolNr Yeril-fi, devlet memurlann.uı haiz ol- mittir. MakalHMe Torbalı juıdar-
>J' lwle mılle ecliJir mi!., mıyacak ve hfç bir devlet bunu kı· cfuklan otorit'"'..ı aaf .ıı11.n-.. ~ ıı.-

Ordre JUl)'Ol': ramıyacaktır. Yirmı sıkıntı ve VJ& a • ......, .. - .. &• ma avmutam. C • ....., .. .,.isi ve 
•'Da..·"~- bedbahtlık senesi, b zı kuvvetlu· haricı ve devamb vaziyet kaqı- htlkUmıet doıktonı tarafındua _ .. ,. A-ıf ... ...- Almanya bir .kere sında bir boapııluk hav&11 ricude ~-

"adalet JI~ hareket., dirdi. Bizler. şilldi. b&fk.&l•n•••n •etirmeii iatihdaf eder mahiyette lan tetkikat ve tahkibtta, lruyuctan 
~-~-•1411İililill~. l'abt, Ala- •le~ beldiyel»ilec.ejimııı biliyo • olması söaterilmekte ve bfith ban- çl.kanlaıı ceseıtin eweJce tegayytıp 

&DJDda ve Sldetlerm flba- ruz. Biz kimseye fenalık etmek is- 1 eden Mustafa adında 18 yqmda bir 
b lll'Ulllda da ilerj sUr9nll <*il temlyor11rJ. ~ ıcat bıze de fena- ann Polonyada efürcla om°" bir pncıe alt oldutu anlBIJ}m• ....... 
ı... ..a..ın _ ......... )(--

1 
glb l-"' ,~- -»..._•.a..e.a.-e-';... istikrar vOcude ~etirilmeai aaru- ...... 

.. _., .....,_ 'llllUÇ& 
1 

Alnia._ • .... 1 .. ., .. - JllWJ- ...... 1 ,.. t l bi d i Mustafa. tberindeki -n..:- ve 
olU bir fllırin ifllakı esnasında da- Şlniitt hak ia en mukadde hede- r 

0 
an r ev rde milli birlik sa- _.,._ 

hi 1939 martında Alman 
.llMiH var-•• bulunuyoruz. basındaki icraata münafi oldufu ayakkaplarmdan tanınabllmietir. 

• ya, IJo. . --y • bey.an edilmektedir Seyyar aabcıbk yapan Mustafa. 
hemya ve Moravyayı boyunduruğu Sizlerı, Alman r~ının eskı Q,ye- • bundan bir ay evvel Torbalıda te-
altma aJarü 11.aJdid gehreıBini diba· teri ve •17.Ak Alma• raylı•n en H8 -·~ 
,_ ~ gtlııdenberi bllllla genç vatand11tlan ıııfatiyle selim- - 8lılrl Pefe.d ~ ~ tl- 40 lira 

IDymetiul ~ylamt;V:" Jamn... Çlllllnllll B111Mnfte psetesi JUJyor: I Budape,te: 21 (A. A.) - Ha- Kuatafanm uaeamwa lcLHema 

ball eeç1m yoldamallllldan m gös makta 'bulumqtur. 
terilen aanmetler aramda mlDI eet . Benim handan ~ıkardıtım n 
famet lninlntia IUUBll8tliii duyu. tice fuclur: 
lwa 11ea1alpra kadar ytlbelen bir Cemiyet kurmak, mahteut 
elklf tufuı IJOtDa KaJatyr.yı çmlat- veya eenaf t .. •tJdlllerl Tflc.de ... 
tı. Balk Dete •e eeWleindea pleya- tirmet ve bu cem etlert muta
n& gelerek mitır tefi aUretll ft can- zam bir proıramJa •• verlmH bir 
dan ıem tezahüratla alqledı. N• fekflde tebımnOl ettfnnek tok 
te içinde çalkanan Malatya halla- si~ bir f~lr. Bana bqanut ~in 
blpt.en gelen bir arzu ile mDU 18- ~ zDmrenin mutlaka y'bbet Mr i9-
fln babunım ke1Hine dotru alan et timat olpnlafa '9Ull olabilmeli 
ti. Baftlllll boauklufuna ratıDen f&IUır. Birçok cemiyetlerin mu
ull vatandqlann yOzlerinde derin. ~attak olamamaunm ve lzaıun 
bir memnuniyetin izleri görillmekte ıtlmaduıı kaybetmesinin sebebi ~u
ldi. Tehalükle o uiz ölüyü M)imJa- dur. Halbuki 11,'Çi ıigort.alan tesis 
.... lr-Gır•:kt•. We blıriD ı. etmiyen, içtimai yardım teşkilltı 
....-,.. ,_... '*.ut • ...-U tamtm•a•-. ohmyaa bili melda! 
lllr lll&tlrı.11 ... ...._ •••ua .._ t. b9 sfM .... 17ett.m cet blyit --·r;r - ............... . 
mtttevul mermer ........ ....,. llatbaa ltofler IMflhil ~ 
)'atUl o l8retlf ...... ldnde halk CIJtlerf ha ..... Ye 11111vattüi 
80IUIUZ bir eanı ile clurdu. Cnde• yetten clol&11 tebrik eder \'e ~ 
pleD en derila bir a.ula milll lflfin eemf7etlerl,a de 1Mllla Mr lrnelı: a'L 
.. behe•nı ........ Bl7Dk am detmelerlllf temenni eclenm. 
DllD kabri bqında topla•• llUAAD ~~•· Mlk . 8ade ıiX.K IU\.llAI 

OD Wecl.Je mimarı Saki -
Erkan tarafından .nn - )'ettftir- Sa'_,_ 
mit olen bu mukadclel - ,. ven- 111 zade 
im'* aatuktu..,.... bltUn vatan W' ~ bqlanm •Çlllll ve .... ..; r apuru Tela 

uta ile dakflrı•an:a etBmi§leıdhı 

11....a '* ma11l}'atte w ~q Bir VaıZ~ette 
ruhundan doğan içti sevalye terdi- <....- ı iıllDi _,..__.,._, 
IUR olu bu aeruae umwnl uygı Bora tahl•8Q'eal yola çıkan1m1f ol
lçinde aon verilmi'*'1'· ı.tnıap iti- duiundan busün akşama doiru va.. 
nünde Jıfalatya içhı mn•zam btr b mahaDIM yetieeceği •nlel'lmü
r'"k programı hazırlanmakta ve tedlr. Vapuda bulunan dört _.. 

alk bU cUnt1 abmnalıkJa 1ÜUl JOlm Keiwln vapuru ....... 
tedtr. Bu umiml ve carıduı tenbll· dan ~ 
rata alt ~lerl posta De &IDderi- Hı allı .. ,_.,. S14ıbMe nııa. 
JOl'UDL IQ • daimi aurette JllUNberJ dtıl 

' llQıt rANııa bwnbaek yola çılrmp. 
''Roın1DJ811111 ve Polonyıııııa ktısat V ekilinia voı AJaD11nm daimi llllllıablri, H giıe Drnldhı!a Y......,. 'rityUıxhn 

idıkllberl ımrtantabllir. Püat an- tetkikleri aaat zarfında Kacarlatan~ terke!- S-Blloeyia etlu --.. .,._ 

Jlenbı V&plll'UDUD bu&la '9iJ 
llut yu:m tehrlmbe .._. he1d 
meldecllr. -caıı - ,.,,......_ telıdidlne A1t1ıara 

23 1
_. _ - ıııete dant etlitııdf.llr. IıM,. llehM Ba•a, ......,_,, F 

maruz bulunu dnıet*in koUektif veldll bulilD elektrik liıbti etili da FRANSADA MAHKOM OLAN parama taırnaea aNlnalelerdir. .__ 
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S.yfaı 4 

İki Analı 
Çocuk Davası 
Neticeli!ndi 

Bundan bir müddet evvel hadis 
olan ve büyük dedikodular uyandı
ran ıki analı çocuk mahkemesi ka. 
rannı temyiz tasdik etmiş ve küçük 
Nermin asıl anası olan Fatma İlha
na venlmiştir. 

Hadise şudur: 
1930 senesinde Fatma İlhan is -

minde bir kadın doğurmak üzere 
Gülhane hastahanesine gidiyor ve 
nisaiye koğuşunda dünyaya bir kıı 
çocuğu getiriyor. İsmini de Ner -
min koyuyorlar. 

