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H 
aricl siyasetin t.eslrleri Ro
manya ve Yugoslavya.da 

dahili siyaset üzerinde de aksi tesir
ler vuku& geUreoek gibi görünüyor. 
Roma başveklll Be hariciye nazın
mn son nutuklan bir taraftan dost 
Romanyamn ho.r hangi bir tecavüze 
karta koymak lçili uyanık ve hazır
lıklı bulunduğunu haber verirken 
ayni zamanda vatanın bir karıl t.op. 
rağmm bile şiddetle müdafaa edlle
oeıflnl temin ediyor. Romen devlet 

=-adamlar1 BOB hi.dlseler mUnasebetl
mütteflklerinin 

D uıemnunl· 
er e Türldyenio 

isle bilhassa ~-
• Beden mötmlf 

filde oatluia ve aadakata 
her zaman pveneliilirler.Beyn•lmİ 
Jel mtiaasebetler uba.sında son D

manlarda esmeğe ba§laınıı olan 
menhus bir bozgunculuk ve mMke· 
net bavumm. Bomanyadan alme
deıı vat.anperveraae ve merdane lk-

lerle slllnlp gltmesbıe pek memnun 1 
olacağız. .,_ 

Fakat Roman~ yalnız mtl
dallla v.tmukabele ıillllm galniijor. 
Ayni mmanda, Rutenya toprakla· 
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lstanbul Tramvay Şebekesi Genişletilecek. Halk Tipi 
Radyoların Taammümü için Seyyar Tamir Atelyeleri 
Açılıyor. Sirkeci-H~ydarpaşa Feribot Kanunu Haz 

B. Ali Çetinkaya 
Şerefine Metro. 
handaki Merasim 

Elektrik şirketinden sonra Traa 
vay ve Tünel şirketlerini de milli i . 
dare altına alan kıymetli Nafıa Ve
JdUmiz Ali Çetinkaya dün sabah sa· 
at 8.30 da refakatlerinde Nafıa Ve
klleti zat illeri mtıdtıril Nafiz, Şir
ketler umum mtldtıril Eyüp, idari 
müp.vir Rüçhan, ve kalemi mahsus 
müdürü olduğu halde şehrimize gel-

miştir. i 
Ali Çetinkayayı Haydar paşa İS· 

tasyonunda Vali, Emniyet direktö· 
rtt, Tramvay ve Tünel girketleri mu· 
vakkat idare heyeti reisi Kadri M:ua. 
luoğlu, muavini Sunıri Devrimer, 

(Sonu 3 iincil Myfada) 

ruu işgal etmek ilzere-vukubulmuş 887 yılı martının (28) ünefl gfl-ı lamışlardı. 
tekliflere Romanyanı.n metldp oJ- nü akfamı Yunan ordaaunun Buna Millt vmı,,., ... ; .............. ~b A im an ya L·~.... tan Llud .... u 
madığını da öğreniyoruz. Romen ve Uşak grupJan ileri hareklta bat- (Sonu -3 Gacll .. ,.,.._) Vl'I .... UıU: 
dostlarımız bu noktadaki düşünce- m=:rn:=:mmnu=:=lllllUlmmnmllllmllmllllllM'• 
leriniçoktakdirelayıkyilksekbir Frankonun kati.zaferinden sonra... Asker·ı Kuvvetler Yığıyor 
prensip ile ilan ediyorlar: Bize nit 

olmıyan topraklarda gözUmUz yok- 1- ya Orduları 
tur, diyorlar . . Cihan harbinden son. s p an 
ra ihtiyar gaz'D .devletlerinin Balkan-

larda hakika~ıı örnek almmağa la- Terhı·s Edı· ıı·yor yık şeyler buhınduğunu takdir et· 
meleri lizım gelir. Görülüyor ki dün. 

• 

ya siyasetinin temelinde bir inkılap Roma: 30. (A'A') _ Kral, gene· 
vücut buluyor. Bir taraftan kılıç şa- ral Francoya bir telgraf göndererek 
kırtılan ortalığı kaplarken milletler nRByonalist kıtaatınm muzafferiy.e~ 
arası münasebetler de hak ve adalet Jerini tebrik etmiş ve gerek kendist· 
prensipleri de kökleşmekte devam nin gerek ttalyan milletinin Fran· 
ediyor. Bu ild zıd cereyandan, en ' · k da 

conun muvaffakıyetlen arşısın • 
ııonra, idealist ve insaniyetçi tellk- ki hayranhk hislerini bildirmiştir. 
kinin galebe çalacağına emniyetimiı Kral, bu telgrafnameeinde bil-
vardır. Balkan devletleri büyUklU, hassa göyle demektedir: 
kttçttldtl garp demokrasllerile birlik· (Memleketinde, medeniyetin mu· 
t.e idealin müminleri olmakla iftihar zaffer olduğu ve adaletin doğduğu 
edebilirler. bUyUk dost milleti sel&mıanm.) 

Harici vak'alann Romanyadaki Burgos: 30. (A.A) _ Valinsya .. 
dahiU siyaset üzerinde bir tesir yap- dan bildirildiğine O'Öf'e, .... ı.- gire• 
mak istidadım gösterdiğini kırala D ~ .. 

nasyonalist kıtalar sabık milli mtl• 
Romanyanuı muhtelif siyaset adam- dafaa komitesinin bazı ansını tev
Jan tarafından takdim olunan muh· 
tlradan anlıyoruz. Dostlarımızın da- kif etmiftlr. 

Terhla bamlJiı 
bili siyasetleri tamamen kendileri Paris: (Hususi) _ CUmhuıiyet;. 
ne ait kapalı bir saha oldufu için, çiler ellerinde bulunan btltUn tayya· 
bu noktada yalnız umumi bir muta. General Fraako mulıafızlan 
lea serclile iktifa etmeyi vazife bili- releri tahrip etmiflerdii. BunuııJa arasında 
ris. Otedenberi teslim edilmiş bir ha- ;;:;::;(:;Son;:u:;3;;Ua;:c0;:aa:;yf;;a:;d;;a:;ı ;::;;;:;:;;:~:;:;:;::::;:;:;:' 
kikate göre, harici tehlike saman. :; 
Jannda bir millet için dahili tesanüt 
ve ittihattan daha büyük bir mü
dafaa kuvveti yoktur. Diktatörlük 
rejimile idare edilmiyen hükfim.etler· 
de, hükt\met bqmda olanlar, biraz 
dikkat ve basiret eseri gösterecek 
olurlarsa, yüksek göl'Ü§leri, geniş 
dflşflnttşleri ile bUtUn milleti vatan 
mihrabı önünde daha kolaylıkla top. 
hyabillrler~ 

frotaliter rejimler zahiren da.ha 
bf1yflk bjr<'teclınüs ve insicam, da.. 
ha derin bir bağlılık ve canlılık man. 
zaraaı arzederler. Bu, bqka türltt 
hareket etmeııfn ~mkAnsızbğmdaıı. 
Cbr. ll'akat nifakın, aynlığm tezahttr. 
lerinl ve Jtadeleriııf menetmelde kök-

IDlleJla <labld YALÇIN 
~(Soıau 1 bcfl aayf•m•tiJ~. · 

Yeni Tefrikamız: 

Sultan Aziz Devri 
Ba$ Pehlivanları 

yazan: Sami Karayel 
1 Halkl allk•d•r Mt.CeR filvkallda 

Har aını Uzel b•r J•ZI aarleldlr. 
meraklı ve ı 

Yarın Başlıyoruz 

/!olonya HükUmeti; Bitlerin Taleplerini Reddederek: 
icabında Harp için Mii:him Mldafaa Tedbirleri Ald~ 

Londra: 30. (A.A.) - tyi bir 
menbadan teyid olunduğuna göre 
B. Von Ribentrop, Berlindeki Polon· 
ya sefiri B. Joseph Lipsky'e geçen 
hafta içinde aşağıdaki hususlar hak
kında müzakereler açması teklifin
de bulunmuştur: 

. 1. - Danzigin hikimiyeti, 
2 - Şarki Avrupayı, Polonya 

koridoru vasıtasile Almanyaya rap
tedecek olan otomobil yolu, 

(Sonu 3 iVıcü aavfada) 

Reassürans 
Müdürü R. Bayar 
Tekaüt Ediliyor 

Milli Reasürans umumi heyeti 
evvelki gün Ankarada toplanmış -
tır. 

Bu toplantıya iştirak eden ve 
dünkü öğle gazetel-erinden biri ta
rafından tekaüdlilğunü istediği bil
dirilen mezkftr mUesseB& umum 

(Sonu 3 ünc8 .. ,.facia) 

İngiltere de 
11 Yeni Vapur 
Yaptırıyoruz 

V ersay maahedeaile Şarki Almanyadaa ayrılarak Lehlstua 
ilhak eclilmlf Ye bu ıuretle Almanyayı ikiye &Jll'llllf olan 

arazhıin Wllumi bari tuı 
Ankara. 30. (Telefonla) - Deniz AJ L h• d N Js • biJ• 

bank tarafından evvelce lngiltereye manya e ıstan an e tiye ır 
sipariş edilmekte olan 11 geminin in-

psı evveıce durduruımuetu. Varsay Muahedasila Lahlstana la kadar Yer Yerllmi'ti? Bu kere; yen1 umum mlldtırlln 'I 
yapbğı tetkiklerden sonra bu sipa· 
ıillerin verilmeai kararl8§bnlmıl
br. Buna dair olan imza müzakere· 
leriDe baeluıılmaktadı. 

Versay muahedesiyle Almanya
mn prkında olan (Po.znanya) ile 
(garbi Pruaya) Mrazili ayrılıp L&
histana ilhak edflm)ftir. Bu iki .b-

sım aNzinin meaaha sathiyesl 
( 41,900)) murabbaı kilometredir. 
Sonra Almany&nın cemıb11adan da 

(Sontı a hcU 8&1f••wta> 



Sayfaı J Y E ft I S A a A H~ 

Sa ıkzade Va~urunun Oç Hırsız Tutuldu iki Kardeş pusu 
T hl. · · k"" __ Kurun Bir 

Tefrika No 46 a ısı ne ım an ç·ıı r: & ıar 
K MehmetSanayine Buıunamadı ~::ı~:t~!~}.,i;•~:r.a.: ı cıyı_!Ermuş ara Oellnan vapur; yerinde Dün §ehriınizde s sabıkalı hır.ıız Ağır Caza mubakeme-

B• z h t• v parçalanup satılacak 1 yakalanmıştır: sinde dUn yeni bir davanın 
ır a me ım ar Geçenlerde Akdenizd~ 5ıkau 1. _Ayın 14 ünde Fatihte mü· görülmesine baflandı 

"Düşmanlara Casusluk Eden De
ğirmendereli Kazım Haklanacak,, 

§iddetli lodos fırtınası yuzunden neccimler caddesinde 48 numaralı Çengel köyünde Hasip "Paşa,, 
22 _ 3 _ 939 günü Fenike civarında Hasanın manav dükkanının kepen· çiftliğinde ça!ı9an Osmanı ölüm 
karaya otW'an Denizbankın Sadık ğini açarak bir çuval ( 40) kilo pa- kasdivle ağır surette yaralamktan 
zade vapurunu kurtarmak için vak~ tates ile 150 kuruş çalan sabıkah suçlu· olan Hamdi ve Rizeli Ahmet 
mahalline giden Hora tahlisiye geını hırsızlardan Üsküdarlı Gül Necati isminde iki kardeşin dün Ağırceza
si ile banka şeflerinden merkeze yakalanml§ ve çaldığı patatislerden da muhakemelerine başJanmışbr: 

"Semere,. istiınbotunu tutroı:ık 

mm•affakiyetinin verdiği gurur ve 
iftiharla kaplarına sığamıyan düş
man istihbaratçtları, bu muvaffak;. 
yette amil olan reji kolcusu Haydar~ 
la Değirmen dereli !bt\'lhiıne dört 
elle sarılmL5lard1. lkisinin de gözle· 
rinm içine bakıyor, ceplerini b::ınk. 
notlarla şisiriyorlardı. Fakat bu a
damlar da, düşmanların umduğu fn. 
aliyeti gösterememislerdi. Çiinkiı, 

korkudan Yağkapanı, kalafat yçri 
semtlerine bile uğrıyamı) orlardı. 

Bütün Karatlenizin sahil uş:::.ltlan, 
düşmana katıl:m bu So)suzJara kar
şı boykot ilan etmislerdi. Yüzlerirıe 
bakan değil, fakat tüküren çoktu. 
Ne yapsın bu soysuzlar şimdi?. tşte 
havadisin ardı arası kesilmişti. On· 
lar da, kendilerinden evvelki kara 
yüzlüler gibi, yalan uydurmağa, cep
lerini para ile doldurmağa koyul
muşlardı. Nihayet bir gün, iplikleri 
pek çabuk pazara çıkmış, beslemelik 
ettikleri düşman kapıları da surat
larına çarpılıp kapanmıştı. 

O sıralarda bir müddet Harbiy~ 
Nazııı Ziya paşanın yaverliğindt• 
bulunan süvari yüzbaşısı Kamil be

yi, mücadele devrini bilfiil yaşıyan 
ların hemen hep.-;i tanırlar, yüreği 

gibi, sevimJi yüzü, bıyık ve saçları 
da ak ve pak olan bu hamiyetli ve 
yurdseveı- zabit, diişmanlara casus
luk eden kara yüzlulerin en merha
metsiz bir düşmanı idi. Bu vatansız
ları fırsat bulursa kendi tepeler, ya
hut bizlere tepelettirirdi. Bu müna. 
sebetle beui tanır ve çok severdi. 
Sık sık ve bol ikramlar, cep harçlık-
larile gönlümü hoş ederdi. 

