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QÜNLÜK SiYASi 

Hayabnın her sahifesi harikulade 
larla dolu hu meşhur Zeybeğin 
duymıyan kalmaıpıştır. 

vak'a-
• • • 
ısmını 

MURAD SERTOGLU· 
Uzun mUddeİ devam edan telldldarl neti
cesinde bu namdar adamın hayabnı hakiki 
vak'alara dayanan bir roman f&kllnde yazdı 
ilk tefrikasını okuduktan sonra bırakamı
yacalınız bu fevkalade telrlkamızı 

Birkaç. Güne Kadar Neşredeceğiz. 

HALK QAZETESI 

Ilk Mekteplerde 
Kızamık Salgını 

Galatasaray Lisesinin Ortaköyde
ki ilk mektep kısmının. görülen kı-
zamık vak'aları yüzünden bir hafta 
tatil edilmesinin sebebi ve kızamık 
hadiselerinin miktarı hakkında Ma
arif Müdür vekili Rüştünün verdiği 

• f !Sonıı ;--\ l•ıu-11 savfada ı 

İnönü Neşriyat 
Sergisini Gezdi 

Ankara 11 (Hususi) - - CUmbur
relsl tsmet tnönU bu gün öğleden 
evvel neşriyat sergisini gezmi~tir. 

Cümhurreisi sergide bir saat kal· 
mıştır. 

Dahiliye Vekili tef ti~ 
ıeyahatin~ çı'<ıyor 

Ankara, 11 (Hususi) - Dabilye 
Vekili Faik öztrak bu günlerde yurt 
içinde ve bilhassa Ege ve Konya ha
valisinde bir tetkik seiahati yapa
caktll'. ~ 
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HER YERDE 

3 
KURUŞ 

Bilinmesi icap eden ndkta, 

milletleri birbirindenay ırabllen men 

faat tezatlannm sultıperver itbirliği 
usulleri ile mi yokaa cebir ve kuv-

< Sonu 3 üncü aayfada) 

Mayıs Bayramı 
Hazırlık • • 

ıçın 

Gençlik Bayramı Bu Sene F ev
kaldde Bir Şekilde Kutlanacak 

l~ Mayıs bayramı ·çin dlln Valinin rıyaaeliade yapılan toplanb 

Dün Vilayette Vali ve Belediye tebarüz ettiren vecizelerin., şehrin 
Reisi Doktor Lutfi Kırdarın riya- her tarafına asılmasını anıtlara 
seti altında ve Maarif Müdürünün çelenkler konulmasını, muhtelli 
iştirakile toplanan bir komisyon, · meydanlarda merastmler yapılması-
19 mayıs Gençlik ve Spor bayramı nı ve genç sporcuların ihtiyar spor
programmı tesbit etmiştir. cuları ziyaret etmelerini, bilhassa 
Toplantıda evvela beden terbiye- sporcuların bir resml ve blr askeri 

si genel Direktörlüğü tarafında 11 hastahaneye giderek hasta vatan -
gönderilen ve 'bayrama verilecek daşlsırı ziyaretlerini. şehrin gündüz 
ehemmiyeti tebarüz ettiren bir ta- süslenmesini ve gece de temir edil
mim okunmuştur. Bedep Terbiyesi mesıni istf'rnektedir. 
Genel Direktörlüğü bu tamimile Bu tamim okunduktan sonra, bay
bayrama her vilayette çok büyük ramın İstanb\ıla ait teferruatının 
ehemmiyet verilmesini tebarüz et- ::Cararlaştırılmasına geçilmiş ve bay
tircrek bilhassa bayramdan birkaç ramın bir tek stadda ve Fener sta-
gün evvel bayramın büyüklüğünü (Sonu 3 üncü sayfamızda} 

HE:R SABAH 

Ucuz Köylü Elbiseleri 
. ..... .... .. . ' 

Cümhurreisimizin yurTtaşlarııı ruttur., 
dertlerini dinlerken bilhassa üzerin· ı Mesell ... ucuz köylü elbiaelt"rinin 
de durdukları cKöyltiye ucuz elbise 1 satışına memur edilen Ziraat Ban
temini• işini a1tık halle<lilnıiş bir kası şubelerine bu iode ehemmiyetli 
mesele sayabiliriz. vazifeler terettüp ediyor. Milli Şe-

Milli Şef renlitelcri ve Türk köy- fimizin bir baba şefkatile iendileri
lüsUnün mUtevazi bütçesini gözö- ni uzun uıadiye dinleyip gi)inme ih
nüııde bulundurarak onun kazancı- tiyaçlarını temin buyurdukları köy
na uygun bir ucuzlukta giyecek te- lUye ucuz elbiseler satılırken kolay
minini emir buyurmuşlardı. lık, nezaket hatta ll'§at Totidelerine 

Feragatin, fedakirlıgın canlan- azıımf derecede riayet earttır. 
mış bir timsali olan mübarek Türk Bu igi bir angarya saymayıp, me. 
köylUeü arttlt (400) kuruşa varını· sat ve sayı bakımından bu yurdun 
yan kilçUk bir para ile glyinebile- hakiki efendisi olan ~öylUye çoktan
cektir. beri borçlu olduğumuz btr vuifenin 

Ancak bUyük hUsnüniyetlerle yapıldığını düşünerek. hareket eden 
başlanılmış i§].erden beklenen verim- bir sat11 memuru yalnız köylü va
lerin llyıkile elde edileôılmesi için tandqa karşı değil rejime de en by. 
bu i§9e b~tlln allkadarların azam! metli hizmet! ifa etmif olur. 
has88slyetle hareket etmeleri met- A. CEMAUDDIN BARAÇOOLO, 
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Hocadan Aldığımız Vesikaları 
~erleştirıniştik Ceplerimize 

Demiş ve bu sözü ile bilhassa 
söylerken aldığı gerçekten inand1-
rıcı tavrile, hocanın hakkımızdaki 

tereddüt ve şüphelerini silip süpii
rüvermi§ti Kara oğlan. Memiş hoca 
artık keyiflcnnılşti. Bize kahvele ·# 

çaylar ikram etmiş ve nihayet: 
- Yann öğleden evvel birer ve

sika fotogrnfı çıkartJn da geJin ba
na. 

Demiş ve bizi, yoktan b1r ba1' ~
şe konmuş kadar sevindirmişti. Er
tesi giln birer resimle biz hocanın 
h~zurunda boyun eğmiş, elini öpüp 
dız çökmüştük. Fotoğraflar pembe 
renkte ve baş tn.raf ında Osmanlı san 
cağile İngiliz bandırası basılı bulu
nan bir vesiknya yapıştırılmıştı. U
zatırken: 

- Veaikalann umumt merkcz
d.:n mü~ürlenip gelmesi bir kaç gün 
suı:ır. Sız alın bunlan da gidin mer
kezı umumi katibi Muzaffer beye 
Be~ şimdi telefonla da söylerim. 
Saıt Molla hazretlerine elden tezet 
mühürletir verir size. 

- Hocam bu merkezi umumi 
nerede? •. 

Bu sualime kızan Memiş hoca 
gözlerini açmış, gazapla yüzüme bak 
rnıştı ve; 

- Hüh meretler, demişti. Siz de 
adam diye kaldırım çiğniyorsunuz 
değil mi? .. 'Olen, 1ngiliz Muhipleri 
Cemiyeti diye yer yerinden oynuyor 
da haberiniz yok sizin. Doğru Babı
ali yokuRundan çıkın da Kapalıfınn
da eorun. Gö terirler size. Sakın o
rada da böyle dangalak gibi konuş
mayın. 

Vesikaları ihtimamla cüzdanıma 
yerleştirmiş, hocanın almnmnk lftt
funda bulunduğu bir kaimeyi kar
d Jcrinin yanma tekrar yatırdıktan 
sonra yola dUrsUlmUgtUk. 

Mipavrili, Beyazıda çıkıp Yusuf 
beyi görmemizi ve vaziyeti haber 
vermemizi söylüyordu. Fakat, ben 
bunu, rlemiş hocanın bizi birl ile ta
kip ettirme i ihtimalini düşünerek 
muvafık bulmnmıştım. Sirkecide bir 
Kahvede biraz vakit geçirdikten son 
ra, iki arkadaş, zaten bildiğimiz, her 
vakit önünden geçerken nefretle baş 
cevirdiğimiz İngiliz muhipler cemi
yeti binasına damlamıştık. · Kapıcı
dan öğrendiğimiz umumi kfıtibin o
dasına dalmış, fakat, Mur.affer be
yin yerine Sait Mollanın uğursuz yü. 
zile karşıla§ımştık. Kurnaz herif bi
zi görünce ve tereddüdümüzü hisse 
dince, as1k suratlw:.t biraz giildUtınUş 

PekAla ... Ne iş yapıyorsunuz baka
• ? 

yım sız .• 
Bütün şeytanlanmı toplamıştım 

ba§ıma. Hemen o anda uzun kuy
ruklu ve o nisbette de iri boylu bir 
yalan gelivermişti aklıma. Halime a
cındıracak, hüzünlü ve gamlı bir ta
vır takınmıştım. Sıkıla, zorlıya gö
zümU de biraz ya.~lnndımıış, söze 
şöylece başlamıştım: 

- Kimsesizlik i te Molla bey. 
F..skiden Rüsumat muha.f aza.<;ında 
kayıkçılık ederdik. Bir yol sılaya gi 
dip geldik. Bir daha yerimize gire
medik. Şimdi işsiz ve c'l!:meksiziz e
fendim. 

Acıklı yalanım Molla beyin göz
lerini yaşartmış değil de faltnşı gi
bi açmıştı. Birbiri ardınca yutkuna
rak telaşla sormuştu: 

- Deniz işlerinden anlar mısı· 
nız siz? .• 

- Ne gibi efendim? .. 
- Meseln, kaçakçılığın nasıl ya 

pıldığmı. limanda... , 
Sat bir atılganlık ve bilgiçlik 

göstermek fikrile hemen Mollanm 
sözünü kesmiş ve: · 

- Biz vaktile kaçakçı yanında 
çalışmış, sonra da kaçakçı peşinde 
yıllarca kürek çalmış adamlanz. Hiç 
bilmez miyiz a efendim. 

Molla, yuvaları içinde birer zıp
zıp taşı gibi fırıl fınl dönen gözleri
ni yüzlerimize dikmiş, bizi uzun u
zun süzerek ölçüp biçmişti ve: 

- Demek siz, demişti. I<açakçı 
lık ta yaptınız öyle mi? .. 

Bu sualin cevabım mahsus birnz 
geciktirmiştim. Suçumu itirnftan 
nedamet hissetmiş gibi çekingen bir 
tavır takınmıştım. Gözlerimi yere 
dikerekı hafif bir sesle de cevap ver. 
mistim: 

- Hoş göriin efendim. 1şte o zn 
manlar cahilliğimize uyuvermi§tik. 
Fakat şimdi, Allah korusun yaptığı
mız yok: 

Molla, gösterdiğim çekingen tav 
nma inanmış, gülerek: 

- Yo, yok, darılacak değilim, 

demişti. Doğrusunu söyleyin baka
yım. Bana bu i ten anlıyan bir kaç 
adam lazım da. onun için soruyo· 
rum. Ne kaçakçılığı yaptınızsa ol
duğu gibi anlat bana. 

Mollanın kan alınacak damarını 
bulmuş ve kabartmıştım. :Eski za
manlara ait maceralanmdan bir i
kisini üstü kapalı anlatmış ve israt ı 
ilzerine de biraz işi ballandırmıştım. 
Beni bir çeyrek saattnn fazla ve 
gerçekten bir nlfi'ka ile dinliyen Mol-

- Ne o ağalnr, demişti. Bir hfi.- la sırıtarak gülmüş ve eme Mipav-
cetinfz mi var?.. ' rili 1brahimi göstererek sormuştu: 

ve: 

Ne dersiniz aziz dinleyicilerim, - Bu da senin gibi mi? .. 
hikmeti hlida bUtUn tutuklugum geç - Elbette, hattA o, benden da-
miş, kafesten kaçan bir saka kUP' ha ustadır efendim. 
gıöi, o anda. dillenlvcrmiştim. Hemen Demiş ve bir kaç vaka da Mipnv 
öper gibi eteğine doğru uzanmış ve: rilinin hesabına dinletmiştim. Molla 

- ~vet Molla Beyefendi Hu bey beni memnunlukla dinlemiş, 
retleri, demtı;tim. Muhterem cemiye hem de vcsikalarımızı mühürleyip 
tinize biz de girdik te. HUviyet ve- imzalamıştı ve: 
sikamızı milhUrletmeğe ve hem dP - lki giin sonra, yine bu vatın 
ınUbarek elinizi öpmeğe geldik eten- gelip beni görünüz. 
dim. Tenbihi ile vesikaianmızı uzat-

Bu sarıklılar ne de tuhaf adam- mıştı. Tabit ayrılırken ikimiz de 
lardı. Hiç koltuklanmağ~ pohpoh- Molla beyi eteklemeyi unutmamış-
lanrnağa dayanamazlardı. Hemen tık. 
gevG(!rlcr ve yılı§ırlardı. Sait Molla Yüzbaşı Yusuf bey, bu muvaf-
da ~ynen böyle olnıu,W. Herkesçe fakiyetimizi gerçekten sevinçle kar. 
malum olan azametini, gururunu şılamış, alk1şlamıştı. Gülerek: 

bırakıvermişti. Koca göbeğini tit· =========(=D=ev=a:m:ı:':'a=r=) = 
rete titrete gtilmliş ve, çok uzun bir 
Yaaaaa çektikten onra: 

- Aferin ağala.r, demi§tl. Mem
nun oldum. Veriniz bakayım veslka
lannızı. 

Y.'!dep ve nezaketle \•esikalan u
ı;atmış ve yine eteklemek sureti!~ 
bir hulfıs daha ç~tım. Bir vesi: 
kalardaki rcsimler,mize, birer de vU 
zUmtize bakmış ve: • 

- lsimleriniz Hasan oğlu Meh
met v Ali oğlu tbralı.im ö~:ıe mi?.. 

AMSUN YERIA MALLAR 
SERGiSi 

19 Mayıs 939 da başlıyacak 
beşinci Samsun yerli mallar ser
gisine iştirak sanayicilerimizin 
vazifesidir 

Ulusal Ekonomi 
ve 

Arttırma Korumu 

Valinin 
Üsküdardaki 
Tetkikleri 

Vall bllhasea Çamllcada 
yapıl cak turistik yollarla 

mefgul c l:tu 
Vali ve Belediye Reisi Doktor 

LUtfi Kırdarın Üsküdara giderek 
yeni yapılan Maliye tahsil şubesinin 
temel atma merasiminde hazır bu
lunduğunu ve orada bir nutuk söy
lediğini yazm!ştık. Tahsil şubesinin 
temelini atlıktan sonra LUtfi Kırdar 
yanında eski 'Osküdar Kaymakamı 
ve şimdiki Belediye Reis muavini 
Lutfi Aksoy ve birkaç mütehassıs 
mimar bulunduğu halde Üsküdar ve 
civarında mühim tetkikler yapmış
tır. 

Vali ve Belediye Reisi Kadıköy 
İtfaiyesini, Hnlk Parti binası ve Kız 
Sanat mektebini gezmiş ve Pnşaka
pısmda yeni inşa olunan Adliye bi
nasının inşaatını gözden geçirmiştir. 

Lutfi Kırdar, bundan sonra Çam
lıca'ya yapılacak turistik yolların 
güzergahını tetkik etmiş ve bunun la 
alnkadar olmuştur. 

Beylerbeyi tariklle Küçüksuya ;. 
nen LOtfi Kırdar orada Şirketi Hay
riye tarafından ynptırılan asri pla
jı gezmiş ve Göksu kasrile atakadar 
olmuştur. 

Bu arada Çubukluda Belediyenin 
sabık Hidiv Abbas Hilmi Paşadan 

Okuyuculanmız 
Diyor l ı 

'Toprak 
Mahsulleri 
Ofisinin toplantısı 

Rizede su derdi 
Şehrimizde vaktile Hacı Eşref 

namında bir sahibihayir gayet iyi 
ve ihtiyaca Wi bir su getirdi ve 
bunun tamiri için de mühim mik
tarda bir vakıf yaptı. Daha iyi ida
re edilir diye kanunu mahsusla su
lar bilcümle vecaibile beraber be
lediyelere devredildi. MaaJ~af bi
zim belediye bu suyun tamirine hiç 
bakmamış ve su şimdiden kesilmiş
tir. Yaz mevsiminde şehir tama
men susuz kalacağında §Üphe yok
tur. 

Şehir içinde hela yoktur. Orta 
cami civarında ve şehrin tam orta
sın<fa ta eskiden mevcut ve tama
men banıp bir hale gelen helalar 
öyle bir koku neşretmektedir ki 
o civardan geçmek bile imkan ha
ricindedir. Dükkancılar o civarı
terketmek mecburiyetindedir. Hela
sızlık sebebile şehir berbat \'e pe
rişan bir haldedir. Belediye bu hela 
işini de su işi gibi naY.ara alma
maktadır. Bu §ikayetlerim sıhhiye 
müdüriyeti knyıtlarile sabittir. 

Bu işlere bakacak merci neresi 
iB<' acil ve seri bir himmet göstrr
mesini ve bir hastalık tehilkesi 
mevcut olduğundan tedbir ittihaz 
edilmesini rica ederim. 

.Alakadarların nazan dikkatini 
celp için bu şikayetnarnemjn gaze
tenizle neşredilmesini dilerim. 

Rfae - lehmct Vardal 

- . 
Afyoncul r ofla al yhln-
d dava açm na kar r 

verdiler 

60 bin liraya satın aldığı kö kü ,göz
den geçirmiştir. 

Vali ve Belediye reisi t'etkikleri ~------------'
BEl.EDll'EDE : 

sırasında Bcykoz'daki fidanlığı dn 

Dört senedenberi Toprak Mahsul
leri Ofisi tarafından satın alınma

mış olan mahsullerin son verilen bir 
kararla fiatları tesbit edilmiş ve a
lınacak olan bu afyon1arm bedelle
rinin beş sene müddetle ve taksitle 
verilmesi kararlaştırılmıştı. Fakat 
Ofisin verdiği bu karar ellerinde 
mal bulunan birçok tüccarı zarars 
sokacak mahiyette olduğundan Ofi
sin tayin ettiği müddet zarlında mü
racaatla malını satmak istiyenlerin 
adedi pek az olmuş ve alakadar tüc
carlar bu kararı değiştirmek için 
aralarından heyet fer .seçerek Ticaret 
Vekaleti nezdinde teşebbüslerde bu
lunmak üzere Ankara'ya gönder
mişlerdi. Söylendiğine göre afyon 
mübayaasma dair olan kanunun hü
kümleri ile Ofisin mübayna şart'ları 
arasında da uygunluk olmadığından 
ellerinde afyon bulunan tüccarlar 
Şfırayi Devlete müracaatla Toprsk 
Mahsulleri ofisi aleyhine dava aç
mıya karar vermişler ve bu işi şelı
rimizin tanınmış iki dava vekiline 
havale c>1mişlcrdir. Dün Ofisin tes
bit ettiği fiadar ve tüccarlar iti
razlarını tetkik ederek yeni bir bal 
carcsi bulunmak üzere Toprai< 
Mıhsulleri OfiEinde bir topl::ınn ya
pılmı"tır. 1Bu opl .. ntı geç vakte ka
dar dev2m etmiı:: \'(' bazı tüccarlarla 
Afyon MPbusu Ham1.a Osman Aı-

ziyaret etmiştir. 
~A""'1J"'-"-"~ 

HAA.RtFrE: 

Z m görecek 
öğretmenler 

Şehrimizdeki ilk tedrisat öğret

menlerinden bu yıl kıdem zammı a
lacaklnrın listesi Kültür Direktör-! 
lüğünce teslfü edilmiş ~asdik -e
dilmek üzere yar direkıör Mustafa 
Uyanık tarafından Ankara'ya gön
derilmiştl. Vekalet, bu listeyi tet-

kik etmiş ve kabul etmiştir. Bu yıl 
zam görecek öğretmenlerin sayısı di
ğer yıllara nazaran daha fazladır. 
Bundan başka muvaffak olan öğret· ı 

men de diğer yıllaı-dan çoktur. Zam 

görecek öğretmenlerin 900 olacağı 
anlaşılmaktadır. 