Fatma İlhan hasta \'e bitap oldu 
ğu için kendisine çoccuğunu ahp bu 
yütmek ve noter senedi ile istedif. 
zaman iade etmek istiyen Ali İsmin 
de çok şık bir adam mi.ıracaat edi
yor. Zaten hasta ve kendine bak
maktan aciz olan Fatma çocuğunu 
sağlam, bakılacak bir kapıya veri
yorum zanniyle Aliye \'eriyo._ 

Aradan zaman geçiyor. Anne ço 
cuğunu özlemiştir. Görmek için de 
li oluyor ve aramıya karar veriyor. 
Uzun bir taharriyattan sonra niha
yet Nermini bir rnahallebici yanın
da gorerek götürmek istiyor. Fakat 
götürürken Ali gelerek çocuğu al
mak istiyor. Aralarında çıkan kav. 
ga neticesinde iş mahkemeye akse
diyor. 6 ıncı hukukta duruşması ya
pılan bu meselenin aydınlanması i
çin çocuğun ve anaları olduğunu id 
dia eden iki kadın ile Alinin kan tah 
!illeri yapılıyor. 

Bir tesadüf neticesi çocuğun ka. 
nı Ali ve karısı Fatma İlhanın ka
nının grupuna dahil olduğu görülü
yor ve tıbbı adlinin verdiği raporda 
çocuğun Ali ve karısına ait olduğu. 
nu, Fatma İlhanın çocuk üzerind~ 

hıç bir hakkı omadığını söylüyor. 
Raporu dinlJycn davacı avukatı he
yeti bakimeyc bir sual soruyor. 1ş 

te o bir tek sual kararı büsbütüıı 

değiştiriyor ve Türk adliyesini yan
lış bir karar vernıekten kurtarıyor. 

Sorulan sual şudur: 
"- Ali ve karısı Fatma İhsanın 

kanlarının bir olma$ı bunların ya . 
kın akraba olduğunu gösteriyor. 
Bunlar hakıkatte akraba mıdırlar? 
Hayır r;u halde kanlar da insanla,.. 
gibi biribiı ine benzeımiş, sonra Ali 
ve karısı 1935 senesinde evlenmiı:;-
1erdir. Halbuki çocuk 1930 senesi~
de doğmuştur. Saniyen Alinin ka
rısı Fatma 1hsanın kendi ifadesi ve 
raporlarla çocuk doğurmak hassa
sından mahrum olıluğu anlaşılmıştır 
Şu hale Razaran çocuğun müekki . 
lim Fatma tlhana iadesini yüksek 
makamınızdan dilerim.,, 

Heyeti hakime yaptığı islişarede 
iki analı çocuğun asıl anası Fatma 
İlhana teslimine karar vermiştir. 

Dava bJJihare tmyizce de tasdik 
edilerek çocuk a ıl anasına verilmiş
tir. 

Radyoda tew. all edllen 
plyealer 

Ankara: (Hususi) - Baş-
kaları tarafından yazılmıs eserler
den parçalar alarak piyesİer tertib 
edildiğinden dolayı Ankara radyo
suna müracaatlar yapılmıştır. 

Geçen gün İstanbul konserva
tuvarı f tanbul konservatuvar mü
<lilrli Yusuf Ziyanın bir romanın
dan alınan temsilin de Ekrem Re
~id tarafından yazıldığı iliin edil
mişti. Şimdi de İbni Refik Ahmed 
Nurinin oğlu radyo idaresine mü
racaatıa kendilerinden habersiz 
oynatılan bir eser için telif hakkı 
istemiştir. 

Öğrendiğimize göre radyo tem
sil kolunda esaslı islahat yapılma
sı kararlaştırılmıştır. 

HALKEVLEIUNDE: 

KONFERANS 
Beyoğlu Halkevinden: 
1 - 25/3/939 Cumartesi günü 

saat 16 da Evimizin (fepebaşındaki 
merkez binasında Ankara Hukuk 
Fakültesi Profesörlerinden Bay 
Mazhar tarnfmdan (1leri den~ tica
reti hukukunun seyri) mevzuunda 
mühim bir konfrans verilecektir. 

2 - Herkes gelebilir. 

.......... ~······························· 
~naf ve tüocarlanmıza: 
ÇOCUK bayramı yaklaşıyor. 

Vitrinlerimizi çocukları alAka
Iaııdıracak surette süslemeğe 
şimdiden hazırlanalım. 

YKNIS.A8All 24 MART 1931 

WfİUtmt lMIAflM ~ 
Katmerli 
Katil 

Habili öldüren ve M. Keskini 
öldürmek istiyen Osman Tetik 

Bursadan bildiriliyor: 
Geçenlerde Orhangazinin GUrle. 

icedit köyünde işlenen feci bir cina · 
yetin muhakemesine dün ağır ceza· 
da başlanmıştır. 

tddiaya nazaran, Osman Tetik 
adında biri, köyün imamı Mehmedın 
kızı Şadiyeyi istemiştir. Fakat bu kı 
zı a,Y.ni köyden kahveci Hüseyin de 
istemektedir. Bunun için imam, kı
zını istanbula kaçırmıştır. 

Osmanın mahkemedeki iddiasına 
göre de, kahveci Hüseyin, kendisine 
haber göndererek tehditte bulun
muştur. Ve (- Seni köyün 38 evi 
namına fedai olarak tepeliyeceğim!) 
demiştir. 

Günün birinde Osman Tetik kah
vede bir iki arkadaşile konuşurken 
içeriye birdenbire Habil isminde biri 
girmiş ve: (- Al Osman!) diye ta
bancasile birdenbire ateş etmiştir. 
Osmanın alnına giren bu kurşun o
nu şaşırtmış olmakla beraber hemen 
elini alnına dayıyarak yarasını tut· 
muş ve kendi tabancasını çekerek 
derhal Habile ateş etmeğe başlamış· 
tır. Fakat yarasmın tesiril" lı::aç de
fa ateş ettiğinin farkında o\.namış. 
tır. Habil yere düşmüş ve ölmüştür. 

Diğer iddiaya göre, Osman; Ha
bili öldürdükten sonra kucaklayıp 

kahvenin peykelerine getirmiş ve o
rada da ona ateş etmiştir. Osman 
da Hiıbile: 

- Al snna-.. diye tabancasilc 
cevap vermiştir. Osman, kahveden 
fırlamış; evvela imam Mehmedi, 
ı:;onra kızı istiyen kahveci Hüseyini 
aramış, fakat bulamamıştır. Bunun 
üzerine Mehmet Keskin adında biri. 
ni bulmuş, ona: (- Siz bunu teşvik 
ettiniz de yaralattın.1z!.) diye taban. 
casilc ateş etmek istemiştir. Lakin 
tabanca ateş almamış ve .Mehmet 
Keskin kurtulmuştur. 

Osman Tetik, mahkemede verdi
ği ifadede: 

( - Bir gün evvel Habil geldi. 
benden para istedi, açım, dedi, çı

kardım, kendisine para verdim.) de. 
miş, halbuki Habil öldükten sonra 
üzeri aranınca (37) lira çıktığı için 
onu para ile hasımlarının teşvik et
tiğini anlatmıştır. 

Bu muhakemede bir çok ahıt 
dinlenmiş ve muhakeme talik olun
muştur. 

118 il 88 

Dinarı kurtarmak ıaz ım 

50000 nüfusun hemen 
hepsi sıtmalı 

Dinar (Hususi) - Afyona bağh 
Dinar, köylerile beraber (50.000) 
nüfuslu bir kasabadır. Kasabanın 

her tarafını ırmak kolları sarmı~ 

tır: Pınar başında Mendires, Dikicı 
ve TŞJklı sularının kolları sarmış 

ve mıntakay.ı bataklık bir hale ge· 
tirmiştir. (50.000) nüfustan sıtma· 
ya yakalanmamı§ tek bir kişi yok
gibidir. Hatta gün oldu ki sıtma 
memleketin doktorunu, eczacısını 

bile tehdit etti. Dinarda tam bir sıt
ma indeksi görülmektedir. Dinara 
tahkikııt için gelen merkez müfet· 
tişi Sayın Nazif te bu vaziyeti gör
müşlerdir. 