(Emanoel) hfıdi.scsinden bir bu
çuk ay sonra idi. Hiç unutmam, gün 
lerden de pazardı. Hemşinli Şükrü 
ile beni Tarlaba~nda oturduğu eve 
çağırtmıştı. Vakit akşamdı. Biraz 
fazlaca içki düşkünfüğünden başl:a 
günahı olmıyan Kamil beyi iki ae. 
kadaşile, düzenli bil' .sofra başında. 
bulmll§tum. Beni görünce, arkadaş· 
larına tanıtmış ve bir köşeye oturt
muştu. Yüzüme baka baka bir kaç 
kadeh yuvarladıktan sonra: 

- Kara Mehmet, dedi. Sana yı
ne bir zahmetim var. Düşmanlara 
casusluk eden Değirmen dereli Ka
zım adındaki habisin adamların
dan ilcisi, bizim sara~hane ambarı
nın kapısına dadanmıslar, birinin 
adı Deli Nuri, diğerinin de Kalfa 
Mehmet imiş. Bunlar, ambara ginp 
çıkanları gözliiyor, ve bilhassa sa· 
raçhane ambarında yüzbaşı lsmail 
Hakkı beyle muavini nıülazimievvel 
fzzet efendiyi izliyorlarmış. Şunlara 
bir göz kulak olsan. Bu yadigarlar n 
Sirkecide Çakırın kahvesinde birleş. 
tiklerini de öğrendik_ Eın.irberiın 
fimdi sana bu adamları gösterecek. 
Yalnız senden ricam şu. 1kisinj de 
kıskıvrak bağlayıp bir yere kapadık
tan sonra bana haber \'ercee.Jrsir.. 
Cezalarını beraberce kararlaştınp 
yapacağız. Ne dersin bu teklifime? .. 

Böyle bir teklife, peki demekten 
başka ne diyebilirdim ben. Hemen, 
Kamil beyin yanıma kattığı nefer 
Aydınlı tsmail ile Sirkecinin yolunu 
tuttuk. O zaman Sirkeci semti, şinı. 
Cliki gibi değildi. Çalgılı gazinoları 
ve balozlan ile, sulan ve çe§it çeşit 
kızları ile Galatayı, Beyoğlunu ba
yağı bastırnuEJtı. O gilnleıin bileğine 
eüvenenlerine, yüreği söyliyenlerine 
meydan olmuştu. Düşmanlardan alı
nan paralar burada yeniliyor, sarı 
liralar burada eziliyordu. Bize tır. 
nak çakısını çok gören, üzerimizde 
ufacık bir bıçak buldukları zaman 
titizlenen poUslerfn gözleri düşman 
karargahlarından verllen vesikalarla 
perdeJenm i~ti. Bu vasikalara bellerin 

ile ııaIJaııdırdıkları karada§' tabancala 
nna, koltuk altlarına astıkları saL 
dırmalara da}aıııp caka satan mu-

' 

malumat gelmiştir. . bir kısmı m~yclana çıkarılmı.;-tır. Tahkikat en·akından anlaşıldı-
halefet tosunları, düşman çomarlan Kazazede vapurda yapılan tetkı- 2 • Balatta Dibek caddeşinde 51 ğına göre, vak'a şöyle olmuştur: 
ve bunların kabadayılığa yeltenen kat neticesinde geminin kurtarılma- numaralı kahveci Talabn dükk8.nın- Rizeli Ahmet ile Osman sabah 
yardakçılan hep buralarda, parti sının imkansız olduğu anlaşılmıştır. dan dört tencere ile otuz altı tabak bir tanık meselesi yüzünden biri
parti yuvalanmışla.rdı. Her birisi bi- Vapurun karaya oturduğu mevki ga ve bir surahi çalan ayni caddede 21 birleıiyle ka,•ga etmi~lerclir. Bu 
rer fuhuş kaynağı, fesat. ocağı 0

!_an yet kayalık okluğu ve vapurda ~ır. numarada berber diikkanında yatan sıra ela Ahmet: Osmanm üzerine 
bu gazino ve meyhanelen hem duş- tına yüzünden karaya şiddetle bm- Emin oğlu Ali Şişman dün yakalan· bı!iakla yurumiire rle etraftan ye
man karargahları. hem de o zama- dirdiktcn sonra makine aksamının mıştır. ti enler bıçağı elinden almışlar ve 
nın İstanbul polisini idar~ eden Ta~· bulunduğu mahal ile muhtelif anbar 3 _ KaragCimrükte Muhtesip ls- dlğer Q.,,manın karı~ı Cemileye sak 
sin ile muavini açıkça hımay~- edı- lar clelinerPk dahile kayalar gir- kender n,ıahallesinde Kurai şerif latmıı;lardır. Akşam olunca; Alı
yorlardı. Hemen hemen her gun ve mis ve her tarafı par~alanmışhr. Bu caddesinde 53 numaralı evde otura:ıı met. Cemileye gitmiş ve : 
her gece ~ıkan vakalara göz yumu- , ~heple vaka mahallinde bulunmak- Firdevs ile Hacerin evinden 6 metre ~ Biz barıstık ı . diyerek bı-
yorlardı. ta olan Hora tahlisiye gemisi lima- kuma~ çalan Ye ayni evde oturan sa- çağı almı-;br. Bunu takib~n. Ah • 

Sirkeci semti baştan a~ağJ otel nımıza dönmek üzere hareket etmiş- bıkalı Ali yakalanmıştır!.. met; kahveye gidip ağabeyısı Ham 
ve pansiyon olmuştu. Hepsi de esa· tiı. Vapuı·un içinde bulunan eşyalar di) i bulmu : ona vak' ayı anlat -

retten avdetle terhis e~il~n. aç~ğa jçin hukuken tesbiti delail icap et- Maznunu ve ~ah·ıtler·ı mıstır. 
cıkarılan muvazzaf ve ıhtıyat srnl mekte olduğundan bir ehli vukuf ta- 'l 'E,,a,.en bir kız me:;elesinden Os-

zabitlerile dolmuştu. Dü~~a~rı.ı yin edilecek ve Konya vapuru eşya- oı·ısı·z olan bı·r Dava mania araları açık ol:ı.n iki arka-nazaıında bunlann her bırısı a:ı.-Tn lan almağa başlıyacaktır. Haber da;; bundan ~olU'a kahveden çıkıp 
ayn birer esrar küpU addolunuyor· aldığımıza göre Sadık zade vapuru- rnl keııarmda pusu kurmuşlardır. 
du. Giinün casusları, kara kulakları mm kurtulamıyacağı kanaatına va. DUn ikinci Sulh Cezada · Bira7. ı;onra da o man geçer -
da, etraflarında fırıl fırıl dönüyor- ran Denizbank idaresi bu vapuru ye· enteresan bir muhakeme ken ağır surette y;ıralam~larrlır. 
ıar, ağızlarından bir söz almak, cep- rinde parçalamağa karar vermiştir, görüldü Dünkü muhakemede Ahmet: 
)erinden bir kağıt aşırmak için akla Sadık zadenin makine aksamı tama- Sultanahmet 1 inci Sulh Ceza _ Ben vurmad:m. Ağabeyim 
hayale gelmiyen çarelere bal) vuru· men buraya nakledilerek bankanın mahkeme inde diin maznunu ve 
yorlardı. ileride yapması muhtemel gemiler- fahidleri '.diJ:;iz 0

' olan enteresan 
Aradığımız yadigarları bulmak de işe yanyan kısımları kullanıla. bir rnkanııı muhakeme:ıi yapılmış

için hiçte güçli\k ~ekmemiştik. tki. caktır. Diğer aksam yerinde hurda tıı·: 
sini de, Çakırın kahvesinde değil, o olarak satılacaktır. Kemal isminde bir dilsiz ha -

yaraladı. 

Demi!;tir. 
Ağabeyi~i Hamdi de bu ifade

ye i~tirakle: 
sıralarda Sirkecinin gülii, bülbüfü mal dün kendisine teslim olunan 
sayılan Kız Alinin çalgılı gazinosu- D y ıbazı eşyaları Babıali civarında 

· _· Evvela Osman bana ::ıaldır-

nun kuytu bir köşesinde, hem de bir Dün ört ara- Bayan Suzanın evine götrümü~tür. 
hiyanet işi üzerinde bulmuştuk. Ta- } k Jd Lakin Kemal, bu evdeki odalar-

dı. Ben de mukabele ettim. 
Dcmi!'!tir. 

::nuhakeme; şahicl celbi için kal-
nıdığım ve sabıka kayıtları hırsızlıi\: ama v dan birinde masanın uzerinde du-a asi O U mıştır. 
ve yankesicilik suçları ile kapkara ran bir saati gizlice cebine atmış 
olduğunu bildiğim Deli Nuri ile Kal. SarhoflUk ve kıskançhk ve evden öyle çıkmıştır. 
fa Mehmet, yanlarında sürmeli göz- yUzUnden 6 kl'I yaralandı Bayan Suzan l>iraz sonra i~in 

~~--------~~ 

Yaralı Kadın 
Öldü 

lü, kıpkızıl dudaklı bir Rum yosması Son 24 saat içinde tstanbulda farkıııa varınca hemen polise rnü-
ile beraber bir zavallıyı ortalamış- racaat ederek dilsiı hamalı y.aka-
lardı. Hep birlikte ağzını, ceplerini 
araştırıyorlardı. Trabzon Atinasmın 
er ve yurd sever bir evladı olduğu
nu, içkiye ve biraz da güzel kadımt 
çok fazla düşkünlüğünü bildigim, 
bir kaç gün evvel Topal Osman ağ·ı 
tarafından bir vazüe ile 1stanbula 
gönderildiğini işittiğim (Y) reisi, 
bu vaziyette görmek bana pek acı 
gelmişti. Gazinonun kapısında nefer 
İsmailden ayrıldım. İçeriye daldım. 
Yakınlarında çöktüğUm masadan. 
hem bu soysuzları yan gözle gözlü
yor, dinliyor ve hem de, bu gafil aı-
kadaşı içine düşmek üzere bulundu. 
ğu çukurdan kurtaracak bir arka-

daş arıyordum. Deli Nuri ile Kalfa 
Mehmede kendimı tanıtıİıamak için 
i.~ karışmak istemiyordum. Fakr.t 
sabretmek mümkün değildi ki. Va· 
ziyetten, bu serserilerin kendilerini 
Anadolu taraftan gösterdiklerini ve 

bizim (Y) reisin dilinin bağlarını 
çözdüklerini anlamıştım. tçirilen ra
kıların ve karşısına geçirilen yos
manın tesirile kendini kay~tmek 

derecesine gelen bu hem~hri, yüre
ğinde gizli kalması icap eden bütün 
sırları döküyordu ortaya, süzgünliik 
ten kapanacak hale gelen gözlenni, 
önünde duran dolu rakı kadehine 
dikmiş söylüyor, karşısındaki alçak 
hafiyeleri sevindiriyordu. 

- Ben, diyordu. ıTopal Osıoao 
ağanın müfre~si için oephane alma
ğa geldim tstanbula. Bir kaç gii.· 
sonra dönecefjm. 

, ( De...anıı var) 

TAKVİM 

31 Mart 1939 CUMA 

Hicri: 10 Sef., 1358 
R .. ı ı 18 M art 1355 

Kua•: 144 

ikinci lnann Zaferi 

Det• aaati: t,43 
ôıı• : 12,18 - Jıt1 •• u : u,s2 
Akta•: 18,32 - Yat.ı r 20.05 

ı ... k :4,1 ,, _______ , 

dört yaralama vakası olmuştur. 
D 'bek kın d latmıstır. 1 

- Galatada l çı azın a K~malı raldığı ~aati, kcndi.;:;i gi- Oç gece evvel Deaplnayı 40 numarada oturan seyyar basmacı :. 
bi dilsiz olan arkada$larına da vu ... '!!:an coför. Mahmut Nesim; dün karısına ait mantoyu 

1 

•,.. ...,. 
diktirmek ü:tere terzi Lübere gitmiş, gösterdiği için bunhu da şahid ola- hila yakalanmadı . 
Lüberin kocası Mois kıskançlık sai. rak mahkemeye gtirmi~lerdir. Birkaç gece evvel Galatada bı:· 
kasile şişe ile Nesimi başından yara- Hiç konuşmağ. muktedir ola- cinayet olmus ve Mahmud isminde 
ladığından suçlu yakalanmıştır. Ya- mıyan maznun Kemal ve şahidler bir şöför, metresi Despinayı bıçak· 
ralı Beyoğlu hastahanesine kaldırıl- muhakemede ancak i~aı·etle ifade- ıa birkaç yerinden ağır surette ya_ 
mıştır. )erini verebilmiştir. ralamıştı. 

