
p 

18 

iD~ER;l 

'•ta~1 N nunı.naniyo No ı-4 
T 1 ırraf • Y İsah&lı &'llzotozı 

lSTAN&UL 

Teletoa - 207N 

• 
1 

Çubuklu gazinosu ı 
·~~~-.MI 21 Mayıs Puar günü açılı

MAYIS 

1939 
İkinci yıl - No. 373 

, Her Yerde (3) Kurnı 
. - . -~· ' . . ,) .. 
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San'atkür Bayan MuaUft 
nın iştirakile mükemmel bir 
Saz he) eti icrayı ahenk edef ce~ini s.syın müşterilerimize müjdeleriz. 

GÜNLÜK SiYASi HALK <3AZETESI 
__________________________ .... .._ ____ _ 

Seyirci Vaziyeti 
Yazan: Hüaeyin Cahid y ALÇIN 

H ususi. ha~ atta, bazı mUte
fekkırler alemi, uzaktan te-

maşanın, hüylik bir zevk ve t;.kmet 
t~.kll ettiğini SÖl'lerler. Bu prensi· 
hın ne derece~ e kadar doğru oldu
ğu bilinemezse de onun siyasi haya
ta tatbiki zamanımızda hemen he
nwn imkansız hale gelıni olduğunu 

19 Mayıs·Bayra- Sovyet Tekliflerine 
mına Hazırlık ingiliz Cevabı Verildi 

itiraf etmelidir. 

Eskiden belki bu çok kolaydı. 
l ~~kat bu gün dünya okadar küçül
. du, devletlerin gerek iktisadi ve ti
cari, gerek siyasi bakımdan karşı
lıklı bağları okadar çok ve girift bir 
h.aı aldı ki umumi hayatın seyyali İ· 
çıne karışmayıp umumi hayattan 
akseden tesirlerin nüfuzunu hisset
meyip uzlet ve infirat içinde ya§a· 
ınak hem imkansız, hem zararlı bir 
hale girdi. 

Avrupada jnfirat politikasını en 
esaslı bir · 
tatbik et nsıp ho~~kr~k tanımış ve 
da !n . r u. umet varsa o 

1 r. nızler onu ordu. 
arın . 

tir. Ku ı s1ıgorta etmili· 

l'k· d ıy s en kuvvetll 
ı evle 

, rnak a galebe çal. 
\ . esaşı edildiği 1-
çın, dünyanı .1 vasalasını her ız ıdeb~llu-
B· e ı r 
ınaenaleyh, lngıl k ta. 

sınd pa ı -
c a .ve bUtün cih cereyan ede-
ek sıyasi vakaları tahadd.. ed 

cek "nk • ' us e-ı ılapları ibret go" il 
:zakta Z e U· 

n rahat rahat seyir ve teına~a 
e~ek imkanına •ir her deylette 
zıyade maliktir. n 

Bö~Ie olduğu halde, modern ha
yatın ıcabı olan münasebetl . . 
kişaf . t erın m-

ı, sıyas hayatın seyri öyl b" 
hal k" bet . . e ır 

• ı-S tı l<ı lngiltere bu muhte-
:::i ınfirat siyasetinden istemlye is

! P6rJe ayrılarak dünya ve Avrupa 
ı kasına daha faal surette k 

rışrna~a, hatta Avrupa devletle .~
Çok şUrnuUü taahh"U . . ~ e 
hattA u ere gırışmege 

b mecburi a kerlik usulünü k , 
uı etrneğ a

kiz ve e zaruret hissetti. On se-
l . . on dokuzuncu asrın bü .. k 
ngıliz devlet adamları bunl yu 

:ınan . "ts 1 an o za-
ışı e erdi derin bir . 

muhalefet hissi! ısyan ve 
Fakat b .. e ayaklanırlardı. 
:re, h ilk. u ~n. henıen bil tün İngilte
tar b lumetının bu siyasetine taraf
'7e h u unuyor. Çünkü bu bir keyıf 

eves mahs l" 1 büs d v,
1 

. ~ u, geçici bir te§eb-
fışkı egı sı~·ası ahvalin icabatından 

Mayıı Gençlik bayramı laazırlıklan bitirilmiştir. Dnn mek• 
teplller aon defa almak Uz.ere Kadık&yünde jimnastik proYalan 

yapmişlardır. Yukatdald resimler bu proYada alınmıştır. 
~'VY._..,'VV'~~~'-"A.~~rvv.~~..vv'-"A.~~ 

Şehir Meclisi Yaz 
Tatiline Başladı 
Dünkü toplantıda .şehrin imarı ve 

işleri hakkında kararlar alındı 
su 

t 
rınış bır zaruret §eklini alm 

~ ~- ı 
stanbul Şehir Meclisi dün 15 gün ı sat 1,550,000 liraya çıkarılmıştır. 

illlkt.ngiltere için infirat siyasetine uzatılan nisan deversinin son top· Bundan sonra cami ve şadırvanla· 
ne :.? , ~almazsa küçük devletlerin l~ntısı.nı ~·aparak yaz tatili devre- ra Terkos suyu isalesi için yapılması 
k u~ Uk zoı luklar ve vazifele 1 sıne gırmıştir. icabeden tesisat masrafına ve ha-
arşııaş ki ,. r e R 

edil b .. aca an pe'k kolay tahmin uznamcde son toplantı olma!< rnamlara verilen suların ücretinden 
n· e ılır. İskandinav devletlı>rile D· hasebile oldukça mühim mesclele: yapılması kabul edilen tenzilata da· 

unarka A "'- ... a vard B l 
:marn k vrupa ıntilafına karış- 1

• . un arın arasında Konserva- ir Bütçe Enctimcni mazbatası okun-
ata ~ i h~susunda uzlaşarak vuku- tuar, ~ıy.atro ve Şehir Gazionsu in- muş ve yapılan bazı münakaşalar
lar· y rcı kalmak mesleğini tuttu- şası içın uç senede sarfolunmak üze- dan sonra sularda tenzilat yapmak 
edi~o~~ bunda bu güne kadar sebat re ayrılan l,050,000 liraya evvelce salılhiyeti riyasene verilmiştir. 
devıetı::· ·' ~ğcr bu meslek bütün mevcut 500 bin liranın da ilavesi Bundan sonra taksi talimatname-
dan a. ~ kabil olabilseydi on- kabul olunmw; ve bu suretle tahsi· <Sonu 7 inci sayfada) 

Yrılrna\n b ... k . '!'-~::;~~~~~ ..... ~~~~~~~~-~~'!!!!~:;~~~~!!! 
ki etnıek .. J. uyu hır hata telak- r ~---;.;.;;;..;;.;;;;.;.;.;;,;,,;.;.;;;;;,;~:,;:~~~::;~~~~~~~~~ 

Dün Molotof a Bildirilen Cevabın .. 
Esası; Uç .Taraflı Karşılıklı Bir . ' 

Yardım Paktıdıt 

Tecavüz Halinde r 
Leh Kuvvetlerl 
.Danzig'e Girecek 

Londra, 11 (A.A.) - Bu sabah 
Maiİki hariciye nezaretinde Cado· 
ğan ile görüşmUştür. İngilizler ta· 
rafından Sovyetlere yapılan yeni telC 
liflerle bu müzakerelerin mevzuunu 
teşkil ettiği zannedilmektedir. 

Loıfdra, 17 (Hustım - 1ngil~ 
teklifi bu akşam Molotof a gönderil .. 
mektedir. Bu yeni tekliflerin esası, 
kuvvetle söylendiğine göre üç ta
raflı bir karşılıklı yardım paktıdır. --- -
Jnglllz gazetelerl~e göre teklifler . 

Londra, 17 (A.A.) - Times ga- Danzıgde Alman hücum kıt'aJan 
zetesi İngiliz _ Sovyet müzakereleri J F • -
hakkında şu satırları yazıyor: ı • ı • s · t 

Dün milletler ~e.miyeti pak~ının•ı' ransız -' ngı iZ • ovye 
on altıncı rnaddesının çerçevesı da-

hilinde bir tngiliz - Sovyet, hatta bir y d p kt D ""' 
lngiliz • Fransız - Sovyet anlaşma-\ ar ım a ına 0 gru 
sının akdi telkin edilmekte idi. Bu 

yor: 

l ·· d c tına go··re ı:kı·t Metin gazetec;;inin hildirdiı::me göre: an a§ma mun ere a ı a - . ... . . . 
ler bir taarruz halinde kullanılacak Bır l!~ıısız - tngıliz • Şo' yet mukanlesı rapılacak ,., l,;ı.. ı .u-
asker tedbirler hakkında istişared.... kaule askerı anlasmalarla tam 'ln~ \la nacaktır. Bu ) eni plin.ı ~i>ı e, 

b 1 kl rd Fransa ""' lngfltere So'")·ctler blrliğint" karşıhk1ı h!r ~ardını palrt1 u unaca a ır. . . . 
Dail Telegraph gazetesi yazı- teklif edeceklerdir. Şu şartla kı, $0\yetler Birliği, her türlü taarruza 

Y karşı Polon)ayı, Rumanya)·ı ,.e TrRKtl'El't, Baltık de\Jt-tleri olan 
Litvanya, Estony:ı ,.e Letonya) ı ~11ranti edect•ktir. 

Verilen malumata gm, Fransa 
hükumeti, üç devletten her hangi 

(Sonu 3 Uncü sayfamızda) 
Paris, (Hususi) - Matin gaze· 

1 tesi şöyle yazıyor: 
İngiliz Nazırları ı.~ransız teklifl1.:-

li?R • 
Terfi Eden 
İstanbul 
Muallimleri 

1Memlekette Kesme 
Şeker Buhranı Mı Var? 

Kıdem zammı alan ve bir derece 
terfi eden ilk mektep muallimleri
nin listesi dün alakadarlara tebliğ 
edilmiştir. Listeyi aynen neşrediyo
ruz: 

İstanbul 25 ten Ayşe Sıdıka, Vas
five Haceı .. Üsküdar16 dan Ahmet 

~ ' 
Nahit: İstanbul 37 den Ayşe Sıdı-

{~onu • i•n ... ı ı:avfamızda) 

İhtiyaç Nisbetinde Kesme Şeker 
Bulunmamasının Sebebi Nedir? 

seyirci k ~uphesizdi. Çünkü vekayic 6' ' 
!.:!~~~~::!; t:~~ı~:.~:.::, .. ~~: Yeni Sabah " da Fevkalade iki Eser: Hitler Ve 
~ara ve kai:~:::ı;ıa ~anınmıs hak- ç k Mu sol ini Fransız 
r;e .tazı olmak ore areket etme- 1 Ef d 
SUih taraft ıd:mektır. Binaenaleyh a 1 rca 1 e Hudııtların a F nr ıg etmektir. 

akat bug·t·ın b.. .. k 
büt.. uyu lü küt>ilkl · un devleti . ' ,.... u 
Yatak kend 1 e~ ı Yapayalnız kalmı-
noktası a ı erıne az çok bir ısfınat 

rnmağa s k d 
Yalnızlığın b' • ev e en sebep 
etmesidir ~r zaf ve tehlike teşkil 
Yani vat~; u tehlikeden kaçmak 
büyük b' nın bekasım düşünmek en 
l'k ır Vazife t k. 1 eye en k 1 eş ıl eder. Bu teh-
da b· 0 aylıkla ıttabi kU . maruz olanlar 
?u kUçUk dev1~~:r devletlerdir. Hele ı 
ıcabı biıVUk d coğrafya ''aziycti 
h evıeu . 

alan. üzeı·ine •- erın •Hayat sa-
k · l.\:Sad"f . 
etınc uğrnmışJarsa u etmek feıa. 

nızlık onlar için rnuh ok zaman, Yal
tenıj~ müjdecisi addo~u~ak bir rna-' 

Şırnalin kü "k malıdır. 
h b· çu devJetı · ep ırden b. . . erı beik· 
haf ır seyırcı vazi . ı 

aza ederler Çil k . Yetı rnu-
leı· bir mUst . n ü o rnenıieket-
biliyetini h :rn~eke olabılmek ka-
~iınd· nızdırler B' 

ıki ha.ide k . · . ıııaenaleyh 
ıra &e!incey' ~ıdılerıne ihtimal ki 

litiseyin ~dar, epeyce bir 
lSonu 3 Un U ahtd YALÇIN 

0 sa)'faınızda) 

Yazan : Murad. Sertoğlu 
Oamanh lmparatorluiiuna kafa tutan bu mUt
hlş •aklnln akılları durduran. eergUzeş.tle
rlnden vUcuda getlrllen roman 

iki Güne Kadar Başlıyoruz 

Komitacılar 
Peşinde 

Yazan : M. Sıfır 
Hayatının Oııbeş yılını Makedonyada Bulger Komitacılarını 
takiple geçiren Bursalı Ateş Ahmet Çavuşun hatıraları 

Yakında Başlı yacağız 
------------------

Bu teftişler; Pariıte bir "kor• 
kutma teşebbüsü,, telikki 

olunuyor 
'tt.oma, 17 (A. A.) - Mussolini, 

Torino civarında ve vilayetin muh
telif merkezlerinde bir çok tetkikler 
yapmış ve halk tarafından tezahü· 
ratla karşılanmıştır. 

(:Sonu 3 fü1cü .. yf ada) 

Dahiliye Vekili 
Valiler araa ndaki değifikliğia 

sebebini izah ed yor 
Ankara, 17 (Tel~fonla) - Dahi

liye yekilimiz valiler arasındaki son 
nakil ve tayinler hakkında şunları 
söylemiştir: 

- Münhal olan yerlere en Jfı. 
yık gordüğümüz arkadaşları tayin 
ettik. Değişikliklerin sebebi de, her
kese en çok faydalı olacağı yerde 

1 çalışmak imkanını vermektll'.• 

Kesme ..-e ıo:ı şeker (Y•zıaı a de) 

HER SABAH 

Nufusumuz Nasıl Artar ? 
Biitç.e l~ntüıneni tarafmclan ,\ a

ııılau teklifler arasıııcla ln karlardan 
'ergi alınması <la 'arını~. 

Hem mrınlcketc fuzla ~clir te
min etmek, hem dt• 1.>t"l,fırları, e\·len· 
meğe se\ k lle ) uı·tlun nüfusunu ar-
1ırnıak gihi füi hn) ırlı ga)e giiden 
hu Ü'klif kalıul l<Ulır mi, edilmez mı 
bilmi) oru;ıı:. .tlııız u~ ni C'll<'Umen· 
~ok ~ocukhı ınemurlKra fazla talı-

&i&at 'erilmesi yolundaki teklifinin 
derhal kabul .edilme inin nüfus .,: 
) asefünizin nmvaffa1';) etle inkişa
fında ııek büyük hır mnil ol,ı<'.ağım 
iddia ec:Mı:liriz. 

J"azla ~cuJ, ahıhi ol•n:ıl.., mai
şet gaıle ilt> heli bul\iıhml~ l.Jahala •. , 
iirln""· v. \(• hu Ürht lak. t • ııe 
hal izille edilmelidir haıuuıtir.dn 
.4. CeM.4.LEDntv SAR.!ÇUu.LV 
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Tefrika N o 94 Yazan: M. SIFIR 

int i Taburu s ·ize 
oğru ilerliyordu 

Ağır Cezada Sir r 
Katle Teşebbüs Okuyucularımız 
Davası Bitti Diyor ki ı 

' inönü Vapurun
daki Yangının 
Muhakemesi 

--+---

Fatma Aliyeyi iki defa öldürmek 
istlyen Hüseyin Çengel 12 sene 

hapsa mahkOm oldu 

Maltepe otobüs istiyor 

Tabur Talim Yapıyordu. Halbuki 
Ortada Biz Bulunuyorduk 

Bundan bir müddet evvel Orta
köy ile Kurı.ıçeşme arasındaki Pren
ses Şükrfyentn yalisı civarında Fat
ma Aliyeyi bir defa yaralamak ve 
bir defada öldürmeğe teşebbüs et· 
mek, bayan Fethiyeyi de korkutmak 
ka.sdile silah atmaktan suçlu Hüse
yin Çengelin bir müddettenberi ağır 
cezaıla devam etmekte olan muha-

Topkapı dışındaki Maltepelilor o
tobüs istiyorlar. Bugün İstanbulun 
küçük mlkyaırta da olsa gayet gü
zel bir sayfiyesi olan Maltepe, kı
§ın da ahalisi olan işlek bir yerdir. 
Ayni zamanda burada koskoca bir 
askeri lise bir de ilk mektep vardır. 

Maltepe ile civarındaki oturanla
rın çoğu her giln İ.stanbula inip 
dönlnek mecburiyetindedirler. Son
ra burası bir meyva bahçeliği ha
linde olduğu için bu münasebetle 
de İstanbulla alakası çoktur. Böy· 
le olduğu halde buranın yegfıne 1 
nakil vasıtası Topkapı tramvay ve 
otobüsleridir. Halbuki Topkapıdan 
Maltepe'ye kadar 20 dakikalık bir 
yol vardır. Bugün bu yol elektrik
le döşenmi§ ve yolun iki tarafına 
elektrik lambaları asılmış olduğu 

gıbi yakında Maltepe civarına Ter- ' 
kos suyu da getirilecektir. Fakat ı 

Maltepelilerin şimdi en birinci 
dertleri bir nakil vasıtasıdır. Eğer 
buraya otobüs işliyecek olÜrsa 
Maltepe pek yakında İstanbul~ en 
ileri sayfiyelerinden biri haline 
gelecek ve böylelikle o civar ihya 

.... , .... _ 
sız görünmüştü. Yemeğimizi yedik
ten sonra Nuri'yi yol kenarına gö

·ten sonra Nuriyi yol kenarına göz-· 
cülüğe göndermiş, biz de yeşillikler 
üzeirne ser.lmıştik. 

Mipavrili İbrahim, cihan har
bındc bulunduğu Çanakkale, Kere
vizdere harplerinden bir bahis aç
mış, tatlı tatlı anlatıyor ve Hoca 
Bekir'le beni ağzına baktırıyordu. 
Milletımizin Çanakkalede yarattı

ğı harikaların, kazandığı şerefli za
:fcrlerin birer k ymetli destanları 
addolunmağa gerçekten layık olan 
bu menkıbeleri dinlerken, ben tat
lı bir şekerlemeye dalmış ve nıha
yet te uyuyakalmışım. 

Ne kadar uyuduğumu bilmiyo
rum. Yalnız kolumun ansızın çeki
lip sarsılması ve Hoca Bekir'in du
daklarını kulağıma yapıştırarak ba
ğırması ile sıçramış ve uyanmıştım. 
Tabıt, ne olduğunu anlıyamadığım 
için birden afallamış ve Hoca Be
kir'in yüzüne sersem sersem baka 
kalmıştım. M apavrili su tulumunu, 
Hemşinli Nuri de dağarcığı omuz
lnrından sırtlarına geçirmeğe uğra

sıyor, Hoca Bekir de •elaslı bir ta
vırla vat'ryeti bana anlatmağa uğra
şıyordu. Ve: 

- Kara Mehmet, diyordu. Birden 
sakın korkma ha. Bir Hintli tabul".ı 
yol üz<>rinde durdu. Biraz sonn 
bize dogru cephe alarak açıldı Ye 
yayıldı. Simdi uzl.'r mize geliyorlar. 
Hadi çabuk opla kendini de kaçcl· 
lım. 
Fundalıkların ar ından Kayııı-

dağının tepesine doğru kosar adım
la ilerlıvor, arasıra durup gerimizi 
gözlüyor ve dinliyorduk. Gerçi bir 
şey gorem vorduk amma Hintli
lerin bize doğru yaklaşan cavıltılı 
seslerim pek güzel işitiyorduk. Bu 
hareketin bize müteveccih olmadı
ğına şüohPmiz voktu. Hındli'lere 

gece tatbikatı yaptırıldığı besbelli 
idi. Fakat, ne d olsa yetişmeleri bi
zim için ·tabii pek büyük bir tehli
ke idi. Zirveye doğru var kuvveti
mizle kaçtıkça sesler biiz takip edi
yor, sağ ve ..sol istıkametlere doğrJ 
da yayılıyor ve açılıyordu. 

döndüğümüz takdirde de arkadaki 
kuvvetin .kucağına düşcecktik. He· 
men isukametimizi yıne değiştirdik. 
ğımıza doğru yürümiye başlamıj

tık. Maksadımız, ileri ve gerimizde•ı 
gelen kLt'aların sağımızda birleşme
sınden evvel, kendimizi yapılan iha
ta çemberi haricine atmaktı. Ne ya
zık ki, bunu da yapamamıştık. Yine 
cephemizden Hintlilerm, ôdeta ~"l 

şakırtıları gibi ses veren haykırışla
rı ile karşılaşmıştık. 
Korktuğumuz başımıza gelmişti. 

Tepeye doğru ilerledikçe araların

daki açıklıkları tabintile daralan bir 
çemberin tamamıle içinde kalmıştık. 

. Bizim geveze Hoca Bekirin sesı ke
silmiş, soluğu da değişmişti. Hani 
biz de ondan pek farklı değildik. 
Düşünmek ile geçirilecek bir 

dakikamız bile yoktu. Nerede ise 
Hintliler i.ıstümüze uğrıyacaklardı. 

sesler o kndar yakınlaşmıilı. Hepi
miz heyecandan titriyor, nohut gibi 
ecel teri döküyorduk. Gelen seslere 
arka vermiş, mecburen yine tepeye 
doğrulmustuk. Biraz sonra da, sağ
dan soldan gelen seslerle kulakları
mız dolmıya ve hele şakaklar.mız 

zonklamıya başlamıştı. 

Şaşkın şaşkın etrafıma bakınıyor, 

tutulmak endişesi aklıma dokunu
yordu. Çıkılacak ne bir ağaç, soku
lacak ne de bir kovuk vardı. O es
nada, her varlıktan imdat uman 
gözlerime, yüz metre kadar ileri· 
mizde yük ekçe bir k ya yığıntısı 

ili mi ti. Ümitle değil aziz dinlevi
cıler m. s rf şaşkınlığın verdıği bir 
şuursuzlukla oraya doğru koşmu~
lum Arkada lanm da beni takip et
mislerdi. Kayalık, bazı yerleri tah
minen iki ve bazı yerleri de üç met
re yükseklıginde bir duvar gibi 
yüksek ve kenarları kesme, Ustü de 
eğri büğrü bir yığıntı idi. Biribiri
mıze arka vererek hemen üstüne 
çıktık ve yüzü koyun kapandık. 
Sözüm yabana saklanmıştık. Kendi
mizi taliin llıtufkfırlığına bırakmış· 
tık. 