Ziraat Bankasının devlet kinini 
satışı yılda (300) kilo yani (75000) 
kutu tutmaktadır. Buna eczahane 
kanalile satılan bir bu kadar kinin 
daha ilave edebiliriz. 

Fakat hiçbir tedavi esasına isti
nat etmeden, kan muayenesi yapıl· 
madan kullanılan bu kininlerden ma 
alesef Umit edilen fayda görülemi· 
yor. Diğer taraftan kinin alaınıyaıı 
fakirler de pek çoktur. Aydın veya 
Konyaya bağlı bir sıtma şubesinin 
Dinarda da faaliyete geçmesini bek
liyoruz. Dinarlıları bu müzmin dert
ten kurtarmak için halkın bedava 
kinin alması, iyi bir tedavi görmesi 
ve bilhassa sivri sinek yataklarının 
kurutulması ilk planda gelen en e
saslı tedbirlerdir. 

Hilmi Mesut Atasagun 

l Mersin lsı Yuva 
Güreşçi ve Organizatör 

Yazan : KERiM KANOK 

Memleket sporculuğunun ciddi 

Bu ;Zerı· K.n. ltiir Mıiie. •eseaı·n Je bir şekilde tensik edildiği şu günler. 
ıı u 00 a~ de nazarı dikkate alacağımız bir hu. 

Bana yerli ve ecnebi pehlivanlarla 
maç bulacak, beni çalıştıracak. İca
bında beni ahp ecnebi memleketlere 
götürüp diğer millet pehlivanları gi

bi aleme tanıtacak maatteessüf biz 
de ciddi ve kuvvetli teşkilata malik 
organizatörler yok. İşte bütün işin 
başı burada. 

kl b • J l •ht • l sus ta hiç şüphe yok ki tarihi kıy-
m~T Q 1 iT aO aşma Ve l ıyaç arı metı haiz olan ve Türklüğü dünya-

1 
ı nın dört tarafında yıllarca şan ve 

terefle tanıtmış bulunan "Proft"syo· 
nel Türk güreşçiliği,, dir. 

laıyu•anıa küç&k ya•ruları bir bayram günll bahçede oynuyorla~ 
Mersin (Hususi) - BilyUk bir kız olanı kaybettiğini söylüyor. Bu 

bahçe kapısından içeriye dahil ol- ~örüşm!ye kulak misafiri olmuş· 
duk. Tanzim edilmiş bir bahçe, boy tum. E;asen bizim vazifemiz de 
Ju, boysuz ağaçlar, çiçekler ve niha· budur. Çocukları kendi hallerine 
yet bunlar arasrna serpili minicik bırakır, hissettirmeden konu§mala
sıralar. rım dinler, yaptıklarını görür ve 

Salondayız. Sağda, solda, gurup yanlışlarını tashih ederu. Jale hale 
toplanmış, yaşlan dörtle altı ara· sızdı. Yanıma çekerek; başkasına 
sında, kız erkek yirmi kadar, çocuk, ait bir şeyin kaybedilince ödenmesi 
sesli sessiz bir veyler yapıyor, uğra· Iizım geldiğini, onu darıltmadan an 

laıyu•aaıa fedaklr Mid.iren 
Bayan Mürşide Suneı 

şıyor, gülüyor ve kızıyor. Bazılan 

yanıma yaklaşarak selamladı. Bazı

ları da kendi alemlerinde meşgul 
olmakta devam eyledi. 

Temiz giyinmiş, bir kadın hade
me - esasen burada göze ilk çar· 
pan şey temizlik ve intizam oluyor 
- ziyaretimizi direktöre bildirdi. 
Bir dakika sonra Isıyuva müessis 
ve direktörü Bayan Mürşide Suner
le karşı karşıya idik. 

Yüksek değeri daha ilk temasta 
anlaşılan Bayan Mürşide Suner, yu
vayı ziyaretimden çok memnun ve 
mütehassis olmuştu. Suallerime şu 
ce\·apları verdi: 

- Yuva 934 te eski bir yapıda 
ve altmış mevcutlu olarak açıldı. 

Geçen sene şimdiki binaya naklettik 
ve bur ada birinci sınıfı da açtık. 

Talebe sayısı 130 dur. Benden ba~ 
ka üş arkadaş daha var. Alınan 

çocuğa önce konuşma öğretilmekte, 
bunu levhalar üzerinde tedrisat ve 
sükut dersleri talim eylemektedir. 
Okuyup yazma ders olarak yoktur. 
Fakat, müteharrik aletler ve resim
lerle harfleri çocuğa öğretmekteyiz. 

Isıyuvada modern bir ana mek
tebi için lüzumlu olan tesisatın he· 
men dörtte üçü mevcuttur. önce 
bina bu işe elverişlidir. Ufak bir ta. 
dilatla istenilen şekli almış. Teç
hizat ve malmeze düşünülerek ve 
Avrupadaki emsali tetkik edilerek 
temin olunmuş. Çocukların arasın
dan iyiyi almaları ve kötüyü sevme 
meleri için muhtelif oyuncak ve va~ 
sıtalar var. 

Bayan Mürşide Suner, bize bun. 
lar hakkında izahat verirken etra. 
fımızı saran miniminilerin seslen 
yükseliyor: 

- Mürşide abla, o benim bebe. 
ğim. 

- Benim cvişim o .. 
- Tabancam ya bozulursa? Son 

ra işe yaramaz. 
Bayan Mür~ide Suner: 
- (l'abanca, diyor da aklıma 

geldi, dedi, geçenlerde bir erkek ço
cuk oyun tabancasını arkadaşı bit' 
kıza vermiş. O da nasılsa kaybet
miş. Erkek çocuk tabancasının, ya
hut bedelinin verilmesini istiyor, 

tattım ve bir ödeme şekli buldum. 
J ale her gün bir nümuneden örecek 

ve eserini bir kuruşa · satılmasın\ 

ben temin edecektim. Böylelikle be~ 
giınde beş kuruşu tamamhyacak ve 
Ertana tabancasının bedeli verile· 
cekti. Kabul etti ve borcunu seve 
seve ördüğü ve alıştığı bir şekild~ 
beş günde ödedi. 

Boy boy küçüklerin oyununu 
seyrediyoruz. Ne yüksek muvaffa
kıyet ... Aziz okuyucular, belki de be 
nim mübalagaya saptığımı sanacak 
sınız. Fakat, hayır, inanınız, ben 
ömrümde bu derece muvaffak bir o 
yun seyretmedim. Gösterdikleri 
ciddiyet karşısında hayret etmemek 
mümkün değil. En iyi ve mükem -
mel şekilde yetişmiş büytiklerden 
de ancak bu kadarı bckleııebili,... 

Kendilerine mahsul"! halleri oyuna 
başka bir giiıellik veriyor. 

Zeybek oyununa çıkan başka bir 
grup gene yaşlarından ve boyların. 
dan bcklenmiyccek surette muvaf. 
fak oldular. Hayretim gittikçe ar· 
tıyordu. Her numara bende yeni 
bir hayret uyandırıyor ve bu dere . 
cesini ummadığımdan olacak tebrik 
edecek yerde hayrete düşüyordum. 

930 Çapa mezunlarından olup 
bir sene de Şişli Yeni Türkiye 
mektebinde ana kısmı öğretmenliği 
yapan kıymetli direktörden sor
dum: 

Varidatınız masrafınızı kar· 
şılıyor mu, bari? 

- Her çocuktan ayda üç lira a
lıyoruz. 

Ve bütün haliyle hayatmdaa 
memnun olduğu anlaşılan sayın ba· 
yanın demindenberi devam eden te. 
bessümünü bu sualim giderdi. 

- Biraz daha fazla rağbet gör
sek tabii üzülmiyeceğiz. 

Ne yazık ki, memleketin bu kö. 
rıesinde Avrupadakilerden farksız 
mükemmeliyette, bi.ze çok lüzumlu, 
muvaffak bir müessese kuran w ya 
şatnn bu değerli Türk kadını resmi. 

huı:ıusi her türlü yardım rnembala
rından mahrum, kendi başına btrn
kılmış vaziyettedir. Niçin Maarif 

Vekaleti memleketimizde çoğalma
sını beklediğimiz böyle bir terbiye o 

cağına yardım elini uzatmıyor? Niye 
vilayet ve belediye, Mersin için şa-

yanı iftihar bir müessese olan Işı
yuvaya ufak ta olsa bir yardım im
kanı aramıyor ve bulmuyor? 

