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KURU' 

19 Mayıs Bayramı 
Bu gün, kurtarıcı Atattlrk'llıı Samsuna ayak bastığı gllntbı U 

uncu yddönllmttdör. Bu itibarla Türk kurtulq •vaşaada ~öyiik hir 
malUMll olan 19 mayıs ,1mdl gençlik bayramı olarak kut.ıulanmakta-
dır. Yurdun her tarafında, gençlerin bu gtlnö tM'lt ederlerken, ytlk

lenmlt olduklan aziz CömhurlyP.t.I koruma ve yöluıeltme vulfelerlnl 
asla unutmamalan ve Cömhurlyet.I kuranlann hedeflerinden hiç bir 
vakit aynlnuunak için yeniden and içmeleri lizımdır. 

Baynmmm kuttu olsun l _________________________________________________ .,. 

Yahu diler De, 
Reddettiler 

lnıfüı polisi Telivivde yapılın bir atimayifi cla.iJ-hrlwı 

Şeker Şirketi Mevcut Sıkıntılı 
Vaziyetin Sebeplerini Anlatıyor 

Bundan tamam (365) gün evvel, 
yine böyle bir 19 mayıs günü, yine 
cHer Sabah> sütununda: cAtatürk 
on dokuz sene evvel bugün Saınsu
na ayak bastı. Bu ayağın düşman 
kafalarını eze eze, Karadenizden 
Akdenize ne muzafferane adımlarla 
yürüdüğilnü yalnız Türkiye delil, 
klinat bilir. Yine herkes bilir ti, 
Türk dav11ının bir ucu Sa1D1UDda 
lse öbür uçlarından biri de Antakya 
ve İakenderundadır. Milliyet bakı· 
mındaıı bir Hatay çoculwuı hir A-

·1 

nadolu çocujundan ayıramayız.• de
mifttk. 

Bugün bizim için cBir bayat ve il· 
mit bqlangıcmın yıldön11mU. teli· 
melerile hulha edebn.ceıtmız 19 
may11 8ilnünüa yeni bir yıldönOmü
nü kutluyoruz, hem de yakın bir 
atide yalım Hatay 9CJCUiunu delil, 
bütiln BataJk D'kdqlanmızı IÖICllo 
lerimbe butaracılmuzdaa emia 
bulunarak kutluyol'UI. 

TOrk milletine bu çifte bayramı 
yqatuılara bin minnet w fllkran. 
A. CEJIALBDDIN BARAÇOQL'O 
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SEHIR HABERLERİ .. - . . . 

Te&ilıa Ne 95 Ya~an ı M. SIFIR 

Kanlı Bir Müsademe 
• 

Avlarımızı Kaçırmamalı için 
Uzaktan Ateıe Başladık .. . . 

- Hepimiıe ıeçmif olsun a&a~. ve ilk mennilerimili, kıyafetlerinden 
İçimiıde korku ile altını kirleten kio:ıin ve nenin nesi olduklvını peJı 
var mı acaba? .. Hani ben biraz ken- gUzel anladığımız köy palil[aryaları .. 
!imden şöpheli:;ir.n de... na gHndemıi§Uk. tık ate§{e Ilı çor.-
Demiş, yine hepimizi güldürmüş- b«cılar. takip ettillleri yolun sağ ta

't l. Faka't ne gülmek ve ne de dil- rafında bulunan çukurluklara atla· 
§U nmek ile ieçirilecek zaman yok- mak gafletini gösterivermişlerdl. 

tu. Uzandığım yerden biraz kalkı- Gafletini diyorum, çUııkU, Jirdikleri 
nar. k ıtri tarafımıza da bir göz a- hendeklerin bile kal'lı ohm ateş sa
tıp klllak verdim. Sinen ve sönen haları kapalı idi. Kendilerine doğru 
cüret ve cesaretimiı yine kabarmıj Uerleyitlmw gözliyemiyecek kadar 
ve şah lanm11tı. Kayalığın ii&erfn- ~ukura inmişlerdi. ~ ele ıeçme.z 
den biı er birer geriye doğru sürü- fırsatı kaçırmadık. Nuri ile Hoca 
nerek indik, kendimizi bütün hızı- Beklrl tarü ettiğim bir tümseğe ka
:nuzla yokuş aşağı koyuverdik. dar aıcratarak ileri ıürdüm. 1tiip•v-

. 

Karııını Balta 
ile ÔldiJrmek 
İıteyen Adam! 

Don ı ıır Cezada kıskan~ııın sebep 
oldulu •ir ntamn IUhakemesiae 

uıııadı 
Kansını balta ile öldürmek istl

yen ve bu arzu ile yaralıyan but 
Ürer isminde bir gencin muhakeme
sine dün Alır Cezada bqlanrnııtır. 

Beykozda cereyan eden ~u kanlı 
vak'ının maznunu; dUn mahkemede 
suçunu itiraf etmiş ve ezcümle de
miştir ki: 

c- Karım Sabahat! çok seviyor
dum. Kıskançlık saikaıile içimi hırs 
bürüdü. Hiddet ve heyecana kapı
larak üzerine hücum ettim!..> 

Bundan sonra, İbrahim, Adalet ve 
Hatice Binnazla Hamdi ismindeki 
§ahltler dinlenmişlerdir 

Bunlar, suçlunun karısının üıeri
ne öldürmek kasdilfl hücum ettiğini 
söylemişlerdir. Eıcümle şahitlerden 
HJmdi: 

c- Eğer ben yetişmeseydim, ıa· 
vallı kadın baltanın darbesile par
çaltınıp ölecekti. Vak'ayı görür gör
mez; hemen koştum ve suçluyu kol
lanndan yakalıyarak mani oldum! .. > 

Demiştir. 

Bundan sonra mahkeme, gelmiyen 
iki şahidin dinlenmesi için baska bir 
güne talik olunmuştur. 

Bir saat sonra, Ba§ıbüyUğ\in tepe- rill ile ben at.ete devam ile çorbt<'l
&indeki kayalıklar~ sinmiştik. Sıkın- lan oyaladım. Hemtinll ile Hoca ta
'tıdan, koşmak an kmşan, terlfyen rlf etti~m tümseği tutup ateşe baş
vücudümüzü gecenin serinliği pek ladıktan sonra, biz ilerledik. BC:yle
çabuk soğutmu,, Adeta üşUtmive ee ve ayni manevrayı tatbik ede .. de 
başlamıştı. O sırada yaptıkları gece heriflere epeyce yaklaşmıştık. 
tatbik•hnı bitir-@n Hintliler de Ba- Araın11da ancak otuı metre bir 
ııbOyük yolundan Boltancı:ya doğ- meaafe kalm11tı. Onlar da ateı &~
nı lnmiyı baılamıf}ardı. Artık kor- yorlardı amma mermileri 1'!r mt'tre 
Jıudan delil. fakat aojuktan titriye tberimiaden geçiywdu. Bir .aralık 
tUriye bu uzun y\irüyüı kolunun çukurdan bat çıkarmak a.aretJni 
ıeçmesini beklemiı, yırım saatten ıöateren ÇOrbacı atalardan birinin, 
faıla mUkemm'l bir ayaz keımittik. Mipavrilinin atbfı Er "kurşunlar, 
Blns .onra, Samandı" iatikameti- her halde alnı delinmit ve başmdaki B ) d• d 
ne bla de yUril)'\lle coçmlttf'«. YU- kuket ucv sibi seriye gitmifti. U- e e ıye e 
rtıytltle biraı ısınıp kmfmca genele- zun boylu ate, ile geçirilecek uma- Teftı•şlcr 
l'imiıia baflan çöaUlmUıtU artık. nımıs yoktu tabii. Zaten eeyrek o-
Biru evvol çektiğimfı acı azap ve lan atet araamda yine bir hraattan 
korkllJu ııtırabm, o anlir<ta 5Tıde iıttfade ile, Mipavrili ile Hoca Bekiri MUetahdlmln fUbeeı mQ
bıraktığl teairleri biı birimiıt aöylU· iki yanlara yollamıı dedikleri fid- dUrUn itten el çektlrlldl 
)'or, CUJUtUyor ve etrafı da kollıya- detli yan ate§leri ka11ısında, blıim İstanbul Belediyesinde teftişler 
rak yürüyorduk, Hoca Bekir, bu yü. babacalanrı susturmuı ve hep bir- yapan Mülkiye Teftiş Heyeti, Bele
rllyilf sohbetine llanpnıyor, biraz likte tepelerine çullanmıştık. Uzat- diye Müstahdemin şubesi evrakı 11-
ilerimizde ve bail önünde dllfünerek tılım1z mavzer namluları karşısında zerinde tahkikata ba§lamııtır. 
yürüyordu. Mipavrili tbrahhn sösle- boyunlarını bükmüıler ses ve solukl Bu tahkikat neticesinde Belediye 
rini bitirince, Bekir birden dtl'!'muş larını kesmişlerdi. Biri çenesinden, Müitahdemin Şubesi müdürü Nedi
ve bize dönmiiftü. Ciddi bir tavırlıı: ikincisi sol omuıundan yaralı, diğer m• i§~n el çeklirilmiftir. 

- Şimdi, demişti. Söz sırası ba- üçü de sapasağlam titreşiyorlardı. Şubedekı teftişlerin üç ay kad&r 
na geldi değil mi?,. ~n ne Mipavrili Tüfeklerini, cephanelerini, Mipavri- devam edeecği söylenmekt~ir. 
ıibi aJ korktum, ne de ncmşinli gi• li a)mJS, itirafl biraı ayıp Olacak VVVVVV'"""-""'~'V'VW_,...~.l'V'\.""""W 
bi korkmadım, diyeceğim. Çok kork- amma. canlarile para keselerini de llEL.mlYD• ı 
tum doiruau. Satarım ikiainin de Hemşinli Nuri ile Hoca Bekir çıkar
savurduklan palavralara. Her kor- mışlardı. 
kan insanın muhakkal dill mi tutu .. 
hır, ödü mU patlar? Korkmadık ta, 

Geberiklerin liıerlni biraz çalıçır· 
pı, yine kendi Üzerlerinde buldutu-

sanki ne diye var h111mızla kaçtık, muı ufak bir portatif kürekle attı-
hele tiri hUtrtl kayalara birer Pes· ğımıı toprakla kapamlf ve hemen 
tll parçası gibi niçin yapıştık ya?.. hadise mahallinden uzaklaşmıJtık. 
Neye saklamalı işin doğrusunu. He- Mevsim müsait ve dağlar, ormanlar 
plJnil iorktuk, can vo gönWden kaç. barınmıya elveri§li oldulu için tam 
tık ifte.. bir buçuk ay Taşdelen, Polonez, Ar-

Bu ICS Wıerine Hem§inli Nuri ile navutköy tarafiannda dolapı1fhk. 
Hoca Belrir arHında açılan ve bize Fakat, Samandıradakl bereketli na
durup dinlenmeden kahkahalar saç- sibin bir eşine daha tesadüf edeme
tıran mtlnablalanlu dinliye dmliye miştik. 
yoJ'IWl)uk bile duymadan Saman-
dın denmnl tutm\lftuk. O aırada Bu havaliye, on beı gün sonra i· 

kinci sa:rkıpmızda Kıymaz çiftli
IÖD ayduıl&JUIUI, her taraf ıbk iti- ğinae bir tesadüfle görilştüğümüz 
aelle lfllnnı, yaldWanml§b. Biraz 

Samandıralı Etem Ap, bize gebe-
daha ytlrtldilkten ve Samandıra de- riklerin kimler olduklarını isimleri
realnln çatal tetkll ettifi n~a 
\'ardıktan aonra, buldujumua bir le saymış, çoktanberi yaptıktan ci-
koytulup llOkulmuı. Hqca Bekiri nayetleri de birer birer anlatmıştı. 