U7.andığımız yerde ne konuşuyor 
ve ne de kımıldanıyorduk. Fakat, he
~·ecandan yüreklerimiz çırpınıyor, 

,.(ıcutlerimiz sarsılıyordu. Gürültü-

kemesi dün bitmiştir. 
Dün akşam okunan karara gö

re maznunun suçları sabit görülmüş 

ve 12 sene 12 gUn hapis cezasile 40 
lira tazminat vermeğe mahkfun o
lunmuştur. 

Suçlu bu kararı derin bir tees
sürle karşılamış ve mahkemeden 
çıkarken: 

- cBen ~aten manen öldüm. 
Fakat çocuklarıma yazık oldu.- di· 
ye mınldanmıştır. 

Adaların 
Su Derdi 

1 olacaktır. Hazır Sirkeci ile Topkapı 
arasında işliyen otobüsler, acaba 

. niçin bir çeyrek, yirmi dakika öte
H zlrandan ltlb ren kat'I 1 deki Maltepeye kadar gitmezler? 

ur tte h 11 dUlyor 
1 

Eğer bu otobüsler Maltepeye kadar 
Adalara verilecek Elmalı suyu i- işliy~c~k olurlarsa hem kendileri 

çin su tanklarının yana§Illası için çok ıstıfade edcce.k, hem ~altepe 
yapılan iskelenin inşaatı başlamış- halkı rahat eylıyeceklerdır. İs
tır. tanbulun birçok yerlerindeki nok-

Diğer taraftan su bonılarlnm 
tefrişine de başlanmış ve süratle de
vam olunmaktadır. 

sanları her giln ayn ayn tamamla
mıya çalışan muhterem valimizden 
biz Maltepe halkı da Topkapı oto· 
büslerinin Maltcpeye kadar işletil-

1skele civarında bir su havuzu mesini çok rica ediyoruz. 
da yapılacak ve buraya bir tazyik Yeni sabah _ Topkapı Maltepe
motörU konularak su Adada mev- lilerinin btı ricalarını biz de çok 
cut Kazoğlu deposuna çıkarılacak- yerinde ve haklı bu.lduk. lstanbu
tır. Adada satılacak suyun metre Ztm en y~kın bir sayfiyesi olan Mal
miltabı 35 kuruşa satılacak ve bu tepenin istikbaldeld alaNtğı şeJcl:t 

suretle tenekesi 30 paraya gelecek- üzerine de bu otobüslerin çok te
tir. , siTi olacaktır. Muhterem valimizin 
vvvvvvvv----""""""~~vvvv , bu çok hayırlı 4e biz de dikketle

BE!.EDlYEDE: 

İktısat Müdürlüğü 
kadrosu 

İktisat Müdürlüğü kadrosu yeni 
bütçeye nazaran çıkacak memurlar

dan başka ücretli olduklarından is
tifa edeceklerle kadro 16 ya inecek
tir. 

t:NHtsARLARDA: 

inhisarlar Vekili 

rini celbederiz. 

Sünnet Düğünün
de işlenen 
Cinayet 

ler gittikçe vaklaşıyor, yaklaşıyor- Gümrük ve İnhisarlar Vekili Ali 
du. Bir an olmuştu ki, sesler kulak- Rana Tarhan bu hafta içinde şehri
larıınızın d•bindc ve soluklar enc:;e- mize gelecektir. İnhisarlar Vekili bir 
mizdc gibi gelmişti bana. Hemen müddet şehrimizde kalacak ve İnhı
hemen üzerime basılıyormuş gibi 

sarların piyasaya çıkarmıya karar 
olmuş. sanki kayanın üzerinde pes-

Bir genci lafla IHdUrup 
sonra UetUne çık rak 
çiğneyen iki klfl mah-

kOm adlldl 
Çatalcanın Harmanlı köyünde 

bir sünnet dügünü gecesinde vukua 
gelen feci bir cinayetin bir müddet· 
tenberi devam eden muhakemesi 
dün akşam neticelendirilmiştir: 

til gibi yassılmıştım. Üst tarafını verdiği düşük dereceli rakı etrafın
da tetkiklerde bulunacaktır. 

bilmiyorum artık. Korkudan bayıl- ""----"""'"""'""'""'"""""""""'"""'~ 
mış mıydım?. Onun da pek farkında MAHKEMEI.ERDE: 

iki sucu •nahkum · oleu 
Süleyman ve Sait isminde iki su

cu; ağzı mühürsüz kaplarda su sat-

Geminin 1 inci ve 2 nci süvari
sile mülazim kaptanı, ambarc ısı 
yangına sebep olmakla itham 

edifiyorrar 
Bundan bir müddet evvel Bod

rum limanında ambarı ve içindeki 
eşyası yanan clnönU• vapurunun 
ıtivarfsi Osman kaptan, ikinci kap
tan Süreyya, mülizim kaptan Şev
ket, ambarcı Esat bu hadiseden do
layı mahkemeye verilmişlerdir. 

Bu zatlar, tedbirsizlik ve dikkat
sizlik neticesinde vapurun iki nu
maralı anbanndan yangın çıkar· 

makla maznundurlar ve muhakemo 
ye Bodrum asliye cezada başlanıl
mıştır. 

Bodrum asliye ceza mahkemesi 
vapur yolcularından yirmi sekiz şa
hidin tstanbulda bulunduğunu tes
bit etmiştir. 

Bunun üzerine, şahitlerin ifade· 
lerinin alınması tstanbul müddeiu
mumiliğine bildirilmiştir ve bunlar
dan onunun ifadeleri dlin asliye ce
ı:a mahkemesinde alınmıştır. 

Dtin dinlenen şahitlerden anb?-r 
memuru Mustafa şunları söylemi§·. 
tir: 

- cAnbarda eşya nakli ile meş
guldük. Birdenbire eşya yığınlan 

arasından alevler çıktı ve süratle 
her tarafa yayıldı. Maznun olarah 
isimleri geçen kaptan ve diğer me
murlar yangını slSndürmeğe çok ça
lıştılar. Yangın iki gün devam etti 
ve itfaiyenin mUdahnlesile söndii
rUldil.• 

Diğer şahitlerdc ayni ifadede bu 
lunmuşlaı'dır. 

Bundan sonra mahkeme. gelıni
ycn şahitlere tebligat yapılması ve 
bu ifadelerin Bodrum asliye ccz:ı 
mahkemesine gönderilmesini knrar
lnştırmrntır. 
~"'~ 

t>ENtZLERDE ı 

Münakale Vekili ve Denizyolları 
Umum Müdürü geliyorlar 

Denizyolları Umum Müdürü İb
rahını Kemal Baybura ve Liman]al(i 
Umum lVIüdürü Raufi Manyasinin 
yarın Ankarn'dan şehrimize gelme
leri beklenmektedir. Bu hafta i\in
de de Münakale ve Muhabere Ve
kili Ali Çetinkaya şehrimize gelerek 
hazirandan itibaren yeni faaliyete 
başlıyacak olan yeni teşkilata dahil 
müesseseler etrafında tetkiklerde 
bulunacaktır. Vekil, lstanbulda bu
lunduğu müddet zarfında bu mües
seselerde çalışacak olan müdür vt! 
~eflerle tanışacaktır. 

Kolonyacılar dün 
toplandılar 

inhisarlar İdaresinin bu ayın yir
misinden itibaren satılığa çıkarmıya 
karar verdiği yeni tip ucuz kolon
yanın, kolonya tüccarlan arasında 

telaş uyandırdığını yazmıştık. Dün 
bu hususta bazı tedbirler almak ü
zere S anayi Birliğinde toplanacak 
olan kolonya fımillermin bir çoğu 
gelemediğinden dolayı topl .. ntı önü
müzdeki çarşamba günü yapılacak
tır. 

Hintli taburunun Kayışdağı te
pesine bir taarruz tatbikatı yaJ>Lığı· 
nı hepimiz anlamıştık. Fakat ferah- ! 
lamamış, bılakis fena halde telaş

lanmıştık. Çünkü, biraz sonra ve 1 
tepeye doğru yaklaştıkça il~rimiz

den ve hattlı zirvenin gerisınden 

bile ses almağa başlamıştık. Bu, j 
Hind taburunun dağı sardığına ve 
bizim de sarıldığımıza delület edeıı 
çok fena bir işaretti tabii. Bu fena 
vaziyette ne yapacaktık? Hepimizi 
kara düşünceler sarmıştı. Hem yü
rüyor, hem de görüşüyorduk. Ev
vela, yürüyüş istikametimizi de· 
ğiştirmiş, yarım sağa dönmüştük. 

Böylece zirveye değil, zirvenin sağ 
gerisine geçecek ve eğer o tarafta 
kimse yoksa aşağıya doğru süzüle
ceklik. Bu istikamette on dakika da
ha seri bir yürüyüşle ilerlemiştik. 

Artık Kayışdajının Mallepe'ye na· 
zır olan kısmında idik. Biraz durup 
etrafı dinledikten sonra yüzlerimiz 
gülmüştü. Çünkü ileri istikameti
mizden hiç bir es alamamıştık. Ev
velce gerimizden bizi takip eden 
seslerin de kısmen sol ileri ve kıs
men de sol gerimizden gelmesi, kur
tulduğumuz zannını hasıl etmiıtı 

bizde. 

olamamıştım doğrusu. Yalnız, ku
laklarımın zarını yırtacak gibi an
sızın ve bırlbiri ardınca patlıyan ıoi-

1Ahların takırtısı ile sıçradığımı ha
tırlıyorum. Seslerin ilerimizden gel
diğini farketmiştim. Yalnız tehlike
yi atlattığımızı her halde hissetmiş
tim ki, başımı kaldırmış, ileriye bir 
g6z atmıştım. Hintliler süngi1 tek
mıılar, uğultulu ve çığıltılı bir fer
yatla tepeyi! hücum tdiyorlardı. Bu 
!ırada Hoca BPkirln ıesi çıkmı~tı. 

mak suçile yakalanmışlar ve Sultan
ahmet Birinci· Sulh Ceza Mahkeme
sine verilmişlerdir. 

~-
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iKTiSAT IŞLEIU ı ahyor 

Düğün esnasında çıkan bir kav
gada Sabri isminde bir genci 
başına taşla vurmak surelile öldür
mekten suçlu Ahmet, bu cürmünden 
dolayı 5 sene hapse mahkum olup 
ve yaralının iistüne çıkıp çiğnemek
ten maznun Mehmet te l sene ha
pis cezasına ~arptırılmışt.ır. 

Fakat, bu sevincimiz ancak on da· 
kika devam etmişti. ÇünkU dağın 
Maltepeye nazır olan sırtları Übe

rinden ge çn Büyük Bakkalköyil ile 
Başıbiiyük arasındaki yoldan da· ay
Sağımıza doğru yürümiye başlamış
tı. Bu vaziyette ilerlemiye devam 
ettiğımf z takdırde, bu defa da cep
hemiz istikametinden llerliyen 
Hin lı!erle karşılaşacaktık. Geriv11 

(Devamı var) 
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Mahkme, iki sucuyu 10 lira para 
cezasına mahkum etmiftir. 

lat•nbul - Lon'r• 
aafalt yolu 

İstanbul • Londra a falt şosesinin 
hudutlarımız dahilinde olan İstan-

bul • Edirne kısmını teftiş etmek ü
zere 20 kişilik bir heyet Londradan 
şehrimize haziran içinde gelecektir. 

. Evk•lın yeni hanı 
Yeni Postahane kar~ısında inşa o

lunan Evkafın yeni Valide hanı beş 

katlı olarak yapılacak \'e binanın i
çinde 80 oda ve alt katında da 12 
dükkan olacaktır. Bina asansör ter
tibatını haiz bulunacak ve 150 bin 
liraya çıkacaktır. Binanın inşaatı 

başlamıştır. 12 ay sonra ıkmal edil
miş olacaktır. 

Canla kuzu . ihracat. 
artıyor 

Bu sene memleketimizden ecnebi 
memleketlere sevkedilen canlı kuzu 
ihracatı son günlerde hızlanmıştır. 
Bu kuzuların mühim bir miktarı 
Yunanistan, Mısır ve Şark memle· 

ketlerine göndeı·i!mektedir. Yuna
nıstana ihraç edilen kuzular Edirne
den ve Mısır'a gidenler de Mersin 
limanından ihraç edilmektedir. 

Y •rll Mallar Sergl•I 
h•zı.-hkları 

On birinci Yerli Mallar Sergisi
nin hazırlıkları ilerlemiye başlamış
tır. Vah Lutfi Kırdar sergi Komitesi 

reisM1!ini kabul etmiştir. Komite, ilk 
toplantısını mayısın 22 nci günü ya-

pacaktır. Ayni gun Sandyi Birliği 

idare heyeti de ıçtımaa davet edH
mıştir. 

f 1 

Dün Almanya için dört buçuk ku· 
ruştan 4~ bin kilo sarı mısır satıl

mıştır. Bundan başka Almanyadan 
me~in üzerine piyasaya kiillivetli 
siparisler verılmektedir. • 

Peynir bolla~ıyor va 
ucuzluyor 

Bu sene hay\·anlarımızın iyi ye
tiştirilmiş olmaı:ı ve kış mevsiminin 
~ddetli gecınemesi yüzünden süt 
mahsullerimi:::in çok güzel ve bol ol
duğu birçok mıntakalardan piyasa
ya gelen haberlerden anlasılmakta
dır. Bir kısmı ihraç edilen ~·e büyük 
bir kısm ı da dahilde istihlak edilen 
peynirlerin gerek kaliteleri gayet i
yi ve umumi rekolte de diğer sene
lere nazaran cok fazladır. Bu sebep
le bu sene~i peynir !.atlan piyasa
da vüzde 25 derecesinde noksan fi
atlı:ı acılmıştır Tenekesi 440 kuru~
tan olan peynirle>r son ı:ı:ünlcrde 460-
4i0 b_p·uşn yukselmiştir. 

Yugoslavy ve mihver 
siyaseti 

Yugoslavya kral naibi PrelllJ 
Paul'ün Romayı resmen ziyareti 
1936 da aktedilen 1talyan • Yugos· 
lav anlaşmasının açtığı ve Arnavut· 
luğun İtalya tarafından işgali ,,e 
Alınanyanın da şimalden tazyiki jle 

h!dis olan vaziyet karşısında ehen1· 
miyetli bir hadise teşkil etmektedir· 
D~r taraftan, mihver devletlerinitl 
Akdenizde ve ezcllmlo Balkanlarda, 
Yugoslavyayı mihver siyasetine cel 
bederek, yayılma hareketinde iSti
f adeler elde etmek istemektedirler. 

lşte, Belgrad hilltlımetinin harici 
siyaseti istikametinin de teyidi ına· 
hiyetinde olan bu ziyaret, Kont Cia· 
no ile Markoviçin Venedikteki ko· 
nuşmalanndnn ve yine Yugosla" 
Hariciye nazırının Berline seyaha· 
tından sonra vukun gelmesi de na· 
zarı dikkati celbetmektedir. 

Fakat Prens Paul'ün Romayı zi· 
yaretinin, daha ziyade evvelden ter· 
tip edilmiş bir protokol meselesi ol· 
duğu söylenebilrse de, Prens Paul· 
ün ayni zamanda Berline de bir ı;c
yahat yapacağı haberleı1, Belgradın 
kendi hareket istiklalini muhafaza 
ile birlikte mihver siyasetine tevcih 
edebilecek bir yol takibi mevzutl 
bahsolabileceğini dUşUndürebilir. 

Buna rağmen, yani mihver mnt· 
buatının ve siyasi mahafilinin Bel· 
gradı sıkı bir teşriki mesaiye sok· 
muş gibi görünmelerine rağmeJl 

Belgrad henüz kat'i olnrak o taraf~ 
girmemiş, ne komintern aleyhtarı 
pakta duhul etmiş ve ne de milletler 
cemiyetinden çekilmiştir. Ayrı~ 
Balkan paktı devletlerinden de eliııı 
çekmemiştir. 

Bütün bu vaziyetler, Yugoslav· 
yanın bilhassa iktısadi menfaatıerı· 

nin emrettiği çerçeve dahilinde bil' 
hareket ihtiyar etmeyi tercih ede· 
ccğini göstermektedir. 

Yugoslavya bu siyaseti, hudut· 
)arı boyundaki mihver hareketiniıl 
ve bir de dahili kuvvet unsurlarınıfl 
tenevvü ve birbirine muhalif ıneıı· 
faatlcri karşısında ele almaktadıt· 
Ezcümle Hırvat ve Sırp meselesi, 
dahili ekonomi meseleleri yine bU· 
tün şiddetilc ortaya çıkmışbr. Bir 
aralık, Hırvat lideri Maçekle bir an· 
laşma yapılmak üzeİ·e bulunulmU~• 
fakat neticede milsbet bir eser ta· 
hakkuk edememiştir. 

Zira Romanın takip ettiği siyıı· 

set dolayısile harici lıudutlarıııııı 
muayyen bir mti<ldet ızarfında gıı· 

ranti teklifine maruz kalan Yugos· 
lavya bundan kuvvet alarak, müf' 
rit bulduğu Maçekin bazı teklifleri· 
ni kabul etmiyebilir k i bu da dahili 
gerginliğin yeniden meydana gelme· 
sini intaç eder. Dahili sarsıntınJ.Jl 
hariçte ne gibi to..sirler edebileceği 
de düşUniilccek bir keyfiyettir. 

Bundan başka mihver siyaseti, 
Yugoslavyanın henüz katiyet ke:'i" 
betmemiş siyasi ve diplomasi vaıi· 
yetinden müşterek emniyet prensi· 
binin kuvvetlenmesi için sarfediJell 
mesaiye karşı istifadeyi düşünmelt· 
tedir. Bu arada Türkiycnin sırf sullt 
zımnında ve her hangi bir devlet0 

müteveccih olmıyan bir anlaŞ!ll' 
yapmasilc, Akdenizdeki müvazeneJi 
sulhün idamesi seyrinde, kuvvetıeıı· 
dirmeşile. mihver siyaseti, Balknfl 
paktını içeriden sarsmak ve bu diP' 
loması hadisesini, paktın ruhuD3 

münafi olarak göstermek gayesiJli 
takip etmektedir. 

Fakat hakikat ne olursa oısıırı 
kapatılamaz. O, kar:ı bulutların a· 
rasından ergeç, her tarafı nurlııJl" 
dıran bir şaşaa ile ortaya çıkar ve 
kalpleri aydınlatır. 

Dr. Retad SAGA i 
BALDVl..mtNDI!:, 

19 MAYIS 

Fatih Halkevtnden: ' 
19 mayıs cuma günü saat" I!) de 

Spor ve Gençlik bayramı evimiz Jctl' 

rağındaki bahçede kutlanacaktır. 13 ıJ 
mera,.ime herkes gelebilJ,ııo· 

Program: 

' l - İstik!§! marşı. 
2 - Resmi geçit ve bayrak merıı· 

simi. 
8 - Söylev. 
4 - Sporcuların cevabı ve aJld JJt 

me. 
5 - Spor ha!'ekctleri. 
6 - Voleybol turnuvası , 
q -Mükafat dağıtılmaa: 
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Balkan Antantı İktisat 
Meclisi Dün Toplandı 

B. · ~afenko mühim bir nutuk söyliyere'k 
gıttikçe kuvvetlenmekte olan Antanta 
Bulgaristanın d · · a ışbrakini temenni etti 

Bükreş, 17 (A.A.) - Ruman: 
Yugoslavya, Yunanistan ve Türki-r; arasındaki mübadelelere müteal-

meselelerle iş igal edecek olan 
Balkan İktisat Meclisı bu sabah a
çılmıştır. 

: B. _Gafcnco, mühım b.r siyasi nu
t~~k ır~d ederek bilhassa yekdiğerl-

sen surette takip etmiş olan ha
:dıs~lerin dört dost milletin vahd •. 
lerıne d h e. a a sarih hır mana izafe v~ 
daha b- -k . ın . . uyu hır ehemmiyet atfedil-

;;1"' amir olduğunu söylemiştir. 
ilin azır, Balk~n Antantı de\•letleri

sulh, emmyet ve istiklal ideal-

Sovyrt 
Tekliflerine 
./ngiliz Cevabı 

lerini de teyit ettikten sonra antan
tın Bulgar milletin n mesaisine işti
rak etmemekte olmasından mütees
sir olduğunu bir kere daha bevan et· 
miştir. Maamafih antant B~lgaris· 
tanı ikna etmek ümidini kaybetme
miştir. Anlant, Bulgaristana Sela
nik itilafı ile daha şimdiden yaklaş
nıış bulunmaktadır. Binaenaledı, 
Bulgaristanın Antantın me~aisin.? 
istiraki, onun ne prestijine, ne de 
menfaatlerine mugayirdir. Hatip, 
netice olarak, antanlın ne iktisadi, 
ne de sivasi bakımdan hic kimse a· 
levhine ~üteveccih olmadığını söy
lemi~tir. 

Fransız - İngiliz -
Sovyet Yardım 
Paktı 

'biri (Bq tarafı 1 inci •yfada) 
1 .. _ tarafmdan garanti edilen bir (Battarafı 1 inci aayfamı7da) 
~~- k rini tetkik ettikten sonra Moskova-'hi: ~ arşı Yapılacak her hangi 
.a:ı_ taarruzab. karşı koymak maksa- ya yeni tekliflerde bulunmağa karar 

t~ ır Fransız _ İngiliz _ Sovyet mü varmişlerdir. Bu yeni teklifler 24 sa. 

e~~~:·ardım paktı akdini teklif ~~!~~~. ~0u";~~tp~~ı:;:: =~~ 
eu·· Muhalif liberal gazeteler ve ez- sa ve İngiltere So\'yetlcr Birliğine 

mle News Chronicle gazetesi ln- karşılıklı bir yardım paktı teklif e-
gi}terenin üçler paktı fıkrin· ih deceklerdir. Şu ş:ı.rtla ki, Sovyetler 
L bu ım ayet B' ı·-· h 1 "a 1 edeceği mütaTeasındadır. ır ıgı er tur ü taarruza karşı Po-

Bazı. ln.giliz Nazırları, Ruslarla lonya, Rumanyay1, Türkiyeyi ''e 
Baltık de\•letleri olan Litvanya, Es-

ıttifaka aleyhdar mı? tonya ve Letonyayı gnranti edecek-
Londra, 17 (A. A.) _ cHavas> tir. 

