
SALI 

16 
iDARE YERi -

f ataalMıJ N ..... OUD&Dİye No &4 
T....,_, ı Y-iMIMJı ........ 

llTAN•ULı - 7 

ABONEŞARTLAJU 
TftrJd7e Ecnebi 

900 Kr. Seneliği 2400 Kr. 
SOO Kr. 6 aylı~ı 1250 Kr. 
260 Kr. J aylıjı 650 Kr, 

HER YERDE 

3 MAYIS 

1939 Telefoa - 20711 
İkinci yıl - Na. 371 

• - • • ~ \ 0 • • ,,. ... ' :· ' :· --. -ı ·. -- ' .. . • ; ~ 1 .. • .. j ... ' • A > -•. • .. - • ·~-.r 90 Kr. 1 aylığı 350 Kr. 
Poata ittilı.adıaa sirm•mit •••· 
lelı:etler lçia 28, 14, 7.11 .,.. 4 lira 

KURUŞ 
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Hürmetle Andık 
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ingiliz ·· Sovyet pa 
Tahakkuk diyor 

' 

i · /ngilterenin Moskova Elçisi İle 
Molotof Dün Mutabık Kaldılar 

Sovyetler, Bir lngiliz - Fransız - Sovyet Rusya 
Polonya Paktı Planını Kabul Ettirmek istiyorlar 

tifalden iki intiba ı Türk\ uıu talebeleri geçit' resminde ve bir 
hava subayı nutuk aöyleyor (Yazısı 7 nci sayfamızda) 

Musso ni'nln ı Valiler Arasında 
• 

Sovyetlerin Cevabı 
Londraya Bildirildi 

Londra, 15 (A.A.) - İngiliz· Türk 
anlaşmasının akdinden sonra şimdi 
gazeteler son İngiliz teklifine. M~s
kova'nın vereeeği cevabı endışe ile 
bekliyorlar. Gazeteler, Rusyanın 
pek yakında cevap vereceğini üm.ib 
etmek:h! beraber askeri pakt yapıl· 
masında ısrar edip etmiyeceğlnl a· 

raştırıyorlar. 

Nutku 
Yazan: Hiiaeyln Cahid YAi.ÇiM Geniş Tebeddiiller yapıldı. 3 Val! 

;:aıyan başvekili Sinyor Mussolini- De Vekalet Emrine Alındı 

Litvinofun istifa.ıı sebebi 
Moskova, 1!5 (A.A.) - Ha:vas bil~ 

diriyor: 
Siyasi Sovyet mahfellerinde sl>y. 

lendiğine göre, Sovyetler Birliği 
garp demokarsilerile teşriki mesai 
etmiye karar vermiştir. Fakat her ne 

d: s~~ Torino nutku şimdiye ka. 
k hızı alıştırmış olduğu silah şa- Dahiliye 
ırtııarından ve tehditl d 

az k er en uzak 
Vekaleti Müsteşer Muavini Ve- Matbuat 

' pahasına olursa olsun değil, Sovyet
ler Birliği İngiliz • Frans12 • Sovyet 
müteka·bil yardım paktı pllnından 
hiçbir zaman vazgeçmiyecektir. 

SovyeUerin evvelce İngiliz teklif· 
!erini reddettikleri malfundur. Bu 
teklifleri şimöi de kabul etmek nt
yetinde değillerdir. Ancak Londra, 
Sovyetlerin üç devlet, hattA. müm
künse ?oiunya'yı da alarak dört 
devlet paktı plllnını kabul ederse, if 

değişir. 

ço rnakuı ve istikbal h k · 
kında. ·· . a -
Bunda~~~~ver~ci b~r. mah~yettedir. Ankara, 15 (Telefonla) - Dahili- Konya Valiliğine dördüncü Umum 
I>u k yı uçe yı tebrik ederiz. ye Vekiaeti, Valiler arasında yeni Müfettişlikten Nizamettin, Sivas 
d 

çle adar zeki ve iyi görüşlü hir 

Umun Müdürü de Değişti · 

ev et adam . ve geniş tayin ve tebeddüller yap- Valiliğine Nüfus Umum Müdürü 
Belinin ilele~:ın :afe ve blöf. siya- mıştır. Bunları bildiriyorum: (Sonu 3 üncü sayfada) 
ğ(nj, nihayet 1• ~ı eva~ edemıyece. QCOô~~'Y°V'VVVVV'V'"""'~""""ll'V'..fV'w"'JVVvVVVV°'.AA,jv..,~ 
İkeli ol - ya ıçın pek tehli-
~ kt acağını anlamamasına im.kan ş h • M ı • • 
lh o u: Bu nutku okuduktan sonra e 1 r ec ısı 
lsı~Yetı. ~~cnıausile, üzerimizde ha~ 
it.al eH~ğı ıntıbaı ifade için: Artık t-

ya ıle konuşulabilir diyebilin 
Maamafih, nutuk b'.. "k f z. 

ılarda ' uyu ırtına-
... n sonra hala !.esirleri hissolu ... an .. r · 
ıt 1 o u dalgalar gibi, azçok çırpın-
dıa~ olmaktan hali değildir. Bu ka
n ı~.ı da Duçe'nin cenuplu mizacı-

a, ınamik karakterine ve mübala
~a~a meyyal ateşin belagatine ba
gış amak iktiza eder. 

d . Duçe evvela, İtalyan milletine ye
ı sene · · d 

gal b l ı.çı~ e temin etmiş olduğu 
e e erı ızah' d" 

tan zar . . e ıyor ve Habeşis-
tef t~ ı~ıını .• İtalyan ordusu için şe
§eklin~ ı .~dec~k bir muvaff akiyet 
hili . c gosterıyor. Bu sözlerde da-

sıyaset bak d 
kett ımın an her memle-

e az çok tesad" f 
tişler!-t ve ına u edilecek gösle-
ayırmak ve .. nevrnların hissesini 

\ lazundır. tt~f1 Pek ciddiye almamak 
ı... • Yan ordusun k 
cunı herkes bil' un ıyme-
'"" ıyor ve tal a· 
.r akat Habeşist""' { ır ediyor. 

..... , seferind f 
ınuvaff akiyct asıl e za er ve 
'~<ıkil~tın usul da· or~unun değil, 

• ıresınde 1 
1 

nın ve tekni~in h" . ça ışına-
! 5 IBsemne dü _ 

ası ordu karsısında hiç b" şrnu~. 
rnete rastgclmediğ' . . ır mukave. 
lan değ . . 1 ıçın, mualum n-
bularna~rınt ı tekrar ispat imkanını 

uıış ır. 

Devletlerin k 

Dün, 5 Milyon Liralık İstikrazın 
Mahalli Sarfı Görüşüldü 

İstanbul Şehir Meclisi dün Vali kil eden Haliç vapurlarının işletme 
ve Belediye Reisi Doktor Lutfi Kır- idaresi 938 bllAnçosu bütçe encüme

dar'm riyaseti altında toplanmıştır. nine, araba iskelelerinde araba a-
Ruznamenin birinci maddesini teş- (Sonu 3 i•ncü aayfada l 

Yeni İki Tefrikamız: ' 

1-Bir Eski istanhulPo
lisMüdürünün Hatıratı 

Eski lstanbul Polis 
Müdürü Emekli Tüm
bay Halil Aşıroğlunun 
hatıratı 

YARIN 

Ayni ma.hfellerde beyan edildiği· 
ne g6re müşterek Fransız - İngiliz 
teşebbüsUne rağmen son diplomatik 

(Sonu 3 üncU sayfamızda) 

Tilrk - İngiliz 
• 
itilaf ından Sov-
yetler Memnun 

lzvestlya bu paktın sulhun 
takviyesine yardım ede

ceğini kaydediyor 
(Yazısı 3 üncü sayfamızda.) 

Ruzvelt'in 
Yeni Bir Teklifi 
Amerika CUmhurreisl 
Sıulh lahlne yeni bir ta

f&bbUste bulunuyor 
Vaşington, 15· (A.A.) - Nevyork 

Times gazetesinin öğrendiğine na-
zaran Reisicümhur Roosevelt, Av-te eden bü .. ;u adderatlarını ida. 

letlere niçi yu adamlar, acaba mil
nız maddi n yalnız kuvvetten, yal
Sederek · muvaf f akiyetlerden bah-

BAŞLIYORUZ 
Umumi Harp nlhay•
Unde ve mütareke 
devrinde cereyan edip 
flmdlya kadar glzll 
kalını, bir çok me
rakh, tarihi hldlaele
rln lçyUzUnU aydın· 
latıyoruz. 

ı rupa sulhü lehine yeni bi'r teşeb'ı\ks

ie bulunmıya karar vermiştir. 
Roosevclt, ekonomik meselelerin 

ınsanların ln 
ve vahsi " k" Ya ız hayvani 

~ "ev ı lab'H .. 
Habeşistan znte . ı erını okşarlar? 
hatta dahiyan rt a~keri bakımdan 
t k" e bır eş ıl etse hile b muvaffakiyet 
1 k unun bi d 1 ve adalet tarafı lt r e insan-
Çe bugünkü en su1~o tnudur? Du
torluklıırın da başka Perver itnpara. 
rulınamıs old metotlarla ku. 
belki onl~rı uğunu hatırlatırken 
kullanrnıR lsusturacak bir delil kul 
t y o uvor Fakat b -
a bir insanlık" . eri taraf. 
lurıau~ ' blr medeniyet de bu. 
'llmuınıy:~· Yiiksek bir cihan efUrı 
let ada-ı yaşadı!ını, büyük d 
· ~~nmb ~ ~ 

DllseYiıı ~1 umuıniye. 
lSonu a. Unctı Y ALçJN . 

B. Halilin oıamanki resmi 

2 - Çakırcall Efe 
YAZAN:MURADSERTOGLU 

toprak genişlemeleri olmaksızın 
halli için bir konferans yapılmasını 
yeni bir Avrupa buhranı patlama
dan münasip bir zamanda tekrar 

teklif edecektir. 

Cebelüttarıkta 
İspanyollar bitar f mın

takada hep siper 
kazıyorlar 

Cebelitarık, 15 (A.A.) - İspan
yol kıtaatı Cebeli\ttarıkı fspanyay~ 
ait olan Lilinea ı;ıehrinden ayıran bt
taraf mıntakada bUyük bir faaliyet· 

1 

8&.Y.famıırda,) Pek Y akınd~ Neşre Başlıyacağız ,; 
le siper kazmaktadırlar. 1 

~ -·1 

Stall• Yoldq SoyYet Rusya Şuralan Reisi Kalenin Ye 

Molotof Yoldaıla Beraber 

Sulh Paktının Tevsii 
Bir fnğifü gazetesi, •Moskovanın müsait cevabı halinde; Türk - İngi

ltz anlaşmasının teferruatı da tesbit edilince, ileride sulh paktına Bul
garistan, Finlindya, İskandinavya ve Baltık devletlerinin ~tirak etmesi 

beklenebilir• diyor. 

Sunday Times diyor ki: 
Bir askeri ittifak mev.:ı:ubahsolma

mak şartile Sovye11erin bütün tek-

lifleri Londra'da iyi karşılanacaktır. 
Askeri ittüak Polonya'yı ve Porte-

<Sonu 3 ür· i llVfad11) 

Danzigde 
---------------------------Vahim Hadiseler Zu

hurundan -Korkuluyor 
Ayan Meclisi, Serbest Şehrin Al
manyaya ilhakını ilan mı Edecek? 

··~"'"'',....._ 
Paris, 15 (A.A.) - cParis • Soir andan itibaren de Dantzig hududu 

gazetesinin Berlin muhabiri Robert 
1 

bir Alman hududu olacaktır. Polon· 
Lorette'in bildirdiğine göre Musso- yalılar müdahale ettıkleri takdirde 
lini, Alman - Leh ihtilufında muta-

bu hududa tecavüz etmiş olacaklavassıt rolü oynamakt'an vazgeçmiş-
tir ve Dantzig'de yakında vehim h:ı- rından yardım paktlarının t.a,tbik e· 
diseler cereyan etmesi beklcnrı;ek- ' dilmesine im.kan kaJmıyacaktır. Hü

tedir. Muhabirin bild irdiğine göre kıimet merkezinin salahiyettar 
Dantzig Ayan Meclisi, Polonya'nın mahfelleri muvaffakiyeUen o kadar 
m~nfaatlcrini korumayı taahhüt et- emindirler ki, daha şimdiden kori· 
mekle beraber serbest şehrin Al- ı 
manyaya iltihakını ilan edecektir. O (Yazısı 3 üncü sayfamızda) 

HER SABAH _______ ........................ _ 
Türkün Hava Şehitleri 

Dün aziz hava şehitlerimiz ta
zim ve minnetle anıldılar. Onların 1 
huzuru maneviyetinde biltün bir 
millet huşu ve buzu ile eğildi. 

Türk, ilk hava. şehitlerini Mısır 
hava seyahatine çıkmış olan tayya
reci Fethiyi ve pilotu Sadıkı Şamda 
bir tayyare sukutu neticesinde kay
betmek suretile, 1914 yılmda verm.i§ 
oldu. Aradan bu güne kadar geçen 
çeyrek asır içinde canlarını asrın 

bu yeni silAhı uğrunda feda eden 
Türk delikanlılarının mübarek isin:.
lerini taşıyan şeref lisetsi gözlerimi-

zi yaş ve kalplerimizi iftiharla dol· 
duracak kadar uzundur. 

Dün kadınile, erkeğile bütün 
Türk milletinin duyduğu sızı, evla-

dının şehadetini öğrenen bir baba

nin kalbini kanatan fakat ayni za. 

manda da göğsünü iftiharla kabar
tan acının benzeri idi. 

Bir çeyrek asırdır aziz vn.rhkle.• 
rını yurdun hava selametine feda 

etmiş olan mübarek hava nehitleri· 
mize bin minnet ve §ilkran. 
A. CEMALEDDlN SARAÇOGLll 

c 



M. Müfettişlerinin 
Meşgul Olduğu 
Meseleler· 

Süt işi 
Halledilmek 
Üzere 

İtalyanın harici siyased 

Tefrika No 9? Yazan : M· SIFIR 
A 

.Vaziyetimiz Ani 
Olarak Değişmişti 

Faide 
i 1; 

Sait Mollanın Bizden Bir 
Görmeyeceğini Anlaması 

Sarpa Sarmıştı 
1ki gün sonra da Hemşinli Nuri

yi götürmüştüm Mollaya. Fakat, bu 
genç ve tccıilbesiz delikanlı rolünü 
istediğimiz gibi yapamamış ve Molla 
üzerinde umduğumuz t.esirj de bıra
kamamıştı. Artık başta Hoca Bekir 
olmak Uzere Mipavrili ve ben birl:k
te veya ayn ayn Mollaya sık sık gl· 
diyor ve her gidişimizde tatlı haber
lerle OY?-lıyor, bir kaç lira da ooh· 
§i6 alıyordul ve Mollanın mcrnkım, 
hıl"l3lnı gidi§thiyorduk. 

Bir gece yine Yusuf beyin Hn· 
lcpli sokağındaki pansiyonunda top
lanmıştık. Yüzb~ı Kli.mil bey de o
rada idi. KAmil bey, Mollanın ~i~ 

vUcudünü ortadan kaldırmak fikrini 
mlldnfaa ediyordu. Fnknt, Yusuf 
bey buna pek taraftar görünmüyor
du. Kumandan Esat lic>in bu teııeb· 
bUsüne, bilhassa o sırada, pek mu
vafakat edeceğini zannetmediğini 
söylUyor ve ondan habersiz olarak 
bu işin yapılmasını da muvafık gör
müyordu. Uzunca bir mlizakcred n 
sonra, iki yUzba ımn kumandan ile 
bu hususta görü meleri ve muvafa
katini almaları karar verilmiş ve 
bize de, Mollaya Jmrşı oyalama siya
setine devam etmemiz tavsiye e.dil· 
misti. 

Fakat, vaziyetin buna pek ta.ham 
mUlü yoktu. · Çünkü, en son temn· 
sımda Molla biraz sızhınmış ve yap
tığımız vaatlerin har sozde ko.ldığın 
dan ve bir semere vermediğinden 

birnz acıca bahis ve 5ik8.yct etmiş
ti. Halepli sokağı toplantısından bir 

gün sonra da, Mipavriliye ayni sözleri 
söylemiş ve fazla olar(lk ta, bize 
karşı gösterdiği emniyet ve itimndı 
yavaş yavaş geri alacağından bah
seylemek ve bu suretle bizi faaliye
te teşvik etmek kurnazlıf;'111ı da u
nutmamıştı. Ne yalan söyliyeyim, 
Mollanın yanında ipliğimizin pazara 
çıkacağından bayağı korkuyor ve 
bu netameli adamın şerrine uğnya
cağımızdan çekiniyordum. 

·r hafta geçmiş, hlld bizim yüz
başılardan bir ses çıkmaınıstı. Bu 

' (1 s•rroda Esnt b2vin r ah •
sızlığı ve evinden çıkmaması sebe;> 
olmuştu. Artık ne ben ve ne de Mi· 
panili MoUaya gidemiyorduk. Çün
kü, son ettiğimiz vaatler Oe eskileri 
gibi kof çıl~mıştı. Ona yahı!z Hocıa 
Bekir gidiyor, elinden geldiği kadar 
l15i idareye çalışıyordu. tkiııci hafta 
da geçmek Uzere idi. Günlerden de 
bir cumartesi idi. Dördiimüz de Top 
Ömerin kahvesinde oturuyor, ba.ş
ba a. v rmijı, kopmak üzere olan va
ziyeti dU§tinUyorduk. Artık folJny:ı. 
ne bizde inandıracak ağız ve ne de 
söyliyecek yalan bitmişti. Olsa da, 
onda bu yalanları dinllyecek kulalc 
kalmamıştı. Hele Mipavrili ile benim 
birden nyak kesişimiz ne de olsa 
Mollayı ku kulnndırml§tı. tşin bU
tUn ağırlığını tizeı ine alan Hoca Be
kir, aklına gelen son çareyi de an
latıyor, biz de kulak kesilmi{j dinli
yorduk. Tabii, etrafımiza bakamı
yacak kadar dalmıştık. Bu esnada 
yanımıza sokulan Top ömeıin: 

- Kara Mehmet, dikkat et. Ge
çici ~snaf ı çoğaldı. 

Deyivermesi hepmizin dalrınlığı
nı gidermişti. Hemen kahve kapIBı
na kovmuştum. Aıap Jcapısına doğ
ru giden bet altı kii!Uk bir grupun 
en önUnde gidenin meşhur hafız 
Salt olduğunu da pek giiıel farket
mf§tfm. Bu seyranın bize kareı ya
pılacak her hangi btr teşebbUa ol
dufu da f çime birden dofuvermişti. 
Onlar Aaapkapı 18tlkametlne Uerler
ke.n bil de arka.daflarla beraber kah 
veden fJ.rlamı, ve aksı istikamete 
yani Yağkapam dhetiııe t!ofn:lınu.' 
Jlk rastıa.dıf;mıa sol soka~ dn lav~ 

nlarak kem gözlerin şerrinden ken
dimizi korumu.5tuk. 

Erte.si sabah, vaziyeti öiz'enmek 
için kalafat yerine gönderdiğimiz 

.Mipavrili Kemal bir ısürü ınalQmat
la dönmüş ve bizi Haliç fenerinde 
Diyamandinin kahvesinde bulmuştu. 

ı ittiklerini birer birer sayıp dök
mU§tU. Vaziyet pek tehlikeli değilse 
de §llpheli idi. 

Hafız Saldin beni ve Mipavrlli 
İbrahimi aradığı anlaşılmıştı. Faka:, 
sebebi meçhul knlmııtı. Hepimizi 
şiddetli bir merak ve biraz da kor
ku sarmıştı. Top Ömerin ertesi gün 
Yine Kemal vasıtasile gönderdiği 

haberler de büsbütün yüreğimizi 

oynatmıştı. Haberler ounlardı: 
c- ... Hemen dördünüz de bir ye

re savu§up, saklanın. Sinopluların 

biri gidiyor, biri geliyor kahveye. 
Tanıdık bir polis, sizin, Muhipler 
Cemiyetinden İırt.ıınbul Polis Mü
dürlüğüne yapılan iş'ar ve ihbar Ü· 

zerine aranıldığınızı, ı!lizin yanlış ha
berlerle Mollayı avutup aldatmak ve 
Hocn Bekirin de Molla Beyi dolan· 
dırmakla suçlandınldığınızı söyle
di. Knsımpaşa, Cibali, Unkapanı, A· 
yn ofya ve Beyazıt semtlerine uğ· 
ramayınız sakın ... >. 