Hakladığımız afacanlardan biri Pa
pU bırakarak uykuya koyulmU§- şaköylü Şekerci Vasil adlı bir me1iın 
tuk. o sUDUmbtl de bitirmiş, ipia ve Jmio:. Bu zalim herife o civarlardaki 
mkmtılı reçen ıtlnlerlınbe eklenUİ- Rumlar kömilrcü Kolras unvanını 
tik. Gtinet henUa batmıe, ortalık ka- vermişlermi~, sebebi de bir buçuk 
rarmata )'ÜI tutmuetu. Sokuldufu- senede yirmi alh kömürcü öldürme
mua lloytuhıktan takriben ikT1'1fz si imiş. !:tem A~a. bunları anlatır
metN lladv ilerimizden reÇen ve ken gözlerinden döktüğü ateşli yaş
Samandtraya giden yol üzerinde an- Iarla yüreğimizdeki hırsı ve hıncı 
8Wll bej sUihlı belirmifti. Topluca alevlendirmişti. O hızla tekrar şimal 
yUrUyorlar, onlar da her vakit bi- istikametine dönmüş, tl Jrva Uzer
aim yaptıtımı& libi tatlı tatlı görü.. lerine kadar uzanmıştık. Her tarafı 
IÖP gttlttfftyorl&rdı. arayıp taramıı, günlerce pusularda 

Olduğumuz yerde gerilip kalmış kalmıştık. Ne yank ki, aradıkları
bk. Nasibin önümüze çıkardiğı bu mızla bir türlft karşıla7ımamış, top
kımnet1 eltiette ki elden iaçımuya. lanan kinimizi harcıyamamıfhlr. 

aa~ll. Pabt birden aaldınnağa 8 .. ==========='=O..==am===' =v=•=•=\= 
ruiaia 'YUb'eti " llbla IJuhmdu .. 
fumm mevki hiçte miisait c14Ddi. 
Tabii. bUDlan ---- durdura .. 
- deiildlk ya .... ,..S..,ıı: ~ 
ı~ aman arfıncta, oalar 
k IOlufu U.rlmilde buhmaıı.,. mev 
111 bltmap elvtrieli olan denem~ ye 
rilMlca olaoakknlı. Bu vuiyetta hlz, 
IUp bir ~ taarru.a etmek ıneebu .. 
dJet1- llalacak, lirilece~ mil
aademede belki ele bir ikim&, yahut 
ta lrıephnll wnlacUtık. 

Ticaret Sarayı 
...... luallnln ininde 

,.pücak 
Y tni imar plinına aazaran aebıe 

halinin önGnde Dir Tkaret sarayı 
yapılaCaktır. 

Meınurin Muh•sebe 
.. kursları açılıyor 
İstanbul Belediyesi Muhasebe MU· 

dürlüiünde açılacak olan Memurin 
kursları 1 temmuzdan itibaren açı
lacaktır. Bu kurslara bu sene 100 
memur i§Urak edecektir. Bu memur 
lar, muhtelif ıubelerden ve işi ak
satmıyacak ıekilde intihap oluna
caklardır. Derşler her &ün sabahları 
başlıyacak ve öğleye kadar devam 
edecektir. Bu kurslar, bütün muha
sebe memurları kursu ikmal edinci
ye kadar devam edecektir. 

8okakl• r d•h• l•zha au-
ı.nacak 

Sokakların iyi bir şekılde sulan
ması içih evvelce caddelerde biribir
lerine 100 metre mesafede bulunan 
Tcrkos musluklarının mesafelerinin 
elli metreye indirilmesi için faaliye
te başlandığını yazmıştık. 

Şişli - Harbiye arasının insaatı bi
tirılmiş ,.e Harbiye - Karaköy inşa
atına başlanmıştır. 

Burası da bitirildikten sonra İs-
tanbul cihetine geçilecek ve Beşik
taş - Bebek kısmı müstesna olmak 
üzere bütün caddelerdeki musluk
lar 50 metreye indirilecektir. 

Tamir edilen camiler 
938 senesi zarfında Evkaf tarafın

dan 200 bin lira sarf ile qqıdaki ca
milerin tamiri bitirilmiftir: 

Aıapkapıdald Sokullu. Yenicami, 
Eyüp, Fethiye. Mahmutp"P. Mesih 
Pap, Sultanahmtt, Kılıç Ali Pap, 
Ortaköy, T~vüdye, Bali PlŞ&, Sul
tan Selim. Şema! PaşL 

Bu sene de Fatih, Şeluadebaşı ve 
Beyazıt lfbi büyük camilerin tami
ratı yapılacaktır. 

.. TDrll Dtll., Retlldmlz 
· Balıkesirde çıkan cTürk Dili> re
fikimiz l4 yaşına basmıştır. 
Arkada§ımızı tebrik eder ve mu-

Okuıucularımız 
Diyor ki ı 

Belediye kooperebfi 
Dedik od ulan 

Muhterem ıazeteoizin 15/5/939 
ıunıtı ve 370 Ayılı nUeba1ının ikin .. 
ci eayluuwa tlcUncril aUtununda o
kuyucularımıs diyor lf liaşlığı al
tında Üsküdar Tephirtianesi me .. 
murlanndan önıer Sabri Esen Uy
sal imzasile neşrolunan belediye 
memurlan kooperatifi hakkmdaki 
likA.yette tslmleriıniztn Clemevzuu 

bahsedJldiftni hayretle okuduk. Bi 
zim yukanda adı geçen ve ortatJ 
bulundutwnus kooperatiften böyle 
bir şiklyetimfz olmadığı gibi bu 
huıulta mu~aileyhe iiınimizi de 
kangtırmaSliçin ne bir vekllet ver
miş ne de mUtaleada bulunmuı de
ğiliz. Keyfiyeti bu suretle arzeder
ken bu yazımızın berayi tavzih ay
ni sütunda dercini rica eder ve say 
ııtanmızı ıunarıa. 

Vsküdar Tephlrhaaetd idare 
memuru Salilıattln Dönmes 

Tephll'haae memurlarından 
Ali Yeprem 

Yeni Sabah - Evvel, Ahir aöy
lediğiınb &ibi bu itd• tamamile bi
taraf olan guetemia bu meeele et
rafında rerek kooperatif idareclle· 
rinin, gerekae ortakların yazılarını 
aynen neeretmektedir. 

Firari Bir Katil 
Yakalandı 
Kandır•d•n f•Iİrlmlz• 
kaçan hflettlnln tlUn 

aorguau yaplldı 
İsmail isminde bir adamı brovninı 

tabancasıle ve 5 kuf§un sıkarak öl
dürüp firar eden Seyfettin isminde 

bir katil, polis memul'larımız tara
fından şehrimizde yakalanmıştır. 

Seyfettin, dün Sultanahmet Bi
rinci Sulh Ceza mahkemesi huzuru· 

. ·~ . 

Açıkta Kalacalt 
Belediye 
Memurları 
DO• bir komlayon lop. 
lanarak buna.rı teablte 

b••••dı 
Hazirandan itibaren tatbik oluna-

cık olan yeni bütçe dolayısile muh
telif Belediye şubelerinde açıkta ka
laca,k memurları teibit etmek mak
Hdile dün Belediyede Belediye re· 
is muavinleri Rifat Yenal, Lutfi Ak
soy, Belediye memurin müdürü ve 
Belediye Muhasebecisi Muhtar Aca
rın iştirakile bir toplantı yapılmıstır, 

Ekmek 
Fabrikaları 
Belecllr • derhal ln•••t• 

Bafllyacak 
Ekmek meselesi ve yapıla::ak ek

mek fabrikaları hakkında kai'i bir 
karar vermek üzere yeni bir heyet 
teşekkül etmiştir. Belediye, ekmek 
fabr-ikalarının inşaatına derhal baş
lıyacaktır. 

Fakat yapılacak fabrikalar bir yer

de ve büyilk mikyasta olmıyacak, 

şehrin muhtelif semtlerinde ,günde 

15 bin sıhhi ekmek çıkarabilecek kü

çük mikyasta, fakat müteaddit fab
rikalar yapılacaktır. 