2 -Topkapıda Hatun Melek ma- Bu meyanda Kemal, bu işi yap- Hadise akebinde Sen jorj hasta-
hallesinde 23 numarada oturan ara- tığından dolayı nadim olduğunu hane::;ine kaldınlan yaralı kadının 
bacı Mustafa Sezer ·dün gece arka- hakim B. Re~ide işaretle anlatmı~- öldüğü dün mezkur hastahaneden 

daşlarmdan Cavit ve Tahsini eve al tır. Polı·s müdürlfüfüne bildirilmiştir. Bu 
~ b ı t l\1uhakemeı maznun J{emalin ~ 

larak içki içmege aş amış ır. suretle vaka, cinayet mahiyetini al-
lı tl. b. sabıkasının sorulm2~ı için talik o-Fakat meclisin en arare ı •r mıştır. 

d l d kavg ıkın lunrnuştur. zamanın a ara ann a a ç ış ___ Despinayı çok seven ve kendisin~ 
br. Bu kavgada Cavit, Mustafayı den ayrılmasına kızarak bu işi ya-
bıçakla bacağından hafifçe yaraıa- Hasan OHpOSU Yangını 
mıştır. Kavgada Tahsin de hafifçe li pan katil şöför firar etmiş ve hfila 
burnundan yaralanmıştır. b yakalanmamış olduğundan ehemmi-

MUddelumuml dün lr d Polis; kavgacıların hepsini ya. I I h t yetle aran.makta ır. 
muharrir m ze lza a vvvv·,~~"""""""""'wv"A""""'"""-'VV"~~ kalamıştır. verdi 

3 - Şehremininde Sait Ömer Hasan deposu yanğını tahkika. ı 
mahal1e!'linde oturan Emini, ayni tına, dün de devam olunmuştur. 
yerde oturan Hamit; taşla başın- Yanğını kasden çıkaran deponun 
dan yaraladığından yakalanmıştır. gece bekçisi Ali elyövm mevkuf bu-
4 - Ahırkapıda Şadırvan sokağın- lunmaktadır. Tahliyesi muvafık g3-

da 12 numarada oturan Sabri oğlu rülen arkadaşı Mustafa dün serbest 
Aziz Ulvi ile ayni mahallede Keres, bırakılmıştır. 
teci sokağında 31 numarada oturan Müddeiumumi B. Hikmet Onat 
Recep oğlu Mustafa; sarhoşlukla dün bu hususta bir muharririmize 
birbirlerile kavga etmişlerdir. şu beyanatta bulunmuştur: 

Bu kavgada Mustafa, hamil ol· (- Mustafanın tevkifini icap et-
duğu kundıracı bıçağı ile Azizi elin- tirecek deliller kanaatbahş görülme
den yaralamış, Aziz de bıçağı Mus- diğindcn kendisi serbest bırakıl
tafanm elinden alarak onu yarala- mıştır. Heni.iz Aliden başka zan al· 
mıştır. tında bulunan kimse yoktur. 

~""""AAAAAAAAA.AAAAA./'-V'V'VV'VV 

llAllKEMELERDE: 

Süratli otomobil süren 
iki kişi hapis olunacak 

Süratli otomobil süren Yasef 
ve Kemal isminde iki ki:;ıi dün Sul
tanahnıet 1 inci Snlh Ceza mah
keme~ine Yerilmi~lerdir. 

Mahkeme, her ikisini de ikişer 
gün hapse ve ikişer lfr.a para cezsı
siyJe üç gün otomobil kullanma -
rnağa mahküm ctmi!'ltir. 

Galatasaraylılar balosu 
Mevsimin en nezih ve en mutena 

balolarından birini teşkil eden Ga
latasaraylıların yıllık balosu bu sene 
nisanın (8) nci cumartesi günü ak
şamı Tokatlıyan !'\alonlarında ve
rilecektir. 

Tetkikat ve tahkikata devam e
diyoruz) Diğer taraftan dün akşam 
geç vakit şayi olduğuna göre tahki
kat mühim ve yeni bir safhaya git
miş ve Aliyi teşvik suçile biri tu. 
tuJmuştur. 

HAABIF.l'E : 

Üniversite birliği heyeti 
toplanıyor 

!stanbul üniversitesi talebe birli
ği hakkında ıstişari mahiyette ko
nuşmalar yapmak üzere bütün fa
kültelerin her sınıfından seçilen 2 
mümessilden mürekkep komite bu
gün öğleden sonra toplanacaktır. 
Komitenin vazifesi birlik nizamna
mesi hakkında rektörlüğ·e bir pro. 
je vermektir. 

POLiSTE: 

Zehirli Sucuk 
Balar köyünde Kartal tepede 

Rum mezarlığında oturan 17 yaşın. 

da yani K1rdananopolo; dün Bakır
köyünde 1stasyon caddesinde bak-

kal Yaniden aldığı sucuğu yemiş 

ve zehirlenmiştir. 
Mumaileyh derhal polis tarafın

dan Balıklı hastahanesine yollamış-

tır. Zehirli sucuğu ·satan bak
kal hakkında da kanuni takibata 
başlanılnuştır ! .. 

Bir çocuk ikinci kat 
percereden dUftD 
Şişli Hoca Mansur sokağında 

11 numarada oturan bahçevan Ya-

konun 4 yaşındaki çocuğu Angilidi 
dün evin ikinci ~at penceresinden 
bakarken yere düşerek ağırca yara
lanmıştır. 

Bir ustaba'ı itinde 
yaralandı 

Kazlı çeşmede Aleko Tolani de
ri fabrikasında usta başı Kosti oğlu 

Yani dün fabrikanın üst katında 
derileri istif ede!'ken deriler kaya. 
rak Yaniye çarpmış ve onu alt kata 
düşürmüsf.iir ! .. 

Yani muhtelif yerlel'inden yara
landığın<lan haııtahaneye kaldırılmış 

tır. 

31 MAkT ltlt 

Duçe'nin nutku ve İlal· . . ,., 
yan siyasetının umumı 

halları 
Merkezi A vrupada. Almanyanın 

son faaliyetinden sonra !tn lyan ba~· 
vekilinin irad ettiği nultıkta serd 
edilecek metnlibat ve ayni zamanda 
fasist rejimin harici siy1:1setinin u
m~ıni hatlarının yeniden tesbit 
siyasi mahafilce dikkat ve alaka i~e 
bekleniyordu. Bilııassa aranılan cı

het Berlinin merkezi AvrupaJ.ski si
y~eti karşısında Rom;ının gfü;tere-
ceği tavır idi. Zira Çekoslovakyanm 
ilhakından ve Merael mınt.akasınm 
alınmasından bu nutka kadar ge<;en 
müddet zarfında., !ta1y.>..nın Berlin· 
Roma mihveri arkadaşmm bu hare
ketind€n pek memnun kalmadığı ile
ri sürülmü~ti.i. 

Bu bakımdan Ducenin nutku bu 
iddiaların doğru olmadığını ve Ber
tin siyasetine ıtalyanın sadakatınl 

te~id etmiş ve bilhassa, Fransızlar
dan istenilen bazı hususatın resmi 
bir şekilde scrdedilmesine bahis ol
muştur. 

Bu taleplerin esasını da, Tunus, 
Süveyş ve Cibuti mes'eleleri teşkil 
etmektedir. 

Filhakika Roma Fransız toprak
larından madud Korsika ve Savua 
mıntakalanndan bahsetmiyerek, bii 
tün isteklerini AJı:denizc ve ezcümle 
Akdenize sahildar mıntakalara has
retmiştir. Zira A vnıpa tarihinde ar
tık bir hakikat haline geçen bir hıı

sus vardır: O da bu büyük kapalı de
nize sahildar Avrupalı devletlerin, 
tabii bir mütemmimi addedilen Af
rika sahillerinde ve hinterlandında 
yerleşmek gayesidir. İşte ta eski za
manlardanberi devam eden bu siya
sete tevfikan son zamanlarda Akde
niz sahili devletlerinden Fransa bLt 

işe girişmiş ve Afrika sahillerinden 
ta içlere kadar büyük bir siyah im· 
paratorluk kurmuştu. Halbuki Ak
denizi kendi denizi addeden !talya, 
Fransızlarm zararına olarak bu si
yaseti kendilerine tatbik etmek eme
lini ileri sürmektedir. Bu sebepten 
Mussolininin nutkundaki Afrika sa
hilleriııe müteallik bu metalibatın 
tetkiki lazımgelir. 1talyanın Tunus 
üzerjndeki metalibatında dayandığı 
iki amil vardır. Bunlardan biri etnik 
diğeri de sevkülceyş bakımından e. 
hemmiyetlidir. Etnik bakımından 
Tunusda yerleşen ve iktisadi hayat!
nın mühim kısımlarında esaslı faali· 
yet gösteren 1taJya kolonisinin, Afri 
ka kıt'asında Roma siyasetinin müs
bct surette inkişafına hadim olacak 
bir mevkie getirilmesi istenilmekte
dir. Sevkülceyş bakımdan da Akde
nizi ikiye ayırabilecek bir baraj vu. 
kua getirebilmek ve dolayısiyle şar
ki Akdeniz havzasında faik bir mev
ki elde etmek gayesi görünmekte· 
dir. Bu mevzii elde edince de Roma
Süveyş mes'elesinde sözünü geçire
bilecek bir hale gelmiş olabilir. 1tal
ya Habeş seferinden sonra Kırm.\t 
denizle ve yavaş yavaş Hint Okya
nusu ile alikalanmağa ve hele Akde
nizden çıkarak açık denizlerde bit• 
(Okyanus siyaseti) takibine karar 
vermiştir. 

Bu sebepden, epey geride olsa 
bile 1ngilizlerden sonra Süveyş ka. 
nalından en fazla istifade eden bir 
millet mevkiine geçmiş olduklarını 
ve dolayisile Süveyş kanalı kumpan
ya!'ı meclisinde sözlerinin geçmesini 
ilan etmekte ve bu noktadan tatmin 
edilmelerini istemektedirler. p.'abiatı 
ile Akdeniz, Süveyş ve Hint Okya
nusunda böyJe bir siyaset takibini 
fikrine yerleştiren Roma, Kırmızı 
denizde de, Habeşistanın tabif bir 
limanı olan ve bu ülkeyi denize bağ
lıya n demiryolunun müntehi noktası 
bulunan Cibuti de İtalyan bayrağı
nın dalgalanmasını arzusunu izhar 
etmektedirler. 

İşte İtalyanların vaz geçmedikle
ri bu metalibatı, Duçenin nutkunda 
umumi mahiyette konuşma ve mü. 
zakereye açık kapı bırakan bir tarz· 
da ifade edilmiştir. 

Fakat burada da müşahede edi· 
lecek bir nokta vardır. Zira Ray§
tağın açılma nutkunda M. HJtler, 
dünyaca mutedil kaı·şılanan aözle
rinden, bir iki hafta geç~r geçmez, 
merkezi Avrupayı tamaınile .k.a.nştı
ran bir faaliyet serl~ine ~mişti. 
Bu suretle Romanın da taldb edece
ği hattı hareket aiya.ıu~t. ileıninde bir 
istifham işareti teakil &der. 

Dr. Rafad SAGA Y 



l#t•l~l#fZ!:J~;J!:ifl Romanya Ve 
Almanya Lehistan Hu- Y~!~~!!~!! .... , 
duduna Asker Yığıyor autS~~ 

lar gisli glsll kalplerde blrlkir. Ufak 

(Baftarafı ı inci aa:rfammle) jmlU ~·Mamafih B. Rl- bir 8&1'811ltı bunlarm fiddetle mey-
3 _ Polonyanm Roma- BerUn bbmtrop,un bu m,eeeleJer UHrinde dana çıkmaları için bir sebep tetkil 

mihverine klll'll takip edeceği hattı diplomatik görilfmelere batJ•mak eder. Onların normal u.man1ardaki 
hareket. lgia poloJı1aDID Berlin büyük elçlal ittihat ve teı18Dtlt m•nzaralan alda· 

G6rUpıelerln erteal gUDI s. _.,,,..,. bm tqebbttsler yapm.11 ol- tıcı bir paravanadır. 
Lipsky, B. Beck ile g6riilmek a.... c1uiu muhaklr&k gibidir. Fakat ~ Bu bakımdan muhakeme edilin· 
VIU'§Ovaya gttml§tlr. Beok, bu teoebbUslere §İmdiye ka· ce, mllttefllderimizln dahil! siyaset. 

Polonya hWdUııetiDin liJndiye dar herhaDll bir suretle cevap ver· leri fertlerin hakkına hürmet eaa· 
kadar Alman tekliflerine bir cevab memJltlr. Yalnız bunun üzerine Po- sına nekadar ziyade istinat edene 
vermemiş olduğu rivayet edllJDekte- lonya, aakerl tedbirler alınqbr. hakild kuvvetlerinin okadar artmış 
dir. Polon.ft hariciye namuun seyahati olacağına §ilphe edilemez. 

Londra: so. (A..A.) - Havas · Londra: 30. (A.A) - Gazeteler, Yugoslavya ise dahili siyaset ba· 
muhabiri bildiriyor: Polonya hariciye namı B. Beckiu. kımında.n çok daha çetin bir imtihan 

Buradaki p.yıalara göre, Damtg ziyareti programını neşretmektedir: geçiriyor. Muhtelif unsurlan bira. 
u.erlndeki blldmiyeti pı-kl Prusya- B. Beek, pazartesi güni1 Londra. rada lbenkli bir surette idare etme
yı Almanyaya bağlıyacak Ot.ostrad ya varacak ve salı günti B. Cham- nin ve yaşatmanın tecrübelerini çok 
yolu ve Polonyanın Roma- Berlin berlain ve Lord Hallfax ile görüş- yakından tatbik ettiğimiz için bu 
mihveri karşısındaki hattı hareketi melerde bulunacaktır. baptaki zorluklann bilttln mekaniz 
meseleleri hakJrında wsiyet alması Altn11nlaran hududa malarmı blliril. Yugoslav dostları· 
için, Almanya, Vareova nezdinde m1.1 hesabına çok teşekkür edilecek 
taleplerde bulunmU§tur. ,. aevldyeb bir keyfiyettir ki oradaki ekaliyet-

Yıne bu şayıalara göre, Polonya Londra: 30. (Hususi) - Berlin ler yahut muhtelif siyaset unsurları 
hilkllıneti, bu Uç mesele üzerinde ile Polonya arasında normal olmıyan arasında uzlaşma kabul etmez his
mUnakap etmeği ve B. Beck de bir takım askeri hareki.tın devam ler mevcut detildfr. Yugoslavya ca· 
müzakere için Berline gitmeği ret etmekte olduğu haber verilmektdir· ml&lllU parçalamayı ve ımavatana 
etmiştir. Bu ara, Almanların hududa mühim ilhak etmeyi düşünen cemaatler o-

Vareon. resmi mahfilleri, Polon miktarda askeri sevkiyat yaptığı da rada yoktur. 
yaya bir ultimatum verilmiı oldu· israrla söylenmektedir. Böy)e olunca. mahalli idareler 

M 81 111 • il afat.emine meyletmekte, hatü fede· 
rasyon şekline kadar ileri varmakta 

Almanya Lehl.standan nazariye bakımından esaslı bir mah-
zur bulunmadıktan başka bilikis 
fayda tasavvur edilebilir. Bu gl1n, 

Nereleri• 1 .. Stİyebı•ıı•r?. Yugoslavyada Hırvatların ve sıo-

(Baftarafı ı inci •7fada) 

(SUezya) kıtası ayrılıp Lehistan& 
verilmiştir .ki burası da (8726) mu
rabbaı kilometredir. Şimalde de 
mahlm oldutu üzere (Dançing) şe
hir ve limanı yarı müstakil .bir hal
de Almanyadan koparılmıştır. Bu
nun mesahası da 1914 kilometre
dir. Yani cem'an ye'ldln Alınanya
nın şarkından ( 48,000) kilometre 
aı.ai aynlmJ,ştır ki buradaki ekse-

Daladyenin. 
Nutkunun 
Akisleri 

riyeti Alman olan nüfusun mikda
n da takriben (4) milyon (300) 
bin kadardır. İşte Almanyanın bu 
gün Lebistandan iadesini istemesi 
muhtemel olan arazinin heyetiu
mumiyesi budur. Almanyanın bu 
aN-ziyi ya kısmen ya tamamen is
tirdat edeceiine iıe - dünyada bu
günkü haline nazaran - muhakkak 
nazariyle bakmakta mübaliğa ol-
maz. 

venlerin muhtariyet hareketlerine 
şahit oluyoruz. Bütun Yugoslavya 
uzviyetine yeniden büyük bir can 
verecek surette onu, tensik için eski 
Karadağlılan ve Makedonya muh 
tariyet hareketini de bu arada ha· 
tırlamak kabildir. Memnun Slav un· 
surlarından tegekkUI edecek bir fe. 
derasyon harici düşmanlara ve te· 
cavUzlere k&r11 çok kuvvetli bir cep
he halinde mevki alabilir. 