Tliı kçe öğr nmly•n 
profesörler 

Maarif Vekaleti önümüzdeki ders 
yılı başından itibaren Üniversiteye 

yeni ilave edeceği profesörleri tes
bit etmiye başlamıştır. 

Kadroya ayni zamanda yl!ni do
çent ve asistanlar da il~vc edilecek-

tir. Üniversite profesör kadrosu ö
nümüzdeki ders yılı başında yeni 

bir ekil alacak ve mevcut profesör· 
ler arasında değişmeler yapılocaktır. 
Türkçe öğrenmiyen prQfe'Sörler kad
roya alınm1yncaklardır. 

Kıym tll bir eı: r 
Maarif Vekaleti, Üniversite Talim 

taburu yüzbaşılarından Bny İhsan 
Kocamanın çıkardığı Bayrak, San-

cak, Milli marş isimli eseri gençlik 

için çok istifadeli görerek bülün or
ta mektep ve liselerde okutulması
nı alakadarlara tavsiye etmi§tir. 

ommVKLERDE : 

Sığır vebası hastalığı 
Fransız Hindi Çinisile İngiliz -

Mısır Sudanında sığır vebası hasta-
lığı hüküm sürmekte olduğundan bu 
memleketlerden gelecek olan çift 

tırnaklı hayvanlar ile bu hayvanlara 
mahsus maddelerin yeni bir tebliğe 
kadar memlekete sokulmaması aU
kadarlara bildirilmiştir. 

llABKEMELERDE: 

Oilenciltğin cezası 
Safa isminde bir adam dilenirken 

yakalanmı§ ve Sultnnnhmet Birinci 
Sulh Ceza mahkemesine verilerek 
bir hafta Belediye hizmetinde çalış
nuya mahkum edilmiştir. 

Şehir Meclisinin son toplantısında 
Va'i nutuk söyliyec1k 

18 mayısta Şehir Meclisinin uza
tılan nisan devresi toplan tısı sona 
erecektir. Vali ve Eclcdiyc Reisi yaz 
tatili devresine girecek olan Şehir 
Meclisinin 18 mayıs günkü toplan
tısında bir nutuk söyliyecektir. Bu 
nutku müteakip meclis kapJ.nacak 
ve vali Şehir Meclisi azasına bir çay 
verecektir. 

LOtfl Kır r C rr hpaşa 
h ane inde 

Vali ve Belediye Reisi Doktor 
Lo.tfi Kırdar dün Cerrahpa§S hasta
nesine giderek tetkiklerde bulun
muştur. 

Mahall aralarında ı 
m zarhklar 

Mahalle aralarındaki nıüslünıan 
mezarlıklannda, mezarlar ve mezar 
taşları tasnif edilerek numr rutaj ya
pılmaktadır. Bu işlerle bir belediye 
memuru ve muhtelif belediye ha
demeleri uğraşmaktadır. 
Al mdaftınd ki m trOk 

it ray 
Alemdağındaki nıetriık sarayın 

Belediye tarafından tamir edilerek 
o.tel olarak kullnnılması düşünül
mektedir. 

Pli 1 r çoğ ıtri c k 
Belediye, halkın denizden Hiyiki 

vcçhile istifade edememesinin mü
him bir sebebinin de plajların kifa
yetsizliği olduğunu düşünerek bu 
sene İstanbul sahillerinde mümkün 
olduğu kadar fazla plôj yapmıya ka
rar vermiştir. 

Bele ly y nl m 
im c k 

ur 

Belediye 939 bütçesinin tasdikin
den sonra acıkta kalacak 80 memur 
belediye münhallerine tayin oluna
caktır. Bunun için Belediyede mün
hal bulunan memuriyetlere şirndllil< 
hariçten kimsenin alınmaması ala
kadarlara tamim edilmistir . . 
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kan ve Servet Berkin de hazır bu-. 
Junmuşlardır. 

tfITtSAT tŞLERI: -------
Tr ky v gitl n hey' et 

Yerli hüyük fabr.knlarımızın eks
per ve mübny~a memurlarmdnn mU 
rekkep bir heyet bu sene istihsal e
dilen yeni k1r.kım ynpağı mohsulün
den mübnyaa etmek icin dün Trak
yava gihnic:ılcrdir. Geçen sene de> bu 
mevsimde bu ~ek ılcle bir heyet Tr::ık
yanın muhtelif mıntakalannda u
zun ibir se :abat y pmış1ardı. 

Yeni kırkım Trakva yapakların

dan dün 50.000 kilo 65 kuruştan 1er
li fnbrikalanmıuı saülmıshr. Bu sa
tıdar peyderpey teslim edilecektir. 
Mayr •n 1 h fi ında 

lhrac mızd ti f::szlallk 
Mayısın ilk haftası içinde ihraca

t1mızda mahsüs bir yüksclmc kayde
dilmiştir. Amerika ile meriyetc gi
ren ticaret ~.,taşmasından sonra bu 
memlekete de ihracatımız fazlala~
mışlır. Mayıc:ın Dik haft2sı içinde sa
tılmış ve İstanbul gümrüklerind('n 
geçerek muamele eörmüş olan mal
lar arasında Aimnnva'ya., kuru fa. 

sulye. yaprak tütün, mısır, deri kı
rıntıları, kutu oerileri gönderilmic;
tir. Bu malların kıvmet itibarile tu
tan 155 bin liravı bulmustur. İngil
tercye kepe!., tiftik gönderilmi~ir. 
Bunun da kıymeti 90 bin liradır. İ
talyaya da 40 bin lira kıymetinde 
barsak, kepek, tifiik. ·yumurta, ar
pa, kuş yemi ve çavdar gönderilmiş
tir. Amerika'ya ise 16 bin lira kıy
metinde kuzu derisi, J>cyaz peynir, 
iç fındık ihraç edilmiştir. 
D rl fi ti rı m it m di

ye Y U or 
Sovyetlerin piyasamızden oğlak 

derileri üzerine mütemadiyen mii
talcbatta bulunmaları fiatlarm yük
selmesine sebep olmuştur. Alivre 
muameleler devam et'mclttedir. De
rilerin çifti siklellerine göre 130 ku
ruşa kadar yükselmiştir. Satı~lara 

ayni hararetle İz:mir piyasalarında 
da devam edilmektedir. 

Latonya ergisi 
Evvelki gün Denizbankın Yolcu 

salonunda ~çılan Letonya hükf.ımtti 
ihracat maddeleri sergisi dün ak
şam kapanmıştır. Sergiye şehrimiz
deki t'icaret erbabı büyük bir alfikn 
göstermi~lerdir. İki gün içinde ser
giyi on bin kişi kadar meraklı gez
miştir. Sergi buradan evvel Yugos
lavya, Yunanistan ve Bulgaristan
da açıldığı irin buradan doğru Ru
mnnyaya eidecek, orada da birkaç 
Ciin kaldıktan sonra I.etonya'ya dö
necektir. 

fl MAYIS~ 

Baltık Siy seti 
Almanya, merkezi .A vrupa.dtı si· 

yasi mevkiini kuvvetlendırir, ıtnlY' 
vasıtasile Akdeniz politiknsına d• 
el uzatırken, Baltık deııiziı:de de fJ' 
aliyetlerde bulunmakta ve burnd~ 
devletlerle, daha ziyade karşılııdl 
muahedelerle bağlanmaktadır. 

M. Hitlerin Rayhştagdaki nutı:'J 
nu müteakip Berlinle Letonyanın ın 

tekabiliyet esasına müstenit bir ıı· 
demi teca_.:iz misakı akdi teklifi or
taya çıkmış ve müteakiben i§e :ıı:s· 
tonya da karışmıştı. Almanya, b~ 
yukarıdaki devletlerle birlikte ıskıı.tl 
dinav devletlerine yaptığı teklifleri 
Litvanyaya da yapmamıştL Zira ~e 
mele müteallik 22 mart tarihli µit· 
vanya - Alınan muahedesi 4 ijnCU 
maddesinde bir rıfom1 tecavüz JJll' 
sakı akdini gösteriyordu. 

.Almanya, bu suretle Letonya ,·e 
Est.onya ile bu gün anla.stıktan soıı· 
ra nazarlarını Baltıkta faal bir ı;!· 
yaset takibi meselesine ~evirntlştif· 
Vaışo\•a, Dantzig meselesinde bu si· 
yaset 'noktasını gözönünde tutlll1l~· 
Almanyanm kendini Baltıkta önuıı6 

geçilemiyecck derecede zfıfa uğrntıı.· 
cag·ından .. km'' tür" ",___ ... Aı. ur uş • .nuıuı.uya, PlY 

tıkta faaliyette bulunmak ve ııet 
hangi bir taarruzu karşılamak içillı 
buralara hfiltim mevkiler aran:ı~ 
gayesile harekete geçmiş ve ilk ııtı' 
.zaı·da Alan adaları ortaya çıJtnUŞ' 
tır. 

Fakat, Baltık denizinin diğer 63' 
hiJdar devletleri de bu adalnr nıeC' 
muasının sevkulceyşi ehemmiyetini 
bilmiyor değillerdir. Bu sebepten ıs· 
veç ile Finlandiya imzaladıkları J,.· 
L:ınd adalarına mü.ta.ilik mukavete· 
ııaıne ile Baltık denizindeki asJ<e~ 
vaziy~tte derin bir değişiklik vüCU' 
de getirmektedirler. Filhakika Fit'' 
lr•ndiya körfezi ile Botni körf ezinC 
kumanda eden bu adalar, birincl 
planda bir sevkulceyş mevzi teŞlca 
eder. Alandlar hemen Botni körf ~ 
zini Balbb'uı mütebaki kısmınd,ıl 
ayırırlar. Adalann garp ucu ile ts· 
v~ sabili arasında 30 kilometre ı.ıı· t" 

da.r bir gen· lik olması nazarda ttl' 
tulursa bu coğrafi :vaziy t, ezcnınte 
tsveç Laponyasında kain demir ınn· 
denlerindeki cevherlerin ihraç yoııı· 
nw1 buradan geçmesini intaç edet· 
Halbuki Almanya harp malzemesi i· 
çin zaruri madenleri bm'f!.dan almnlt· 
tadır. 

Finlandiya, Sovyet Rusya veJf' 
İsveç tarafından her hangi bit 
taarnızda ideal bir hava ve denlı 
üssü vazifesini görebilecek olan bil 
adalar şimdiye kadar bir müdaf a& 
tertibatına malik değillerdi. 

Zira Paris muahedesi Rusyıı.11 
Aland ada1annın tahkimi için inş:lo' 
atta bulunmaktan menetmi§ ve 192.1. 
de bu hüküm isveç ve Finlandiya o· 
rasında bir muahede ile tekrarJa.O' 
mıştı. Ve bunu teminen de Fransl• 
1ngiltere ve 1talya taahhütte bulutl' 
muş, bu mukavelename ile adaltı' 
tamamile gayri askeri hale ifrağ e
dilmişti. 

Fakat 1938 cylulilndenberi t~· 
ıkup eden hadiseler, tsveç ve Finl:.ııt' 
diyayı, Aland adalarını tahkime kil' 

rar verdirmiş, Fin hükfımeti top b1l' 

taryalan vaz'ını, adaların cenubun• 
da mayın tarlaları tesisi ve FinlaJl' 
diyanın garp sahili ile adalar arasııı· 
daki kanalların muhafazası işini ~ 
rine almış, İsveç te Alandları, 1skııfl 

dlnnvya sahilinden ayıran bo 

mürakabe işini deruhde etmiştir. J3tl 
suretle, mutasavver tedabir ye inşıı· 
at hitam bulunca, harp takdirind6 

Botni körfezi kapanacak ve AiınııJl' 
ya, maden cevheri ithalatına girifi0" 
miyeeektir. 

1şte Almanyanın br§lSJ.Dda b1J 
günlerde böyle bir faaliyet mtişahe' 

de edilirken bu t.edabire girİffen Fitı 
hükfunetinin Berline muzahir oldtl' 

ğu ve ordusunun esas kuvvctlerinitl 
Alman mUteh~lar tarafından yD 
tiştirildiğinin unutulmaması ınzııtı• 
dır. 

Her hald Almanya Baltık dcııi~ 
zindeki mevkilni kuvvetlenciirmelt l• 
çin büyük b!r gayret sarf etmekte ,., 

A vrupanın diğer kısmında gösterdi' 
ği siy~i faa!iyetin derecesini, buı1'' 
larJa duiın mutedil şekTide ırnc}'8 

çalışmaktauır. 

Dr. Reşad SAGAY 



Mareşal 
Kahir eyi 

~irisini Libyr.ı. Valisi Mareşal Balbo 
ile yapmış olduğu mUlakatı ncşret
mektedir. 
Mar~al, İtalyanın Libya'da silah

lanmakta olduğuna ldir maksadı 
mahsusa müstenit olarak ne§redi -
len bütün haberlere İtalyanın Mı
sıra karşı tecavüzde bulunacağı ha
vadislerini açı:'kça tekzip etmiştir. 
~.umalileyh, İtalya aleyhindeki bu 
hucumlann gün geçtikçe bizzat 
1:ısınn menfaatleri için tehlikeli 
bır valiyet ihdas edeceğini ilave 
etmiştir. Libyaya ana vatandan ko-j 
!onlar gönderilmesi meselesine ge
l~nce, Mareşal Balbo, bu işin müs
luman yerlilerin dini istikialerini 
ve iktısadi menfaatlerini ihlal et -
rnemekte olduğunu söylemiştir. 

goslavyaya Romada 
Yapılan Teklifler 

i t• (Baştarafı 1 inci sayfamızda) 
§ ırakile b hr" 
rnıştır. a ı manevralar yapıl -

Yapılan lcınnslnr 
Roına, 11 (A. A) _ .. ··~ 

sonra Vened"k . Dun ogleden 
· ı sarayına n 

Yugoshıvya Kral Naib~ uçe ile 
Yapılmış olan ı arasında 
~-; . uzun ve dostane -
" uşmenın üç e k go-
-. ç yre saat devan1 t 
•ul§ olduğu t rl e -, " . as h edilınekted· • ~eru Al İ ır. . man - talyan muah d • 

Par.ıs, ıı (A: A e esı 
bazı habe l .) - Buraya gelen 

r ere .. 
tanziın ed'l gore halihazırda 
ınan :rnua~;~ekte o~n İtalyan - Al-
birinın' enaınesı, iki taraft 

yapacaıı:. h an 
reketin d' ~ sı erhangi bir ha -

ıge.r taraıı · · 
u tefkil edece~;,.,· aıı ıstışare mevzu-
~ • & 4441 n4tık b' 
,. ihtiva edecekt· . ır madde-
görüşmeleri e ır. Fıı:raki, Milano 
nı ı· . snasında Italya hük" 

e ının esaslı ka u-tur. ygusu, bu olmuş-

Dostane nutuklar 
Rorn.a, 11 (A A ) 

l'lltor Qu· . · · - Kral - İmpa-
l>aut • ıu. fiırınaı sarayında Prens 

r-re ne ve ·1 . Jnün . rı mış •)lan ziyaf t 

1 
ll8ebetıle bi tuk _ e 

talya il r nu soyliytırek 
.btiinaseb:tle;ugoslav~a arasındaki 
l'et bal.~ t e daha zıyade sarnimi-
t '"Se mek ve ·k· esanüd" 1 1 memleketin 
. u esbabını dah . 

tı.zıle§tirmek . . a zıyade de-
lavya h" k" ıçın İtalya ve Yugos-
4i1rnekt u umetleri tarafından sar!e-

e olan · memnun· mesaı dolayısile 
l ıyetini b . e de~tir: eyan etınış ve şöy-

-cM:illetleri t .. 
olan niza • n erakıcısi için elzem 
ve tn.üdaf:d:e ~stikrar~ muhafaza 
rek hedefl . n ıbaret olan müşte
lan Yugos~rınde elbirliği etmiş o
keb.dı rn.·ıı avya ile İtalya yaln 

ı etleri . ' ız 
çahşfllakta, be~~n refahını temine 
devıetıerle ol 1 koln!U ve dost 
nıuıı an .. alaza ve tak . munasebetlerini 
Panın •ulhü vıye ederek A vru-
b ·· ııe v ı:ı-Ul'ük. bir e ~udeliğine çok 
dırlar.. Yardımda bulunmakta -

Prens Pauı, 
tniştfr: §U suretle cevap ver-

- •M. lel'Jht.. &Jestenizin bize kar .. 
--91 olduku 

6 
şı gos -

.ta KraJ.ı sa ~rnpatide Yugoslav-
~e bUt(i ınaJeste İkinci p· ' )· n Yugosl ıerre e 
. ır dostluk av milletine kar ı 
· alyan nişanesi g" ·· ş 
\ a . nı.llletinin oruyorurn. 1-
~hüı-leri b . hararetli sempati 

ll '.ltnt ., enı 80 d S. olaraıt .. n erecede sa _ 
ınfnı İtaı ınutehaSSis etnı' . 

he ">Si d Yan devlet ıştır. 
• n en e'\7'\ıel adamları ve 

l'ehıi ebel§.ns İtalya hükfun 
lUf, )1... B. l\russ r et 
Dld U&urn. esnada ın~ o ın.i ile bu -

f:dııturn bu ~çten gelueşahede etmiş 
tn ·· n ve 

•n. b i'OSterilen dostluk . kendili-
t.!_ ilhassa memnun nı~aneleri, 
40~ leatenuı . etınıştir. 

rugaıiavyıya ternın edebilirlın ki 
le .ka ve Yugcslav ' 
aostıuı rrı gösterilen b tnllleti-
letın. t te.ahiirl@ri as~ !sempati ve 
1t e JQ wereıu ı ~ talyan tnil-
1 a111 d trln bir lı Savoıe hanedanına 
:1lrne~ olan ayr~nlık hissi bes-
~ôa den ... Acirıyatiğin öteki 

ce~ı~ n 11ir akis Patı tsasen bu . tevlit ede-
Ve doetlulr: h mütekabil sem -

isleri, Yugoslavya 

ile İtalya arasında tahtim edilmiş ı 
olan itilafın sağlamlığının zamanı
dır. 

Hükümetlerim.iz, nizam ve istik
rar fikirlerinden ilham alarak bu 
faydalı ve devamlı işte tam bir a
henk içinde mesai birliği yapmak
tadırlar. HükU.metlerimiz, bu saha
da faaliyet sarfederken daima kom
fU ve dost devletlerle iyi münase -
betleri derinleştirmeğe ve Avrupa
da sulh ve sükunun muhafazasını 
gözönünde tutnıuşıardır. Prenses ve 
ben, İtalyadaki iıltametimizj silin
mez bir hatıra olarak muhafaza e
deceğiz. 

Diinkü. müzakereler 
Roına, 11 (AA.) - Havas muh.a

biri bUdiriyor: 
Bugün İtalya Kralı, Yugoslavya 1 

Kral Naibi, B. Mussolini, B: Mar-
1 

koviç ve Kont Ciano, Trieste krüva-! 
zöründe bahriye geç.id resmin; sey
retmişler ve b11 arada görüşmelerte 
devam eylemiş1erdir 

Sanıldığına göer. İtalya, Ma..:ari&· 
tanla Yugoslavya arasında bir yak
laşma lehinde faaliy

0

et sarfında de
vam eylemektedir Buna Yugoslav
ya dlıl tnuhalif değildir. Fakat Yu
goslavya, bu. yaklasmamn Ruman
ya - Macaristan ~ünasebetlennde j 
bazı salA.h eserile vukua gelirse da-l 
h_~ ziyade müessir olacağını ileri 
surmektedir. 

.. Diğer taraftan tahmin edildiğine 
gore bilhassa Arnavutluğun işgalin
den sonra meydana çıkan bazı kom
şuluk meseleleri de müzakere edil· 
miştir. 