Bununla beraber Belediye ekmek 

Totaliter - Devletleri 
yeni ıiyui vaziyetle 
Hldisat eyltll ayındanberi d 

dan ilerledi ve beklenilmedik 
cıler tevlit et.'ti. Bu&Un dahi de\' 
lerin mütekabil siyasetleri d 
manzaralar arzetmiye başladL 
seneler zarfında Avrupa aiyuet 
minde teresaüm eden siyasi m 

melerin euıını Roma • Berlin 
verile Paril • Londra bloku 
ediyor, ve b.ı manzumeden blriD 
dinamik, ve dijeri de daha li 
mevcut vaziyeti idameye matuf 
ıiyaset takip eder gibi &örünüyo..u.-·cao• 

Berlin - Roma mihveri, mıırft'lJ...-.11:• 
ilerledi. Birlbirlerlne muvazi o 
ittihaz et.tikleri ve genif bir '1.~ 
ma hareketine matuf ıiyaaet:;ı~~· 
Avrupa haritasında deği§ikliklet 

cude getirdi, Versay sulh ın 
desinin ortaya koyduğu stat""' ....... ..., 
ilk muhaf azı rolünü üzerine 

Çekoslovakyanın askeri mevkff ~ 
kıldı. Ondan evvel Avusturya 
manyaya ilhak edildi. Memel 
vanyanın elinden alındı ve nih•: ""'
Arnavutluk da, İtalyan kralına ~ 
taç daha giydirtti. Sıra Danzige ~ 
di. Fakat burada da totaliter de\'l 
lerin diplomasi sahasındaki bil 

hataları kendisini gösterdi. Her ~ 
memleket çok ileri gitmişlerdi. -~ 
yay,lma hareketlerinde her h81Jr 

bir sebeple müsbet bir müdafaa ttJ": 
tibatı görmemelerinden cesaret._! 
kuvvet alarak, bu iki totaliter CIS9C.'.'. 

let talep ve iddialarını genişle•-1·~· 
siyasi ufukta büyük cevelinlar 1 
mak fikrini Üzerlerine almıya bati 

istihsalini asla inhisara almıyacak- mı,ıardı ve bilhassa İngiltere~ 
tır. Fırıncılar Belediye talimatına Fransa ile diğer ıulh taraftarı ~ 

letıerle aeniş ve ayni zamanda ~ 
bir teşriki mesaiye yanaşmıyac~...t 
\'e hele mecburi a~kerlik hizme\Jl"'l. 
kabul edemiyece~ini düşün~ 
büyük bir psikoloji hatasına düş 
ler. İşte Polonya, yani Danzig "e ~ 
ridor meselesi üzerindeki Alman 
lepleri çok ileriye varmış ol 
kendisini gc.sterdi. Zit'ı AvrU~ 
efklrı umumiyesi değişmiş, sulh 
idamesi için devletler kuvvet b\l 
mus, ve Türkiye sırf mevcut $1f)ll 

uygun ekmek yapmak şartile ser

bestçe ekmek çıkarabileceklerdir. 

Bugi\n ekmek fabrikası inşaatına ta

lip firmaların tekliflerini bildirme
leri için Belediye de ilin verecektir. 

Bu işe sarfolunacak para yarım mil
yon liradır. 

~VV'VV'VY'oJVO.""""'.AAAA.l'V".--.,'VVVVV 

M••Btr.rllı ----'-
Dersler dün ke9ildi 
İstanbul üniversitesinde dün den muvazenesinin temini ve beşe~ 

kesimi yapılmıştır. Bu münasebetle tin tamiri kabil olmıyacak bir fe 
kete sürüklenmemesi için, ve butı* 

Hukuk Fakültesi Dekanı Ali Fuat ,.-.ıt. 
temin ıımnında bu bloka girmif..-

na çıkarılmıştır. Mumaileyh, cina- Başgil ve birçok profeaörün İftira- Şimdi Almanya, yani mihver de 
yetini şu suretle anlatmııtır: kile merasim yapılınıo, birçok nu- letleri, bu attıkları ileri adı~ 

c- Ben Hasan uıta isminde bir tuklar söylenmiştir. Talebe Rektöre, derhal geri dönemiyecek vaıiyeft~ 
kayıkçıya bir kayık ısmarlamııtım. Dekana ve birçok profesörlere çe- dir. Mütemadiyen yeni muvaff~lf 
Billhare tsmail de bir aandal yap. lenkler vermiıUr. yetlerle süslenen prestiji siy~ 

VYVV~ ri, daimt surette inzibat altında ~ t•rmak içm Hasan ustaya müracaat --a• 
11

, ..., • _11t, 

etmif, Fakaıt; kendi kayıtımn be- -~ --- • mahrumiyet içinde bulunan P""'" 

1 kütleleri üzerinde müessir oıabil&-
nimldnden evvel yapılmasını iıt• nıiliz)er deri alıyorlar yordu. Bu vaziyette, Danziı tızeriJ1" 
mif. Bunun için de fazla para vldet- A.lman,.dan ve Çekmlovakya- de buıünkü Alman ıerilemesi, dabi' 
mif. Bunu haber alınca, Hasan uıta- dan muhaceret eden yahudi firma. U siyaaet bakımmdan Berlini ~ 
ya aittim. Ben de fazla para verece- laruun bir 90iu tnsilterede il yap. sarı hayale utratmaktadır. Zl~ 
limi, kayıfırnı daha evvel yapması.. mağa bqlathllJanndan kuzu derisi hem ileri atılan ve hem de geri çr 
nı söyledim. Kendial razı oldu. Fa- Uaerine bısiltereden bir çok mparte. kiliş vuiyetlerinde Berlin müşkill 
kat sonradan İsmailin Hasan ustayı ter p1mep bqlamıfbr. Bundan mevkie düşmilştür. Ortalıkta tehl~ 
sıkıştırarak benim kayığımın yapıl- başka kuşyemi Uzerine de İngiltere, ke ciddi olabilir. fakat Polonyanıd' 
masına mani olduğunu öğrendim. Franea ve Almanyadan müteaddit haklannı harbi aöze alarak müdafr' 
Tabii canım sıkıldı. O gün de yolda talepler gelmeğe bqladıpıdan 5

1
30 aya aznıettiğini bildirmesinden ~ 

İsmaile tesadüf ettim. Benimle üste- paradan satılan mallar 6,3 paraya İngiltere ile dijer devletlerin de şlıt 
lik: yükselmiştir. Tilki derisi üzerine de yaset Aleminde müessir bir rol ofl

Almanyaya sevkiyata devam edil- namasından dolayı Almanya, ~ 
mektedir. zig meeslesini, iyi bir ~kilde haJlet'

c- Senin kayık ne oldu yahu? .. > 
diye alay etti. Ve sonra: cSen kayık 
yaptırmaktan vazgeç le gel benim 

kapımda uşak ol:. dedi. Bu suretle 
aramııda kavga başladı ve üzerime 

hücum etti. Ondan sonra ne yaptı
ğımı bilmiyorum. Çünkü heyecan i. 
çinde idim.> 

Mahkeme, Seyfeddin'in bu ifade

sini zapta geçirmiş ve kendisinin, 

muhakeme edilmek ilzere İzmite 
gönderilmesini kararlaştırmıştır 

--........ -----~-· 
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Ruzı hııır: 14 

Spor ye Gençlik Bayramı 
Det• u.ati ! 4,58 

Oıı. ı 12,10 - llda tll ı 
Akta•' lt,23 - Yatlı: 

laaak ı2,,l 

16,07 
ıı.ıs 

Buaenekl pirinç mah•ulU 
Yeni :aene pirinç mahsulü piyasa 

ya gelerek satılmağa ba§lanDU1tır. 
Mersin tipi pirinçler 21-22, makine
lenmi3 Tosya malları 25-2S,30 pa .. 

radan satılmıotır. Bu sene gerek e
kiş fazlalığı ve gerekse havaların 

gayet güzel olmasından tiyatlard~ 

geçen seneye nazaran 20 para ka
dar bir noksanlık mevcuttur. 

Buld• y ve ar pt1 ••lıtlan 
Dün Toprak Mahsulleri Ofisi pi-

mek istemektedir. Fakat bu iş i(iJI 
de ittihaz edilecek hareket BerurıJ 
çok düsündürmektedir. Hidisıt!O 
seyri bütün gergin havaya ra~ 
Danzig meselesinin bir hal yoıuıı" 
gireceğini göstermektedir. sunıe' 
ve anlaşma ile bu yola gireceği daJıl 
ziyade muhtemf"ldir. Çünkü bu ~ 
selttnin menfi veya müsbet sure 
halli de ya harp veya sulbü d' 
racaktır. Bu sebeptendir ki, ~ 
meselesi, biltün dünya nazaflll":i; 
dikildill ve harbi veya IUlh ~ 
dikte et~rdilt mühim bir 

~asaya 244 ton buğday çıkarmış ve meseledir 
fiyatlar hiç değişmiyerek mahsul · Dr. RetM SAGA "I 
5,32 paradan utılmJttır. Yeni maJı. ~ 
aul arpa da Menba tipi bir ay BOnra ~ 

1 
teslim ıartile 3,23 paradan muamele 
görmüı ve 300 ton satılmı§tır. Küçik bir kız çltne-8 

Avrupa •k•preel bir 
•••t gecikti 

Avrupa Semplon ekspresi dilll 
Sirkeei ıanaa bir 11&&t teahhürle 
aelmiftU". 

Dün saat 11,30 da Arnawtk6yil"' 
d• feci bir otomobil kazan oıınllf' 
tur. 

aa ~ ile buluadutumuı 
,...._ at.ti agmak bıvw ftlmit 

Plinın tatbiki için iatiınllk yapıl
mıya baalandılı anda birtoık eenafın 
qlkta kaltıoağmı düfiinen Belediye 
ruy ... u. bunun için ıimdiden ted
birler almaktadır. 

vaffaklyet dtleriz. ~--••••••••-'( 

Bu teahhürün sebebi hudutları
ınıs haricillde u slk yapalmakta ~ 
lan kontrollerden ileri geldiği anla· 
ıılmıştır. -

Amavutk6yünde Rençper ~ 
din Jnzı 8 Y•§ında Ayten, ~ 1111" 
maralı otomoblltn altında bJarak ~ 
ğır surette yaralanmıştır. Yaralı C' 
cuk Etfal hastınee!ne lı:aldırılrnı§tıt• 
Şoför hWiae uabbM\e :ftrara te.,.,, 
büs etmiştir. 



~1•l~1; fil Ef:!il!::.fil Satırlar Arasmda 
lngiliz Kral ve 
Kra.liçesi Kebek de 
yapılan Bir Merasimde Yüzlerce 

Küçük Çocuk Bayıldı 
QOet>ec: 18 (A Frans ' · A.) - Vaktile 

re ızlarla lngilizler arasında ce-
y~an eden Quebec'in akibetini ta
~an etm~ olan muharebelerin cere
b etmiş olduğu ve bu gün Ab • 
~ovası denilen Saintlaurent'e~ h 
kım . .t 
Fı- genış sahada 35.000 çocuk 

te olan izciler, yüzlerce çocuğun ba· 
yılmış olduğunu haber vermişlerdir. 
~ayılan ?oc~klar mükemmel surette ı 
ıhzar edılmış olan seyyar sıhhiye 
otomobilleıinde derhal tedavi edil
mişlerdir. 

r 

k ansızca ve İngilizce olarak (AU h 
raiı korusun) d" a nıar ıye başlıyan İngiliz 

~ını okumuşlardır. 

b.. u sırada kral ve kralice bı·r tr· 
unde bul • ' •· cukı unl!yorlar ve ellerile ço- ı 

an selamlıyorlardı. . 
Maatteessü.f .. 

laattenbe . guneş ve sıc.ak 4 
n nıu•~~~ toplanmış olan çocukla

~ır etmiştir. 

yardım servislerini temin etmek 

Merasimden sonra kral ve kra· 
liçe, valinin ikametgahına giderek 
çay içmi lerdir. 