Yugoalavyanın dahllhiyaaetinin, 
ihtiyat datrseJnde hareket etmek 
şartile, bu istikamete doğnı yürü
mek meylini gösterdiğine phidiı. 

ı "Akd Eğer nazariyelerin ve prensipleı·in Muso ini; C- tavsiye ettikleri bu sistemi Yugo-
alav ~~flbr· 

nizde mahpus kal- mü fmkAnım bulurlar \19 fıııaaa mu
vaffak olurlarsa kendilerini pek ha-

mıyacagv iZ,, diyor raretle tebrik edecefiz. ÇUııkU böyle 
bir Yugoslavya hakiki temeli Uzeri· 

Roma: 30. (A.A.) - B. MussoU- ne oturmut, sarsılmaz bir kale ha-
ni, bu sabah Cosenzada bir nutuk lfnde, Tuna serhadinde aulhwı ve 
söylemiştir. Hiçbir ecnebi muhabir, medeniyetin lerefli bir nffbetçiBI o-
davetli değil ldl. larak duracaktır. 

Stefani ajansı, Duçenin harici 

Nafıa Vekilimizin 
Mühim Beyanatı 
(Bat~arafı 1 inci aayfamızda) 

ve şirket gefleri ile Nafıa Vek8.letine 
bağlı müdUrltlkler erklııı ve mensu
bini ile kalabalık bir halk k\.ıt]esi 
kar§ıla.mıştır. 

Sayın Vekil iStaayondan vapura 
binerek köprüye gelmiı ve otomobil
le doğruca (!'aksim.deki evine gU:mia 
ve bir mUddet Uıtirahat ettikten son
ra saat 10.45 de Metro hanına gel 
miş ve orada müdür ve memutlat' 
tarafından parlak bir surette karş1-
Ianmıştır. Metro hanı bu münase· 
betle baştan başa bayraklarla süs· 
lenmişti. Vekıl Metro hanına geldik
ten sonra k~ndisini karşılayanlar a
rasında bulunan şirket tahrirat mil
dürü Tahsin Ali Çetinkayaya karşı 
arkadaşlarının şükranlarını bildiren 
kısa bir söylev vermiş ve Cümburi
yet idaresinin feyizli idaresi ve kıy
metli vekilimizin gayretile milli ida
reye geçen bu şirketler <lolayısile 

derin minnet ve şükran hislerini bil. 
dirmişlerdir. Vekil memurlara te
şekkürledni bildirdikten sonra bina
nın altıncı katında bulunan hususi 
dairelerine giderek idare şeflerf?ti 
çağırmış kendilerinden izahat al
mıştır. Ali Çetinkaya Metro hanın. 
da saat 13 e kadar mqgul olmut Y& 

idare şeflerine direktifler vermişti?'. 
Diln kendisile görUgen bir mu

harririmize sayın vekil ıu beyanat
da bulunmuştur. 

( - Yeni tramvay ve tünel ida· 
releri için yapüacak olan yeni teokl
lit projesi üzerinde meşgul olmak 
üzere tstanbula ıeldim ve tetkiklere 
bafladım. Şirketle lnısalanan satın 
alma mukavelenamesi Büyük .Millet 
Meclisinde tasdik ettirmek llaere ha· 
zırlıyacağımıa kanun liyıhasile be
raber tetkU&t projesi de yakında 
BüyUk Millet Meclisine s"unula cak
tır. Tramvay hatlarının hangi semt
lerde ne suretle temdid edilmesi 
milmkUn olacağı hususunda tetki· 
kat yapmaktayız. Hava gazı firke. 
tinin satın alma fttni, firketin van
datile idaresi ve satın alma mu.kabi
linde verilft<!ek senelik taksitleri ida
re edemiyeceği anlaşıldığından şim. 
dilik geri bıraktık. 

Şirket daha az para ile bir e:Un 

~ bi8e eetmalr .._ cıaa ·-
re m~ lhilmek mtlmldln 
olacaktlr. lstanbulda Hava gazı ,tr
ketinden başka satın alınacak ~ir
ket kalmamıştır. lzmirde ttalyaııla
rm imtiyazı altında bulunan Elek
trik firketlerinl satın almak üzere 
nisandan ltibllreıı müzakerelere baş. 
lıyacafız. Burıa ait hazırlıklar b!ti· 

satın almak üzereyiz. Bu tayyareler 
yakında memleketimize gelecektir. 

Sirkeci~ Haydar paşa arasında 
bir Feribot ifletilmesi için bir kanun 
projesi hazırl&nmı1br. Bu proje ya
kında Büyük Millet Meclisine veri
lecek ve kanuniyet kesbettiktcı l:K>P· 

ra feribut işi iki senede tamamla.na
caktır. 

İnşa edilmekte olan dcıniryollan 
üzerinde faaliyete ehemmiyetle de
vam olunmaktadır. Slvaa. Erzurum 
hattı inşaatı yakmda tamamlana· 
cak ve Erzurum hattı 939 te§rin ay
lartnda merasim.le açılacaktır. Diya· 
rıbakırdan Van istikametine yaptl 
makta olan demiryollan inşaatı da ı. 
lerlemektedir. Siirde yalcın bir isti· 
kametle ikiye aynlacak olan bu hat 
birisi Cezireden Irak hududuna dl· 
ğeri de V &11 iAtikametinden ıran hu· 
duduna dotru yapılmaktadır. Van 
hattı aenede 100-200 kilometre ya
pılmak Uz.ere -t--3 yıl& kadar Danal 
olunacaktır. 

Muhtelif mıntablardald m1ama 
ie1erl de plinlı bir 19kilde ilerlemek· 
tedir. Sulama ielerinJn bugüne ka· 
dar muameleleri tekemmül ederek 
münakasaya konulmuş olan mfkdar 
23 milyOıll liraya v&rmlftır. Yakm 
amanda, hazırlanmakta olan kısım
larla beraber 31 milyon liraya yakm 
sulama itleri yapılacaktır. 

Şehirler arası telefon hatlan 
Suriye dolayısile Mısıra bağlanmış
tır. Pek yakında biaim hatlarumz 
vuıtulyle Avrupa ile llwr ve Su
riye &fasında muhaberelere başlana
caktır. 1zmir mmtakasandald muh
telif iltikametlerde vilayetler ve ka
zalar arasında olduğu gibi 939 sene
sinde Eraurum istikametinde de te. 
Iefon hatlarınm temdidine devam e
dilecek ve hat ağlebi ihtimal ayni 
senede Erzuruma bağlanacakbr. 

Halk tipi radyo makineleri temi
ni için yakında Büyük Millet llecll- 1 

sine bir kanun layihası sunulacak- 1 

br. Halk tipi radyolar üzerinde A· 
merikadan bize birçok müracaatlar 
yapıldı. Bir kısım firmalar modelle
rile gelip pazarlığa i§tirak etmek is
tediler, bunları bekliyoruz. Bu halk 
tipi makinelerle memleketin her kö· 
şesinde radyomuzwı dinlene bilme.si 
Df temin fçbı bal ..... -nat" 
tamir atölyeleri ve ~ınWat&- dol
durma tesisatı yapılmasmı da ka
nun llyıhasUe temin etmek üzere
yiz. Ankara radyosunda alafranga 
ve alaturka musiki ile beraber tem
sil kolunun da daha iyi bir gekildc 
tekemmUJllne çalııılmalttadır. 

Parazit mea'elesini esasından hal 

Berlin: 30 (A. A.) - Siyast 
Alman mahafili, B. Daladier'nin 
nutku hakkındı& büyük bir ihtiya~ 
la idarei lisan etmektedir .. Harici-
7e nezareti mahafili, bu nutuk hak 
.kında noktai nazarını ilk olarak 
İtalyanın ortaya ıa.tmıf oldufunu 
beyan eylemektedir. 

meselelere telmih etmif ve bilhassa ======H==Let===la=Cah=lcl==Y=A=L(!=·='"== R Ankara ve Adanadaki elektrik için beynelmilel radyo kongresine 
rilmiştir . 

(İtalya, Akdenizde mahpus kalmak 
niyetinde değildir.) demi§ olduiunu 

llSSÖrlU llllidllrfl R, Bayar v~ havagazı ,ırketleri de idareleri Uç murahhas gönderdik. Kongre el-
fakdt ldlUy&r bıze satmak istemektedirler an devam etmektedir. Radyomuzun 

Lokal Anzeia'er &'azet~I, "Da
Iaclier, hayır diye cevap veriyor,. 

IMthtı altındaki makaleaiııde, mu· 
mail ey hin İtalyayı& hiçbir f edakAr
hk yapmak lltememekte ve tariht 
vazif eelnl tanımaktan imtina et
pıekte oldutu Almanyanın vazfye· 
tini hf.o te anlamam1' görünmekte 
oldutwı11 yazmaktıadır. 

Dıut&be Alleremeıne Zeitutıl', 

rasıyorı 

B. Daladler, cevap vermedi, 
Franu, enayak olmata cesaret e-
demiyor. 

:V•l"fC!• phudUerlnl •••
, .... ldkrllZln• ••rdımaı 

davet 
Vıarşova ı 80 (A. A.) - Va.rşo

ya hahamlığı, Yahudilere hitaben 
~ir bqunam& neşrederek kendile-

rini hava P,ücumlarına karşı müda

faa iatikrullıa ı.tırak etmeie dıa.

bildirmektedir. 

Atinada 
Komünist 
Tevkif atı 

Atina: 30. (A.A)- Polis Pirede 
posta ve telgraf, gümrük ve banka 
memurlanndan mürekkep bir komil
nist teşkilitı meydana çıkarmıştır. 
Otuz beş kili tevkif edllmiltir· 

Bunlar cürümlerini itiraf ve ko-
münistliği fiddetle reddeden bir be
yanname imza ettiklerinden hakla
rındaki sUrgtinlük kararı geri alın· 

mıatır. 

Enelki gil , 61ea Isparta me
-..ıaa c.auelİ naldoluadu 

.Aııkara 80 (Telefonla) - BU
yUk Mllet Mecliainin ilk gi1ndenbe
ri İsparta mebusu olan B. İbrahim 
Demiralay 1ld Hnedenberi çekmek
te olduiu kalb hu~daa kur· 
tulamıyarak evvelki sb vefat e
+ .... ; ... cenazesi 19,10 lzmir trenl7le 

--···-· 1 il - ......... W&&&'j' 

Is O 
lapartaya nakledilmfttir. fapari& 

nt •1l•mlttfr. 

panya rdularJ mebusları B. Hümfl ve Kemal t1nal 
da cenaze ile birlikte İspartaya sit-

Terhis Ediliyor · ür 
<Bal tarafı ı lnal •)'fada) R:...U.nı• Frann R• de 

beraber J'raD)d9t1er mWılm mıJcdar. bir ticaret mud •h•d• .. 
~harp gaııatrnı almıilardır. Telllm imzala 1 
saluı otımııurtY.etçller aDAJJJan a1m. Paris: 80 (A. A.) - Fransa 
dıktan sonra garnizonlarda mulıa.fa. Ilı Romanya uasında bu a~,am 
a aıtma ahnmlflardır. J>Jr ticaret muahedenamesi ımıa 

' edilecektir 
Yalmıda ordunun terhiaiııe va H · . .. • ı•v• 

Dseraıım tahJ.b'eııdne baıJanacakbr. alkevlen mufettiş ıgı 
Ankara lo. (Telefonla) - tık 

Biltthı ı.pan,ada b&rbm IOD& 4R'llle- tedrisat mUfettiflerinden Ragıp 
91 mftıtıee:wa. galğm 8l9iıtt tema- 11aJkev1er1 mtlfettltuttne tayin olun· 
Jıtlntı dnaıa ~. maatur. 

•·- Eğer vaziyeti mttsaft aÔrUrsek paruitlnl kökUnden kaldırmak için 
(__,.tarafı ı inci .. :rfamıada) bunla e bu murahhaslar kongrede lcabeden 

üdil ü B R f B r için de bir müzakere açıla-
:. ~ö • ıı"teü i ayar dün !Jehri- cakttr. ~bb4lslerde bulunacaklardır. Ay-

ıze nm'""i' r. t bu nı zamanda radyom .... • m· cıın eden 
M ·ı h atan 1- fzmfr. Ankara ve Ada- ...... u !ıfUo umaı ey dün kendisiyle g-ö- · h tl lılarkoni lirketi vasıtasUe de nııırn.n. 