Foyı:mı~ me d na çıkmı tı. Yapı
lacak yegane iş tstanbul'dan ayrıl-
mak ve uzun müddet ortadan kay
bolmaktı. Frıkat, nereye gidecek, ne
reye gizlenecek ve bilhassa ne ile 
geçinecektik. Oturduğumuz yerde 
bunu düşünüyor, aklımıza gelen ça
releri söyleşip dertleşiyorduk. Ho
ca Bckir'in yine deryadilliği tutmuş
tu. Dünyayı bile umurlamıyordu., 
Yine tuhaf tuhaf söyleniyordu. 

- Düşünmeyin be arkadaşlar. 

Yusuf Beyden izin ve birer parça 
da harçlık alır, dUşerJz Şile yoluna. 
Allah ne verirse _seçinlr, gideriz. Bu-
radaki araştırma da aylar, yıllarca 

sürecek değil a. Elbette yine bir gi.in 
döner ve bizi espiyonlayanların baş
larını döndürürüz. 

O akşam Hoca Bekirle Beyoğlu

nun yolunu tutmuş, iyi bir tesadüf
le Yusuf Beyi de Halepli sokağında
ki pansiyonda bulmuştuk. O da, po
listeki gizli adıımları vaıııtasile bi
:ıdm hakkımızda yapılan şiddet1i ta
kibi haber almış ve iatanbul'dan 
çıkmamız tavsiyesinde bulunmuştu. 

<Devamı vnl'~ 

Ekmek Meselesi 
Mut•has ısl•r tarafından 
hazırlanan rapor B 1•· 
diye riyasetine verlldl 
Zirant Enstitüsü ekmekcilik mü

tehassısınin riyaseti altında bulu
nup İstanbuldn:ıti ekmek meselesini 
tetkik eden komisyon raporunu Be
lediye riyasetine vermi§tir. Rapor, 
kurulması kararlaştırılan ekmek 
fabrikası meselesine pek temas e
dilmemekle beraber diğer bütün 
meseleler hakkında ve çok mükem
mel etüdler ve hal çarelerini ihti
va etmektedir. 

Raporun en enteresan kısmı narh 
mesele ine temas eden tşrafıdır. 
İstanbulda iimdiye kadar ekmek 

narhına esas olarak un !iyatları a
lınıyordu. Halbuki heyet hazırladığı 
raporda bunun Ankarada olduğu gi
bi buğday fiyatları üıerinden olma-
11nı istemekte ve bu ıuretle ekmek 
fiya.tla11nda muhakkak ucuzluk te
min olunacağı ehemmiyetle tebarüz 
ettirilmektedir. 
Öğrendiğimize göre Belediye ra

pordaki bu fiolui kabul etmiJtir. Ö
nünıUzdeki aylardan itibaren narh 
fiyatları bu4~ üzerinden wap
lanacaktır. 

Okuyuculanmız 
Diyor ki ı 

K•stamonulu hlr karlln 
dll•ll Belediye fabrika kuracak süt Belediye Umuru Hukukiya Müdür

lüğünde bazı yolsuziuklar mı var? Kastamonu'da teşekkül eden ve 
kazalarla beraber on beş kiflden 
mürekkep olan baro hey.eti ittlhaı 
eyledikleri bir kararla yazılacak 
bütün arzuhallerin münhasıran a
vukatlar taraf mdan yazılmasına ve 
diğer bütün serbest yazıcıların me· 
nedilmesine ve hiç bir kimse tara
fından velev kendi l§i için olsa da
hi yazılan arzuhallerln kabul edil· 
memesine ve beher erzılhal için as
gari 3 lira ilcret alınmasına karar 
vererek Cümhurlyet Müddeiumu
miliğine tebliğ etm~ir. 

istihsalini inhisar altına almıyacak 
İstanbul Belediyesinde teftişler 

yapan müfettişler Umuru Hukuki
ye Müdürlüğü evrakile meşgul olma
ğa başlamışlardır. 

Bu meyanda mahkemeden çıkmış 

olan bazı evrakın infazında teah

hurlar olduğu ve bu suretle bazı 

!Yolsuzluklar yapıldığı zannolun

maktadır. Diin Belediye Umuru hu
kukiye tenf iz memuru Rıdvan mül· 

kiye müfettişleri tarafından dinlen· 

miştir. 

Yeni Umum hukukiye mUdlirü 

Esnaf cemiyeti Huku'k müşaviri 

İzzet Belediye Umuru huku}dye 

müdürlüğüne tayin olunmuştur. 

İnhisarlar kolon
yası Piyasada 
Telaş Uyandırdı 

Kolonyacılar bir toplanb 
yapıyorlar 

Avukatlık kanununda arzuhalcı
lı~ın memnu olduğuna dair bir ka
yıt yoktur. Avukatlık kanununun 
28 üncü maddesinin ikinci fıkrasın· 
da (dava ikamesine ehil olan her 
şahıs kendi dava veya itini bizzat 
ikame ve takip edebilir) denilmek
tedir. Bu maddenin ıarlh hUkmO, 
haizi ehliyet ve reşit olan her ıah· 
sa kendi arzuhalini kendisi yazmak 
ve davasın1 da açarak takip etmek 
hakkı bahşedilmekte olmasına na
zaran bu kararla yukarıki madde 
yekdiğerine aykırı değil midir? 

Muhitimiz fakirdir. Halk avu-

İstanbul süt meselesini halletmek 
maksadile An!karadan celbedilen 
mütehassıs komisyonun içtimaları· 

na Belediye İktisat Müdµrü de işti
ra'Jc etmektedir. 

Haber aldığımıza göre komisyon 
üç haftaya kadar süt meselesi et· 
rafında muhakkak 1tararmı vere
cek ve işi halledecek sistemi bulmuş 
olacaktır. Belediye süt işinde kati
yen inhisar yoluna sapmak niye
tinde değildir. Belediye bu iş için 
bir fabrika tesis ettikten ve işleme
ğe açtıktan ronra ayrıca süt müs
tahsillerinden müteşekkil bir şir
ket kuraca'ktır. 

Belediye şehirde satılacak sütler 
için bir talimatname hazırladıktan 
sonra süt istihsalini ve satışını tali· 
mata riayet şartile tamamen serbest 
bırakacaktır. .. 
Uç Kişiyi 
Yaralıyan 
Otomobil 

İnhisarlar İdaresinin bu ayın yir· 
misinden it.ibaren piyasaya çıkarmı
ya karar verdiği kolonya şehrimiz.. 
deki kolonyacılar arasında telaş 

uyandırrnı§tır. Bu milnasebetle ko
lanyacılar yarın Sanayi birliğinde 

bir toplanh yapacaklardır. Dün ken
dllerile görüştüğümüz tüccarlar, 
şunları söylemektedir: 

katların tayin ettiği Ucreti vermi
ye muktedir değild\r. Kanunun sa
rahati hll!fına haizi ehliyet olan 
bir ahıs da mutlak avukata arzu-

Alemdağı cıvarında feci 
bir kaza 

- İnhisarlar ispirto fiatlarını U· 

hal yazdırmıya ve bu arzuhal mu
kabilinde muayyen tarife dahiUn
ae para vermiye icbar etmek Ade
ta bir inhisar değil midir? Bu ka-
nunun ruhuna uyar mı? 

Kastamonuda emekli yarbay 

Ali Ruhi Kaynardağ 
cuzlattı. Fakat esnnslann gümrük~, .. -------------
resimleri pahalı olduğundan blttn- POLiSTE : 
bi biz de yaptığımız kolonyaların fi. 
atlarını ucuzlafamadık. Halbuki İn- ı Tramvay ile ef arabası müsademesi 
hisarla.. ispirtoyu kendisi istihsal cAynalımescit> te mezarlık soka· 
ettiği için bize nnzaran kolonyayı 1 ğında 10 numarada oluran Dursu; 
daha ucuta mal edecek ve bii ola- dün e1 arabasile Tünel caddesinden 
rak daha noksan fiatla piyasaya c;ı-
karacktır. geçerken 437 numaralı vatman Ha.-

Bu vziyette kolonyacı erbabının 

zararını mucip olacaktır. 

Yarın yapılacak toplantıda kolon
yacılann imaldtı daha ucuza mal 
etmek çareleri düşünülecektir. 

YVVVVVVV'..,,..,.VV'VV'..,,..,,...,,..,,.~~""'""'""' 

llELEDITED• ı 

Mısır Çarşısı Meselesi 
Mısır çarşısı esnafının çarşının 

yardımcı hal olarak kullanılmak ü
zere istimlAk edilmemesi için Bele
diye Riyasetine verdikleri istida ü
zerine Belediye Reisi, çarşı esnafı 

tarafından seçllecek iki murahhas
la görUşmek istemişti. Dün seçilen 
bu murahhaslar, Belediye Reisini 
ziyaret etmi !erdir. 

Otellerln ıelahı için 
ahnacak t dblrler 

İstanbul otelcileri cemiyeti, Be -
lediye Riyasetine İstanbul otelleri
nin ıslahı için yapılabilecek işleri 

gösteren bir proje vermışlerdir. Be

lediye 1ktisat Müdürlüğü tarafın -
dan tetki'k olunan bu projenin tek
lifleri gayrikabili tatbik ve çok indi 
tecrübelere müstenit görülmüştür. 

Binaenaleyh meselenin rasyonel 
halli bakımından projenin kıymeti 
olmadığı anlaşılmıştır. 

Belediye, İstanbul otellerinın mo
dern bir şekilde tanzimi ve organi
za yonunu temin maksadile mer -

sanın idaresindeki tramvaya çarpa

rak sağ elinin baş parmağı sakatln
mışhr. 

Arkadatının kulailını 
ıaırdı 

Evvelki gün Büyüka.daya glııen 

Vangel ile Andon isminde iki arka

daş; orada biribirlerile kavgaya tu
tuşmuşlardır. Bu esnada Andon ar

kadaşının kulağını ısırmıı ve yaka-
lanmıştır. z 

Bir çöpcUye otomobll 
çarptı 

Beyoğlu Temizlik amclesinden 74 . 

numaralı Hüseyin, dün çöp arabasl

le f stiklal caddesinden geçerken 74 

numaralı hususi otomobil çarpmı§, 
hafif surette yaralamıştır. 

Fabrikada yangın . 
Dün ~abah saat 8 de Balat vapur 

iskelesinde Saminin iplik fabrika

sında, elektriğin kontak yapması 

yüzünden yangın çıkmışsa da ame

leler tarafından söndürülmüştür. 

Arkadatına bıçak çekti 
Sarıyerde Yenimahalle caddesin

de oturan Nazif ve Şakir isminde i

ki arkadaş. dün biribirlerile kavga 
etmişlerdir. 

Kavga esnasında Nazil Şakire bı
çak çektiğinden yakalanmıştır. 

kezi Cenevrede bulunan bepnelmi- ============== 
lel otelciler cemiyeti katibi umumi-

liğine bir mektup yazarak bu hu -
susta alınabilecek tedbirler hakkın
da malumat istemiştir. 

P.-ostun mefgul olacajı 
lfl•r 

Şehircilik mütehassısı Prost, E. 
minönü meydanı ve Tepebaşında 

SAMSU:S \?ERU MAl ... LAR 

Sl~RGISI 

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

• 
yapılacak tiyatro binası projeleri Yeni içtimai ahlak yerli malı 
üzerinde çalışacaktır. Bay Prost, kullanmağı emrediyor. 
ayni zamanda Taksim kışlasının, Yurttaş; 

Belediye tarafından alındıktan son- Daima yerli malı kullan. 
ra alacnğı vaı.iyet üzerinde ve Tak- Ulusal Ekonomi 
sim kışlasından Vah konağı kar§ı-

ve 
sındaki yeşil sahaya kadar olan Arttırma Kurumu 

kısmın tanzimi ~i ile meşgul ola - :============= ca'.ktır. 

Aemdağında Umraniye kö~ündcn 
geçen Jirayir adında birinin idare· 
sindeki 982 numaı.'alı hususi otomo
bil, sokakta oynamakta olan ayni 
köyden· Ahmedin 6 yaşındaki kızı 

Hidayete çarparak muhtelif yerle
rinden yaralnmışlır. O esnada Hi~ 
dayeti kurtarmak istjyen Fethiye 
ismindeki kadını da başından ağır 
ve tehlikeM surette yaralamıştır. Bu 
sırada otomobilde bulunan Edvard 
adında bir genç cd ani olarak yapı
lan firen sarsıntısından başı otomo
bilin kenarına çarparak yaralanmış
tır. Yaralılar Hayda:rpaş nümune 
hastanesine kaldırımışlardır. 

urı18AT tŞLERl ı 

Yerli Mallar sergisinde 
Hatay pavyonu 

Bu sene tekrar Galatasaray'da a
çılmasına karar verilen 11 inci Yerli 
Mallar Sergisi için yapılan hazırlık
lar ilerlemektedir. Şimdiye kadar 
iştirake karar veren müesseselere 
göre bu sene serginin diğer senelere 
nazaran daha muhteşem olacağı an
laşılmı§hr. 

Bu sene, Hatay sanayicileri de 
sergiye geniş mikyasta iştirake ka
rar. vermişlerdir. Hatay tüccarları 
sergide sabun ve ipek mamulAlı 1eş
hir edeceklerdir. 

Vali ve Belediye reisi LUt'fi Kır
dar sergi ko~itıesi fahri reislifıini 

kabul etmiştir. 
~,...,.... ,..,....,...,.."'.,,.. "' ..... ~ 

ı>ENtZl.ERDE ı 

Deniz Ticareti Umum Müdürü 
Ankaraya gitti 

Evvelki gün Ankara'dan şehriıni
ıc gelen Deniz Ticaret Umum Mü
düril Zeki, dün Ankara'ya gitmiş

tir. Umum l':Tüdilr, yeni merkez li
man teşkilatı ve kadroları üzerinde 
tetkiklerde bulunmaktadır. 

Birbirini döven kadınlar 
Halıcıoğlunda Dere sokak 2 nu

marada oluarn Anna ile ayni yerde 
mukim Sultana, dün biribirlcrfle 
kavga etmişler ve yekdiğerini döv
mü lerdir. Polls. kavgacı kadınları 
yakalamıştır. 

Tramvaya atlamayınız 
Bepekten EminönUne gitmekte o

lan 1023 numaralı vatman Kemalin 
idaresindeki tramvay arabasına, di\n 
koşarak binmek istiyen Tarlabaşın
da oturan Yorgi diişmüş ve ayağile 
elinden y:ıralanmı.stır. Yaralı hasta. 
neye kaldırılmıştır. 

Denize girdi yaralandı 
Kocamustafapaşada ikinci çıkmaz 

5 numaralı evde oturan Osman •i· 
lu 12 yaşında Mes'ut, evvelki gün 
denize girmiş, fakat. başını t~lara 
çarptığından yarslanmı11tır. 

Almanyanın umumi s!yasetl~ 
.izah eden nutuklar ve iki siY"" 
zümrenin karşılıklı faaliyetlcrindeJI 
sonra sesini işittirmek, cihan e.f!>~ 
umumiyesine harici siyasetini iP"' 
sırası İtalyaya gelmişti. Mihveri# 
umumi siyasetini takip edenler, ~ 
Mussolininin Torino'da söyliyecer 
nufkun esas hatlarını bilmiyor d~ 
ğillerdi. Fakat İtalyan BaşvekiliftiO 
son nutku, her zaman rastlanan :rıu· 
tuklarına benzemiyordu. ŞüpbefİS 
ki İtalyanın, bu nutukta, eski talt?P' 
]erinden vazgeçmemiş, iddialarınd81l 
geri dönmemiş tavrı görülüY0'· 

Bilhaşsa Fransanın, İtalyayn :ıcarf 
bazı tecavüzkarane tavırlar aldığıl1 
ihsas ediyor. 

Bu nutukla İtalyanın, ve dolayı· 
sile mihver siyasetinin son zaınaıt' 
larda diplomasi sahasında bazı :ıııU
vaffakıyetsizliklere uğradıkları 11 

mihver devleilerinin istilacı bir si-
yaset takip etmediklerini ciharı' 

ilan etmek hususunda büyük bit 
mesai sarf ettikleri de anlnşıııyor· 

Mihver siyaseti ezcümle, AVflJ • 
pada ve bütün dünya piyasalarınd" 
daha doğrusu iktisadi sahada ınür 
kül bir vaziyette bulunuyor. !stib' 
sal ikuvvetlerinin mühim bir ıosırı1' 
nı, harp sanayilne, ihtiyat ktı' vet· 
}erine hasreden mühim bir say ııJl' 
surunu atıl bırakan hu iki devıet. 
bu hareketlerinih aksülfımelini got· 
mekte gecikmiyor. 

İtalya, M. Mussolininin ağzile, />.''' 
n padn bir anlaşmanın imkanst1 
olr.1adığını da ileri sürüyor. Ve bıJ 
ara~fo soğukkanlılıkla hareket edil· 
diği akdird.? harbi muhakkak göS' 
tcrcce.k bir vüs'atte ve ehemmiyet! 

meseleler mevcut olmadığı ve />.'' 
rupa siyasetindeki düğümlerin J<ı' 
lıç kullanmadan çözülebileceğini de 
ilan ediyor. 

İtalya, bu suretle bir anlaşma irıı' 
kanını ileri süreı·ken, harp ihtinl9' 

linin de mevcut olduğunu, yani 1<8' 

rarsızlıktan dolayı herhangi bir }lB' 

rekete tevessül edilebileceğini ihS-' 
ediyor. Bu sözler, İtalyanın ve ınilY 
ver siyasetinin arzu ve ümit ettıJi 
semereleri eline alamadığı ve alY 

mıyacağım da görünce vaziyetin ııe 
şekil alabileceğini düşünüyor. 13~ 
da, Torino1daki nutkun adeta fa.Ş s 
harici siyasetinin bir müdafaası 
şeklinde tezahür etmesine amil ohı' 
yor. Filha'kika, İtalya, son nutkıJ11 

tetkiki neticesinde, Almanya i~e 
birlikte bir müdafaa siyaseti tsJtıP 
etmeyi şiar edinmiş gibi görUnilyot· 

İtalvan hükumet reisinin, Baıt~ 
denizinden Hint Okyanusuna kadBf 

uzanan bir kütlenin mevcudiyetifl" 
den bahsetmesi de manidardır. ..,, 
daha ziyade bu kütlenin müdafa' 
bakımından ehemmiyetini tebarii' 

ettirmektedir. İş bu raddeye gelilY 
ce, mihver siyaseti için, haUhaıJ' 
diplomasi faaliyetlerinin semer' 
vermesinden, yani sulhlin idaJJl~ 
için yapılan mesaiden kuşkulanJ119' 
mak gerektir. Zira bu faaliyetıcrdtı 
Roma ve BerJinin de söylediği gıbL 
A vrupada ve bütün dünya yüzüncl' 

muvazenenin muhafazası, sulh )lll' 

linin devamı müşahede ediliyor. 
Neticede M. Mussolini, mihver si• 

yasetini, nutkunda daha ywnuşıı• 
bir tarzda ifade etm~ ve harid sı• 
yaset meselelerinin istedikleri g1bl 
tezahür etmemesinden düştükleri 
inkisari hayallerin yanında, uzlnşfll' 
ümitlerini, uzak bir ihtimal de 01' 

sa mutlak surette bir kenara atm'' 
mıştır. 