Akşam Quebec vilayeti hükume
ti, bir ziyafet vermiştir. Ziyafetten 
s?nra kral ve kraliçe, valinin husu
sı apartımanına çekilmişlerdir. Saint 
Laurent sahilleri donatılmış idi. 
Kral ve kraliçe bu sabah saat 9,30 
da hususi bir tirenle Quebec'den ay· 
rılmışlardır. 

Fran~a ile Hatay için 
Kat 1 Anlaşma Oldu 

tBa~Battarafı l inci aayf amızda ) 1 
lığı a~nlarla kati münasebab baş-~ 
TiirJti ın~ yazdığı bir makalede 1 
f i§ikJ !~nın harici siyasetindeki de
ledır:iğın nelie<>lerinl tetkik elmek- ı 

•• Bu gazete, bazı Türk gazetele . . 
~e ricar . b" rının 
karşı ı:~ın u:ıenbire Almanyaya 
l'erek gA ıştlklerı n~riyata cevap ve-
r- k1 imanların vaktile Türk t 
a arına ·· h 0P· 
~ki Tü ~un asıran Boğazları ve 
•~=- . rk ımparatorluğunu müdaf 
~ gınn· ld aa 
Yor ki: 1.§ o uğunu yazıyor ve di-

cŞiındi "b ua . T"" 
bu . ynı urk memleketi 

aynı Alman d st d 
t e ko k .. 0 un an birdenbi-

r mak luzumu k . 
Bu dost Al na aıl oluyor. 
~erek zeng~:n ne Suriyeyi ilhak e-
Filist'I eşen dost, ne de bugü 
i Udtr n..;e Irakta bulunan dost c:ie~ 

· eza, umuıni ha t 
)'orgun bir . rp en sonra 
kiyenin ü ~azıyet'te bulunan Tür

zerıne komş 
tltıya teşvik d usunu saldır-

11. d e en de o değildir 
lVJ.8 emki Tü k . 

Jetini p 1 . : gururu, Türk mil-
h ar sın hır m h 11 . lr sulh a a esınde cebri 
lstiyenı _muahedesile tezlil etmek 
ltendı . erıl affetmesini bilmic:tir 

sın hey -:ı , 
8iıtteınının i ecan anında İngiliz 
ıısılsızhğ çlne .atan şayiaların da 
~~i .. . ını anlatmakta gecikmi . 

"" ~mıt olunablllr. ye 
0 u s·~ lıa11t ı nıln hesaplarında Türk· 

anların t il. ıye 
ritrnesifıd ng ız kontrolü altına 
caktır e bir hareket noktası ola-

ll'ithakik 
llı.~olon a, İngiltere şimalde fngi-
A.ntantı ya anlaşması ile Balkan 
ijzerfne nın bir azası o1an Rumanva 
•nıııı. ve cenupta İngiliz Tü k.u 
11. ,nıasne B - r ıye 
ıser 11 .,.~ nlkan Antantının ditna c.ası üze . d 

lrtaaı B rın c 1azyikte bulun-
~et, 'l'ür~· u ~melleri ispat eden c{-
d~ ıyenın kat'i d ti ev,,eı B a ımını atma-
? ç aıasııe .al~an Antantının diğer 
ngilterenı ıstışarede bulunmasını 
~r. ltalbu~ı kabul etmemiş olması
h 8ddest ın ~alkan pakt~nın ikinci 
~r lstışare~cıbince Türkiye böyle 

n1ttı 'l'iırk~İ bu~~nmıya mecburdu, 
ngılız ittifakı bütün 

Balkan memleketler.nin menfaatle
rini alakadar eder. 

Türkiye, İngiltere ile yaptığı an
laşma ile Balkanlardan ve dolayısile 
Avrupadan bizzat kendi kendisini 
ihraç etmiş olmuyor mu? İşte Tür
kiyenin kendi kendisine ihdas e~tiği 
meselenin esası... Türkiyenin gös
terdiği tesanütsüzlük karşısında, 
Balkon Antantı azalarının, bidayet· 
te Balkan istiklali için büyük ümit
ler vermiş olan bu Antantın ecnebi 
rncnfaabler yüzünden mahvolma~ına 
mani olmak i~in bütün Balkan me
selesini kat'i olarak tetkik etmek 
mecburiyetinde kalacaklarına şüphe 
yoktur.'t 

Yeni Sabah - Bu mütaleaların 
maksadı mahsusla yazılmış Alman 
noktai nazarı olduğu unutulmama
lıdır. 

Lord Ha lif aks Moskovaya mı 
gi.decek? 

Paris, 18 (A.A.) - Milletler Ce
miyetinin gelecek toplantısında "Po
temkin bulunmıyacağl için İngiliz -
Sovyet müzakerelerini iyi bir şekil
de bitirmek üzere Lord Halifaks'ın 
bizzat Moskova'ya gitmeğe karar 
verdiği siyasi Paris mahfellerinde 
söylenmektedir. Bu haberle Fran
sanın Moskova sefirinin yakında Pa
risten hareket etmesi için sefirin 
Bonnet ile vukubulan mülakatından 
sonra verilen karar arasında bir 
münasebet görülmektedir. Fransa 
sefiri Moskova ile Londra arasında 
b ' r anlaşma zemini hazırlamak için 
Moskovaya gidecektir. 

lngiliz • Soı:yet temaslm·ı 
~.ondrn, 18 (A.A.) - İngiliz • Rus 

muzakereleri hakkında Reuter A
jansının öğrendiğine göre, bugün 
Sovyet Büyük Elcisi Maiski ile İn
giliz hükumetinin. siyasi müşaviri 
Van Sittıard ara9'1.nda yapılan konuş
madan sonra Sovyet mahafili vazi
yeti çok bedbin görmektedir. 

. İngiliz mahafili ise o kadar bed
bın değildir ve müzakerelere bir e
sas bulunaca~ı limit edilmektedir. 

8Qltık D 
Al ev/etleri Dörtyoldaki 
Re~:" Teklifini Alayımıza 
bi:••ıı... ı~~!iler Sancak Verildi 

.surette te :A.> - Yan resmi Dörtyol, 18 (A.A.) _Bugün, Dört-
Şunaı ,.,. blığ edilmiştir: ld denıı .. ,errııeketı . yo aki alayımıza Milli Şefimiz İs-

ttı teca\'il erıne yapılan a- met İnönü adına Orgeneral İzzet tin 
8l'ka bcıyıe ~ Paktı teklifine Dani- Çalı§lar tarafından merasimle san

~; g{rfaebıı ir Pakt için milzakere-
4,0r,, · ~ eceğt c b cak verilmiştir. Bu törende binlerce 
t eç, İsv eva ını vermiştir. halk t l b 
h altereıeti eç VQ Finlandiya bu mil- ve a e eler hazır bulunmuş-
~ldtrnı.tşlerJ~Ydasız addettiklerini tur. 
l Şıldı§ına 8 r. Bu cevaplardan an· Sancak verme merasiminden sonra 
tırtnı J\.ı:n! re, dört devlet kendi- geçit resmi yapılmıştır. Bu münase-

'-ddetınenı ktYanın tehdidine maruz betle de gece, kasabada fener alay

'netıerın be edirlor. Mezkur hilkO.- lan tertip olunacak ve şenlikler ya-
btr u rnesel h tr teb~ e akkında ayrıca pılacaktır. 
ttltq ... 1_+~... . nelftdecekleri hab"r V"'- R . . .. mh ~-..w. .. .... eısıcu ura Ye Mareşal'e tazirq 

telirafları çekilmlşti.. • 

(Battarafı 1 inci aayfamızda) 
kendl lehlerine değişmesinl istiyor· 
lar ve bunda kendilerini gayet hak
lı görüyorlar. 

Bu noktayı müşahede ettikten 
sonra acaba ne istiyorlar"'? diye sor· 
mak pek tabiidir. Şaşılacak §eydir 
ki gazetelerden de\ 'et ricaline Ya
rıncaya kadar herkes tarafından 

her gün sütun sütun söz söylendiği 
halde Almanya ile İtalyanın ne is
tediklerini sarih ve kat'i surette bil
miyoruz. Bunu bilen varsa söyleme
sini çok ı1ca ederiz. Hitler Avrupa
da artık hiç istediği arazi kalmamış 
olduğunu resmen temin ettikten 
~onra, Çekoslovakyayı yuttu. İtalya 
Tunus, Korsika ve Nice diye feryat 
ederken Arnavutluğu zaptetti. 

Muhakkak olan ikinci nokta da 
işte mihver devletlerinin kat'i ve 
son taleplerinin neden ibaret oldu
ğunun bilinmemesidir. Bunlar bilin
medikçe ortadaki ihtilafların halle
dilmesine imkan var mı? Roosevelt 
herkesin ne istediği varsa gelsin söy 
lesin diye toplanmasını teklif ettiği 
konferansı da mihver devletleri red
dettiler. Demek ki hem bir şeyler 
i::;tiyorlar, hem istediklerini açıkça 
söylemekten çekiniyorlar, hem de 
güzel güzel görüşüp anlaşmak için 
vukubulan daveti reddediyorlar. 

Fakat bir taraftan da şikayet 

bitmiyor. Bu tarzda hareketle en u
fak bir mesele b ile hallolunamaz. 
Çünkü Almanya memnun değilmiş 

diye hiç bir komşu devlet kalkıp ta 
Alman devlet reisine: Geliniz, size: 
memleketimizi teSlim edelim, bizi 
himayeniz veya t abiiyetiniz altına 

alınız demez. Ualya memnun olsun 
diye Fransa Nice'i teslime kalkmaz 
Tunusu bırakmaz. ' 

Binaenaleyh , dördüncü bir nok
taya daha tesadüf ediyoruz: Mihver 
devletleri mevcut ihtilafı gerçekten 
halletmeğe yardım edecek bir hattı 
hareket ta~p etmiyorlar. 

1nkAr kabul etmiyen bu hakikat · 
ler karşısında zihin pek tabii olarak 
şöyle düşUnüyor: 

Mihver devletleri istedikleri şey
lerin hak ve mantık itibarile müda
faası kabil olmadığını kendileri de 
biliyorlar. Maksatlarını açığa vur· 
salar kendi milletleri içinde bile mü
zaheret görerniyeceklerdir. Binaen. 
aleyh müphem sözlerle efkanumu
miyelerini aldatmağa mecburduilar. 
Ayni zamanda azami derecede silah
lanıp kabilse zorla bazı f ay(falar el
de etmek fikrindeOffler . Bu vaziyet 
t e bizlere düşen vazife de ihtiyat ve 
basirettir. 