Ü 
'"'' 1 na a an arasında bir nisandan 1·ıı. r--r şen "ır mu ıarririmize bu husus- ba ti kaldırmak ı...ın ihtı'yat bir makine 

t f h t 
ren Tayyare postalanna b .. "''ana- ""' a şu za a ı vermiştir: ktı A9' tedarik edilecektir.) 

ca r. Uzak mesafelere: Diyan ba. 
"- Tekaücfliik m ... leai yeni kır ı 1 . Sa. ym Nafıa V.ekill bnmın de ~h. • ran ve raka uçabilmek imkA- wou -

bir hldiae delildir. Ben it Banka- nmı temin etm k ü cektirnmizd .• eki tetkiklerine devam ede-
• ld i 

e zere tayyarele ... 

amm uru u u ründenberi memu- =~~:=;~=~==:====~~~~~~~========== raJUID. Reauilranaan da mUeui. 

~~~::::~ 1=::: Mekteplerimizde Spor Kalkınması 
mektir. iki senedir hem kalp haa

talıiından hem de fazla yorgun

luktan muztaribim. Belki bir aene 
den fazla dır ki, banka7a müra
caat ederek tekaülflüiümü iate -
diın. Fakat o zamandanberi he
nüz bu iatefime bir cevap verilme
di ve haata haata meeaime dvam 
etmek nıecbari)'etl hMll old•. şu.. 
dl yeniden mevzuubahaolan teka· 
üdlük havaclialeri aylat"Ca -.... 
yapmlf oldafam müracaattan sa
lat olacaktır. Uan •U- ietirahat 
ve t.._17• llıtiyacnn var.,, 

Diter taraftan 6frendftimi.ze 
göre, enel.ki l'tlDkQ Ankara içtima
mda Kflll ReaıUrawı idar• meclitf 
Azalarından olan ve mebusluğa se
çilen B Muammer Eriş, Ali Saib, 
Şevket ve Enver istifa etmişlerdir. 

Bunla.nn yerl~rfne B. Yflmni, 
Tevfik ve Fazlı fntfha•b olunmuş
lardır. 

Nizamname mucibince; her se-
n• idar• meclisinden üç lzanuı çe
kilmai icabettftinden Utffalar da ı 
bu sebepten vukua ıelmı,ur. 

. Ankara: 30. (Telefonla) _ .Maa-
rif Vekileti talebe Lianslanm kim- zun olan talebeye verilecektir. 
lere verileceği hakkında bir tamim 3 - Gerek çall§kanlığı, gere~ 

ahWd vaziyetleri ile mektebini tem-
yapm.ış ve bunu, hazırladığı Lisans il bih 
fi§len ile beraber her tarafa gön- •. e akkın layık olmıyan talebeye 
dermiştir: lisana verilmfyecektir. 

1. - Okullarını temsilen müsa- YUksek okulların maçları da ya. 
bakaya girecek her talebenin bir lf. kında başlıyacaktır. Bu mttsabaka
sauı olacak ve Ü111M8Uil olanlar ha- Jara ancak dışardaki vazifeleri dohı.
k ~yle sivil kultıplere intisap etme. 
emlerce müsabakaya alınmıyacak· lll1Ş taJelle ietlrak edebDecelderdJr 

lardır. . Ba!"9kllet beden terbiyesi gen~ 
2 - Bu liunalar Bllcak (Spor direktörlüitlnce lisansiye edilmlf bu 

yurtlan) ve (müsabakalar) talimatı l~an talebe bu mtıeabakalara gir. 
mucibince müsabakaya girmeğe me- . mıyeceklerdir. 

------...-~~--'--------------Gözlükçülük Hariciye Vekili 
Blltftn g&zlnk sa tanlar kura Bir ~eri. kıta ızla DDğftn 

g8recek meruıma içua Teb~aQa gidıyor 
Ankara: 30. (Telefonla) - Mem Ankara 30. (Telefonla) _ Dost 

leketimiz dahilinde gözlükçülllk ba· ıran Veliahdının dllğUnü mllnuebe
dema ancak ruhsatname ile yapıla· tiyle Tahranda yapılacak büyük 
bilecektir. Bu hususta bir kanun la- 118Dliklerde Hariciye Vekilimizin re
)'lhası hazır)anmıı ve bugün Büyük i&liğlnde bir heyetlmil de hazır ha. 

lunacaktır. 
Millet lleelisine verilmiftir. Biltüu Aynca filoma .,. bir aaert kıt. 
gözltlkçtller için kuralar açıJacalrtır. anm da ID8l'UbM lltkü edecektir. 

ikinci lnönü 
Zaferinin 
Yıldönümü 

(Baş tan.fı 1 inci sayfada) 
kumanduı altındaki garp cephed 
kıtalıarımJ~ Eakişehrin tim•li l'arbt
ai.nde tahaştUt etınif bulunuyar4u. 
Dütman h&r&kAta b&fladıktan Of 
.Un aonra, 1auıı martın (26) mcı 
günü &kfaım, İsmet tnönOnUn ifgal 
ettirdiii mevzilerJn Hl eenahı ile
rillne yanqtı. Mahanbe'tıfn lnönfl 
mevııiinde kabul edilmesi .kararlaş
tırı!mıttı. Tedbirler ve tertibat 
da ona l'ÖN ahnllllfb. Ferdası ~
nO bütün cephede kıtaatunızla daş
man ar.ısında temu hasıl 01m11Ş, 

martın (28) inde dU,man sat ee
nahımızda taarruza a-~mlftl. (29-) 
martta clU.man taarruza inldtaf et
mif ve mevzll muvaffakıyetler elde 
etmete h8'l&m1fb.. (80 mart ctnü 
kıanlı Ye tfddetll muharebelerle 
geçti ve ba muharebeler de dOftna
nın lehine tecelll etti. 

Fakat (81) mart rflnfl famet 
İnOnfl mııkabll taarruza geçmif ve 
dflfmanı perit&n ederek (31) mart 
a11nD weeut dflflnanı ric'ate mec
bur kılmlfb. Artık düşman mat
lGp ve mflnhezim ric'at ediyor ve 
İsmet İnönü askeri tarihimizin şan
h bir uyfaamı daha yaratmıt olu
yordu. 

Ebedi Şef Atatürk "nutuk" da 
bu şanlı ve heybetli galibiyeti şöy
le taavir eder : 

"İsmet Paşa 31 mart .günü mu
kuhail taarruza r~ti ve düşmanı 
mailftp ederek 31 - 1 Nisan sreceai 
ric'ate mecbur etti. Bu suretle, 
inklllbımızın bir sayfası ikinci 
İnonil zaferiyle imli edildi. 

Efendiler düşman çekilirken 
garp cephesi kumandaniyle 1 Ni
san günü cereyan eden muhabe • 
rat, o günün tahassüsatım tesbit 
eden vesikaludır. O tahasaDsah 
ihya için o günkü muhaberattan 
bazı telgrafları aynen okuyaca -
fım: 

"Saat 8,30 da Metris tepeden 
gördüğüm vaziyet: Gündüz Bey 
•imalinde sabahtanberi sebat eden 
ve dümdar olması muhtemel bulu-

nan bir düşman mflfrezesi, ut 
cenah gurupunun taarruziyle gayri 
muntazam çekiliyor. Y.akından ta
kip ediliyor. Hamidbr• fstlQ~ 
tinde temas ve faaliy•t yok. ·- cı~ 
yfJk yanıyor. DUşman binlerce: 
maktO.Ueriyle doldurdutu muhare
be meydanını sillhlanmıza terket
miştir.,, 

Garp cepheai kumaadwı 

iSMET 
Bu zafer ve muvatfıaluyet Uze.. 

rine Ebedi Şef •arp cephesinin mu
zaff er kumandanına fU telgraf na
meyi çekiyordu : 

lnönü muharebe meytlanıncla 
Metria tepede sarp cepheai lmman
danı •e erkanıharbiyel ummn'7a 
niai lamet PAfAJ&: 

"B(.ltıün tarihillemde, sizin ln
önU meydan muharebelerinde de
ruhte ettftiniz vazife kadar afır 

vazife deruhte etmiş kumandanlar 
enderdir. Mflletimfzin istiklll ve 
bayatı, rahiyane idareniz albnda 
şerefle vazifelerini ~ören k11ma11-
da ve silih aru.dqlarımzın kalp 
ve hamfyyetf ne büyük emniyetle 
istinad ediyordu. Siz orada yal

nız düşmanı değil, milletin ma"' 
taliini de yendiniz. İstili altıncl&-

ki bedıbaht topraklanmızla bera
ber bütün vatan, bugfln mtlnteha
larına kadar zaferinizi tes'ld edi
yor. Dü,manın hırsı tatnAl1 um 
ve hamiyyetfnfzfn yalçın kayaları .. 
na başını çarparak hurdahat oldu. 
Nauıuıııı tarihin kitabe! mefahiri
ne kaydeden ve bflttln milleti hak
kınızda ebedi minnet ve ,okrana 
aevkeden bUyOk gaza ve zaferiniai 
tebrik ederk&n, UstBnde durdutu
nuz tepenin size binlerce dQfm&n 
ölüleriyle dolu bir meydanı pref 
seyrettirdlfi kadar mllletlmlz ve 
kendiniz için f&'ş&ayı idil ile dolu 
bir ufuk istikbale de nazır ve hlkim 
olduğunu söylemek isterim.,, 

Bil.yük Millet Mecliai Reiei 
MUSTAFA KEMAL • 

ftte yıldönttmunn hürmet ve 
tutmle ve bu a1lnl~rin asfs t•hicl· 
lerine fükran va fatihalar lbdui7· 
le karşıladıiunıs bu mlıbar.ek l'llD 
l>G7le ulu ve teretll Wr shdb. - . .. - .-. ..- . ...-. . 
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KÖY SAYFASI 
. . ~~ 
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Ali Dayının Okütleri 

Y 8.1 k Bu Şarkıyı 
Okuyup azma .1 me Blliyormusunuz? 

Ne Fayda Verır? San da. yıldız doidn da. batmu, 
Hayali karşımdan gitmez. 
O yar de bensiz yatmaz, 
Ah neye doğdun sarı mavi yıldız! 

Evler yıkan, beller büken, seni yana 
yakan 

San yıld1ZJD ~ığı vay vay .. 

Bir gelin de sallar beşiği, 
Athyalım dıt eılği. 

Ah neye doğdun san, mavi yıldız. 

--·-. !]. MART 1131 

' 

Evler yıkan, bellflr btlken, seni yana 

~ 
San yıldızın ~ıgı vay vay •• 

Bir ok attım vwJdadı. 

KöylÜmon.i.rk&d aş! 
Kayde do'·--- hl• doktor ke, çocak••rı•••u•yeneedi,ar !;;;f~=··d" Aşağıdaki. Hareket/eri 

...,... HJrkten balabanlar a~tu. k K d • e s k Gün gönr.ıii&, yq ya,aamıt, dij 
di§emi~ bir köylllyttm ben e.rkad&.1. 
·Şu kuru kafamda neler var bilseniz 
neler?. Gençllğimdenberi baouna gel 
medfk şey mt k•ldı kf .. Sana ıeren
cemimi bir de~vlrM:m parmağın ağ· 
zmda kalır, t;özUn faltaşı gibi açılır, 

. tam altmış yıl sliren bu ömrümde 
gezmediğim köy, görmediğim şehir. 
tanımadığım insan yoktur desem i
nanın bana ... Ö\m Um\\11 belki dörtte 
biri yalnız nıuharchelerde ger,ti. 
Hem ne muhRrebeler .. Hamd.olsurı. 

bunların her birinden sağ salim kur. 
tulılum. Kurtuldum Hmma onlardnn 
hana biricik bfr 11rmaı?an kaldı: Sol 
kolumu kaybettim. 

Bu vatan yolu:ı:ı en nımızı koy
muştuk zat<:n. Diin ne gi.ııılerde idik. 
bugün ne günlerdt yiz. Hey gidi ga-

1 
Fip başımız hey .. Şu dünya meğe>: 
ne anlaşılmaz bir çarkı felekmiş .. 
değil mi arkadaş .. Bakındı şu hali. 
mize .. Diişmansız, sultansız, çetesi7, 
e~kiyasız. derebcysiz bir toprakt."l. 
yız şimdi. Ne on yıl süren askerlil·, 
ne hesabı bilinrniyen vergimiz var. 
Çalıı:ıan kazanıyor, yürüyen yol alı
yor .. Artık köylerimizde kendi işlı>
rimizle baş başayız. 

tşte, böyle bir devirde y:ışark~n 
ben kendi köylüme olsun bı!şk11. köy· 
Jiilere olsun, bildiklerimi söyler du-, 
rurum. Aklımın erdiği kadar gen~· 
lere, cahillere nasihatler ederim. arı
lar da beni dinlerler, aksakalıma 
hürmet ederler, beni severler .. B(·n 
de onları candan esvcrim ve her vn
kit hayır dualar ederim. Müşkü!ii 
olanların rniişkülünü çözerim, dE'rdi 
olana derman ararım. 

Şimdi size niyeceğim çok miihim 
bir söz var. Beni can kulağile dinler
seniz iyi hareket edersiniz. Bakınız, 
limhuriyet hükumeti kuruldu ku
, ulalı memlekette bir okuma yazma 
gayretidir aldı yürüdü. Şehirlerde. 
kasabalarda, köylerde binlerce mek 