.\ioskovanm bu b h · ın sa a kı kabine içti- Almanlann Dantzigdf" plebisit 
aında uzun uzadiye tetkik ed'J ha7.ırlıih 

cılan ı mış ,... 
'raf son cevabına karsı İngiltere ta- Londra, 17 (A. A.) - Polonya 
Ya ındaıı serdedilecek yeni teklifler mahafili, Almanyanm Polonyayı rm:a! ~des'e gönderilecek ve aşağıdaki iki şıktan birini tercih 
~· . Y tarafından Sovyet hü- mecburiyetinde bırakmağa çalışmak 
uınetine tevdi edı·ı~ı_._·. t ld • ~-aı;ur a o ugu mütaleasında bulunmak-

fr Zanno_ıunduğuna göre, Nazırı.- tadır: 
uı ekserısi Sovv,t Rus · Da ıt · · Al 

Seyirci Vaziyeti 
(Baftarafı 1 iaci aayfamada) 

müddet gürültü ve patırdıdan azade 
kalmaları ihtimali vardır. Fakat bü. 
y1ik ve müstevli devleUerin yayılma 
ve cenişleme istikametleri ü.zeriue 
tesadüf eden ve arazilerinin mahsul
leri, madenıerinin serveti itibari.le 
yeni çeşit bir müstemleke olmak is
tidadını gösteren devletler için ya!
nızlık mutasavver olamaz. Yalnı: 

kalmak yarın mabvolmağa bu gün
den rıza göstermektir. Bir memle
ket müdafaasını diişünmek için teh· 
likenin gelip te kapıyı çalmaSım bek
lerse çok gecikmiş demektir. Yarın, 
mübrem ve müstacel bir tehlike kar 
şısında temın edilmesi imkinsa o
lacak bir selamet bu gitn iffihaz e
dilebilecek tedbirlerle daha kolay el
de edilir. 

Balkan devletlerinin aon betire!t 
istila httreketleri karşısında neka
dar sıkıştıkları \'e ne zor dakikalar 
geçirdikleri meydandadır. Halbuki 
Balkanlılar kıymetli fırsatlan kay· 
betme)ip te bütün Balkanbarda .. 
keri bir müdafaa misakı tesls ede
cek kadar uzağı görseler ve ge\liş 
düşünebilselerdi bu günkü vaziyeti 
soğukkanlılıkla karşılarlar ve hiçbir 
nilfuz altına girmezlerdi. 

Ayni mülilıazayı memleket.ima 
için de varid görürüz. Asya ile Av
rupa arasında en mühim bir nokta
da, biı· cköprübaş1> mcvkiinde bu
lunan Türkiye her hangi bir umumi 
harpte, yalnız kalmak, seyirci vazi
yetinden ayrıl mmak için ne kadar 
çalışsa mu\'affak olamaz. Çünkü bi
zim uzak durmak istememiz kili de
ğildir. Başkalarının bizi rahat bı
rakmaları lazımdır. Bırakmazlar ki 
seyirci kalalım. Ayni zamanda bir 
Avrupa harbine mevzu teşkil ede
bilecek kurbanlar anısında feyizlı 

toprakları, zengin madenleri \'e stnı 
tejik mühim mevkileri ile 'l'ürki
yenin de dahil olduğunu, kavganın 
cBizim yorganın başına kopacağllii 

da akıldan çıkarmamalıdır. 

Rü•.rf• <Ahid l" Al..QIN 

5 Yaşında Bir Kız; 
Çocuk Doğurdu ! 

~ ittifak alcd' o1 ya ile tam 1 zıgın manya tarafından 
~ .. ıne muarız olduğunu işgali emrivakiini kabul etmek ve- Londra, 17 (A.A.) - cAssocialion 
~ e böyle bir ittifakın Japonya il doğrudan doğruya müdahalede bu- Medicalc des Et.ats Unıs> gaze esi, 
~~anyayı komintern ale~hindek~ lunmak. 5 yaşındaki yerr bir kızın Limadn 
~uısaka ol . . ı B 
'itti! an ıştirakleıini askeıi bir u mahafil 35000 Alman ( tu- bir çocuk dogurduğu ve <,'OCuğun 
~,aka tahmil etmeğe sevkedece- rist) inin Dantzigeg e1mesinin ser sıhhatınin t;mamile yerinde olduğu 
\lu1 

beyan etmişler, yalnız Sovyet best şehrin Almanyaya iltihakmm haberi hakkında şüphe izha retmiş 
hı:~nın_ komşulanna karşı giriş.1 il~~mdan evvel yapılacak hususi ple olduğundan Lima Doğumevi dfrek
~ ih ~u_gu ta~~~utlcr mucibincr;: ~ısıt esnasında ~ehrin Almanyaya törü, bu istisnai vak'ayı bizzat mü· 
So tilif'a 8Üruklendıği takdirde 1 ılhakı lehinde Almanlann kahir bir şahede etmeleri için Amer k3 dok-

vyeı ~·aya ta bi ekser' t t · Yet hah . • . • m r mukahıli- ıye emın etmelerine medar torlannı Peru pa'< i•ahtını riyarc.~ 
:>uı şedilmesı lazım oldu2unu ka olacağını beyan etmektedir. Eğer davet etmis ir. 

eyieınişlerdir. ::. Polonya kıtaatı. Leh menafünin mü ~----1- -·- dafaa etmek üzere Dantzige girecek iki Casus 
nom z nükiimd8;·,·3··r··,.. ~~u::~·d:i!:;::~u~u:!::: i~:~:~ 

lonyanın bu tecavüzünü ileri süre- Dnn Almanyada balta ile 
"l Kanadada cektir. Polonya mahafili, bu takdir- idam edildiler 

Quebce 17 de Fransız ve İngiliz garantilerinin Berlin. 17 (A.A.) - Bu sabah ec· 
traı y .. k ' . <~ '1t..) - lngiltere derhal filiyat saha.sına intikal ede-

"' ralıçe81 b nehir b7 devlel menfaatine hiyanet 
~ ı...'tUn uraya gelmiş ve ceğini ve milletle cemiyetinin muka 

uu h lk etmiş olmakla itham edilen Emil 
llada l'eaı:ni rnak a lın ve bütün Ka- velenamesinin ahkamına te\'fikan Züdler adındaki duvarcı ile Marti 
tiği Çok b" .. am arının iştirak et. mesuliyetlcrini nazan itbara almak 
kal'§ılanını:.:.~k parlak tezahüratla mecburiyetinde kalacağını ilave et· ~dich•erd ' ld1?dlakdi. marangoz balta ile 

~. mekt d. ı am e ı mış N ır. e ır. 

Orın;;--T-k•JA ~ey ~K.t Hitle;:·Mussolinı Fransız 
eş ı atı . az 1 ap hudutlannda 

., --- lngıltere hükumeti Filistin 
• 9ftl iti k haL'- d k" · (Battaraf ı 1 inci zayfamızda) r anunla lllL&ID • ı pro1eı ni nesretit 

• Lo dra · Mussoliıu, Bardonecchea'ya ka-
•nlfleHUyor .. _n .' . 17. (A.A.) - İngiltere 

Ankara, 17 (Tel f hukumetı, Ingılterenin Filistin man· dar giderek huduttaki kıtaat ne te-
lanan bir kanun 1 e ohnla) - Hazır- dası poJıtikasını tesbit eden dekla- ı mas etmiş ve müdafaa tertibatını 
lhnum Müdu l' ayı as le cOrmau rasyonu, Beyaz kitap halinde neş· gözden geÇArmiştir. Teftiş bi.ltiin gün 
fetil~elttir r ugu teşkilatı geni?· retmiştir. devam etmiştir. 

Ezcüml . Hük~met, bu deklarasyoııunda, Bitler istihkimlarda 
~irltai z e rnerkezde hukuk .. umumıyet itibariyle son Filisth Sarrebnıck, 17 (A.A..) -B. Hit-
·'ll· ' at işleri L muşa- Konf d . , 
:-ıüclllrlQltl • evazım E • k eransın a yaptığı 1eklifler çer- ler, Sarrc ve Plıitinat'taki Siegfried 
Jnan avuk eri ve vilayetle~ d \ ra çevesi dahilinde kalacağını hatırlat· hattı istihklmlannı teftişe devam 

ıtlıkları ihdas ol e e or- maktadır. Deklarasyona göre, fngil- · etmekf.e, General Srauchitscli tara-

1 --.._ ' unacaktır tere h11.ku" t' F·ı· · · · · · lk t d . ------ · "' me ı, ı ıstını, rnemleke- fından da\•et edilDUf olan nazı tef-
e rasat •llfettifl . tin Arap halkının arzusu hilafına o- Ieri ise Wuerzbach vadisindeki is-

76Y.u1._ en larak, Yahudi Devleti haline sokma. tihkimları ziyaret etmektedirler. 

~a~~~ara: 17 (Telefonla) ~ hiç bir zaman t~bit etmemiştir. Bir korkutma t•bbüsü 
{fa U\ hın beş Ytiz k - Maa~- akat buna mukabil, inkişaf ede- Par:is, 17 (A.A.) - 22 mayısta 
J1 ~la veya az olan ilk lU'UJ ve daha bilmek için, Yahudı cemaati, Filis- ltalyan - Alman askeri ittifakmm 
hettişlerfne Vazif ledrısaı mü. tinde bir müsamaha neticesi değil imza edilmeai, Almanyanın garbi 
~ "11rilecek se a~ ile ~Yahatlerin- fakat tam.amile haklı olarak bulun- hudutlarının teftişi ve B. Mussolini

tnıyeıerı Yerıld y at ve ıkarnet yev- duğunu bılmelidir. nin Fransız hudutlarına seyahati bu 
l.ta.iiları a~oo Q1l teıbıt olunmuştu KBvlUlarln tonrak borcu rada bir korkutma teşebbüsU mahi
l99 nuınaraıı den Ytıkırı oıanıar: Ankara, 17 (Telefonla) - Dahili· yetinde telakki edilmektedir. Maa
'-nır, ı~ kur k:nuna göre aşağı 

0
_ ye VekAleti kararile borçlanma ka- mafih .aallhiyettar Franmz mahafi

hı, da Utaltl ~ seyahat ve 225 ku- nunu '.mucibince toprak alan köylil- li, İtalyan - Alman ittifakının imza 
~. et Yevmiyesi v .... 1 ler!n borçlarının; toprak verildi* ve tasdikinden aonra ciddi bir hare-

-ı ecek- ta ·ht i 'b l? 
n en tı aren iO -.ea. iith.sili kete girişilemiyeceğine kani bulun-

Terfi Eden Istanbul 
Muallimleri 

Memlekette 
Kesme Şeker 
Buhranı mı Var? 

.,,........,. ' iDci ~yf&M) ~ 1 
ka; Beyoğlu 29 dan Fazılct; ~eyog· 
~u 6 dan Fatma, lffyoğlu 3l den 
Llıtfiye, &kırköy 4 den Şadiye, Sa
rıyer 14 ten Kazım, Beyoğlu 42 den 
Abdullah. Beyoğlu 9 dan Hamza, 
tiskı.idar 2 den Meliha, eKadıköy 1 
den Bedriye, Şile Değirmençaym 

Ali Haydar, Beyoğlu 1 den Emine 
Gülsüm. istanbul 52 den Nühüfte, 
Beyoğlu 4 ten Ulvi) e, Beşiktaş 20 
den Samiye, Beyoğlu 6 dan Faruk. 
Beyoğlu 35 ten Süheyla, Beyoğlu rt2 
den Nakiye. Kartal Ballıca~an Re
cep, İstanbul 14 ten Nedim, ~stanbul 
45 ten ·Halice Mi'ıyC'sscr, lstanbul 

30 dan Hamide, İstanbul 35 te:ı 
Hikmet İstanbul 50 den Mehmet 
Fahn, Beyoğlu 5 ten Nazif, Bcy~ğlu 
9 dan Feyzi, Beyoğlu 10 dan Doğan, 
Beyoğlu ~ ten Fatma 'Nles'ude. ~y
oğlu 9 dan Naile ~emal, Be§ıktaş 
:J9' dan Suphi, Üskudar 15 ten Yu
suf izzet, Üsküdar 15 ten Methiye, 
Çatalca Hadımkö~rü A) şe Sıdıka, 
Şilede Darlık köviinden Şevket Nu· 
. Çatalca Ova Yeniceden Fatma 

n, "h 
Candan. Beyo~lu 10 dan Mela at, 
İstanbui 25 ten Hafıza Rukiye, Bey
oğlu 14 ten Hasan, İstan~ul 34 te•1 
Şökrü, ~~ rüp 36 dıın Bedrıye, İstan· 
bul 12 den Kerime Sabahat, 1staıı· 
bul 1 den Adil, A vşe Sem ıha. Meh
met BurhanC'ttin. Refia. Hasan F~h
mi. Şükriye> Suph') c, Seyfettin; l~
mail, Mroih' İstanbul 2 den Luttı- 1 

Adalet Emine Nadire Sc>mihn, ye. ' -
Fahrh·E'. Şazi e, ts•anbul 3 ten Hus· 
nü. C r/le. Bedri\'c, Mac~de. Seza~ 
İ:stanltul 4 len Mehm'"l, Istanbul. > 
len Mehmet Ali. Saima, Fat~a, ls~ 
tanbul 6 da Saffet, Sabiha. Ümmu 
Şer re, Zehı a. A ,·se. Bedri ve. SuP· 
h' İstanbul 7 den Ali Rıza, İstanbul 
8 ı,den Rfü;tü, Nebahat. İstanbul 10 
den Numan. Ruhsende, Hayriye, İs· 
lanbul 13 ten Emine Hatic<'. Maci
de, Necmiye, Nach•e, İstanbul .14 
den Vehbi Lütfi, Burhaneddin, ls· 
tan bul ı ı den Na~ide, İstanbul 12 
den Ahmet Havall. A vşe Sıdıka, İs· 
tanbul 15 d<'n Tcvf k. Makbule. Ru
kıve, İstanbul 16 dan Hüseyin Kad· 
ri, Refik. İstanbul 17 den Samive. 
Saffet, İstanbul 18 den Naciye, Sa· 
ime, Ha~ cc Hayriye, İstanbul 19 
dan SalfıhaUın, H. Ferdane, Rıfki· 
ve, Mebruke, Krmalettin, Zelih3, 
Feride. tstanhlu 20 den Kaniye, İs· 
tanbul 21 den Bedia, Arif, İstanbul 
22 den Sıddık, Tevfik. Muazzez. İs· 
tanbul 23 ten Şınasi. Hüseyin. Haki, 
İstanbul 24 ten Sait. Aynihayat, 
Bedrh e. Dürive, Mürş de, İstanbul 
25 ten Ahmet İsmet. Muammer, 
Remzi e. Emine, Nuriye. İstanbul' 
27 den Can bura, A) se. Rnuf, Saadet 
İst nbul 28 Cim Talat. Emin. Mus. 
tnfa. is• nbul 29 dan Sulhi) e, Şekfa· 
re, İstanbul 30 dan Ahmet Tala!, 
Kadrive, 31 den Kadrive. Hrılliv"', 
Zekiye, Münire. Faik , 32 den Hah· 
ri, 33 ten Abdülkadir, Hasan Basn, 
Abdülkadir. Ayse Muazzez. Siilev
.roan. İstanbul 34 t('n F. Muhsine, 16 
dan f ma'l Hnkkı, H mıvPt , Makbu
le, 37 den Mus nfa ŞevkC't, İbr him, 
Hikmet Taner, 38 den Ca~it 39 r'tm 

~vikan. 40 tan .Müberra, N hide, 
•· hre' in, 41 den SPınih Ö ürk, 
frlek. 43 ten A' :e S a Muzaf. 

fer, Nevr<'s e. 45 ten P kizc, Şükrü· 
ye, Kemal, 46 dan İbr him Etem, 
Fatma Rl'C<'P. 47 den İ met, F Le
man, İsmet. 49 dan Avse. EminP, 
Nezihe, 52 den Et<'m. Hüsamettin, 
Leman, 53 ien Ali HulUsi, 54 ten 
Ayse Müberra, Mustafa Arif, R bia 
Semahat, M ten Nacive, Avşe, Llıt
five, İbrahim, Salihattin, Sıdıka 
Fehmi. Hikmet, 56 dan İsmail Hik
met, Hikmet, Sabahat, Fahire, Mu
zaffer, Fahrünnisa, Hikmet, Hami
de, Sedat, 60 dan Ltltfiye. Hatice Ö
mer, Bedia, 61 den Mehmet Ha ·ri, 
Dürdane, Ahmet Hilmi, Servet, 
Mustafa, 62 den Vehbi. Kimuran, 
Servet, Ahmet Tayga, M t~n Kemal, 
Suphi, Halice, Nimet, ~ ten Kemal, 
Eyüp, Küçükkövden Recep, Gönen, 
Heybeliadadan Hüseyin Lutfi, Ay
ş~ Fahire, Münevver, Beyoğlu 1 den 
Mürşiye, Osman Nuri, Hidayet, 
Saffet, Beyoğlu 3 ten Zihni. Mehmet 
Nazir, Ömer Faruk, Glilsüm, Ad~· 
Je1 , Bevo11lu 4 ten Adile 5 ten Mu· 
sa, 6 dan Mehme• HaYT<'ttin, Hadi· 
ye, Müne\·ver, Rahmi, Feride, Be'\'· 

lstaubulda Bahkpazannda Başa. 
ğa sokağında şeker tüccarı Bay Şa
kir Keıimzade bize aynen şunları 
söyledi: 

- Memlekette bir kesme şekeri 
buhranı var mıdır? 

- Evet vardir. Buna da sebep 
şeker şirketinde bulunan idarecile· 
rin ida.resizlikleri ve düşüncesizlik
leridir. 

Bu buhran ile beraber maatteeımi.if 
iki üç senedenberi Tlirkiye halkı çok 

defa ''~ yani ıslak toz ve boaık 
kesme tekerlerini tam fiyatla almak 
mecburiyetinde kalmışlardır. Bu ne 
den ileri geldi?_ Kesme şekerler mü 
bayaa edilirken cins itibarile apğt 
olmaları ve Avrupadan bilerek veya 
bilmiyerek istok mal almalanndan 
münbaistir. 

Fakat ne şekilde olursa olsun 
şirketin yaptığl hata yüzünden ha
sıl olan zararları halk çekmektedir. 
Çünkü biz tüccarlar şirketten aldı
ğımız bu mallan aldığımız gibi sat
makta ve muayyen olan menfaati 
görmekteyiz. Şu noktai nar.ara gö
re, bu muamelede bir taraftan halk 
pahalı şeker almakta, diğer taraftan 
da milli servetimiz harice akmakta- • 

9 da~ Vehbi, Necmiye, Rukiye, Rah· 
mi.Beyoğlu 10 dan Hüseyin Husnü, 
Tahir Çağlıyan, 11 den Etem Tel, 
Müne\•vt!r. Saide, 12 den Halise, 131 
ten Turhan, Emlne Zıı.hidc, R ıbşan. 
14 ten Hulüsi. Nüzhet, Nazmiye, E·ı 
mine Seher. 15 ten Havva Şaziye, 
Fatma Müne\·ver, Muazzez, Feyzi
ye, 16 'dan Fevzullah, 17 den Zekai,! 
Sara. Ha riye. Makbule, 18 de:ı 1 
Makbule, 19 dan Pakize, Emine s:r- j 
vet, Hamdı, İsmail Hakkı, Ayşe Hık· 
met. FC'ridc Gül, Namiye Makbule, 
Beyoğlu 20 den Ali Rıza, Medih~ •. 
l\eveser. Zehra, Malike Par, 22 den 
Mehmet Nail, Fatma Zehra, Hasaı"I 
Fehmi, 2il ten Mehmet Sabri. Mczı
yet, Ayse. 25 ten Makbule, 27 den 
Bedrive. 28 den Nacive Kutuman, 
Müni;e, Abdülkadir, 30 dan Bürhli.· 
nettin. 31 den Meliha, Nimet allah, 

33 ten Mediha. 3ô dan Süleyman 
Fahri. Nigar, 37 den Hasan Fehmi. 
F. Neriman. Behiye. 39 dan Zeki, 
Kıvmet Abdülkerim, 42 den Aliye, 
43 ·ten Bedi . Fahriye, 45 ten Meh· 
met Nuri. 1 ffeL 46 dan Ali Rıza. 52 
den N· · ı. Memduha. Servet, Hari· 
ka. Saadet, ~atı okulu Hamdi Can, 

1 
dır. 