Bu cihetin tetkik ve takdirini '1 

lakadarlara terketmekten başka ne 
gelir elden? 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
23 NİSAN ÇOCUK BAYRAMI 

Bayram yapamıyan Yurd 
çocuklarını hatırlamak b izlere· 
•• düten vazifelerin batında ae
lir. 

Her biri ayrı bir alem, ayrı bfr 
varlık olan eski (fürk pehlivanları
nın bir takım sebepler doloyısile ar. 
tık okadar mebzul olarak yetil?eme
diklerini içimiz yanarak görmekte 
ve daha "Propaganda,, denilen kor· 
kunç kuvvetin manası anlaşılama

mış olan devirlerde bile Türklük i
çin çok azim hizmetler gören bu mil
li spor şubesinin her gi.ın biraz dahr. 
izleri kaybolduğuna şahit olmakta· 
yız. 

Bana bu satırları yazdırmağa 
saik olan sebep şudur: 

Geçen gün Türkiye başpehlivanı 
Tekirdağlı Hüseyin beni ziyarete 
gl?lmişti. Ke.1disile uzun uzun gö
rüştük ve <iertleştik. Profesyonel 
Türk pehiivclJtlığırım en saJiıhiyetli 

mümessili olduğuna şüphe etmedi
ğim koca pehlivanı biraz fazla yağ-ı 
lanmış gördüğüm için kendisine: 

- Hüseyin Pehlivan, dedim. Gö- . 
rüyorum ki biraz yağlanmışsın. Ga· 
liba idman filan yapmıyorımn. Ne 
den? ... 

- Evet, dedi. Hakkın var. Uzu!l 
zamandır ne maç ve ne de idman ya. 
pabiliyorum. Bizim faaliyet sened•:! 
üstüste bir iki ayı geçmiyor. Ondan 
sonra bol bol oturup bekliyor ve bey 
hude yere ömrümüzü harap ediyo
ruz. 

- Fakat arkadaş düşünmüyor
sun ki gençliğin her gün biraz daha 
gidiyor. Dünya pehlivanları harıl 
harıl maç yapıyor ve bol bol kese
lerini dolduruyorlar. Tanınmış ccne· 
bi pehlivanların hazan bir gündı., 
biribirinden beşyüz veya bin kilo. 
metre uzakta bulunan şehiı lere seri 
tayyarelerle gidip maç yapıp kazan
dıklar• çok defa vakidir. AJlahın v~ 

memleketin sana verdiği kuvvet v~ 
cesaretinin mükafatı olarak sen rfo 

hem memleketine hem de şahsına 
faideli olmalısın değil mi? .. 

Hüseyin pehlivan içini çekerek 
cevap verdi: 

- Çok doğru söylüyorsunuz. 
Sözlerinizi tamamen kabul edivorum 
Hergün bunları düşünerek k;ndinıi 
üzüp duruyorum. ~,akat Bayım. bu ı 

sö~~e.diğin ~~el işleri yapacak ben ı 
degılım. Elımı tutacak kimsem yok. 

Hüseyin pehlivanın sözlerini din
ledikten sonra yalnız prof esyonei. 
gtlreşçiliğimizdc değil bütün spor iş
lerimizde idarecinin oynadığı büyük 
roliin kıymetini bir kere daha anln
dım. Bizde sporcu ile beraber mu
hakkak idareci de yetiştirmek lazıın 
geldiğini artık anlamak mecburiye. 
tin deyiz. 

Bc •. şpehlivan elimi sıkıp yan~ır.

dan ayrılırken kendisine ecneb· rü
reşçilerle maç bulmak için A\·rupa 
ve Amerikadaki bütün tanıa .·.ı-ı.n. 

ma yazacağıma ve elimden gelen her 
şeyi yapacağıma söz verdim. !laa. 
mafıh bu günkü ahvali siyasiyenin 
bu teşcbbüsüme müsbet bir şekil ve
rip vermiyeceğini bilmediğini ilave 
ettim. 

Burada asıl söylemek istediğim 
cihet şudur: 

Profesyonel güreşçilik bir millet 
için en !.'anlı ve verimli bir propagan 
dadır. Bu noktayı, memleket gençli
ği için hayırlı teşebbüslere girişmi~ 
olan "Beden Terbiyesi Genel Direk
törJüğünün,, ehemmiyetle nazarı iti
bara alarak hakikaten kimsesiz ve 
himayesiz bir halde bulunan profes. 
yonel güreşçiliğimizi teşkilatın ayrı 
bir şubesi halinde korumasını ve bu 
gün piyasada tanınmış olan profes
yonel güreşçilerimizle beraber geçen 
yıl yurdun her köşesinden seçilerek 
"Türkiye Serbest Güreş Birinciliği,, 
için getirilmiş olan kıymetli gençler 
çalıştırılıp onlara yeni bir faaliyet 
sahası temin etmesini en sıcak his
lerle temenni ederim. 

Bilhassa profesyonel güreşçileri
mize beynelmilel güreş şahasının 

güreş sistemini hakkile öğretmesi i
çin Cim Londos veya Strangler Le
wis gibi yüksek profesyonel güreş 
hocalarını celbetmek bu işten bekle
diğimiz faideyi hakkile temin ede
cek vasıtalardan en mühimini teşkil 
edecektir. 

Hakikaten milli sporumuz olan 
ve memleketin her tarafında büyük 
bir sempati ile tatbik edilen profes
yonel rürk güreşçiliğine bu büyük 
hizmeti görcek her kim olursa ol
sun memleket sporu için en kıy
metli ''e en unutulmaz bir eser ya. 
ratmış olacağına şüphe etmiyorum. 

Memlekete Spordan 
Evvel Disiplin Lazımdır 
Sakatlık Sporcularda Değil, Asıl 

İdarecilerin Görüşündedir 
--""'=--""' c:::ı.-- . 

Evet, futbol yalnız meşin topa 
ayakla vurmak dc~ıil, futbol herşey
den önce bir spord:.ır. Spor ise ders 
gibi, terbiye gibi bu gün ulusal ve 
sosyal bir mahiyet almıştır. Bu ma
hiyeti alan her müessese bir idare. 
ye ve bir disipline tabi bulunur. 

Spora ders ve terbiye kadar e. 

hemmiyet veren Cümhuriyet hüku
meti sporumuzu resmileştirmiş va 

idaresini bir askere vermiştir. Bu 
tedbirin sporumuzda göriilen disip
lin bozukluğundan ileri geldiğini he. 
pimiz biliriz. Şu halde sporda ciddi 
bir disiplin takip edileceği meydan
da ve bunun bütün şartlarına göre 
hareket edilmesi tabii bulunmakta
dır. 

Şu birkaç satu·lık başlangıc1mı 

milli küme maçları dolayısile Fener 
ve Galatasaray klüpleıinin aldığı 
vaziyet üzerine yazıyorum: 

1) Umumi müdürlük bir emir 
veriyor. Bu emre iki kltip itiraz 9 • 

diyor ve "....... güne kadar cevap 

v~rm_ezseniz ~lüplerimiz maçlar~ 
gırınıyecek,, dıyor . .Merkez emir ve 
talimatında yanılmış olabilir. Bu bir 
yanlışlıktır. Fakat buna bu şekilde 

itiraz etmek bir disiplin hatasıdır. 
2) Maçlar başlıyor. Merkezden 

ültimatomlarına cevap almıyan ku
lüpler maçlara girmemoğe karar ve
riyorlar. İkinci \'e daha büyük bir 
hata ... 

3) Fener oyuncuları klüp idare 
heyetinin kararına değil, umum mi.i
dürlüğün emrine uyarak oyuna gi
riyorlar. Bl!nu kllip idarecileri biı 
disiplin hatası sayıyor ve oynıyan-

Jara ceza vereceklerini söylü
yorlar. Bu hüküm umum müdürlü.k 
tarafından kendilerine verilecek ce
zayı şimdiden haklı bulmak ve ka· 

bul etmek değil midir? Disiplind• 
bir esas vardır: Evvela itaat, sonra 
şik3.yet. Merkezin em!ine karşı bu 
iki klüp bunu niçin yapmamışlardır~ 
Parayı taksim meselesinden bir nis· 
bet yanlışlığı olmuşsa bunu düzelt
mek kabildir. Fakat itaatsizlik spo. 
run gaye ve prensiplerine uyma7~ 

Efkarı umumiyeye karşı yapacağı 
tesir ve göstereceği manzaranın çir. 
kinliği de başka ... 