Rtbıe;ria Oahid YALÇIN 
R y !!:52 TEii 

EmlAk ve Eytam Banka
sının Emekll dul ve ye

timlere bir kolayh§ı 
Emlak ve Eytam Bankasından ma

aşlarını alan emekli, dul ve yetim
lerin evvelce bankadan maaş alma
ları için mal müdürlüklerinde vize
lerini yaptırıp bankaya gelerek ma
aşını alacağı gün ve saatli fişler al
makta bunu mü~akip tayin edilen 
günde 'tekrar banknya müracaat e
derek maaşlarını almakta idiler. 
Banka bu vaziyetin müşterileri iç;n 
masraflı ve külfetli olduğunu naza
rı itibara alarak bunu çok pratik blr 
hale getirmiştir. 

Mal müdürlüklerile kavmakamlık 
binaları müşterilerin ha~gi giın va 
saatte bankadan maaş alacaklarını 
havi ilanlar asmış ve vize işini de 
kaldırarak doğrudan doğruya' müş

teriler il§.na bakarak ayni günde 
bankaya bir defa müracaat ederek 
paraları verileceği bildirilmekte ve 
bu suretle banka müşterilerini mal 
müdürlüklerine yalnız yoklamaları 
için göndermektedir. ......... ~~················· .. ···•·······• 

ingiltzle Bir 
Milyon Kilo 
Tütün Alıyorlar 

(Battarafı 1 inci aayfamıZ'da) · 
kilodan fazla tülün satın almak ü
zere temaslarda bulunacak ve bura
dan Ege mıntakasına gid~cektir. 

Bundan başka aUıkadarlara gelen 
haberlere göre Fransa hükumeti na
mına mail ve ticari bazı anlaşmalar 
yapmak ilzere muhtelif heyetler 

memleketimize müteveccihen hare
ket etm~lerdir. Bu heyetler bu haf
ta zarfında şehrimize gelerek aUka
darlarla temaslara ba§lıyacaklardır. 

Piyasada Kesme Şeker 
Buhranı Var mı Yok mu 

. 
{Baştarafı 1 inci sayfamızda l 1 

suzluk olduğu muhakkaktır. Bunun i 
sebebi bizce yerli ve ecnebi ~eker 
meselesidir. Sandıkta yerli şeker pi
yasada büyük bir rağbet kazanmış- ı 
tır. Ecnebi şekeri (Torbada) ayn! 
ffotla satılıyor, kalitesi ve birçok I 
aktarmnlardnn sonra gelmesi ve ze
delenmesi yüzünden rüçhaniyetini 
kaybetmektedir. Bugünlerde her is
teyen, her istediğı kadar sandıkta 
ŞC'ker alamamıştır. Buna rağmen 
mayısın ilk on bcc; günü içinde sıı
tılmıs bulunan kesme ~eker norma
lin iki misline baliğdir. Arada ecne
bi şeker geldiğinden İstanbula yerli 
şeker sevkiyatı kesilmiştir. 
Şeker Şirketi, olbaptaki kararna

me hükümlerine göre istihsal her 
ne kadar olursa olsun senede ancak 
65.000 ton şeker satmak hakkını ha
izdir. Son senede 1.000.000 tona va
ran istihlaki karsılamak için ara yer
deki 35000 tonu hariçten ithal etmek 
rnüke11efiyetini yüklenmiş bulun
maktadır. Milli fabrikalanmız da
hilde bulunduğuna göre hariçten it
hal edilecek ecnebi şekerlerin ikti
sadi kaygılarla pek tabiidir ki sahil
lere ,.e yüzde 80 den fazlası İslaa
bu la getirilmek zarureti n5ikardır. 
İstanbulluların arada sırada gördtik 
!eri yer1i şekerinden mahrum kalıp 
da kendilerine ecnebi şekeri arzo
lununca şikayete başladıkları zan
nmdayız. Memleketin muayven yer
lerinde hükumetimizin malumat ve 
mürakabesi altında ihtiyaca tekabül 
edecek kadar c:eker vardır. Hiç bir 
buhran olmıyacağı kanaatindeyiz. 
Esasen pek yakında yerli fabrika
larımız ıstihsale başlıyacak ve uzur 
bir müddet için buhran ihtimal" 
kat'iyyen varit olm1yacaktır.• 

başka birşcy değildir. 

1 - Çok ~ayanı istiğraptır ki, se
nelcrdenberi memleketin şeker ih
tiyacını temin ile meşgul teşkilatın 
idarec:Jeri memleketin sarfiyat mik
tarını bile bilmekten bibehredirler. 
İ tanbul ih iy cı diye gösterdikleri 
miktar serapa vanlıştır. İstanbul kiip 
şeker sarfiyatı hiç bir zaman 2200 
ton olamaz ve en basit bir hesapla da 
küp ekeri sarfiyatı. toz 45ekerin iki 
misli değil, bılfıkis belki nısfı dere
cesinde olabilir. 

Biz s de, zaman, şahıs ve mekan 
kaydederek şeker buhranından bah· 
settik. Bu tamamen hakikattir. Ha
kikate muqayir ohm onların iddiası
dır. Hopalı müşterilerimiz günler
denberi beklı:-miş ve bizzat şeker 
Şirketinden kendisine şeker vP1ile
mivcccği, mallarının bulunrrr'...Jdı~ı 
söylenmiştir \'e adamcağızın vapu
ru haftada bir olduğundan bir hafta 
daha beklemiyc mecburdur. Edre
mitli müşterimizin hamulesi tamam 
olan motörünü günlerce bekletmiş· 
tir ve nihayet o da eli boş gitmiş'tir. 
Bütün piyasa, Şirketin şeker verme
diğinı kat'iyyen bilir. Esasen kuyu
datlan da , ambarlarında ancak e
hemmiyetsiz ve ilıtiyaca karşı hiç 
denecek miktardan fazla küp şeker
leri bulunmadığıdır. 

Fiatlara gelince tüccar bol zaman
da şekeri hamm:ıliycyi de ödedikten 
som·a küp şekeri ancak 28,07.1/2 
28,10 ve toz şeke~i 25,07.1/2-25,10 a

rasında esnafa satarken şirket bu 
hususta bizleri hiç bir zaman yalan
cılıkla itham edemez. Binaenaleyh 
burada da iddiaları ,·arit değildir. 

Bugün pi •asada yüksek fia~a satılan 
sadece· Alpullu küp şekeri değildir. 

.IQfaı 1 

. . 

C• · ~·11•tJ <1 
·:·'g~ _ ~CJ~~f~li.:'.'.\ 
,.~. ·.;· ~· '"'Q' ·. · .. :1· '' ,:, . ~ . ~;i'. ·. ~· .. ... .a· ·~ .. ·.·· '. ~· 
:·~ \N., .'-A 1 ~ ••• ~ 
~c,.·.~~ : ...... ·~·r:.,. .· .. . ~ · : 

Bu Kadına 
Acıyalım! 

Bir kadını, vücudünu er.keklere 
satmak için pnzarlık yaparken ya
kalıyorlar. Ve !uhuş ·.-esik sı olını

yan bu kadını tevkif ederek mah
kemeye veı:ıyorlar. Kadın mahke
mede •ıucudünü üçü mektebe g den 
dört babasız çocuğunu yaşatmak i

çin sattığını söylüyor. Hakim bunun 
üzerine neden fuhuş vesikası alma
dığını soru) or. Kndm da cevaben, 
çocuklarının ileride şerefini dü~ün
düğü için bir ailenin namus \•c şe
refim yok eden böyle bir vesikayı 
almıya cesaret edemedıği cevabını 
veriyor. 

Bu kadın, belki mahkum olacak. 
Çünkü bir suç işlemiştir. Bir kadın, 
vücudünü hükumetin sıhhi müra
kabe altında tutmak demek olan fu· 
huş vesikası almadan kanunun mü
saade et1iği mahaller~n dışında fu· 
huş yaparken yakalanırsa hapse \'e 
para cezasma çarpılır. Vatandaşın 

sağlığım ve memleketin moral vazı
yetini düşünmiye mecbur olan hü· 
kumet, böyle bir kanunu tatbik et
mekte yerden göğe kadar haklıdır. 

Fakat bu kadın da haklıdır. Eğer 
dört çocuklu ve kimsesiz bir kadın, 
geçinmek ve çocuklarını geçindir· 
mck için bir is aradığı halde bula
ma:r.sa, o memlekette kendisini ve 
çocuklarını açlıktan kurtarac.ak bir 
iC'timai vardım müessesesi yoksa ve 
eğer dediği gibi ücü kız olan ''e git· 
tikçe büyüyen cocuklarının ~eı-ef ve 
namuslarını düsünmek fadletinı 

göstererek gizli fuhuş ynpıvorsa, o 
kadın, l.ürmet edilmive ,.e sayılmı
ya bile layıktır. 

Bu kadı acıvalım! 

MURAO SERTOOLU 
Diğer taraftan şeker tilccarlarm

dan Şakir Kerimzadc Cümhuriyet 
gazetesinde iniişar eden bir yazı 
hakkında şu izahatı vermiştir. 

Zira cins itibarile ona çok faik olan 
Çekoslcvak şekeridir. Esnaf malt 
saklamıyor. Fakat şirketin günler- =================== 

Yeni Askeri 
Barem Kanunu 

c- Şeker Şirketinin Cümhuriyet 
gazetesinde. şeker buhranına ve şe
ker piyasalarına dair verdiği ce\•ap 
baştan aşağı hatalı, aczi ve kusurları 
örtmek için uydurulmuş cevaptan 

denberi şeker verememesi karşısın
da gayet tabii olarak ihtiyatlı hare
ket etmekte ve pek tabii olarak ka
rını düşünerek ve yine meşruu te
cavüz ctmiyen bir farkla satmakta

dır.• 

Filistinde Yeniden 
Kanlı Hadiseler Oldu 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) ı 

Şimdiye kadar silkunet hüküm 
sürmektedir. 

Telaviv'de ateş söndürme saati 
kaldırıl mıştır. 

Kudüste nizamı temin etmek için 
askeri kıtalar kamyonlarla sokak
larda dolaşmaktadırlar. 