İhs~n. 7..ekeriyya köyünden bra- Çünkü getirilen bozuk şekerler 
lıiM Eteırı. Kum kövündcn Naci. Gii- burada şel..~ 6irketinin ambarlann
müc; Toplunınar yntı okulundan da bir çok masraflar ihtiyar edile
Ha~id. Üskürlar 1 den Ync:;ar Me- rek kalburlanmakta ve 28 liraya sa
sadc'. 2 der H mdi, 3 ten Asive, tılan maldan çıkan toz şekeri 25 li
Ze-hra. 4 ten Zrllr . 5 ten Felek 7-<'- raya satılmak suretile aynca da şir
k Rtive\ de 7 ' n İrr·h•m ~ - · keti beher vagon başına 300 lirı:t 
8 den Zahide. Mustafa Rüştü, 9 dan mutazarrır etmektedir. Bu da :se
Harun, 10 dan Fatma Seıve • \ nevi tahminen bir kaç yüz bin lira 
he. Mehlıka. 14 Len R bia, Nacive, tutar. Şirket bu miktan zarar ettiği 
15 •rn H a11 Rnc;im İhsan Tahsirı, gibi milli scr\"etimiz de bu yüzden 
H riımköv"in l"n Zeh.ra. Falın~; ~a-ı harice gidiyor. 
talc dan Hamdi. Şakır, Kalfakovuı1- lki üç günclenberi şeker şirketi
den Fc,•:mll h. Çiftlikten Hüsevin ne :Edremit müşterilerime kesme şe. 
Hüsnü. İs'rancadan Zehra. Ahmet ker verm l: için mUteaddit defalar 
Hamdi. Bal ıb::ın burnunadn Ahmnt müracaat ettiğim halde \•ermediler. 
Kerrıal. B klnl d n Osman. Türko· Evvelki gün yine Hopa müşterile
\'adnn ~ lm:ı. Sazlıbosnad:m Bil:ıl rimden birisi müracaat etti. Kendi· 
Stiknı . Pend'k 1 dcın Musa Knzıın, sine kesme şekeri olmadığını söyle
Mu7.affet· Enı?in, Sil vri merkez 1 diğim halde sözlerime inanmadı. 
den N d re. Silivri Selimp3sad n Kendisini aldım. Bizzat şeker şirke
E rd. Silh'ri Fenerden Abdurra11· tine götiirdüm. Sahibi salahiyet kim 
man Sıli\'l'i Kadıkövden Avşc, Si· se1erle görüştürdüm. Katiyen bu 
li\·ri K •rfnlın11n Sadık. Yalova mer· gilnlerde kesme şeker verem.iyecek· 
kC'.,.den TC' ·f k, Silivri Ça\·uştan )erini Eöylcdiler. Bunun üzerine şe
H rimr. Sil',·r· CC'Hiliveden Rüvev· ker şirketi müdürü Behcete telefon
de. Sili •ri BC'vceğizlerden İhı::an, la müracaat ettim. Hopa için yarm 
Yalova merkezdcın Tevfik. Nazmiv~. ı vapur olduğunu söyledim, mal iste
Sadive. Mustafa Kemal. Adalet, Ga- 1 dim. Yoktur dediler. Bu vaziyet kat" 
cıktan Fahri. Yalo\•a Elmalı'dan İh- şısında nereye müracaat edeceğimi
san, Yalova. Savulcuktan Havdar. zi ve kimlere derdimizi anlatacağı
Yalo\·a Safrand n Necip, Mesadct D1lZl bilemiyoruz. 
Yalo\'a Akkö,·den Nigar. Yalova Ka- - Acaba memlekette bir şeker 
dıkövden lf[C'l, Yalova Hacı Meh- istoku yok mudur? 
me~f.'n Nccme tin, Yalova Taşköp· - Olması lizımgelirken maatte. 
rüden Se,. fe 'in. Yalova Kadı ç·r·1i· essüf yoktur. Çünkü şeker istihsa
ğ nden ihsan Knynak. Yalova Dere limiz bu sene az olmuştur ve fabri
kövünden Ali. Ortabunındarı Suat, kalamı istihsalleri ancak kendi hin
B kırkör ı den Şükrü. Mediha. Saa- terlnndlnrının ihtiyaçlarını karşılı

det. Bakırköy 2 den Burhan. Saba- · yacak kadardır. Buna rağmen bu 
hat, Adale . Nazmiye. Süheyla. Ba- mıntakalardan yani Alpullu, Eski
kırköv 3 ten Fatma SC'miha, Fikret. şehir ve Turhal şeker fabrikaJann
Bakı~köv 4 ten Kadirye, Kemal. A- dan istanbula mütemadiyen şeker 
dale'. Ye ilk<'vden Dündar, Fitnat,· celbedilmektedir. En mühim şeker 
K:ımilc. Bakırköy Safradan Ahme~ · istihlak mahalli olan istanbulda şir
Ccvdet, Mü erref. Bakırköv S:mıil- ket istoku bulunmuş olsaydı fabd
den Esrcf. Kiicükçekm('Cl'den Ab· kalarclan şeker getirmeğe ihtiyaç 
diılfani. Kalitarva Zivaettin. Cemi- kalmazdı. 
le Bakırkö" A\•cılar 2 den Saliha. Halbuki, bugiin fabrikalardan 1s
Çıfı burgaıdnn Salaha! lin. Firuköy. tan bula celbedilen .sekerlere mukab;ı 
den H san H lmi Şile Hecizden Zem yann A vrupadan getirilecek şekerleri 
ci. Şile K b koıdan Nihat, Mahi- oraların istokunu tamamlamak için i
Sezcr. Ş'le Ahmetliden Yusuf ZiY~. ade etmek mecburiyetinde kalına
Şile Akcakövden Hulılsi Nurive, Şile 1 caktır ki, şirket idarecı1eıinin ted-
0 mankovden Sadettin, Şile Teke· birsizlikleri yilıünden getirilen v~ 
den Samibev oğlu, 48 den Nurivc, götürUlen binlerce vagon şekere fu
Beykoz 39 dan Makbule, Buzhane· ı zuli nakliye ücreti olarak yüz bin
den Handan, Beykoz 40 tan Müşe,.- lerce lira \'eritecektir ki yazıktır. Bu 
ref. İstanbul 55 ten Belkis, İstanbul kadar masraflar yapılacaksa iyi i-
29 dan Fikret. Beşiktaş 39 dan File- dare edilse de şekeri millet biraz da
riye, İstanbul 23 ten Halide, Beşi~- 1 ha ucuıa alsa daha iyi olmaz mı? 
tas 19 dan Süeda. İstanbul 20 den =============ı:=::= 

Yangın 
Sigortaları --

Ticaret Yakllati tarif arar da llÜllil 
tllzüit yaptt 

Ankara, 17 (A.A.) - 1931 se
nesinden beri tetkik edilmekte olaıı 
yangın sigortalan temel tarif esinde 

kararla~tırılch. ~ maktadırlar. 
' 

J oğlu 7 dm Hasan Cem~l, Beyoğlu 

Mesrure. S rıyer 41 den Hatice, 
Beyoğlu 10 dan Münevver, Çatalca 
Büyükçekmeceden Fahrünnisa. Ça
talca Yassevirandan Yusuf, İstan
bul 14 ten Fütuhat, İstanbul 55 ten 
Ragıbe, İstanbul 29 dan Şadüman. 
İstanbul 22 den Sadiye, İstanbul 4.f 
Fahrive. Bevoğlu 6 dan Ferhunde, 
Bevoğlu 9 dan Münevver, Beyoğlu 
29 dan Sııadet, Bevoğlu 49 dan Mil
rü\•vet, Be\•oğlu 21 den Seniye, Bey
oğlu 13 Rabih, tisküdar 48 Cafer, 
Kadıköv 12 den Havrive, Sarıver 41 
den Muzaffer. fs1nnbul 1 den Osman 
re, 1 ·:ı~h l 28 den Nimet, Yalov'.l 
Çukur~ i:l n F krive, İstanbul ~7 
den M ı" fif'r, İs'anbul 1 den Os
man, İs anbul 8 den Neriman. 

Ticaret Vekaleti tarafından geniı 
mikyasta tenzillt icra ed!lıni2tir. 
Geıel tarifede muhtelif nisb~tlerde 
yapılan bu tenzilat bazı suııflarda 
yiizde otuza kadar yUkseıınektb ve 
vasat1ı olarak yüzde on be,ae ~. 
bill etmektedir. 



~ayt'aa •- ·- -
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Sütunlarda 
Geziler 

COMHUR1YET - Düşkünler 
yurduna verilecek isim, uzun ko
nuşmalara yol açtı ve müessesenin 
adı, gene Darilifı.ceze oldu. 

TtLKt - Eski hamam eski tas 
desene ... 

TAN - Am~rikada Tü1kiyenin 
harpte pek büyük rol oynıyacağını 
yazıyorlar .. 

TtLKt - Pilavdan dönenin ka
şığı kırılsın amma biz şu !lralık sulh 
içinde rahat rahat yurdumuzu cen
nete döndürmekle meşgulüz. L8.kin 
icap ederse Amerika gazetelerini de 
mahçup çıkarmayız hani. 

TAN - (Naci Sadullah soruyor) 
Bu ne hal? 

TJLKt - Hakkın var arkadaş. 
Seni ve karşı tarafı dinliyorum da 
ben de kendi kendime ihtiyarsız bu 
suali soruyorum. Yahu insaf edin; 
bu gidişle kalem münakaşası ma
halle kavgasına dönecek. 

TAN - Son günlerde Akdeniz
den Marmaraya fazla balık geçtiğı 
görülmüştür. Bilhıı.ssa Ege denizin
den boğaza doğru köpek balıkların
dan bir çoğunun geçmiş olduğu söy· 
leniyor. 

TİLKt - Galiba balıklar bile 
Akdenizin tehlikeli bir hal aldığını 
anladılar da bir Türk dtnizi olan 
Marmaraya can atıyorlıır ... 

TAN - Avrupanın cüce hiikü
metleri yaşıyabilecekler mi? 

TtLKt - Vallahi azizim, bu iş 
cüce hükümetlerden ziyade o cüce
lerin elini tutan kodamanların ar· 
zusuna bağlıdır. 

V AK1T - Hiç bir yerde açıkta 
tereyağ satılmıyacak. 

T1LK1 - Hileli yağları açıkta 

görüp te herkesin midesi bulanma
sın diye mi? 

V AKtT- Biitün gayretlere rağ. 
men dilencilik kaldırılamıyor. 

TİLKİ - Kalkar mı hiç? Dün
yanın hem de sermayesiz olmak şaı· 
tile, en karlı sanati. 

V AKlT - Cehennemden dönüş .. 
TtLKt - Zebanilerle mülakat

tan avdet olsa gerek ... 
COMHURtYET- Yere yarı çıp 

lak bir halde inen 'Mis. 
TfLKt - Gökten indiğine göre, 

kızcağız melekliğe özenmiştir. Mc· 
lekler de son moda tayyör giymezler 
ya! .. 

iKDAM - Silivride, karakolda 
dayakla adam öldürenler .. 

TtLKt - Kabede şarap içmek
ten farksızdır. Dört başı mamur ci
nayet işte buna derler. 

SON POSTA - Almanya ve İtal
yanın Çine silah vermeleri Japonla
M kızdırdı. 

TtLKt - Aralarında da kaşkari
koya başladılar desene. 

SON POSTA - Yeni iki ihraç 
maddesi: Güvercin gübresi ve deve. 

TtLKt - İş bilenin, kılıç kuşa
nanındır derler. Eloğlu bu. 

AKŞAM - İnsanları beş misli 
süratle koşturacak bir Alet .. 

TtLKİ - Boğaziçinde oturanlar 
vapur kaçırmamak için vakit geçir
meden birer tane edinsinler. 

Y E ff f S A 8 A H\. 

Yaklaşan Bir Mağaraya 
Kıllçta Uçuruma Uçuyordu. 

Benli Hatunun Gösterdiği Büyük Cesaret Bliti1n 
Hücumları Neticesiz Bırakıyordu 

- 4t -
·'Böj'lece kByahklara doğru yürüdüler. Birdenbi-

re en önde giden askerin f'Vvela: 

- Ah! di~·e b3.ğırdığı, sonra uçuruma yuvarlan
dığı göriildü. 

Bu vaziyet kar~ısında herkes olduğu yerde dur

du. Vaziyetin ne oldu~u anlamak için ikinci nefer 

bir kaç adım attı. Tam bu sırada kayalıkların için

den uzun hir kılıcın uzandığı ve nefere saplandığı gö-

rüldii. O da uçuruma uçmu~tu. 

Vaziyet belli olmu~tu. Hasanla Benli Hatuu 

ka~lıkların içinde bir ma~ra hularal< "iığınım~lardı. 

Oradan kendilerini müdafaa t>diyorlardı. Fakat ma-

ğara okadar sarp hir yerde idi ki ,.e a~zı okadar 

dardı ki, oraya an<'ak tekP.r teker varılabilirdi. Te· 

ker teker varmak ta ölmek demekti. Çünl<ü kayalık-

Jarın arasından bir ı;imşek gibi f ırlıyan kılıcın hiç te 
~aknsı yoktu. 

Mesele derhal Kara Vezire bildirildi. O da kaya-

lıkların yanına geldi. Uzun uzadiye müşawre ettiler. 

Nihayet en yaınan, kendilerine en ziyade gü\'enen 

silahşorlar ayrıldı. Bunlar mağaranın başında birer 

birer talitıJerini dent'dilP.r. Ve hepsi de uı;urumdan 

a~ağı ym:arlanarak helak oldular. Yalnız bn esnada 

bu müthi~ kılıcı kullananın Hasan olmayıp Benli 

Hatun olduğu anlar,ıldı. Çünkü bir ara mağaranın 

ağzından tızanan kolun bir kadın kolu olduğu gö

riildü. Bundan \'tkan mana da kasanın yaralandığı 
\ 'C Benli Hatunun askerlere karsı koyduğuydu. 

üğlc~·e doğru zabitlerden biri Kara Vezirin hu-

zuruna ~elerek diz çöktü ve: 

- Şimdiye kadar sek!iien kişi telef oldu. i\lağa.-

raya yakla!;mağa. imkan :yok. Emrederseniz hile yo
lunıı sapalım! Teklifimdeki cüreti affedin. Ji'akat 

kabil olsa da z.ab8.liniz mağaranın ba~ına kadar ~e-

lerc·k Benli Hatunu dısarı <;ağırsanız. KP.ndisine do

kunmıyacağmızı vadedecek olursanız dışarı çıkması 

,.e teslim olması çok muhtemeldir. Zira bu sekilde 

mücadelemiz de\'am <'decek olursa en i~·i, en değerli 

zabitlerimizi ve asknlerimizi birer, birer kaybetme
miz mukadderc.Jlr. 

Kara Ve-.ıir, hiddetten tirtir titriyen sakalını bir 

kaç defa sı\'azladı. E,·et, yapacak başka bir -:;ey yok-

tu. Bir defa da hunu t4'<'riibe etmelil·di. Belki kızı 

sözüne kanar da te lim olurdu. O zaman, ah o zaman! 

Kara \'ezir, parmaklarının hiddetle büküldüğü: 

nü, dişlerinin dehşetle sıkıldığını hissetti. O zaman 

ne yapacağını çok Jyi biliyordu. Bn anda kızına karşı 

oka.dar ı;iddetli, okadar biiyiik bir kin besliyordu ki 
bunu ifade etmeğe imkan yoktu. 

Yavaş yava~ mağaranın l·anına yakla~tı. Şimdi 

aralarında ancak on adunhk bir mesafe \'ardı. Kara 
Vezir burada durarak seslendi: 

- Benli! 

Benli Hatim bahasının sesini tanımıştı \'e sakin 

görüıımeğe çalı~masma rağmen ne kadar büyük bir 

hiddet iı;iııde olduğunu anlan11~tı. Zerre kadar meta

netinden kaybetmeden cevap "VP.rdi: 

- Ne var baha? 

- 1'lağaradan çık, teslim ol. Sana hiç bir ızey 

yapmıyacnğuna ve seni affedeceğime söz ,-eriyonım. 

Benli Hatun ce\'ap vermedi. Kara Vezir, bunuq 

bir teretldüde isaret olduğunu sanarak sonsuz bir 

se\·inc.· duydu. Kızını ka.od1l'lyordu. Tereddlit ne de 

olsa yarı rııa d••mekti. Seı;ini daha ziyade tathla~tır

mağa çah~arak devam etti: 

- Annen, seni sarayda bekliyor. Karde}lerinin 

dördii de yaralı. Dördii de seni sayıklıyorlar. Onla

rın, seni okatlar se\·en kardeşlerinin hayatları senin 

elindedir. Haydi çık gel! Oolar•n ,·anına gidefö .. 

Benli Hatun ce\'ap verdi: • 

- Hayır baba gelemem! . 

- Neden? 

- iki sebep var. Birincisi sana ADarunamanülır. 

ikinci sebebe gelince Hasanı se"iyorum. Onunla be-
raber gideceğim. 

Kara Vezir Jıiddetle dişlerini gıcırdath. Fakat 

ne yapabilirdi ki! O, kmnın tabiatini gayet iyi bi

liyordu. Bir defa bir ~y söylt>di mi, imkanı yok sö

zünden dönmezdi. Kara Vezir bir müddet ne yap-
malı diJe dfü;lindü. Sonra nazarı dikkatini cHasan .. 

bmi ~ekti. Acaba bu adam kimdi? Sarayına kadar 

solmlmağa ve kızını k~ırma~a cüret eden ve dün 

bütün giin inanılmaz bir yiğitlikle dört oğlunu yara.-

layıp, tek başına bir orduya karı,ı koyan hu misilsiz 

kahraman kimdi? Hatta dün onun bir ceylan gibi 

ata bini5ini, harikulade bir u-.tahkla kılıç oynatması-
nı seyrederken, bir yohıoo bularak kendi~ini maiye

tine almayı bile diişünmüştü. Pekala kızını da ona 

verirdi. Bu kadar yiğit damat nerede buJabiJirdi? 

Falrn.t bu dü~ünce dimağında ~ok az kalnu~tı. 

Zira hu adam kendisini bütün Er.ıuruma rezil et-

miş, namusunu bir paralık etmişti. Hiç olmazsa sim

di fırsat gt-lmişl>en kim olduğunu öğrt-nmeliydi. Kı-
zıoa sordu: 

- Kimdir bu Hasan! 

- Köroğlunun oğludur. Çamlıbelden gelmiştir. 

Kara Vezir ve yanındakiler Köroğlu kelimesini 

duyunca endişe ile birbirlerinin yüzüne balibJar. 

Çiinkü Köroğlu ismini bütün Anadoln gibi onlar da 

duymuşlar, kendisinin ne kadar müthiş bir adam ol-

doğunu öğrenmişlerdi. Demek bu Hasan, Köroğlu
nun oğlu idi. 

Birdenbire aklına geldi. Köroğlu denen bu müt
hiş haydut nasıl olmuştu da oğlunu tek başına Er-

zuruma göndermiı;ti? Ni~in kendisini arkasından a

darnlarile takip etmemişti 't Doğrusunu söyJemt-k la

zım gelirse Köroğlu iJe karşıla~mayı hiç te arzu et-
mi yordu. 

AKŞAM - ispanyada sivil se- ======================================================================= 
ferberlik başladı. (18) ila (50) ya.. s •• t K • 1 8 k k •• 8 J 

(Devamı var) 

şındaki erkekler memleketin imarı- u omısyonunun a ır oy e e-
na ~~nlac~~·kolaylık versin. Du·· nku·· T I t diye şubesindeki 
Tam iki sene elbirliğile yıkılan bir! o p a n 1s1 
memleket bakalım kaç senede imari Tahkikat 
edilebilecek! ı • 

VAKİT - Yeni bir milletler ce
miyeti ... 

TtLKt - Acaba eskisinden fark
lı mı olur dersin? 

TiLKi 

Tiftik ihracatımız 
8tandar ve 11lumn•m•
alnl h•Zlrla .... k için bir 

IOpl•nb yapeldı 
1ktı1&t Veklleti bat kontrolör· 

: Jük dairealnde dtın bazı tiltlk ve Y•· 
ı pak tUccarlarmuı iftJraktle bir top
ı Jantı yapı.lıruttır. Bay Saffet Nezihi· 
, nin reislfli altında yapılan bu top-
lantıda yeni tiftik ve yapak mah-

sulUmUztııı ihracat ıtaııda.r llfaam-ı 
namelflrine göre hanj'i tJpleı:dın ve 
ne tekilde ambalaj edlleoefi hakkın
da lhurl mahiyette baaı aörtitnıeler 1 
yapıhmltu>. Bu topl&ntılaı önUmüz·ı· 
deki hattalar ıvfıııda bh· kR.~ kere 
daha. yapı1aoa.ttu-, _ ·--· _ .~..,A·- .. 

· lıtanbulua ıllt derdini eaaah bir ıekiUe hallet"ek üz trt 
tetkikler yapa• komiıyoa azaları d&a to.-laomı~'ardır. 

Dnnkil içti•ada tetkikler Jaakkındıt abriltOlmüştür. Yakı ad~ 
kat'i bir karar Yerilecektir. Resmimiz dünkü topla dıyı 
ıöstermektedir. 

Bir •mura işten el çektirildi 
eski suçıuıardan 4 dü deli ra

poru a·mışlar 
Belediye müfettişleri tarafından 

Bakırköy belediye tahsil şubesinde 

yapılan tahkikat neticesinde beledi

ye ve~ ve resimleri tahakkuk me· 

muru Arif, memurin kanununun 

230 uneu maddesi ile lmumu muha

keme kararı almak üzere heyeti ida. 

reye sevkolunrnuştur. Arüin suçu 

vazifeyi suiistimal, ihmal ve terahi· 
dir. 

Diğer taraftan ayni §ubeden di· 

ğer bir fn~,;•timalleri dolayısile mah 

kemeye sevkedilmiş olan dört me· 

mur da Bakırköy akıl hastahanesin. 

den deli raporu almı3lardır. 

Bir lstanbul Polis. 
' ~ Müdürünün Hatıratı 
- 2 - y AZAN: Emekll TUmbay Halll Aşuro§~ 

İlk Günler Polis Müdürlüğünde 

Zarfında Yaptığım İşler 
lstanbul Polis Müdürlüğüne ne zaman ,.e na~ıl tayin oJun::, 

Damad Ferit kabinesinin mevkü ildi~~~ gelm~~ı:. Kabinede k atıJ 
'ıvardı? Sadrazamla aramızda geçen mühım ve gülunç \.akalar. u-' 
~in işgalin~n dolayı yapılan protesto mitinglerine ne suretle Jd...S
~de edildiği. Sultanahmet, Fatih, -Usküdar mitingleri. Refi C~' ı,t 
~Alemdar~ gazetesinde aleyhimde yazd~ğı .y.azıların \'e ~a.;tıgı11., ~umların sebepleri. 4Alemdıu·> gazetesı nıçın kapa~~lmı~.tı: P~UJJ" 
knesc•lesi ınünasebetile o zaman dokuzuncu ordu muf~.tt~ı .~~·ııde' 
tıustafa K~mal paşa.dan aldığım ~itreli telgraf. Polis ınudurluğil uJll 
niçin azledildim ve nasıl Çatalcaya müstakil mutasarrıf old tJ 
ikinci defa nasıl polis müdürlüğüne getirildim ve hangi . ebep ,·e 
~uretle miidürlükteo çekiJdim? işlerin içyüzii. 

DÜNKÜ NÜSHANIN HULASASI 

· Tiimbay Halil 11 teşrinisani 1334/ 
1918 senesinde teşekkül eden Tevfik 
Paşa Kabinesi Harbiye Nazın Fe· 
rik Abdullah Paşayı tebrik etmek 
üzere köşküne gidiyor. Paşa gece 
yarısına kadar kendisile ehemmi· 
yetı· surette mewuı oluyor. Ona, ne 
yolda hareket edeceğini söylüyor. 
O günden itibaren yeni vazifesine 
başlamış oluyor. 