Bir mesele daha var: Milli küme 
maçları hemen bUtün memleketi a· 

(Sonu 7 inci sayfada) 
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t9 - iKTiBAS VE TERCÜME HAKKI MAHFUZDUR -
Hareket Hazırlığı 

Zamana göre: 

Siyaset; Propaganda, 
Hak Ve Kuvvet 
Mefhumlan .. 

Dr. Eaat Kemal Heklmoj'1u 

Sa:Jfa : 1 

Çanakkale Zaferinde 
Türk Bahriyesi 

Eğer Düşman 18 Mart Hü~;,unda 
Torpil Hatlarını Geçebilse idi .. ·-

23 ikinci Kinunda Yani Ben Eginde 
iken Ordu Şu Emri Vermiş : 

M edeniyetin asri telAkkilerine 
yeni görüşlerine cevap vere

cek ilim §ubeleri için dünya üniver· 
sitelerinde yeni kürsüler açıldı. 

''Devletler Hukuku,, ve milletlerin 
siyasi, iktisadi münasebetleri yeni 
e~aslar üzerinde cereyana başlad1. 
Cihan harbinden evvelki müvazene; 
istatüko, muahede; ittifak kelimele
ri şimdi başka tabirlerle ifade edili
yor. 

Klasik kitapların devlet şekilleri 
bile değişti. Demokrat; liberal; par le 
manter ... tabirleri yerine §imdi tu-''Arazii Müstevliyeyi İşgal İçin Yakında ileri 

Hareket Olacaktır. Kolorduların Emir Aldıklarının 
• • 

taliter; otarşi; rnih\'er; rehber; fiih
rer duçc; diktatör; faşizm; na8yo
nal sosyalizm; anti komintern; iı.le

oloj i; rassisizm gibi türlü türlü ıstı
lahlar meydana çıktı. 

•• 
Ucüncü 

' 
Günü ileri Hareket Etmeleri lcabeder,, 
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k'ı etume 
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iki tarafın • vaziyetini gösteren kroki 

Koca Ru::; ordusu! şimdı bir sürü haline düş
müştü. Onun bundan evvel karşımızdaki azamet
li kuruluşunu bir kere daha hatırladım: 

Benim e:>.ki ikinci kolordumun karşısında dör
düncü kolordusu vardı; karargahı Hınısda idi. 

Dördüncü kolordumuzun karşısında altıncı 
Rus kolordusu vardı. Karargahı Erzurumda idi. 
Kumandasını aldığım •birinci Kafkas kolordumu -
zun karşısında birinci Kafkas kolordusu vardı. 
Karargahı Erzicanda idi. 

Kısmen benim lfolordumun ve kısmen de ikinci 
Kafkas kolordumuzun karsısında ikinci Türkistan . 
kolordusu vardı. Karargahı Kelkitte idi· 

İkinci Kafkas kolordumuzun kar~ı:und·a Ka
radenize kadar Beşinci Rus ordusu vardı. Kararga
hı Hamsi köyünde idi. 

Rus kolorduları sureti umumiyetle ikişer piya
de fırkalı idiler. Kuvvetçe ve silah, mühimmat ve 
malzernece bize kat kat füıtün idiler. Hiilasa dört 
Türk kolordusunun karşısında beş Rus kolordusu 

bulunuyordu. 
Rus ordularının karşımızdan çekilmeleri k:ı.t'i 

surette anlaşılınca - benim seyahatim esnasında -
Kafkas cephesinin sağ cenahındaki - benim ayrıl
dığım - İkinci kolordu Filistin cephesine verilmiş. 
Diyarbekirdeki İkinci ordumuzun karargahı da 
Filistin'e hareket emrini almış. 

İleri hareketi biz iiç kolordu halinde yapaca
ğız: sağ cenahta Ali İhsan Paşanın Dördüncü ko
lordusu Van, Bayazı·d, ortada, ana cadde üzerinde 
Erzincan - Erzurum - Sarıkamış istikametine 
karşı benim •birinci Kafkas kolordusu, sol cenahta 
denize kadar olan mıntakada Bayburt. Trabzon 
istikametine karsı Yakup Şevki paşanın ikinci kaf
Jcas kolordusu b~ üç kolordunun kumandanı üçün
cü ordu kumandanı Vehip paşa idi. Karargahı Su 
şehrinde bulunuyordu. 

Haritamın başına dikildim. Ellerim arkamda 
olarak ve başımı öne eğerek Rusların şu son vazi
yetine ibretle baktım. Koca magrur çarlık rus or

dusu? 
(Kroki) artık benim elimdeki ıslak .süngerle 

ortadan büsbütün k·alkıyordu. Haritayı bu sıkıcı 
yapraklardan temizledim ve bizim kolorduların 

ileri yürüyüş istikametlerini kalın oklarla çizdim. 
Geçmiş acı günler arasında Rus ordularının ve bi
zim hergünkü vaziyetimiz artık harp ceridelerin
den okunacak ve üzerinde işlenecekti. Biz şimdi 
sabırsızlıkla zafer günleri ve ne.5'e bekliyorduk. 

* Gelen bir esir neferimizirt ve bir kürdün if ade!'line 
göre "Erzincan,, da Rus kıtası kalmamış yalnız bir 
Ermeni taburu varmış. Ayrıca. Ermeni çeteleri de 
her tarafta Türkleri katllima başla.mışlıar. Kiirt
Jere de "Müttefik olalım. Sivas'a kadar bize veril-

di, elli tabur Ermeni geliyor,, diye propaganda ya
pıyorlarmış. 

Ordu kumandanlığından verilen son maJUmat 
da şu idi: 

"ErmeniJerin bugünkü kuvvetleri 40, 50 bin; 
fakat az sonra 100.000 e kadar çıkmak istidadını 
haizdir. Ermenilerin teşekkül etmiş bir kolordula
rı yar. ~Iuntazam kıta ve çeteler Van ve Erzurum 
havalisine sevkolunmuş. (Devamı var) 

HAMiŞ : 
( Brzincan 'IJe Erzurumıuı kurtluşu) tc/l'ik<t mı

zın, yol üzerindeki maden mıntalcalarmdan bahis 
kı.c;mwda geçen bir mısra hakkııula sayın general 
Kazım Iforabekir'e (Vamık Şiikrii) im:::a~iyle göıı
de.rilen bir mektupla: 

"Erzincan ve Erzurumun kurtulusu" adlı 
eseri püriberlerinden, Yeni Sabah gazetesinin 16 
mart tarihli nüshasında münderiç satırla~ ara
sında irad buyuru lan: 

Pad itah madende buldu mührünıe liyik güher 
Mısraı, madenin keşfine değil, Yusuf Ziya 

Paşanın maden emiııliğinden ve Trabzon Yalili
ğinden sadarate getirildiğine tarihtir. Bu tarih 
me';!hur müverrih Sururinindir, 1213 sene~ini gös
terir. (Padi~ah) da burada (Padişeh) dir. Bu 
mısra pek kıymetli ve pek güzeldir. Jı.1alı1m dev
leridir ki padişahlar, sadrazamlara mührü hüma
yunlarını veı·irlerdi. Onlar da mabeyne takdim et
tikleri maruzatın zarfını bu mühürle mühürlerler-
di~ l\I~hrün verilmesi sadaretin tevcihine ve 

mührün istirdadı sadaretin nezine işaret idi. Sad
razamlar mührü hümayunu koyunlarında saklar
lar ve kimseye teslim etmezlerdi. Müverrih Süru
ri bu mısraında "padi~ah rniihninü vermeğe yani 
sadrazam etmeğe Jayik cevherli zatı madende 
buldu,, demek istemiştiı'. (Güher) zahirde (mü
hür) e matuf ise de hakikatte mühre nail olan za
ta masruftur. Meşhurdur ki mühür kimde ise Sü-

leyman oldur. Mısradaki (maden) (mühür) (gü
her) [müraatı nazir] kaidei belağatına pek uy

gundur. 
Yusuf Ziya Paşa Gürcü idi. Mı~ırı Napolyon

dan kurtarmağa büyük himmet etmiştir. Fakat 
Kavalalı Mehmet Aliyi l\lısıra sokan da odur. Pa
şa tek gözlü fakat liitif sözlü idi. Biri, huzurunda 
zühul ederek "izacaclkaza'' demiş ve sonu olan 
"Amiyelbasar" ı söyliyecek iken paşanın körlüğü
ne tariz olacağım dü.c;;ündüğünden ne diyeceğini 
bilmeyip şaşırmış kalri11ş idi. Paşa kendisini hiç boz
mayıp "dakalfeza,, diyeceksiniz diyerek biçareyi 
iztirabtan kurtarmıştır. 