Telavivde şehrin dış mahalle
leri tenhadır. Yahudi .ahali, şehrin 
merkezine akın etmiştir. Halk, so-I 
kaklardan silkfınetle gec;mektedir. 

Sivil yahudi muhafızları, rntizamı te 
min etmektedirler. Yalnız, muhafız

ları nakleden otomobiller, sokaklar
da dolaşmaktad ır. 

Hayfada 4000 genç toplanarak 
sembol mahiyetinde olmak üzere be. 
ya.z kitabın birf nüshasını yakmış
lardır. Bilahare binlerce kişi, bu 
gençlere iltihak etmiş ve nümayiş
çiler sokaklardan: .Kahrolsun be· 
yaz kitap, yaşasın Balfour'un be· 
yannamesi• diye bağırarak geçmiş
lerdir. 

TeUhi \'de hadiseler 
Telaviv, 18 (A. A.) - Beyaz 

kitabın neşri üzerine yapılan protes
t o nllmayişlerinin Telaviv'de va
him bir şekil alması üzerine ateş 

söndürme saati müddetsiz olarak 
ilan edilmiştir. 

Dün Tel-Aviv'de 5000 kişi elle· 
rinde bayraklarla şehrin başlıca cad 
desinden geçerek milli şarkılar söy
lemişlerdir. 

Halk, hükumet dairesinin kapı
larını kırmış, evrakı parçalamış, eş

yayı kırarak yakmış ve İngiliz bay
raklarının yerine yahudi hayra.klan 
diktikten sonra binaya ateş vermiş
tir. 

Hayfada. 

saide bulunmıyacağını bildirmiştir. 
öğleyin 20 bin kişi toplanarak 

büyük bir nümayiş yapm•ştır. 
Bir kadtn öldürüldü 

Kudüs, 18 (A. A.) - Filistinirı 

bir çok yerlerinde tedhiş hareketleri 
yeniden artmıştır. 

Hayfa civarındaki yahudi ma
hallesine gecele}in kırlC Arap taar
r uz etmiştir. Bir yahuai kadını öl
müş ve bir polis memuru yaralan
mıştır. 

Arapların reddi 
Kudüs, 18 (A.A.) - Arap ko

mitesi de beyaz kitap muhteviyatını 
reddetmi~tir. 

--- ----===-.:.= 
Alman Hava 
Kuvvetleri 

Vaşington, 18 (A.A.) - Meclis 
bütçe komisyonu, askeri hava biit-

çesinin tetkiki mUnasebetile Lind
bergi dinlemiştir. Lmdberg Ameri-

kanın askeri hava tayyareleri husu

sunda Avnıpa devletlerinden gen 

kaldığ1nı söylemiş ve hava araştır

ma merkezlerinin çoğaltılması lUzu 

munda ısrar etmiştir . 

Verilen malUmata. göre, Lind· 
berg. Amerika hava kuvvetlerinin ar 
bnlması lüzumunda harbiye nezare
tile mutabıktır. 

Bundan başka Lindbergin Al

manyanın tayyare inşa kabiliyetini 
yılda 20 bin olarak tahmin ettiği Al-

man hafif bombardıman tayyarele
rinin Amerikanınkilere faik olmak

la beraber Amerikanın cUçan kale• 
!erile mukayese edilemiyeccğini ila· 
ve ettiği bnzı komisyon nzası tara
fından haber verilmektedir. Hayfa, 18 (A.A.) - Grev hadi

sesi devam etmekte ve mitingler ya-
pılmaktadır. Yahudi cemaati tngll- M alatya belediye relsllAı 
tere fevkalade komiserine bir tel· Ankara, 18 (Hususi) - Malatya 
graf göndererek beyaz kitabı kabul belediye reisliğine doktor Cnferin 
etmediğini ve 1ıigiltere ile teşriki me intihabı mazbatası kabul ediliniştir. 

Ankara - Meclis Bütçe Encüme· 
ninin yeni askeri barem kanunu pro· 
jesi üzerindeki tetkıklerini bitirdi
ğini yazmış ve teklif olunan dere
celerle bunların tekabül ettiği mik
tarları neşretmiştik. 

Terfi şartlarım haiz oldukları hal
de kadronun müsaadesizliği dolayı
siyle bir derecede rütbesine mahsus 
asgari müddetin iki mislini geçir
mesine rağmen terfi edemiyenlere 
her derecede bir defaya mahsus ol
mak üzere üst derece maaşı Yerile· 
ccktir. Bu hükmün tatbikinde geçe
cek terfi müddetlerinin başlangıcı 
bu projenin rneriyele girmesi tari
hinden itibaren hesap edilecektir. 

1453 sayılı kanunun 15 inci ve 
3İ40 sayılı kanunun birinci madde
leri mucibince ,·erilecek mesken taz
minatı; birinci, ikinci ve ilçüncil de. 
receler için 60; dördüncü ,.e beşinci 
dereceler için 30; altıncı vedinci 
sekizinci dereceler için 22: d~kuzun~ 
cu, onuncu, on birinci. on ikinci ve 
on üc-üncü dereceler için 15 lira ola
rak tesbit olunmuştur. 

İzin veva muvakkat memuriyetle 
A?,kara'~an nynlanlara, ayrıldıkları 
muddetın yalnız üç ayı için bu taz
minat \•erilcccktir. 

Milli Mildafaa Veklileti hususf 
kalem müdürü maa~lı sivil memur 
olduğu takdirde bunlar, diğer veka· 
Jetler hususi kalem müdürleri hak
kındaki hükümlere tabi olacaklar
dır. 

Asli vazifelerinden başka mual. 
limlik alan subaylara· Ye askeri me. 
murlar haklarındaki asıl vazifeleri
ne ilaveten muallimlik deruhde e· 
den sivil memurl~ hakkındak· h-_ 
k.. 1 ı u 

um er tatbik olunacaktır. 
Yeni proje ile 1453 savılı kanunun 

1 ve 3 üncü maddelerivle 2702 sa. 
vılı kanunun birinci maddesi ve 
3278 sayılı kanunun ikinci maddesi 
hiikümlerinden bu projeve muhaliJ 
olan hükümler kaldırılmıştır. 

Kanun. 1 ha:ı:iran 939 'tarihinden 
ffıibaren vürürlağe girecektir. 

D ,o. Voll•rı ve Umanlar' 
:butçesl 

Ankara, 18 (Hususi) _ Devlet 
Demlryolları ve Limanlan teletme 
Umum MUdUrlUğU orrtçesl 39,130 
bin lira varidat ve yme 39,l30,000 
lira masraf olarak kabul edilmiştir. 
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VAK1T - Peru'da 5 yaşında bir 
kız, çocuk doğurdu. 

TtLKt - Bir gazete cKıyamet 
kopuyor> diye bir tefrika ilan edi
yordu. Bu inanılmaz hadise sakın 
o tef rikanm yeni usul bir reklimı 
olmasın. . 

V AKtT - Bizim akaretler. 
TtJ..JU - Eğer dnlar da idareha

ne binanız şeklinde dolambaçlı deh
lizler, koridorlar ta> zı mimarisindl? 
iseler içlerinde oturacak kiracılara 
Allah acısın . 

CüMHllR1YE"T - Yarın kıya

pıet kopuyor. 
T1LKt ··- Hu da hususi istihbarat 

cümlesinden olsa gerek. 
CüMHUR1YET - Diktatörler 

hudutları teftişe devam ediyorlar. 

TtLKl - Şöyle dişe dokunacak 
iyi bir parçn buluru1 diye mi aca- ı 
ba? 

1 
Cül.UIUR1YET - Şeker buhra- ı 

nı hakkında tüccarın ileri sürdüğii 
iddia varit görUlmüyor. 

TtLKt - • Yeni Sabah. ın mu
harriri gibi sizinkiler de zahmet e
dip bu işi iki taraflı tetkik etselerdi 
ıeker firketinin kesme şeker istiye;:ı 
tüccara şeker yerine bol bol nasihat l 
verdiğini görürlerdi. Fabrikaları şir 
ket söyledi diyorsun. Şirket lif söy
lemez. Şirket namına söz söyliyeı:ı 
zat kim? Asıl sen onun ismini ha
ber ver. 

TAN - Evveli tarziye, sonra 
hakaret. 

TtLKt - Dünyanın her tarafın
da tarziye hakaretten sonra gelir 
bilirdik amma demek ki iş değişmiş. 

TAN - Adalara 15 haziranda 
su verilecek. 

TtLKt - Bari bu sefer Adahla
nn arzuları kursaklarında kalmaz 
inşallah. 

TAN - Tav~anlıda kirez, vişne 
ool. 

TtLKt - Biz lstanbulda kaça 
yiyeceğiz, sen onu söyle. 

TAN - Suriyedc aleyhimize pro
paganda. 

TtLKl - Şunun bunun aleyhin
de propaganda ile uğraşacaklanna 
öz menfaatlerini düşür.selcr a ... 

SON POSTA - Bir Alman ga
zetesi tngiltereden 30 milyon Ster
lin ve 500 tayyare alacağımızı ya
.ııyor. 

TtLKl - ~nginin malı züğür
dün çenesini yorar! diye eski l>ir 
'iti darbımeseli vardır. 

SON POSTA - Almanlar olmı
yaymış, biz Çanakkaleyi kazanamaz
mı~ız. 

TİLKİ - Acaba Umumi Harpte 
Çanakkale olmasaydı ve Rusyaya 
bol bol cephane, silah sevki müm
kün olsaydı onlar kaç haf ta dayana
bilirlerdi? 

SON POSTA - Avrupada kaç 
türlü harp sebebi var? 

TİLKİ - Hakiki sayısını ancak 
Tanrı TaalA bilmekle beraber el al
tında hazır beş on tane var. 

AKŞAM - Suya vitrinoz bindi! .. 
TİLKİ - Eyvahlar olsun. ister 

misin Belediye, Belediye süvarisile 
su satıyorum diye fiatlara zam yap
mıya kalkışsın ... 

AKŞAM - Filistin on sene sonra 
müstakil bir devlet oluyor. 

TİLKİ - Çoğu gitti azı kaldı de
sen e. Sayılı günler edğil mi? Göz 
açıp kapayıncıya kadar geçer. Yal
nız Filistindeki bu boğuşma devam 
ederse on sene içinde Filistinde nü
fus kalmaz ki, istiklale kavuşsun. 

TiLKi 

Balık Kaçakçılığı 

81r Yunan h•Jetl lzmlre ...... 
tzmir (Hususi) - Türkiye • Yu

nanistan arasında kaçakçılıga mani 

olacak müşterek, esaslı tedbirler a

lınmuı için müzakereler yapılması 
muvafık görülmüş ve bu müzake~ 

ler için Yuıwıiatanın Sisam adası 
müddeiumumisinin reisliğinde yedi 

kifilik bir •yet tehrimi2 srPlnıif
tir. 