Askeri elbisemle yay.ı olarak 
köprüye doğru ilerlerken Ferme· 
neciler sokağından getirmekte ol
duğu bir yankesiciyi dövmekte o
lan bir oolise tesadüf ettim. Vazifei 
resmiyesini bu suretle suiistimal e
den polisi şiddetle tevbih ederek 
yankesiciyi dayaktan kurtardım. Bu 
serseri bana ve polise teşhiri silah 
etti. Bir hamlerde herifin üzerine a
tılarak silahını elinden aldım. Po-

Iarrlı: 

Polis l\lüdi.irü Halit Be) in ev~af 
n mnayası - Halil Bey zufüm 
ve işkence taraftarı d<'ğil -
l\lüdüri~·eti Umumi)·t-df>ki azil
ler sebepsiz ,.e kanunsuz ~~il
dir - Zabıta giinden güne l<~
bi kunet t-diyor - Polis l\lü-
dürüne suikast ~·apılmı~ mı? 

Halil Beyin bazı memurları kanun
suz ve sebepsiz azlettiğinden, zabı
tanın vekayii cinaiyeye karşı gev-

şek davrandığından bahis şikayet-
leri vardı. Refikimizin bu müddeiyatı 

ne derece doğru olduğunu anlamak 

için muharrirlP.rimizden biri polis 
müdüriyeti erkanından bir zat. ile 

mülakat yapmış ve bu neşriyatın doğ 

ru olup olmadığını mumaileyhten 
sormuştur. Bu zatın, muharririmize 

vukubulan beyanatını ehemmiyetinr. 
binaen biz de aynen dercediyoruz: 

lJ 11~ .a arda ıadaret meYkii•dc 
buluaan T eYfik Paıa 

yahu~ gayri kanuni olup olmadı~ 
tetkik etmeden evvel z~tıalile~ 
Polis Müdürü Umumisi Halil ser 
evsaf ve secayasından bir nebze.~ 
setmek isterim. Halil beyin yı 
senelik bir hayatı askeriyesi ,.&f" 

dır. Kahraman askerlerimizin t~ 
hini ordu kaydederken Halil beY ·ı 
çin de pek kıymetli sahifeler tefti 
etmiş olacaktır. o, hamaset ve ce 

ber 'dd b" .. k kll0 
saretile bcra cı en uyu .. 
reti idariyesi ve azmi~radesile Illuı' 
tazdır. ·oı 

Vatanı ve vatanının hürriyetl 
dün nasıl müdafaa ediyorsa bu ~ 

·a t•• de ayni aşk ve hararetle miı s 
etmektedir. 

Halil bey hiç bir zaman zul~ 
ve işkence taraftarı değildir. su şt' . . ~ 
zusunu makamını ilk teşriflerıll" 
bütün rüfekayi mesaisine tahriri ' 

şifahi emirlerile bildirdi. Hatta sil' 
garip bir vaka hikaye edeceğim: . 

Halil bey Polis Müdüriyeti Urntı~ 
yesine tayin edildiği gün vazife~ 
gelirken Köprü başında yakala 

bir yankesiciyi dövmekte bul.u::, 
bir polise tesadüf eder. Vazifeı 

miyesini bu suretle suiistimal ede' 
polisi şiddetle tevbih ederek yan~: 
siciyi dayaktan kurtarır. Milttv' 
ben bu serseri adam gerek Halil 1"" 
ye, gerek polis memuruna teşhiri et 
lAh eder. Halil bey bir hamlede )Jt' 

rifin elindeki silahı alır ve polis ıııt1 
muruna kendisinin mUdUrU uP1utı' 
olduğunu ve bu adamı incitınedtl'. 
müdüriyeti umumiyeye gönderil!Jle 

' lA ı ~• o ed ı te 1111 
sı azımge ecegını emr er. ş 

vaka ile Halil beyin mahiyeti aJı11' 
aziller hakkında vaki olan neşriyatı kiyesi pek güzel anlaşılır. 
ben de gördüm. Azillerin kanuni ve- (Devamı var) 

- Yenigün gazetesinde filvaki 

Tarihine zaferler yazdıran .. Bayrağına çelenkler koyduran .. 
Vatanına şerefler topbyan .. Deniz ejderlerinin hayat ve ölüm sava'1 

DENİZAL Ti D-1 
PAT O'BRIEN - GEORGE BRENT - WARNE MORIS 

TÜRKÇE SÖZLÜ 
1spanyol Müziği - Meksika Rumbalan - Panama kabareleri -

Zevk .. Eğlence .. A9k .. Neş'e .. ve kahramanlık dolu film 
Şimdiye kadar yapılan Türkçe filmlerin en mükemmeli/ 

'"' Marmara Film Stüdyosunda çevrilmiştir. / 
Bu akşam saat 9 da büyük müsamere olarak 

~ 

L A L E #Sinemasında 
., .ilaveten: RENKLİ MiKI \VALT DiSN'EY 

Metro Jurnalde: Nevyork Sergisi - İngiliz HUkümdarlarının 
Amerikayı ziyaretleri - Fransa ihtilalinin 150 nci yılı merasirııi "'' 
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İtalya Akdenizde Demokrat Devletlerin 

_Ticaret Yol/arını Tehdit Ediyor Mu ? 

Akdeniz Meselesi 
ı Akdeniz dar bir denizdır' . M 
haza bu d . · aa. 

f enızde yahut kıyıları et. 
ra ı~da ~ukua gelen her şeyin pek 
~enış mana ve delaletleri olacaktır 

unun sebebi de, birçok zıt siyaset: 
~e:~e. se~kulceyşlerin, dünyanın her 
Ak gı .hır başka yerinden ziyade 

denızde temasa ,aeJm 'd' 
l:> esı ır. 