Madende yaptırdığı cami, mektep, ktitüpha-
ne ve medreseye aid vakfiyesinin tarihi: evasıtı ra
mazan sene 1212 dir. İki defa sadrazam olmuş ve 
1234 de Sakız muhafızı iken orada vefat elmiı-ı-
tir.) VAMIK ŞÜKRÜ , 

~ 

Bunların her biri belli başlı birc-r 
sistemdir. Bu yeni bilgilerin içinde 
çok eski zamana ait olup bugün ku'.·. 
vetle hüküm sürmeğe başlıyan mez. 
hepler de var. Mesela: siyasette 
Makyavelizm gibi... 

ı:oğazJarıa müdafaasında son iht iyat kuneli te~ki; eden. 
« Y avuı» kruvazörümüz 

Zırhlı iskele ciheti iiz~rine de\•rıle
rek battı ve ·s tane 15 lik top m.ıh
voldu, yalnız sancak bordasına b?.. 
ki kalan üç 15 lık ile küçük toplar 
bilahare çıkarılmış ve bunlarda:ı ye ı' 
ni bir batarya vücutla getirilmiştir. 

pil tarlasının aşılamamış olması 
Türk donanmasının Ç'anakk~le mü· 

Peki eski ve maruf bir politika 
usulü olan bu müthiş akide bu gün
kü dünya siyasetinin mal)ivelası ol
du. Mütekabil emniyet, mütekabil 
menfaat ve mütekabil kuvvet esas
larından başka bir şey demek değil
dir. Muahedelerin meriyetini imza
larla, tarihler değil, vukuat tayin e
diyor. Şu karma kar~ık medeni aıe. 
mi; tek gözlüklerinin camı arkasın. 
dan seyreden diplomatlara şimdi ti· 
niformalı; çizmeli siyaset adamları 
kumanda etmeğe başladı. Birliğini 

ve beraberliğini sımsıkı tutan millet
ler en realis.t siyaset takip edenler. 
dir. Meternih; Bismark; Taleyran .. 
Bugün .. tayyare, ordu ve donanma 
demektir. 

Siyasi kombinezonlar o mihveri 
teşkil eden harp silahlarile teessüs 
ediyor. 

Büyük kongrelerin yeşil örtülü 
geniş masaları üzerinde: Devletlere 
ve milletlere ameliyat yapıyorlar. 
Hastalar; Habeşistandan; Çinden; 
Avrupanın içinden acele bu ameliyat 
masasına yatırılıyor ve neticede hır 
devlet tarihe karışıyor. 

Propaganda: Bu mühim ameli
yelerde hissi iptal için kullanılıyor. 
Yani "Narkoz,, .. 

Cerı ahlar. Çok kere hastadan 
bir damla kan bile ziyaına meycla!1 
vermiyorlar. 

Çünkü usulleri mahiranedir. Bn· 
zan da hastalar ameliyatı kcndilet·ı 
istiyorlar. Daha evvelden aldıkları 
"Narkoz,, ların tesirile zaten uyuş
muşlardır. Cerrahtan istedikleri.. 
ancak.. canlarını kurtarmaktır ... 
Canları kurtuluyor.. fakat istiklal· 
leri, şerefleri; menfaatleri ellerinden 
alınarak efendi iken köle olmak şar
tile: 

Yeni Makyavelizm hak tanımaı.:; 
böyle bir şey mevcut değildir bile: 
Bunun asıl ismi kuvvettir der. Va. 
kıa bu telakki çok eskidenberi mev. 
cuttu. Fakat şimdi bu bir telakki ele
ği!, devletler arasında resmen kabul 
edilmiş. bir prensiptir. Sulh.. ağıı· 
l~r~a <;ıgnenen cennet gibi, melek 
gıbı cazibe<lar fakat uğurunda yal
nız can verilen bir ~leopatradır .. 
Buna malik olmak için behemehal 
harbi göze almalı ... 

.. ~:~riyet üç bin yıldanberi yü
ru.du.gu yolun dönüm noktasına gel
mış.tır: Garp kültürü, garp medeni
yetı dıye tanıdığı muhteşem bir \'ar
l~ğın. ~ilthiş sademelerle çatırdadı
gını ışıtmeğe başladı .. 

İspanyanın mamur şehirlerinin 
~arabeye dönmesini, binlerce sene
lık tarihi abidelerinin ankaz halini 
almasını bir film seyreder gibi la
kaydane seyrediyorlar .. 

~. Oka da: ki: daha bu bir şey de. 
gıl:. Ya .. yarınki harpte neler ola· 
cak demek istiyorlar! .. 

Türkiye - İtalya harbinde filo-
nun boğaz müdafaasına iştiraki 
maksadiyle tertip ve tatbik edilen ı 
plan, gayri mütt•canis gemilerin ha1 
tan çıkarılması şartiyle yend:•n 
mevkii tathika vazedilmi;?ti; bu J)!li· 

nın, esası Barbaros ve Turgut z~rh. 
lılarmın Maydos \'e Nara arasında 
mütemadiyen devretmesinden iba
retti: iki zrhlı me<lhalin ılk bomb::ır
dumanından 18 mart hücumuna k:-ı 
dar bu vazifeyi ifaya hazır bulun. 
mak üzeı·e bo~ıız sııbnnda nöb.:-t 
beklemişti ve pl~in Barbarosun tor
pillendiği ı 8 mart 1915) tarihini' 
kadar mevkii tatbikte kalmıştı. 

Eğer, dü~man 18 mart hücumun
da torpil hatlarını geçse ve vahut 1 

zırhlıların toıj menzili dahilin~ gir
seydi Barbaros ve 'l'urgut; vazife
lerini yapacak; hat ınc<ı.ra kadar 
mevkilerini muhafazrı cdecekle~di. 
Müşterek filoların Naros hattını 
geçebilmesi, bu iki ztrhlının enkaz 
ve mU.rettt>batmı çiğnemekle müm
kün olacaktı; sonra dfü5ınan, kar~ı
sında Ya,·uzu bulacaktı. Filotil.1-
nın en kifayetli uzuvları Marmara
d~ muhasım sefaini harbiyeye gün
duz veya gece hücumu icrasına mı.::
mt:r cclilmişlerdi; Bunlar Yavuz mu 
harebe kruvızöriyle beraber İstim·e 
limanında bekliyorla;dı ve 18 m~rt 
glinü sabahı ciimlesi istim tutmuş, 
harekete Jıaz•r bir halde emir bcklı>· 
mişti. Filotilaııın diğer aksamı Na

ros mıntaknsmm gerisinde Rumeli 
ve Anadolu sahillerinin münasip 
noktalarımı. dağılacaklr.r ve ).farma 
raya girccc-k olan muhacim gemile. 
re münferit toı pito hücumları icm 

edt>ceklerdi. Planın heyeti umumi
~esi ya hasmı ).farmara havzasında 
ımha et mck veya Tlirk donanması
nın bütün uzuvlarım 1stanbulun 
müdafaas.ı uğrunda bu bakir deni. 

zin .~~akm~ gömmek ciirnleleriy-
le hulasa edılebilir. Halbuki tn~liz 
ve Fransız filolarını geriye döndür
mek ve boğazı forse emelinden mü
ebbeden vazgeçirmek için yalnız bir 
kaç bahriye bataryasiyle karbonit 
tol'pili kifayet eylemiştir. Bu tor-

yamet güni.indc yok olacaktır. Ne 
acınacak hal ! ! • 

Ve bütün bir medeni dünya bu 
~~ya~et gününe hazırlanıyor, ve bü· 
tun bır medeni tefekkür alemi bu· 
nun için çalışıyor .. 