~!MISA8AH 

Mağarada Açhk Başlamıştı 
Ve.zir Hasanla Benlinin Açlığa Dayanamı· Kara 

yarak Teslim Olacaklarını Sanıyordu. 
- 4 2 -

Kara Vezir, kızına li.f geçtremiyeceğinl .anlach. 
Benli Hatunu kandırarak dışarı çıkarmağa imkin 

yoktu. 
Bunu anladıktan sonra askerlerine yeniden şid

detli emirler verdi. Mağaraya yeniden hücumlar haş
ladı. En ~me, en yaman sili.hşorlar, Mağaraya hii · 

cum ediyorlar, fakat hepsinin &kibeti ayni oluyor, 

hep8i de \'Umlarak uçuruma yu\·arlamyorlardı. 

O gün de böyleee sona erdi. Ertesi gUn askerler 

daha liddetll olarak hücum ettiler. Fakat bu da 
para etmedi. Zira bu sefer kıl~ ikileşmlşti. Hasan 

da i)i olmuştu. Yapacak biricik şey Hasanla Benli 

Hatunu aç btrakmak ve bu SUJ'etle teslim olmaların. 

temin etmekti. öyle yapmağa karar verdiler ve ru
ğarayı sıkı bir şekllde muhasan alt.na aldıktu · 
SOIU'& beklemeğe ba§ladılar. 

Hasanla Benli Hatun da bu plinlarını aalamaş

lardı. Hasan: . 
~ Bu defa kurtulmamıza lmkin yok! Her ,eye 

kar§ı koymak kabil. Fakat açlığa bir Jjey yapılamaz, 
diye mmldancb. 

Benli Hatua hlf; cevap vermedi. Zira üç gtinden

berl bir şey yememek ve bir stirü ulcıere karşa koy
mak, bütün metanetine ve iradesine rağmen onu a
damalulh yormuş, sarsımştı. 

Hasan devam etti: 

- Biricik ümit babamda. Eğer yola çıktıysa 
çok geçmez, yetişir. 

Doğrusunu söylemek lizunsa Hasan bu sözlerl 

sırf Benli Hatunu teselli maksadlle söylüyordu. Zira 
o da buna pek inanamıyordu. 

Halbukl vaziyet hiç te bÖyle değildi. Gece gttn. 
düz durup dinlenmeden yol almış bulunan Köroğlu 

ve yüzlerce slli.htonı tam onlann muhasara edildik· 
leri mağaranın bulUDduğu dağm etejlae \'&l'llUfb. 
Kendilerine yol gösteren bir köylü: 

- Kara Vezir, askerlerile beraber bu dağda 
dört gündür harbedlyor demişti. 

Köroğlu sordu: 
- Kiminle harbediyor! 

- Kimse bilmiyor. Esasen, Kara Vezirden daha 
evvel buraya bir ordunun geldiğini gören de yok. 

- Peki o halde harbettilderini nereden anladı
nız ? 

- Anlatılmaz iDi ! tlç gündenberl aNı

dakl uçuruma yuvarlaua leşlerin sayısı Od yüzü 
geçti. 

Köroğlu vasiyeti bir türlü kavnyamıyorda. Na

sıl oluyor da Kara Vezir böyle göriinmlyen bir ordu 

De harbedlyordu. Fakat içinde beHren bir his, ona 

- Kara Vezirin ordusu kaç kişilik? 

- iki hin kişilikti amma bir kaç ylizü kmldı. 

Halbuki Köroğlunun ancak be~yiiz atl1Sı vardı. 
Bununla 2000 kişilik bir orduya nasll karşı kordu? 

Maamafih askerlerin yorgun olması \'e her halde 
harbettiği ordunun da bir tne\'Cudu bulunması vazi-

yeti kendi lehine düzeltiyordu. 

Daha fazla düşünme<li. Askerlerini yi.izer ki~ilik 

beş kısma ayırdı. Her birine foap eden talimatı verdi 

ve hep birden hareket ettiler .. 

Yukanda çarpışma yine biitün şiddetile dıevam 

ediyordu. Benli Hatun kf'ndisind<'n ~e~er \ 'aziyette 
mağarada yatıyor '\·e Hasan da son kuv\'etinl sarfe
derek dinmek bilmiyen; ardı arası kesllmiyen hücum-

lara karşı koyuyordu. 
Kara Vezir askerleri teşvik ediyor: 
- Kim bu melünu öldürürse ona on bin altmla 

Benli Hatunu vereceğim diyordu. 8u vid, hücumla
rın büsbütün şiddetli olmasın1 intaç ediyordu. Fakat 

hepsi kmlıyordu. 

Tam bu sırada arka taraftan şiddetli feryatlar, 

haykmşlar duyuldu. Kara Vezir ~ını 9'Virdiğl za
man bir sürü silihşonın, ellerinde kiliçlar olduğu hal

de atlarile tozu dumana katarak geldiklerini gördü. 
Ani bir baskına uğraımşlardı. Derhal bir emir verdi. 

Bir kısım askerler sUihlann1 kaparak geriye koştu

lar. Çarp~ma başladı. Bu gelen askerler \'Ok iyi kı
lıç kullanıyorlardı. Fakat miktarları azdı. Kara Vezir 

bunu görerek sevindi. Fakat bu se'\inci çok slinne~i. 
Şimdi de sol taraftan şiddetli feryatlar ve küfürler 

duyulm:ığa başlamıştı. Orası da bir baskına uğra

mıştı. 

Kara Vezir sarardı. Derhal yeni emirler verdi. 

Bir kısım askerler de oraya doğru seğirttiler. Fakat 
aradan bir dakika geçmemişti ki ayni baskın yukan

daa ve dağın arkasından vukua geldi. 
Askerler bu ini darbeler alhnda damla dağm 

oldular. Bir kısmı atlann nallan altında çiğnendi. 

Bir kllllll ~ti firarda buldu. Bir kısmı da Kara 

Vezirin bulunduğu yere doğru koştu. 

Kara Vezir anlıya.mayordu. Bu baskım yapanlar 

•lılnlmHT Kimler olablllrdi? Bunu yapmağa nastl eli• ıet etmişlerdi? Maamafih askerlerinden hlli ümit-
vardı. 

Fakat biraz sonra ortahkta klmaenln kalmadı

ğiaı görünce şaıawh. Ne olmuştu bu askerlere? A
p.ğldaki ovada fUl'&ya, buraya kaçışan bir süril a
dam göriilüyordu. 

• 
Birdenbire gök gürler gibi bir ses duyuldu ve 

bir sürü iri yan, korkunç luyafetli adamın ortasında 

Uerliyen ve vaziyetinden diğerleria bati. olduğa anla

tılan bir adam göründü. Altında barlkullde bir at bu-
bunun içinde Haaanıa mevcut olduğuna eöyltiyordb. lunuyordu. 

Köylüye tekrar sordu: 

Akşam Kız Sanat 
Mektebinde 

,---------

' 
İstanbul Akşam Kız San'at Mek-

t~binde dün bir defile tertip edilmiş 
ve talebenin kendi emeklerile mey
tiana getirdikleri san'at eserleri biz· 
ıat kendileri tarafından teşhir edil
miştir. Bu geçiş merasiminde Vali 
LUtfi Kırdar ve ref ikalarile Şehir 

Meclisi azalarından bazıları, İstan-ı 
bul matbuat mümessillerlle mümtaz 

bir davetli kütlesi hazır bulunmu1-
tur. 
Kızlarımızın meydana getirıiıkleri 

ve her biri bir san'at kıymeti tar:: . 1 

yan eserleri takdir edilerek al!: r 
lanmıştır. 

Bir kısmı Nevyork Enternasy nal 
Sergisinde de teşhir -edilmek ü "'re 
Amerikaya gönderilen modernize c-

(Devamı var) 

d i lmiş eski Türk kıyafet nümuneleri 
uavetlilet tarafından takdirlerle 
karşılanmıştır. Talebelerin geçişle

rini müteakip mektep salonlannda 

mükellef bir çay ziyafeti verilmiş

tir. Resim, kostümleri içinde talebe

leri ve talebelerin arasında. valiyi 
göstermektedir 
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Bir lstanbul Polis 
Müdürünün Hatıratı 

- a - YAZAN: Emekll TUmbay H•lll Afuroll! 
. 

Polis Müdürlüğünil Askeri Elbiı 
• 
ile Yapıyordum 

tstubul Polis Mddürlögüne ne zaman ,.e nasıl ta)'la olun 
IJamad Ferit kabinesinin mevkii iktidara gelmesi. Kabinede 
\'ardı? Sadr~mla aramızda g~en mühim ve gülünç vakalar. 
rln işgalinden tlolayı yapılan protesto mitinglerine ne 8UJ"etle ID 

ade <'.dildiği. Sultanahmet, Fatih, Usküdar mitingleri. Refi Ce 
cAlemdar> gazetesinde aleyhimde yazdığı yazıların ve yaptığı 
cumların ~bcpleri. cAlemdar.t gaze~i ııfçJn kapatılmL~tı! .Po 
meselesi müna.,.ebeUle o zaman dokuzuneu ordu müfettişi bol 
Mustafa Kemal paşa.da.o aldığım şifreli telgraf. Polis müdürı~·:.·, o;.ıw 11 .. 111111 

niçin azledildim ve nasıl Çatalca.ya müstakil mutasarrıf old 
ikinci dt>fa nasd polis müdürlüğüno getirildim ve hangi sebep ve 
sureflp miidürlükten çekildim? işlerin içyüzU. 

DÜNKÜ NÜSHANIN HULASASI 

Tümbay Halil 11 teirinisani 1334/ 
1918 senet.inde teşekkül eden Tevfik 
Paşa Kabiııesi Harbiye Nazırı Fe
r ik Abdullah PC4ayı tebrik etmek 
üzere kö§küne gidiyor. PQ.§a gece 
yarısına kadar kendisile ehemmi· 
yetı~ surette m~şgul oluyor. Ona, ne 
yolda hareket edeceğini söylüyor. 
O günden itibaren yeni uazif~sine 
başlamış oluyor. 