Dr. Reşad SAGAY _____________ ./ 
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• 
ili Şe imiz ussolini 'nin 

T Ürk - in g iliz 1ti1af1 N u t k u An;:~· ."~:.~~~m:nu 
Ve So t G •• •• •• (B~ tarafı 1 inci sayfada) Ankara, 15 (Telefonla) - .Milli 

1 

vye oruşu , ye hesap vermek mecburiyetinde ol- J f I" f l Şefimiz İsmet İnönü; geçen hafta Bir ngiliz gazetesi, nutkun ngi ız - t yan maçı 
duklarını niçin düşünmüyor? !tal- olduğu gibi evvelki giın de Hı-

f zvestiya g zatesı" b k yan İmparatorluğuna ~meJ te§kil kadar bile alaka uyandırmadığını yazıyor podroma teşrif ederek at yarışı -
"'" U pa t ede a llı k k d"'k""k H b · tan rmı seyretmişlerdir. İsmet İnönü, efka"n umum· . ın, sovyctler birliği n z ,.a ırı o u a eşıs 
ıycsınce sulhu t k . . . öyle bir tarzda eıe geçirilmiştir ki, D d" . b' t k .. I lf' yarışları sonuna kadar büyük bir 

yardım gı"bı· t l""kk.' n a vıyesıne hır , ondan dolayı iftihara artık bu asrın UÇB UR yem ır nu U SOY Bul dikkat ve alaka ue takip buyur-
e a l olund ğ k . d d ı·kk" . 1'-h" t muşlar, bil5hara haıkın surekli al-u UDU cıydedı·yor vıc anı, uygusu, te a ısı sa tt ıye Paris, 15 (A. A.) - Mussolininin nutku mutedil addetmekte, fakat 

ı ı B b" d ı t i · "ft'h 1 kışlan arasında yanş mahallınden Moskova, 15 (A A) - - vermez er. u ır eve çın ı ı ar dün Torino'da söylediği nutuk, vakayiin tahrif edildiğini kaydeyle-
J3.run bildiriyor: • . - Tas a- ı mış ve Türkiyeninltendi harici si- edilecek bi: muvaffakiyet değil, kı- Fransız matbuatında hiç bir heye- mektedir. ayrılmışlardır. 

•- 1 y tin zarılacak bır harek tt" Milli Şefimizin localarında Ha-~vestiyn g t · .. nse e hiç kimseni ·· d h 1 · e ır. can uyandırmamıştır. Torino1 15 {A. A.) - B. Mussoli-
d aze esı Türk • 1ngiliz .. n mu a a esme · D · k d kt ·rt· riciye Vekilimiz B. Şükrü Sara-

eklarasyonu h 1 musaade edemiyece-· · b"ld· · ucenın ar a.!'iın a gerçe en 1 ı- Gazeteler, Avrupa devlet adam- ıu, yeni inşa edilen bir sanayi fabri-
na asrettiği başyazı ti gını ı ırmış- h .d'l k · l k ik d v·ıa· - coğlu He, eski Müdafaai Mıllıy" e 

sında diyor k". • r. ar e 1 ece ış er c s egı ır. larının mütemadiyen söz söyleme - kasının açılışı mcrasimınde, 50.000 
ı · s Fcrd· · d k k t d Bakanı General Kazım Özalp, «Türkiye ·1 1 :'1 ovyetJer Birligıv. h ...ı ı vıc anın ısaca cşa ave > a ı- leri neticesinde nutukların kısmen amelenin önünde söz alar~k bu açışı 

b. ı e ngııtere arasınd . • er nereııen ,.... b' f . h 1 kl Belediye Reisi B. Nevzat Tando-
ır karşılıklı y d a gelırse ge!sin sulh davasın .. nı Yerece5ı ır acıayı atır atma a ehemmiyetlerıni kaybetmiş olduk- yaptıgında ndolayı memnuniyetini 

1 ar ım paktının hazır . • ın mucs- 1 k d"" - k hl"k ğan da bulunmuşlardır. 
anmakta olduğu b" . - sır surette müdafaasının . on arı ıyrnetten uşurrne te ı ·e- tarını yazıyorlar. ifade etmış ve ezcümle demiştir ki: nu ıldıren deki d" organıze . k l ' . _________ ....,_..__. 

rasyon tecavU .. .
1 

il· e ılmesini istihdaf eyl' b''t'" sıne maru7. a ıyor. Duce nın sulhU Nutuk, Londrada aliıkasız cDün, Torino halkı ve beni dinlı-
' zun ı erde muhtem 1 ıyen u un h f . . ı· . H -k 

genişlemesi tebl"k . e gayretleri daima memnu . tl mu a aza ıçın e ınden gelen gayreıt karşılandı yen bütün iatıyan millctıle dünya- atay J tısat 
.. ı esı karşısında v ı~ nıye e se- .h . . b beş" 

nıuessir bir sulh ce hesi . . e amlamıştır. Sovyetler Birliği bu ı tıyar etmcsı eş on Ha ıstan Londra, 15 (A. A.) - Gazetelerin nın diğer muhtelü yerleri önünde, 
lunda atılmış adıml~rdan t:~lı Yo- yolda, Türkiye tarafından ya~ılan fethinden daha alkışlanacak bir in- ancak birkaç tanesi başmakaleleri- beynelmilel vaziyet hakkında aza- M Üsteşarı 
olarak teltıkki edil eı· . adım gayretleri kendisile do"tane .. sani zafer olur. ni Mussonninin nutkuna tahsis et- mi vuzuhlu konuştum. 
d m ıdır Fevkaır ., muna-

e vehamet kesbeden ent~ ı- sebetler halinde bulunduğu için bit- Bu bakımdan, Duçe'nin nutkunda mektedir. •En kat'i şekilde sulh arzu~uzu Bir müddct'tenberi şehrimizde tet-
"aziyetin tesiri altında su~~syonal tabi daha bliyUk memnuniyetle mH- 1 hiç beğenmediğimiz bir nokta şu- Daily Mail, Duçenin dünkü be - tekrar teyit ettim ve, fakat bazı kiklerde bulunmakta olan Hatay İk-
devletıer,, tccavilzü b' u seven §ahede etmektedir dur: Biz. diyor, büyük demokrat yanatının Londrada İngiliz - İtalyan meselelerin kronik mahiyetleri her- tisat müsteşarı Celal, dün akşam 
§afına kıı k n u günkü inki- Sov"~ t'\ Bi ı ·ği· • ·ı devletlerden bir metre murabbaı a- k d ı·k d ad~ k · · b" t hl'k t k'l d Ankara'ya gı"tmı"şti ... Mu-stesar İsla11-l l"§ı oyma]{ için t k"I" "'"'"' - ır ı ı e Türkiye ~- maçı ·a ar a a a uyan ırm ı6ını es ıçın ır e ı e eş ı eme en .u • 

anmayı mUmkiln kılacak i ı at- rasında ıncvcu{ aostluk geçen son- razi, bir tek insan bile almadık, ne- yazmaktadır. hallcdilmeleri lazım olduğunu da bul'da bulunduğu müddet znrfınd:ı 
v~ıtaınz: bulmağa çal~~k~n ~e b:ha:.cıa Türkiye Hariciye Vekili B. den bu kadar hiddet ediyorlar? Matbuat, sureti umumiyede bu söyledim.• hat.ay ile ana vatan arasındaki ticad 
~rkiy ıle lngilterenin akd t ad!. Şukru Saraçoğlunun Tass muhabi:-i- Bu kadar ine~ bir zekAya ve anla- - -- münasebah arttırmak için alakadar-
azırlandıklnn pakt, h e mege ne verdiği bir beyanatta söyl d·-· yışa malik olan Du~e'nin ruhunun ş h. M ec . . lırla icabeden temaslardn bul•m-

:rctte mu akkak s "b" e ıb'l d l e 1 r s tecavüzün, · Avn.ıpanın u: gı ı, boş bir siyasi efsane değil fn- erin iklerinden fışkırmış bu hayre- muş ve bu arada Ticaret Odasında 
nıın~kalannı da §Ümur· Yen~ kat mebdeinin Tilrkiyede ve Sov- ti tarihte İ7. bırakması l~zım bir ru- da bir müddet meşgul olmuştur. 
iÇerisfne almasına nıani uolçer~vesı Y_e~ler birliğinde yeni rejimlerin tı'•- hi vesikadır. Fikrimizce, dünyanın ,. Müsteşar dün kendisini ziyaret e-
gine rnUessir vasıta 

1 
_aca Ye- sısındenberi vukua gele b" .. k bütün felAketi işte bu hayretin al- \Battarafı 1 inci sayfamızda) inşasına. den bir ıırkadnşımızn şunlnn söylc-

h ı o an zınci l · n uyu c- 6 B ·· b · r ·ı n l d . .. .:1...ı~alaıınihn birini teşkil 
1 

r enn hemmiyetli hadiselerden almış bu- tında saklıdır. Almanya ve İtalya'yı lım satımının eski gedik usulünü - eş yuz ın ırası ı e .ye e ı- mişlir: 
~r. ey emek- lunan blr vakadır. - kaplıyan bu hayrettir ki, insanları iktisap etmemesi için Belediye za- ye namına yaptırılması henüz ta - c- Suriye gümrükleri Hatay mal-
f Bizzat TUrkiyenin hayati Bir taraftan Türk milleti ve di- bu~ün anlaşmaktan menediyor ve bıtası talimatnamesine bazı madde- savvur halinde bulunan ekmek fab- larmdan resim alınıya başladıktnn 
aa~an da, kendisine bu si men: ğe~ taraftan Sovyetler Birliği millet- h:ırp kabusu icinde bedbaht olmıva lerin ilavesi uygun görüldüğüne rika ı yaptırılmasına. sonra Hat.ay - Suriye ticareti doğ-

datavsıye etmesi iunirdir. Fnk Y~tı lerı ar-asındaki dostluk yakınlarda, mahkum bulunduruyor. Mussolini dair teklif te İktisat Enmümenine Encümenin mazbatasına göre, rudıın doğruya ana \"atana teveccüh 
,,,,, k~ydetmek Ülzunclır ki bat,.şunu S?vyet hükumetinin Ankarada 'l'ür- açıkça divor ki: Ey İngiliz. Fransız havale olunmuştur. Butçe ve Nafıa Encümenleri prog- etmistir. Ancak Hatay pazarl .. rı ıle 
~euvrkıye, kendisine teca~ ~Yuohld~, ~ıye Cümhuriyeli ile yaptığı müşa- ve Amerikan milletleri. biz size te- Bundan sonra istanbulun imarı ramının beşinci madde.::ıini teşkıl e- Türk tüccarı rı arasında sıkı bir tc
buı~tı_er cephesine iştimke -~~ B\ercl~rle de son ifadesini bulmuştur. cavüz etmiyoruz, yerlerinizi almı- için yapılacak (5) milyon liralık is- den tanzifat amele&ine koğuş ve mas olmadığı için Hatay muhtaç ol
f -mnga çalışaıı mütecavizle . ·~:uuh ı u fıkir teatileri, bu giinkü entcr- yonız. Biz. yalnız ufak tefek. kimse- tikrazın sarfedilcceği yerler hakkın- motôrlü ves ıtine garaj imalı için duğu b;rçok malları güçlükle temin 
e ~B bbUsierine maruz 'Kaı:nıştıı a- nl asyonal vaziyet üzerinde iki mem- j siz ve kuvvetsiz milletlere hücum e- daki bütçe encümeni mazbatası 0 - ayrılan yüz bin liranın, istikrazın etmektedir. Bunun önüne geçilmek 

urada De .__ r. 1 eket arası d k' ·· divoruz,· onlann ülkelerı·nı· "'le gcçı·- kunmuştur. maksadına uygun olmadığı ileri sü- rra'"·cc;ıle Hatay'da 100 000 lira ser-
Poll.,.:_h c u~clıe diploınatishe ı"kı" d n a ı gorU§ birliğinin ve " b " ~ e Co evlet d riyoruz ve daha da geçirmek istiyo- Evvelce yazdığımız gibi, 5 milyon rüluyor. Ve beşinci m ddenin çıka- mavcli ve muteber tüccarların iştıra 
ilin 111-. ITCSpondance. gazet-~·- nı f . arasın a dostluğun sulh l ·ı b (1) . . d ,, 
Jn k ~unısuz tavsiycleıini .. a~ı en natıne olarak takviyesi arzu- ruz. Bizim nüfusumuz kalabalıktır, liranın sarf programı şu idi: rı ması ı e u paranın ıncı ma - kile bir (İş anonim sirkeli) kurul-

e. ıcnp ed B ~~t- sunun mü h d · · işlihamız uerindedir, bulundu~,umuz l - İşbu beş milyon liradan, üç deye ilavesini ıstiyordu. Buna az. - muştur. Bu s.irket Türki\., ile Ha-
le 'N,_ • er. u Yan resınt şa e esını miiınkün kıl· "' - d z·h· U ı 'dd l · · · ' "'urkiyeye dern . gaze. mıştır. dar hudutlara sığamıyoruz. Etrafı- milyon lirası şehrin muhtelif mahal an a ıt ra • şı et e ıtıraz ettı tay arasında yapılacak ticaroet'i fcv-
letile ·· • okrası memleket ti · d ı ak ''Ollar e ve n addenin tekrar ilavesini istedi. &<irilşm ı - So tl mızdaki bu kolay şikarları birer bi- ve sem erın e yapı ac .J v kalade kola'-·laştıracak ve Halaydan 
Biye "tnı e ere girmemesini ta . vye er birliği, efkarı umuıııi- d' ~ · · l · sas teskı"l ede Doktor General Refik Münir söz a- " -.. ekte ve . v- Yesı bUt"" rer ele geçirirsek size ne oluyor? sı·- ıger ımar ış erme e • - her hangı· bir mal siparı"şı"nde bulu-
b aynı . ' .. u.n samimi sulh taraftarlan I f b ik l 

una rağmen b zamanda da gtbi l'ürkıyenin İngiltere ile bir k&r- zin yerleriniz geniş; servet memba- cek olan istimlakat işlerine tahsisi- arak ekmek a r asının yapı ması nacak tüccarlar doğrudan doğruy 
kiyenin lllaruz ~J:la _girerse Tür- §ılıklı y rd larınız bol askeri kuvvetleriniz ye- ne. zaruretine işaret ve bilhassa: bu şirkete müracaat edeccklerdır. 
~ere telınUı eylemek~~~~ neti- Sovyetıera B'ı7~~aktı akdetmcsini, rinde. Bırakınız şu gürültüyüi bize 2 - Alınacak paradan bir milyon c- Sut fabrikası yapılıyor. Kat'i Hatay'ın ana vatandan temin et-
i. ' bu •Tavsiyeler~ .. ·. aam~- hiç de-· lır ıgı tarafından daima •Hayat sahas1t tanıyınız, kollarımı- lirası Avrupadan getirilecek otobüs- olarak karar verilmiş. Buna mem - mck mecburiyetinde bulundu~,u i·,,_ 
uuatı ' 'l'ürkıye m t 1 gışme<. en mildafaa edilmı·., bıı- ı 1 b t b .. Jer· b lu11acal'fı ga nun olduk. Fakat ekmek fabrikası r; ve efkarı · a - tınan evrem~cl 

11 
• " 7.1 tutmayınız, istediğimiz gibi jU er e u 0 0 us ın u 6 - neden ipliğe kadar birçok maddel~r 

Ve Yerinde umumıyesinin haklı rl · ı:ıu ıan takviye::;i esı>- k rajların inşasına henüz hali tasavvurda, deniliyor, 
ntukabetcsı· ile ka'l'Ctılan- tine bir yardım gı'bı' tela~kkı· edecek- üçiik, geri, beceriksiz, kabiliyetsiz · . ., B 1 B 1 vardır. Deri, kösele, sabun imaline 

• '!ıl' _ 3 Yüz bin lirası cebrin en mü niçın. unu an amıyorum. i iyor-• r. kavimlerin haklarndan gelelim, kar- - · ' ı;- • ynnyan sütkostik, ipekli kadın ÇO· 'n .
1
. şılıklı safamıza bakalım. him dertlerinden birinin izalesi için sunuz ki, bu millet, ynlnız ekmek rabı ve buna mümasil birçok mad. 

lJ gı l.Z S süt fabrı"kası yaptırılmasına yivor. Hiç olmazsa bunu do"'ru dü-- OV)'et l Bir insanın zihninden böyle birşey · " 
6 

deler. Bu ihtivacın karşılanması i· A S /h p k 3 - Üç yüz bin lirasının hal ci- rüst yesin. Ekmek fabrikasının mu- . t t l"'t l U Q f tn ln geç~se, tahteşşuuru bu gibi ihti· çın stanbul. Bursa ve zmir gibi n a-~ ması ~ raslarln kavnaşmasa Duçe'nin duy- varında bulunan Mısır çarşısının hakkak yapılması lazımdır. san:ıyi sehirlerindeki fabrika S3· 
Y' • • .J ardım b. h ı kl" "f ğ k Vali, izahat vererek cekmek kıb-rn evsıı duğu hayreti duyamaz. Yalnız Duçe y cı ır a şe ıne ı ra ı ma - hiplerinin Hatayla derhal temasa 

g.. •~tarafı 1 ine" _ sadile işbu mahallin istimlak ve ıs- rikası inşası tasavvurunun kat'i ol- 1 . b ki" 
0rüşnıeıerd Fr 1 ea...-.-ada) (B bunu izhar etmenin bu kadar yersiz ge<"mc crıni e ıyoruz. Bütün tüc-

1 e ansa t f &flarafı ı ine" f d lahı için sarfına. duğunu Ye muhakkak yapılacağım• 1 H t TH k 
eri sürülen ara ından i- kizi h · 1 say amız a) bir~ey olduğunu'<> müstesna zekası- car ar ntay c ~ ur Anonim şir· • 

.... ok~~= teklifler ın· gil" 1 Ob ıç de memnun elmı·yecektı'r. 5 - Yüz bin lirasının, ötede beri- söyledi. k 1· · d h . ._ .... -ui ız eri na rağmen takdir edememesine de ·e ı• sayesın e er nevı muamelut· 
l'ii .. 1 llaUı.rına nazaran So n S server de şöyle yazıyor·. de ve kira evlerinde oturan tanzi- Nihayet encumen mazbatası reye " t k ı 1 k ·· b"l ki d 
- '"9 erine dah akı vyet gö- ben şaşıyorum. Büyük demokrasi ıa gaye o ay ı • gore ı ece er ır 

Litvinof ı: ~ ndır. esa:~:tlelridn cevabı, Moskova'nın devlt"tleri işte doğrudan doğruya fat amelesi bölüklerine koğuş yap- konarak, Zahit Ural'ın tt'klifı, na- Bundan başka Hatav hır turizm 
~rını kola' c g tere'nin noktaı· na- t se e e mutavassıt bı"r hal tırılması ve motörlü vesaiti için ga- zarı itibara alınınıyarak kabul o - snhr"dır" M 1 b'"h ar kendilerine taafüık etmiyen bir teh- .. ı . eyva an, a u a\·ası ga-
"et hu .. k11.myeta· kabul etti.ı.1• 1·,...n Sov- d"ğin~ın.ı k .. abulden imt'ina edı"p etme- raj ve tanzifat hayvanları için ahır lundu. t · · ld ğ "bi t 1. k"l " u " x· ı like karc::ısında sulh ve adalet namı- ye ıvı o u u gı o e ı ve na ı va-

l ı taraf d ı gosterec kr M 1" 

rı dığı Öğrenilnıiştır~n an uzaklaştı- it bir cevap e . ır. ~~kova müsa- na seslerini yükı;elttikleri ve böyle H• J • 1 o b • H ' d • •. sıt.al&rı da gayet ucuzdur. 
Sovyet hu""ku" 

1 

anı venrse, Türk - İngiliz bir.bayrak a. çtıklan içind. ir ki, se~- Jt erID o rıca a ısesı • f 
meH d"J"aşmasının teferrüatı da tesbit e- - 'ngı· ı'z K al n Il\esai C{tniye h \1- garple teşriki 1 ince "J "d pati CC}bedlyOr}ar Ve Cihan efkarı e t•hk A l fte • 1 l ~ .r l r 

1 azırd r· 1 ı en e sulh paktma Bulga- JS 1 am arl te JŞI eşrlkı rncsaı· . ır. Ancak, bu ıs anın F' 1 . unmuıniyesini kendilerinin etrafın- H ·ı ~ 
2 d nın Avru • ' ın andıyanın Skandinav a"' mi OpUT ır o.ki kuvv U . . pa nın haliha- ya ve B lt'ık • • da topluyorlar. Berlin - Roma mih- Rador ajansına göre 
nıüstenid rea~is~~~n .muvazenesine etmesi ;eklencı;~11~~~erinin de iltihak veri için asıl korkulacak çember bu- FUhrar yeni inşaat için k •t ·ı · ··ıd·· ··ı Bu seferde buz kitleleri 
Vesi haricine sıyasetin çerçe- dur. Onları maddi ve düşman bir it~ direktifler verdi . omı ecı erın o uru -