dafa~ında haiz oldugu fcvkalfıde e 
hcmnıiyeti sektedar edemez; h&.lJ 
gemilerimiz, ölüm ile şert>lin h<'r il. 
sine birden, pek az sahnelerde; 'ı:u 
derece tt-mas eylemi§tir. Onu boğaz 
müdafaasında çok müessir bir a
mil olmağa sevkeden yara, Akhisn
rın İngilizler tarafından geriye-<:ev
rildiği gün kanam ağa başladı; 0 _ 

nun kalbi, Akdeniz hasretiyle Tür
kiye - İtalya harbinden beri tutu
şuyordu ve bir buçuk yıl terennüm
lerini dinlemekten mahrum kaldığı 
bu sevgili deııize henüz 1912 niha. 
yetlerinde kavuşmuş ve iki yı1 sou, 
rı~ te~r~r kendi harimi istirabına çe. 
kılmıştı: Türk bahriyesinin Akde. 
niz a~kı Enis Behiç Heyin şu nnsra
larında ne cımlı, ne tesirli bir make~ 
buluyor: 

"Bi:ıim gemi Akdenizde 
Akd~nizin lmlhi bizde 
Deniz bizim kalbimizde 

Kanımızı siz de, biz de 
Adamışız dalgalara 
öfoceğlz "Akdtıniz,, de 
Giiftsümüzde ayni yara,, 

Düşnıan kuvvei muhacemesinin 
derecesi harekatın her safhasınd 
mütehavvil olduğundan Akd .a 
b - ~~ 

ogrm mevkii miilltalıkeminin kuv-
.vetiyle yeknazarda mukayese edil • 
mesi mucibi menfaat görUlemE:z· 
biz hücum günlerinin vakayiini ic~ 
m~l ı•ttikç~ muhacimlerin 0 sahneı:ie 
haız bulundukları kuvveti minh~.y
selmec.?1uu işaret ederek okuyucu· 
lara boyle bir mukayese imkA 

-· anını 
verecegız. 

_ Türkiyenin seferberliği 1914 a· 
gustos ba§langıcında ilan ve K d . ara. 
. enız vakası teşrinievveiin 29 unda 
ıhdas edildiği cihetle mevkii müstalı 
kem harbe hazırlanmak için takri
b;n üç a~· zaman kazanmış olmak 
lazım gelıyor. Medhalin ilk bomb:u 
dımanı ise teşrinisaninin üçünde vu 
ku bulmuştur. Hasmın bu teşebbü 

sü, Çanakkale taarruzu silııilesi vu. 
kuatının haricinde kalınakt d a ır; zı. 

"a o tariht~ ne ~ransa ne de 1nP:H
tere. Akdenız bogazı aleyhine bir se 
f ~r ıcrasını tasavvur etmelllİ§ler• 
dır. O halde üç teşrinisani bombar• 

dınıanı teşebbüsüne saik olan sebet 
neydi? Bu sual birçok ecnebi mu: 
harririni askeriyesi tarafından i t 
d"l . ra 

e ı mış ve ortaya bir takım farazi-
yeler atılmıştır. 

Onlar, ilk bombardımanın d .. t 
f
, Ot' 

se ınei harbiye tarafından yapıldı· 

ğını ve teşebbüsü ileriy~ götürmek· 
ten kendilerini meneden Amil" b 10 O• 

ğ~ ~nü~d~~i zaaflarından ileri gel· 
dıgını soyluyorlar; Halbuk' .. t 

Öyle göriinüyor ki: hiçbir muci
ze insaniyeti süratle yaklaşmakta 
olduğu bu uçuruma yuvarlanmak-

tan kurtaramıyacaktır. Bu günkü 
insanın asabı bütün bu gerginlikler~ 
dayanacak kadar kuvvetli değildir. 

. . . ı uç e!j-
rmısanı bombardımanın.ı icra etmek 

Zaten son terakkilerin icat ettiği 
bu taşkın medeniyet.. içinde yadı;. 
gamadan yaşıyabilec:ek insan mode
li .. bu gi.inkünden daha mütekamil 
olmalıdır. 

Zaten vesaitin, silahların ve ha
~ırlanışların cinsine, nev'ine ve şek
line bakılırsa neler olacağı anlaşılı· 
yor .. Daha şimdiden büytik medeni 
merkezlerin bir çoğu, yc-rin altına 
taşınmağa başlamıştır. İlk tehlikt.! 
~~a~~tinde, milyonlarca insan yerirt 
ustunden altına göç edecektir. Bıı 
zihniyetten çıkan mana şudur: 

Yani daha başka düşünür, daha 
başka görür; daha başka duyar bir 
mahluk o!malıclır. 

üzere .. ~~dhal grupu açıklarına ge
len buyuk ve ktiçiik eefafni harbi
yenin 28 kıtaya baliğ olduğunu ta. 
rassut postalarımız mU~ahede et. 
miştir; ve Salihattin Adil paşanın 
beyanatına nazaran bu kuvvet tn
'tilizlerin (İnfleksibl ve tndefati r 

geybl) muharebe kruvazörleriyle 
Fransızların (Buve) ve (Repüplik) 
zrıhlılarından ve hüviyetleri tayin 

edile.miyen diğer iki kruvazörle 6 
torpıtobot muhribinden ve iki ba 
calı diğer bir zırhlı ve saireden mü~ 

Bukadar zahmet ve külfet muka." 
bilinde kurulan garp medeniyeti yi. 

ne o medeniye:tin icat ettiği bir kL 

Kendi eserile kendi varlığını teh
likeye koyan zavallı insanı . . .. 

Dr · Esat Kemal lleklınoğlu 
· .l!PIPPl~~l ( Dnamı Yar) 
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lJCUZ 
Haliha%ırda •~<yaaamı:ı.ın en zen
giu çeşitJ.,.ri, lıer yerden ucu:ı: 

fiat ve müsait şartl rla 
aatılm: i tadır 
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ESKIŞE:HIRDE 

Ses - lşJk Kitap Evi 
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En biiyuk ser gıl~rdc 1.:.ı dip.oıı>a 

48 madalya kazanmlşhr 
Böyle güzel dişler yalnız 

Radyolin 
kullananlartll 

dişleridir. 

Uış Tabipleri diyor ki: 
Di~lerİh ve ağzın sıhhati saban, 

öğle Ye akşam her yemekten· sonr ·- günde 3 defa ditleri 
temizlemekle kabıldir. K 

Yeni Sabah \.vctc.si!c diğer 

REM BALSAM İ ft Günlük ve Ha t lı\c Gazetelerin 

Bütün dü::.N~:rK edilıni~ 1 pmmm:ııS•aEhl!llşil-•ellrl!'l:!ılll:ia:~.dll•~mHliôi:m- m:~~~:riı~~ı!a~~:fot~~~~:~~u~~=ı~~ ~:; 
sıhhi güzellik kremleridir. Gece i.iı.hrev.i ve cılt h-.stalı.cı .,

1 
Al1I ~1 "4 ~rz~ot ~ çe tJerini, H?.stahane ve Mekteplerin 

---·-------- - - · -·--

~ ~ ... ...~j,, IPS'K Kt ~ fi~~'W:~ için yağlı, gündüz için yagsız o • • f-')'~:; .. Lt K v.:..t:,.-q.., ihtiyaçları olan b ttaniye ve çarşaf avun 
ve halis acıbadem çeşidleri husu- . r. Hayri om er sr , · a p .. {', ~*.) 

beyhude ye e ıztmıb çekiyo,r . . Bir· tek kaşe G R f P 1 N bu BEYOGLU _ tSTANBUL f karşıs;nda No. 33 Telefon 41358 ...... ~~~ lstan~ul Sultaııhamam"No. 4 ve Eeyoğfo 
tahammtıl edılmez ağrıyı dindirmeğe kafi idi. _ __l_•_• _-_•.'!_111_1•_•~----~~!-_-ı lstıklal Caddesi f\'.o. 376 nıağazabnn-

,~ _,..,. - - -) ı~·~ı~ı;~~~~~~~~~ANEst ) ğl•d .. ,,.,. B•Y•ğl• Ağa<••d ~~:_::;i~~ Bursa paza-ı:llasan Hüsnünün 

• GIR~Pi~: En şidde!li baş • eı.dP~N: <?;;e, h:i ~nez- ·ı·o--K-a_d_a_r_K_o_la_y.,;U'!lilll!"."!'~*P!.ll'----··---1-.. :::=:==-=:=======:..=..::======d=·=n=ar===ay=ı=nı=z.==================== 
ve dış agrılarını keser. lesıne ve d'ger nezlelere • 

• GRIPIN: Soğuk algınlı- karşı ~~ müessirdir. Her akşam bu şekılde 
ğindan mütevellid bütün ~~IPl~: Bel, sinir, ro- bir kaç dakika içinde TORK HAVA KURUMU 

Büyük Piyangosu 
Altıncı KeşidB; 11-Nisan-939 dadır. 

ağri, sızı Ye sancılan matizm1 ağrılarında hara~ yapacağınız ufak bir 
atle geçirir.~ .. '( r'"t~e tavsiye f"dilmektedir. masaj size gençliğinizi 

Mideyi bozmaz. kalbi ve böbrekleri yormaz. 
~ldanmayın1z. Rağbet gören her şeyin taklid 
ve ben%eri vardır. GRIPIN. yerine başka bir 

marka verirlerse şiddetle reddediniz. 

kazandıracaktır. 