s A~denizde İngiliz sevkulceyşi 
~~~ukonu~ idamesile alakadardır: . 

assa Cıbrnlta boğazından Süve 
kanalına kadar Akd . d yş 
bü .. . emz en geçen 

Yuk ticaret yolunun emniyetı' hu 
susund · b • 

a ış u merkezdedir Bu tı' 
caret l · -
ma d yo unun emniyeti İngiltereden 

a a pek çok i k müh. . mem e etler için de 
ımdır Maaha "t k' · için ba lı · . .za 0 e ı devletler 

dır, fak!t ta t.ıcarı ~hemmiyeti var. 
hı b ngılterenın bu ticaret yo

oyunca seyah t d 
meye n t. a e ecek malze-
sevk 1 ı ıyacı noktasından deg· il 

u ceyfii "İp . • 
l'llÜd f :. , er ve ımparatorluğun 

a nası nokta d . re i · sın an dahi Ingilte-
çın hayatidir. 

İngilız j 
tn"d rnparatorluğunun büı·· 

u afaa sevk 1 . . un 
de Büy"k 'D • u ceyşı, şımali garbi

u .ontanyada Akd · geçerek n, enızden 
land' .cenubu şarkide New Zea

a gıden an b' mih a ır •sevkulceyşi 
ver. etrafında d ·· 

llıalz · oner. Şarktan 
eme, ıcao ederse Akd . 

sına uğramadan Ü ~ enız saha-
laştırarak . . m~t.burnunu do -
b.. getırılebılır M h 

oy le bir yol de. . . · aa aza 
teşebb.. gışt~rmeğe kolayca 

us edılcmez In T İ 
torluk m"d f · gı ız mpara-

. u a aasının .. s k 1 • 
llııhveria nin Ü . ev u ceyşı 
dog~ ru b ~. mıtburnu etrafından 

u egılm · • llıaruzd A e~ı agır bir zorluğa 
· ur. kdenız a 
Yolunu Aka . şırı ana ticaret 
de iki nıühi enı~ın her iki nihayetin-
tedir. Bu ·o7 tıc~r:t yolu katetmek
manların~a uFn bırı :_.imali Afrika li-
d n ransanın 

ır. Harp h 1. cenubuna _ 
! aınde Frans 
nası ı"ın "ht' anın müda-

:r ı ıyaı ada ku 
Yol boyunca id •. m vveti bu 
Yolu Fransa:a ~cegı~d~n ~~ ticaret 
caret Yolu Siıve ayatıdır. Oteki ti -
denizi il K yş kanalından Ege 
· e araden· . 
lngili:z \'e F . . ıze gıdendir. 
Akd . r~nsız ıııekneti 

enızdeki IngT 
ziyetlerin. ı ız ve Fransız va-
d ın ıneknet · b 

enizin her iki . ı, unların Ak-
de iyi sevkulee n~h~yetinde ellerin
sında d 'kl yşı uslerin, ve orta-. a ı~ alta .. 
ınin b l mustahkem mevki-

u unması h kik . 
Cder. Zayıfı k 1 a . atıne ibtina 
J\kdenizi 'k~ , talya ıle Sicilyanın 
dir. İtalya~ z~ a~ı~dı~.ı dar yerde
lunun h . . enızın uç ticaret yo-

epsını t hd' 
llıevkided " . e . ıt edecek bir 
1ı'Jı ateş')ır. Mussolıninin (Dört dı

ı Akde · · Yerine ayı. . nızın ortadaki dar 
p J\H ı ve ye . t 

anteUar· · 111 ahkim edilen 
<>rt ıa Italyan d 

. asında bul . a ası boğazın 
dıJrniş Rados ~nur. Ağır tahkim e
adaları, E e ı.le Dodekanis İtalyan 
dırlar. D g tıcaret yoluna y k 
na Odekani . a ın -

ne ise B s, Ege tıcaret yolu-
Afrikada~ F' alear adaları da şimali 
Odur. İspan ransaya ticaret yoluna 
altında İtli Ya dahili harbi sütresi 
llıaksatıa y:~ Balear adalarına bu 

İlk bak r eşmeyi düşündü 
uİ"ç ticaret ışt;ı İtalyanın Akd~n· .. 
tıgiliz İın Yoluna tehditl@rinin ~zın 

1"ı- ParatorJ " • em 
d" ansanın hayati u6unun ve hem 

ı bir tehlike menfaatlerine cid-
~:hanın teknıiı~lacağı görülür. Bu 
,,_ Sardunya er d İtalyanın Sicilya 
""ete g o roını 
\>a eçen sahilde .. .~rından hare-
b 1 teknelerinin kussuiharekeli ha-
u unac~a olayca h • 

la olarak tı ll'Jesafe dahili a~ekatta 
Pek taıya d ndedır. Faz-

Çok d onanın 
te terkib· ebnizaıtı geın·ı8s~nın adedi 
lllak .. ı, u iahaa ı erıle birlik-

ıçın h a tehJ'k . 
tafta Mu ea~p edilnıiı;,t· ı eyı artır-
. ssolini . :w ır. Di ~ 

§ınin k nın (D·· ger ta-
dı~ ı • uvvetinden ort dılı'lı ate-
tla~lıg~eydandadır. ~~ınd n~n obna-

ının her .k. enı2ın olrncık i . ı ı Yaka orta 
tetıe Dç~~ İtalya Tunus sın;ı s~Jıip 

« ort d l 'l a Ve bu Ya llluh ı ı ı:t yı t su. 
teıçtır. arnamlamı -

ffnrp haı· 
lc:rinin ilk ınde İtalya hava 
dC'ceır;ı safhalard h kuvvet-

~ tnuh kk a asar 'k ta tek . a aktır F ı a e-
llıütc llııl bu dtniz .s akat az san
sının llıadiycm ta'' ahası üzerinde 
'- düşın J Yare kuıı 
ttat'i:J ana iras . anılma-

cn llıütenasi edılecek zıyala 
p olmıyan bir 

lngiltereniu Akdea•ı. filosuna meio.sup bir batlıbarp 
zırhlısı aeyir baliııde 

gayret ve malzeme sarfını istilzam 
edeceği görülecektir. Böyle bir mal
zeme sarfına, İtalya gibi maruz tu
tulacak ablukaya karşı uğraşma:kta 
bulunan bir memleket devam ede
mez. Harpler, ilerisini, gerisini he
sap etmeden gayret ve himmet sarfı 
ile kazanılamaz. Ancak dikkatle he
sap edilerek yapılacak her bir gay
retle kazanılacak faydalarla ve gay
ret tasarrufu prensıpine riayet et
mekle kazanılabilir. 

Akdenizin orta darlıgındaki teh
like~in İtalyan tayyaresinden ziya
de ltalya denizaltı gemilerinden 
gelmesi melhuzdur. Böyle olmakla 
beraber bugün denizaltı gemisi \917 
deki kadar tehlikeli değildir. Deniz
altı gemisi tehlikesine karşı yapı -
!anlar İngiliz donanmasında, harp 
zamanır.da herhangi bir denizaltı 

dan mevkii fena bir hal iktısap e
decektir. 

Akdenizde harp halinde İngiliz 
Akdeniz filosunun, İskenderiyede 
üst tutacağının farz ve kabul edil
mesine mazideki tecrübe ile hükme
dilebiliJ:'. Bu donanma orada tekmil 
şarki Akdenize hakim olacak bir 
mevkide bulunacak ve İtalyanın 
şarki Afrika ile olan muvasalesini 
kesecektir. Yunan üslerini kullan
makla, İtalyanın harp malzemesinin 
bir cüz'ünden ziyadesini vermeğe 

gayrimuktedir memleketlerle Adir
yatik aşırı muvasalesi bir tarafa 
bırakılsın, çok geçmeden İtalyanın 
şark tarafına sıkı bir abluka tesis 
edilecektir. Bu abluka İtalya ile 
şarki Akdenizdeki memle'ketl~ri • a
yıraca:k ve Rodos ve Dödekanis a
dasındaki muvasalelerini kesecek 

gemisinin hayatını son derece teh - ve bu da az sonra tahammül edil -
likeli kılacak mükemmel bir hale mez bir hal aJacaktır. 
vardırılmıştır. 

Arnavutıuıun ilhakı: 
Bir Akdeniz harbi halinde Fran-

sız şimali Airikasının ticaret yolla
rile Akdenizin tekmil garp havza
sının emniyeti Fransız donanmasına 
düşecektir. Fransız deniz kuvetleri-

nin ana hareketi, Bizerta'dan, Sar
dunyanın garbı etrafından Korsi -
kaya ve oradan Nis'e giden bir mü
dafaa hattının tesis ve İtalya filo
sunun bu hattı bütün yarma teşeb
büslerine karşı bunu tutmak ola -
caktır. Fransız donanması denizaltı 
gemısı hususunda hemen hemen 
İtalya donanması kadar kuvvetli, 
ve böyle bir müdafaa hattı karakol 
etmek için ideal olan pek yollu ha
fif kruvazörler hususunda dahi 1-
talyadan çok kuvvetlidir. Fazla o
larak Fransız hafif kuvvetlerine, 
İtalya donanması için henüz tamam
lanmamış hcrhangi bir cüz'ütam -
dan yollu ve harp etme kudretinde 
iki sür'atli ve kuvvetli Fransız mu
harebe kruvazörü müzahir olacak
tır. 

İtalyanın zayıfhğı: 

Harp zamanında İtalya denizaltı 
gemilerinin Adiryatik himayesinde 
harekette bulunmaları muhtemel
dir .. İtalya ile harp halinde, Alman
ya ıle Avusturya denizaltı gemileri
ni kapamak için büyük harpte ya
p~ldığı gibi Otranto boğazına aykırı 
hır •bend• tesis etme meselesi ola
mıyacaktır. Denizaltıları püskürt
me tedbirleri İonian denizinde ka
rakollardan ibaret olacaktır. Bu 
karakolların vazifesi, Yunan üsle -
rinden ve bilhassa Korfodan istifade 
ile kolaylaştırılacaktır. Dar bir bo
ğaza aykırı bir bend tesis etmekten 
açık denizde müessir karakollar te
si.s etmenin büyük zorluklan, de -
nızaltı gemilerini bulmak için mo -
dern cihazın kifayeti ile çok ziyade 
azaltılacaktır. Sulh zamanında ya
pılan pek çok talimlerden alınan 
dersler, İtalya denizaltı gemilerinde 
zıyaın ağır olacağı ve bunların, Ak
denizin orta darlığındaki hareketle
rinin azaltılacağı hükmüne vardır
maktadır. İtalyanın Arnavutluğu il- Bu Fransız müdafaa batını tutma 
bakının, ask~ri noktai nazardan 1- otomatik olarak İtalyanın garp- ta
talyanın sevkulceyşi vaziyetini dü- rafının bir ablukasına ve Akdenizin 
zeltti~i muhakkaktır. Bununla be_ . garp havzasının Fr~nsa tarafından 
raber deniz kuvveti noktai nazarın· hakimiyetine sebep olacaktır. Bale
dan Akdeniıde sevkulceyvi vaziyeti . ar adalarında herhangi bir İtalyan 
pek az değiştir~i§tir. Çünkü dil§ - kuvveti tesis edilmiş bulıtnuyorsa 
man b · İt ı k · · · - ' ır a ya aışısında, hıç bır bunlar, İtalyadan ve tekmil malze-
donanma kumandanı yüz gemilerini 
~at'iyen Adiryatiğe sokmıyacaktır. 
Italyan hava hücumlarile Maltanın 
vaziyeti fena bir jekle sokulacak
tır. Fakat · soıı üç aene içinde Malta 
ltendisine hücum edildiği nisbette 
cevap verebilecek kadar kuvvetlen
dirilmiştir. Fazla olarak İtalyanın 
Sicilya ve Sardunya erodroınları, 
T~nusun ıimal sahilinde büyük 
Bızerta Fransız üssülharekesinden 
kolayca bomblil.lanacak mesafe dahi
lindedir. 

Pa~.tellaria küçük ku • etler için 
- kat ıyen küçük bir ilerleme üs
sünden fada bir şey olamaz. Ve 
Malta ile :Bizerta'ya yakın olmasın-

me kaynaklarından kesilecek ve bu 
. suretle bunların kudret ve kifayeti 
' az zamanda ortadan kalkacaktır. 

Şarkı İngiliz ve garbı Fran$ıı fi-
. losu tarafından abluka edilmiş ol -
makl~, Adiryatik aşırı c-landan gayri 
geri kalan bütün İtalya deniz mu -
vasaleai, Akdeniı orta d•rlığı aşırı 

Libya'ya olandır. Bu muvasale hattı 
Libyadaki ordularını muhafaza et

mek i9in !talyaya hayati olacaktır. 
Bununla beraber bu hat, pek vuru
labilir olacnk VQ Biz@rta'dan hare-

kat icra eden Fransız ve Mısırdan 
hareklt icra eden İngiliz kuvvetleri 

(Sonu '1 lut..i sayfada\. 

BABA 
Ihsan Şerif için 

Dün onu, 0 büyük adamı doymak 
bilmiyen kara toprağın haris pençe
leri arasına teslim ettik!.. 16 mayıs 

·· nü büyük ve münevver bir genç-gu ' .... 
lik kütlesinin ebedi bir matem gunu 
olarak tarihe intikal etmiş bulunu
yor •.• Beni bu satırları karalamıya 
sevkeden saik nedir? 

Bu, basit, fakat izahı pek müşkiil 
cümlenin bütün manasile kavranı
labilmesi için tahteşşuurumu kap
lıyan fikir selinin aydınlık şuur ta
bakasına yükselmesini bekliyorum. 
Çünkü şu anda duygularım kalbi
min en derin noktalarında en acı t~
essür cereyanlarına kanat açmış bu
lunuyor. 
Şuurum, ifadesi kabil olmıyan bit· 

tazyik altında ... 
Müfekkerem, sanki bütün bir ka

lnatın yıkılmasi1e muvazenesını 

kaybetmiş bir vaziyetıte.. Evet, o; 
bizim, yetiştirdiği evlatlarının şah
sında yıkılan bir cihan gibi ebediye
te intikal etti... Fakat bugün, hepı
ınizin ruhlarımızda o mukaddes ı:ı
teşten bir kıvılcım var ... 

Bir insan, başhbaşına bir alem 
olduğuna göre memlekete otuz bin 
münevver kafa yetiştiren o büyük 
adam, dünyalar yaratan büyük bir 
sanatkardı! 

O bizim için bir mefkure idi; yal-' . 
nız bir mefkure değil, ışığını güneş-
ten almış bir meş'ale idi; sade bir 
me/ ale değil, ufuklara sığmaz bir 
kudretli ziya, kara bulutlarda yan
gınlar husule getiren bir .şimşe~ 
keskinliğile ruhlara akan bır alev 
tufanı idi. 
Yalnız bu kadarla değil, o bizim 

için, bilhassa biz muallimler için, 
bizi ilim ve mefktlre yollarında za
ferden zafere koşturan bir b wrak
tı ! Ona biz .Baba!, diyorduk ... Ne 
büyük, ne geniş manalı bir isim! E
vet, o bizi mbabamızdı! Bugün bu 
kelimeyi tekrar ederken ellerim he
yecanla titriyor, kalemimin ucWı
dan düşen cümleler kalbimin hara
retile erimiz gibi gözlerimin önünde 
göz yaşları halinde teeblli.ir ediyor! 

Baba! b1bamız! mukaddes var
lıK. .. 

Senin hala aramızdan ebedlyyen 
ayrıldığına inanamıyorum! 

- Bu bir hakikat mi? 

Bunu bir hakikat olarak kabul et
mek istemiyen benliğim isyan edi
yor! 

- Hayır! Bu bir hakikat olamaz! 
O büyük hoca, o mefkureci muallim, 
o ulvi varlık için ölüm tasavvur edi-
lemez! • 

Bütün bir yanm asır müddetine:.? 
insan ruhunu en yüksek bir sarıat
kar kudretile işliyerek vatana otuz 
bin münevver kafa kazandırmış bir 
kudret için ölüm mukadder değil 
dir! 

Evet.. baba .. sen ölmedin! Sen, • t
nin yüce ve manevi şahsiyetin ye
tiştirdiğin binlerce münevver gen
cin şuurunda, kalbinde, ruhuı.da e
bediyete kadar ya~ıyacaktır! 

Sen ölmedin! Senin bir zerre olan 
maddi varlığının fevkinde, biı elek
trik seyyalesi gibi ruhlara r.ıkan ve 
gençlik şuuruna intikal eden ma
nevi varlı~ın binlerce münevver 
gencin ruhunda yerleşerek idealine 
kavuştu!. 

Bugiin senin ebedi ruhunu taziz 
için şu satırları karalarken, şu da
kikada memleketin her tarafında 
öldü~nn dü:van binlerce genel; me
zarının hayali basında diz cökmüc;, 
göz ya~lartle ördüklrtri çelenkleri 
titreyen ellerile kabrinin üzerine u
zatır gibi qörüyor ve tahayyül edi
yorum... İşte senin ruhlarını işle
diğin münevver gençlik ordusu, 
ınefkOren etrafında toplanmış bu
lunuyor~ . 

- Fazil@n ve ruh1arı biribirine 
bağlıyan insanlık sevgisi ... 

Ebedi medfeninde müsterih uyu, 
baba ... Bugiln senin mefkureni k~
falarında yaşatan binlerce gt!!n~, v~: 
tan ve lnkıUp yollarında azi!f1 ve !
rade ile ilerliyorlar: .. 

Binlerce muallam, binlerce mü-
nevver kafa ... 

Ve bundan sen ..• 
Bu binlMce münevverin ma13evi 

varlığında dikilmiş bir heykel aza
metile asırlıırı temaşa ediyorsun! 

Su.at Erginer 

Ankara Mektubu : 

Ankara Yüksek Hayat 
Biçki ve Dikiş Yurdu 

Direktörile Mülakat 
. " Yurdda Talebeye Neler Oğretilir? 

Moda Ve Zevk Meselesi 
Ankara, (Hususi) - Ankara Yük .. 

sek Hayat Biçki ve Dikiş Yurdu Di
rektörü Seniha, kendilerile görü~ 
tüğüm zaman soracağım sualle 
rin hepsine ayrı, ayrı cevap vermeyi 
kabul ettikten sonra şöylece söz& 
başladılar: 

- Yurdum, henüz dört seneliktir. 
On sene muvaffakiyetle idame ettir
diğim atelyemi bu sene kapattım. 
Şimdi yalnız öğretiyorum. 

- Öğretmek her halde çok zevkli 
birşey olsa gerr.k! 

- Hiç şüphesiz ki, en kutsi bit 
zevktir. Elegant bir kadını zevkl11 
giydirdiğim zaman, san'atin verdiğ 
heyecanla nasıl mütehassis oluyor
duysam, bugün öğrettiğim ve ıyı 

semere aldığım talebelerimden ay. 
ni hazzı daha derin bir şekilde du 
yuyorum. 

- Biraz evvel elegant bir kadını 
zevkle giydirdiğim zaman demişti
niz, lütfen izah eder misiniz? 

- İşin san'at kısmına temas et· 
mek istediğinizı anlıyorum. Giyin
mek ve giydirmek ayrı bir san'attir. 
Hem de san'atin bütün inceliklerini, 
resim ve şiirlerini bir noktada top
lıyan gtizel bir san'at'tir. 
Kadın bir çiçek ise; elbise onu ya· 

z:'.tı bir şairdir. Giyinmek ve giydi~-

ılfektep taltıbeıinden bir 
ır•P Bir gezintide 

~ . 
mek için, yüksek bir zevk, şümu1hi 
bir görgü, kuvvetli bir san'ate ma
lik olmak lazımdır. 
Vakıa zevk insanlara hilkatin bir 

mevhibesidir. Bu inkar edilemez. 
Yalnız görgü ve muhit onu besler 
ve yetiştirir. 

Size bir misal anlatayım: Holi
vut ve Amerika bütün modayı 
Paris'ten aldığı için bundan beş, 0.1 

t ' • sene evvel, modayı yara an san !h-

karları Amerika'ya getirmeyi düşü· 
nüyorlar ve büyük moda d§.hilerin

. den birhç tanesini Amerika'ya gö
türmiye muvaffak oluyorlar. Bun· 
}ar insanların giyinmiye ve süslen
miye başladığı gündenberi modanın 
ve zevkin geçirdiği bütün tarih ve 
istihaleyi bildikleri halde ~uvvetli 
bir muhayyileye malik olan bu mo-

· delistler, ibda ve icat ·kudretlerinia 
birkaç sene sor.ra zafa uğra~ığını 
itiraf ediyor ve diyorlar ki, cBiz il
hamı ancak .kendi , muhitirni_!C(ın, 

kendi . müi~lerifnizden alabiliriz., . 
Çünkü' Pariste modanın tari_hine 

·ve geçirdiği istihalelere ait ınüzeler 
mevcul!ur ve bu Fransizlar, memlc· 
ketlerine döndükten sonra yine 

·kudr~tli kreasyonlar çizeblliyorlar. 
Biraz evvel söyledi~im gibi (zevk) 
hilkatin bir mevhibesi, görgii ve 
muhit de onun gıdasıdır. 

- Acaba biz talebelerimize bu 
gıdayı verebiliyor muyuz? 

- Onların \"erdiği tarzda verma· 

Yurd Direktöru d ayan 
Seniha Ka•bay 

mize im.kan yoktur. Yalnız, nazari
yat ve telkin ile zevklerini yüksel· 
tir ve görüş çerçevelerini kısmen 

genişletebiliriz. 

- Yurtlardan çıkan her hangi bir 
talebe yurt açabilir mi? 
. - İlk tahsilini ikmal etmiş bu
lunmak şartila bllakaydüşat't aça
bilir. 

- Acaba her yurt mezununun, sa
nat mekteplerinin muallim kısmı 
müstesna olmak üzere diğer me
zunların büro açması doğru mudur? 

- Kat'iyyen doğru değildir. Yük
sek diplomalar müstesna olmak Ü· 

zere her yurt açmak istiyen bir kim
senin bir ihtisas imtihanına tabi tu
tulması lazımdır. Az öğretmek içi l 
dahi çok bilmek icabeder. 

- Yurtlar Maarifin kontrolü ·~J 

tında mıdır? z 
- Evet, ilk tedrisat müfettiş 

kontrol ederler. 
- Bunlar san'attan anlarlar 
- Maalesef! Arzu ederiz ki, • 

arif Vekaleti bu ciheti nazarı i 
ra alarak bize san'atkar müfetti 
göndersin. 

Ankara Yüksek Hayat Dikiş Y ·. 
du müdiresi eski matbuat emekt 
larındandır. Avrupada tahsil görn· · 
ve bilhassa memleketimizde dil 
yurtları ve aile bilgisi hakkın ..: 

yüksek fikirleri vardır. 

1. OAuz Ylğltba,oi)lu 

1 Alman ithalat 
Büroları Şefi 

Bundan bir müddet evvel Bcr
linden şehrimize gelerek Ankaraya 
gitmiş olan Alınan ithalat bürolan 
reisi Voget ve beraberindeki heyet 
dün sabah Ankaradan şehrimize 

dönmüştür. 

Voget Ankaradan başka Ana· 
dolunun daha bir kaç mL-ıtakasında 
Alınnyaanın ithal edebileceği ipti
dai maddeler üzerinde bazı tetkik
ler yapmıştır. 

Dün şehrimize gelen ticaret he· 
yeti piyasamızda da derhal faaliye
te geçerek bazı ihracat tacirlerile 

görüşm.eğe başlamıştır. Heyet bir 
müddet şehrimizde kaldıktan sonra 
derhal Berline dönecektir. J•· -·-İsveç ~ükumet~ 
çinkolarımıza talip 
Çinko · madenlerimlıden külliyet

li miktarda almak istiyen İsveç hü
kfuneti, ~ehrimizdeki tam 5alihfyet
li bir mümessiline müzakerelerde 

bulunması için emir vermiştir. Nü
mune olmak üzere şimdilik yüı; ton 
kadar bir miktar talep edilmekte. 
dir. Müzakereler bir anlaşmaya va
racak olursa İsveç bu madenimiz
den daimi surette büyük partiler a,
lacaktır. Diğer taraftan Almanya. 
dan da bu maden üzerine &iparişleı 
gelmiyo başlamı~tır - ~ 



.......... ··ysNflA8All, 

VASiYET. 
Yazan: il. , ..... OKTORK 

i!m-I ZA Alllf*. Sunan Aziz Devri 
Aydında Belediye çalış~ Başpehlivanları 
ması ve bazı temenniler -Akkoyunlu Kazıkçı Karabekir-
Biitüa lokaata ye tatlıcılann, kullandıklan yağ- 1 - - - YAZAN: SAMI KARAVEL. Jlutabim tifo olduğu anlqıl-ı 

mıttı. Gittikçe artan atet. günden 
gilDe 80lan çehre, etraftakilere fena 
tem yapıyor; herkese bir Umltaislik 
vererea ueficenin iyt olmıyacağı ka
naatini g&lteriyordu.. BUtln aile, 
Suzaıwı hutalığı ile pek yai:ınclan 
... w.r oluyorlardı. Evdekiler, 
bata ile daima kartı karfıya olduk
ları için. •un. fent. ~ BÜ· 

sik ~ Q8hreeiDill her gtln biraz 
daha~ rattrahatlerlni u
autmllllaı'. ae yapacaldaruıı .... r
IDJllardı. 

Bunu İlen de biliyoraUD. Bize seyrek 
gelifinden dolayı sevginden ıüphe
lendim. Lüayt davrandım. Sen de 
benim bu cekingen duruşumdan hale 
h olarak deiiıtin. Ortada biç bir şey 
yokk• kendi kendbnmden şüphelen. 
dik. Daha HODra sen Ziya ile konut· 
tuğumu öfrenince beni tamamile 

lama cinsjni bildiren etiketler kullanma!• mec- ·K "' J Esk• H 
bur tutulmalan memnuniyetle karşılaadı avasog u 1 ah· - ralarını Anlahyordu 

ihmal ettin. 
Bir cumartesi günü seni mek

tupla Koleje çağırm13tım. Hatırlar
am, sinemaya gideceKtii. Aksi gıôi 
Ziya da beni almak için gehnifti. 
iki rakip karşılaştı, fakat neden 
aonra haberim oldu. Ben de mektep 
ten çıkınca önce Ziyayı gördüğüm 
için kollanmı açarak doğru ona koş 
tum. Sanrcbk.. ~ya aöylemeeeydi 
ilmi g6rmiyecekttm. Orada derhal 
kabahatimi anladım. Fakat ne ite 
yarar? O gün hiç sesini çıkarmıya
rak bir mazeret bahane edip aramız 
dan gayet eofukkanblıkla ayrılma
na hlll hayranım. Çok centilmence 
hareket ettin. O gün ben seninle ge
lecektim. O vakadan sonra bana da
rıldın, haklısın. Hatta bir gUn sırası 
gelince yüzüme karşı ckoklanmış çi
çek koklamam• diye haykırm11tın. 
Hatırlıyor musun? Bu sözUne darıl
dım zannetme .. Kabahat bende .. Bu 
vaziyetten sonra hastalığımda ya
nımdan aynlnıayışınla seni, iyice an

Aydın, (Hususi) - Son günlerde İkinci, üçüncü derecedeki caddeler
şehrimizde bir çok faaliyetler göze de ıse bu nisbet hayli artmaktadır • 
çarpmakta ve bunlann başında da Bu analar hemen her memlekett• 
belediyemiz gelmektedir. Belediye- oldutu maale.ef pislenmekte ve iti· 
mizin kıymetli reisi Bay Etem Men- raf etmeli k.i sinekler buralardan 
deresin riyasete intihabı daha pek neşet elmekıedir. Şahlan çok sevdi· 
yeni olmasına rağmen görülen itler lim ve saydıiım kıymetli reisimiı 