tepler açıldı, daha da açılmaktadır. : 
Bu mekteplerde yüz binlerce genç ' 
okuyor, yazıyor, bir çok şeyler öğ
reniyor, memlekete hayırlı ve fay. 
dalı olmağa çalışıyor. Bizim köyleri· 
mizin de bir çoğunda mektepler açıl
dı. Her köyde mektebimiz yok, yek 
amma bn iş birdenbire elbette halle. 
dilemezdi.. Ben öyle köyle1· biliyo- ı 
rum ki mektep açmak, çocuklarım 
okutmak için ne mümkünse yapmış
lardır. O köylerde köylü çocuklar 
harıl harıl okuyorlar. kimisi köyün
de kalıyor, kimisi tahsile devam et
mek için şehirlere gidiyor. Bu gibi 
köylerimize ne mutlu .. 

Fakat, bazı köylerimiz de vaı-dır 
ki nıektep açılmasında bir fayda 0 • 

lacağına inanmazlar. HükU.met bu
rada mektep açsa bile çocuklarını 
zorla buraya gönderirler. 

İşte ben böyle köylere aOO'ım. 
Bu gibi köylerde okuma yazmanın 
faydası olmadığını söyliyenler bakı
nız nasıl dUşUnürler: 

. Biz çiftçiyiz, toprak adamıyız. 
B;ze ld.zım olan yalnız kendi . . . . 
Ö

- ışıınızı 
grenmektir. Tarlayı sürmek, hay-

vana bakma.k için mektebin ne lli-
2umu var sa.nk.i. 

~yle dUeUnen köylillere ben söy 

lederim:Bakarkör.Bencıbutürlü Vaybenlmgöyntimsanadti§tti. Yiapm· a ~an· en ını a ın 
sös söyllyen bir adam her halde et- Ah neye dü~tttn earı. mavi yıldızf .. 
rafını görmUyor, g~rdU1derini anla. 
mıyor demektir. Böyleeinı acımak~--_-__ -_.-.----_-_-_--_-__ --__ -_-_--.-_-_-_-·_ -.. ......... ,..,..,..,..~,...,,., ........ ,,.........,...,....,...,..,,..,,...,..,.. __ 

""'-·-~~-~ - ~- ~ ~~~---
lizımdır arkadaa ... 

Uzun sözü bırakalım. Şimdi size 
başımdan geçen bir va.ka.yı anlata
yım da, o vakit ne demek istediğim 
daha iyi anlaşılır. .. 

Büyük hıı.rpte ben Galiçya cep
hesinde idim. Biliyorsunuz ki o va.. 
kit Avusturya - Macaristan impa
ratorluğu vardı ve biz onlarla müt
tefiktik. Harp ettik, ben yaralan
dım. Bir Macar köyünde bir ay ka
dar kaldım. Ah, eize o Macar köyü
nü anlatsam ağzınızın suyu akar. E~ 
kilmemış bir karış toprak yoktu. 
Her taraf yemyeşil, sürülü, bağlı 

1 
bahçeli, bat{ımh itli. Misafir kaldı· J 
ğım evde bir kocakarı ile bir de on · 
beş yaşında çocuk vardı. Bu çocuk , 
her gün mektebe gidiyordu. Kocakı · I 
rıya bir gün dedim ki: \ 

Hayvan Hastalıklarına 
Dikkat Ediniz! 

- Bukadar büyümu!? bir oğla
nın mektepte işi ne .. 

Kocakarı buruşuk Sltratını bant.ı. 
çevirdi ve gözlerini hayretle açtı: 

- Nasıl olur, tahsil görmemi.ş 
köyli\ nalsız beygire benzer, filokse. 
ra vurmm; bir bağ gibi sararır. Kör
ler gibi göztiniin önünü göremez. 

Ben brı lafları işitince utancım

dan önüme baktım. Sonra akşam 
üstü çocuk mektepten gelince koca. 
karı onu fomim yanıma getirdi ve 
bir kitap gö:::terdi. Bu kitabın üstün
de bir inek resmi vardı. Burada inek 
lere nasıl bakıldığı y~ıyormuş ve~ 
çocuk bu kitaba bakarak dört bme 
ineği besliyormu~. 

· Arkadaş. Bu ineklerin ahırını 
gördüğüm vakit ağzım a.çık kal<lı. 
Ve aklımdan bir hesap ettim. Böyle 
bir ahır yapmak için pek az masraf 
lazımdı. Günde on beş kilo süt ve
ren bu inekleri biv. ni~in yetiştirmi
yoruz. diye çok düşündüm. En so
nunda şunda karar kıldım: Cahiliı 
de ondan ... 

Bunları biliyor- midin iz? 

tyi bakılmıyan, pis yerlerde ya
tan ve dolaşan hayvanlar sık sık 
ha.dtalanırlar. Bu hastalıkların bir 
kısmına bulaşıcı hastalık denir ki 
adlan şöyledir: 

Dalak, Çiçek, Sığır vebası, Şap, 
Pani kara, Barbon, Kuduz, Vere:n, 
Uyuz, Kelebek, Mankafa... gihi. 

Sığır vebası: 

Bu hastalık hamdolsun memleke 
timizde azdır. Hükfımet önüne geç. 
miştir. Sığırlar bu hastalığa yaka. 
lan:ınca ateş başlar. Salyaları akar, 

gözleri fazla cul..ı.nır, ağızlarında ya
ralar peyda olur. Sonra ishal başlar 
ve öldürür. Buna karşı hükumetçe 
bir serum kullanılmaktadır. Böyle 
vakalarda derhal baytara baş vur
mak lazımdır. 

Dalak: 

Bu hastalık hayvanlarda olduğu 
gibi insanlarda da olur. Bu hastalı
ğın mikrobu vardır. Mer'alarda, ot
laklarda bulunur ve buradan geçer. 
Yaz aylarında daha sık göriinür ve 
o zaman tesiri kötü olur. Bu hasta.
lığa tutulan koyunlar bir iki saat 

Dalak hastalığının mikrobu u
zun müddet yaşar ve bu mikropların 
bulunduğu yerde otlıyan koyunla".' 
tabii yakalaııırlar. Onun için bu has
talıktan ölen hayvanları meydanda 
bırakmamak lazımdır. 

Bu hn.yvanları ya yakmalı veya 
derin kuyulara gömmeli. Alt ve üst
kısımlarına bol kireç dökmelidir. 
-Hükumetimiz bu hastalık için bir 
aşı kullanmaktadır. Sürü sahipleri 
bunları bilmelidir. 

Şa.ıı hastalığı : 

Bu hastalık koyun ve keçiler· 
de bulunur. Buna yakalanan hay· 

vanların ağzında bol salya akar, a. 
Eyakları kötürüm gibi olur, zor yü· 

rürler. İştahları kesilır, zayıflarlar. 1 

Eğer çabuk ön üne geçilmezse ölür
ler. Bu hastalığa tutulan hayvanla-

rın ağzını günde bir kaç defa şaplı, 
sirkeli sularla yıkamalıdır. Yahut 
palamut tozu ile yanmış şap tozunu 

yarı yarıya karıştırmak ve bunu bir I 
tülbent içine koyup hayvanın ağzı-

na gem gibi takmaktır. Bu çıkın sa. 
bah ve akşam hayvanın ağ'Lında iki. 

Türkiyede 38491 köy vardır. 
29077 köyde köv kanıınu tatbik olu
nur. Yani bu köylerin ntifusu 150 
den yukarıdır. 150 den aşağı olan 
köyleri sayısı 11175, niüuslan 150 
ile 500 arasında bulunan köylerin 
sayısı 20451 ve niifusları 500 den 
faz la olan köylerin sayısı da 6868 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!::!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
dir. ~anevi ş:bsiyetleri namına ~ir g~-ı KöyJüJerİmİz • • 

içinde ölürler. şer saat kalır. 

CUmhuriyet devrinde ve köy ka- lir kaynagı olmak üzere tenıın edıl. IÇID 
nununun tıttbikine başlandığı 18 miştir. Bundan başka yine köyleri
mart 1924 ten sonra manevi şahsi- mizin orta mallan arasında 10 otel, 
yete malik olan köylerde yer yer 1614 dilkkan, 24 fabrika vardır. 

kalkınma hareketi başlamıştı. Bir 240167 bayağı ağaç, 28078 meyva 
çok köyler haraptı. Yeniden yapıl- ağacı aşılanmış, 13347 dekar fidan· 
dı. Birçok köylerde idare teşkiJAtı lık yapılmış, 47077 metre sulama 
kuvvetlendi, Bütçe yapmağa başla- barkı yapılmış, 12681 muhtelif da
dı. Köy g~llrlerini artırdı ve köy iş- mızlık alınmıştır. Yine bu gün köy
lerini programlaştırdı. (I'ürk köyleri !erimizde 615 spor alanı, 549 köy 
günden gü~e kuvvetlenlyor, baym. k 476 k"' 8~b"d · 1751 par ı, oy ı esı, ecza 
dırlaşıyor. İşte size bir kaç rakkam dolabı, 32 boğu sandığı, 483 çöp ara
veriyoruz. Yapılan işleri görünüz: 

Köylerimizde bu gilne kadnr bası veya sandığı, 117 mezbaha, rn 
274095 dekar imece tarlası yapılmıı:ı- pazar yeri, 9 hal, 262 hamam, 161 
tır. Bu tarlaların gellrleri köyler asri mezarlık, 32 aşım durağı var· 
bütçesine girmiştir.11950 dekar bağ dır. t 
ve bahçe, 192875 tane zeytin ağacı. 
2,273,378 kavak aifacı, yine klS:ylerin 

Siz de köyünüzü 
kuvvetlendiriniz. 

~enlendirin!.z, 

15 Eğitmen 
Kursıı Açılıyor 

Ankara: 30 (Telefonla) - Ma
arif V&kaleti bu yıl da 1 Nisanda 

başlam&k üzere ve Teşrinievvel so

nuna kadar devam etmek ilzere 

on beş eğitmen kursu açmaktadır. 

Geçen sene açılnı~ olan Kasta
monu, Manisa, Mahmudiye, Hami-

diye, Malatya, Kars. Lüleburgaz, 
Isparta, Erzincan, Al'ifiye olmak 

üzere 11 kursa iJlve olarak bu se
ne de Trabzon, Adana, Samsun ve 

İspartada da kurs açılacaktır. 

1 - Evde, yolda, kahvede, pa-ı 
zarda, kasabada yere tükürme. Tü
kürük hem hastalık getirir ve yayar, ı 
hem de başkalarını iğrendirir. Mede. 

sebzenin paı-acu, gıdaca faydaları 

çoktur. Biz bu sayfada sırası geldik
çe köylti okuyucularımıza sebzecilik 
hakkında ameli bilgiler vereceğiz. 

ni insan bu gibi çirkin ve kötü hare- :;:::==:=:=::==:=:=~~===f 
ketler yapmaz. 

2 - Aşçı dükanında yemek ye
dikten sonra ellerini, ağzını muslu!t: 
başında yıkarken hızlı hızlı boğazım 

ayıklama, sesli tükürme .. öte yanda 
yemek yiyenleri iğrendirirsin, bu d·.:ı. 

pek çirkin bir harekettir. 
3 - Kasabada, şehirde kaldığın 

vakit eğer bir otelde veya handa ge
celiyorsan gürültü yapma, hızlı hız· 
lı konuşma, sofalarda sert sert do
laşma, kapıları hızlı kapama, öteıd 
misafirleri uyandırırsın. Medeni biı 
insan başkalarının rahatını düşün. 
meğe mecburdur. 

4 - Kasabada, ~ehirde gezer. 
ken lüzumsuz kağıtları, saııa yara
mıyaıı şeyleri yol üstüne, öteye be
riye atma. Bu gibi fazla şeyleri yol
da giderken göreceğin çöp kağıtla
rına yahut münasip bir yere bırak. 
Olmazsa cebine koy, sonra eve gel· 
diğin. vakit atarsın. Medeni memle
ketl~rde sokaklara öteberi atanları 
hem ayıplarlar, hem de ondan ceza 
alırlar. 

5 - Pazarda, çarşıda, kalabalık 
yerlede dolaşırken yürümene dikk'ıt 
et. ötekine berikine çarpma, §ayet 
dalgınlıkla birisinin ayağına basaı -
san, yahut her hangi bir rahatsızlık 
verirsen o kimseye: Kusura bakma, 
de. Yahut affedersin, de. Medeni in
san nazik olur. 

6 - Düşiln ki: kendine yapıldı
ğını istemediğin bir şeyi başkasına 
yapmak nekadar fenadır, değil mi? 

Setze dJkinlz ve bol 
sebze yiyiniz 

Anadolu köylerinde pek az seb
ze dikerler. Evinin önünde veya ar
palıklar<la sebze için uygun yerler 
olduğu halde köyllı bu besleyici mah 
sulden fayrlalanmaz. Şimdi şimdi 

bazı köyler b:ına merak etmeğe baş
ladıht.r. 

Sebzenin hem vücude faydası 
vardır, hem de keseye .. Vücuda olan 
faydaları pek çoktur, saymakla bit
mez. Bakınız: 

1 - - Sebze kandaki bozuklukla. 