Tahmin edil~~rnanıası §arttır. D -- tifak çemberi tehdit etmiyor, efkarı Achen, 15 (A.A.) - Hitlerin tef- mesi nasıl olmuş? ile karşılaştı 
PlAnlannm iefe~e göre Sovyetler anzigde umumiyenin takbihinden husule ti§ seyahatinin ilk günü Achen mm- Bükreş, 15 (A.A.) - Dobncada . Quebec, l5 (A.A.) ~.lngili~ hü-
tında tadiIAt yap

2
lrnata ait kısıınıa~ (Baş tarafı 1 inci sayfada) gelmiş manevi bir çember kendileri- takasındaki istihkamlara inhisar et- Bulgar enalliycti ile meskun bir ka- kUmdarl~nn~n se~~a~ı. tertip c-

Cakıar, fakat PlAnın asına razı ola. dor meselesile iştigale başlamışlar- ni tecrit ediyor. miştlr. Köylerde halk Hitleri gc~er- sabada 'faşlCmlıklnr yapıldığına dair I den ko~ıtegUnnm ure:ısı, huklimdarlnnn 
:nı kabul et:tô---1.. fnt u~urnt halları- dır. ,fol4P\'in Cahıd 1' ALÇIN ken alkışlamak çin sokaklara dol- Bulgar menbalanndan verilen ha- çarşaın a n en evvel buraya 
lerttır. -...~ ,...n ısrar edecek. Leh kütüphanesinin camları tekrar ....................................... -. mu§tur. Bütün evler donatı!rm;tır. berleri yarı resmi Rador ajansı, mu- gelemı~ecekle~ini beyan et.mişti'r. 
t D kırıldı V 1·1 A da Hitler istihkamların bir çok yer- balfıgalı yanlış ve kasdc müstenit o- Bu yem teehhUrc cEnıprcss or Au.s-
»ıta. hususunda antzig 15 (AA . 3 ) er raSJD . larnk ~vsif etmektedir. tralia> vapurunun pek ağır bir seyr 
hfoskovn l" mutabık kalındı Leh k'" .. ' . .) - Dantzıg'deki lcrinde uzun uzadlye aurmu§,- mli- ile yoluna devam etmcsinı· ı"cap et-

" (AA Utupha · in (Battnrafı 1 inci aayfamızda) da! · • d b·ı· t ı tı tef Rndor aJ·ansma göre hô.disclcr -u-• • . ) S d f ne3ın camları ı'kı'ncl aa me\'"7ilennı, a ı ı es sa - ti · b ki .. , "«Yed · - urer e a oJa...,k .. ren sıs ve seyyar uz tJeV<!rf so-
Velk" k e zannedildiğine gö ı u- da11 k .... meçhul şahıslar tarafın- Muhtar, Manisa Valiliğine mahallt tlş eylemiştir. Yeni inşaat için umu- şu suretle cereyan etmiştir: ' 

1 a carn M l re ev- ırılmı<:t.ır. idareler Umum Müdürü B. Faik, Bı"r tayyare fall..n-nsınm müdu·· - bep olmuştur. Bu teehhUr, siy:ı.ot 
"-· Y o otof ·ı t ır mi direktifler vermiş ve sonra ikinci rıK --'L.4' 4u-ı arasında y 1 e ngiltere se- Polonya kom· . ş Elazık Valili~ine MiıNtiye Müfettişi h ttı da ı· ı Uh dis Zamf f uuuuellerin projeferlni nltUstetmek-n apılan g- .. "'eh . A ıserı odaki, serbest 15 a gezmş ır. rU o an m en irescu, re n- tedir 
ıısında bir fn . oruşrneler es- ır rın yan M 1. . . Asım, Çankırı Vall~ine Mülkiye katinde 11 ki0 i oldugu- hniae gecen_ · 

f gfl se . ec ısı nezdınde hadi- 5 
li Qu bec b tan b rnzası hususund ıı - Sovyet paktı YI protesto etmiştir. Müfett-işi Refik Erzincan Vallllğine Valisi Etem Muğlaya, Erzincan Va- hafta Dol>ricndnki malikfuıesüıe gf- c • aş a~a bayrnklar-

JlUştır. a nıutabık kal Mülkiye Müfettişi Osman Nuri, lisi Fahri Malatyaya, Ankara Vali derken 20 kadar haydudun tecavU- la donanmıştır. HlikUmdarlan niha-
Bu g" .. ın- Pre. n-s· - Pol Kırklareli Valiliğine Mülkiye Mü- muavini Salahattin Tokat Valiliği- zUne uğramıştır. Mütecavizler jan- yet karşılıyabilmek için daha müsa-

r t oru§rneıerın. d fettişi İhsan, Trabzon Valiliğine Hu- ne, İzmir Vcıli muavini Cavit Gazi- darmalar tarafından yakalanmışlar it bir hava bckliyen şelirrde Fransız 
e verıcr olduğu .,ft osLane ve cesa- Ve f"k bayrakları direr "!:."yraklardan fa_,,_ 

feıı rc1 -lAıııy - re ı ası Belgrada kuk Müşavir muavini Osman yeni- anteba tayin olunmuşlardır. ve cilrllmlerini tamamile itiraf et- ö u ... 

Lo
e e söylenmektedir e~••r nıah- R" v ı· ı N · T k t V ı· · F · ladır. C! .. l...ı- Fransız olan karalrteıi dr dönüyorlar den tayin olunmuşlardır. ıze a ıs urı o a ı ısı au: mişlerdir. Bunlnrm bUyUk bir kısmı ~uuu 

kova~ a, 1~ (A.A.) - Reut Valiliklerde diğer tebeddülat ta ve diğer bir vali, Vekalet emrine Bulgar, bazıları da Rumendir. Hay- bu suretle tebarW: etmektedir. 
İngU: istihba: ediyor: er Moı. yaF~:~~~5; 1~ ~A.A.) - Yugoslav~ berveçhi itidir: alınmışlardır. dutlar adliye makamlanna teslime- hesindeki Bulgar milmessı7.c'1nlr"i 

•en ~- nıtıkabU tekliflerin fyetiert g~ens aul, Prıens~s ve ma- Balıke.sir Valisi Etem İzmire, eski Ankara, 1~ (Telefonla) - Nüfus dilmek tu.ere kaza merxezine doğnı Başvekil Armaiia Calinescuya bir 
kov::V.Yel cevabı, t--ııt e Verf. k 8 yarısı Postunıa'ya ha- İçel Valisi Tevfik Hadi İsparlaya, Umum Müdilrlü~ünc Dahiliye Ve- yola çıkanlml§larsa da yolda. muka- h 

.. ;c.ı-'-• a__ ~ erentn M r~ et etmişlerdir. Oradan Belgrad'a 6 mu tıra göndererek haydutluğa t;('-
"Yıa.t ~ds, tevdi . 03- gidecek} rd" t Muğla Valisi Recai Balıkesire, Trab- klıleti Müsteşar muavini Sabri, Müs- vemet gösterdiklerinden jandarma- tebbUs eden milletdoaJannın bu ha· 

edıhntşur "h_ e ır. stasyonda Prens ile G · ~ ~ ""lıı' Parfsfa -...~ · .ı-rcnses dö PJ • . zon Valisi Refik Koraltan Bursaya, teşar muavinliğine de azıantep- Iar sllanlannı lffitıanmnk mecburiye. rekctini tasvip etmediklerini ve hay. 
~ Jarrm gUn.t nıahallt enıont, Kont Cıano ve Bur.sa Valisi ŞeUk Knyseriye, Ay- Valisi Şefik tayin olunmuşlardır. tinde kalmışlar ve baydutlardan biri dutluk vnkalarına nilıayet verilme~i-
tf Dklık sum fSfj"k ue s. ,milyar edilnıi§ler~~urlar tarafından teşyi dm Valisi Salim Maraşa, Maraı Va- Mahallt idareler Umum Müdür- Rumen olmak Uzcre bir kaç tanesini ne yardım edeceklerini bildlrdıklerl-
"11n~ l6 (" }U) J fahVjfJ Saflllfl İstasyon y 

1 
lisi Sabri Çıtak Aydına, Ordu Vali- lüğüne de İçel Valisi Rüknettin ge- öldürmilşlerdir. Diğerleri knçmağa ııi ilave cylcmekfeC1lr. 

~ .. 1 ~ B bayrakiarti udgos av ve İt'alyan si Baran Kırşehire, Kırşehir Valisi tirilmiştir. muvaffak olmuşlarCiır. MUdd'eiumu- Calin cu, Dahiliye müst""'arının 
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Zavallı istidacının 
Başına Gelenler 

iki umumhane sermayesi bir ih
ttyara dağ başında fana bir oyun 

oynadıklanndan mahkemeye 
11rildilar 

· Evvelki giln J...:..m,..••P"• 
banoz sermayele-
rinden Ermine ve 
Sevim isminde iki 
kafadar aralarµıda 
anlaprak ayni sa. 
kakta istidacılık 

yapan Kamil is
minde 60 yaşında 
bir adama fena bir 
oyun oynamlşlar

dır. 

Beyoğlu Sı.Jh Ceza mahkemesı. 
intikal eden bu enteresan hadise şu 
suretle cereyan etmiştir: 

Abanozda 41 numaralı evin serma
yelerinden olan Ermine ve Sevim cu
martesi günü havanın gayet güzel 

. olması sebebile Mecidiye köyüne 
kadar otomobille bir gezinti. yapma
yı kararlaştırarak yalnız kalmamaıt · 
için de ayni sokakta istidacılık ya
pan Kamile beraber gelmesini rica 
etmişlerdir. Eskiden bu sermayeler
le arasında küçük bir ihtilaf çıkan 
Kamil bu hadisenin üzerind<m uzun 
zamanlar geçtiği için hiç bir şeyden 
şüphelenmiyerek davete icabet et
miş ve orada hazır bulunan şoför Ali 
Koçun 1590 numaralı otomobiline 
binmiştir. Araba biraz sonra Meci
diye köyüne doğru yol almıya baş
lamı§, fakat Mecidiye köyüne gel
diği vakit' durmıyarak büsbütün 
hızlanmıya başlamıştır. Bu vaziye~i 
'gören KAmil, yanındakilere nereye 
:gideceklerini sormuş, fakat bir ce
vap alamayınca bağırmak istemiştir. 
İşte taın bu sırada her iki tarafında 
oturan sermayeler üzerine çullana
rak ellerinde bulunan mendillerle 
ağzını kapamışlardır. Buradaki ka
labalık muhiti bir an evvel gecmc-
1eri icin Ermine şoförün kulağına 
birşcyter söylemiş ve araba büsbü
tün hızını arttırarak 12 nci kilomeı-. 
rede Bahçeköyün üzerindeki hali 3-

razide durmustur. Buray:; geldikleri 
zaman Ermine şoföre: 

-- Haydi!.. 
Fakat soför, ihtiyarın haline acı

dığı için dövemiyeceğini söylemiş, 
bunun üzerine azılı sermayeler so
före parasını vermiyeceklerini söy
lemişlerdir. Şoförle kadınlar arasın
da münakasa gecerken Ermine nam 

· sermaye o sırada tesadüf en oradan 
gecmekte olan bir çobanı çevirmiş 
ve kendisine beş lira teklif ederek 
KAmili istediği gibi dövmesini söv-
lemişlerdir. · 

Bu teklifi çobanın da kabul etme
mesi üzerine iki sermaye fena hal
de kızarak Kamilin üzerine hücum 
etimşler ve sonradan kendilerine 
yardım eden şoförle beraber zavallı 
adamcağızı bir güzel dövmüslerdir. 
Bunu takiben de ihtiyar istfdacıyı 
otomobilden aşağı itmişlerdir. Vilcu
t!ünün muhtelif yerlerinden berele
nen zavallı ihtiyar da parası olma
dığı için tA şehire kadar yaya gele-

1 rek mahkemeye müracaat etmiştir. 

Gülhane müsamereleri 
Gülhane hastanesinin dokuzuncu 

müsameresi 12/5/939 da Profesör 
Kemal Hüseyinin başkanlığında 

Prof. Abdülkadir Noyan tarafın
dan Poligloboli vak'ası. Prof. Bur
han Urus tarafından çok nadir bir 
hiperkeratoz ihtiyozüorm jeneralize 
tarda vak'a&ı, Doktor Faik tarafın· 
dan kısa dalga ile linüzit tedavisi 
Doktor Kemal ıtarafından Derkum 
hastalığı, Doktor Fahri tarafından 
kalp romatizması ve tedavi ile alı
nan netice. 

SQze i§t.irak edenler: Profes6r Ab
dülkadir, Nazım Şakir, Mura!, Nüz. 
het Şakir, Vahdi, Burhan Urus ve 

! Dodi ktor Vasfi Yener lftirak etmişi~ 
r. 

Filistin asllarinln rıısı tıslf ı olllu 
ra Jinı kaçtı 

Bağdad, l~ (A.A.) - Filistbıde
ki isyanı idare eden Arif Abdülzaz. 
zak, Palmire gelmiş ve orad; teslim 
lkhıktan IOJll'a tekrar tbar ebnis
tir. Beraberinde büyük milftinin Rk· 
rabasından biri varilır. AbdWraz
Jak, Sttkrtl Sak&iitmı alfmda .eya-
laat etmektedir. -. 

Hasan Ogün Akşama Ka.dar 
DOğüşmeğe MuVaffak Oldu 

Benli Hatunun Yanına Vardığı Zaman Tamam 
Bulunuyordu Yedi Yerinden Yaralanmış 

39-

Birdenbire Hasa.om atını Kara Vezire çe\.irdiği 
görilldü. Kara Vezir yüksekçe bir yerde atına bin
miş duruyordu. Yanında da iki muhafız vardı. Bu 
!jeytan gibi süvarinin kendisine doğru geldiğini ve 
elindeki uzun kılıcı salladığım görünce korkudan 
bembeyaz oldu ve derhal atının ba.'ını geriye çe\.'irip 
kaçmağa t.eşebbüs etti. 

Hasan bir anda Kara Vezirin yanma \'armıştl. 
Onu Ukönce iki muhafız önlemek istediler. Fakat 
Hasan yddınm gibi kendilerine çarptı. Hem kendi 
atı, hem de iki muhafızm atlan bu çarpışma sonunda 
devrildL Hasan, bu çarpışma anı yaklaşınca ayakla
nın inengiden çıkararak semerin üzerine toplamış 
ve çarpışır çarpışmaz bir kuş gibi havada uçarak 
Kara Vezirin üzerine düşmüştü. Kara Vezir bir kar
tal gibi üzerine konan bu müthiş adamdan hayatını 
ancak ~ndislni attan atarak-'kurtarabllmişt.I. 

Şimdi Basanın altında hiç yorulmamış mükem
mel bir Arap ati vardı. Vstellk üç aOa iki muhafızın 
yere yuvarlanma&1, kend181ni takip edenlerin önüne 
bir engel çıkarmış ve bir çoju buna iaiularak düş
müş, taklbin hm gevşemifU. 

O gtin ~ aq•ma Kadar aürmüş, bir türlü 
11.asu eJe geçememlftl. Akşam olup giillet batınca 
takip durdu. Kara Vedrba orôU8U ovanın bir ken.
nna doğru çeldldL Huan cfa yaliiaz ba§ma bit.kin bir 
halele dağa döndü. 

Benli Hatun bu gördüklerinin hakikat olduğuna 
asla inanamıyordu. Bu hakikat olamazdı. Her halde 
rüya görüyordu. Bir adamın, bir fek athmn bütün 
gün bir ordu De harp edebifmeslne kim inanırdı? 

Dağın arkası çok sarp olduğundan gece buradan 
kaçabilmelerine lmkin yoktu. i' egi.ne yol ovadan 
geçtiğinden Kara Vezirin adamları sadece bu yolu 
tutmakla iktifa ettiler. 

Hasanla Benli Hatun da muharebenin ancak er
t.esl gttnU devam edeceğini anlamışlardı. 

Kara Vezirin ordusunda yer yer ateşler yakıl
mıştı. Askerler okadar şaşkın idiler ki ağızlannı bı
çak açmıyordu. Kara Vezir de attan dU!tttiğünden 
oldukça yaralanmıştı. 

Hasana gelince o da tam yedi yerinden yaralan
mıştı. Gerek takip esnasında, gıerekse çarpışmalar 
Anında yedi Y.erinden yara almıştı. Bunlann çoğu ok 
sıyırmaları ldf. V akaa hiç biri vahim değildi. Fakat 
ne de olsa kendishü oldukça halde dtişünnilştu. 

Benli Hatun Basanın yaralarım ihtimamla sar
dı. Hasan da adamakıUı yonıldujundan başmı Benli 
BatunDD dlz1ne dayıyarak uykuya daldı. Böylece sa
atlerce keıadislnden geçmlf olarak yattı. 

Basan gece yansma doğru kendisine gelerek 
oyandı. Benli Hatun gözünü bir defa bile kırpma
IDJtfı. Basan bDDa 11e2rek: 

- Ben çok uyudum. 81.ru da aen uyu, ben nö
bet beklerim, dedi. 

llesaaın 8e8I çok zayıf oaluyordo. Beall Hatun 
bana farketti. Ayni zamanda Basan a~şler lçbıde 
J'UUYOrdu. Benli Hatun: 

- Sıen çok yorgonson Basan 1 dedi. Zarar yok. 
Sen uya, lsUrahat et. Bea bi9 yorgun clelDh, dedi. 

Uzaktan uzağa Kara Vezirzadenin askerlerinin 
haykırışlan geliyordu. Ha.sanla Benli Hatun şimdi 
gözlerini o fstikmet.e çevirmişler, bakıyorlardı. 

Kara Veziıin askerleri her tarafta büyük ateş
ler yakmışlardı ve ovama muhtıelif yerlerinde bir 
atın atbyamıyacağı kadar geniş hendekler kazıyor
lar, duvarlar örüyorlardı. Bunu yapmaktan maksat
lan kolaybkla anlaşılıyordu. Her hal ve karda Basa
nın ellerinden kaçamaması için icap eden tedbirleri 
ahyorlardL Hasan: 

- Felaket! diye mınldandı. Yana imkanı yok 
ellerinden ku.rtulaouyacağım. O zamana kadar susa-o 
Benli Hatun: 

- Hasamm ! diye söze başladı. Senin yaptığan 
!jey okadar bUyUk, okadar inamlrnaz ki artık seni 
tut.salar bile hiç bir !jeref kazanamazlar. Görüyonım 
ki, babam, seni yarın mutlaka tutmak için her t.ed· 
biri alıyor. Yann ne yapsan bu 2000 askerin elinden 
kurtulamazsın. ~ aşıp kaçabDmemlze de lmk&n 
yok. Binaenaleyh yapılacak bir !jey kalmıyor. 

- Bay..-, öyle düşünme! Vmidlıüı kaybetme! 
Allah büyüktür. Sabahleyin kendimi daha iyi hisse
deceğime kanllm, Biraz taWm yaver giderse ellerin
den yine ~· Yine onlan akpma kadar 
oyalar, bir kısmmı da temizlerim. 

- Ya öbür gtin! 
- öbür gtin ~Ü? 
- Evet., haydi diyelim ki yarın da seni tutama-

dılar, öbür gün ne yapacaksın? Hem yann da Allah 
göstermesin, bir iki yara alırsan, öbür gün için büs
bütün halsiz dtişersln. Binaenaleyh kurtuımak Jçin 
başka bir çare bulmak lizundır. istersen, ben bir 
defa daha babama baş\.'Urayım. Sen burada kal. Ben 
ordugi.h.a giderek babama yalvarayım. Belki bizi af
feder. 

- Ya bu ricaDJ kabul etmez ve bir daha seni 
bırakmazsa? 

Benli Hatun bu suale bir müddet cevap veremedi. 
Sonra: 

- Fakat yapacak başka şey yok! di)e mırıl
dandı. 

Bu esnada Kasanın aklına, birdenbire bir şey 
geldi. 

- Aklıma geldi. Babam bana Çşmhbelden ayrı· 
h.rken saçından öç t.el vermlş, başın sıkıldığı zaman 
bunlar yak demişti. 