Fakat temin olunduğuna göre, ya
pılmakta olan görüşmeler her hanıJi 
'bir siyasi anlaşmanın akdI ile neti
celenmiyecektir. 

İtalyanlar, Prens Paulun ziyıfreti
ne büyük bir siyast ehemmiyet at
fetmektedir. Bununla beraber ŞU· 
rası, şayanı kayrtt'ır ki Belgrad•m 
~ntikomintern paktına iltihakı th
tımalleri etrafında artık hiç bir i
mada bulunulmamaktadır. 

Ko .. alkaYI te .. keden 
ltalyanlar 

Bostia, 11 (A. A.) - Dün de 550 İ
talyan, İtalyaya d8nmek üzere 
Korsikadan ayrılmışlardır. Bu t
tafyanlar, dün akşam Livourne'da 
karaya çıkmışlardır. 

Çanakkale ve Urfa belediye 
seçimi feshedildi 

Ankara, 11 (Hususi) - Devlet 
Şfırası Çanakkale ve Urfa belediye 
seçimini feshetmiştir. Dahiliye Ve
kfileti yeniden belediye seçimi ya
pılmasını emretmiştir. 

Yeni Valiler 
. Ankara; 11 (Hususi) - Valileri· 

nın mebus seçilmeleri Uzerine açık 
kalan valiliklere tayin edilecekler 
hakkında Heyeti Vekile bu gilnlerde 
karar vererek İzmir de Clahil oldu
ğu halde yeni valiler tayin edilmiş 
olacaktır. 

YENISA8AH 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

Lehistan tehdit cdildf, Dantzig 
Umanı ve koridoru istendi; askeri 

kuvvetlerin harekete geçtiklerine da
ir şayialar çıkarıldı. Fakat Lehis
tan da cevap verdi ve olmaz de<li. 
Bunun kar~ısında sükut edilemezJi. 

•Fakat vo.kayiln mantıki seyrine gö
re cevap vermek muhakkak Lir 
harp çıkarmaktı. Bunu yapmak teh· 
likeli görülünce, ortalıkta bir mu
vaffakiyet zavahiri vücuda getir· 
mek ve efkarıumuıniyeyi başka ta
raflara çevirmek için böyle bir mi
sak bir dereceye kadar işe yarıyabi
lirdi. Mihver yine bir muvaffakiyet 
kazanmış gibi gösterilebilirdi. 

Binaenaleyh, biz, daha .?.iyade, 
bu son askeri mukavelenin daha zi
yade siyasi bir mahiyeti haiz oldu
ğuna ve vakaların cereyanı üzerin
de hiç bir tesir yapamıyacağına i
nanmnğa meylediyoı uz. ttalyada bir 
takım mühim Alman kuvvetlerinin 
bulunduğu kuvvetli ibir şayia sure
tinde ortada dolaşıyor. Alman ku
mandanlannın İtalyan kuvvetlerini 
tefti§ için Afrikaya kadar gittikleri
ni biliyoruz. Bu misaktan sonra da 
herkesin çoktan tahmin etmiş ve 
hükmünü vermiş ve mukabil tedbi
rini a1mış olduğu vaziyei'"ı:.en başka 
bir vaziyet basıl olacak değildir. 

Almanya He 1talya ara.~nıda ak
tedilen a.siceri misak bilhası-.a bu gU
nün en acil ve ~n tehlikeli meselesi 
gibi görünen Lehistan ihtilfı.fl üze
rinde ne iyi, iı.e fena hiçbir tesir ya
pamıyacaktır. Lehistan, zaten, eğer 
istenmiyen netice husule gelirse, 
yalnız Alınan kuvvetlerile çarp~c:;a

caktır. füınlara 1talyanların inzi
mam edip etmemeleri vaziyeti değiş
tirmez. Görünüşe nazaran böyle bir 
§eye hiç HV.um hisserlilmiyecektir. 

Otobüs Davasının 
Şahitleri Dinlendi 

Otot>üs yolsuzluğundan dolay1 
eski Vali ve Belediye Reisi Muhit
tin Üstündağ ile arkadaşları a1ey
hine açılrmş ve Tem}Tll 4 üncü ce
zada görülmekte olan davanın ~h
rimizde bulunan Jj3hiilerind.en dör
dünün daha istinabe suretile ifa -
delerinin ahnmaları Müddeiumu
miliğe bildirılmiştir. 

Bunun üzerine bu ıahitlerden 

Razi, Mes'ut ve Baki, dun Asliye bi
rinci ceza mahkemesin<h! \.ıin1en

mişlerdir. 

Bunlardan 1kisi, B. Muhittin Üs
tündağın vazifes.ini suiistimal et
mediği yolufüla şehadette . bulun -
muşlar, üçüncü şahit ise otobüs ha
disesinde asıl kabahatin eski Belc
dıye Reis muavinı B. Ek.rem Se -
vencan'da olduğunu iddia ·etmiştir. 

Bundan sonra mahkeme; buJuna
mıyan dördüncü şahidin tekrar a • 
rattınlarak dinlenmesini kararlaş-

tırmıştır. 

19 Mayıs 
Bayramı 

(Bqtaraft l inci aayfamızda) 
dında yapılması kararlaştırılmıştır. 

Hazırlanan programa göre Fener 
stadında merasime tam saat 10 da 
başlanacaktır. Ve merasimi Vali ve 
Belediye Reisi bir nutıku ile açacak
tır. Bunu müteakıp talebe ve spor
cular birer nutuk söyliyecekler ve 
Atatürk büstüne bir çelenk kona
caktır. Bunifan sonra resmigeçit 
yapılacak ve bunu, memleketin id
man hareketleri takip edecektir. 

Bayram münasebetile (10) bin 
kişiye davetiye gönderilecektir. 
Şirketi Hayriye ve Aıkay vapurları 
sabahın çok erken saatlerinden iti
baren İstanbuldan Kadıköye balkı 
ve mekteplileri tafıyacaktır. 

Merasimde herhangi bir karışık
lığa mahal vermemek üzer~ tedbir
ler alınaca'ktır. 

---o---
Ziraat VekaJeti Hukuk 

MüşaYirüği 
Ankara, 11 (Hususi) - Ziraat 

Vekaleti Orman Umum MüdilrlU
ğünde Hukuk .Müşavirliği kurulma· 
sı hakkında bir kanun hazırl&nmak
tadır. VilAyetlerde de davalar için 
avukat tutulacakt~ 

(Battarafı 1 inci sayfamızda) 

vet usulleri ile mi lialledileceğlcfu. 
Hatip, bundan sonra çiğnenen 1 

taahhütleri, resmen verilen taah
hütlere rağmen bu esnada elman 
gizli kararlar neticesi ortadan kaldı
rılan veyahut esarete ınahkfun edi
len milletten, bir tutan su!h terane· 
leri ileri sürülürken yeniden elledn
de silih taşunakta olan milyonlarca 
insanı hatırlatmıştır. 

Fakat, demiştir. Bu gün millet· 
lerde sulh aşkı o derece derindir ki, 
hatta cebir ve şiddet hareketlerini 
setretmek için dahi yine sullıün is
mi ileri sürülüyor. 

Yalnız acaba sulh, diğer devlet
lerin arazisini istila etmek, her da
im bir anlaşmazlıkla neticelenebile
cek yeni yeni talepler ileri sürmek 
midir? Sulh, acaba yalnız, gittikçe 
fazlalaştırılan sil8.blanmalarla mil
letleri sefalete mahkum etmek mi
dir? öyle t>il&hlannıalarla bir :i.şbir· 
liği bunları lü.zıımsuz hale getire~ek-

tir. 
Bundan dolayı, bütün vatanlanı. 

hürmet eden serbest bir işbirliği U· 

sulüne en ziyade bağlı bulunan mil
letler liizumu takdirinde, tehditlere 
brşı, aziınkılr ve kat'i davranmak 
suretile cevap vermeyi kararla.ştır-1 
mış olmalıdır. Fransanın azim ve 
kararı işte budur. Fransa, bütün 
milletlere karşı samimi bir sempati 
hissetmektedir. Fransa biliyor ki, 
bir harp, halen mevcut me:~lcleriı1 
hiç birini hallefm.iye~l{at biHi.
kis bunların hallini daha ziyade zor· 
laştmıcakt1r. 

B. Daladicr, burada, Rumanya ''e 
ve Yunanistana verilen garantiler
le jolonya ve İngiltere arasındaki 
karşılıklı garanti taahhütlerini ha-1 
tırlatnuş ve sözlerine şöyle devam 
etmiştir: 

- Fransa ilfd Polony&. ise, muta-
bakat halinde olarak aralarındaki 
ittifak muahedesinin derhal ve doğ
rudan doğruya tatbiki için lüzumlu 
tedbirleri almış bulu.nmaktadır. 
Fransız hükumeti, Türkiye ile, 

Şarki Ak.denizde sulhün idamesine 
matuf bir garanti arılaşması müza
keresine devam eylemektedir. Hü
kumet, Türkiye ile, iki memleket a
rasında uzun zamandauberi mual
lakta bulunan bir meseleyi de en 
dostane bir zihniyetle halletmek 
arzusundadır. General Weygand'ın 
Türkiyeyi ziyareti, iki milJeti biri
birine bağlıyan hürmetin ne dere:e 
derin olduğunu ispat etmiştir. 

Fransız hükumeli, karşılıklı yar
dım müşterek eseı·ine Sovyetler 
Birliğinin iştirakini kat'i surette 
arzu edilir bir keyfiyet olarak te
Iakk:i eylemektedir. 1935 Fransız -
Sovyet paktı daima mer'idir. 

Bu anlaşmanın bazı şeraiti üze
rinde İngiltere, Sovyetler Birliği ve 
Fransa hükllmelleri arasında halen 
bazı fikir ayrılıkları mevcut bÜlun
sa dahi, müzakerelerin·daha ilk baş
langıcında, sulhün yüksek menfaat
lerini müşterek bir hareketle mu
hafaza lüzumu üzerinde bir antant 
kendisini göstermiştir. 

Bu suretle, Orta Avrupa'da ve 
Yakın Şarkda ilk defa olarak, sul
hun fdamesi içi~ elzem olan bir şart, 
Fransa ve İngflteernin taahhüt bir
liği vücude gelmiş bulunmaktadır. 
Bu diplomatik eserin, biltün millet
lerin hfirriye~ ve istik1alllerini te
minden başka hedefi yoktur. 

Fransu; hükUmeti, bütün haklara 
hürmet eden bir sulh istiyor ve şe
refile yaşamak arzusunda buluna!l 
bütün devletlerle mutabıtkat halin
de, cebir ve tehdide karşı şahlan
maya azmetmi§tir. 

B. Daladier, bundan sonra dahili 
siyasete geçmiştir. 

1'fosko\'a. ile Londramn ara
sındaki ihtilaf 

Moskova, 11 (A.A.) - Diploma
si mahafilinde tnglliz - Sovyet mü
zakerelerine müteallik suitefehhüm 
hakkında aşağıdaki fzafiat verilmek
tedir: 

1ngiltere hüklımeti, Moskovadan 
İngiltere ve Fransanın Polonya ve 
Rumanyaya yardımda bulunmak: ü
zere bir hareket icra etmeleri halin
de ve kendisinden bir rföada bulu
nulduğu takdirde bu harekete mu
zahir olmasını Istemekle iktifa et
ıniştfr. 

Sovyetlerln, Fransa, İngiltere ve 

Nutku 
Sovyet Rusyanın arasında müteka
bil taahhütlere girişmelerini istemiş 
oldukları söylenmektedir. 

~··' SM 

Edlrnekapı mezarhğında 

Pakete Sarılmış 
Bir Kız Çocuğu 
·Cesedi Bulund.u 
Henüz 6 aylık olan bu zavallı 

İngiliı gazetelerinin neşriyatı 
Londra, 11 (A.A.) - Iimes gaze- yavruyu kim öidürdü? 

tcsi Sovyet projesinin bir takım Dün Edirnekapı mezarlığında o-
mü;:külata yol açlığını ve işte İngil- yun oynıyan çocuklar, m·ezarlardan 
terenin asıl bu müşkülatı önlemek birinin arasında gazete kağıtlarına 
içir uğraştığını yazıyor ve diyor k.i: sanlı ve içinden pis kokular gelen 

c İngiltere ne komünistlik, ne de bir paket bulmuşlardır. 
faş ı stlik için miicadele etmiyor. İn- Küçükler; bu paketi açtıkları va
giltcre, bidayetteki tekliflerini bi- kit, içinden bir kız çocuğu cesedi -
raz tadil etmekle beraber işte bu nin çıktığını dehşetle görmüşler ve 
ciheti ga}et açıkca S:>vyetler hükü- vak'ayı hemen zabıtaya haber ver-
metine bildirdi.> mişlerdir. 

Daily Telegraph, İngilterenin Henüz 6 aylık kadar olduğu tah-
Sovyetlerden bizzat İngiltere ve min _ed.ilen bu ceset bir kız çocuğu
Fransa !harbe girişmeden evvel Ru- na aıttır. 

. .manya ve Pnlonyaya yardım elme- ! Ce,set mo:ga kaid.ırıl~ı~r. ~bı
sini istemediğini yuıyor ve diyor• ta, ) avrucugun katılleruu faahyet-
ki: ı le aramaktadır. 

.. _ _...,..•--•-••-••••-n••a.a .. 
cEğer Chamberlain hakiki Mr it-1 

tifak hakkında Sovyetıer tarafından JJk Mekteplerde 
yapılan teklif} reddettiyse bunun 

~ebe~i ~es~~a ~s~ya ,.e Japony.a Kızamık Salgını 
ıle sıyası muc;J:...-ulat çıkaracak mahı- ı 
yet'te bir teklü olmasıdır.> (BaflaTn'• t inci •avft'....,•'"rl"' 

DaHy Herald gazetesi, Sovyetlerin ce\'abı birkaç gün evvel yazmıştık. 
İngiliz teklifini Teddeceğine kat'i Bay Rüştü bu cevabında kızamık 
nazarile bak yor ve Şovyetlerin pek vak'asının bir tek olduğunu ve bir 
tabii olarak fogilterenin hattı hare- buçuk ay evvel görüldüğünü ve te
ket\ni süpheli gördüğünü yazıyor. 1 la~a mahal olmadığını söylüyordu. 

News Chronicle. dün Chamberlain Hdbuki dün çık.an bir akşam gaze· 
tarafından A.a.m Kamarosında ya- 1esi ayni hadise hakkında İstanbul 
pılan beyanatın Sovyet itirazlannı Sıhhat Müdürünün beyanab:\1 neş
bertaraf edeceği ümidinde bulur.u- retrnektedir. 
yor. Maarif Müdürlüğü ile İstanbul 

Daily l\fail, İngiliz - FI'.ansız - So\·-ı Sıhhat Müdür1i.lğünün ayni bir ha
yet paklının birkac güne kadar Ce- dise etrafında verdikleri biribirine 
nevre'de aktedileb 'leceğini zanna- zıd iki cevabı gösteren bu beyana-
diyor. tında sıhhat müdürü diyor ki: 

Frnnsada mütalealar •- Nisanın 15 inden bugüne ka· 
Figaro gazetesi de şöyle divor: dar Galatasarayın Ortaköy şubesin· 
cLonrtradan haber ahndığ;na gö- de hakiki kızamık vak'ası olarak 3 

re, eğer Sovyetler Birliği İngiliı. vak'a vard1r. 
tekliflerini kabul ederse İngiltere rJe Nisanın on beşindenberi bu bas
Moskova ile mahdut genel kurmav talık sı.k sık görülmiye başlanmıştır. 
temaslarına girişebilecektir. Burası mekteptir, tabii çocukların 

Epoque gazetesi de şöy]e yazıyor: sıhhatini vikaye etmek için sıkı t~ 
cSovyet Birliği Hariciye komiser masta bulunduk, tedbirler aldık. 

muavini Potemkin Anlraradan Sof- Her vak'a çıkl\kça çocuğun bulun
yaya ve oradan da Bük:reş ve Varşo- duğu koğu~u tathir ettirdik. Bu böy· 
\Taya bir seyahat )"aptı. Dün Beck'le lece mayıs bidayetlerine kadar de
yaptı~ı mülakat çok samimi oldu. 
Polonya, Almanyayı gücendirmemek 
için uzun müddet Moskova ile ya
km~makta tereddüt gösterdi. Al
manyanın son talepleri üzerine şim
di anladı ki, Rusyanın yardımını te
mln için artık kaybedilecek hiç bir 
zaman kalmamıştır. İşte bunun ; __ 
çindir ki, Var.şova ile Moskova ara
smdt\ki yakınlaşma gitgide daha sıkı 
bir mahiyet alıyol". Bunun bir itti
fak halini alması için Franas, !ngil
tere ve Rusyanın sadece anlaşması 
kafidir ... 

Neşriyat Kongresinin 
Kararları Kanunlaşıyor 

Ankara, 11 (A.A.) - Tilrk neş
riyat hayatında kuvvetli bir hamle 
-çe inkişaf yaratacağı muhakkak bu. 
lunan birinci Türk Neşriyat Kon
gresinin kararlan Maarif Vekilimiz 
tarafından dikkatle ineeTenmeğe ve 
tatbikat sahasına konulmak üzere 
tedbirler alınmağa baş1anm1Ştır. 

Telif hakkı kanununun bu giln
kti ihtiyaçlarımızı kar~ılamadığı an
laşıldığından; bu hususfaki kongre 
kararl~rmm hukuk fakültesinde a
lakadar profesörler ve doçentlerden 
müteşekkil bir komisyon tarafın- ' 
dan incelenmesi tstanbul 'Üniversi
tesi rektörlüğüne bildirilmiştir. 

Bu komisyon esbabı mucibesile 
birlikte yeni ve tarn birer telif hak
kı kanunu projesi h8.Z1rlıyacaklar
dır. 

vam etti. Her hastalık zuhurunda 
mektep kapanmaz. Her yerde bir iki 
kızamık, tifo, düteri vukuatı görü
lebilir. Hemen kapamak icabetse, a
çık mektep, müessese kalmaz. 

Mayıs iptidalarmdaı hast'alık dur
gunluk gösterdi. Biz de hastalığın 
nihayetini aldık zannettik. Fakat 
ma~ın 8 inci günü beş altı vak'a 
birden haber lrerildl Bunun üzerine 
anladık ki, bu mektebi tatil edip yu
karıdan aşağı tathir etmek, daha 
cezrl ve yerinde bir tedbir olacaktır. 

Bu sıralarda Sıhhiye Vekaleti 
rnüsteşan İstanbula gelmişlerdi. 
Kendilerile görüştüm. Tatil etmenin 
faydalı olacağını söyledim, muvafa. 
kat ettiler. Derhal mektebi kapattı· 
rarak tathirat'a başladık. Yoksa bir 
gazetenin yazdığı gibi kırtasiyecilik 
mevzubahis değildir . ._ 

Hadisenin hakikt mahiyetini an· 
lamak: ve biribirine uymıyan bu ikı 
haberden sonra kızamık vak'asımn 
miktarını tayin etmek için dün tek. 
rar Maarif Müdürlüğüne müracaat 
ettik. Hadise etrafında salAhiyettat 
bir zat bize, Mdise hakkında bugüne 

kadar Maarif Müdürlüğünün malu· 
mat'tar olmadığını, çünkü mevcut 
talimat:ıa~eye ve kanunlara ra!· 
men hadıseye dair Maarif Mil . 
düdüğünün haberdar edilmesi ll 
zımgeldiği halde müdüriyetin bun . 
d~n h~beroar edilmediğini, ancak 
dun hadise etrafında kat'i nıaIUmat 
aldığını söylemiş ve Galaıtasaray Ji. 
sesi Hızad kısmında yeni kızamılt 
ha···dise· le.rinin Sıhhat Müdilrlüı..;'-

Bu projelerde, müelliiin hakları dd 5 ... nun ı ıa.sı gibi değil 70 i tecavüi 
ve kitabın haysiyeti ile müellifin t>ttiğini söyiemi~fir. 
mesleki şerefinin korunması kadar 
ammenin istifade::;i ve kanunun tat- Ay:rıca öwendiğimize göre İstan· 
biki kabiliyeti ile müeyyideleri de e- bulun birçok ilk mekteplerindE. 
hemmiyetıe gözönünde buluncluru- boğmaca hastalığı baş göstermiştir 
lacnknr. Alaksdar makamlar h~dise üzerin 

Tercilme hakkı mahfuz kalmak de ted~irler almaktadırlsr. İlk mek
suretile. beynelmilel lconvansiyon:ı teplerm hAdise yüzünden kapanır. 
illıhakımız da düşünülecdktir. 