rı düzeltir, insanın midesinde ve b?,
ğırsaklarında tutunan ve ekşilik de
nilen zehirleri temizler. 1nkıbazı nö
nüne geçer. Vücuttaki hastalık mik
roplarının baş kaldırmasına mani o
lur. 

2 - Nohut, patates, mercimek, 
fasulya, bakla gibi kuru sebzelerde 
vücuda pek yarıyan ve adına azot 
nişasta denilen maddeler bulunur. 
Bu maddeler vücudun en belli başlı 
gıdalarıdır. Bunlarsız vücut beslen. 
mez, zayıflar. Yaş sebzeler içinse 
ispanak, lilhana, patlıcan, sarımsak, 
soğan .. gibi sebzelerin de vücut için 
en lüzumlu besleyici maddeler var. 
dır. 

Sebzecilik hem aile ekonomisinde 
hem de pazar ticaretinde pek mU· 
him bir sanattır. Köylü ailelrç tein 

RADYO 
CUMA: 31 - 3 - 989 

12,30 Program. 
12,3f5 Türk müziği • Pi. 
13,00 Memleket saat ayarı, a

jans, meteoroloji haberleri. 
13,15-14 Müzik, (Muhtelif neşeli 

plaklar) 
17,30 Konuşma (lnkıiap tarihi 

dersleri - Halkcvinö.en naklen) 
18,30 Program. 
18,35 Müzik (Oda müziği - Pl.) 
19,00 Konuşma 
19,15 fl'ürk mUziği (Fasıl heye. 

ti) Celal Tokses ve arkadaşları 
Hakkı Derman, Eşref Kadri, Ha

san Gilt·, Hamdi Toka.y, Basri üfler. 
20,00 Ajans, meteoroloji haber

leıi, ziraat borsası (fiyat) 
20,15 TUrk müziği 
Çalanlar: Zühtü Bardakoğlu, 

Cevdet Çağla, Refik Fersan, Kemal 
Niyazi Seyhun. 

Okuyanlar: Halfık Recai, Radife 
Neydik. . 

1 - Osman bP.yin - Uşşak peş. 
revi. 

2 - Lt>minin - Uşşak şarkı • 
Çekt;nı nel\!r canım. 

3 ~ - Faiz Kapancı - Uşşak şar
kı - Hayali çıkmıyor bir dem gönül
den. 

1 - Haldun Menemencioğlu • 
Nihavent ~arkı - Gülzara salın. 

5 - Zühtü Bardakoğlu - Tak
sim. 

6 - Arif beyin - Hicazkar şa-r. 
kı - GüldU açıldı yine gül yüzlü yar. 

7 - Sııdettin Kaynagın - Hicaz 
şarkı . Benim gönlüm bütün sevmek 

8 - Yesari Asımın - Hicaz ~ar
kı - Bilmem niye bir buseni. 

9 - Osman Nihadın - Hicazkar 
şarkı - El)ere uzaktan bak. 

10 - Şükrü Osmanın - Puselik 
şarkı - GöniU harareti sönmez. · 

21,00 Memleket saat ayarı. 
21,00 Konuşma. 
21,15 Esham, tahvilat, kanıbiyo

nukut borsası (fiyat) 

21,2t'i Neşeli plaklar - R. 
21,30 MUzlk (Riyaseti Cünıhur 

Filarmonik orkMtrası) 
Şef: Hasan Ferit Alnar. 
1 - Jan Slbelius - 2 inci senf~ni 

Re ntJljör, Op. 43 
Allegretto. 
Tempo Andante, ma rubato. 
Vlvacisl!l!mo _ Fin:ıl, Allegro mo-

derato. 

2 - M. Moussoı·gsky - Soroçint 
si fuvan, EntrodUksyon. 

3 -- M. Mowısorpky - Çıplak 
dağ b8.11Dda bJr gece. 

' • 11'. Smetan& - "Satılmış ni-
eanlı., operasından uvertilr. 

22,80 Mtlzlk (Ueıder - Pl.) 
28,00 Mü.zilr (Cuband - Pl.) 
23, '6-24 Son ajanı, haberleri ve 

yarmk! }>rogram. 



Olara'4 Saltan 
Vefat Etmİffi 

lni oaa ..... ..,.... • ••-' ,.... ... 
Ordu erldn~ nWle milmıkapmBda 

o:rd11ca kar&ıWlhımuı ..,...,.... kalarak hareka.. 
ta iclue •tllda un -oı&altclala ~ Jla.. 
rikm_.. tJ ldlQ1'1e&re ola bh' u~a ara
zi ve ahvali Sörmede tol9rdunun Jr&rek:Atmı ida
re etmenin sa.katbfmı ve telefon hatlanna bir a
.rıu olµısa vaziyeti ı.ttebltln elden çıkarmış ol&
eajundan harekat....traaım çabuk ıöt1llebilece.k e
lan b azından bir an evvel Erzincan kar-

paeaiJmı.. • 
mın vaziyetini bU~ 

Sevkfllceyf hareketleri çek uzaklardan harita 
izerinden idare olunabilir. Bu halde bile be.Zan ku. 
mandanlann hareklt ahasına gelmesfııl icap etti· 
recek vaziyetler görülebilir. BUyflk tab1e hareıkl
tnıı yani ateş muharebeSini idıaıre edecek kuman
danların it başında bulunmalan mutla.ka lAzımdır. 
Cephe7e 160 kilemetre uzak olan Suşehrinden zan 
ve tahmin ızerine herhaınsi bir kıtaya hem ele te
ferruatlı emir vermek herhalde tehlikeli t>ir neti-

ceye Ptebilirdi. 
Nitekim Erzincan kasabasmda, ordunun tahmi-

ni MJt.fma, 111,.at bir mukavemete maruz kalnlluhk • 
.... ~ 1ıepelıl llakJnnda, Ermenilerin 100 pt.. 
............... taraftlldan ip1 ohmdufmıdaıl 
batk& tuıa maı&ııat ......,... gibi 9 uncu fırka 
da buraya )1181 ettlilni ~finden Ermenilerin 
Kırklar tepesiiıde lllGharebeyt b.INl etmeJerl ftttmıa. 
um dUeberek ı• eubat harekltı ıg1n ~ emir
de: 

"36 moı fırka müfnF.esiııiıl kimlleıı Erzincanm 
elma1 tar)mıda toplanma•mı ve topçuaile Kırklar t&o 
pelini döveaek "9CbJle idadi mektebi clvanJlda me'V• 

Jd ·-·-· 9 ... ,.. ..... lmml JdWilliJe Kntiar tepe-
.. ~ .. llplklr- .......... da iilal .un. 
.. ~.:ıc.a.. lrolordu8u ....... irtibat ... ....... 

Denim miUaleriain de ~ ........ 
chıde bulunmalanm., teblfl etJnWtıu. 

GörillUyor ki Dd mahmm llltblriıMt lllt _.... 
kendi kıt'alanmıZm birbirlerile ~ ~ 
olabllecek bir şekil almıştır. Bereket vetela Jd' dt'rtıR 
tam ~ 9 uncu fırkaya da tebJif .,.... -..: 
luala. 

• •• 

_,, Ba1bıl ve cihan harpJeriDm bapn111. otidiğl 
felA.ketleri; ll&l' edilmİI bir esKı htıldlmda.r SJfatile 
lkainet •ttiii '81ler~ arayından seyret. 
mifti... Fakat, Çarlık Rusyuuım ismihlAJinden ve 
ordumuzu:ıı Kafkas yolunu tutmumdan d<>ian ae
vindiricı neticeleri duymak ve görmek ken~ na. 
Bip olmadı • • • • 

~~
NWflhı. Din BrmenDeie .. yemeMer1Dl ...... 
:Yem.ek ndip olmadıiı anJafl)di. 

4ldJlım raporlarda : Erıiıenl1eriiı biltb cephe-
inilde çe~ olduktan, ya1mz F.ırat nehri yala· 
mnda ve Erzincandan 9 kilometre kadar meaafeclekl 
M&Juiıutıuda bir miktar Ermeni kuvveti buJwıdUğıı 
bildhildl. 9 uncu fJrlla da Kırklar tepeııdnl tcaı et
mlf. 

Galatasaray bugün An
karaya gidiyor 

'Oç gQn evvel Ankaraya. gi4en 

TO'f kiye alafranga güreş birin
eili.kleri slret ıporiyle utrapn. 
tekmil mıntakalann ittirakiyle 27 
28 mayıs tarihinde Ankarada ya-: 
pılacaktır. 

GALAT.ASARA Y KONGRDI 

Ekseriyet oJmacbtından tehir 
edilen Galatuaray fevkalide .kona 
resi yamı aaat 1,,80 da toplana
caktır. 

imar Müdüriyeti 
~ .................. 

aldfil~IMn-~ 
lra4ar' fen ....,.. ..... b& mtldllri. 
yet hlllnde çalleaıt-lmlr mldilriyeti 
llir ldaandan itibaren mu.tüll bir 
mlcfflıiyet halinde if göncektir • ...................... 

,.taımar•cak 
EUWl otomobil garajlannda 

mangal yakılmakta idi. !çerisinde 
20 • SO otomobil ve benzin bulunan 
garajlarda yangma sebebi~t veril
memesi i~ gara~ mangal ya
kılmam belediyece menedilmiştir. 

Caallindınl•c•k eanaftar 
Son gün içln4e Beyoflu ve Ada

lar beledfyelet mtıdtttmkleri çevresi 
. . de. 



Onların Masalı 
Tugrul Aftlnm 

t.lç arkadaştılar: Mehdi, Oımanl geçmiyordu. Ve Tnk bunun herk• 
Jl'ank. Ve onlan çok eskiden ta ıı- tarafından aynı tekilde tellkki edil· 
.... beri tanırdı. Aralarmdaki ar- mesfni istiyordu. 
a•llık rabıtı.1arı kerkeae model Fakat heyhat 111 insanlar ne bi· 
olaeü bir eekllde leli. Hepsinin de çim malı1Waı'dL Yaptıklan dedi· 
):eıi.diJerine mahsus brekterleri var- kodu mevzuu her insanı bili! inan-
aı. aı gençleri Mehdi, yakı§ıkh, gti· chrabilfrdi. Tanğm Hikmete kartı 
sel "811, l)i dausederdi. Birçok sev· beslediği~ hisleri nasıl tefsıı· 
jiUJlif, aşk ınacera1an vardı. Adnau etniloJerdi. Hiç yokken aralanııda 
um boylu, ~erdi. GUF.el balalay· bir qk rabıtası yaratmıflardı. Bu 
1o çalardı. Kendisi, Tank zayıfça, haber kendisinin kulağına geldili 
...-r Jıayatperest ve biraz da içki· vakit o bile tereddtıtle dilefuım~ 
p au;kllndü. Bepdnin bit}>iıini ta. ı Acaba, diyordu, seviyor muyum? 
IDaınlıyUJ. karekterJerl ara1arJDdaki Kendisi olduğu gibi Mehdi de böyle 
.....,, bail takViye 4ldiyordu. Her dii§iinebilirdi. 
ldriDilı bzancbğı muvaffakiyet di. Bu ihtimal Tanğı kısa. süren bu 
pn için bit iftihar vedesi oluyor, mes'ut &n1ardan birdenbire uzaklq. 
~her zaferi beraber tes'· brdı. O bu sefer arlık teesaUr ve is· 
tt eıl.yorlar, ara1armda pa.JlalJ1oı-- tırabmm tesem•t hiçbir yerde bu. 
kntL Arkadaehk ideaJiniD b11tUD ka- lamı~. Uzun kıl geceleriııde 
ıüterferinl be,ialller. Şuna kani ol- yaJmdsiuı &CIBIDl eski hatıraıarile 
-~ki bqtan bqa mlcadete beraber J8Pdı. Biç kimse tarafın· 
.ıaıa laayatta muvaffaJnyetin te- dan anla§llamı~ hiBleriDi t.ek be.· 
.. 1:811 arkada111k hisleri1e bağla· IPD& geçirdiği zahmetli devrelerd9 
m iimselerin birbirlerine mesnet herkesten aakJwb Ailesinden bile 
eıınaı.n idi. Baln"kat te bud&n baş- kaçtı. AnacWunun hllera Jtötelerin
b biqey mi idi? Cemiyetin esaaı de hayatuuu blytlk bir kısmmı ber-
'ıaMcb-cbnd& topluluğa teaki1 eden· keateıı uak ve yalnız yapdı. Böyle. 
Jerla blrblrlerine kareıJ,ıldı yarcbm· Ulde beDd de tabiatın icabi olal'ak 

lan deiil mi idi. ll.eden118tin kuru· kaderinin acı teoellllerlle bal bata 
~ bQcllne kadar pgeıı her kahJMlk ODU bi\'U olsun teselli edebi· 
~lıM·. b,l tıelanlt tezahfirQafln muh· liyordu. En büyük zevkini dünün 

,...._ dıtiil JBi idi? mazi oımue hatıralan telkil ediyor· 
.,._ w'iltttam. SudıetJeri en. c1u. 

~bıı.eak ,~ Jfı aar.eı. ııe tatlı Ve seneler, usun seneler geçti. 
laatinfan ... ~ - pnei Tekallt olarak tstanbula geldi, Ada
- ,....,• llrJllllJMl•MW119a: ela lıir ev aldı. Orada yaeıyordu. O 
IDkmet. tkfal ela lııilfiitledae .dld1ı g8n tlç senedenberi ilk defa fstan· 
muhabbetlerle baiJıydılar. Diğer bala tnıwJıltir. Taksimden pçerken 
iki arkada11 bu temiz 9lkı her fıtt- ~ llbet Te goculdarmı gör
atta takviye etmekten geri durmaz- mDottl. Şeıı ~ mee'uttular. Onlar 
Jardı. ~ birisinin saadeti hep. Tanğı tanım&Jllll)ardı. &ladıea ıa
td ~ Genç arkada§ memleketWD vqça geçtiler, ihtimal evlerine gidi· 
wklaf1118k mecburiyetinde kaldığı yorlardı Onlan, bir hayli uzaktan 