haylicedir. Hemen her gün bir so· memleketin yabancw ve yeni ıeı
kağın döşemesinin t'amir edlldiRi miiş delildir. Vaziyeti peklli bilir· 
veya yenide nyapıldığı, gıda madde- ler, bunu demekle esnafımızın ten
lerinin hatla pazar günü pazar ye- · di keyfine bırakılmasını ıüphesiz is

rinde satılanlarının bile hilesiz ve teyecek delilim. İstediii, belediye
temiz olmasr, esnafın saattığı eşya mizin ifrata varmamuı. eenafımız. 
üzerinde eıikel bulundurması vesa· dan, halkımıman imkinı olanı yap
ir cihetleri başta bizzat rei5 olmak masmı isteemsidtr. Belediye mev· 
üzere dikkat ve itina ile takip edil- zuu vesilesiyle 'htınma gelen bir ci· 
mekte olduğu herkesçe malUın bir betten daha bahsedecejim. Şehri· 
hakikattir. Bundan beş on gün ev-

'' Makarnacı Benden Daha Evvel 
Sultan Azize lntiaap Etmiıti ,, 

DOmt her gtlıı muutuanwı ge 
liJor, yapılmam Ji.am gelen tecfbir. 
lll'l 8&Jltlyordu. Hutanm bqma, 
bnmla bus torbalan koyuyorlar. 
ilAçlan, tam aaatlnde büyü bir ttl
na ~ Yeriyorlardı. 

Bu vuiyet kartısmd&Remzi, bir 
haftaduaberi teylesinin kızı Sua
am yanandan ayrılmamlf, tam ma
nuo. bir buta balrcılık yaparak 
mrre kadar tiklyet etmemişti. Ge
celmt, hutanm karyolaalDID yanma 
~ yatap giriyor, illç saatleri 
ıeUnce kalkıp illcını veriyor, buz tor 
balarını değiştiriyordu. Bazan g ) .• 
nUn üzUntilsü ile yorulan vücudü, 
yatağa girince gevşiyor, dalıyordu. 
Fakat iliç amanı gelince Suzanın 
ince aesini ititerek deıiıal uyanıyor
du. 

Bir gece yine böyle oldu. O gün, 
fazlaca yorulduğundan yatağa uza
nınca gözleri kendiliğinden kapan
DllŞb. Kısa bir müddet sonra gördü
fü rüya ile uyandı. Başını karyola
ya doğru çevirince rüyasının hayal 
olmadığını görerek yatağından fır· 
ladı. • 

Suzan, o gece biraz iyileşmişti. 
Ateşi bir derece düşmüş, baş ağnsı 
ha~~~· Uyuyamadığı için yU
zU.nu, eekı mevgilUri Remziye çevir
Dllf, onunla beraber geçirmi• olduk
lan tatlı hatırabın dtlşttıımeğe baş
lam•tb Geçen günlerin bu Bilinmez 
izlerini sine~ teridi gibi yerde u ı 
yuyan Remzının sevimli yüzüne ba
karak aklından geçirdikçe ferahh
yor, ayni şahaı aldattığını habrla
dıkça vicdan azabı çekiyordu. Bu es
nada delikanlının birden uyanıp 
kalkmaaile mazlhin t"aranlığından 
kurtuldu. Etrafı siyahlaşmış olan 
feraiz mavi gözlerini Remziye çevi

zin eskiden bir adeti vardı, her gün 
vel belediyemiz tatlıcılara sattıkları aaat 12 olduğunda saatın bilinmesi 
tatlılann Üzerlerine susam yağı ile 
mi, yoksa tereyağı ile mi yaptıkla- için top atılırdı. Bu güzel idet gali· 
rını etiketle bildirmelerini, lokan· ba tasarruf gayesile olacak kaldırıl· 
tacılara ad yemeklerde kullandıkla- dı. Sadece şehir sakinlerinin değil, 
n yağı bir levha halinde ve müştc- şehre yakm tarla ve bahçelerde ça-1 

lışanlara bile yaktı bildirmesi nok· 
rinin görebileceği bir yerde göst~ ı 
meleri mredilmiştir. Çok yerinde o- tasından fay dalı ve lüzumlu olan 
lan bu harekat derhal esnafımız ta· bu adetin tekrar ihyası çok yerinde 

1 

bir hareket olacaktır. Bununla bera-
ladun. Çok temiz kalbin varmış rafından tatbik edilmiş, müşteri de 
Remzi .. Beni affet... hakikaten ne aldı~ını ve ne yediği

- Hayır, affedilecek hiçbir şey ni bilmek suretivle aldanma tehli
olmamıştır. Sen, başkasını sevebi- kesinden kurtulmuştur. 
lirsin; bu pek tabiidir. Yeyzemin kı Belediyemizin yeni bir emri daha 
zı olduğun için sana her ne şekil~e vardır (Lokanta ve tatlıcı dükkan. 
olursa olsun, yardım etmem de ayni Jarında bir tek sinek bulunmıyacak) 
derecede .. Uzülmen sebepsiz. Sonra Memleketimiz yanmış. yıkılmış bir 
senin Ziyana mukabil benim de -- şehirdir. Geniş olan haritası nisbe
llm var, bunu da tMldikteD 110nra.. tinde nüfusa malik olmamasından 

- Biliyorum .. tyileşsem beni ka- en büyük cadde bile bir dükkanın 
bul etmiyecekain, evlenemiyeceğiz. bitişiğinde değilse iki dükkan ilerı
Ben seni yine aeviyonım. Soğukkan sinde mutlaka boş arsa mevcuttur. 

her, beled;ye, is:asyon, ve halkevi
nin ortasına en kalabalık güzergah 
olan yeni öprünün başına bir de sa
at -mesela İş Bankasının saatlann· 
dan- vazedilirse halkın saata ola.1 

ih ıcacı kar~ılanmış olur. Çalışkan l 
belediyemiz kıymetli cesaisine de-
vam ederken bu basit, fakat mühim 1 

olan dilekcıkleri de yerine getirme
si memlelr •t rıamına şayanı temen

.t\ 

• Hilw.i Tükel 
nidir. 

lılığına hi1l hayramm !.. • • • • • 

- tcabma pn 6y1e g6aWdbilm 1 • 
Suzan. Eğer 1ı:o11eJ ..-- gQna.,.. zmıtte 19 Mayıs 23 Sene . 
gelmiş olsaydınız, üç kurşun aile-
mizden Uç genci ayıracaktı. Böyle Bayramı Vücutta i 
şeylere biç müsamaha .gösteremem. H J 
DUfün! Kendm için daima iyilik 1s- azır ıklaj ı Kalan Kurşun! 
tiyen bir erkek, aevdiji kızı bafka- tzmit (Huauai) _Hava şehitleri K 1 
aile görUhle bUlldan başka ne yapa- il ak albnclan lndlll 

ihtifali tebi'imlzde hazin bir mera- kal .... 
bilir? Hakaız mıyım! Şimdi ben de simle icra edilmiş ve kırık kanatla- ç il muvaffttklyatn 
kendime, senin gibi hayret ediyo- rm yası hürmetle yidedilmiftir. bir ameltraaa çık.ar;ltl·I 
rum. Etimi kana ltulamadan bu işten Lüleburgu (Husual) - tbtiya~ 

rerek: yrıld 1 
19 Mayıs gençlik ve spor bayra· 

sı un... sabiti olup elyevıfı Trakya mmtaka-
- Yine rahatsız-ofclun zanneder Sana hak .....;__,,m n--..: mı için şehrimizde fevkalide bir h. - ·~· .,,_-· - &\CIUAI. sı Lüleburgaz mtma mücadelesi me-

sem Remzi?. · Se • -ı ..... u dah i · lad · z
0

ırlık vardır. Bayram çok güzel 0 m, ,..-.. a yı an mı: sem muru bulunan Bay ~ki Olcay'm 1 
- Hayır, biraz Clinıenmek için me911t edemedim. Sana eevmenin ne lacalrtır. 11 ....... _

1

_..,_ 331 aeneainde meşhur Sankamış 
~ ....... uyumututn;iliç vaktin demek olduğunu öğret.en, her zaman LUlelturgazda açdan 
geçmif !.. kanatsız melek diye bahMttiğin Nec Elfbnen kurelan hlaa_rbalindedtaarruldz _esnasında sol ku-

- Seni uyandırmamak için de- linın, seni mesut etmesini en aa:mf- gı bn an a ıgı bir kurşunu tam 
• '•A- Lüleburgaz (Hususi) - LUlebur 23 yıl ı 939 tarih" d nmı IHM;tmı kendi elimle içtim. Bu mt hisleriinle temenni ederim. Ah, sonra mayıll m e 

g k i 
. gazın Evrensekiz köyünde açılan E ıhh ·· d 

ece. ço yıyim. Şu buz torbasını ne olurdu çılgınca sevdi;;; .. şu Nec- s at muca ele tabibi doktor Maz· 
b ialdın °.... ğıtmen kursu bir aydanberi tedrı-ıraz r mısm? lanı bir kere görüp onunla konuş- hann yapbğı ameliyat neticesinde 

- Peki .. Bqka bir şey istiyor rnak imklnını bulabilseydim. Huyunu satma devam etmektedir. DWı Eğit sol kalçasından alınmıştır . 
musun? iyice anladmı, gozyaşlarımla seni o- men namzetleri gı... ..ll'up ba!, Yirmi üç yıllık bir seyrüsefer ha 

-: tstiy.?ru.m. Fakat önceden ya. na emanet edece'ktim. Onu çok, pek rında muallimleri olduğu halde Ev- linde vücudilnün yan kısmını yara-
pacagına soz ver. çok seviyorsun. Kadınlar, erkeklerin rensekiz civarındaki 13 köyde tet· rak gezmiş bulunan bu kurşunu, B. 

- Yiyecek istersen vermem, ha- söylediklerine pek inanmazlar. Hat- kikler yapmışlardır. F.ğitmen okul- Zeki Olcay gaza hatırası olarak ce· 
~ kalmasın,, Bundan maada ne ti kendilerini çılğuıca seven erkek- ları ve ziraat bahçelerinde yapılan binde taşımaktadır ve henüz iize
fsyıyorsan yapacağıma söz veriyo- leri bile, çiçekten çı'çegw e bal almak bu araştırmalar iyi neticeler vermiş-•:- K.. lUl w rinde taze kan izleri taşıyan bu kur· 
rum.. için giden arılar gı&i uçucu zanne- W& • oy er gene; egitmenlerle yakın 

dan alı:.1. d ıun bir Rua memıisidir. 
- Yiyecek deifil. Seninle ko- derler. Fakat bu sevgi, kadına kendi aaa ar olmuşlar, TUrk misa-

nuşmak, birlikte geçirdiğimiz şen sa- cinsinden biri tarafından anlatılırsa firperverliğiııe Yara.tan bir güzellik- Feci Bir Kaza 
a~eri bir defa daha hatırlamak ia- iş değişir. Ne demek istediğimi an- le eğitmeri namzetlerini izaz etmiş-fiYorum.. ladın mı! lerdir. Köylerde ve kazamız muhi- Genç t lr çoban; koyun-

- tyl amma onlar, hem seni ve - Hem de fazlasile.. tinde yepyeni bir hareket ve canlı larını otlabrken bir k•za-
hem ae beni mll~ir edecek. Bu- - Necli De evlenin Remzi. Sa- bir kayııqma arzeden eğitmen kur- J• kurb Aft gitti 
nu başka bir zaman konuşsak? Ar- na yeglne vasiyetim bu: Evlenin.. su,köylliyemahausgeceJeryapmak. Lüleburgaz (Buausl)-Kuamı. 
tik lyl)efmefe yilz tutmuıken ate- Bu hastalıktan belki kurtulamam. ta, halkı okula, eğitmenlik davuma zııı Karaağaç mer'umda Sıvat de-. 
tin artana? Şimdiden aöyUlyorum: Mesut o1u- yaklattırmağa aavaşmakladır. Eğ- Dilen mevkide çok feci bir kaza ol· 

- Beni dinle Remzi, Seni, gerek nus.. Sakın onun yanuıtfa benden lence geceleri tertip edilen zarif nu~ muttur: -
önceleri ve gerekae bu son bir hafta bahsetme, kıslı:anır, saadetini.Z bo- maralar köylUler tarafından pek tu Gemlikli olup Pınarhiaaruı Ce-
fçlnde pek gak tlıldtlm. Benim için zulur. Çocutun olursa ünnimi koy. tulmaktadır. viz köyünde oturan ve kaumıımı 
ne kadar Yoruldun, uykusuz kaldın. Sonra her sene mezanma gelip beni Berelk.. ..Omurl•r Durgutbey köyünde Kavu Alinin 
!.~!118 aenfn Uzerine titrerler, ziy&Nf et, fqlanmı dtızelt.. Arkam- LWeburpz (Bu.sual) _Trakya. çobanı olan 331 doğumlu Bilil oğlu 
~ MYerler .. Kendine dikkat dan mtltewir Olma, sana yapbğıin mızın gUnl rd be . Batım; koyunlarını otlatırken IOI 

et! Gayet hauu bir kübiıı var. En fenalılı dUtflD.. A.ilemizl sen teaem e en f1 bekledfli yat- koltuju altına dayadıfı çifteaiııin te 
ufak bir hareket aeni çok mUteealr edeeekahı unufma!. mur, bol w bereketli oJaraJr Yat· tijtne gene 901 elindeki aopa dtqe.. 
e1+1.11ıı1 _.bi _-.._ • .- mtttır. Tam meftimfnde olan bu ,_ .. ...., .. •" .._ .... Japabi.Ur. Genit - Susan artık yet.er. 'OIWmeml .. .ır- ı.ıu. rea QifteeiniD atet almamna sebep 
ol, her feY• alcJırma. istemiyorsan riea ederim sua... Y-. ..... ur uu .. On çiftçi balkımm gU.l- ohnUf, lroltufunun altmdan giren 

- S8n yine batladuı Suzan. Bu _ BfW, buz torbumı koy, hay- dllrmüttür. Jrurwun]arla alır yaralanan savallı 
::' .~ bıraban ve lyile§ince dl yatalım... zan tısunca boyu, dolpa vtıcudile paç bir mtldclet YaPdıktan IOlll'a 

n....- iyf olmu mı? Sabahleyin g .......... a• .. aı' ..... -··, '- la .. ölmilltilr. ı~- ~ ""9 ... ...... -.aryo ya gomWmtte JfoaUfUyordu. 
- .......-den gelen bir kuvvet, kendiaini kaybetmitfi. Remzi mtı- Sararan pembe beyu tehre, donuk- Canavar Düdüfü 

IJuııJan aöylememJ emrediyor. Eler him bir Jtinf görmek için akşam u- Jaşaıı mavi gözler, parlak san 1&g- .Ltlleburgu (Hususf) - Beledl-
111hn1 Taa. yatabilirain.. 8enJnle seri tatanbula ~ ..... : ... ı. ~__, •• n .. aı lar b h Y• tarafından getirillp eı~ld...lı. fa .... m------ &A&Aol&l9... ..wı-~ auaw ' son a ar yaprajl gibi artıp top. ıı:ıAl.CUl ,u 

....-ww zevk alıyorum. Sanyere dönüp daha kapıdan i"•· ğ an.. • rlkuı üzerine konan canavar dU-Ba llOll ~-- .- ra a ...,mtl§ı.u. Bu sw-efle uzun yıl-
.,..uımamıw oJaoak gibi r1 girince vuiyetl derhal anladı. ][ı. düğtl her gtln saat 12 ve 2 de xtttı. 

pli1al\ Sini -•..a....H·- lar, Yilnaz dudaklarııwı biri•--'•- u • ----. lilt tarcı. Mrmlf Yaoh gKzler, hı,.1.·-1.1ar, acı de .._.... rtllmeP baılamıf,tır. Saat U " tan tin --... • .._ ~uu vam edeıı aA dem-,,, ebedi ,u -~.,.. .. Nl)adun, haberi vermJftf, Bir gece evvel su- aöndtl. - 1.9ll 2 Y• kadar da tehre elektrik oerya. 
m~ 

- Haydi bakayım, ye, iç bir ay 1 kul ancak yetmif bet tam okka ki"' 
kadar burada. Biç Olm·- ~· i dar, adalf ve fevkallde çetin bir pell
ortayrıral'tar, bef OD para al.. dedi. lfvandL 

Bekir; ıev..u w ınv.ınr göılte- Fakat; Kavaaoğlunun, ytız ytt-
rerek alttan cevap verdi: mi okkalık bir vtıcudil olcluP ielll' 

- BqUattlne alam!.. efendlll Sultan Asiz gibi bir oıurur 
Uatmı>'ahm: Bekir, Ali beyin ta bir kuzuyu yiyeltilecek bbiliyettıi 

verdltl emir U..rine bol, bol yeme- idi. 
le balladı. Bekir; çardak altına aerileD bl' 

Zavallı adam; aylardaDberi aç yü: bir hasırın üzerine konan yr 
gibi bir eeydi. mek ainilerinden birinin bquıdl 

Gıda alıyordu. Fakat; tam bir klhya ile karlı, karşıya oturmıal 
pehlivan gıduı değildi. bulunuyordu. Bunların da önüne kO" 

Günler geçti. On beşinci gün Be- ca bir but kuzu konmuttu. 
kir tanınmaz hale gelmişti. Hele, Bekir de Amavutoğlu gibi çal' 
vı 'ı beş günde iyiden iyiye yiyemiyen bir pehlivandı. 
tavlanmıttı. Ali bey de harem ağalarını bf" 

Kahya, Bekiri giydirip kuşatmış- şısına alm11, ayn bir tepsinin ı.a· 
tı. şında idi. 

Alt bey, verdiği eı .. ien sonra: Ali bey; Bekirin önünde bir btıt 
bir aaha Bekiri görmemişti. Zaten; görünce çiftlik sahibi iyana teklif• 
kurnaz Bekir de kendini tavlllllll'ış sizce seslendi: 
olarak beye göstermek istemiyordu. - Ayol, bizim küçilk pehlivalll 

Kihya işin farkında olmadığı i- yabana atma ... O, bir butla doymalt 
çin Bckirin ne derece uvlandığımn i emret te ona bir but daha getirsill" 
ve ne biçimde ve çalımda bir adam ter .. Laf değil, bu yeni pehllvanıJlldl 
olduğupnun farkmd h !l<•. da Kırkpınarda küçük ortayı kurla'" 

Nihayet; Kırkpınar gtıreşlerine racak .. 
bir kaç giln kalmıştı. öküz araba· Arnavutoğlu, Ali beye cevap vet-
ları hazırlanmıştı. A!i 6ey-ve misa- di: 
firleri yola çıkacaklardı. - Beyim; aöyle Bekire biliJll 

Kahya : Ali beye yaklaşarak: tepsinin batına gelBiıı ... BiliyonnJDll' 
- Beyim : emrettiğiniz a'aamı ki ben okadar fula yemem... J)a)la 

da beraberimizde götürecek miyiz? iyi Kavasoğluua yardım eder ... 
- Tabii, zavalh adam Kırkpuıa- A.li bey, Anıavutoihmun bu ıi!# 

ra kadar nasıl gider! Al, gel!.. teri llzerine Bekire hitaben: 
Ki.hya; BeKiri alıp geldi. Ostii - Oğlum, kalk ~ 

başı temizlenen, ensesi yerine gelen sofrasına git! dedi. 
&kirin hali ve tavn değişmiş oldu- Bekir, tefe1tkUr ederek olduid 
ğun~:uı Aii bey birdenbire memnu- yerden cevap verdi~ 
ni~ -·: (Devamı var) 

- Aferin oğlum, iyi tialmupın ===============~ 
kendine? .. 

- Sayenizde efendim. 
- Haydi; arabanın bir tar.atına 

ilif, .. 
Bekir, beytn bindiği öküz araba

sının kuyruk tarafına yerleşti. 
Artık yola çıkmlflardL Bir gece 

konağından sonra ; Kırkpınara vara 
caklardı. 

tık konak Edirne idi. Sabahtan 
ve şafakla yola çıkan yolcular ne
şeli idi. 

Kavasoğlu Koca tbrlhim, w bu
lamayınca Bekire sesleniyordu: 

- Pehlivan! Af erin be!.. Ense
yi doğrultmuşsun ! Seni göreyim 
kilçUk ortayı kurtar ... Eğer, küçük 
ortayı kurtarırsan Ali bey sana b" 
koç hediye edecek.. ir 

Ali bey de kahkahayı basarak: 
- Yalnız bir koç değil, daha ç k 

hediye vereceğim ona .. Fakat; k~-
çUk ortayı almalı ... 

Arnavutoğlu da lafa karıtarak. 
- Haydi bakalım, artık diş. : 

sık küçük ortayı kurtarnıağa ~ı 
olmaz mı? ş 

Harem atalan da çekirdek Ara 
akıllarile söze karlfarak : P 
. - ~relim seni ... Bak efendimi~ 

zın pehlivanlan gibi ohnala ..... nı.. 
diyorlardı. .__..,. 

Bekir; arabaıım kuyruk tarafın 
~ bu cemlleUr IÖZlen boynun~ 
uwı.erek tetekkUr edip duruyordu. 

Ojleybı bir köyde konaklıyan 
Ali bey karue.t &yandaa birieinln 
olfWğhade yanlamlllardı. 

.A.yan, miaafirleri içtıı· kuzular 
kıartnuttı. Yemek çok lanl ldi. 
Ali bey yemekte Bekiri et. IOfrua 
D& almıatL • 

Kav:-otıu Koca tbrahlmle Ar· 
DaVUto6 lu kollannı aıvıyarak bir ku 
zunuu batma ıeçmttierdl. 

Ali bey, pehlivanlara aeıdeııtv...r • 
du: .,., 

:; K9ıyu bitirebilecek mlai· 
n1ı ... 

Anıavutoflu okadar yemeli Ji· 
yen bir pehlivan defildl. Zaten ok-

Haleb Hakkın· 
daki Şayialar 
Devamda _..,__ 

Blrfllmpz.._.H ....... 
TUrklJer• terkinin ._...... 
l•toblını h•ber Yeriyor 1 

Aşağıdaki haberi İskenderun'd• 
çıkan cHatay. refikimizde okuduJt: 

cSon zamanlarda Ankara • parlS 
ve Londra arasında cereyan edeJ' 
müzakereleri mevzuubahs ede0 
Suriye gazeteleri, Halaydan bafl'A 
şimali Suriye'den bir kısmının ~ 
bilhassa Haleb'in Türkiye'ye ~ 
edileceği yolunda haberler neşriO' 
devam etmektedirler. 
Şam'da çıkan El İnşa gazetesiJliO 

elimize geçen 6 Mayıs tarihli -~ 
sında da şu haber yazılıdır: 

.Haleb'in Türkiyeye ilhakı• 
Londra 4 - Söylendiğine g(Jı6 

elyevm Pariı'de bulunan Suriye ~ 
Lübnan fevkalAde komiseri B. pil 
He Fransız hariciyesi arasında cetr 
yan eden müzakereler neticesinde• 
Haleb mıntakasının Türkiye'ye vr 
rllmest takarrtır etmiıtir. Bu babr 
ri, burada çıkan birkaç gazete ~ 
neşretmiftlr. 

""kallde komiser Piö'nün, Jlr 
leb mmtakuının nihai surette '19.'" 
klye'ye t@rldne ait projeyi baıııJllll' 
Pariıten Şama dlJneceli beyan # 
Jiyor. 

LllHllrıaza ndya saMpitill 
Mr lltlJIH 

LWeburıu (Hll8U81) - ~ 
elektrik mot6rUnUn 818 bofu' 
olmamam yUdnden, radyo aahlfle!l 
açtıklan lıltuyonları rahatça ~ 
~ediyeye tfkl~.~'
mitlerdlr. Bu tlklyetlerfn el~ 
ldareetnoe nasarı dikkate ~ 
Da belediyeoe gayret edilmesi 
Dl olunmakta4ır. 



--. ~ 
18 MAYISI~- YENISABAH .. ·~·' 7 "! -

~- s p o 1 Akdeni~ 
::- b 1 Ed· b .. ki Meselası. 

· ı· Şehir meclisi yaz 
Tatiline Başladı 

Y e:ı Eserler : 

Mehmet Akif 
:lstaııbul Asliye Altmeı Bu.kak · 

Mahkemesinden: 
Davacı: Araksi. 
Dava olunan: Vahram namı di

ğer Kemal: Mahmutpaşa lrfaniyo 
çarşı No. 25-26 da kardeşi Murat 
yanında. lstan u • ırne ısı et (Bqtarafı 5 inci aayt.da) 

tarafından miltemadiyen kesilecek- Dünkü toplantıda şehi
rin imarı ve su işleri 
hakkında karar verildi 

Hayatı •••rlerl va 70 
muharririn J•zıları 

ikinci cllt 
Eıref Edip tarafından yazılan ve 

İstıklal Marşı şairinin edebi, içtimai, 
siyasi bütün cephelerini, iç ve dış 
l}a~atını gösteren bu mühim eserin 
ikinci cildi de intişar etmiştir. 322 
sahifeden ibaroı.l 'lan h.ı ikinci ciltle 
çok kıymetli yazılarla doludur· 

Davacı Araksi tarafından davalı 
\Tnhram Kemal aleyhine açılan bo
şanma davası için davalının 13/5/ı 
939 cumartesi günü saat 10 da 
mahkememizde hazır bulunması lü
zumu ilanen tebliğ edilmesi Uzerine 
mumaileyhin o gün gelmemesi ve
ya bir vekil göndermemesinden do
layı hakkında gıyap kararı ittihaz 
olunmuş ve imli kılınan bu karara 
ait ihbarnamenin bir nüsha.."' da 
mahkeme divanhanesine asılmış ve 
keyfiyetin on beş gün içinde ilanı 
için tahkikatın 29 6 939 cumartesi 
günü saat 9,30 a bırakılmış olması
na ve tebliğ yerine geçmek üzere i
lan olunur. 

yarlşı Y Y ı tir. İtalyanın Libya ile olan muva
arın apı ıyor salelerine karfl bu akınlann iras 

12 Mıntakadan 39 Masabıkın Kar
fılaşması Çok Heyecanlı Olacak ............. 
Motosiklet yarışı d ~-Pazara yapılıy<' 

edebileceAi zayiat, İtalyanın kalan 

tek muvaııale haltının biliiil kesil
mesine varacak kadar büyük ola -
caktır. 

Akdeniıde sevkulceyıi vaziyete, 

demokratik devletlerin hayali tica

ret yollarına İtalyan tehditleri de

ğll, dağınık memleketleri ve deniz 

aşırılanndaki büyük ordularile bir

likte İtalyamn çok ziyade vurulmı
la _ıpnstait olm~h§kimdir. 

(Ba§ tarafı 1 inci sayfada) 
sinin otomobıl rebklerine taalluk o
aen birinci maddesinin kaldınlmaH 
için Mülkiye Encümeni mazbataıu 
okunmuş ve taksi renklerinin A vru· 

· padan geldiği gibi bırakılması, ya1-
nız kenarlarındaki beyaz gamalarııı 
bir işaret' olarak bırakılması karar
lştırılmıştır. 

Memb suları hakkındaki talimat
namenin halkın kullanacağı sulara 

Mehmet Akif in vefa~ mın ik:.nci 
senei devriyesi münasebetil.c kab
rinde, camide, Üniversitede, Halk
evlerinde, mekteplerde yapılan ihti-

faller, söylenen nutuklar, okunan 
şiirler, bu münasebetle yazılan ya
zılar, gazeteJerdekı rnünakaşnlarb 

ve aleyhinde söylenen bütüıı sözler, 

Bisiklet federasyonunun tertiı 
etmiş olduğu serf, ve 145 kilometre
lik son Ankara yarışını muvaffaki· 
yetıe başaran bisikletçilerimiz yarın 
haftalardanberf alfi.ka ile bek!tnen 
mevsimin en büytik müsabakasını 
Edirneye gidip gelme ve tahminen 
360 kilometrelik bir mesafe Uzerinde 
Yapacaklardır. 

l~R....:..._,__A_D_Y_O_, 
1aallôk eden maddesinin 5 inic fık- kırk sene evvel yazdığı ilk şiirleri, 

. rasının tavzih f'chldiğine dair mül- kırk sene sonra Mısırda yazdığı 1 
kiye ve Sıhhiye c!lci.imenleri müc;te· •Firavun ile yüzyüze. şiiri. NPcit 