1 

d~aprınmıyacağı henüz malım değil 
Ayni meseM hakkında m.Utale!l ı.r. 

ve tekliflerini bildirmesi için Ankara 1 - • -

hukuk fa.kültesi dekanlığından da Y eniköy kanunu 
ricada bulunulmuştur. r ~nk~r~~ 11 (Hususi) _Dahiliye 

Bu pl'oje hazırlandıktan sonra '.ekaleti koy salmalarının tahdit ve 
alakadar resmi dairelerle hususi te- bır usule bağlanması hakkında ve 
şekkUllerin de tetkik ve 1:0.Utaleası- ik 
na arzedilecektiro ayn ·anuna yeni maddeler illve e-

den bir kanun "t>rojesi h·--'--ıst -... uu.u ır. 
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Sayfa~ 

Eroin Kurbanı 
Bir Banka 
Memuru __ ..,..._ 

• 

Hasan la Benli Hatun 
I 

Kahvelerden P•tto çal
m•I• k•d•r dUten Kema- · 
bn mahk•m•'• •C• IUr•ll uas-11 Artık 
· Beyaz zehirin yaptığı tahribatı ve fl4 - Kendisini Benli Hatuna T anılmanın 

Geldiğine Kani Olmu,tu 
hayat söndürmedeki büyük rolü
nü gösteren bir hadisenin muhake
mesi; dün Sultanahmet Birinci Sulh 
Cezada yapılmıştır: 

Muhakeme edilen bu eroin kurba
nının adı Kemal'dir. 

25-30 yaşlarında bulunan ve bun
dan evvel uzun müddet muhtelif 
<ticarethane v• bankalarda memur-1 
luk etmış olan Kemal, dün mahk• 
menin huzuruna hırsızl\k ve gazi
nolarla kahvelerden palto çalmak 

gibi ikinci ve ağır bir suçla çıkarıl
mı§tır. 

Sararmış benzine, feri uçmuş göz
lerine ve darmadağınık saçları, pe
rişan kıy af etine rağmen yine yü. 
zünde asil bir aile çocuğu olduğu
nun izleri okunan zavallı ger.ç mah
kemede, hiç yerden kaldırmadığı 

nazarlarile sakin ve sessiz dururken 
bitkin ve hıçkıran bir sesle cürmü· 
nü şöyle itiraf etmiştir: 

c- Hırsızlığı. palto çalmayı 'ka,. 
bul ediyorum. Ev~t. ~aldım. Çünkü 
eroiıısizd~rrı ve eroinim olmadığı za
man ne y•p•ığımı, ne yapacağımı 
bilmiyor, dtlşürıemiyor, yalnız, bana 
bir pabt eroin. temin edebilecek o
lan her pyi ve her hareketi yapmak 
ve ona bir an evvel kavuşmak için 
tereddüt bile etmiyordum. İ§te, çal
dığım paltolar da bu kriz ve iztırap 
anlannda bir paket oroine bedel 
gitmişlerdir. Nasıl ki, bütün haya-
tım ve ist.ikalim de hep bu beyaz 
paketleı uAruna kurban gittiyse ...• , 

Kemal, bundan sonra, kaybet'tiği 1 
eski temiz mazisini, saf, mes'ut aile 
yuvasını n mahvolan bütün genç
liğile istlkmalini acı ac: anlatmış ve 
bülün bi1 tahassürle demiştir ki: 

- Evimden, yuvamdan hep eroin 
·için kovuldum. Çalıştığım yerler
den. bankamdan eroin sebebile çık
tım. Sıhhatimi, istikbalimi de bera
ber çürüten bu beyaz zehirden ne 
yaptımsa kurt'ulamadım. En niha
ye• hırsız da oldum. Bu benim mu
kaddt-r taliim ve cezamdır. Onun i
çin vereceğiniz cezaya da razıyım. 
Ve onu bekliyorum! .. :. 

Hakim, zavallı gencin hazin ve 
tbretengiz ifadesini zapta geçirmiş 
ve muhakemeyi şahit celbi için ta
lik ederek Kemnli tevkifhaneye gön
dermiştir. 

ftglllz mu meaalll•ri tiftik 
ply•aamızd• tetkikat 

Y•P•ror . 
Birkaç gün evvel piyasamızdan tif

tik almak üzere şehrimize eelmiş 0-

l:ın mümes:ıil ~ehrimizdeki firma
larla temaslarda bulunarak bir şart
name vermiıjtir. Mümessil, bir kaç 
cün daha şehrimizde kalarak tef
kilderine devam edecektir. 

Bugün piyasada 200 balya mikta- · 
nnda tlftil: ııntılmı:;tır. Bu satışların 
Bolu cinsi 100, oğlak cinsi olanları 
da 130 kuruştan muamele görmüş
ttır. 

Dnn pamuk üzerine de piyasada 
bazı satışlar yapılmıştır. fstanbula 
gelen kırk harar miktarında Maydos 
havalisi cinslerinden pamuk kilosu 
40-42 kuruştan satılmıştır. 

Cenevredekl •tron 
konır••I 

Cenevrede yapılacak olan Afyon 
yetiştiren memleketler kongresine 
memleketimiz namına iştiraki ka
rarlqt\rılan Afyon Mebusu Hamza 
Osman ile İktisat Vekaleti Teşkilat
landırma Müdürü Servet Berkin 
bugün ve bir ihtimale göre yann 
Cenevreye hareket edeceklerdir. 
Cenevre'dekl kongre önü~üzdeki 
hafta içinde toplanacaktır. 

[ -----.. , 
... ~~~~!~~ .. !.!!!~ .... _ 

DAVET 
Fatih Kaymakamlığından: Şube

nın 4/ 101/23 mraaında kayıtlı emek 
li denls çarkçı makine yüzbaşısı 305 
~7dm Mehmet Rasim Kara Ayanın 
Dk.tik tabemlm mUracaat etmeef 
Jbmı plmektedlr. 

/ 

Sırası 

' 

Haaaala Btnli tlatuaun kaçatlarının remnidir 

- ·· -- B;-sülUn gibi uzun boylu levend delikanlı bir 
türlü Benli hanımm gözlerindeb gitmiyordu. Geceleri 
sabahlara kadar uyuyamıyor, hep bu dellkanhyı dll· 
tUnUyordu. 

O gece de yine oyuyamanuı ve sabahlara kadar 
ba clellkanllyı düşUnmtişttt. Babasmm ve kardeşleri· 
.ala ne kadar alim ve ....-iıameh4s olduldaruu bil
diği için bu sülün gibi delikanlıya kısmet olnuyaca
ğuu blllyor, bu yüzden kalbi kan ağbyordu. Sabaha 
kadar gözil uyku tutmayınca, erkenden kaJkmıt, o
dasının penceresini açarak ~hri temaşaya dalmıtta. 
ram bu 8ll'8da bir gencin gözler! lıor.<U penceresinde 
olduğu halde oralarda dolaşağuu &ördü. Biraz dlk· 
kat edince kalbi kopacakmıt gibi atmağa başladı. 

Bu dellkanbyı taruml§.. ihtiyar adamın rüyasuıda 
kendisbıe gösterdiği gencin ti kendisi idi. Benli ba
mm kendisine perdeyi siper yapmıt olduğu için deli· 
kanlı ona göremiyordu. Benli hatun acaba kendim! 
IUUlll belli edeyim diye düşünürken aldma ~ bQ 
beyit okumak gelldi: • 

. Aldı Benli Hatun: 

• Pencereye ne balulrsua 
Kendini nara yakarsın 
Şimdi görürlerse seni. 
Gider zbıdanlarda ya~ 

Uasan, kalağma bir ilkbahar riizgin gibi tatlı 
gelen ba sesi duyunca kalbinin fiddetle çarptığını 
duyda ve onun Benli Hatun oldufuno anlfdl, 
&leh Basan: 

Uzak çöllerden gelml~ı 
Serim sevdaya salnu§°' 
ŞWdlr murada ermişinı 
Kölen geldi Vem ~ 

AJdı Benft Hatun: I 

Oğlan DA8ll geldin bili\ 
Jeyret başa gelen ~ 
Seni korlar kara yere, 
'Vurun kızlar ıu oğlaıu 

~I Hasan: f 
Herkes sevdiğini aJsuİ, 

', Düıpna.mn gözil kör ols. 
'KaDlm sana helil olsun. 
Kölen geldi Vezir km. 

tenli Hatun, bili ıtiiphe ediyordÖ: Bu dellkanll
nıa rüyada gördtiğti gen~ olup olmadığını bir türltl 
kestiJoemiyordu. Yine tecrübesine devam etti:· 

Çocuk bu vezir sarayı, 
Gitme sen böyle ha\ıU, 
Sonunda pişman oltlJ'Son, 
Terket gel sen bu sevda1 

·' 

-. 
-··Hasan da artak kendisini helh etmege Karar ver

nıiştL Her Jı&lde onu kendisine rüyasında gösteren 
kuvvet kendisini de ona rüyasında göstereblllrdl. 
Sonra, bütün hiddet-ine rağmen ıen~ kızın sesi cok' 
tatlı idi. Bu Basana CMaret \'erdL 
Aldı Hasan: 

·. 
Gece ıthıdüz sensin tasam. 
ikrar ver ld ben de ·~ 
8tlyada rlrdtljilm 11--. 
-...111,pWlmV_.,lml. 

Benli Hatun da her ııeyi anlamıştı. Filhakika 
kendisine rüyada görünen dPlikanb kartısında du
ruyordu. Daha fazla ·tahammül edemiycceğini anla
dı. Ve kendi~'rıi tanıtmak için aldı ~enU Ha.tun ba· 
kalım ne söyledi: 

l 

Ey benim se\'gili canım• 
Efendim, beyim, sultanın 
Rüyada gördüğüm yarim. 
Aşık olduğun benim. 

Böyle deyip penC'~rellİll tül perdelel'lnİ kaJdırm 
""-~adisini Basana gösterdL H•san, Vezir kızının 
arzıcemal ettiğini görünce akb başından gide~udı. 
Demen sa7JDı eline alıp balw.Jım ne <oÖY~••:· 

Şükrolson gördüm cemalin, 
Gitti kalbimden hayalin, / 
Gel gidelim Benli Hatul\ 
Duymadan Vezir pederif . 

Benli Hatun cenp verdi: 
- f 

Hasan cefanm aslı ne 't 
1 

Bas kademin yttz östtln~ 
Can feda kıldım dostuma, 
Efendim, be)im, sultanım.. 

&asanla Benli Hatun blrblrlerimn cemaline ba
~ karşdlklı daha bir ~k beyitler okodolar. Blr
blrlerl için besledikleri büyük sevgi ve hasreti ııöy
leıttller. Fakat yekdiğerlerlne kavupbllmek için ara
da aşılması çok güç, belki de lmkansu bir aÇUl'Um 
olduğunu çok iyi takdir ediyorlardı. BunmıJa bera
ber, ne yapıp yapıp bütün mü§kWitı yenmeğe ahdU
peyman ettiler. 

Şbdi Od &şlk hemen her gece buluıoyorlardı. 
Basan gündüzleri indiği handan dıpn çıkmıyor, ge
celeri çok geç vakitler sokağa fırlayarak soluğu doğ
ruca Kara Vezirin sarayıma önünde alıyordu. Orada 
bir fırsatım bulup nöbetçiler görmeden bahçe duva
nm aşıyor \'e Benli Hatunun penceresinin altına ge
Uyordu. Orada ta horozlar ötüşmeğe baflayuıcaya 
kadar konuşuyorlardı. 

Nihayet bir gün ikisi de daha fazla tahammül
leri kalmadığını hissettiler ve kaçmağa karar vel'
clller. Yalmz Benli Hatunu tereddüde dü!jÜJ'en bir 
nokta, Basanın çok genç oluşu idi. Ona bir türlü gü
venemiyordu. Hasan, Benli Hatunun izhar ettiği bu 
tereddüt karıtJSmda isyan ediyor, binblr teminat \'eri
yordu. Bütün bunJann sonunda Benli Hatun nihayet 
Basanla beraber kaçmağa razı oldu: 

- Yann akşam Od gUzel at hazırla ve beni bah
çe kapısında bekle. Gece yansından sonra gelirim. 
Seninle beraber kaçıp gideriz. 

"ılasan, ba vid iberine hemen hana dönüp ban
cmın hesabmı kesti. Bir de güzel at aldı ve gece ya
nsı Benli Hatunun tarif ettiği yere giderek kendisi
ni beklemeğe başladı. 

Benli Hatun kendisini çok bekletmedi. Tam mk
tlnde erkek kardeşinin elbisesini gi~·mi., \'e sllilum 
kuşanmış olarak bah~e kapısmdan ~ıktı. 

Hasan, kaç gündür devam eden yor!,'lll11uğu ne
ticesinde Benli Hatunu beklerken uyuya.kalmıştı. 
Benli Hatun bah -;e kapısının dısında HAA1U11n uyu
makta olduğunt• görerek yaptığına pl~man oldu: 

- Ne akıl ettim de bu ~uğa kapddım. En mü
him claJdkada uyum111 kalmıa. tJW mi kimse duy-
madan geri döneY.Jm, dedi. .,. · 

~ 

f \De•aau war) 

Güzel 
Neden 

Kamelyayı 
Vurdular? 

Kamelyanın Dostu Berber 
Bildiklerini Anlatıyor -·-

Beyoğlu mutasarnf muavini 
tsmail Bey, derhal Beyoğlu 

mUddeiumumisi Mihaliki, doktor 
binbaşı Tercüman bey, Beyoğlu po
lis meclisi azasından hacı Salih bey, 
Beyoğlu müfettişi Mösyö Bonen, Be . 
yoğlu jandarma ~u.mandanı f~üse-ı 
yin paşa ve muavını Hafı?. beyl oo
raber alıp mahalli vakaya geldiler. 

Maktulleri muayeneden sonn, 
bu esrarengiz cinayet karşısında h 0 p 
şaşırmış, zabıta doktorunun verece
ği raporu hepsi merakla bekl~miş
lerdi. Doktor cesetlcn muayene P.tti. 
fakat bulduklan hakkında şıddetli 
bir ketumiyet muhafaza ederek git
ti. Hepimiz doktorun vereceği i~a
tı, tahminleri öğrenmek u.tedik. Bu 
izahat Mehmet beye tetkikat ic;iıı 

kıymetli izler verebilecekti. 

Doktor hiç bir şey söylemeyince, 
Mehmet bey bu esrar perdesiıı l yırt 
mak vazifesinin kendi omuzlarına 
tahmil edildiğini gördü. Vakur bir 
zabıta memuru sıfatile, sakin ve sa
kit, planlarını evvelderı. yaparak ta· 
harriyata başlauı. tık elde et_!:.iğiır.jz ı 
malüınat netiı-esinde Kamelyanın 

aııasıl Tatavlalı olup, henü?. otuz ya 1 
şın1a bulunduğunu ve bundan ta.m 1 
sekiz gün evvel katıedilrligtni öğre11 I 
dik. Kamelyanın annesi Denpina 55 
yaşında vardı. Kızile beraher ya~ı· 
yordu. Uşak Kit kor yirmi bc.•ş ya-

şında Erzincanlı bir v.ençti. .Madam 
Despinanın yanında ı:ıenclerrlcnberi 

uşaklık ediyordu. Bu ilk m.~lunı~t 1 

bize yürüyeceğ:ı:!!z yoMa ~uphesız 
ilk merdh1en hizmelinı görecekti. 
Ben Mehm~t beyin v:ıkayı ne suretıı;: 
meydana çıkstrııc:ığmı d<>riıı bir me-

rakla t:ıkip cdİ?'orc111m . Tetkikat i
lerledikç~ Kamelyaya ait yeni bir 
çok ~eyler öğrendik. Kamelyanın 

Orteköy sakinlerinden berber (Yan-

ko} isminde otu?. yaşlr.nnda, kum
ral bıyıkiı, bir dostu vardı. Kamelya 

güzelliffeile etr:ıfnıa hlr çok gençler 
tophyabildiği için bu ham•ye taşın
dıktan sonra çok kim:':elcrle mfüıa-

sebett~ bulunuyor, hatta bu mese
leden dolayı doı:;tile aral&nnda. sı\t 

sık kıskan~hk kavgaları olnyordu. 

Bu izahat biv.! olduğu gıbi, herkese 
Kamelyanın bir kıskan~Jık nclice
sinde Yanko tarafındnn öldürüldüğü 

?.ehabmı verdi Mc-hmet bey derhal 
Yankoyu t.evkif ettfrdi. Y anko, al
dığımız maHıroı.ı tı teyit etti: 

-· Ew•t, dedi, Kamelya benim 
rlostumdu. Onunla uzun zamanlar 
Alman hastanesinin yanında tuttu

ğum küc:ük evrle beraber yaşadık. 
Kamelyayı hen çılgın bir aşkla se-
verdim. Ona malik olmak için hct 
fedakarlığa razıydım. Onu mesut 

etmek için, vUc•.:.cUlmUn tahammU
lündeıı çok fazla çalışır, onun arzu
larını yerine getirmekle kendimi me 

sut addederdim. Fakat Kamelya gü
zeldi. Bfüün Beyoğlunda güzellik 
kraliçesi diye anılırdı. Şüphesiz bu 

kadar gü?.el bir kadını istiyenJer çok 

olur. Kamelya her zaman güzel gi
yinmeğe, darat ve saltanata heveg

liydi. Ben kilçilk kazancımla onun 
bu arzularını tatmin edemiyordum. 

Bana bir gün Taksimde bir ev tuta· 
cağını, ve gUzelJiğinclen istüade ede
rek rahat bir hayat yaşıyacağım, oo 
ni haftada bir gUn kabı~ edeceğini 
söyledi. Ben, elinden sevgilisi giden 
her adam gibi, ona ynlvardım, aşkı-
mm kuvvetine onu inandırmak iste
dim, fakat o aşk değil para istiyor-
du. Halbuki ben ona bunu verecek 
halde değildim. Ona para bulmak 
için ya çalmak veya adam öldürmek 

lazımdı. Bu ise benim elimden gel
miyordu. tster isteme;7, teklifini ka· 
bul ettim. Kamelya Tnk<>iındeki bu 
evine taşındı. Onu her hafla salı gU
nu akşamı, bazım da halta arasında 

gilndüzleri gider görürdüm. O, bu 
yeni evinde, bu yeni hayatında Be
yoğlunun en kibar nrfaml11.n, birçok 
paşalar, \'e yüksek mevkilerde adam 
larla görüşmeğe bqladı. Okadar 
müreffeh bir hayat Yatıyomu ki pa
rasu kaJJığım za.-n:ınlar bana bile 

' 

o muavenet ediyordu. Bütün Şişli 
Beyoğlunda onun güzelliği diU 
destan olmuştu. Kamelya g~Tke9l 

bütün dükkanlardan başlar uzanır, 
kadınlar kıskanç nazarlarla onu ta• 
kip ederdi. Kamelya I>ol para ile öY
le güzel giyiniyordu ki onu bir defa 
görenin ikinci defa görme)c istenır 
mesi imkansızdı. Ben elimden ka'" 

çırdığım bu hazineyi büsbütün ka"' 
çırmamak emelile süküt eder, faka* 
aşkım kalbimden beni için için Y 
db 

Hepimiz Yankonun hikayesiOi 
derin bir sükütla dinliyorduk. 13'1 
kadar derin bir aşka sahip Ôtr ada• 
mın sevgilisini bir kıskançlık netler. 

sinde öldürmesi pek mümkün b 
şeydi. Mehmet bey sözünü daha. 
tirmeden sor.du : 

- Hiç kavga etmez miydinis! .. 