PERTE 'in KHE 
~1•••&11•11am•••nııt.e. ,,_ .ı 

Büyük ikramiye: 200.000 liradır, 
Or. lhaan Sami--, tstanbuiit.iP.citcraDairesinden: Bundan başka 40.00(), 25.000, 20.000 

l S TA f l LOK OK AŞ 1 S J Sarraf im Velt>di N'ikolaya izafeten JS 000 JO 000 ı · f k •k • 
l l d( . hazinenin o"ltl -Rizeli Alirıı.a zimmetı'11 • • zra l l rQffll• 
stafilokoklıırdan mlltevel i er-

genlik, kım çıbanı, koltuk altı çi- ı de ipotek bdelinden alacağı olan mas- y_,lerle ( 200.000 ve 50.000) 

Yarım aaırhk '- ., .. _..ıı 1 beyhude dejlldlr. 

banı, arpacık) ve bUtUn cild hasta- raf harç 250 liranın temini için ve-

hklanna karşı pek tesirli bir 8Şldlr faen mefruğ Ve tamamına yeminli ıı·ralık iki a -'et mu'·kaA rat vardır 
- Divanyolu No. 113 - üç ehli vukuf tarafından 1420 lir:ı. aı T j 

mimiiilı~~~~~~~---~~~~~- kıymet taktir edilen kayden bir ta- D / K K A T : 
Rfi&M*ı&M•S••••e;ı v. ,.wıııu:rz:~ı '* a grawa == --.. raf Sül~yman Beyin uhtesinde .ldttan Bilet alan herkes 7 Nisan 939 gUnU akş -

0 Ü n y a h a V a d i S I e f i n i e n ç a b U k V e e n :.:r b~.~"';!::~~~c'e;:~~ ::,,:~ ':'"a kadar ırroıını ?!~~ buıunmaııd.:.. 
1 

bır taraf yol ıle mahtut Bn.lat hamam 111 .. l-~~15 

d 
..,, t d d Muhitlin mahallesinde kesme kaya -

O g r U V e r e n V a S 1 a r a Y O U r 111 
caddesinde eski 24 mü~errer 24 ka. Devlet Basımevi Direktörlüğünden: 

1 
pı n. umara4 (numarataJ 46 • 48) al· 

30-3-1939 tarihli perşembe günü saat 15 de İstanbulda Aya-

- Tilrkife Umum sataş ac:poaas Sultanhamam Hamdibey Geçidi 46 -56 No. Tel. '21295 

tında dükkanı müşteınil hane borcun sofyada Devlet BasımcYi eksiltme komi1'yonu odasında (6497,54) lira 
ıooenmeınesin<len açık arttınnaya 
konuşulmuştur. 46 numaralı mahal keşif bedeli Devlet Basımevinde yapılacak istrotipi atölyesi inşaatı 
zemini: Toprak cephesi yaprak de- · kapalı zıırf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
mir ·kepenli kömürcü dükkanı olup Mukavele, eksiltme, Bayındırlık isleri geı,el, hususı ve fennı şart

boştur. 48 numaralı mahal hanedfr nameleri, proje keşif hülasasiyle buna müteferri diğer evrak D. Ba
demir kapıdan girince merdivene bi. sımevi direktörlüğünde görülebilir. 
rinci haneye çıkılır. Birinci katta 
merdiven başı sofa üzerinde yük Vt! 

dolaplı iki oda bir hela zemini kır
ı ' mızı çini bir mutbak bir mıktar, bah

çe ve bu kattan bahçeye bir kapı 
vardır. Elektrik tesisatı da mevcut
tur. Umum mesahası 74 metro mu
rabbaı olup 21 M 2 bahçe olup 53 
metro murabbaı mahallini bina işgal 
etmektedir. Bu gayrı menkule ait 

şartname 1714/ 939 tarihinden iti
baren herkesin görebilmesi için icra 
divanhanesinde açık bulundurula
caktır. Birinci arttırması 27 / 4/ 39 

tarihine müsadif perşembe günü sa· 
at 10 dan 12 ye kadar İstanbul tkin. 
ci tcra dairesinde icra olunacak v~ 
verilen bedel muhammen kıymetinin 
% 75 şini bulduğu taktirde ençok 
artlırana ihale edilecektir. O gün 
böyle bir bedel edilmezse arttırma 
15 gün temdit olunarak 1215/ 39 ta
rihine nıüsadif cuma günü aynı ma· 
hal ve saatta icra kılınacak ikinci 
arltırmasında 2280 numaralı ka· 
mm hükümleri gözöntinde tutularak 
en çok artbranın üstünde bırakıla. 
caktır. İpotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların gayri menkul 
üzerindeki haklarım hususule faiz 
ve masrafa dair olan iddiaların.ı ilan 
tarihinden itibaren 20 gün için<le ev
rakı müsbitelerile birlikte daireye 
bildirmeleri aksi taktirde hakları 

t1pu sicilinde \.ayıtlı olmıyanlarnı 
satış bedelinin paylaşmasından ha
riç bırakılacaklan ve talip olanla
rın muhammen kıymetinin % 7,5 
niı;betinde pey akçesi veya milli bir 
banka. teminat mektubu ibraz etme-

Muvakkat teminat (488) liradır. 

İsteklilerin en az (5,000) liralık bu işe benzer iş yaptığına dair 

idarelerinden almı.ş olduğu vesikalara istinaden İstanbul Vilayetinden 
eksiltme tarihinden (8) gün evvel ahnmış, ch.liyet ve 939 yılına ait 

Ticaret Odası vesikaları ile gelmeleri. (1685) · 

lnhisarlar l1. Müdürlüğünden: 
l - 27-2-939 tarihinde ihale edilemiyen 250.000 metre düz 

beyaz kanaviçe yeniden pazarlık ıauliyle eksiltmeye konmUftur. 
il - Muhammen bedeli 38750 lira muvakakt teminat 2906 lira 25 

kuruftur. 

111 - Pazarlık 30--3--939 tarihine rasthyan pertembe günü 
aaat 14 de Kahatafta Lcvazmı tuheıi müdürlüğündeki alım komiayo
nunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her gün aözü geçen tubeden para.Slz alına
bilir. 

V - isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve satte mezlclır 
komisyona gelmeleri ilan olunur. "l 701 •• 

l
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RiZADİ TEVFiK 
Hayatı ve şiirleri 
RAMAZAN G. ı\RKIN 

220 sayfa ve 6 tablo 
İstanbuJda Resimli Ay mat
baası Türk Limited şirketir.de 
60 kuruş fiatla satılmaktadır. 

leri ve fazla maliimat almak istiyen
lerin her zaman 937 /3989 numara 
ile dairemize müracaat edebilecek-

leri ilan olunur~ 987 /3989 

................................... 
~ ~ 

( Dr. Hafız Cemal ., 
• • : Lokmaiı hekim : • 

Dahiliye Mütehassısı • 
Divanyolu 104 

Muayene saatleri pazar hariç 
her gün 2,5 - 6 salı, perşembe 

ve cumartesi sabahlan 9 . 12 
fukaraya T. 22398 
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