rek mazbatası okunarak bir h~vli seyahatine, çocukluk zamanlann~, 
münakaşalara sebep olmuş ve nen- daı i.ilfünunda tedris hnvatına ait 1 

ZAYi - İstanbul İthalat güm
rüğünden 1637 No. beyanname ile 
muamelesi yapılan eşya için alınan 
16 6 938 tnrih ve 348099 No. lu 
gümrük makbuzu zayi edilmiştir. 
Yenisi alınacağından zayiln bUkmü 
yoktur. 

Yarış ve müsabıkler hakkında · 
malumat almak üzere müracaat et. 
tiğimlz Bisiklet federasyonu başka· 
n.ı Cavit Cav bize şunlan söylemiş 
tir: 

«19 mayıs sabahı 7,30 da Top 
kapıdan hareketle akşam 818,30 a 
rasında Edirneye vanlacek, muhte. 
lif Yerlerde acenteler tarafından E
tap hediyeleri verilecektir. Edirneyc 
gidip gelmede birinciye bir motör 
i~.inciye Süper Spasyal bisiklet, ü~ 
Ç~ncUye kupa, dördüncüye bir çüt 
bısiklet lastiği verilecektir. 

Yanşlarn Ankaradan 6, Eskişe
hirden 6, 1zmitten 4. tstanbuldan 4. 
Buı'Sadan 4, Konyadan 4, 1zmirden 
4, Edirnedcn 4, Denizliden 2, Ça
nakkalcden 1, Balıkesirden 1, Ma
nlsadan 1 ki ceman 39 bisikletçi fe
derasyon tarafından çağırılınıştır. 

Aynca hariçten girmek istiyen
ler de yanşa iştirak edebilecekler
dir. Müsabıkfarın yarın doktor mu
ayeneleri yapılacak ,numaralan ve
rilecektir. Yarışın şimdiye kadar 
Yaptıklarımızın en iyisi olması için 
icap eden tekmil tedbirleri a-ldık. 

Takım hal"nde P~ kişehir, ferden 
de eğer yarışçılar toplu bir halde 
asfalt yol nihayetine kadar giderler
se Anadolu çocuklan kazanabilirler. 

~erden Ankaradan Orhan, Ko· 
caelmden İbrahim, Konyadan Ah· 
met, Bursadan Hikmet, F..skişehir
den Osman ve Zekeriya Ye İstanbul-, 
dan Lambo yarışın Fareoroleridir. 

1
• Ankaradan Ekrem, 1zmirden A-1 
aettin, Konyadan Nuri, Eskişehir

den Etem ve Ahmet, lzmitten Yu
hUs ve monitor Tahir, Edirneden 
.Ahmet ve Nazmi de idareci olarak 
gelrni.şıer, hakem olarak vazüe gö
receklerdir. 

Moto~iklet yarışı 
. 21 mayısta yapılacak 90 kilomet 

relik b'" ··k t.. uyu motosiklet yarışının bü-
un hazırlıklan bitirilmiştir. Pazar 
sabahı • 
Cak .. s~at 6 da Çorluda başlıya-
} ' kuçUk Çekmecede nihayet bu
;~ak Yanşa Tacettin, Süleyman 
ısen Ce d , 

' v et, Aram girmektedir. 
llikıl3u Yarışa iştirak edecek moto
saa;~er 20 mayıs cumartesi günü 
tiıe 5 te ÇorJuya hareket etmek 
b'}kle Topkapıda Edirneden gelecek 
U)ı etçil · · 

buıunm crın fınal yapacağı yerde 
tic ~!arı federasyon tarafındaıı 

F a edıimektedir. 
•llh H•lkevı Banıhrma-

t a Y• gitti 
t lltnda al~evJeıi arasında futbol saha-
eeı 0 

dukça muvaffakiyetli neti-
er alan F' . 

:nandırı:n atıh Halkevi 19 mayı.sta 
tizere cı: lialkevi ile ka~ıl~mak 
dl.in a.A_ vet edildiği Bandırmaya 
" -..ı-eket etın • ti . .,etler dı'I . 1' r. Muvaffakı-a erı.ı 
~•n1ca .... , . 

~iıs, lt.o!'lz Y•rtn 11•H1or 
n arızaya u~rışlarını hayvanla
te rağmen . . aeına ve taıihsizli
ti a poudeıı hıyı neticelerle bitiren ve 
"a •reket ec1 ..... bl . ..-..r:f • 
~ rın lstanbuJd "U nı...r.IC' mız 
kızı... a olacaklardır. 

b •r•aınd• ko,ul•r 
,.._ uıun Y•ı:uıı~or 
ueçen hatt }f 

lise]erf 1 a aydarpaşa - I~ık 
Sile utboJ maçı hldisesi dolayı
ı.0 Yapuamıyan kızlar araaındaki 
~ §U m" 
13tad usabakaları bu gün Şeref 
\; lllda >:apılacaktır. 
•Unın kulDpl•r• teblljl 

~.r,~ali l'e lstanbul Bölge ba.şkaaı 
~ar dün klünlere bir tebliğ -

M~toıiklet yarışına lttirô 
edecek motörcüJ,r Taci, Stlley-

man, Cevdet ve Arman 

göndererek bundan böyle disipline 
uymaz harekette bulunanların ~d
detle tecziye edileceklerini bildir
miştir. 

İstanbul muh:etıti ile karşı~aşacak 
okullar muhteli'i tesbit edildi 
19 mayıs spor ve gençlik bayra

mında saat (17,30) da okullarımı
zın spor yuı·tları muhtelitile, İstan
bul klüplcri muhtcliti arasında ya
pılacak müsabakaya iştirak etmek 
Uzere aşağıda isim ve okulları yazıh 
futbolcülerin levazımlarile Fener
bahçe stadyomunda saat (16) da 
bulunmaları ve st.adda fut bol heyeti 
b~kanı lbrahim Hakkıya müracaat
ları ehemmiyetle tebliğ olunur. 

Erkek öğretmen okulundan t 

Hüseyin. 

Boğaziçi Lisesinden: Cihat, Bü
lent, Niyazi, Osman 

Galatasaray Lisesinden: Halil, 
Metin, Bülent Biiyük 

1stanbul Erkek Lisesinden: Hay. 
ri, Cihat, Fikret, Yunus 

İstiklal Lisesinden: Tarık 
Işık Lisesinden: 

Hüseyin, Moran 
Salim, Şatır, 

Pertevniyal Lisesinden : Ömer 
Akalın . 

Matbuat Takımı 
Yarın Beşiidaı tek.-Otlcrile 

karfı ·aşıyor 

Matbuat takımı kaptanlığrndan: 

19 mayıs yarınki cuma günü saat 
13 de Şeref stadında Beşiktaş teka
ütıerile bir maç yapılacaktır. Arka-
daşların saat 12 de futbol levazımla
rıle beraber mezkur stadda hazır 
bulunmaları rica olunur. 

PERŞEMBE: 18/~/939 

12,30 Program. 

12,S~ Türk müziği • Pl. 
13,00 Memleket saat ayarı, !.· 

jans ve meteoroloji haberleri 
13,llS-14 Müzik (Karışık prog

ram. Pl.) 

18,80 Program. 
18,35 Müzik (Neşeli plaklar-P'l) 

19,00 Konuşma (Ziraat saati} 
19,115 Türk müziği (Fasıl h 4 

tl) 1 
20,00 Memleket saat ayarı, a-

jans ve meteoroloji haberleri 

20,15 Tilrk müziği 

1 - Hicaz peşrevi 

cedp madde kabul olurımustur hatıralar, tenkıt \'C t.:hliller... İki 

Ruznamedeki sair meselelerin de ' cildi t-ın sahifeyi gc-çcn bu kı~ met
nelicelcndirilmesinden sonra ,·ali tar eseri bütün kar ler mize tavsive 
ve BeJcdivc reisi L\ıtfi Kırdar söz a- ederiz. 1Uuka\'\a .Kağıt Umlted Şirketi 

~~.~daki~t~~~m~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~=~~ 
•- Çok değcrh arkadaşlarım, 1 . 

Is tan but Belediyesi ilanları İstanbul Umumi Meclisinin nisan 
içtima devresini bugün bitirmiş o
luyoruz. Arkada~n~ hatırlardadır ki ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 
ictiına de\ resini ilk olarak açarken 
~esaimizde göz önünde bulundura
cağımız ana prensiplf'ri bir calısma 

Mezarlıklar Mtidürlüğüne lüzumu olup 1700 lira bedel tahmin tdilen 

bir adçt cenaze otomobili açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi Le

vazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı ve

ı:;ika. ve 127 lira 50 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile berabet 

22 5 939 pazartesi günü saat 14,30 da Daimi Encümende bulunmalıdır. 

2 - Leminin Hicaz şarkı: 
rulmasın bana yeis) 

programı halinde arzetmiştim. Bil
hassa bu maruzatımda şchire Iavık 1 
bir şekilde umrnn harekcıJerini, sul-

1 
(So- hu. iktisadi ve içtimai sahalarda be- ı lar. (B) (3109) 

3 - Şevki beyin Hicaz şarkı 
(Demem cana beni yAdet) 

4 - Yusufun Hicaz şarkı 
(Sevdayı ruhun aşk eline) 

5 - Zühtü Bardakoğlu: 
tur taksimi. 

lcdi faa1ivetler temin edebilmı>k Ü· 

zere herieyden önce gelir kaynak
l:ınmızı tezyit ye 'tanzim etmek ve 

bütçeye pek fazla b=ı.r olmıvacak se
kilde istikraz volile topluca para te- ı 

San- min etmek ~e diğer tarafta~ 
masraflanmızda azami •a"sırrufa rı
ayet eylemek icnbetti.ğini tebarüz 6 - Yusufun Hüseyni şarkı 

(Saçın büklilmleri gönUl gibi) 

7 - Hiiseyni saz semaisi 
8 - Şevki beyin Uşşak şarkı : 

(F.siri zülfünüm ey.) 

9 - Şükriinün Uşşak 'arkı : 
(Geçti muhabbet demi) 

10 - Dedenin Karcığar §Rrkı: 

(Girdi gönül aşk yoluna) 

21,00 Konuşma 

21,15 Esham, tahvilat, kambiyo. 
nukut ve ziraat borsası (fiyat) 

21,25 Neşeli plaklar - R. 

21,30 Müzik (Küçük orkestra 

Şef: Necip Aşkın) 

1 - Wi)Iy Koester - Hint nin-
nisi. 

, 

ettirmiştim. ı 
Önumüzdeki kış devresini açar

ken ümit ederim kj sözlerimizd, n 
ziyade c!>c.rlerimizin mücessem bel:i-
gati bu vad ve 1aahhütlerim"zin t 1-

hakkukunu müjdeliycccktir. Ne 
mutlu bizlere ki, ve baasrıcı cümh11-

riyct hükiımctimizin kıymetli y:ır-

dım ve müzahcrctinc mazhar ve çok 

münevver ve kültürlü halkımızın 

ve kıvınetli ı ::ı tbuntım111n ir'.13tln
rmdan, fikirlerinden bihakkın isli· ı 
fadc Plrrtck bahtiyarlığına nail ola
rak ~alışmak imkanlarına ımılikiz. 

Müteakip devreleri de memleket ve 
şehir için çok hayırlı o1cırak açmaK 
temennisile bu içtima devremizi ka-
patıyorum. 

2 - Kari Blume • Göl kıyıla- =============-
rında. 

3 - Kjaer - Serenad 
.. 4. - Gzenıik - Güze] 
töreni (Uvertür) 

sanatlar 

5 - Löhr - Düğün marşı 

6 - Doelle • Parisin Madlen so

kağmda. 

7 - Schönderr - Alp köylüleri
nin dans ha,·alan 

22,30 Müzik (Romans1ar vesa
ire - Pi') 

23,00 Son ajans haberleri ve ya
rınki program. 

23,15-24 Müzik (Cazband - Pl.) 

Yeni Çıkh 
Metlaur çocuk rom-uıları: 1 

Vatan SUrgUnU 
R. G. ARVI -

Canlı Tarih 
1 - Per<le, 2 - Tablo 

23 Nisan için yazılmış okul piyesi 
F.atı 10 Kr. 

Her yerde kitapç.d~rd n ve 
gazete bayilerinden arayınız 

BALIKESİR 
AKIN KITAPt::VI 

Muhammen bedeli 170 lira olan Floryada 9 numaralı dükkan 940 

senesi şubat sonuna kadar kiraya \1erilmek üzerliğe pazarlığa konulınuş.

tur. Şartnamesi Levazım Müdürlü~ünde görülebilir. istekliler 12 lira 75 

kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 26 5 939 cuma 

günü saat 14,30 da Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) (3252) 

J{eşif bedeli 1617 lira 61 kuruş olan Taksim bahçesinde yapılmakt:ı 
olan helfı ile diğer kısımlarda yapılacak elektrik tesisatı açık eksiltmeye 

konulmuştur. Keşif evrakile şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görü
lebilir. lstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan başka fen işleri mü. 

dürli.iğünden alacakları ehliyet vesıkasile 123 lira 57 kuru luk ilk temi

nat makbuz veya mektubile beraber 25 5 939 perşenbe günü saat 14,30 
da. Daimi Encümende bulunmalıdır! ar. (B) (3250) 

Nafıa Vekaletinden : 
ElrniJtmc:re konulan iş: 

1 - Ahmetli regülatörü \'C Alımetli sol sahıl sulaması nafrfyat ve 
inşaatı keşif bedeli (1,342,139) lira (58) kuruştur. 

2 - Eksiltme 19 6 1 939 tarihine ra.atlıyan pazartesi günü saat 11 de 

Nafıa Vekaleti Sular Umum Müdürlüğü Su Eksiltme komisyonu odasın
da kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - lstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi. Bayındırlık iş
leri genel şartnamesi, fenni şartname ve projeleri (50) lira mukabilin
de Sular Umum Müdürlüğünden afa bilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 54,014 lira 20 kuruşluk 
muvakkat teminnt vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en az sekiz 

gün evvel ellerinde bulunan vesikalarla birlikte bir dilekçe ile Nafıa Ve

kaletine müracaat ederek bu işe mahsus olmak üzere vesika almaları ve 
bu vesikayı ibrnz etmeleri şarttır. 

Bu müddet içinde vesika talebi:ı de bulunmıyanlar eksiltmeye iştirak 
edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir 

saat evveline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde ver· 
meleri lfızımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (1839) (3403) 

. , 

Ankarada Atletizm Müsabakaları Deniz Hastahanesı ci1t ve zührevi 
hastalıklar mütehassısı 

DOKro ~ 
lstanbul Defterdarhö-ından ~ 

3000 Metre Mıntaka Yeni Ankara 
Rekoru Yaptı 

Cumartesi günü bölge atletizm 
teşvik müsabakalarına 19 mayıs sta
dında devam edildi ve bir de Anka
ra rekoru kınldı. 

Neticeyi aşağıya yazıyorum: 
110 metre manialı (Büyüklere) 

ı . Semih Lutfi 18.4, n -Kamil ıs.s, 
III - Hayri 19.2, (G. B.), (D. S.), 
(Ticaret L.) 

300 M. ( Gençler ) , 1 - Ahmet 
40.7, il - İbrahim 41, III - Onur 
41.4 (Erkek liH8i) 

2000 M. <Gençler), 1 - Orhan 
6.27, (Er. L.), II - 1amail 6.30.9 
(Tic. L.), Ill - Askeri 6.33 (Er. 
L.) 

800 M. (Büyükler) I - Ökkeş 
2.5.S (An. G.), II • Adnan 2.7.4 (D. 
S.), III • Mithat 210.2 (An. G.) 

~00 M. (BUyükler) Şevki 24.l .· 

(D. S .•• il ... Nuri 24.5 (D. S.), ID
Ethem 25 (Har.). 

3000 M. (Büyükler) Mustafa 
9.37.7 (Yeni Ankara rekoru, D. S.), 
il - Edip 10.9.3, Dl - Halil 10.Je 
CD. S.) 

80 lıııf. (Kızlar) Solmaz, il - Pe
rihan, III - Adeyiye 12.6 

Tek adım (Büyükler) Ömer 6.43 
(D. S.), II - Gelip 6,23 (Har.), III
Muhsin :5.98. 

Sırıkla irtifa (Btiyükler) Muhit
tin 3.4:S, n - CelAl 2.80, ın . Ser
met 2.50 

300 X 200 X 200 x 100 bayrak 
(Mektepler arasında) 

Erkek Lise&i 1.46.1, ll • Polis 
kolleji 1.4.7.7. ili -1.52.5 (D. S.). 

fllıami Kılıs.a.ta 

Feyzi Ahmet Onaran 
Pazardan maada her gün 3 den 
sonra hastalarını kabul eder. 

Adres: Babıcili Cağa.loğlu yoku

ftL köşeba.Jı 43 Numara.. 

SAJISlJN YE&U llAUAB 

SERGiSi . 
19 Mayıs 939 da Qa§lıyacak 

befiııci Samsun yerli mallar ser

pine iftirak sanayicilerimizin 
vazifeaidir 

• • • Yeni içtimai ahlak yerli malı 
kullanmağı emrediyor. 

Yurt.taş; 

Daima yerli malı kullan. 

Ulusal Ekonomi 
ve 

Arttırma Kunımu 

Muhammen bede)' 
Lira 

Defterdarlık binasında mevcut Huik 

tamel otomobil. 

Balta limanında (41363) metrelik Uç 

mahsulil. 

marka sekiz silindirli mU.-

parça çayırın bu seneki 

Boğaziçinde lstinyede 1Btinye mezarlığından itibaren kireç ocak

lannm bulunduğu Balaban deresine kadar uzanan 4~ metre 

murabbaı aahada mevcut çayırm bu seneki mahauJü. 

Dolmabahçede saray ka~da Bayıldım bahçesindeki duUarm 

bu seneki mahaulü. 

Gala tada Lüleci Hendek arutası ao kafında 1 sayılı fınnda mev

cut dört c;uval un, beher çuvalı yet mit ikifer kDodan. 

Ayaaofyada yanan adliye binası babçe9indeki adliye emanet an

barmda mevcut kırk kalem mubtelifUlcina efY&. 

Beşiktaş Nüıhetiye caddesinde K<>!eli aokajmda 13 l ayılı ahır 

600 

lH 

120 

150 

16 

ve arabalığın ankazı. 576,56 
Yukarıda yazılı mallar hizalarındaki muhammen klymetler üzerinden 

29 5 939 pazartesi günü saat 14 te satılacaktır. Satış bedelleri nakden 

ve peşindir. Taliplerin <(, 7,5 pey akçelerini vakti rnuayyeninden cvvc'C 

yatırarak mezkur gUn ve saatte ~ fterdarlık Milli Emlak Maıdür1üğiin· 

de müteşekkil komisyona müraC'aatlan ~<3310) 

. -



6ay{aı • 

" ~Diş Doktoru Diyor ki~ 
« iyi bir dit macu anda, dit t tle
rine muzır tesirleri olmıyJn 

antiaeptik bir madde bulunmalı, 
aııl dişleri temizleyici madde, 
mineleri sıyırmıyacak ıekilde 

.. hazırlanmıJ olmalı, lçiade himıı 
olmadıktan baıka aiızdaki bi-

. mızları da temiı'em'!k tlzere ka
le•i maddeler ihtiva ermeli Ye 
•ibayet koku Ye lezzeti aefiı 
tlmabdır. 

_ \ işte Radyolin Budur 1 
S.b•h, · 111• ve •kt•m her yemekten aonr• 

RADYOLiN KULLANINIZ. 

iNŞAA T iLANI 
Sümerba11k Umum Müdürlüğünden: 

f 1 - Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları müessesesi memur \re iş· 
çileri için yaptırılacak: 

Bir odalı 100 
' tki odalı l 00 

üç odalı 50
1 

Dört odalı 30 

evin inşaatı vahidi fiat esasile ve kapalı zart usulUe eksiltmeye konu!· 
muttur. 

2 - İşbu Jnşaatm muhammen keşif bedeli 897,106.20 liradır. 

3 - Eksiltme evrakı 50 lira mukr.bilinde Sümerbank Muamelat ıu
besinden alınabilir. 

4 - Eksiltme 2/ 6/ 939 cuma günü s:aat 16 da Ankarada SUmerbank 
umumi müdürlüğü binasında yapılacaktır. 

5 - İstekliler teklif evrakı meyanına şimdiye kadar yapmış olduk
lan bu kabil işlere bunların bedellerine ve hangi bankalarla muamelede 
bulunduklarına dair vesikalarını koyacaklardır. 

6 - Muvakkat teminat miktan 39,635 liradır. 
T - Teklif mektuplarını havi zarflar kapalı olarak ihale günü saat 

15 c kadar Ankarada Sümerbank Muhaberat şubesine teslim edilecektir. 

Posta ile gönderilen tekliflerin nihayet ihale saatinden bir saat evvele 
kadar gelmiş ve zarflarm kanuni Şl!kilde kapatılmış olması 1izlmdır. 

8 - Bu inşaatı banka taliplerden dilediğine vPrmek veyahut müna-
kasayı hükümsüz saymakta tamamen serbesttir. , (1863t (3465) 

YTNISABAH _ 

SAÇ EKSiRi 

KOMOJEI 
Saçları C'.!sler, kalelerini kunet

eadirir, dökülmesini 6nJer, ken~k 

leriai giderir • 

lNGILIZ KANZUJt 
ECZANESi 

KULAGINIZA KÜPE OLSU 
1 

EN MüoH\$ 
\STiRAPTAN 
~ONRA · · · 

TAM Nı,ş'E 
"E SIHHAT~ 
KAVUŞMAK 

istanbul Valiliğinden: rt EV R O Z İ 
1 - 19 Mayıs Gençlik ve Spor bayramı, Fenerbahçe stadyomunda l 1'.üilanmakla kclbJlUlr. 

Bcyojlu - İstanbul 

okullar ve spor klüpleri, Beşiktaş, Bakırköy, Beyoğlu, Şişli, Eminönü, J:-:~-:--~~-~-------------------
Fatih, Şehremini, Kadıköy, Üsküdar, Eyüp, Şilede Halkevleri, Adalar, Bir hamlede •ezle ve rrıpı geçırır. Hararetj ailr'atJe düt 
Beykoz, Sarıyer, Silivri, Yalova ve Çatalcada kaymakamlar tarafından Bat, dit, sinir, mafsal, ı:dıle ağnlan ancak N EV R O Z 1 
hazırlanan progra,mlara göre yapılacak müsamere ve spor hareketlerile ._ _____ a_ım_a•k-nretile çarçabuk defedilcbilir. 
kutlulanacaktır. Kal'I Tesir ______ _.._ 

2 ......... Fenerbahçe stadyomundaki merasim damgalı davetiyelilere 

mahsustur. Yer mahdut olduğundan elinde davetiyesi bulunmıyan hiç 
!timse ahnmıyacaktır. 

Davetiyesiz olanların stadyoma kadar zahmet etmemeleri laz1mdır. 

3 - Diğer yerlerde yapılacak merasim davetiyesizdir. Herkes işti-

rak edebilir. (3474) 

Devlet Demiry~ar.ı İlanla~ 't. • 

Muh4mmen bedellerile miktar ve vasıfları aşağıda yazılı ( 2) grup 
malzeme ve eşya her grup ayn ayrı ihale edilmek üzere 5/ 6 939 Pazar-

1 

tesi günü saat (10,30) on buçukta Haydarpaşada gar binası dahilindeki 
komisyon tarafından açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin her grup hizasında yazılı muvakkat te- ' 
minat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine 
kadar komisyona müra<:aatları liozlmdır. 

Bu işe alt tartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 

1 - 3000 metre muhtelü ebatta bakır boru muhammen bedeli 1787 

lira 50 kuruş ve muvakkat teminatı 134 lira 7 kuruştur. 

2 - 100 adet bina için porselen musluk taşı ile 10 adet termosifon 
muhammen bedeli 1030 lira ve muvakkat teminatı 77 lira 25 kuruştur. 

(3466) 

icabında ıDnde 3 kase alıaabilir. 

ADALARA GÖÇ VAPURU 
20 Mayıı 193J tarihbdea itibaren ikiaci bir iliaa kad.lf 

Cumartesi, Pazartesi, Çarşaııba rünleri l öprüden 1aat 11.30 dl 
Modadan 12.00 de bir Yapur kalkacak tekmil Adalara ıiclr 
c~ktir. Gö sefcrile naklolunan Pşva 0/ 0 50 tenıill•a tt\bidlt• 

inhisarlar lJ. Müdürlüğünden : 
llub&mmen B. % 7,15 teminatı 

Cinai Miktarı Lira K. Li~ K. 

Molenz kağıdı 50 top 500- 37 50 Pazarlık 

Aliı.tı fenniye 60 kalem 1515 53 113 66 Pazarlık 

Teknik iı.latı 20 kalem 1758 10 131 85 Pazarlık 

Sarma ka. (kırmızı) 300 top 4350 - 326 25 Açık E. 

.Ev.-.ts 
1 - Şartname ve nümunesi mucibince yukarda cins ve miktarı 

r 'Ellı ( 4) kalem malzeme hizalarında gösterilen usullerle satın alına 

Nrayıs sayısı 

YARIN CIKIYOff -
Bu aayı ilk baharın taze ve 
canlı meyzu ·arı ve en l'Üze • 

itler ile doludur. 

Muhasip Aranıyor 
Muhuebeye vakıf, yazısı 

pıel bir muhasebe kitibirıe 
ihtiyacımız v.t:-dır. Talip 
olanlu ı:ı h .r (Ün 0!1daa on 
ikiye kadar « Y e•İ Sabab » 

idare memurluğuna müraca
atları. 

- -------
GÜMRÜKLERDE İŞLERİ OLAN 

MÜESSESELERE 

Çaker Yaziroğlu 
Gümrük komisyoncusu 

Galata: Karaköy, Çanak
çılı han 

No 34 - 35 Telefon : 35,95 

2 - Muhammen bedeli, muvakkat teminat akçalan, eksiltme 
leri hizalarında gösterilmiştir. 

3 - Eksiltme 29/ 5/ 939 pazartesi günü Kabataşta Levazım J,{Ö 

lüğündeki alım satım komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartname, liste ve nümuneler her gün sözü geçen ıubecfell 

rasız alınabilir. 

5 - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gUnde 
paralarile mezkür komisyona gelmeleri. • 

te aranmaktadır. 
'l ürki.ve umum d~posu Jak Dekalo ve Şsı. İstanbul Tahtakafı No. 11 

TAŞRA SA l'IŞ YERLERi ı 
Ankara acentem~ J'uauf E.aendemir •• oiulları 
Adana ,, \. ıt ... r B.,.tmez 
Konya ., M.bmet, ŞUkrti, Neoati Katlk9• 
Ceyhan lalcl Akman 

, ........................................ , Gazianteb 2 Mutafoilu M. Şakir Oz,.ı..r 
:
11 

· Or. Haf iZ Cemal Erzurum ,J _,.e,•et soıakoıı .. 
Polatlı ,, iüleyman Uzs•SMCİ 

1 
Lokman Hekim Eıkiıebir 11 Alanyalı Abdurrah•a• Şeref 

Dahiliye Mütehassısı Trabıoa Polathaaeli kardeıler 

1 
frabıon ,. Kurumahmut og·1ta Hafız saJila 

Divanyolu 104 
Bolu ,, Mehmet Y6nder 

l\ .. uayenc saatleri pazar hariç 
her auıı 2,5 • 6 salı, per embe f. Mustıfa Göıü Kilçük 

1 ve cumartiSİ sabahları 9. 11 ~ İİll••*'-.:.. .M -------~ 
~ fukılraya T. 22398 E -----~-------------------..,.~ 

••• ••••••••••••••••••••••a•••"•••••··~ S.ı\. n \ÇO .. L1 
H.ısı! lı ı ~ t•:-: :MR tb:ıaı Et L ıSI 