- Bazan kıskançlık yüzündel't 
kavga ettiğimiz de olurdu. Ben be 

şc>ye ra7.ı olmakla beraber, bazan 
rada btı'unduğum zamanlar, gelell 
yeni aşıklarına kollannı açtı -
gördüğüm za:na n kendime sahip " 
Jan.Rz, mesele cıkarırdım. Kamel 
da. beni :uı<>ak sükC1t şartile evillf 
ka1'ul ettiğini başıma kakar, beol 
~k sefil bir mevkie düşürürdü. va· 
kat bu lni hırsla yaptığım harekeU-

cezasmı yine ben çekerdim. Ona kell 
dimi affettirmek, haftada bir ak• 
şamcık onu gelip görebilmek içı. 
günlerce ağlar, yalvcLrll', yine nıu· 

yet mazhar olduğumdan bir zerrf 
fazlasına mazhar olamazdım. 

- Kamelyayı kimin öldürdüğlk 
nil zar.ncdiyorsun ?. 

- Kamelya yaşadığı hayatın ~ 
rarını bana açmazdı. O tstanbul
en yüksek mevkideki adrunlarile g6• 
rüşürdU. Bu scvdiki adamların bit 
kıskançlık meselesinden onu öld~ 
tüklerini zannediyorum. 

Yankcı güphelendiği hiç bir şabJ' 
göstermedi. Bu siıkiitu ve KamelY' 
ile şimdiye kadar aralarında geçeO 
vekayi, kuzkançlıklar, katilin yaıı• 

ko olduğu ıPhabmı kuvvetlenclirdl. 

ve orada bulunan umum polislerlO 
kanaati de bu merkezde idi. ~ 
şüpheye mahal kalmıyordu. Katil 
Yanko idi. 

Ertesi günü gazeteler Taksim ci
nayeti scrlevhasile vakayı yazdılatı 
ve katilin Kamelyanın sevgilisi bet' 
ber Y anko olduğunu ve kendlsbd' 
tevkif edildiğini ilan ettiler. 

Evde yaptığımız taharriyat er 
nasında cidden en büyük devlet •• 
daaılannın kartvizitleri bulunmuttd' 
Mutasamf Enver bey bu kartıaı' 
mabeyne götUrmüşttı. Bu kart)at 
mabeynde hıfzedilıniş, bizim için lıl"' 

rer ip ucu olacak olan bu vesaik -
elimizden kaçmıştı. Komiser Mela'" 

met bey katili meydana ~ıkarmak .. 
çin azami faaliyet sarf'ecfiyordu, tr 
kat tahkikatın doğrudan doğrDY' 
Beyoğlu mutasamflığı taratmdall 
yapılacağı bildirilmiş ve kendisi J/. 
takipten menedilmişti. 

Beyoğlu mutasamfhğında tab
kikat mutasarrıf Enver bey, palW 
mUf ettişi Donen, milddeiumumf Jll
haliki efen diler tarafından suret' 
mahremanede icra edilmekte idi. J3ft 
kaç gUn sonra Taksim cinayeti ~ 
kında gazetelerde göyle bir havadl' 
intişar etti: 

c'Oç gUn e~·el vukuunu bil<Jitdl'" 
ğimiz Taksim cinayeti tahkikatı ıd 
tam bulmuş, Rum güzeli Kameiydl' 

annesi Despinayı ve köpeği, up.k JCft 
korun kendisi öldürerek intihar eC• 
tiği anlqılmışttr .• 

Bu havadi.s herkesten ziyade bi 
zim hayretimizi mucip olmuştu. 11' 
ertesi gUn ne zabıta doktorunun ~ 
diği raporu ne§rettller. Bu rapardl 
doktor, uşak Kirkorun yarasıJJJ' 
Kamelya. ve Deapinadan iki saat 

ra vukubuldufunu tıbben tasdi1' 
diyor, ve cinayetin Kirkor ta.raf'i' 
dan yapı]<Uiw iddia ve teyit 
yordu. · 
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Kazım Karabehir 

/..KTIBAS VE TERCÜME HAKKI MAHFUZDUR 

rumun Tarihi 
G·· cüler Tarafından Erzurum 

Hücumlar Kalesine Yapıla~ 
1527 de Erzurumda 

Olmuı, Şehirde 
İki Sene Üstüste Kıtlık 
Kimse Kalmamıştı 

•• 
Erdekte 

Hıdırelleı günü vuku 
bulan bir hakaret davası 

neticelendi I 
Erriek (Hususi) - Hıdırelleı ' . 

bayramı bu sene Erdek halkı, 
dcvair ve mekteplerin tatiline rast
lıyan pazar güni1 havanın tatlı bir 
serinlik ve coşkunluk veren güzelli
ği içinde geçirilmiştir. 

Yalnız Limlili Feyzi kaptanla 
halk tarafından çok sevilen belediye 
reisimiz Hamdi YUcel arasında çı

. kan ve cürmümeşhut mahkemesine 
intikal eden darp ve hakaret hadi
sesi balkm neş~sini kırmı~tır. 

Bu hadiseden dolayı Limlili Fey
zi kaptan aleyhine belediye reisim.1· 
zin kayın biraderleri Ali ve Halk 
Partisi başkanı Fehmi Ertek tara
fından açılan sövme ve hakaret da· 
vası cürmümeşhut mahkemesine in· 
tikal etmiştir. 

Duruşmada Feyzi kaptanın 

belediye reisi Hamdi Yücelle kayın
biraderleri Ali, Fehmi Erteğin baba, 
kayınpederleri ölU Halil Panayuda 
sövme hakareti sabit olduğundan 
Feyzi kaptan ölüye hürmetsizliğin
den bir hafta hapis ve bir lira hafif 
para cezasına· mahklım edilmiştir. 

Feyzi kaptan tarafından beledi
ye reisi Hamdi YUccl aleyhine a~ılan 
mukabil darp ve liakaret davasında 
belediye reisi Hamdi Yücel 3 gün 
hapis ve 25 lira nakdi para cezasına 
mahkum olmuş ise de hapis karan 
nın kaldınlmasile 25 lira nakdi pa
ra cezası 16 liraya indirilmiştir. 

00 00 8G 

Kayadibi Nahiyesinde 
Callşma 
• Sivas, (Hususi) - Sivasa bağlı 

merkez nahiyelerinin en zengin ve 
guzel olanlarından birisi de Kaya
dii 'l nahiyesidir. Sivasa · mesafesi 
4!5 kilometre, nüfusu 14445 tir. 
Nahiyeye merbut 44 köyü vardır. 
Bugünkü halde 39 köyde Köy ka
nunu bütün çerçe'\'efİ dahilinde 

Al tanzim edilerek köy kalkınması e-aca avlu (uki kumalldanlaun resmi dlYar.ı) 
Osmanlı 0 d Al saslarına göre tatbik ediliyor. Bun-

}'ÜrUyU§ k r usu aca ve Ilıcayı birer günlük 1827-29 harbinde Ruslar, Kan:ı zaptettikten dan da köylü Iayıkı veçhile istifade 
istirahat v:~;ğı ~~ak tutmuştur. Ilıcada birkaç gün. sonra Erzurum yolunu tutmuşlar ve Bayburt ovası- lenmektedir. Nahiyenin oldukça 
kuvvetleri h~~~ d rzurU.1? ve daha gerilerdeki lran na kadar da inmişlerdir. Bu istill hareketlerinde es- eski bir tarihi vardır. Nahiyeye bu 
Acem esirlerinde~ a maıu~a.t alınmıştır. Tutulan ki kaleleri de yıkmışlardır. Bu seferde Balkanlardaki ismin verilmesi Hanönü denen bir 
lundu w ö w • • Şah lsmaılın daha uzaklarda bu- Rus orduları, Kırklareli, Edirneyi de zaptetmişlerdi. mevkide ve köyün kaya eteği ke· 
mi§tir~Er:~~~~~.v~ onaktehdit mektubu gönderil· 1853 • 55 harbinde Ruslar Karsı ele ıeçirmiş- narında kurulmasından bu isim ve· 
tniyerek eki . ı .ran uvvetıeri mukavemet et- ler, El'zurumu tehdide başlamışlardı. rilmiştlr. Nahiyenin Sivas - Kayse:-i 
A w t ç lmışlerdır. Osmanlı ordusu da 1514 demiryoluna mesafesi 7 kilometre gus os ayında Erzur . 1877-78 harbinde kale halinde bulunan Kars ve 
lara yerle · · umu ışgaJ ederek kouak- Ardahanı zaptettikten sonra Erzuruma kadar gel~ dir. Köylii düne nazaran demir hat-
b. .. şmıştır. Ordunun ihtivaçlarını temiı · · tından çok istifade etmektedir. 
ır muddet istirahatte · 1 ıçın diler. Erzurum kadınlarının dahi bu muharebede gös· 

Pılmıştır. n sonra ÇRJdıran hareketi ya- terdikleri kahramanlıklar dillere destan olmuştur. Nahiyede hayvancılık ve ziraa! 

Çaldıran zaferinde d 1914-18 cihan harbinde Sarıkamışta iki kolordu· işleri her yıl artan bir. faaliyetle 
Erzu . . n sonra a Yavuz ordusile inkişaf halindedir. Ayrıca nahiye 

rumda hır müddet ist· h t muzun mahvolması faciası şarkı pek fena sarsmış 
kalesi bu e ıra a etmi~tir. Bayburt ve köylerinde halı ve kilimcilik 

snadn Acemlerd ve Erzururuun, ümit olunan müdafaasına imkan bı· 
tanbula d.. .. en zaııtolunduğu gibi ts- işleri de ilerlemektedir. Bunlar da 
nan. J{ onu§te d~ -uzun müddet. rnuhMarada bulu- rakmamıştır. Hele Çar ordularının inhilillnden sonra ancak küçük mikyastakf el tezg~h-

emah kalcsı zaptofun l Ta""ak ~etelcrinin katliamları altında bütUn <>ark ve 
muı::: ur '.:l·· '1 

111 larında yapılmaktadır. Nahiye ara-
1527 de (934 hicri) E ~ · hususile Erzincan, Erzurum, Van gibi Ermeni kuv• 

rnUth· b" rzunımda iki yıl Ustüste zlsi her türlü ziraate elverişlidir. 
Çoğu ~a ~ı!~~ olduğundan ahali etrafa dağılmış, biı.- vetlerinin toplandıkları yerler pek ziyade hırpalan• Nahiyenin genç ve çalışkan mil-
Al' b uş. Kasaba da mahvolmuş Ce'aTl d mıştır. dürü Mahmut Bircan köy işleri ı ey on b" k" .. 1 · 1 ı er en 
Bunu E ın · .ışı .._ e gclıp şimdiki şehri bina etmiş Fakat mütarekede muzaffer bir şark ordusunu ve Köy kanunu üzerinde ve köylü· 

E rzurumlulardan işittim. · bağrında taşımak mazhariyetine kavuşmuş bulundu· nün ihtiyaçları ile çok yakından 
:rınuı i~~1~m ')O~ralan yine Gürcü ve lran ordula- ğundan onun yardımile mümkün olabiJdiği kadar ya· ala\<adar olarak büyük bir mesai 

l ı asına ugramı<> ·. ı k' · l h" 
5 1ı1 ra arını sarmı<> ve ımsesız yavru arını onun ımaye- f tm k d" , 48 yılında Gürcü! . '.:l sar e e re ır. 

zaptctrn: 1 . er bır baskınla Erzurumu sinde kurtarmıştır. Cihan harbi !elaketiaj müteakip Köylerin telefon, su, yol, mektep, 
-.ş er Bır ordu ·· d ri1 1 • ıı, 

de lrnnlıiar · g?n e erek kurtarılmış. 1552 galip devletler mi letımizin istikhuine son vermek ve her türlü ihtiyaçları halledilmiştir. 
ve Erıuru dAhlat, Ercıs, Adilcavaz kalelerini zapt vatanımızı paylaşmak kararını vermişlerdi. Düşman Diğerleri üzerinde de çalışmalar 
lni§lerse dm 1 an gelen Türk kuvvetlerini mağlup et- kuvvetlerine ram olan ve bu karara mtitavaat gös- devam etmektedir. Köylilnün kUl-
tutunamıy: ~tanbuldan gelen bu ordunun ön tinde teren padişah hükumetine rağmen: cTek dağbaşı türe karşı da bllyük bir al!kaıı 
lranlıJar va~~t v:i~~muşlardı~ .. Bundan sonra da mezar oluncaya kadar istiklal harbine devam etmek, me,·cuttur. Nahiyede bugün be' 
hulunmuc.larsa d h an havalısıne sarkıntılıklard:ı mektep ile bir eğitmen vardır. Bu 

~ a er def d üzere milli bir hükumet kurmak kararını veren kon-

k ~ihayet sahneye Rus ı:m atltardolunmuşlardır. greyi her türlü tehlikelerden koruyabilen bir ana ku.. yıl içerisinde iki köyün mektep in· 
as dağları cenub . uvve eri çıkmıştır. Kaf- şaatı başlıyacak ve Hanlar k6yün· una me ç d cağı Erzurum olmuştur: 

ve gerekse teşkilat n ar or ula.rı; gerek adet- deki yarım kalan mektep inşaatı da 
hale geldik! . ça Osmanlı ordularına üstün bir ilk milli hökfımet nüvesi Erzurumda doğm11ş ve ikmal edilecektir. Ayrıca üç kllyden 
cihetinden ;rı?d?n Balkanlarda olduğu gibi Anadolu buradan hız almıştır. ' su ihtiyacı halledilmiş olacakhr. Bu =----- e ıstılalara başlamışlardır: _ S O N _ yıl da köy büt'çesinden klSylere da· 

Cevızt~ın:d~k~~~~=~~=============~~~~~~======~ 'rmtl~ b~ ~W~* ru~ile 
hep 1 

1 •toklarının B J ·' hayvancılığın 1slahı yoluna gidile· 
Son ha~ta ~~raç 8dlldl e ediye y ollarJ POLl8TIJ ı 4'.: cektir. 

istilısal tnınt ktçınde muhtelif ceviz Bugün nahiye ve köylerinde bü-
1 li . a alarınd . O Acıklı bir kaza tün canlılığı ile faaliyetli çalışma-mı şartile fnıla . an ardıye tes- Ç eenellk program 
gelmişlir. Bunla l'ltık.ta.rda ceviz içi Dün akşam saat 20 de Çarşıkapı- lar her sahada göze çarpmaktadır. 
70 kuruştan, çü~~U11Yılerinin fiatı teeblt olundu daki bir otelde acıklı bir kaza olmuş- Bu da Cümhurlyet klSylilsünün re-
1an , er 33 k Belediye tarafından hazırlanan üç fahlı çalışmalarını arttırdığı gibi 

Oırnak Üzere 17052 urv.ş- )= 1• 1 tur. k l d" kt d" satılını"tır p· kilo fç ceviz sene UI. yo programının Belediy·ı bizi haklı olara sev n ırme e ır. 
'Viz gct~rıı~~rasa~za 1910 kilo ce- yollarına ait kısmı hazırlanmıştır. Hüseyin isminde bir adam otelin N•f'et N•flz 
A ltne.nyaya 15~~0 k' a~burg'a 2500 Belediye, bu sene kendi kazaları· üst' katındaki odasında pencereyi 
eclıirnı~t~r. Piyosamılo ıç ceviz föraç na mevC'ut yolların tamiri ve yeni- açarken her nasılsa kazaen aşağı TOPLANTILAR ı 
kilo · f ıza ayrıca } A A80 lerinin inşası için 500 bin lira vere-

ıç ındık . . '"2"t düşmüştür. Bu sukut beyin üstü ol- GÜLHANE MÜSAMERELERİ 
ea 7510 Ne g:tırılmi5tir. Kopcnha- cektir. 300 bin lira da umumi ve bü-

' vyork 6QA duğundan zavallı adamın beyni Gülhane tatblk1-'t Mp. ve kliniği-
:rc:s<' ıooo k'I . n -ıO Bueno~ Ay- yük caddelere sarlolunmak üzere 
-i.2'Lir. p · ı o ıç fındık ı"hı·a,. edı'l- B 1 d" patlamıştır. nin senelik mUaamerolerinden doku ... ... . ~ e e ıye Heyeti Fenniye Müdürlil· 
tak CeVizı~:s~ruzda hfilEn stok ola- ğüne verilecekt1r. Heyeti nınniye Zavallı yaralı, hemen imdadı sıh- zuncusu 12/5/939 cuma günü saat 
satıhnıgt.ır. ındık kalmamış, he}'si bu para ile bilhassa mühim caddele· hl ile hastaneye 1caldırılmışsa: aa 17.30 da Gillhane konferans aalo· 

ı nunda yapılacaktır. Arzu eden meı;. ri asfalthyacak tır. _ , yolda ölmlicıfür _ ( 
J ~ • .. "' ' 'i lekdaşlann teşri!leri rica olunur. -

~yfa: 1 
• 

Prenıes F eni ye geçit re1mini ıeyrederkea (F o o A A ., 

Şehinıahı reçit reamiae relirkea (Foto A. A.J 

Ali Rana Tarhan hudutda kıta kumandanıDm elini aıkıyor 
(Foto A. A.) 

' . 

Tayyarecilerimiıln Tahranda karşılaaııı (Foto A.A.) 

lraa ıüvarflerrala at:rohasileri (F t AA) o o .. 
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YENllA8All' 

l!!eeHA IAIAfPii' Sultan Aziz Devrı 

SON İŞKENCE 
Ceyhanda Okuma Başpehlivanları 

Çeviren ı T. · BUlolfu 
Merakı Artıyor -Akkoyunlu Kazıkçı Karabekir· 

r Sakın bir akpmdı. Ufkun tatlı limeyi ikinci bir infillk boğazına tı· 
renkleri beyaz bulutlarla donanm11- kadı. Joann& ile çocuk siyah duma· 
b. Köyün dıp.rısındaki ovada, ihti· nın içinde tekrar kayboldu. 

·1 -•• - YAZAN: SAMI KARAY EL. 

tf üseyin 25 Altını Yer JU' Alferdo, kurumuş san ve can· Tayyarenin çılğm çığlığı. izince 
aıs topraği kazmakla meeguldü. Ev- bıraktığı tarakalan yeniyor, deli· 
velden çuvallarla mahsul veren tar yordu. Alferdo Joannanm sesini 
lasında. timdi 'bir iki kök fasulye ye duydu: 
tiştirmeğe çabalıyordu. cDede .. dede. nerdeain ?. diyfl çağı 

' ıf ırlatıp Attı 
Toprağın bUtiln yaratmak kabi- nyordu. Dumanm inceleyen boğuau· 

llyeti, sanki top ateşile cayır cayır nun içinden, korkudan değişen seli 
pıı.mıştı. Kalf11 ve tebit.lerin kanı bir ses heyWisına benziyordu. tht!· 
bUe toprağın kaybolan canlıtıgını ve yar gırtlağmı patlatırcasına yine 
besleyiciliğini iade edıı?miyordu. O cYere yat! .. Yere yat! .. Yere yat!• 
ovadan harp, ölüm I~· diye haykırıyordu. ilaöı da vardı, 

'' Al Bu Paraları Sıvaslıya Götii 
De Hamam Parası Yapsın,, ! 

thtiyar Alf erdo göğe doğru bakb çünkU bombardıman tayyaresinin 
Ye yine toprağa doiru iki bUklQm pilotu çarketmit ve son bombasını 
etildi; nasırlarla tomurcuklanmıt da salıvermieti. Yer yüzü zangır zan 
ellerile bUttın gUn kazma aallıya- gır &a1'8ıldı~ ııeııdeledi. 
eağuıa. gölgede oturup et doat ile Alferdonun aabahtanbert kazıl
bot beller ederek son gtliılerini ge- mıyacak diye, kenanna varıp ta kil· 
çimeli idi. Yerine tarlayı otlu kaz· ftlr uvurmut olduğu bir uki bom· 

Ceyba•cla 23 Nı ... Myramı tezahlnb 

but olacaktı. Fakat oğlu son harp- bil delili vardı. Alferdo yere kapa- Ceyhan (Hususi) - C.yhanda 
te ölmUştü. Arkasında da genç ka· nayım derken, bat aşağıya delige kb.. :Ur taaliyeti merkMdedlr ve me
nsı Joanna ile dört y&§ında bir kız dUtttl. Fakat blr yeri kırılmadı. He· ka.mıa nchW 'iahJıY<'r? Biraz da 
çocuğu bırakmıştı. Artık ikindi ol· men ayağa kalktı. Dıpn tırmand~ bu ~ evzua le.mas edelim: 
b:ıWJ, Alferdo Joannanm her gUn ol- tnfili.ktan sonra dinamitin aağanaği C.. vhandaki kültür faaliyep cid· 
duğu gibi, bir desti su ve bir dilim le Uflenen tozlann fıatltısı susunca, den n...'!ftllluniyeti mucip ve iyi bir 
tkmek getirmesini bekliyordu; yola yer yüzüne bir ölüm sükutu çökttl. eekild~ yUrUmektedir. !kisi merkez
Daktı: kimsecikler yoktu. Kuruyan Alferdo blli elindeki çapayı ta- de ve beşi C!~ kC:'ylerie olmak üzere 
ludaklarını dili ile ısladı ve yine 11yarak, Joannanın evvelce kendisini 1 yedi tane beş devreli ve 14 te köy-
sapanın sapına sarıldı. çağırmıt bulunduğu cihete doğru lerde Uç devrelik ilk okul vardır. 