sunan. diğer ild pnç; kız için birer takibetti. 
.,... olırlalar, OIUDl ber arzusunu O akp.m, Adaya evine, mutadı 

Atkın Kuvveti 
TefribNo:.. Nakhd•: ORHAN S· 

Nail, yirmi yqınm verdjji 
tecrübelislik, il • 1 • c a • , at.t 
lçeriainde yanan bir geııçtl .... 
l1i kalpli, herkeal 1-ıiz bir fikirle 
ıann lıir tabiatte idi. Bmb haya· 

tm ne ıibl prkinlllder, ihtlraalar, da 
la'fereler taeıdığımn farkmda değil· 
di. A1119 de çok kurnaz ve zeki bil" 
W!I. ~ JUbn i)'Ueleftk actayı 
tll'kedeBen Nail .Alip ile ıaitnM· 
~ Nail amıesBe wnm _,.. 
melerde, mllcadelelerde bulunmağa 
mecbur oldu. 

Bip&~ bea-cJe lRı projes•ınao.l 
ohiıala kalktım. Bu gq kız, onun 
mensup oldulu içttma! aıwkie da 
hl bul1m•acbJı gti terblyl yama .. 
lbıat cihetindera ae çok dun blr se
.tyede idi ~ tecrftbe daima b6ylo 
birlepıelerin, kurulan delerin !MI· 
diren ınesUt netıceler teıdiilul g68-

r.aJlerinta tnldur& uiı91MR pcik
medi. Dttlbden m ıataabu1a gel 
dlltr. AJl19 o ftldt tıynetini meyda· 

• ~ -- terbest, ..-t tabiatl' 
atı~J.alma~ft. .... 
- ..... 1Q ıa1 dbehmtten 1111 
kadın 1i*1tnl ~ lfafl, ıar..... 
alı'f1nn• artık wıa.-. BUna rat· 
.. evvea ı.aınfte*1. ~ c1a-
• .,ttepa ıniJiltl'•• .... 
mağa mecbur oldu. 

Evlenmelerinin birincl lleMSin
den itibaren milthif kavgalar etJne. 

.1( ~--''•· Qoiaeak olaa IOC\llt. ıarmm. her gUn daha siyade pvll-
yelf evilik ~ Jmvvetleiadire
~~ .... ~ l'abt bu 
doğum keyfiyeti Nailin feliketlerinl 
lztirabmı bir kat daha artıracaktı. 
Aliyenift..Uesia481d~ ))ır hastalık
tan haberi yoktll. BU ailenin bit çok 

Çorhacla aça'- ......... biriaia • Jircileri .... ~ 
Çorm (Buarwl} - ~ hayra.mı ri sergileri agılmıabr. Bu sergiler 

milnasebetlle Çorlumm d&t blJllk blttba halk tarafmdaD aeviDgle fll!ll:
töyttnde Kaymaiam Ni,adntn nfa.. ıedilmil ve miUl mahalli oyun. ve 

temdeti. A~ca ~t Jlzli olBı'*k 
,..pbiım ... yaptır~-~
larda da fazla bir mali\mat alama
._. l'akat hiç bir f8Y onu fik· 
rindell aydnmadı; cöderi herhan. 
gi bir balrilıati g6rmiyor, tuıatıan 
en makul ll&dei'l ~ 

emillı Ohne.BM malfil idiler. Dünya
ya gelen pak ta tama.mile abdal 
idi. Aliye c1e çoeai• ........ . 

llil ve hususi muhasebe memuru eğlencelerle de aJqemlara kadar gi· 
Osmua, ve köyler bÜl'OIAI kltlbi Ah· litp oynanarak NIUıeza bpanm11-

met meutaiyle hayvan ft el "1e- lardır. .. M.t 
Zaten verdfti ... dlJnmiYe

cejini, bmnm bir namus IN>rcu oldu._....,_yordu. 

bir kaç glıı 80DI'& mtlthil 1lir cimıet 
b1lhramD& tutularak akhm bybet
tL Gmt bdmı il_.., lllı' ..... ha
•ıe ~. AlabiJe ınltafrH• 
.. AUJenlD )IUfabimm ..,rı ka
bili ~ calıhıığuua bt'l oluak 
llDyledi. Mail ıru.mt Aft'bJl&p 16-
tllıdl. VuHı it••-~ p.p
... 11K M mt bol'1U a~u. 

• • • • • 
Rus yadan 
Kaçan Bir 
Onlek 

LtUeburgaz (Ruauat} - uıe. 
burguda tanmmıt avc:u.l&ımmduı 
Halil Refet Sa.ya.r pgm. g6a LUJe. 
burgaz cıvannda vurduP bir örde.. 
iin ba.eağmda aliminJODL bllesik 
~· Bu bi1edğJıı i..mde 
görmilştflr. Bu bilezilin lserinde 
Rusça E. Koakova 5824.6 Bio1ı iba
resi yazılıdır. Aniaeı1dıfma göre ör

dek Jloskovadan salverilmil ve Lill• 
buragaza kadar gelmittir. 

Baştamıe 

Ntbayet anneai lnbrak, ımna. 

~ etD)edi. Aileıim, .. g l'Uat nlenme mera-

~~dinb~~=-~ 
pjfıE,.. ........ l'akat bir aevki 
~ ..... ~bu cuibeli ... 
Jtküiı ne gibi ili' b)'iiette oldutnu 
bana li5ylelt 1i1J1 oldu. 

Fakat, avallı 'Nail lgln si.ı ~ 

..... da bir netice_ ..... 'Dk· 
rar fatmbldda AJIJe)I ım.tlll.,_ 
koymak 1tiU8mnU htıuttlk ~:lira 
hutaJılr~ de 
18.ftl J&~ ..... ~ _,..... 
rlDI biti. Zira Jailt ........ irbdited 
mlthil ... ...... 

Buna (Bulmt) - Bundan bir 

mtıddet ~bul bırm- -------------lliıllliiiilliillliliiimlllilllliııiıiıi-• 
~==.~~=Genç Bir Kızı Sekı·z 
~==:.:== 
ratm bu lıırınzlikJarın faili oldu· Yerı·nden Vurdular' ju an1qıımıp.ır. Mumaileyh; auçunu 
itiraf etmit ve birkaç hafta evvel • 
Cumhuriyet caddesinde AH km(reş· 

-~:-için'* ~Jft8ilal olmadan Pt dönmilfti. Odaama gir· 
~·· di, eUi delıplan kanfbrarak bir· 

Tank içlerinde en durgunu idi. l8Yier aradı. su •kpm yine hei> ma K.. r ı. • 
~7atı biraz karanlık görür, DeaeJi ıi1i di_ırinıneJr ilti~u. Nihayet e. f.!.J!. .;;,&"' ıv;aua• 

rlfenin evine girerek bir hah, bir 
minder örttıstt, bir takım 8')'11 ve 
para, gene ayni caddede bakkal~ 
._ •tı , 1 Wrr•~ b1ı1 

Heni1z 16 Y afmıla /laliıneırı 
:Fetltiye;yi Nifonltft ıçita 

ÔldiJ rmek İatedi? ill.i; .. mi l1ft& oturdu. Dışarıda tabiat coşm': de Kanlı Bir kaza 
kilo helva ve Şekerciler içinde sabun
cu Abmedin dükklmna girerek 8&• 

=y~= Vulnıa Geldi! 
bunlanm çaldljmı eöylemittir. Ha· 
piaane firarisi hırsız Murat, evrakL 
le Adliyeye verilmigtir. 

tzmir, (Bu8usl) - Evvelki ıuu 
Kemerde Kızıbrmak sokağında blr 
eibayet oımue, BeYtWJ&ll oğlu ame 
Om.er Kaya, aekiZ aydanJaeri birlikte 
yap.dli1 ııipnllSl Banu1i imi 11 ya-

ak diilG\il ~ arumcJa dolaetı· 
r.rak .... duran NlllDa bakıycr 

göz p.ıQrlannda biriken yq1an tu
tuuıarak teMiz ağlıyordu. Kanbur
ı..,,. ... ufalmıı vilcudu kanapenin 
içinde kay~. Peritan nuar1a.. 
n aobanm panldıyarak yanan .pı .. 
na takılmlfb. Reame bir daha balr.tı. 
Otuz sene evvelbıe aitti. lWM!i 
Bilmlet, Oılmaıl ve Tank... Artık 
kendini tutamı,.mk 1ııçklrıyordu.. .. ........ ,........ ..... 

tlP•raltflldl 
Kasunpepda Nalmcı )'okulun· 

da t ıwmara.d.- CJtwu. Beaan AU, 
f1Un mektebde oJIULl'km aıağı :u,a. 
rak dtıpıOtWr!. 

Zavüh ~ 1Rı suk.utile aya
lı çıkmıe ve Beyollu hıltabane. 
iline kaldlrıJılUlbr.• 

Odeniit (Hususi) - ödemit ka· 
zasmın Adqide nahiyesine bağlı 
Bademiye köyünde bir kaç arkada· 
em eğlenti yaptıkları bir evde mi· 
elllf hlr hldlae oımuetut. 

KUc;Uk mentlı .... leftl 
Baymdlr (Rumi) - Baymdti" 

ve OdemJI havaliaine eon gUnlerde 
ful& JWimar ......... 1dlçlk ••• 

K&y gençleri, nisan devresinde deres aulan, Bayındır kazası dahi· 
ulrere gideMkleri için köy deHJran. Hnde ya.taiındaa ta"'"" Hasköy ve 
klan ft lhtlyarları toıthyarü bil" Tokatblllı arullıiDi •ular örtmlf
.. ejleAti J&pıyorlardı. Bir taraf. tUr. 
ta galgJlar caJmııbn öte tarafta da Belkm gayretiyle derhal &Çtm• 
mmt oJ1lD)ar oynanıyor ve k6ylU.ııtbı lan kanal, eklJmlı araziye yaydm•e 
..... 80ll haddini buluyordu. olan BDlal'lll Çeldlmesinl telllln etmfe 

Nel8içindeClOPll~1ir t.ehUb tamamen .U o1lnUe. ftdf 
mi dört )'8llarmda Mehmet Çar, )lb: ııonmJ ~ geçmlittr. 
aralık tabaııcasiyle ha,,.ya tlç el a- Nt1fwıca ayfat -oltnamJlbr. 
tel etmitfir. Tabuc..-• ..mıu..ı l!!!!!!!!B!i!!l!l91!!!!1!!!!!9!!!1!11!!!1-!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!f 

nu kenen sat tarafa meyletm1e ~
cak ki bu mrada kapının dllP!"hin 
eilence1er1 aeyretmekte bulunan Ba
m kansı Aneı kUJ'IUB)ardaa biriDbı 
rastJamaslyle ağır surette. yaralan-

avhmcfıklan için hafif bir ceıııaya 
çarpıkhlar. 

Bu h&diseJerden OD bef gln llOD• 

ra Luna, Jd1çt1k evinde, Olivere bi· 
t.lbea: 

ımt ve derhal hutahaneye kaldırıl· 
JDJlbr. 

Bu ?.5 yqlarmdald genç kadın 
hutab•nede öJ.milltilr. Suçlu lene: 
yakalanmıp. 

de bir kudretle okla. DJıeltn ceee
dial tetkik ettilim saman meselenin 
ad1l tahkikata kadar gideceiini d
mid etmemiştim. Fakat bu kadar 
mfthhD deUDerl ortadan kaldırmaıım 

şında Fethiye Tataşı. nişan ydzfijil 
nU geri venDellinden ve bqka birDe 
ııilanlanmak istemesbıden dolayı 
bılçakla sekiz yerinden öıtım halinde 
yara1amı1tır. 

Vak'a töyle olnıuttur: 

l'eWJe, döl't - enet mDleyh1 
ieminde 1*ilile mpnıumw, iJd ... 

- birlikte JallUDlfbr· Soma evin-
-. ayrılan Fethiye, M••u: edm-
da bir gençle meanJum11 ve onıınla 
da bir aeae yqamıe, buudan ~ 
ay evvel amele Mesudiyeli ömerle 
tampnf ve DipnJanmıp.ır. :S.. ~ 
meraslmine iki tarafm arkafllllMiiCll•, 
ve aile do8tları davet edilmil~~ 
Bir hafta evveline kadar ome.& bir 
evde yapyan FetlıJ,ye, ~ yap
tıiı gibi ömeıden ·~jl iQbı on. 
dan ~ tekrar llızbarJa Dl• 

pnlanmak illtePDI, Omerle ağız kav 
cam yapmıe, nişan yilsUğii.ntı at.ımt, 

- Ben artık seninle yqıyamam.: 
Dell)iftir. hthiye, bmuı llylı,. 

- Bu meseledeki lllllftfta1dyet
aigltl"!'in meale'dmi lmMsDama ... 
lk o1dujumı etrafa yaydlm. atyor.. 
dU. Fakat ne de olsa tuhaf. Ba mu
vatf~ esas Amllln, biz. 
zat tarafımdan 7apüan tareat ol· 
duiunu döflindökçe i9n+n dlm* 
geliyor. 

JlllmgeleceilJı dGallndilm. Ve i8ta. nk, bülSIDJD. evine ~ ÖW' 
yona otomobD1e beni göttlrbrten. de evvelki aaı.ıı Fetlıly_.; mne 
ispirtilma •humdald ~yetlerl.. ~: 
mia Jant Pvaf aöndlitlnll hfaaet.. - Niean için yaptıiım iir çok 
tim. Bir~ 1ıir bdmdan ~ murat var. 8'm1arı tesbit edelat, 
bfr şey . deifldim artık. Ve GQdard parayı bana verin, .,,......., ır 1 f 
bml1l 'bir bç ... IODI'& ııezdi. Bu. tir. Bu tUBf ............. 
na laedne Bill Jnırtarm8't arzu et· -.ar libi olamf. ~ 
tim. - Gel~..,_.,......, beraber 

~ ~· 

Snllild: - ~atma Dk aaldD 
........ - andan itibanın bqlıyor. 
elti& Ba IRlnet ve kalp ralıatini 
hiç~ Can&Yaıdan kork. 
madara bi$P lılrs:eıl ilk o1arai 
88Yl"d10Nm. 

OUver cevap verdi: - B1IDa ral
men ~ Ye kuabMI& lıerkell, ca
•van ortadan bJdırdıpuzı aöylil· 
,... 1laklbtea artık fU hastallktaa 
lea(tııdıfıı• 8'ım94 ft ~ De 
~ ..,.. WJd - defa tecrtl1'e et
tim. ... )Qia ,..,... ...... 
.... dola71 .. ııebdar telek· 
klret.lekudlr. 

••• 