Hemen koynundan bu öç kıh sardığı bir bez 
parçasım çıkardı. Basa.ola Benli Hatun şimdi bu üç 
kıla bir kurtancıya bakar gibi bakıyorlardı. Hasan 
derhal çalmıağu11 yaktı ve üç kılı tutuşturdu. Kıllar 
hafif bir cızu1i çıkararak yandılar. 

• Köroğlu birdenbire gözlerini açarak dalmış ol· 
dup derba uykudan uyandı. Kalbi hızlı bıdı çarpı
yordu. Etrafına bakmdL Biç bir !jey göremedi. Hal
buki o, suıki vtacudttne öç kama saplanm11 gibi bir 
feY doymuştu. Birdenbire aklma oğlu geldi : 

- Her halde Basanm batı &daatıda diye dtl
tündtl. Esasen gtlnlerdenberi hiç bir haber alamadığı 
oğlu için endişe hissediyordu. Dağların hik1mi koca 
adam, bu b1ııısin altında bir kadın, bir ana gibi ıztırap 
~klyordu. Birdenbire karar verdi. Derhal adamJa
nm aeferber edecek ve Enuroman yolunu tutacaldL 

• 
(~vamı varJ 

Kastamonu Lisesinde Müsamere 1 Bankayı 
Soyanlar 

Bu.... Oem•nll B•nk•eı 
eoyguncuıuıu muhakeme

eln• devam olundu 
Bursa, (Hususf) - Osmanlı Ban

kasını soymaktan suçlu olarak mu-
h8'eme ve evvelce mahkum edilmiş 
olan İnegöllü Süleymanla Ahmedc 1 

ait mahkılmiyet kararının Temyizce 
bozulması üzerine yeniden başla
yan bu muhakemeye devam edil· 
miştir. 

İstanbul'da Mercan yokuşunda 
ıapkacı Muzaffer evvelce verdiği 
ifadede; kendisine gelip şapka alan 
adamın şişman, göbekli ve göğüslü 
olduğunu ve İzmir şivesile konuştu
ğunu söylemiş olduğundan ehli vu-

Kutamonu, (Hususi) - Lisemizin genç ve gQrbC.z talebeleri tarafın- kuf olarak mahkemede dinlenen re
aan talebe velileri şerefine mahsuı ve kapalı jimnastik salonunda çok mu- sim mııallimi Bay Kenan, kız lisesi 
vaffakiyetll biı müsamere verilmiftir. ' edebiyat muallimi Bay Namdar 

Kalabalık bir seyirci kütlesinin hazır bulunduğu bu toplantıda; dinç v ~ Rahmi Karatay ve Adliye Dr. B. 
imanlı .cu?1~urlyet lfse~lle.rtnin çevik beden hare.ketleri iftihar ve gurur!.ı 1 İzzetin, suçlu Süleyman için şişman 
seyredılmıştır. Gençlerımız ve hocaları çok takdır olunmuşlardır. Müsa::1e- adam denemiyeceğini ve bu tipin 
reyi takiben alınan resimde liseli sporcu gençler ve kıymetli beden terbi-ı Eayıf bir tip olduğunu bildirmeleri 
yesi muallimi B. Necmettin Dinçer görülmektedirler. üzerine, aynca İzmirli Bay Kemal 
• · 8. Çelebi isminde biri de ehlivukuf olarak 
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Güzel Kamelyayı 
Neden Vurdular? -·-• 

''Zekiye Sultan itirafımdan Sonr 
Artık Tamamen Kudur muşta,, 
Göratlğüm haşin muamelooen 

sonra bu kadının bu tatlı sesi, bu 
yalvaran nazş.rlan benim de kal
bimde bir acı yaptı. Acaba Kamel
yanın kim olduğunu söylemekle nej 
zarar gelir diye düşünmeğe başla· 

dım. O, ellerimi tuttu: 
- Haydi Alekocuğum, niçin sak 

lıyorsun? Ben öğrenmek istediğim 
her şeyi öğrendim. Senden yalnız 
bu Kamelyanın kiminle ve nerede 
yaşadığını öğrenmek istiyorum. 

Sultan gözlerime okadar tatlı bir 
nazarla bakıyordu ki mukavemet 
kuvvetlerimin katra katra eridiğini 
duyuyordum. Artık Kamelyanın kim 
olduğunu saklamak imkanı yoktu. 
Zekiye Sultanın bu tatlı istirhamım 
reddettikten sonra arkasından yine 
tüf ek çinin kam çılan gelecekti. Kam
çı gözümün önüne gelince vücudüm
den bir ürperme geçti. Zekiye Sul
tanın sıcak elleri arasında yanan ~i
lerimi çektim: 

- Kamelya tstanbul güu1i1... 
Sultanım, dedim. Benim kardeşiı t 
Yankonun metresidir. Kendisi fak'r 
bir ailedendir. Kardeşimle küçükten 
beri sevişirler. Şimdi kardeşimin 

Taksimde tuttuğu 14 numaralı ev
de beraber yaşıyorlar .. 

- Kamelyanın başka sevgilileri 
yok mu? .. 

- Bilmiyorum, Sultanım, olsa 
kardeşim buna nasıl müsaade eder?. 

Zekiye Sultan acı bir tebessümle 
güldü.. Asabiyetten elleri titriyor, 
söz söylerken dişleri birbirine çarpı
yordu. Rengi sapsan idi, acı bir is· 
tihzadan sonra bana döndü: 

- Bu l{amelya güzel midir, A
leko ? .. 

- Güzel, çok giizel, yalnız İs

tanbul güzeli değil, dünya güzeli ka
dar güzeldir. Zekiye Sultan bu itira
fımdan sonra tamamen kudurmuş
tu: 

- Paşanın onunla münasebeti 
olduğunu bilmiyor musun? .. dedi. 

Ben kopan fırtınanın çok müt
hiş olduğunu anladım. Küçük bir iti
rafla hem paşanın, hem kardeşimin, 
hem Kamelyanın mahvına sebep o
lacağım muhakkaktı. 

- Hayır, dedim. Kamelya Kar
deşimden başka kimseyi sevmez .. 

- Haydi abdal, sus, dedi. 

Zekiye Sultanın gözleri dönmüş, 
bütün vücudu bir kasırgaya tutul
muş gibi titriyordu_ 

- Ben paşanın onun koynunda 
geçirdiği hayatı biliyorum. Bak eğer 
inkir edersen şiİndi seni tüfekçinin 
kamçısı ile değil, kurşunile öbür 
dünyay~ göndertirim. 

- Zekiye Sultanın nüfuz ve sal
tanatından Abdülhamit kadar kor
kardım. Sarayda onun evet dedıği
ne kimse hayır diyemezdi. Ben de 

heyecanımdan titriyor, bu birbirini 
kıskanan iki kadının meydana çı
karacaklan müthiş faciadan kor

kuyordum. Zekiye Sultan üzerinden 
beyaz maşlahını çıkardı, hotozunu 

kopanrcasma çekip attı. Saçları ba
şında diken diken olmuş, bütün vü
cudu bi elektrik ceryanına tutulmuş 
gibi çılgıncasına hareketler yapı
yordu. Deli gibi ellerimden yakala
dı: 

- Söyle hınzır, dedi. Kamelya 
benim paşamı seviyor mu? .. 

- Kamelya, sizin rakibeniz ol
mağa değer bir kadın değifcilr,-ae
dim .. 

Zekiye Sultanın hırsla sıktığı bi
leklerim elleri arasında gevşedi. Yü
zUndeki acı tebessüm de değiştt 
Yine o tatlı, istirhamkir bakışilc 
gözlerime baktı: 

- Söyle Aleko, ben kardeşine 

dinlenmiş ve Süleymanın İzmirli şi
vesile konuşmadığını söylemiştir. 

Bundan sonra suçlular vekili, ba
zı şahitlerin dinlenmesini istemiştir. 
İddia makamı ise, bu hususta şahit 
dinlenmesine lüzum olup olmadığı
nı evrakı mütfıleadan sonra bildire
ceğini anlatmış, bunun için muha· 
keme haftaya talik olunmuıtur. 

hiç bir şey yapmıyacağım, 

Kamelyadan da bir şey iste 
rum. Yalnız )>aşanın oraya gi 
sine mani olacağım. Sen bildi 
bana söyle. 

Bu tatlı sese mukavemet için 
tahammülüm kalmamıştı. 

- Evet Sultanım, dedim. 
efendimize ihanet ediyor. , 

Zekiye Sultan büyük bir 
yetle ellerimi bıraktı, kendini 1' 
penin üzerine attı, hıçkırıklar 
sında boğuluyordu. Bu kadının 
de gözümün önüne geldikçe 
merhametten sızlar. Ağlacı~ ağ 
asabiyetten bütün saçları om 
dağılmış, adeta gözyaşJaı ~ sa 
birbirine kar)şmıştı. Ben ko 
ğım fırtınayı anlıyor. süt dö 
kedi gibi bir kenara sinıni§ 

yordum. Zekiye Sultan kane 
doğruldu, ellerile saçlarını to 
beni yanına çağırdı. 

- Gel, Aleko, paşa Kamelya 
nasıl yaşıyor, bana anlat balia 

Benden istediği hizmetin n 
ağır olduğunu hissettim. 

- Sultanım, dedim, 
Adi bir sokak fahişesidir. P 
iltifatına ancak g\W.elliğile 
oluyw, Kamelya onu sevmez. 
da onu sevmez. Ben ne söyli 
mi bilmiyor, çocuk saçmalan 
yordum. Fakat Sultan onlara 
ne olursa olsun dinlemeğe h 
idi. Ben sustukça o söyleniyoı, 
melyanın saçı ne renk, kaşı ne 
nasıl yürür, diye sa<:ma saçma 
aller soruyordu. Ben bildikleriınl 
latmadan elinden kurtulama 

Sonra harem ağasını çağırdı: 

- Bu oğlanı al, tüfek,~e gö 
bildiklerini ona da anlatacak, d 

Ben tüfekçinin ismini du 
başımdan ayağıma kadar bus 
(fonmuştum. Sultan cebinden bir 
se çıkardı. Bana elli lira bahşiş 
dl. 

Ben artık bu işi saklıyacak 
ziyetten çıkmıştım. Tüf ekçi beye 
bildiklerimi anlattım. Fakat Y 
ğim dayaktan bütün kemiklertıll 
nlmış gibi ağrıyordu. Tüf ekçi 
araba hazırlattı. Benimle be 
arabaya girdi. 

- Haydi, bana KamelyanıJl 
vini göster, dedi... 

Araba ile Taksime gittik 
melyanın evini göfterdim. 
yine hiç durmadan saraya d · 
Zekiye Sultan bizi sabırsızlıkla 
liyordu. Geldiğimizi görünce 
hını giydi. Yine dört atlı g 
mize kurulup kendi sarayımıza 
dük. 

Fakat ben bu vaka<tan sont9 
hafta hastahanede yattım. Y 
bir tüfekçi nöbet bekliyor, 
bir !jey söylemekliğime meydaJI 
rakmıyordu. Sultan her gün bit 
dam gönderip hatırımı sord 
du. Bir hafta sonra iyilegtillı. 
eski işime başladım. Fakat fa 
asıl acı kısmı bundan sonra 

Aleko artık anlatmaktan 
muştu: 

- Bir raiı yoi mu 1l11at1 
dedi... 

liafız eme4jott1uı·~ugu bit 
dehl ona uzattı. O, içtikten 
biraz istim almış gibi yine he 

la doğruldu ve hikayesine devat0 
tl. 

. (Devamı _.) .......... , ................... .. 
Asliye 4 üncü Hukuk m 

sinden: 
Sofya Raptopolosun 

Raptopolos aleyhine ikame 
diği nısıf hane üzerine 1' 
lan vefaen ferağ kaydınJD 
bibi davasının cereyan 
muhakemesinde borç ta!JJ 
ödenmiş olması itibarile 2'1 

tarihinde vefaen ferağ k• 
tashihine kabili temyiz olınak 
karar verilmış olduğundan uP 
rihinden itibaren (1!\) gilıı_ .. 1c 
temyiz etmek hakkı buluıııs-
teblfğ makamına kaim otmal' 
ilAn olunur. 
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y-E N 1 SABAH ,,... Sayfaı il -

! arihte Büyük Haksızlıklara Uğrıyan 
Ve İztırap Çeken Kahraman Bir Millet: 

İzmir Belediye 
ı Reisi Ankarada 

Ne Yaptı 

Nevyork Sergisi Ve 
Türk Pavyonu 

POLONYA 
.. 

l 

«:::e:ı~~~ 

Milli şefimiz l:ımiri teşrif 
edeceklerini vaad 

buyurdular 
İzmir (Hususi) - Belediye re~i

miz B. Behçet Uz An.karadan don· 
.• tür. Mumaileyh şu beyanatta muş . 

bulunmuştur: . 
_ Bü ük Milli Şefimiz İsmet ıı;-

Y ·· ta-·· nüne İzmirlilerin tahassur ve . 
~imlerini arzettim. Pek müt~has~ıs 
oldular. Fuar zamanında teşrülerıle 
bizleri sevindireceklerdir. 
Sayın Başvekilimiz Doktor B. Re· 

!ik Saydam ve diğer muhter:m ve
killerimizden gördüğümüz alaka ve 
müzaheretin minnettarıyım. . . 

I. . Enternasyonal Fuarı ıçın zmır 
1
. 

v ·b· .. z bin ıra geçen sene oldugu gı ı yu 
temin olunmuştur. İkmal edilmek:e 
olan çocuk hastanesi için de yetmış 
bin lira verilecektir. 

Ziraat Mahsulleri Müzesi için on 
, beş bin lira temin edilmiştir. 

El ktrik ve su kumpanyasının sa· 
ı e · · d v tm alınarak İzmir beledıyesıne A e . • 

ri meeslesi üzerinde Nafıa Vekaletı
miz meşgul olmaktadır. 

R hl m henüz yeni bir kanunla 
ı l ' ·ı . 

; Münakale ve Muhabere Veka etıne 

.. 
devredilmekte olduğundan ayrıca 

tetkik edilecektir. 
Bir Poloayalı Resaaın taraEınd~n yapılan 

- , - ve vataoJan için ölen Polo:.yah'arı tasvir eden resim 1 İzmirin de sivrisinek ve sıtma .~ü: 
cadele mıntakasına alınması ış~ 
sayın Sıhhiye Vekili Dr. B. ~-ulusı 
Alateş ehemmiyetle nazarı ıtibara 
alacaklarını vaad buyurmuşlardır. 

Almanya devlet reisi Hitlerin 
nutku, Leh Hariciye Na:zırı Bek'in 
cevabı Polonya üzerine butün dün
Yan~n nazarlarını yeniden çevirdi. 
Lehıstan günün meselesi halini al
dı. Asırlarca Avrupanın şikarı hali
ne gelen ve bir kaç defa taksime uğ
rıyan bu bahtsız milletin esaretinı 
Y~nız Osmanlı imparatorluğu tas
dık_ etmemişti. Cihan harbinden..son
~a ı_sti~lalini yeniden elde edip müs-
akıl bır devlet halinde A vrupadaki 

devletler manzumesine karışmış o
~an Lehistanın tarihi facia ve kah-
amanhklarla doludur ve tarih b -
kımınd ·· a 
d ~ an gozden geçirilıneğe cidden 
b~ger .. Bu sütunlarda baştan başa 
silr f~cı~ ve ?eye~.anlı menkıbeler sil. 

esı dıyebilecegımiz bu tarihi me
raklı bir sinema şeridi gibi aziz oku
yucularımızın gözlerinde kı.saca can. 
landıracağız. 

.. ~-861 yılı son teşrininin 29 uncu 
gunu Pariste Polonyalı mült il 
br f d ec er 

':'" a ın an son isyanlarının (31) . -
cı y ld.. .. ın 
bi ~ onumu münasebetile verilen 

r zıyafette prens cCzartorisky 
nutku söylemişti: .. şu 

d c-. İnsanlık için Yeni bir adalet 
evresı başlamıştır Bu Un 

h .. k. · g artık 
u umetıer milletlerin şikayetlerini 

arzuıannı a· ı· ' 
k ın ıyorlar. Diplomasi mü :a erelerinde muahedelere dayanan 

a aklardan Öaşka milliyetlerin daha 
z mukaddes olnıı an h 

nazarı ·rb Y ukuku da 
ı ı ara alınıyor Bu . 

tncrdan · cıvan-
h e tcşebbU"sün şerefi bunu . 

ana medeni cı
olan b.. .. ~et nurunu yaymakta 

uyuk hır m·ıı t' 
deıneı. 1 

1 e m (Fransanın "' o acak) · 
turtulmııa 1 seçilerek tahtına o

"ll o an h"·k·· 
dir.. u umdarma raci-

Halbuki Fransa . 
çilncü Napolyon tara~~paratoru ü
bu teşebbüs netices· kndan Yapılan 
k· ız alma~ 

umdu ve mag~ıu· pl 1 . ga nıah-
1 ar ehınd . ere Yapılan m.. - e galıp. 
h uracaat bır ke 

a semeresiz kalacaktı L h~e da. 
ne mazideki . . . e ısta.:ıa 
ni, hatta n azam:tını, ne istiklali. 
tini iad e de evlatlannın hürriye-
talihsiz ern~:~~d~er. değilmiş ki bu 
Ya.da uy dı ın elaketlerinin dün. 

an rdığı d · 
merhamet bir . erın teessür ve 
Lehistan netıce verememişti ve 
· senelerd 

cı.~n~ harbinde en so~ra, ancak 
hurrıyetini eld n sonra ıstiklalini ve 

Şimdi Le _e edebildi. 
•. el histan ta ih. 

goz en geçirelim. r ıni sUratıe 
t~_rihinde sahif~i to.lonya (1000) 
gosterfr. Bu me:rnı karı!tte kendini 
lına kad•r Rus : etın (1572) Yt
tvan, la tnütenı:di Ça.~ı cRorkunç 
rağmen müstakil bir ~~~~eleletine 
rak mevcudiyet. . u uınet ola-
du. Ln.kin inlıi:~~ ~ulıa_faza ediyor. 
ll'leltf:e gec·ı._ . ~vrı başgöster-
rı· lnıııedı "'4:-k.. R 

urkiyeye 1 · ~u.ı:ı u usyaya 
1 • sveçe B , 
odalarına ve R ' randeburg voy-

\ ~~ mubll~belerllZnkl~ra karşı yap. 
Oi.stan, (1668) ~en bıtap çıkan L~
cJl\n kıııznıır:t . ında, hükümdarı 

ın taç ve tahtından 

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

YAZAN: l 
Maurice Level 

• 
-....................................... ~ 

cüzütam teşkil eden (15000) Lehli 
gönüllü 1talyada ve Ren muharebe· 
lerinde yararlıklar gösterdiler, şan 
ve şeref kazandılar. {1807) yılında 

N apolyon Bonapart sabık Lehistam 
zaptetti ve cVarşova Büyük DUka

feragat etmesine şahit oluyordu. lığl> nı kurdu. 
Leh hükümdarı tahtını terketmeden (1815) yılında Napolyon mağlup 
evvel peyamberane bir kehanetle 
memleketin Prusya, Avusturya ve 
Rusya aralarında taksim edileceğini 
de haber veriyordu. 

Filvaki aradan bir asır geçme-ı 
den, Rusya imparatoriçesi büyük 
Katerinin gözdesi o:Poniatovski 
el 704. yılında Lehistan kralı ilan 
ediliyor ve Lehistanın can çekişmesi 
de başlıyordu. Polonya müstevliyi 
yurdundan kovmak için Türkiyeye 
ve Fransaya müracaat etti. Lakin 
Lehistamn kurtulmaması mukadder 
imiş ki siyasi vakalar bu iki devletin 
yardımlarına mani oldu: Türkiye 
Rusyaya mağlup oldu, Fransada da 
Başvekil cChoiseul • Şuvazöh düş
tü. 

Binaenaleyh, Lehistan (1772) 
Yılında ilk taksime uğradı; Prusya, 
Avuaturya ve Rusya bu geniş ülke
den birey parça edindiler. Prusya
run aldığı vilayetlerin nüfusu (416) 
bine baliğ oluyordu. Avusturyalıla· 
rın eline geçen parçada (2.700,000), 
Rusların hisselerine isabet eden mm 
takalarda da (l,800,000) nüfus ya
şıyordu. Artakalanı hiç kimse be
nlın.semeğe cesaret edemediğinden 
cPolonya krallığb ismini muhafaza 
ediyordu. 