Biraz sonra Alf erdo tekrar yo- kO§tu. M küsur bin nüfuslu ve 99 köyU 
.a bir göz attı. Yolun ti uc\lnda kır- Bacaklan kanncalanmlf, uyuş- bulunan böyle btiyUtC bir kaza çev
mızı bir nokta seçti. Joanna idi; OD!L muttu. Fakat upuzun yUzilnde oku· resinde 21 ilk okul, pek tabiidir ki 
~ırnnzı önlUğU ile i§aret ediyordu. nan o inadı ile, adam bacaklarına ihtiyaca cevap verememektedir. 
~ferdonun daha çok kazacağı yer hükmediyor, onları titriye titriye 99 köyün ancak 19 U."lda birer 
\'ardı. Eğilip işine koyuldu. Biraz- zar zor yilrUtUyordu. ilk mektep bulunduğuna göre, her 
ban tekrar başını kaldırdı. Bu sefer Bombanın dü.tmttf olduğu 0 tU· beş köye bir mektep isabet etmek· 
onu meggul eden Joanna değil, gök· ten volkan ağzına vanncaya tadar tedir. Hiç şüphesizdir ki, bu be§ kö· 
ten gelen bir homurtu olmuetu. K6- unki aaırlar reçmjfti. Tınıatlarını yün okuma çağındaki çocuklarım 
re baktı; köyün tlzerinde karabulut- topraklara takıp .CSkerceeine, etini, bir mektebin istiap etmesine imkln 
tar patlıyordu. Çok geçmeden bir derimni topnkta .Urtlp mvareuuıa. yoktur. Fakat diğer taraftan hava-
--... -~·-·- ta · . d topnıklan .. --'-•·yor, ...... ,or. ·• llınizde okuma, yazma öğ·renenlerin 
~--- )'Yaremnl L•JD&• w.ı-DUULU ~,... ~ • y 

,mm ll9ÇIDeje bltlıd• Evvel& lıh' imi an)'Ol'ClL Tl Deden meli JUmU· aayıaı da seneden seneye artıyor, 
Pbi kara bir nokta iken birdenbire IÜ bir .. ,. cleldi· Ylnıil beJecaa zira mektebe giden talebeler, gide
:beytldtl ve bClt8a P'l8 bir öllm iDii- ft merakta UDld kopacaktı.. Yu- miyen dtter a""adqlarma mektep 
~ ile doldurup titrettl. Keadl ta- mutalı fe1la -a-. IOhmu aradı. O haricinde mWtemmelen okuma, yaz-
'rafma ~ _ ......... -. _,__ ........ bo111. .... bir .. --6_ k·- .. ötretlyorlar. 
' _.. .... -~ .,_ t&1Ja· w.. -re, tam Joannanın yUrtlınekte oldu- idi. O- toprôta1l ~rdl w ,-. B1l anda bir çok k5y1erde de 
111 Jeria ilaerine geltnee bir bomb& leriae yanqtırdı. Bu paçavralardan ulu8 dentluuıeleri ac;ıhrak okuma, 
~veı:di. Gökte parhyaa bir alın yapılmıı kaba uba bir kukla idi. yama bümlyea kadua ve erkeJdeN, 
-.ıc..nLIA -- ._ __ bir ftara -~ _._. ..._....._ _ bu itle tanlf edllm1t muallimler ta· 
•--... -...-. w-. damın ft ı- _. •- ..... 'kulülan patlatma bir lnfDAk. On- lrm•ıpla JaPIP ta. 1117a1a mlreklrep- rafmdan tedriaatta bulunulmuttur. 
lllll yOdatl btr rUsglr yaladı " 6- le kat ve ek Dlve etikleri lnıklaJar- tnua del'lllwıelerine devam eden 
iline atlrdqtl tosu, dumanı. her ta- dandı. l'akat lnddanm kara ,a.Jeri- lerin ekwiainl kadın tetkll etmekte 
rafa Awıda. tlatiyar dblMıtl dit- Din balandutu 1fW ilmdl ancak dir. Bu da pterlyor ki, Çukurova 
,mtlttll Sendeledi, ,admladaa tmll bmm kanlarla lloyah leli. kadını her~ olduğu gibJ bu kW· 
lllcl ve .Joemnıam tarafına baktı. Ka Alferdo balı lnddayı ıtSPUm ko· t11r itinde de kocaaına rakip olıDat-
dm De çocutu gördll. rüat bir m- 1U'Ü. toprakJan eaıehmelrte deYam tadır. 
fell aldı; ne ile dolnmulmamJflar etti. Tonmunua ıtmelte aJtmlar gi- Bir orta meldebe ~tle 
Kadm çocutu eline almlf, hndWne ili parlıyaa uçlanndu bir tutamı lhtlıaç vardır 
~ kOIU)'ordu. tlatlyar bojuk bir lllm pçti. tıatlyar o1cfutu ywc1e ya- MmtakamıMaki bu yedi, beş 
.... cYere yat, yere yat. cll19 uy ftl yaftf yen dotnı eilldi; dllttlL devreli mektepten her yıl yüzlerce 
kırdı, fakat halırmüta .JA.JI. • .__ Botumdan acı bir hınlta çatta; bu talebe mezun olmakta ise de, Cey-

::~:-::----~-~-·.;; .. ~-;.:..;b::;ınltı:;:;.:on:un:.:80:n~nel=Min=ne:~kanpaış===ta. handa bir orta mektebin bulunma-muı dolayısile fakir talebeler yük· 

- tahaUlerlne devam edemiyerek 
Dk taheillerile ile kalmakta.dırlar. 

Şu halde Ceyhanda bir orta mek 
tebe pddetle ihtiyaç vardır. Gön· 
derdiğim resim Ceyhan Ctımhuriyet 
ilk okuluna aittir. Bu bina orta mek 
tep için biçilmiı kaftandır. Binaen· 
aleyh önUmUzdeki ders yılında ol· 
sun Ceyhanda bir orta mektep açıl· 
masını halk temenni etmektedir. 

Eğitmen kursa 
Bu yıl bazı villyetlerimlzde ol

duğu gibi Adanada da bir eğitmen 
kursu açılması ali.kadar V eklletçe 
kararlaştınlmıt ve nihayet nisan ip 
tldasında açılarak tedrisata bawlan· 
mı§br. HenUz kurs açılmamllb 1d. 
müracaat edenlerin aayım bir iki ~ 
zU geçiyordu. 

Fakat. bu yıl ancak 100 etitm• 
yetiştlrileceğl için vaktkıde mtln.· 
caat edemiyenlerin dilekleri yeıine 
getlrilememittlr. Bu kuna devam 
edenlerin 50 el Adana, 15 t Meıwhl 
ve 25 1 de Gulaııt.ep bavallalnden 
alınmıştır. · 

Bu itibarla kursu muvalfaldyet· 
le ikmal eden elttmenlerden 50 111 
Ceyhan köylerine gönderilecettir. 

Şu halde Ceyhan köylerinde ye
niden 50 mektep daha açılarak köy
lllye bilhıpa ziraat Uaerinde de ted· 
rlsatta bulunulacak ve köylWerimiz. 
ele bu etftmenlerden f azlaane mtıa
tefit olacaklardır. 

Mehmet SELÇUK 

••• 
Y•I Çarla k•JIMUMI ............ 

Çorlu, (Hususi) - Kaymakamı

mız Necmettin Ergin gelmiş ve işi· 
ne başlamıştır. Eski kaymakamımız 
Niyazi Utku de Yalova kaymakamlı
ima gitmiştir. 

• il Gülnarda Ayılarla He- K k • • • 
yecanlı Bir Boğuşma or unç Bir Cinayet 

Bir Adam Sopa İle Karıaını 
Ve Arkaclafını Ôldarda Bir Mücadeleden Sonra 

Adana. (Husul) - Osmaniye- rlyeden kıskanmağa ka .. ı •• -r ve ..... 
• • • ..... • • ı ı niD C'Aldettye ldSytlne aft Palalı nift. Joek .........,u .,.. 

Olblar, {s-.1) -1111& W Gll-1 N.ıN..Aa -• feci • ançJıtı 0 
derece Deri İidlyor Jd 

w arumda -:_.-.....ee1.ıw _....._ __ _.... dm llqnalar ı..dilerim. lıh' melce .....-- 'W"A bir cinayet olmut- prek kaneından ve gerek mll&ft-
-v- .. - ~ anmak lben ..__ a. tur. Bu korlnmç hldJae etrafmda rinden ......... -•lddl Jal ,.,_ ı- 'IJI O chU'- ~- ....,...._ bqlarlar- .._..__ talık aun.ulmak çarelerini dllfU-

da lroJta stltmMte olu '* eollU: - AMnlhh oilu llmtafa admda- =·: ikatta IU malQmatı nUyor. Bir müddet sonra da eline 

Büyiik 
~ Oç Ayı Nasd Oldürüldü ? 

.-- lılr 1111 lllot-• ~"ı:-' .. _ tııt.tn- .,_ ııı- Palalı çlftlJCbıde Balı- ......,_ pçlnlfti - bir aopa u. oıw.ıa 
Burada ardır .-..... wrar. nu.- Ddll de k.,...... ._ ve Huriyenin Uz.erlerine saldıryor. 

- &Y.1 v , haydi O'- ...... - -Y- ~ nm Anklıkqı ldJ..n .. .:1 .. Mehmet ~- N --•- lar n.-•-- ~---~·imal J- va eye uğradıklarını -sı•ran -•·a.:.r 
_ • --.-... ~ aua-"u anna la Ahmet adında bir adam oturmak __.. &&a&a 1.1 

m,. tepik et•lplr. Bmma a.. meydan vermemek için arayıcılaıi tadır. Ayni çlftllkte oturan ve fakat ve Huriye kendilerini mDdafaa et· 
......_ lala kapma bl&rlar' Biri _,.. uiratıyorlaraa da her ikisi 

JiM Ollnarm Konur Uybdla olaa 81Did9 •·-- • · · ~k sakabafdıtı yapan Marath de sopa derbeleri altında can verl-
ba ardellf'dm lıir bGI ellerinde bl- ....-J• yakm lıh' yerde 6ldl· ökket adında bir adam yakından riyorlar. 

rllrı.r. Her n•m1ea daha &ace dıta· taıudllı AhmedJn evtne mlafirli&a. 
GÜ ft Ulfekl9r oldutu halde çara nya vıkın•la munttak olan ilçtın· pllJOr. l'akat Ahmet misafir di;: Hidi1eye derhal jandarma el 
f.akarak .tfld b.ranllk içinde olaa dl ayı in apmda beklemekte olan evine aldıfı ökkefl kendi karısı Hu· koymuş ve katil Ahmet yakalanm11 

iM ..., • .,. •. 25 metre kadar ilttl'- Halil ottu lluatafaya akhnr, her •i:i':::::i~=~~~;.;;~~~tır~·~!!!!~!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
im - pttltçe çukurtqaD bqka Udıli de muaraaya bqlarlar. tun~ ~tmak tısere bu. merkezine 

1 

Ç 
bir m. 1mm1e bqlarlart. D&t bel Yanın .. t kadar aıt atta u1t pldiğini haber aıarak kendisini bu- ocuğu çingeneler mi kaçırmış? 
metre~ moara dfPr bir la a.te yuvarlandlktan llODl'a biçare lup görUftttm. tzmir, (Hususi) - Torbalını.rı 
aizUe brplqırlar. Ve içerilline p. Mutafa baoaimdaa yaralamr. Bu Ya.ruuwı pek hatif olduğunu Kayas köyünde garip bir hadise ol-

renk _, ve solunu iytee aradıJdan fadanm bitmeaılne u bir teJ. kal- ıöyliyen Mustafa, ayı ile tuttutu gt1 mujtur: 
balde ayı namma birpy gönmeder. lllllk• indeki arlradıt1an -ıya ret hakkındaki sorguma da son de- Bu köyde iskln olunan Ruman
Ye bu arama esnasında bqb IU ~ ark&dqlannm imdadına y~ reoe leD bir dm. gtilerekten cevap ya göçmenlerinden Ali oğlu iki ya
fn Jrapwma rutlarlar. Orqa gtıwM tlllrler 

99 
aramakta oldukları tıçlbı vererek anlattı. flllda Muazzez, ev kapısı önünde 0 • 

jl'8ftlrmalarma devam etmektem otl ayuua arkadlfJan U. bolulmak· Har huauta ıözlerinl daldan. yun oynadığı sırada tegayyUp et

lkm .atan halinde blr bya pu'I&- ta oldulunu ıörmd..U. tlçthıotl a~ budaktan ukmmıyan köylWerimi- mittir. 
::a,uıı..:.. •klı-• it ~ yı da on& lldllNIH ll118!1fıj, : :.:: :ı,~erlta Çocuğu, bir iddiaya göre oradan 

• 0111hıkhk bir atlında kurtarırlaı lıtarlaulllk g~ç~n s~y~~r çingenelerden biri alıp 
ftql' SN plıiM fellUti ~ Muatafanm vul'.'UlaD • ' • ldbt.m baJNt edil- ıotürmu§tur.. Hadise ehemmiyet.le 

apım 1'* .... dtC8ll bk ~ · • tahkik ediliyor. 

- Çok rica ederim usta, anlatır 
mısın bu güreşleri? .. 

- Buraaı çok uzun ... Bqka bir 
l'ln hatırlat bana ••• Bol bol naklede-
rlm. •• 

Ben. kurtlanıp duruyordum. Rah 
metli ihtiyar ellinden kurtulamıya
catuu anlaymca: 

- Dur sana, ıayeı meraklı bir 

hiltlye anlatayım, diyerek bqladı: 1 
- &umnu gilreoi biter, bi1mN 

ben oldulum yerden ayrıtmanuttım. 
Kasıkçı parsasım topladıktan IOD· 

ra; mtuı Araboğlunun yanma gel· 
dl. Paraları ustuımn anu.ne döktü. 

Arabotlu, paralan saydı, yan· 
mm ayırdı. Benim elime tutQltUrdu. 
Ye tunlan söyledi: 

- Murat oğlum, al bunlan Hü· 
meylne ıötUr ... 

Ben, paralan aldım, HUaeyinin 
cadınna gittim. Hüseyin giyiniyor
du. Bir yandan da söyleniyordu: 

- Ben ona Kazıkçı ne demektir 
gösterirdim amma!.. Ne yapayım 

lrl. yorgundum .. 
Kara SWo, btr köşeye unnmı.ş, 

mU~sair bir halde aea çıkarmadan 
oturuyordu. 

ttıseyine yaklqtım. Elimdek1 
paralan vermek nzere davrandığım 
ınrada elinin tersile elime vurdu ve 
paraları darmadağın etti. üste de 
1U yolda bağırdı: 

- Olen susak ağısh ... Götür o· 
nu Sıvulıya. hamam parası yapsın!. 

dedi. 
Doğrusu, HUseytnin bu haline 

fena halde içerlemlftim. Nihayet; 
ben bir çocuktum ... Sonra; elçi idim 

Fakat: o zamanm terbtyeei tk· 
tlsut bUyfttlere kal'fl koymak ayıp
tı. Sell çıkarmadım. Tersytlz ederek 
çadırdan çıktını ... Araboğlunun ya· 
mna geldim ve, vakayı olduğu gıöt 
anlattım: 

Kazıkçı Kara Bekir, yalnız gWdtl 
ve bir teY stiylemedl. Llldıı, Arabot
lu, bağırarak : 

- Ah kahpe nallı! .. Yorgwı ol· 
mamıt olsa ne yapacakmlf sanki! •. 
dedl 

Araboğlunun bu sözleri üzerine 
Kazıkçı bana dönerek: 

- Git ona söyle, yajnız o değil 
ben de yorgundum. Ben de gUreg 
yapmıştım .. Fakat; içinde dert kal· 
masın ... İsterse yorgunsuz bir güreş 
yaparız ... Haydi git söyle. dedi. 

Araboğlu da; Kazıkçmın sözleri· 
ni teyit ederek: 

- Haydi Murat, durma git söy· 
le ... 

- Usta; ya beni tersler ve azar· 
larsa ? .. 

- Ne hakla? .. Mademki; tekrar 
bir .gUret istiyor, itte biz de cevap 
verıyonız ... dedi. 

Zaten; Hüseyine kızmıştım. Ol
duğum yerden fırladım, &deta ko-

şar gibi çadırına vardım. tçeri 
diın. Karşısına dikildim ve: 

- Usta; Kazıkçı diyor ki: 
de yorgu. olmadığı zaman 
tim. 

Hüseyin; bu aozlerim tı.eriJ11 
duğu yerden sıçradı ve hiddetli, 
detli bağırdı: 

- Ben, her vakit hazırım. •• 

vakit l8tenıe yapalım... Haydi 
möyle ve haber getir .. dedi. 

Bu cevabı alır almaz sevine. 
Yine Kuakçmm çadırma pldiDlo 
ldyeti anlattım. 

Derhal; Arabolhı cevap 

- Gelecek hafta Pelli kö 

Tekrar HUaeyinin çadıruıa 
rek Kazıkçuwı cevabını ve 
aynile söyledim. 

Hü.seyin. teklifi kabul etti. 
SUloya dikkat ettim. Hiç bir 
kantmıyordu. 

Halbuki; Kara Sülo, hem 
yinden ve hem de Araboğlundall 
pehlivan bir adamdL Arabollltlllll~ 
biraz güre§ geçmjfti. L&Jdn, 
SUlo ve Hüseyin daha genç ve 
pehlitanlardı. 

Hllaeyinle Kazıkçı arumda 
reyan eden müzakere çok ge 
ortalığa yayıldı. Herkes 
hafta Pelit köyünde yapılacak 
reeten bahaediyordu. 

Uzatmıyayım Sami bey ... 
yı iple çektim ... Pelit k6yUn8n 
nu tuttum. Günlerden cuma idi. 

Cuma namazından 80lll'a; 
serinliğine doğru gtlree bqb 
tı. Btltün merakWar ve clvardd 
len pehlivanlarla Peru tfSyl 
dtıttln yerine dönmlltttl. 

O umanlar ortalık boJdıı. 
b1r ıey para ile değtldi. Kö 
ekmek, bal, peynir, u.um, et, 
murta dolu kU. Ambarlar il 
nelik zahire ile ağız. a11za idi. 

PeW köyü gelen ylhderce 
firini ainilerle yemek ~ 
yurdu. CzUm yiyebildilin adat 
nl idi. 

Ben. nedeue Kazıkçıya p 
~ Adeta onu tapar gitJ' 
vıyordum. Yanmdan 8.,,..1ı!lllJ" 

dum. 

Araboğlu, benim pehlivan 
· ğumu, desteye gtıreştiğimi ona 
!emişti. Ahbap olm111tuk. 

tklde birde ensemi çekerek= 
- Söyle bakalım, sen de 

pehlivan olacan mı? 

Diyordu ve bana, ıu nasfh' 
veriyordu: • 

- Bak!.. Sakın yaygaracı 
Hasmını hor görme ... ~ 
ağır ol... Hasmma gllref nutllll"' 

fa çalı§ma.,, Hasmına ten 
ça}ıf ... 



12 MAY 
·y EN 1 SABAH 

Banka a ihtilas 
Edilen 17 Bin Lira Cuma: 12/51939 

12,30 Proğram. 

.. ~ .. ,-
Türk Gencliği En Son J K d. Bü. . . unaa en ı MUfflk ve NeJdet dUn s r 

nyesıne Uygun S ora Kavuştu •e::rı• hap•• m h om 

27 inci tertibin biriuci ke~ide· 
&İne dün başlaomıstır. Düakü 
keşidcdc kazanan numaraları 
karilerimiz aşağıdaki aiıtwı
luda bul caklardır. 

1,000 lira kazananlar 
26579 8211 

12,35 Tü!'k müzıği • Pl. 
13,00 Memleket saat ayan, a

jnns ve meteoroloji haberleri. 
13,15·14 Müzik rn:arışık prQg• 

ram • Pl.) 
--~- _ edlldller 

(Tesalya) zafcriııl müteak' soo lira zan nlar 
10703 26081 23382 19200 14857 

150 lirn ka7.nn nlnr 

uhl . ıp mec-
r arın talhfleri ve kahr . 
ailelerinin tcr!ihleri a am~ §ehıt 
dız'da (EvlM yesile Yıl-

ı şıllıeda ve ınalulin. 
gazatı Osmaniy · 1 

le b. e ıane sergisi) nami
ır eşya meşheri açılınış't 

Bu şefkat ser . . ı. 
veril"''" a_ __ gı&ne ehemmiyet 

~ug ve U1L1mgelen teşvik 
pagandalan da yiı ılm pro
dan bütün h . p ış olduğun-
d

• ançten ve dahilden nak 
ı teb .. l · 

L 
1 

erru er ve hediyeler yağm1ya 
.,aş amıştı. 

Zenginlerimizin; Anadolu ve Ru
meli eşrafının ianeleri bu yekA 
h~yli knbartmıştı ve memleket~n~ 
E.Jn her k ·· ımı-

oşesinden kadınlarımızı 
ve mekte ı· kı n h P ı zlarımızın çirei desti 
:~. a.retıe:i el işleri ve sanayi mek-

ının muzeyyen ve oymalı takım-
ları ve sanayii nefise m . . . 
lhda ettikl . ensubınının 
r:< en tablolar sergiyi re.n-
.,ın ve zengı· b . • n ır şekıld süslemi ti 
Askerı mekteplcl'im' . d ş . 

dı · · ızın e bu yar-
ma ıştırakleri düşün"l k . 

ıergisinin genı'<ı b h ~ ere ıane 
· ~ a çesınd .. 

hk oyunları tert' e Jımnas-
tden halka göst:~lve s~rgiyi ziyaret 

rı mesı tensip k 1 
ınışh. Sergi duh 1' . ı ın-u ıyesı (bir m 'd· 
Ye) olup bilet hamili •. ccı ı-

h~lne de duhul hak~ı~~~a:i~~d~a
bea zaman~ kadar mektepleriıni~e 

en terbıyesi derslerine resmı . 
hız verilmem. tıi 0 . . bır 
tebliğ 1~ • zamankı tabirle 

edılen ırad .. · 
hiima na e uzenne Musikii 
biye -~ 1 ~:ns~p efc.ndilerle (Har 
d 

. u eh, Muhendishane _ H 
eseı mülk" en-

ld ıye ve bahr'ye) mekt 
areleri hevesli ve b.. 1 . ep 

fazı k b' . unye erı en a a ılıyctli talebe} . h 
!C"çm~ll'rdi. BE'n de bu rn:ı emen 
l'llmıı:>tım. 1313 . yan.da ay
llrüncü sınıf b senesı topçu ıdadisi 

J' as çavuc:u idim 
le ımnn~tik oyunlarına tahsi~ ed·-

b n sergı bahçesinin organizatörl ı. 
asındı:ı sü . . . erı 

ve 1T b" varı mırlıvnsı İsmail pac:a 
ar ıye mckteb· · " 

den Mirala s~ ı muallımlerin-
Yıld Y dık Beyle o vak·t 

ız mane" d .. ı 
mi Jl'lııc'I. Jın. e )ımnnstik mmılli-

~·ur Hnlıt Bi> • • 
dirşinaslık . ~yı ıikretmek ka-

(Y ıcabınd;:ındır 
ıldız mann>') I"' • 

setinde 'll"'us·k:-:'
1
h -ıalit &vın rh-a-

~vı ı ·u ü -
efendilerden m .. ;ayuna mensup 
takım idi. ure •kep değerli bir 

. Geceleri süfera' . 
ıı:ıyaf etı rd S ~ vcrılen büyük 
n.. e e ınerasım kö .. "7--; .. -Unde suret. yn ... nun o-
len dek l ı mahsusada tenvir edi-

or u cKurma . 
nında calıb· h maneJ-. meyda-
lar Ve atı ı - ayret ve takdir oyun-
tijler icraar uzerindc muhtelif vol
Ve ed ederlerdi. Buradaki alat 

evatın ve l Çarpan h oyun arın ve göze 
arekellerin b 1 allim lia.Iid' _ .. aş ıcaları ma-

lı trap l ın uçlu barfiksler volan 
ez erdeki 'dd , -

l'nahnretıeri· _ _cı en hayretbah, 
eki nıu • uçlu trapezler üzerin-

d. vnzene - (Eq 'l'b ıvenlerı. b - uı ı re) mer-
baş aşab Y~,1~e direk \'C tavanda 
oyunlardır unırnek gibi heyecanlı 

rn~~e bu ~ıldu. ın ... 
ul\eınrneı . aneJınm büti.in 

sergı bahç ~e zeng n takımları da 
teplilerın :sın. getirilmiş ve mek
BahÇe <>rt mrıne tohsis edilmişti 
ırıe~ sına C'Port· . re Yiik . . ıqul') = ah 
tile bir (Ç SCklığınde bü"ün teçhiz 

Harbiy ardak) dah· kurulmu!;t a-
ti eve top 1 u ne v .. j' çu arın eskrimc·ı "' ırnna t'k ı e-
1l1anej t hml s ı bölüklerine ve 
da ketende arına sureti mahsusa
~i Ve uzu~ ~emerli elbıse diktitil-
arı Yaptırıını onçlu keten avakkab-

:Urda soyun~tı. Besiktaş - Ihla- l 
ekhnneıer te ? rn~alleri ve Ye-ı 
Sercin. sııı edılmişti. 

bü - ın tEsmi k" 
lı Yuk bando m" . usadile beraber 

arlisınd uzıkanın teren .. ! "<' a ser . b num:ı-
jl-gün sırnsne gı ahçesinde nöbet ı 
•11nastık nskeri k 
Harbı oyunları d me teplilerin 

dfle . Yeliı(' S a başlamıştı. 
l'Uıe liaı •dık m . 

tiyeliı ıt, toPç u; aneJ efen-
kurrıa ere Osman ~ ra Sanıi; bah-

Ç nda \'e neuı e Vesıf Bevler 
Yan Ok ınunt1ıtanı ret ediyorlard;, 

tnıın~ 0YUn1ar:7 disiplinli cere
ltırı e 1Ub&rile en :1 h Yecanlısı. 
urrı n tehlikelisi d o gideni; ltı-
Iiü~Ultlnndası!. t;s;ıfard~ğa hü

lrıarıga~rn eınrfnf alnn e~ıyordu. 
hrak harı ok gibi verle~v~k atlet 

ua er biri evv~ı ~ en fırlı-
YYen vasıtalaıı:ı ce rnur:ettep ve 
~ düı fplerd an, Yani çardağa 
• ~aı .. en, ip rn d htılk " •Ua1 sırtkı er ivenler-

l Q ip! ritı arduı, tr;: 
erden b d :ı ve . ı>ez ve 

ir lrtıle beue i an ı:ı dh- n
n ne çıkan c aur 

muharipler gibi tırmanarak afü 
metre havada bir metre amişliğin
deki çardak sahanlığında guya bir 
meydanda imiş gibi canlı ehramlar 
=Pyramides'ler vücude getirmek 
şanlı sancağımızı havada dalgalan
dırarak etrafı selamlamak hayli ce
swet ·ve maharete ve büyük soğuk 
kanlılığa mütevakkıf idi . Çünkü 
çardak :irtifaına inzimam eden üst
üste üç insan boylarile beraber on 
metreyi geçen yükseklikte insan be
denlerinden kuleler yapılırken ufait 
bir hata ve heyecandan mütevellit 
muvazenesızlik biribirine tutunan 
vücuUerin knffesinin bir anda yı
kılmasını ve zemine serilmesini in
taç ederdi. 

Altı ay bu suretle devam edege
len bu oyunlara halk dahi her gün 
daha fazla artan bir alfıka; rağbet 
ve muhabbet bağhımış ve genç mek
teplileri alkışlara müstağrak eyle
mişti. 

İşte bizde canlı, ruhlu jimnastik, 
bu iane sergisile uyanmış denilse 
hata edilmcmış olur. 

Bu sayede hız alarak bütün mek
teplerde şevk ve sevgi ile taammüm 
eden spor hareketlerinin beden ter
biyesi üzerinde tesiratı hasenesi gö
rülmesinden bütün askeri foşkilatı
mızda muntazam ve bilhassa disip· 
linli bir program tahtında tatbikine 
devam edilmiş ve mekteplere tevzi 
edilmek ür.ere muktazi jimnastik a
tat \•e takımları da Tophnnei Amire
ce imal edilmekte bulunmuştu. 

Askeri teşkilatımızda beden ter
biyesi tensikatına o zaman harbiye 
mektebinden Bak paşa ve tercüma
nı Naci Bey (Elyevm General Na
ci) ve merhum Miralay Sadık Bey 
salahıyetle devam etmislerdir. Ve 
biltıhare Musikii Hymay~ndan mu
allim atlet Halit Beyin Kuleli mek-

' tebinde esaslı jimnastik teşkilatına 
memur edilmesi ve muallim Yüzba
şı Mazhar Bey (Bugtin Beden Ter
biyesi azasından Yarbay Mazhar) ve 
arkad şlarının bükülmez azimlerile 
ve mesleki vukuflnrilc tatbika~a 

kermi vermeleri çok semereli ve az 
bir zamanda büyük inkişafa mazhar 
olmuş ve bu uğraşmalar neticesin
de Kulelinin yetiştirdiği talebeler 
temayüz etmiye başlamişlır. Topçu 
mektebinde de Binbaşı Sami ve es
lirimci Remıı:i ve bilahare yüzbaşı 
Kıbnslı Ahmet Beylerin beden ter
b~yesine ve doğru hedefile ordU}'a 
hızmetleri bugün dahi kemali şült
ranla tez.kara şayandır. Bu meyanda 
Galatasaray Sultanisindeki muallim 
Faik Beyin ilmi tedrisatı ve bilahare 
·etişen Bay Sami Karayel'in spora 

masruf büyük gayretleri unutulma
~ahdır. Ve bu uğurda çalışan bü
tun arkada~ları da tebrik etmelidir. 
. Bütün resmt ve hususi mekteple-
rım · · ıze sırnyet eden bu heves; genc-
lerimizin şevk ve gavretlerile ,;e 
sergiden alınan muhassalanın nü
mune ittihazile yurdumuzda teşki
lfitlı sporun uzun müddet devam ,,e 
Yaşamasına bais olmuştur. 

Bir müddet sonra İsvec usulünün 
basit ve kolay tanınmümüne mebni 
eski Maarif nezaretince bu tarzı 
tedrisin mektep pro.r;ramlarına ic
hal V€ kabul edilmiş olmaı::ından ru
bu asır denecek kadar uzun seneler 
memleket gençliği hayatında, sa
hasında nrtık bu canlı jimnastik ha
reketleri görülmemiştir. Bu yiizden 
kıvmctli geneler ve çok müstait u
zuvlar ne inkişaf ve ne de dahilde 
ve bahusus hariçte temayuz edebil
mişlerdir. 

Ve Avrupalıların ihYa ettikleri O
limpiyatlara da Türk gençli~ini."l 
maalesef bugüne kadar muvaffaki
yetll iştirakleri kabil olamamıQlır v ~ . 

e şanlı bayrağımızın şeref direk-
lerinde dalgalanması gibi milU gu
rurumuzdan mahrum kalmışken, yi. 

ne disiplinll asken teşkilatımızın 
biiyük himmetile intizamlı ve prog-
ramlı ve metoda müstenit hareket
lere başlandığı ve iftihara şayan 
misali olarak yiğit süvarilerimizin 
Avrupa at yarışlarında = Concours 
Hippiques'lerindeki bu kadar tevak-
kufumuza rağmen tebarüı eden 
muvdfnkiyetl~ri ve milli kümemizel 
mensup pehlıvanlıırımızın ileridr 
ıha dyade kebilıyet göstermele 'i 

Bundan bir müddet evvel İş Ban· 
kası Beyoğlu şubesinde vukua gelen 
17 bin küsur liralık ihtilas hadisesı· . Dünkü keşidede en büyük ikrami
nin muhakcemsi, dün neticelenmiş- ye olan 40 bin lirayı kazanan biletin 
tir: bahtiyar hamili bir kadındır: 

Mezkur wubede hesabı cari me· Tophanede Boğazkesende Pehli· 
muru Müşfik'in Necdet isminde bir vanzade apartmanı 2 numarada otu
arkadaşile uyuşarak \'e onu hesabı ran ve Bayan Kevser Muzaffer is· 
cari cüzdanı sahibi bir müşteri gibi mindı bulunan bu talili bayan; bi
gösterip muhtelif tarihlerde vezne· Jetini Nimet gişesinden almı~tır. 
den pnra çekmek, kayıtlarda tahri· Bayan Kevser, bundan 15 gün ev· 
:fat yapmak suret\le vukua gelen bu vel; bir arkadaşile beraber Nimet 
hadise, esasen suçluların itiraflarile eişesinin önünden geçerken dilkka-
deMsabhkit olmuhştur.. ~ . . . nın büyük tabelasını görünce arka-

a eme eyetı, hadıseyı dik- . 
k tle t hkik t'm

• -
1 1 

. daşına radyoda gecelerı reklAmını 
a a e ış ve suç u arın ı- . . 

f"d ı il ··r 11• 1 · h"' k ic:ittiği bu gişeden bır bılet almak ., e er e mu e ış enn, e ıı vu u- . ~ 

fun raporlarını karşılaştırd~ktan için günlerdir içinde gari~ bir .hissi 
sonra diln akşnm saat on dokuz. bu- kablelvuku duyduğunu söylemış ve 
çukta kararını vermiştir. gişe sahibesi Nimet' ~~l~ya iken?l .'-

Bu karara göre suçluların mevzu- Hle bir bilet seçmesını rıca etmıştır. 
bahs parayı dört defada bankadan işte Bayan Nimetin verdiği bu bilet 
çektikleri anln~ılnrak her birine be- de dün 40 bin lira kazanmıştır. 
her çekiş için birer sene hapis ce- Fakat ..;3ayan Kevser bileti alırken 
zası verilmiş; ancak, bı.ı. suretle cü- adresini müphem verdiği için dün 
rüm ve cezalar içtima ettiğinden ce· Bayan Nimet, l$lili müşterWni bu
za; Müşfik için üç, Necdet' için de lup büyük müjdeyi vermek için he· 
üç sene hapse indirilmiştir. Ayrıca men hemen bütün Tophaneyi dolaş· 
suçluların Üzerlerinde bulunan 1500 mıştır. Apartman bulunup t'a Bayan 
liranın alınarak bankaya iadesi, 19 Kevser'in dairesine gidildiği \•akit, 
lira muhakeme masrafile 356 lira\ kendisinin bavullarını hazırlayıp 
harcın ödenmesi \'e ihtifls ettikleri Zonguldağa gitmek üzere Galatayıı 
paranın da yine kendilerinden talı- indiği öğrenilmiştir. 
sili kararlaştınlmışhr. Bayan Nimet! apartımandan 

ihtiyar Borçlu 
Adll ede ani bir kriz 

geçlrdl§lnden h p~s c -
zası tecll olundu 

Adliyede dün bir hadise olmuş

tur: 
Salih isminde 65 yaşında bır ka

sap; Belediye cezasından dolayı 
mahkum olduğu 12,5 lirayı verme· 
diğinden dolayı bir ay hapse mah
kum olmuş ve dün yakalanarak Ad\ 
!iyede 1ıamat dairesine getirilmiştir. 

Lakin, eŞ.ils_en kalp hastalığı olan 
fakat bu hastalığını evvelce söyle
miyen ihfiyar borçlu, hemen hapse 
götürüleceğini işitince teessüre düş
müş ve ani bir kriz geçirmi~tir. 

Tabibi adli B. Enver Karan, he
men Snlihe enjeksiyon yapmış ve 
hasta bu suretle kendine gelebilmiş
tir. 
Hastalığından dolayı ihtiyar iborç· 

lunun cezası bir ay müddetle tecil 
olunmuştur. 

illetle sevglllalnln yUzUnU 
kesen •••k 

Mehmet isminde bir adam Galata-
da sevdiği Beyzade isminde bir ka
dının sol ayağını jiletle kesmiştir. 
Mehmet yakalanarak mahkemeye 
verilmiş ve tevkif olunmuştur. 

beklenmekle beraber halihazırda .,. 

doğru nhtıma gelmiş ve vapura bin
mek üzere olan müşterisini bulup 
paralarını oracıkta teslim etmıştir. 
Sonra; Bayan Kcvsem, hissi kablel
vukuunun ve talünin bu luffuna 
memnun, ceyahatine çıkmıştır. 

0,000 
Lira kazanan 

19& 
Sonl n (03) rakamlarile 

nihayet bulan hlltün biletler 
20 şer lira, ond bir hesabiJe 
2 ıer lira amorti ka:z: nmır 
)ardır. 

15,000 
Lira kazanaı. 

39017 
Sonları (t7) rakamlarile ai

lıayet bulan bütfüı 'biletler 
20 ter lira amorti kazan
mışlardır. 