Çok geçmeden, dahili karışıklık
lara bir nihayet vermek bahanesile 
Lehistan ikinci bir taksime uğradı. 

La.kin bu ikinci taksime Lehis
tan mukavemetsiz boyun eğmedi ve 
Polonyalılar ilk defa olmak Uzere 
müstevliye nevmidane bir surette 
karşı koydular. Zaten (1793) yılına 
Yaklaşılmıştı ve Fransız inkılabı ke
biri geniş bir hürriyet hareketi do
ğurmuştu. 

Fakat bu kahramanca mukave
mete rağmen Rusya yeniden (3) 
milyon ntifuslu geniş bir mıntaka· 
YI, Prusya da (1,000,000) nüfusu il
hak ettiler. 

Vakıa hür ve müstakil bir kaç 
arazi parçası kalmıştı amma bunlar 
da uzun müddet hürriyet ve istik
ıa._ııerini ınuhaf aza edemiyeceklerdi. 
~ı~~aki (1795) de Polonya krallığı 
uç uncu ve son bir taksime uğradı: 

olup ta Rusya İmparatoru birinci 
Aleksandr, Lehistan krallığını yeni
den tesis ettiği zaman Lehliler artık 
felaketlerinin sona ermiş olduğu ıze
habına düştüler. Halbuki hakikatte 
Lehliler için asıl. zulüm ve itisaf 
devri o zamap başlamış oluyordu. 
Büyük aile reisleri Sibiryaya nefye
dildiler, Rusça memleketin resmi 
dili olarak zorla kabul ettirildi. Ar
tık Lehistanda mal ve can emniyeti 
mevcut değildi. Moskof Çarlığının 
boyunduruğu bütün ağırbğile Lehis 
tanın boynuna geçmişti. 

Sessiz sadasız mücadele 
O tarihten itibaren Lehistan ta-

rihi kaıın bir esrar perdesine bürü
nür. O zamana kadar Lehlinin ıztı-
rabı meydanda iken o tarihten iti
baren bu ıztırap ve elem madenlerin 
karanlık dehlizlerine, mahpeslerin 
rütubetli kağuşlarına gömüldü. Ar
tık Leh milleti tek bir gaye için ya
şıyor ve mücadele ediyordu: Hürri
yet ve istiklale yeniden sahip ol
mak. Artık ıztırap unutuluyor, on
dan bahis bile olunmuyordu. Her 
Lehli için: cSessiz, sadasız müca
dele etmP.k, ıztırap çekmek ve niha
yet ölmek> bir şiar haline gelmişti. 
Artık şahsi düşünce ve endişeye yer 
kalmamıştı. (1793) harbini görmüş 
olanlar bu boğuşmanın heyecanlı f e
dakarlık safhalarını görmiyenlere 
anlatıyorlar, onlara cesaret ve fe. 
dakarhk aşılıyorlardı. 

(1830) da keyfi tevkifler, müsa
dereler artık ümuru adiye halini al
mışlardı. Gece yarısı jandarmalar 
kapıları kırıyorlar, şüpheli saydık-

ları kimseleri yakalıyorlardı. Muka
vemet faydasızdı ve bir tabanca 
namlusunun tehdidi altında ister is-

· temez itaat göstermek lazımdı. Bu 
suretle alınıp götilrUier1Jer artık bir 
daha dönmUyorlardı. Bunlar ya 

Moskova hapishanelerinde yahut ta 
Sibirya madenlerinde ölüyorlardı. 
Bu hale Lehliler o derece alışmışlar. 
dı ki bir şüphe altında tevkif edilen
ler evlerinden: 

- Elveda! diyerek çıkıyorlardı. 
Zira, bir daha dönmiyeceklerinden Avusturya küçük Polonyayı, Rus

ya ( 4,500,000) nüfusu, Prusya da 

(2,500,000) nüfusu kendi nüfusları- Çarlık zabıtası ne kadına acıyor-
na katıyorlardı. du, ne ~ocuğa. MeselA (1830) yılm-

yU.zde yüz emindiler. 

Artık Lehistan krallığı tarihe da yirmi mektepli şüpheli diye Si-
karlşmıştı ve bu talihsiz millet için birya çöllerine sürillmUşlerdL Fakat ru b ' 

ç ir milletin tatmadığı elemli, acı yapılan bu hareket bu çocukların 
bir hayat başlamıştı. Lehistan ismi kahraman olarak gösterilmesine a
~a:itadan silinmişti amma galibin mil olmuş ve Sibirya ç<Hlerine gider
ıstıbdadından kaçan binlerce Polon- ken bunlıırm: - Bizi alın! Polonya 
Yalı da Fransaya sığındılar, ve Fran henUz ölmerni§tir. dfye bağırmala-
•ız ordusuna gönüllü yazıldılar. \'mı ~hler unutm&.ml§lardır. 

•Leh Lejiyonu, ismi altında bir ,.. ,(Sonu yarın), 

Diğer taraftan haber aldığın:ı~a 
göre İzmir enternasyonal Fuarı ıçın 
Ank~ra büyük bir alaka göstermek· 

tedir. 
Bu defaki fuann yeni ilavelerle 

geçen seneki fuardan- daha zengin 
olacağı öğrenilmiştir · 
Fuarın açılma zamanı da yaklaş

makta olduğundan işlerin bir an ev· 
vel bitirilmesine çalışılmaktadır. 

Bir Azılı Katil 
Bucada tevkif edlldl 
İzmir (Hususi) - Hüklımet kona

ğı avlusunda arz~halcılık yapa.n 
Mersinoğlu Cemal Igüş isminde bı_.c 
zat bundan bix müddet evvel Emnı· 
yet müdürlüğüne mOhcaat edereır 

şayanı dikkat bir ihbar~a b~~un· 
muştu. Bu ihbara göre Sıvas vılaye· 
tine bağlı cSu şehri> kazasının A· 
şağı İzbider köyünde oturan Kaya
lar muhacirlerinden Haydar adında 
bir adam iki kişiyi öldürmüş olup 
Sivas zabıtasınca ehemmiyetle a
ranmakt.adır. Bu adam Bekir oğlu 
Bekir adına yazılı bir nüfus cüzda
nı ve Dumlupınar vapurile İstan
bula hareket etmişti. 
Yapılan ihbar üzerine İzmir zabı

tası faaliyete geçmiştir. Keyi\yet 
İstanbul zabıtasına bildirilmiştir. 

İstanbul zabıtası, araştırmalar so· 
nunda suçlunun İstanbulda bir müd
det ikametten sonra İzmire gittiğini 
ve Bucada oturan hemşehrilerinb 
yanında bulunması muhtemel oldu
ğunu bildirmiştir. 

Evvelki gece Bucada akşam dev
riyesi olarak dolaşan bir polis me· 
muru Bekir oğlu Bekir nam diğeri 
Haydan görmüş ve vaziyetinden 
şüphe ederek kendisini Buca k~ra
koluııa getirmiştir. Suçlunun uze
rinde ihbar edildiği gibi cBekir oğ
lu Bekir .. adına yazılı bir nüfus cüz
danı çıkmıştır. Bunun üzerine suç
lu isticvab edilrnlş, yedi sene önce 
köyünde işlenen katil hadisesiyle a
lakalı olduğunu, asıl isminin Cafer 
oğlu Haydar olmasına rağmen za
bıtaca aranmasından dolayı müstear ı 
adla dolaştığını söylemiştir. 

Keyfiyet telgrafla Su şehri kay
makamlığına bildirilmiştir. Hayda
rın Su şehri sorgu hakimliğince a
ranmakta olduğu bildirilmesi üze. 
rine Haydar mahalline gönderilmiş-
1ir. 

~·-
Momnu mıntakay• 

girenler 
İzmir, (Hususi) - Denizde san. 

dalla gezinti yaparlarken memnu 
mıntakaya girdikleri görülen dört 
kişi yakalanarak adliyeye verilmiş 
ve müddeiumumilikçe &erbest bıra-
kılmıtır. 

.. ~ 

Pavyonumuzu ıOsleyen milli Şefimizin bt!ıta 

PaYvonumu.ıun bir kıımunn hariçten ı&rüllilfi1 

' TGrk fuiaOI » aada eark luyaf.etile kulu 

• 
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&Fölem ABABB 
Sevgi lztırap 

Orduda Hıdrellez Ve 
ve 

SEVER Spor Eğlenceleri 
Caz akşamdanberi kulakları ~a-• 

lıyanbir sesle durmadan çalıyor. 
Renglrenk kadınlar masalara da
ğılmıf durmacan içiyor ve içiyorlar. 
İçkinin tesirinden mahmurlaşan 
gözler yan çıplak kadınların dolgu!l 
göğüslerimie, · oynak 'kalçalarında 
4ol8§ıyor. 

Aşkıma, acı talihime, saatlerce göa 
yaşı döktüm. 

Ona o kadar alışmıştım ki, aklım· 
dan bir an bile çıkmıyordu. San9.. 
ondan hiç bir gün bahsetmemiştim. 
Zaten bahsetmiş olsaydım da anla
mıyacaktın! Geçen bir heveı oldu
ğunu zannedeceldin. Sevmek... Çıl
gınca, delice sevmek: ••• Bu nedir bi
lir misin? 

Bunu herkes kolay anlıyamaz dos
tum. Bu öyle bir şeydir ki, ltazan 
insana en büyük zevkleri verir, ba
zan insanı ıstırap içinde kıvrandı
rır. 

O hiç bir şeyle meşgul olmuyor, 
yalnız durmadan, dinlenmeden, ka
nıksamadan içiyor. On sene onu ne 
kadar detlştirmişti. Senelerin insa
nı bu kadar defiştireceğini, ihtiyar
latacağını havsalam bir türlü almı
yor. Göğsünde biribirine yaklaşmı
ya çalıpn omuzlariyle, çökmüş a
vurtları, kırçıllapn saçları bana, 
timdi bambqka bir insan hissini ve
riyor. O doldurduiu kadehi bir ne
feste boşalttıktan sonra bana döne
rek. 

Onu sevmiye başladığım gün, i
çimde ıstıraplar başladı. Bu çılgınca 
sevmede ne büyük tehliftler 
var ... Bir erkek bir kadınla. ancak 
sevmediği zaman mes\ıt olabiliyor. 

Bir gün aynlacağımızı bildiğim 

halde ondan bir türlü ayrılamıyor
dum. Düşün ki. ben henüz bir mek
tep talebesiydim. Oysa gençlifinin 
tam bahanndaydı. Kendime henüz 
bir istikbal haz.ırlamamış\ım. Onu 
nasıl mes'ut edecektim... Hayatım 
benimle birle~tirdiğine bir gün bel· 
du. 

Orduda bisiklet JUlfl 

- Ne düşünüyorsun? dedi- Bu 
kadar çaMık çöktügüme mi hQret 
ediyorsun? 
- ..... . 
- Ha? .. Eski Necmi ile yeni Nec

miyi mi mukayese ediyorsun? Za
ten hal\li arkadaşa tesadüf etsem 
muhakkak ti, kalasından ilk defıı 

bu geçiyor. Hakikat:en pşılmıyacak 
lfbi de delil ya ... 

Titreyen elleri kadehine uzand1. 
Doldurmakta epeyce müşkülat çeki
yordu. Biraz durdu ... Elinin tersile 
ıslak dudaklannı kuruladıktan son
ra devam etti: 

- Bir zamanlar ne kadar şendim. 

ki de pişman olurdu. Bütün bunla
rın kal'Şlsında ona nasıl benim ol
masını teklif eaebilirdim. İşte bütün 
bunlar beynimde gün geçtikçe birer 
istifham gibi kıvrıldılar ... Onu kol· 
lanmın arasına aldığımda bile bir 
gün kaybetmek korkusu, kurt gibi 
içimi kemiriyordu. 

Ordu (Husust) - Altı mayıa cu
martesi Hıdrellez günil Keçiköytl 
yollan insan kalabahlı içinde geçil· 
mez bir halde idL Halk kadın, erkek 
çoluk, çocuk fındık bahçelerinde 

eğlenerek çok iyi gün geçirdiler. Bu 
kalabalık yüzünden bir çocuk ağır 

surelıte araba allında kalarak ezildi. 
Diğer bir çocıJk bu zevkli günün 
sevincine kapılarak kavga edip ba-

şından yaralandı. Yaralananlar has
tahaneye kaldırıldı, yaralıyanlar 

yakalanarak haklarında kanuni ta
kibat yapıldı. 

Bu neş'eli günün ertesi günü da
ha eğlenceli oldu. Saat 10 da 20 ki-

lometre mesafe ü1.1erine 16 kiiilik 
bir bisiklet yarııı yapıldı, birinciye 
b8§ lira ikinciye üç lira üçüncüye 
iki lira mükafat verildi. Bisiklet ya
nşında bakkal Bican birinci, Hilal 
ikinci, aşçı Temel'in oğlu üçüncu 
gelerek müklfatlan kazandılar. 

Öğleden sonra saat üçte orta okul 
jimnast·ik kolu hocaları idaresi al
tında Cümhuriyet alanında seyirci
lere karşı gösteriler yaparak alkış 

ve takdir topladılar. Oyunlardan 1 
sırık atlamaları, koşular, ayak içte 
çuval ko~uları ve kaşık içinde yu- j 
murta koşuları çok heyecanlı ve 
gülünçlü oldu ... 

I smail Bozkurt Benim için hayat bir neş'eden iba
rel'ti. Birşey beni hayatın zevklerin
den, neş'elerinden ayıramazdı! Her 
feye gülerdim, her şeye dudak bü
kerdim. Fakat işte bunlar, bir güne 
kadar sürdü. Hey gidi gürtler hey. 
Artık şimdi ne kadar uzakta kaldı
lar. Zaman nasıl olup ta insanı bu 
kadar ihtiyarlatıyor. Ama ne yazık 
ki, eskileri unutturamıyor. Bense, 
bütün mazimi ve hatU kendimi u
nutmak için çahpyormn ..• 

Her gün ona biraz daha kendimi 
kaptırmak. karşısında ez.ilmek, ıstı

rap çekmek ... işte buna dayanamaz
dım. Tahammül edemezdim. 

Biraz durdu. gözleri senelerin ar
kasından birşey ararmış gibi bir 
müddet bir köşeye takılı kaldı ... 
Sonra bir sesle devam etti ... 

Gölde Bir Facia lfecl Tren Kazası 

Son zamanlarda bendeki değişik
liğin biraz farkında idin değil mi? 
Ovakit hiç te her zamanki gibi de

lildim. Kalabalıja karışmaz, daimi 
bahçenin tenha tarafianna kaçar
dım. Hemen hemen kimseyle konu,
mazdım. 

Hani hatırlıyor musun? Bir tatil 
.Akşamı idi. Bütan çocuklann sine
maya gittikleri bir akşam... Beni 
bahçenin en gerilerinde ağlarken 
bulmuştun. Buna çok hayret etmiş
ıtln. O güne kadar beni delil ağlar
iken, belki de müteessir olduğumu 

[

ile ,.Srmemiştin. O zaman sana ya
an söyledim. Annemin hastalığına 
emen inandırdım. 

Sen de beni, mektebin loş kori
ıdorlarmda dolaşırken saatlerce te
selliye çal!Jlın. İşte hayatımda ilk 
~efa o akşam saatlerce ağladım ... 

- Bir gün, nasıl oldu bilmiyorum. 
Buradan uzaklara, çok uzaklara kaç
tım. Yıllarca hidiselerin önünde sil
rüklenip durdum ... Nasıl? Şimdi ıs
tırabımı anlayabildin mi? işte be
nim bütün ıstırabım gururumdur. 

Bunu ne o ve ne de sen: kimse an
layamaz... Ne o, yoksa hikayem ca
nını mı sıktı? Hakkın var!. Neyse 
ant-ılı: bunlan düşünmeyelim. 'Dol
dur ıu kadehini.. ha şöyle dünyad:ı 
bir kadeh içkiden güzel birşey yok
tur... Ne o hlll düşünUyorrsun? 

Yoksa bana bir yardımda mı bulun
mak istiyorsun? İçindeki arkadaşlık 
duygulan demek hili sızlıyor? Fa
kat artık geçti ... Benim hayatım de
ğişmez. Böyle gelmiş. Myle gide-
cek ... 

Eh artık allahaısmarladık... Bak 
gece de oldukça ilerledi. İnşallah bir 
gün gene birbirimize tesadüf ede
riz ... dedi. 

~ .. ı.,n., .. ~k m•!';adırı ı4ll~ruldu ve 
10kağın karanlığında gözden kaybol· 
.cu. 

Kastamonu Nümune 
Evleri Yapılıyor 

Beledi!.eni'! Siir' atle Bir " Şehir 
Garaıı ,, Inıa Etmesi Ldzımdır ............ 
Kastamonu (Hususi) MiW Şe · 

fimis fmıet İnöntl'niln - - garaJlan, han ve otellerin altındaki 
· · Kutemoııu boşluklardır. Kastamonu viliyetin =de, nümune evlerinin ya- de mevcıH bet altı otelin hemen h; 
bel brarl..flınlımt ve muhase- men hepeinde &J'Dı vuiye~ 

Sıcaktaı aerlnl emek Uzere 
bir göle gl .-en iki kard•• 

bolulup glttller 
Abulhayir nahiyesinin Ayrılık kö

yünden Hüseyin isminde bir vatan
daşın iki erkek çocuğu nahiyeye ya
kın Cörütlü deresinde boğularak öl
müşlerdir: 

Hüseyin, köyünde sevilmiş bir 
kimsedir ve ikisi erkek biri kız üç 
yavruya maliktir. Erkek çocukları-! 
nın küçüğü sekiz, büyüğü 13 yaşla
rında yetişkin bir vaziyette bulun
maktadırlar. Vak'a günü, her za
manki gibi o iki erkek kardeş hay
vanlarını alarak otlatmak için köy
den nahiyeye yakın Cörütlü deresi
ne gelmişlerdir. Burada oynarlarken 
öğle sıcağı basınca akıllarına yıkan

mak gelmiş ve derenin toprak çö
küntüsü kenarında toplanan bir göl
de yıkanmaya karar vermişlerdir: 

Derhal kilçilk soyunarak sevinçle 
göle baştan dalmış, fakat, bir daha 
çıkmamıştır. 

Biraz sonra kard~şinin sudan çık
madığını gören büyük~ tehlike oldu
ğunu anlamış ve kardeşinin im
dadına koşmak için göle ama
mıştır. Lakin göliln suları çok c;ierin 
olduğundan zavallı büyük çocuk ta 
küçük kardeşi gibi boğulup ölmüs
tür. Vak'a burada derin bir teessOr 
ve hüzün uyandırmıştır. 

lmıall Bozkurt 

Sinop Halkevl Samaunda 
Samsun, \ ~ (A.A.) - tl'ç temsil 

vermek üzere şehrimize gelen Si
nop Halkev1iler, gençlı1i: tarafından 
hararetle karşılandılar. 