12,000 
Lira kazanan 

2038 33853 12570 4541 5157 
2874 38985 14203 983 31013 

28489 39689 24370 37256 18007 
20613 8382 14361 23260 16482 ' 
7321 39465 16488 38766 

100 lira S.-azannnla.r 

3420 7495 32919 23493 26760 
21134 15555 22696 38582 30141 
27868 28765 22949 38015 25210 
39685 21347 2444 8959 14697 
9638 23051 10589 23395 31716 
5637 32746 14578 5971 

50 Um 1knzananlar 

20400 16503 754 977 38663 
12750 30828 12878 3667 37211 
85301 8851 11582 10161 34351 
9035 12026 15908 25265 33 

737 7312 33042 37026 25029 
36061 34141 35624 16870 35524 
33027 76 18427 10621 12031 
18062 2260 30602 31871 27194 
2387 12271 39437 5700 2041 

14037 17621 27246 13010 28367 
38105 379'=>...5 31428 33640 34993 
15244 29927 30348 27585 20603 
29339 7728 38226 39337 6928 
14133 38365 34004 28727 32927 

3466 15186 3f~40 34867 13721 
2093 21765 23~15 6077 2817 

19512 6478 23750 38577 18145 
17535 41 32260 26134 39154 

9194 24430 27 22 34986 15281 
37697 38743 31366 134tl3 8591 

997 35680 3351 f715 3859 
30274 16308 34210 38041 16416 
27483 4195 ra.s ~'i8 39435 
86124 39588 28511 12166 34896 
57~2 28080 23704 21121 3074 

1020! 12776 9770 1U""..ı37 19277 
2317 30921 30076 5125 9532 

14031 27709 

SO lira lmznnnıılar 

3268 2094 23407 30430 14241 
5436 21365 4640 331 1028 

18373 37812 8022 39178 33143 
11056 30964 1563 16209 17683 
31059 23565 29391 19739 10561 
24420 7192 35956 29926 10526 
24473 23i17 23396 35224 27459 
37077 11263 10164 11343 22058 
27192 9128 9639 5875 30382 

42 24280 20810 16878 19210 
17387 25668 15208 34348 23996 
2565~ 13983 87879 19703 32459 
38351 33893 34604 37105 84S! 
16831 39246 23176 3360 26423 
29881 9820 28802 15.36 28969 
23232 1817 21902 !4852 7402 
31017 22201 14560 23631 39819 
9672 21715 5907 33098 31070 

24701 29846 8984 9723 34184 
19124 2132 17359 '.i.;173 35781 
21432 3422 27953 6679 33796 
31833 12lô4 12291 11102 7560 
30693 6233 19560 16629 11417 

1Y,3p 1nkılap tarihi denleri-Hal-
ke\ inden nbklen 

18,30 Progr!ınl. 
18,35 Müzik (Neşel1 müzik-Pi.) 
19,00 Konuşma. 
19,15 Türk müziği (Fasıl heye

ti) 
Celfıl Tokses ve arKa.daşlan. 
20,00 Memleket sn.at ayarı, a· 

jens ve meteoroloji haberleri. 
20,15 Türk mUzigl 
Çalanlar: Zühtü Bardakoğlu, 

Cevdet Çağla, Refik Fersan, Kemal 
Niyazi Seyhun. 

Okuyan: Müzeyyen Scnar. 
1 - Hicazı Hümayun pe§revi 
2 - Arif beyin Hicaz §arkı: 

(Tasdi etleyimT 
3 - Sadettin Kaynağın Hicaz 

§arkı: (Hazan ile geçU) 
4 - ŞükrünUıı Hicaz §arkı ı 

(Sevdamı dilim anlatmaz) 
5 - Kemal Niyazi Seyhun: Ke

mençe taksimi. 
6 - Arif beyin lticazlfır §arkı: 

(Bir hfilet ile süzdü) 
7 - Osman Nihadın Hicazkfır 

şarkı: tEU(fre uzaktan bak) 
8 - Hicazkar saz semaisi 
9 - Dedenin Gülizar şark1: (Bi 

vefa bi Çe§mi bidat) 
10 - Dedenin Gülizar şarlo: 

(Nazlı nazlı sekip gider) 
21,00 I<onuşma. 
21,15 Esham, tahvilat, kambiyo. 

nukut ve ziraat borsası (fiyat) 
21,25 Neşeli plaklar • R. 
21,30 Müzik (Riyaseti Cümhur 

Filarmoni orkestrası - Şef: Hasan 
Ferit A.) 

1 - l{urt Von Wolfurt: Serenat 
orkestra için Op. 28 

a) Marş. 
b) Romance. 
c} Capriccio - Final 
2 - Snlvatore lndovino: Süıt 

cAllantice• 
a) Sinfonietta 
b) Sarabanda 
c) Ga.vottn 
ç) Vjllo!ta 
3 - Joh. Bnıhms: 3 üncn sen-

foni Fa majör. Op. 90 
a) Allegro con brlo 
b) Andante 
c) Poco Allegretto 
ç) Allegro 
22,30 Müzik (Opera ... ymıaıı. 

Pi.) . I 
23,00 Son ajans haberleri ve ya~ 

rınki program. 
23,15-24. Müzik (Cazôand - Pi.) 

ZAYi 

Beşiktaş nüfus memurluğundan 
aldığım nüfusumu kaybettim. Yeni
sini alacağımdan hükmü' yoTaur. 

Laleli Mimarsinan Mesih pnş':l 
Numara 81, 1brahim Güvenç 

limpiyatlarda Türk çehrelerini ve 
yurdun her tarafında heyecanla 
çarpan kalpleri arasıra beşuş ve 
memnun etmeleri de bir varlık teş
kil eder. 

32026 
17432 34131 10319 28967 17371 
17475 14878 35759 28822 38581 
4815 37001 20028 13055 25199 

Güzelliğiniz 1 in 

2 000 ll·r kazananlar 1.7834 3~4 19830 10474 33157 
Bu hakikati gören bugünkü Cüm- 9 917 26963 18764 1632 32374 

huriyet idaremiz; bir arslan hamle· 
5 

13677 11534 18992 20251 26110 31477 
sile umumi beden terbıyesinin layık 236 4 · 30535 38028 7115 1482 8876 

olduğu ehemmiyeti yepyeni bir çe- ==================================== 
lik programla tevşih ve büyük mad-
di :fedakfırlıklara mal olsa bile ihya 
için vakur iradeli başlara ve metin 
ellere tevdiine lüzum görmüştür. 

Bilhassa Umumi sıhhat bakımın
dan ve ehemmiyetle muhtaç oldu· 
ğumuz nüfus sjyasetinden ve vata
nın müdafaa ve seH'ımetinin nigeh-. 
banı ordularımızı t~'\kil eden erle
rin milli fikirlerinin ve hislerinin 
ve cismani terbiyelerinin inkişafı ve 
bugünkü harp 'tarzlarının istilzam 
ettiği çevikliğin temini cihetlerin
den bu biiyilk teşkil4tın hizmet ve 
:faydalan gayri kabili lnkArdır. 

Ayni :ıamanda sporla iştigal eden 
genc;Jerin bugünkü çetin hayat mü
cadelesine daha müsait artlarla ha
zır ve dahil bulunacakları gibi bu 
sağlam vücularda irade füçüsü ve 
vazifeye kuvvetle sarılmak azmi de 
daha faik olacağı muhakkaktır. 

Böyle varlı~a bir an e\1vel giden 
ışıklı yolu gösterenlere bütün mil
iet candan minnettardır. 

H. BAHRİ ÖZDENİZ 
Eski Topçu. Harbiyesi Beden 

Terbiyesi ue Fransızca 
muallimi 

K nşık Memba 
Suyu Satan Sucu 
Y kalanarak c za mah

kemesin verHdl 
Yusuf isminde. bir sucu Sırmakeş 

suyu namile sattığı suyun içine Ter
ko.s suyu karıştırıp saf suyun nefa
ietlni bozdu~ndan dolayı yakalan
mış ve Sultanahmet Birinci Sulh 
Ceza Mahkemesine verilmiştir. 

Yusuf, dünkü muhake.rresınde: 
c- Benim sattığım su halis Sır

makeştir. Tahlil raporu yanlıştır.> 
Demiştir. 
Muhakeme, tetkikat için başka bir 

güne talik olunmuştur. 

TUrklUk 
Bu milliyetçi kültür mecmuasının 

(2) nci sayısı özlU ve zengin münde
recatla intişar etmiştir. Abdülhak 
Hamid hakkında kıymetli tetkikleri, 
tarih ve musiki hakkında vakıfone 
yazıları ihtiva eden bu güzel ilim 
mecmuasını okuyucularımıza tavsı
ye ede.'iz. _ 

1 tstanhul A~li~·e Alt~cı B~-uk 
Mnhkem ·nden: 

Davacı: Makbule. 
Dava olunan: Mehmet Eyüp. Zi

liftar ağa Filköprü karşısı ~Yarika
mn ev.inde N'o. 55 

Davacı Makbule tarafından da. 
valı Mehmet aleyhine açılan boşan
ma davasına ait arzuhal sureti da
valıya tebliğ edilmek ürere yazılı 

adresine gönderilmiş ise de muma- KREM D .... ._ ... _.~ 
ileyhin mezkür ikametgfilıını terkle UA 
semti meçhule gittiğinin beyanı ]e KANZU 
ıi:ıde kdınması üzerine H. U. M. K. Bütün dünyaca t kdir edil-
141, 142, 143 ve 183 Uncil ınaddele-1 iş ııhhi gllutlik kremieridir. 
rine tevfikan iade kılınan bu Gtce için yıih, gtındüz için 
bu firzuhalle tahkikaf gUnünü gös- yağ u halis cıbadem 
terir davetiye varakasının m.a.hl:e· çeşidleri husuıi vuo ve tüp-
me divanhanesine asılfnasına ve lerde aahlır. 
939 575 No. da kayıtlı işbÜ dM'By.a INGILIZ KANZUK 
d 1ının ECZA ESi 

ava on beş gün içinde cevap lSTANBUL - BEYO(;LU 
vermesine karar verilmiş ve berl.l"u· itımDCl:!ı~~~~-~nE:::.ı; 
cibi karar arzuhalle da\·etiye vara- ~--~~~~'9-~~=~...--
'kası divanhaneye asılmış olmakla pe~ernbe gUnl\ saat 15 te mahkeme. 
mumnile)himin yukarıda yazılı mtid mh~do hazu bubnmaeı v va kmıunt 
det zarfında dnva,.t a c~va

0

p vererek b1r \'flldl gö~d~rnı~i ıu.z.~u tebliğ 
tahkikat içiıı ta.} in kılınan 22 6 93ll yerin•.! geçmek ilzeı-e nan olunur. 

• 



YENISABAH ----- - - --

Avrupada e~ 
çok kullanılan 

POKER 
Traı bıçak arı memleketimiz· 

de dahi en çok aeYilen 

Poker Traş Bıçağıdır. 

İstanbul Sıhhi Müess~seler Arttırma ve Ek
siltme Kom~ıyonundan : 

Doğum ve Çocuk Bakımevleri için 2000 kilo birinci nevi tıbbi pamuJi 
açık eksiltmeye konu1muşt'ur. 

1 - Eksiltme 13/ 5/ 939 cumartesi günü saat 11,30 da Cagaloglunda 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasında lr•ırulu kamiSyonda ~a
pılacaktır. 

2 - Muhammen fiyat: Kilosu 110 kuru§tul" .. 
3 - Muvakkat garanti: 159 liradır. 
4 - İstekliler prtnameyi her gün komisyondan ;-ı&.büirlet". ·-.. . 
~ - İstekliler 1939 yılı Ticaret Odası vesikasile 2490 sayılı kanunda 

yazılı vesikalar ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka 

mektubu ile birlikte belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. (2931) 

IYi BiR HAZIM, 
Rahat Bir Uyku Temin Eder. 
Her yemekten 10nra alınacak 2 • 3 tane 

ERTEV KARBONAT KOMPRiMESi 
Her türlü hazımsızlığı ve mide ekşiliğini giderir. 

Pertev Karbonat Komprimesini her 
eczaneden arayınız. 

lstanbuJ Belediyesi ilanları 
Sirkecide Hocapa§a camü sokağındaki 49, 50 metre murabbaı sahalı 

çeşme ve su hazinesi arsası (Çeşme ve lıazinenin gösterilecek yere nakil 
Ye yeniden inşası alıcıya ait olmak üzere) beher metresi 15 lira tahmin 
bedelile açık arttırmaya konulmuştur. Şartnameıd Levazım MUdUrlUğün· 
de görülebilir. tstek1iler 55 lira 69 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 
mektubile beraber 15/ 5/ 939 pazartesi günü saat 14 buçukta Daimi Encü· 
mende bulunmalıdırlar. (B) (2926) .. 

1 - tstanbul Ziraat Bankasından aylık alan Belediye ve Hususi ida· 
reden müteşekkil mahalli idare emekli ve öksUzJerinin 939 yılı birinci 
altı aylık yoklamaları 12 Mayıs 939 dan itibaren başlamı§fır. 

2 - Maaş sahiplerinin yoklama ilmühaberlerini oturmakta oldukları 
nahiye müdürlüklerine tasdik ettirdikten sonra resmi senet, aylık cüzdanı 
ve nüfus tezkerelerile birlikte mayıs 939 sonuna kadar ait olduklan be
lediye şubelerine müracaatla yoklamalarını yaptırmalan ilin olunur. 

(3220) 

Zafıumumi, Kansızlık, Romatizma, 
Sıraca ,Kemik, Sinir 

h•at.ltkl•"n•, cılız J•vrul•r, JUrUremlren, dlf 
çtar• .. J•n çocuklar, dermansız lhtlyarl•r, •ol
gun lnzlar, vereme lstld•llı olanl•r HASAN KUV
VET ŞURUBU'nd•n lçmelldlr. Kwnı arttırır, lfUha 
verir, flf•I l••lrlerl çoktur. Fenni •uratte imal 
eclllmlf, lçllme•I kolaJ ve lezzetli bir turuptur. 
KUçUk bUJUk her rafl• latlmal edlf eblllr. 

ACELE SATILIK 
APARTMAN 

Beş katlı, -latanbulun en iyi mevküade, betonarme, 
ayi'JD fiat. Müracaat Tel: 22524 

Halk tiyatrosu 
KENAN GÜLER 

ve a:·kadaılan 
Bu akpm Üıkiidar 
inşirah bahçesinde 

DEDE 

1jl1 
1 

1 DEVLET DEMİR YOLLARI İLANLARI 1 
Oerince Tahmil ve Tahliye Ameliyesinin Tasnif ve Fiatı 

\ •aaen Komih11 

ı krom ve emaall 

dökme cevher 

Ton 

Beher Kok Beher Muhtelif Beher 

tonu kömUrll tonu malzeme tonu 

Ku. 

Briket eşya ve 

emtia 

Ton Ku. Ton. Ku. 

_....._ _______ --= -aams ---= ----·----~--------------
l - Ambar dahilinde supalana hazırlamak ve 
1apur dahilinde vinçle supalan yapmak veya 
hab veyahut istif yapmak bu ameliyede nhtım 
veya silo iskelesine veya vapur güvertesine ver· 
mek ve bırakmak da dahildir ve mütekabilen 

2 - Supalandan açık vagona tahmil ve müte
kabilende vagondan supalan ve idare vinci ile 
vagondan denize vermek veya mUtekabilen de· 
Dizden almak. 

3 - Vinç iştiraki olmaksızın nhtım veya silo 
iskelesine veya güverteden alarak vagona tah
mil etmek veya mütekabilen 

4 - Supalandan alınıp açık araziye nakil ve 
istif etmek ve mütCkabilen 

Maden kömürü ve 
emsali dökme cevher 

Krom 
46407 

26189 

44993 

12325 

5 - Silo iskelesine yanaşmış vapur güverte
sinden veya silo iskelesinden nakil ve yerleştirmek 

6 - Vinç iştiraki olmaksızın vagondan tahllye 
ve açık araziye mağazalara nakil ve istif ve mU
nekabilen. 

7 - yagondan idare vincile açık araziye tahli· 
ye istif ve mütekabilen 

25140 

269 

10 
1~ 

4:,5 

17 

23 

5 

8 

7 

20 

23 23 

4992 9 9 

5526 22 11776 14 

23 975 18 

. 9 16 

2103 24 8904 23 

5 475 14 

195 24 277 18 

8 Gün Zarfında Nasıl 
Bu kadar Değişebildim. 

Bayan Aajel ; 8 gfta zarfında rayet cazib bir tarzda gftzel

leşti. Buna nasıl muyaffak olduğunu ve her kadının da onUll 

gibi yapabileceJini izah eden aıağıdakf mektubunu okuyunuz. 

8-10 gün kadar evvel çektirdiğim 
iki fotoğrafıma baktıkça adeta göz
lerime inanamıyorum. Alnımda ve 
gözlerle ağzımın etrafında buruşuk

luklarım. vardı. Tenim esmer ve 
sertti. Bugün ise. cildim kadife gibi 
yumuşak, beyaz ve bütün dostları
mın gıpta nazarile baktıkları buru
şuksuz ve nermindir. Hepsine, gece 
için cildin unsuru olan pembe renk
teki ve gündüz için beyaz renkteki 

Tokalon kremini kullanmalarını tav
siye ettim. Onlardan birçoklan ba
na gülüyorlardı. Fakat onlar da tec
rübe ederek memnuniyetbah§ seme
resini gördükçe hak verdiler ve cid
den hayrette kaldılar. 

Pembe renkteki Tokalon kreminin 
terkibinde Viyana Üniversitesinin 
meşhur bir profesörü tarafından ke
şif ve cBioceh tabir edilen cazip ve 
kıymetli gençlik cevheri vardır. Ak· 
şamları yatmazdan evvel pembw 

1il1111 IJ• 

renkteki Tokalon kremini kullanı

nız. 

Siz uyurken besleyici ve güzeli 

Ieştirici tesirini yapan, cilt buruşur 
suz ve nermin bir hal kesbedef. 
Gündüzleri de beyaz renkteki Tok 
lon kremini kullanınız. Cildinizi 
yazlaştırıp taıeleştirir. Siyah beD' 
leri giderir v:e açık mesameleri sı1P' 
laştırır. 

P• ... nın ladeal temln•ll • 
Bu basit usulü bilen her kadıll 

cgünde 3 dakika. bir genç kızdaki 
gibi yUJ'Tluşak ve sevimli bir cild te
min edebilir. Binlerce tercübenbl 
mcmnuniyetbahş semereleri size bit 
teminat olabilir. Hemen bugün bef 

iki kremden birer vazo veya bire&' 
t'üp satın alınız. Onları on gün zaf" 
fında tarif edildiği şekilde kullaDV 
nız. Semeresinden memnun katmr 
dığınız takdirde vazo veya tüpleri 
yarım da olsa bile, iade ediniz ve P.
ranızı geri alınız. 

' 

~.·· . 
.:; ~, "I • ·: ~) ... :. !. J • ':. ;,: 

' ~ ·~. r • ~:: /:. : • :, :..: . ,~\. ~·r·. '; ı: 

1 
l 

8 - Vinçsiz merakibi bahriyeden küfelerle veya 
arkalık ile ve el ile çıkanlarak vagona tahmil 
açık araziye mağazalara nakil ve istif etmek ve 
mütekabilen. 

9 - Vn..,ondan olukla tahliye 20411 

268 

18 

s 
18 

uo 

7 

Gümrük Mu haf aza Genel Komutanlığı lstan- ı 
bul Satınalma Komisyonundan : 

Zührevi ve cilt hastalıktan 

Dr. Hayri Ömer 9 

10 - Saatle müteahhitten alınacak amele 

11 - Yevmiye ile alınacak amele 

---------:-----------------------------------------------~---
(25~95) lira 9 kuru§ muhammen bedelli bulunan 17/4/939 da mUnakasaaı icra edileceği evvelce llln edi· 

len ve bilahare görülen lüzuma mebni feeholunan Derince limanı tahmil ve tahllye işi bu kere kapalı zarf 
usulile tekrar eksiltmeye konmu§1:ur. Eksiltme 15/15/939 tarihine mUsadif Pazartesi günü saat 11 de Haydar
pqa gar binası dahiliııJe 1 inci İ§lotme komisyonu tarafından yapılacaktır. ';ali!Jh .•..• \:~.::;) 1': :1 (6::!} lmru~ 
1'lUvakk&t teminat ile ayni güıı aaat 10 :ı k~dar komi•·yon kalemine teklif mektuplarını vermeleri lizımdır. 
Ba ite alt tartname HaJdarpqa Liman batmüfettiıHğmden parasız olarak alma~ . .(2807). 

1 - Mevcut nümunelerine göre deniz eratı için 1250 metre beyaz 
§8.pkalık bez 1200 adet 1000 yardalık zincirli beyaz makara ipliği ve 

60,000 adet beyaz kemik düğmenin pazarlığı lfS/ 5/ 939 pazartesi günü 
saat 11 de yapılacaktır. 

2 - Bunların tahmini bedeli 1269 lira 50 kuru§ ve ilk teminatı da 90 
liradır. 

Öğleden sonra Beyoğlu AğacaınU 
karşmnda N o. 33 Telefon &1358 

Sahibi: 

Netrfyat mtldöril: Maeld Ç 

Basaldıtı 7er: Mat.Nal E ı 3 - tstek1ilerin gün ve saatinde teminat makbuzlarile birlikte Galata 

eski ithalit gümrüğll biııasuıdaki komisyona gelmeleri. (821K)_~~-----~-----' 