Atatürk heykeline merasimle çe. 
lelılı: konuldu. Gece cHaydi Suna. 
JIİyeei bOyUk sinemayı dolduran bin 
den fula halkın huzunyla muvaffa
kiyefle verildi. hususiye tarafından 15 bin lira Bir otel altına alb yedi ~ 

•ufile bJr otel. paino ile lokanta aokulmak~. Bu vesaitler uht 
ve nlhnunelllr :iki m - • " .. - m e-- l!!ll!!!!!!!!!lll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Mhunn nı .wr-· lif zamanluda ıeJip afttiklerinden -
ın bazır:ı.a.-- "'-1•nm_..• -n;a.... tellerd .ı- bulunınuı da esas ittihaz r-... - ..._.... 7 ,__ _.AtiÇ& O • uyumaıım lmkAnı kalma- .._...,...,. ..-..&- 11111 .dfl albel ft mo- ~ B edilmelidir. On on bet bin liraya çı-
öem •-·tla a----. · omurdanan makine gtl. luıcak ol ~1 b .,

1 
b~ ~ahalle~ ai'nn yepye- rültülerinden herkes elaman ~. an .,.,3 e lr garajın gecesi-

.. ~ m ua&1.111 ahnKtadır --L-.. u- ~ça ne elli lı:unq vermeyi Mr araba sa· 
. ve auc:&•ıcuu-. Bir yangın zuhurunda hib 

tdmle bır tarafta U. pavtyonu- llıe; iiarıcık yerlere sıralanan i seve seve razı olur. Ve arabası-
'1un Jftbeltp, difer taraftan Adli- otomobillerin kurtulma bu nın emniyette oluşunu; otellerde re sarayuım temellerinin açılışı, ya. ma imktn ve ihUmali ve kurtaıı. yatan yolculann rahatla uyumuını 
,l>ılacalr, otel ve p.zinonun b~nktl lebeple beledJyeler ~~ftn.:u temin edeceklıir. Herkes memnun 
lferlnde eakt tan, bOyük bir bina· bir yerinde p olacaktır. İkl sene zarfında da bele
ıam yıbJmuılJe Kastamonu Ad t larl b yapacafı umumt garaj· diye garajın bası1atından yapılma 

8al4haddin Çelebi 

lnanzaraaım delıfttreeetttr: e • --aı u nobanlıfa ve tehlikeye masrafını alabfllr. Bu fikrin ehem-
• .unıt e mAnl olmalıdırlar' G · 

""Belec:UyeJerlmfzln naz.an tutka· beton olması ••""'tır t ... araJın miyetle nazara alınmasını arzu ede-
nne· BirçoJr -Jıtrlertm'-- • ,...... · çeri.sinde oto- da. 

. :r uuı otomobil mobl! yıkama ınahallf ve bir benzin ı.. 

-· 
SıOırcı - Aksakal lala•
yonları arasında olan 
bu kazada bir arabacı 

atır yaralandı 

Balıkesir, (Husust) - Bandırma 

ile şehrimiz araS1nda feci bir tren 
kazası olmuştur. 

Öğrendiğimize göre, vak'a şöyle 
cereyan etmiştir: 

Saat 14 de doğru Bandırmadan 

şehrimize gelmekte olan 1282 nu
maralı marşandizin önüne Sığırcı 

Aksakal istasyonları arasında çift 
atlı bir yük arabası çıkmıştır. Mar
şandizle arabanın karşıla~ması çok 
ani olmuştur. Bunun için ne arabacı 
ne de makinıst çarpışmaya mani o
lacak bir 1edbir alabilmiştir. Bu çok 
feci çarpışma neticesinde iki beygir 
parçalanmış, araba harap olmuş, a
rnbacı da muhtelif yerlerinden ağır 
yaralanmıştır. 

Kazayı müteakip tren biraz ileride 
durdurularak ağır varalı olan ara
bacı bir vagona alınmıştır .. 

Şehir istasyonunda indirilen ya
ralı memleket hastanesine kaldııı1-
mıştır. Kaza hakkında tahkikat ya
pılmaktadır. 

.-.ıe -

Kırklare.li muallimleri 
maaş alamıyorlar m.ı? 
Aşağıki sallrları cYeşilyurb refi

kimizde okuduk: 
cHususr Muhasebe memurlarile 

muallimlerin mayıs maaşının veril: 
mediğini işitiyoruz. Ayın 11 i oldu, 
memurlar bu intizamsız tediyeden 
milteessirdirler. Hususi idarede ma
aşları karşılayacak binlerce lira da 
mevcut olduğuna göre bu ademi te
diyeye bir mana veremedik. 

Vilayetin dikkat nazarını ehem
miyetle çekeriz., 

Samsun Sergisi 
Samsun (Hususi) - 19 Mayısta 

açılacak olan Sam.sun yerli mallar 
sergisi hazırlıklanna son derece ça-
llfllınakıtıdır • 
İnkıJAba eşilt tarihi olan 19 Ma· 

Yii Türk milletıinin en kutsal gün
l':inden biridir. Hem bu tariht gn. 
nu yaşatmak hem de Karadenizin 
incisi olan Samsun'a iktisadi haya· 
tında bir kat daha parlaklık ver
mek, İzmir F\ıan gibi nisbeten bu
rada da bfr canlılık vttcude ge'tlr
mek için çok ehemmiyet verilmek
tedir. 

Sultan Aziz Devri 
Başpehlivanları 

1
-Akkoyunlu Kazıkçı Karabekir
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Kazıkcı 
istanbula 

Deli Bekir 
YollanmıŞh 

Oradan 
Şansını 

Giderek Kırkpınara 
Denemeği Kurmuştu 
---..~ ..... ··-·-

HUiasa; ellerinde tek bir vesaik 
bulunmıyan ve ne eski Tür1cçeyr\·e 
ne de yeni Türkçeyi okuyup nzma
ğa muktedir bulunmıyan bu pehli
vanlar, tarihin bir cemiyet üzerinde 
yapacağı içtimai tesirlerden bihaber 
olduklan için işi eski devrin soğan
cı pehlivanlığı çerçevesi fikri içine 
sokarak TUrk inkılabının vücude 
getirmek istediği milfi spor terbiye
sini de zedelemeğe çalışmaktadır· 

lar .•• 
·Ben, bu satırlan okuyucularıma 

şunun için yazıyorum: 
Eski devrin spor tarihinden bah

sedecek bir adamın bu devirler üze
rinde fikren ve cismen yorulmuş ol
ması lazımdır. 

1şte; ben tam ot.uz beş senedir 
bir çok membalara müracaat ede
rek vücude getiı diğim pelılivanları
mıza ait mcnakıbi Türk milletine ya
zarken eli kalem tutan ve Türk spor 
tarihine ait oldukça malumatı bu· 
lunan bir adam sıfatile ortaya çık
mış bulunuyorum. 

Kazıkçı Kara Bekiı e ait malfı· 
malımın Sultan Aziz devri başpehli
vanlarından Pomak Deli Murada ait 
oduğunu kaydetmiştim. j 

Ve; Sıvasta on sene evvel yap
mış olduğum tahkikat ve tetkikat 
ta Kazıkçı hakkında bana epeyce 
malumat edindirmişti. 

Ve, nitekim Kazıkçının Sıvas, 

Amasya ve Tokat güreşleri de bu 
malümatıma istinat ediyordu. 

Kaııkçının daha hala Sıvaslı ol
madığını iddia edenler, ve, hatta 
Sultan Aziz ~evri başpehlivanlann
dan meşhur Sıvaslı Keçeciyi bir ha
mal telakki erlen yukanda arzetti
ğim soğancı fikirli pehlivanlar yine 
Sultan Aziz devrinin en namdar ve 
meşhur pehlivanlarından Kastamo
nulu Arnavutoğlunun da Kastamo
niılu olmayıp Arnavut olduğunu id
dia etmektedirler. 

Bu derece haksız ve cahilane fi
kirlerle, Türk spor talihimize ehem
miyetli bir mevki vermiş olan şah
siyetleri yok ettiremeyiız. 

~azıkçı Kara Bekir; Deliorman 
havalisinde yedi, sekiz sene kadar 
kaldıktan sonra; ailesinin vefatı ü
zerine Sıvasa dönmüştü . 

Bekir, Sıvasta do . beş sene ka
dar kaldı. Lakin, ora-d i"şleri iyi git
mediğinden fıkara düştü. Tekrar 
De1iormnna dönmeğe karar verdi. 

Bekir; İstanbul larikile Delior
mana geçmek üzere Sıvastan ayrıl
dı. 

Bckirin Sıvastan ayrılışı Sultan 
Aziz c:fevrinin ilk senelerine düşer .. 

O devirlerde yolcular vesait ol
madığı içirt hemen, hemen karadarı 
seyahat ederlerdi. 

Bekir de; JdSt,efıni omuzhyarak 
Sıvastan yola çıktı. ~·<fen köye 
konaklıyarak tam Uç ayda V'skUda· 
ra gelebildi. 

Bekir; ktanbulu bilmiyordu. As. 
ker olduğu zaman, yelken gemilerile 
Samsundan Sivasfopola, Sivastopol
dan sonra da Varnaya gelmişti. 

11eliormandan S"'ıvasa dönerken 
de yine Vama tarikile Samsuna gel· 
milti. 

C'alrlldara kadar Uç ayda kara
dan gelen zavaDı 'BekJrin önüne ma
nia çıkmıştı. Bu da denizdi latan· 
bula nasıl geçeceğin1 nsiUdar kıyı
lannda aç ve bttllç dtlşUnUyordu. 

Nihayet: hemeerllerinden biri 
&IOne çıktı ve Bekbi bfr kayıta ata 
rak fatanbula geçirCll. 

Bekir; bu rastladığı bemşeria 
ftBltasfle fstanbulda bir ay kadar 
sınk hamalbfı yaptı. Be(I OD para 
harçhk edindi. 

Fakat; Bekir tstanbulda taı» 
kalamazdı. Deliormana gitmeliydi. 

Nitekim; bir ay sonra; tekfll 
kisbet senbilini sırtına vurdu ve .. 
dirnenin yolunu tuttu. 

Silivrlye geldiği zaman pehli~ 
larda bir haızırlık gvrG'n. o vaJritlll' 
Silivri kazası pdllvan yurdu ~ 
Burada meşhur pehlivan gü~ 
olurdu. 

Hat ti; Silivride meşhur ve n.,, 
dar pehlivanlar yeüş1rai. · 

Bekir, Silivrideld pehlivanıardl' 
Kırkpmarda başpehlivanlık m~ 
kaları olduğunu haber aldı ve t1" 
vindi. Hiç olmazsa bu güreşlere gl• 
rcrck başı kurtarma'K, beş on pati 
sahibi olarak merhum ailesinin yur 
du olan Delionnana kendisine ~ıd
düzen vererek gitmiç olacaktı. 

Bekir; o derece fakir düşmUfti 
ki; yiyecek ekmeği yoktu. Köyıerd' 
cami odalannda, köylUJerin misaflt' 
lere verdiği yemeği yiyerek ve ~ 
tarak seyahat ediyordu. 

Eski devirde otel filan olmadıl' 
için her köy ve kasabada cami ., 
ay~ odaları bulunurdu. Buralatf 
köyıle konaklıyan misafir buyur r 
dilerek yedirilip içirilirdi. 

Yani; okuyucularımın anlıyaCS" 
ğı, o devirde bir adamın seyahat r 
derken aç kalmasına imkan yoktU. 

İ§le; Bekir de, bu devrin ~ 
firperverliğinden istifade ederek tJ. 
Sıvastan Silivriye kadar gelebnıısif' 
ti. 

Yalnız, lstanbulda karnını dJY 
yurmak ve bir han odasında ya~ 
için sınk hamallığı yapmağa mecbd1 
olmugtu. 

Bekiri gören Silivrililer onu alil" 
ade köyden köye gezen bir nal~ 
sanmışlardı. 

Çünkü; Bckirde pehlivan klY'" 
feti kalmamıştı. Yol yorgunluğu, fi" 
karalık onu oldukça vücuttan dil" 
şürmUştü. 'Ostü başı da y.ırtık, pıt' 
tıktı. 

Bekir; Deliorman da iken ~
pınar güreşlerinin ne demek olduP" 
nu öğrenmişti. 

Fakat; nasip olupta bir türlf 
Kırkpınara güreşlerine gidemeaıir 
ti. O, Kırkpınar başpehlivanlık gl" 
re~lerinde ba.~a yUz, iki yüz aıtııt 
para konduğunu da biliyordu. 

Ha tt.a; l>aşpehlivanlar.ın seyirci" 
Ierden topladıkları parsanın ~ 
elli lira tuttuğuna da vakıftı . 

Eğer; Be.kirin eline bir kaç ~ 
altın geçerse Deliormana bir l~ 
gibi varacaktı. 

Ve, hiç olmazsa bfr tarla ve bit' 
çift öküz ve bir de ev yaparak tel" 
rar yuvasını kurabilecekti. 

Bekir; Kırkp.ınara bir an e,,.J 
varmak için hızla yoluna devanı r 
diyordu. 

Fakat; daha Kırtpmar gnretl" 
rine bir ay kadar Vard\. 

Nihayet; bir gfhı Pmarlıisarıo' 
geldi. Bunun zengin bfr yerdi. AY" 
ve etrafı boldu. 

Bekir, Pmarlıisarda ayaııd" 
Ali beyin ~ ml8aflr oldu. 

Ali bey, Pmarhfeann en-' 
ağalanndan biri idi. BtltUn Prfdl' 
hisanndan pçen eeyyahiar , 

konağmda miaftr olurdu. 
Kibar Ye anstn olan mı.a.tftl" 

için muntaam dayah w dl>§elf a41>" 
lal' vardı. 

Fıkara olanlar için de aynca tY 
dalar ıuvcuttu Sabah, akpm ıııot'" 
tazam tablalarla misafirlere ~ 
çıkardı. 

lşte; Bekir, AH beyin fıkara ,; 
aafirler için olan odalarmdan _. 
aiDde Jronıklııqtı. 

(Devamı var) 
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M y uz 
defeder, 1 Eve A S KL 

~fi'Iıkla ve müliyim bir şekilde boşaltarak rahatlık ve ferahlık verir, HAZIMSIZLIK, ŞİŞKiN
SA , BULANTI, GAZ, SANCI, MiDE BOZUKLUGU, BARSAK AT ALETi, iNKIBAZ, SARILIK, 
b FRA, KARACIGER, MiDE EKŞiLiK ve Y ANMALARINDA ve bütün mide ve barsak 

ozukluklannda kullanınız. 
b MAZON MEYVA TUZU aon derece teksif edilmiı bir tuz olup yerini tutamıyan mümasil milatabxarlardan 4aha 

ça uk, daha kolay ve daha kat'i bir tetir icra eder Horoz markasıaa dikkat. 

Hava Sehltlerini 
Hürmetle Andık 

6 Erkek ve 1 Kız 
Katil; idam 
Edilecekler 

Belediyeler 
istimlak Kanu
nunda Tadilat Hava iehitleri ihtifali dün Fatih-

te Tayyare Şehitleri abidesi ~ :. Ankara, !f (Hususi) - 2497 nu-
\ie:h hazin. merasimle kutlulanm~~~r~- B. M. Meclisi Adliye maralı Belediyeler istimlak kanu· 

1erasıme Vali muavini Rüdaı Encümeni tasdik layiha- nunda bazı değişiklikler yapılması 
Karataban, İstanbul Kumanadnı Gc- için birer porje hazırlanması el'ra-
lleral Halis Bıyıkt.ay, General Os- ) nnı hazırladı fında Belediyelere yapılan tamimle-
~an Nuri Sarol Hava Müst Ankara, 15 (Telefonla) _ Büyu .. k re cevaplar vcrilmiye başlanılmış· 
~ek· D ğ • eşarı 1 0 an, Fatih kaymakamı İh- Millet Meclisi Adliye Encümeni, tır. 
bskeri kıt'a! k E 1 k tadile..tt 'v ar, er ek ve kız liseleri ncümeni, haklarında bulundukları Bu kanunda yapı aca t1 an 
: muhtelif mekteplere mensup iz- vilayetler ağır ceza mahkemelerin- sonra şehir imar projelerinin bir an 
~~r ve ~~if bir halk tabakası işti- c~ verilen ve Temyiz Mahkemesince evvel tatbikinl güçleştiren engel
Merk:~m~tır. Mernsımi, İstanbul tasdik edilen beş ölüm tezkeresi ler tamamen ortadan kaldırılmış o

~dare etmi~;ıandanı Cemal Akan hakkındaki mazbatalarını hazırla- lacaktır. 
S ··-ı ır. mış ve umumi heyetin tasdikine ar- İstanbul Belediyesi tarafından 

a.at tam 14 d e §ehrm muhtelif zet'mek üzere riyaset ınakamına tak- hazırlanan projede şunlar hulbn e-
::u~~den atılan toplarla mera- dim etµıişlir. Bunları bildiriyorum: dilmektedlr. 

e anmış ve evvela İstikltıl 1 l - Düzce'nin Hacısüleymanbey 1 - İstfmHık haritalarının müte-
rarşı çalınmıştır. Bunu müteaki::ı köyündc:n Hovri oğullarından Hn- kabilen vatandaşı ve Belediye hıık· 
ır nefer tarafından borazan çalın- san Ali '.l1onya. lannı ziyaa uğratmıyacak şekilde 
~~t~ meydanda dikilen bır direge 2 - Ereğli'nin Ömerli köyünden çabuk yapılabilmelerinin femini. t en bayrak yarıya kadar indiri- Çolak oğullarından Durmuş oğlu 2 - Tebligat işlerinin kısa bir Ea-
erE'k. =hit hava kah .. amanlarım•., B o d t• I dl 'l · ır- .. "' ayram ktay. man a ne 1ce en rı mesı. 

e~fıne bir dakika sükut edilmiştır 3 - Konya'nın Hasandede Mescit 3 - İstimUk bedellerinin amel! 
.. unu müteakip ilk defa tayyar~ mahallesinden Mustafa kızı Hurive bir tarzda, fakat kat'i olarak tesbiti. 

Yuzbaşısı Kemal Çolakoğlu hazırı Senel. • İstanbul Beledi,.•esi, vasıtalarl 1 ilan kü .. a- ,, 
\ı· rsuye gelerek gür ve metin Katil kızın, bir gece Fal'manın e- mahdut bulunan Belediye fen me-
ır sesle hava ordusu .. · ı h 1 h s .. 1 . namına soz vıni açarak eşyalarını çalmak iste- mur arının yapt'ıklan arita arın i -
oy enuş, ezcümle demiştir ki: mişse de Fatmanın gürültüsü ·üzeri- tiyaca tekabUl etmediğini ve bina-
•- Yurdun nziz şehitlnrı" l h b h it 1 k d t t Mil .... , 11: eşva dolu euvalı bıraktığı, bu ha- cna ey u ar a arın a as ro eş-

.. li duygunun manen ı._slendı'ğ·ı d · k.. k·ı~t t f d 1 · b t b~ 1 ·U\! ısenın oyde ııüvu bulması üzerino ı t1 ı ara ın an yapı ması ıca e • 
.. oyl e bir günde, büyük Tü'rk mı'lleti d •sız eri i t . .aha evvel Kel MehmeUe olan gay- tiğini ileri sürmüştür. Yapılan is-
li! ç en kopan bır sevgi ve saygı rımf~ru münasebeti dedikodusunun timlfık muanıelelerinde mülklerin 
.g~z:~:;:.;nYaslı /•?idenin etrafında .da. Fatma tarafından cıkarıldığına hazan elliden :f'azln hissedarı olması 
idn • rd su u vı m nzara, bu an- kani bulunan Huriye Senelin bera- istimlakin süratle yapılmasını önleht>/ u un hC'r yerinde dile gelen her ayrık toplamağa git1ikleri bir mektedir. Bu cepheden Belediye is-
·d. e~anın e si-z örn<>kl"'n'nden b' · ·· ı· ı·k · · · d h ·· ' tl 1 • ır. "' ._. ırı- gun yükünü arkasına şelek yapma ım a ısının a a sura e yap ıa-

T bııhanesile ipi boynuna geçirere'\c bilmesi icin beşinci mnddeyi şu su-
urk milletinin -karşı ,c('st oz çocuklarına boğdu zannile Fatmavı bırakarak retle değiştirmektedir. 

kAdi . '
0 

erm kte olduğu yüksele köye valnız döndüğü. Fatmanın kızı cİslimlak olunacak mülklerine ha-. 
ve h~ na:ı~ı. Cümhuriyet ordusu ı Müvasenin anasını araması üzerine ritaları, diğer pahaları ve 1apudan 
n va uvvetleri ed;na sükran ile suçun me>ydana çıkmaması için ço- alınan kayıt suretleri mündcrecalı-
... ~~nvı b şta gelen bir borç t"'la"kki ğu -'"-'1ıyorum.. ..-- cu boğup öldürdükten sonra bir na göre sahiplerinin adları gösteril-

Bundan sonra Şehir Meclı'sı· a k~~uya attığı ve ertesi gün tarlaya miş olduğu halde emlfıkin U.bi ol-
sından M l'h za- g~~ınce Fat'manın daha ölmediğini dukları Belediye dalrclerile polis 
Hava Ku e ı a Avni Sözen Türk gorerek onu dn yakında bulunan bir karakollanna asılarak sekiz gün 
h rurnu namına baştan başa ba~ka kuyuya atmışsa da kadının durur ve keyfiyet gazete bulunan 

eyecan dolu bir hitabe irad etm· 
ve bunu ş h' M ış g<'ne ölmiy('rek civarda çalışan ki- yerlerde gazetelerde ilan olunur ve 
tih Halk : ~ eclisi namına Fa~ remit ameleleri tarafından kurtarıl- istimlfık edilecek mülkün mUnasip 
Bat e~~ aşkam Sırrı Enver dığı ve Huriye Senelin sabit görülen bir yerine değer levhası ile istimHlk 
-ı ulirun soylediği hitabe takip et- bu ı dil ~· d · k 1 
•11 ~ r s suç arından dolayı ölüm cezası- e ecc5ıne aır vara a yapıştın ır. 
tir ki:. ırrı Enver bilhassa demı·ş- na hk • ~ D l 1 hd l 1 ma um edildiği anlaşılmışhr. uvar ar a ma ut o mıyan arsa a-

~ S 4 - Gödek Basanı taammüden öl· ra bu varakaların yapıştırılması :a: . cvgili h'rnşehrilerim; düren Vezirköprü'nün Taşkale ma- mecburr değildir. Belediye dairele· 
şısınfn buraya bu ulu mihrap kar- hallesinden Kara Mehmet oğulların- rlle emlftkln tftbi bulundukları polis 
başa ,:U~~ ~:dz ~c~şehrilerimle baş- dan Cemal Sakar. karakollarına ve mülkün kapılan-

YJ.. Tü ir gunu anmıya gcldı'm ll Ü nur rk · tJ - ç kişiyi öldüren ve bir kişi- na harita ve ilAnların asılma işi U· 

semasında b~ulrdunun, hür Türk Yi öldürmeğe teşebbüs eden suçlu sulii dairesinde bir zabıtla tevsik e-
ilk ' ın erce Türkk G · ~ ".3 l' Şehitle · d uşunun az:antep Zambur köyünden Hay- ui ır.> 
'Yüce kuvv~~ en aldığı hızın, ayni dnroğlu Abdullah Kırtıl. Bundan başka imar işinin geri kal-
<!<'lııtı il<' il 

1

1 ve avnf kuvvetli YÜ- Tasdik edilen iki hüküm maması ve istimlfıkin çabuk yapıln· 
dınlarnıva erl e~ekte olduğunu ay. DiPler tnraftan bugün toplanan bilmesi için bedeli bankaya yatırıl-B! gr:ı dım B 

r sukutun b!. iivük Millet Meclisi ayrıca şu iki mak suretile istimliık kıymetleri 
dırdığı bu m k nbır irtifa kaz n- id u dd am hükmünü tasdik etmiştir: kal'ileşen mülklerin bir haftalık 
sız födaı·ı,..rı·n1• tat <'s fikrin perv•- 1 

1 
" s anbuı h " - Kays<'rinin İspiti köyünden miihlet verilmek suretıle tahliyesi 

se fimlarnıya geldim 'E: rı adına olup Nlğde'de mulHm Eminoğlu E- cihetine gıdilmcsi hakkında projeye 
Knralara, denizfor~ hfık' dip, diğer adı Mehmet Gelen. hükümler konmuştur. 

kendi viiz bin yıllık t .
1
':' ?lan ve 2 - Pınarhisarın Tekke köyünden Bir yol veya meydanın acılması 

enerJ'isi, kendı' k h rıhını kendi Hü"'e . ğl H a r 0 - l yın o u asan diX-er adı Kara veya genişlemesi için yapılım istim-di k" . ~ .. an arı ve ke H 5 

ze nsıle hazırlayan T" k n- ::::.::::::n=:sa:::n===:T::a:::ri~. ====~:::===:=:::::::::.:=: IAklerde t'asarruf ihtilafı ve milna-larına da ha" k' 1 ur ' sema. ----.;;_ 
d ım o makta ·k zaalarile bazı istimlflklerin gerilme-

i. lier Yen. . t get'ı emt-z- Z 'l:: 
ilerlerde boı ıs~: en yen'leriyle, en ayi ahadctnamc: sini önlemek içJn Belediyeler istim-

y öl,..u ğ İstanbul Denı·z Tic"retı· l\8u''du··r1u~- JAk k b • i madd 'I'ürk r.ot'ukl h Şme e nlışmış olan " ı t1 ·anununnu on eşme e· 
lerinden de a~ a\::ıcılığın ilk sene- f Ünden almı~ olduğum 14/177 sayı- sinde de değişiklikler yapılmıştır. 
n~ar.iyel ı' numuneler ve Hk ı ~iman kaptanı şahadetnamemi Belediyeler namına Tapu daire-
1 . er e elell' ve 'lk h zayı ettim. Yenisini çıkaracağım- since tescili yapılan gayrimenkul-
. n, ılk safta b ı avacılar- dan ft.ıı. 
bir şeref 'raber olmakta bUyük =,..isinin hükmü yoktur. terin tahliyelerine ait 15 giinllik 

Yüks k a~a:~l Liman kaptanlarından mühlet projede 8 gilne indirilmiş· 
söyliyen T b gençliği namına s.. Süleyman oğlu tir. Açılacak yolların genişletilmesl 

bugünün e~e:~~ülte inden Ceng~: ... -~~----!m.'A_l_i_Z_i:,y,;_a;I:.:şı:la::y~~ hakkındaki 17 nci madde ise ~u §e-
ti b •uıyetini t b , kilde teklif edllmektedır. 

• .~en eliğ ve heyeca 
1 

e arüz et- bir geçit resmi yapılmış ve merası~ 
foyle bJUnniştlr: n 1 hitabesini me nihayet verilmiştir. 

•- Bir devrı tarih · Ankaradtı 1taua şehitlerini anı 
Mnıeu en büyük k ıçinde Tiirk .. ıer,. .. f ... : 
mtıatı.ı t aıanca k .. ..... .. .... 

" r: çind v ben · · avuş- Ankara, 15 (T-elefonla) - Hava nı z bir 'lü k lığınde Yenn h. l 
rı r ordusu k d • şe ıt erimizi anma günü milnasebe· 
ında :tnilliyet . . ~nın a ve ca. n b 

~Jimtna çi bır Türk gençU~· ı e ugiln Ulus meydanında büyük 
bir fikir \~~i''•iinkılltbında ç6zülme~ ve hazin bir iht1fal yapılmıştır. 
bu kitleden bt' vardır. İşte bugan Külleri gömülen Sovyet 
va Şehitlerinfnr Parça olan Ti.irk ha~ tayyareqilcri 
nlveı:sıte v~ y. ııziz hatıralarını, Ü- Moskova, 15 (A.A.) - Dün Kızıl 
'111tın tle, rnuhua~~k okullar namına Me~·dnnda Moskova işçileri geçen 
ıınar Ve ıt14 1 etle ''e saygı ile ~n bir hava kazası esnasında ölen 
Bund m arırn.a ovyet tayyarecileri Serof v• p 8• 

an sonra Ab·d uUn Oı! k • 
ı e önfinde parlak pen onun küllerini Knım-

ltnin duvarına g6mmUtlerdlr. 

cBir yolun veya bir meydanın ge
nişletilmesine veya yeniden açılma
sına karar verildikte yolun veya 
meydanın genişliğinden fazla ol .• 
rak taraflarında imar plAnına göre? 
yapılması icabeden bina derinlikle
rine kadar binalı ve binasız yerleri 
belediyeler. fstlmlfık edebilecekleri 
gibi mıntakanın imar planına göre 
yeniden veya kfimilen tanzimi ta
karrür ettiği takdirde de Beled!ve
ler bu. mıntakadakl binalı ve bina
sız bUtUn adalnrı istimlake \•e her 
ikl halde Be istimllık edilen yerleri 
belde menfaatlerinin icaplarına gö· 
re tasarrufa salAhiyetlldir.> 

Kömürcünün 
CinayeU 
Arkadaşını ustura ile 

kesip firar eden kömürcü 
düa yakalandı 

KlSr.ıOrcil Mahmut 

Evvelki gün Karagümrükte feci 
bir vak'a olmuştur: 

Karagümrilkte Dervi~ Ali mahal-

1 CiLDiNE KIYMAYAN 

POKER 

Tıraş Bıçağını 
KULLANIR 

Her yerde POKER traş bıcağını arayınız 

Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmeye .:konulan iş. 

1-Karadere sulaması hafriyat ve sınai imalatı iteŞif bedeli (361.3SS) 
lira (30) kuruştur. 

2 - Eksiltme 15/6/939 tarihi.ne rastlıyan perşembe günü saat 11 de 
Nafıa VekAleti Sular Umum Müdürlüğü su eksiltme komisyonu odasın
da kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

8 - İstekliler el-'siltme şartnamesi mukavele projesi Bayındırlık iş
leri genel şartnamesi, fenni şartname ve projeleri (18) lira (10) kuruş 

multabilinde Sular U.nıum Müdürlüğünden alabilirler . 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (18.205) lira (55) 'kuruş-

luk muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en az 
sekiz gün evvel ellerinde bulunan vesikalarla birlikte bir dilekçe ile Na-
fıa Vekılletine müracaat ederek bu işe mahsus olmak üzere vesika alma
ları ve bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet içinde vesika tale
binde bulunmayanlar eksiltmeye iştirak edemezler. 

5 - İsteklilerin teklü mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir 
saat evveline kadar Sular Umum Müdürlüğiine makbuz mukabilinde ver-

lesinde oümın Mahmut isminde 
bir kömürcü; ayni mahallede 
oturan kömürcü Mehmetle uzun meleri lazımdır. 
müddefienberi dargındır. Evvel- Postada olan gecikmeler :kabul edilmez. 

ki ~n; ~i rnk~ a~sında b~ ~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
kavga çıkmış ve bunlardan Mehmet, inhisarlar lJ. Müdürlügv ünde 
Mahmutlu adamalullı dövmüştür. 

• • 
Komşular; iki kavgacıyı. ayırmış

lnrsa da biraz sonra Mahmut evine 
giderek ustıırasını almış ve Mehme· 
din dükkanına girip ilzerlne saldır-
mışt.ır. . 

Gözlerini kan bürüyen kömürcü 

Mahmut, yalnız bulduğu Mehmedi 
ensesinden kesmiye başlamışsa da 

civar dükkancılar Mehmedin imda-
dına koşmuşlardır. 

Bu vaziyet karşısında Mahmut fi
rardan başka çare bulamamı~ ve 
·kaçmıştır. 

O ~ndenberi kendisini arayan 
emniyet memurları dün Mahmudu 
yakalamışlar \'e Adliyeye teslim et· 
mişlerdir. Neticede -Mahmut tevkif 
olunmuştur. 

İstanbul Halk Tiyatrosu 
Kenan Güler ve arkadaşları 

Bu Akşam 

Kadıldiy KuşdHi 
Tiyatrosunda 

KAT 1 L K 1 M 

Beykoz Sulh Hukuk hlıkimliğin-

den: 

Beykoz Gaziyunus sokağında 3 nu
maralı evde oturan Ayşe ve Hasana. 

İstanbul Maliye Muhakcmat mü-

Cinsi Miktarı Muhammen O/o7,5 eKsiltme eksilme 
bedeli teminatı ıekli saati 

Motör (110 bey 1 adet 6950 521.2~ kapalı z. 10.30( . . . &irlik) 
1 adet 4500 837.50 açık eks. 11 \ 

• Motör (70 bey-
girlik) ~ 

I - Doç marka biri 70 diğeri 110 beygir kuvvetinde iki adet motö~ 
yukarda hizalarında gösterilen usullerle satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedeli, muvakkat teminat, eksiltme saatleri hizala-

rında .gösterilmiştir. 

III - Eksiltme 31/V /939 tarihine rastlıyan çarşamba günü kabataşta 
Levazım ve mubayaat şubesindeki alım omisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün şözü geçen şubeden parasız olarak alına

bilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 
güvenme paralarile müracaatları ve kapalı zarfları ihale saatinden bir 
saat evveline kadar kanuni vesaikle birlikte mezkQr komisyon başkanlı-
ğına makbuz mukabilinde verilmesi lizımdır. (3480) 

Teknik Okulu Satınalma 
Komisyonu Başkanlığından : 

Tahmini bedeli 1lk teminnt 

Cinsi Kalem Lirn Ura 

Jeoloji Modelleri 10 800 60 

Teknik okulu· ihtiyacı olan yukarda cins. miktar, tahmin bedeliyle 
ilk teminatı yazılı Jeoloji modellerinin ihalesi yapılmak üzere 22/5/930 
tarihine rastlıyan pazartesi günU saat (14) de GUmUşsuyunda Yüksek 
Mühendis Mektebinde toplanacak olan komisyonumuzda açık eltsiltmeyş 
konulmuştur. ısteklilerin eartnameyi görmek ve ilk teminatlarını yatır

mak Uzere eksiltmeden bir gün evveline kadnr Yıldızda bulunan Okulu· 
muza ve eksiltme gUnU prtnamede yazılı belgeleriyle Yüksek MUhendis 
Mektebine gelmeleri. (812•) 

®~ğU t~~m~~~a~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~ 
lan alacak davasının 8/5/939 günül :IW - 1 
saat H4 te olan duruşmanızda ika- İstanbul Belediyesi llinlan 
metgfıhınızın belli olmamasından 

dolayı duruşmanın ilAnen tebligat 
Fen işleri Müdürlüğü için lüzumu olan v hepiine 999 lira ·50 kuruş 

ifası için 29/5/939 günü saat 14 e bedel tahmin edilen Acme slstem dört tane dosya dolabı ile 6~00 tane Ac-
bırakılmasına karar verilmiştir; me Bri tol kart açık eksiltmeye konulmu~tur. Şartnamesi Levazım Mil-

0 giln ve saatte bizzat veya vekil dilrlilğünde g6rülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yanlı vesika ''e 74 
vasıtnslle mahkemeye gelmeniz IA- lira 96 kuruşluk ilk teminat makbuz. veya me'ktubile beraber 22/5/939 pa-
:zımdır. Gelmediğiniz veya ve1til da- zartesi günü aat 14,30 da Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (3107) B. 

hi göndermediğiniz gibi mazereti- * 
Cerrahpaşa hastahaneswe lüzumu olan ve hepsine 700 lira bedel tah-

nizden dahi mahkemeyi haberdar min olunan 153 düzine muhtelif çeşit röntgen filmi ile 8 kutu birinci bon-
etmediğiniz takdirde davanın de- yo filmi açık eksiltmeye konulmuştur. Listesile şartnamesi Levazım Mil· 
lilleri toplanarak duruşmamn gıyn- dürlüğünde .görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve 62 
bınızda olımık neticelcndirileceği J lira 50 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile birlikto 22/5/989 pa• 
ilanen teblij olunur. 932-7 urtesi günü saat 14,30 da Daimt Encümende bulunmalıdırlar. (B) {30e9) 
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En korkunc düşman ve en mükemmel silah 
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., 
Soğuk algınlıiı tehlikeaine karşı kendinizi GRIPİN 

kaıelerile ko~'U)'UDUZ. 
SOCUK ALGINLIGI. baı, dit GRIPIN ftşiltmeden mütevel id 

bel, kulak ağrılarına aebeb olur. bastalı'klara mani olur. 

YENllABAff 

SAÇ EKSIRI 

Saçlan besler, ldS1derini kuv
Yetlendirir, d6kOlmesİDİ aaler 

kepeklerini giderir. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

- -

GRIPIN bütün atnları dindirir. SOGUK ALGINLIGI: Kınldık, 
S~UK ALGINLIGI, neıle, grip neşesidi1< tevlid eder BeyoQlu - latanbul 

n~~t~~ ~~~ar GR~N:KuM~~~~D~~i55~555~~~~~~~555555~!5~ Cloiurur aiıi iade eder 
,,~ 

Devlet Demiryolları ilanları 
Yolculara daha ziyade rahat seyahat etmek lmklnlarını temin mak

sadı ile Ankara - İzmir arasında işleyen !5/206/1106 numaralı yolcu katar
larında pazarte1i. çaroamba, cuma günleri; İzmir - Ankara aruında iile
yen 1105/205/5 numaralı yolcu katarlarında pazar, ço.ışamÇa, cuma gün
leri bulundurulmakta olan yemekli furgun yerin• 12/3/939 tarihinden iti
baren lokantalı vagon bulundurulacağı muhtorem halka ilan olunur. 

·1824· .3397,. 

Herkeıin üzerinde ittifak ettiğ~· ·' 
bir hakikat : 

Sabah, 6ğle Ye alqam ber yemekten sonra 

Kullanmak 
_Şartile 

d
. 'U v ı ı . k 

ış erınız~ız, uem-, . 
beyaz ve sapsağlam ya-
par. Ona yirminci asır 
khoyasının harikaların
dan biridir denebilir. Ko
kusu güzel, lezzeti hoı 
mikroplara karşı tesiri 

yüzde yüzdür. 
s~~h, lieJ• ... akı~m her yemekten sonra sriinde 3 defa 

Kullananlar dişlerini en ucuz 
şeraltle sigorta ettirmiş sayıhrlar 
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Ve Kullanışlı 
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YALISI 
lıtinyede iskeleye bir da'" 

kika mesafede otobüa duralı 
yerindedir. EbYen fiyatla s• .. 
tıhktar. Görmek Ye gezm•k 
istiyenler Istinye iskele •e" 
muru Cemile yahut Galat• 
rıhtımında Kefeli HoseyiO 
ban dördüncn katta Süııusiy• 
müracaat ~debilirlcr. 

İstanbul 6 ıncı Hukuk mahkeıı>" 
sinden: ; 

Müddei: Şahzer. Fatih J.tfaiye c 
desi Refah sokak No. 5/1 -

Müddeialeyh: İ~rahim: Fatib 
aynı adreste mukim. jj4' 

Müddei Şahzer tarafından fi\ , 
deialeyh İbrahim aleyhine açı, 
lan boşanma davasına ait art1' , 
hal sureti davalıya tebliğ ~, 
dilmek üzere yazılı adres'~ 
ne gönderilmiş ise de mumaile ; 
mezkılr ikametgahını terkle seı:r 
meçhule gittiğinin beyanile iade ~ 
lınması üzerine H. U. M. I{. 11

11 
141, 142, 143 ve 183 Uncü madde 
ri~e tevfikan iade kılınan bu •rı:: 
halle tahkikat gününü gösterir d 

·vetiye varakasının mahkeme dh'~ 
hanesine asılmasına ve 939/386 ~ 
marada kayıtlı işbu davaya rrı ~ 
deialeyhin on beş gün içinde ce ti 
vermesine lk.arar verilmiş "fi' 
bermucibi karar arzuhalle davet~ 
varakası divanhaneye asıJ.IllıŞ r 
makla mumaileyh İbrahimin yı.ı~>" 
rıda yazılı müddet zarfında daVB ~ 
cevap vererek tahkikat için t~1 ~ 
kılınan 15/6/939 perşembe güntl ti' 
13,30 da mahkememizde hazır :ır 
lunması veya kanuni bir vekil g e;_ 
dermesi lüzumu tebUğ yedne g ,' 
mek ü~ere lian olunu~-· _ ____...--: 

Üsküdar Hukuk Hakimliğindctl: 
Maliye hazinesirte izafetle tst~ 

bul Muha:}{emat müdürlüğü tarııf r. 
dan Albay Cevat ve arkadaşları~ 
leyhine açılan alacak davası uze~ 
tebligata rağmen gelmiyen .,bl ~ 
Cevat ve Binbaşı Mustafa Salirtı,,. 
Binbaşı Vasıf ha'klarında Hazine~ 1 ,, 
kili İsmail Şevketin tdebile gı)" 
karan ittihazına karar verilrrıi~ ~ 

tahkikat 13/7 /939 perşembe gil~ 
saat 10 na bırakılmıt olup yev"fO _A 

d"1'1"" 
saati mezkurda yiııe gelme 1 dİ 

takdirde gıyablarında tahkikatB ,,» 
vam edileceğine dair yazılan gı~I"' 
!kararları müddeialeyhlerirfiıl 1 JI 
metgahlarının meçhuliyeti haSel>lf' 

mahkeme di\'anhanesine asıld1J1i1ı
bi keyfiyet a}Tıca gazete ile de 
olunur. 938/1778 

Sahibi: A. Cema;cddin saraÇo~ 
Ne~riyat mUdü.-ii: Mecid ~~-"" 
Basıldığı yer: .Mat.baal EbilP" 