A.ıiller meselesine gelince· Mü
düriyeti umumiyenin bu muuzam 
kadrosundan bu güne kadar Uç mer
kez memuru, bir heyeti teftişiye re
isi, bir müfettiş ve bir de şube mu
avini ibra<; edilmiştir. Bunların da 
azilleri hiç bir zaman sebepsiz ve ka. 
nunsuz değildtr. Halil bey hakların
da en küçük bir şikayet vaki olan 
memurların esbabı şikayetini he
men tetkik eder. Halbuki bu azledi
lenlerin haklarında şikayet dosya· 
ları mevcuttur. Evvelce her ne se
bebe mebni ise bu evrakı iştiki.iye 
bir köşei nisyana atılarak senelerce 
tozlar, topraklar altında kalmıştır. 
(Yenigün) muharriri neşriyatı va
kıadan evvel müdüriyeti umumiye
ye müracaat etmiş olsaydı, hakikat 
hali anlardı. 

- Mazuller meyanında irade ile 
mansup memurlar da var deniliyor. 

- Evet. Fakat Müdüriyeti umu
miye kendilerine i~ten el çektirmek 
hakkını haiz ve azilleri ise Babıaliye 
yazılmıştır. 

Zabıtanın gevşediği meselesine 
gelince: Zabıtanın bilakis her gün 
kesbi kuvvet etmekte olduğunu te
min edebilirim. 

Polis Müdüriiııe sııikudi tekzip 

Akşam refikimiz, Polis Müdürü 
Halil beyin otomobiline karşı bir 
şahsı meçhul tarafından bir suikast 
yapıldığını yazmış ise de Polis mü
dürü bey, bu husus hakkında kendi
sinden malümat istiyen muharriri~ 
mize bunun asıl ve esası olmadığını 

. beyan ve tekzip etmemizi rica eyle
miştir. 

- Sansörce çıkanlan bu havadi
si yazan (Akşam) aleyhine takibat 
yapılacatı milstahberdir. 

* Şube müdür ve muavinlerile me-
murların tebrikinden sonra derhal 
harekete geçerek Beyoğlu ve İstan
bul cihetindeki ı)olis merkezlerini 
teftiş ettim. Asayişin bir an evvel 
temini için elzem emirleri verdim. 
İlk iş olarak Polis müdürü Mehmet 
Ali bey zamanında Beyoğlunda İs
tiklal caddesindeki Palofte mağaza
sından sirkat edilen bin beşyüz lira
lık saat, kordon ve elmasları çalan

ların bulunması için mağaza sahibi
nin ecnebi polislere müracaat etti
ğini haber aldım. Sariklerin derdest. 
leri için Beyoğlu merkez memurlu-

ğuna emir vermiştim. Bir kaç gün 
zarfında hırsızlar yakalanarak Ad
liyeye teslim edildiler. Polis Müdü

riyeti umumiyesinde zamanıma ait 
dosyalarda mevcuttur. Ertesi gün 

de Üsküdar polis müdürlüğünü ve o 
civardaki merkezleri teftiş ettim. 
Bir hafta içinde vukuatı zabıtanın 
azaldığından halktan memnuniyet 
mektuplan almağa başladım. 

Dahiliye Nazın Mustafa Arif be

ye askeri elbise ile if ayi vaızifeye de
vam etmek gerek düveli itilifiye 

nezdinde ve gerekse maiyetimle halk 
üzerinde azim tesir yapacağını arz 

ile mUaaadesini istihsal eyledim. On 

O zamanki Harbiye Naat• 
Abdullah Pat• 

beş giln zarfında asayiş, maiye-
deki bütün memurların gece giiıldfl' 
durmayarak sarfettikleri gayret fi 
hatti fedakirane çalışmaları ~ 
den düzelmişti. 

Sık sık polis karakollarını doı-· 
şarak bilcümle muamelatın kail.-

ve adalet dairesinde yapılıp ya~ 
madığanı tetkik ve takip ile biç """ 
yt>lsuzluğa meydan vermiyorduJll• 

Ancak tek tük vukuatı ldiy~ 
başka zikre şayan hadise vukUP"" 
muyordu. • 

Memurinin bu sayı gayretıerill' 
mebni 1 kanunusani 335/ 919_ ~ 
hinden itibaren her ay )JeCJll"';; 

3500 liuruı tutan bir nefer ~ 
verilmesini temin ederek iaşe b.-r 
sundaki sıkınWannı biraz hafiflet' 

tim. Bütün kuvvet ve gayretıeril' 
vazifelerini hüsnü suretle ifa e.)'1" 
diklerf1iöen Dahiliye N azınnın uti" 
fat ve teşvikforine mazfiar oıuyof 
dum. 

Asayiş düze1miş olma.ifa ı>era1"' 
bir siyasi faaliyet te ba.glamıştı. 

(Devamı v~ 
==================::::::~ 
Yaş Üzüm 
ihracatı 

lnglltere ile l•llNl•I•~ 
bulu1UN1k Uzere bir 

meall glnderlldl tf 
Yaş sebze ve meyva tarım sa 

kooperatifleri bu sene tngilterl~ 
yaş ildim ihraç etmek Uzere faal~ 
te geçmiştir. ...ı 

Mahsulün sevkedileceği hU~ 
ambalaj §ekilleri tesbit ~ ~ 
ihraç edilecek tlzümlerin nevileri ,ı' 
bit edilmeğe başlanmıgtır. Bil 
beple tngiltere piyasalarında fYİ ~ 
lıcılar temin etmek Uzere koope:-ı 
geçen hafta Londraya bir mlinl 

göndermiştir. • 

Londradan ilk gelen habeı'~ 
göre bu sene için mllsait b&Sl 
gajmanlar yapılmıttır. I' 

Bundan bqka kavun lhra~~li' 
çin de bu sene geııJt mikyuta fil" 
yet baf}amlltlr. 



p o 

dbDcfeil Bat. 

~ - .aaJa ---lçlıa1tf, bll'9 ~ ~ 
Uifd~ +ernecei·i~M'itiea Jd1ô. 
metftdeft IODra ........_ au ve 1• DCI Jdlomttdclm atta da 8tfn.; 

el parU 71yeeek.J11"4uDuıda ~· 
ı.taktır. 

tederal)'Oil tıratıadm &nan .... 
"blrlerder bafb' spomı1ar Nmtat 
Trü,a Umumi Möt c:M.erit 
Dzııiı Dirit de Jantlarla 1mn~ 
.ı~v olm1ifllı', Traiylda bbdk· 
1etçilerln aeçtill mmtüalarda ya
ftf]arm tütbf, bJlham ~ 
brplamat iDere leabeden tertibatı 
aldmnat suretile ~ Jıhna. 
ye ,,. taltif ~Uflaı'dır. lstan
bul • Edime Y.U1f1DA ~ ecıecek 
pnçJerlmfze muftf:failyet dlleriz. 



Nihdve lftilllA~: Sultan Aziz Devri 
Başpehlivanları 

Kütahyanın Yerli Bay- , .Akkoyunlu Kazıkçı Karabckir-

Yurt Hususiyetlerinden ı 
DELi 

Yazan: HUaameddln Nurı -
Şimdi kapısının tahtaları çürü

müş, havuzunun yeşil su\arını yo
sunlar kaplamış, şirin bahçesini vah
P ısırganlar sarmıştır bile ... 

O, burada bundan yirmi sene ev
vel çılgın gençliğinin korkunç hatı
ralarını yaşamıştı. O zamanlar o
nun hiç bir kayıt altına girmek ıs
temiyen serbest, fakat isyankar bir 
ruhu vardı. 

Heyecan, merhametsizlik, tehli
ke ,beşerin ilihi korkularile eğlen
mek bu garip in..qnın sanki tabii bir 
ihtiyacı idi. 

En büyük vahşeti, hissizliği sc
ğuk ve siyah gecelerde görülürdü .. 
ısterdi ki dilnya hep böyle korkunç 
ve karanlık kalsm ... 

Çünkü, bu zamanlarda kurt te
pelemeğe dağa çıkar .. Yine annesi 
isteğine engel olmak için tilfeğine 
sanlır .. Yerlerde sürünerek gö~ş
lan dökerdi. 

Kasabanın en azılı delikanlılan
na çatardı .. &terdi ki onlar yfue her 
Mmanki gibi ellerinde kamalarla ka. 
ııını oluğuna akıtmak için kör çeş
menin başında beklesinler .. 

Bir gün çiftliği acı bir çığlık kap 
tadı .. Bu feryat kasabaya kadar u
zandı. Biru sonra delışetten, hay
retten, korkudan gözleri açılan bir 
Af İD8an kitle&i çiftlik yaıwıdaki 
küçük türbeııin etrafına toplanmış
lardı.. Hiç kimse bir şey söylemiyor, 
herkes ilihi bir korkunun verdiği 

deh§etle titriyordu.. Korkudan .kan
lanan gözler türbenin ~nde yalnız 
bir noktaya bakıyordu. Bu; AJlahm 

kabir ilemine kabul etmiyerek ke
miklerini mesarmdan dıpn fırlat
bğı bir evliya idi. 

Zavallı insanların derin bir te
vekkülle kendisine gönül bağladık
ları; o her gece bagueunda :ışıldıyan 
mumunun karpuna geçeıoek dertli 
yüreklerinin sırlannı, emellerini top 
rağma ifşa ettikleri bu mübarek u
ta Allelnn gazebma oğradığmı an 
dlJ&r_. 

O glnün gecesi gençler, ihtiyar
lar hep küçük mescide toplandılar. 
Yanık bir ses Allahtan bu ~ahmz 
i11Mnlann bilinmiyen günahlarmı af 
için yalvarmağa ba§ladı. O esnada 
etrafı birdenbire korkunç ulumalar
la karıŞlJı ~ığhklar kapladı. 

den çiçekleri arasında dolaşan eer
f&f yaşmaklı ince dilberleri vardı. 

Oranın kuğulu havuzunun başın
da bir türlü gelmiyen misafirini bek 

ra mı : Müderris Günü - •s - YAZAN: sAMI KARAYEL 

Sultan Aziz Devrinden 
Bazı Hatıralar 

liyen güzel bir sahibesi vardı.. Bu 
Bu güzel; tabiatin saflığından 

veremli vücudüne şifa uman ince bir rini 
dilberdi. Her gün hizmetçileri ona 
havuzunun başında, bahçesinin çi
çekleri arasında ince, tatlı sesleri\e 
kedersiz, şen şarkılar terennüm et

mesire yerine genç kızlar en güzel elbiıele
bir bohçaya koyarak götürüyorlar, orada 

kısa fasılalarla kıyafet değiştiriyorlardı 

tiler .. 
Bazan çıplak vücutlerini güneşin· 1 

yakıcı sıcağına bırakarak bu dertli 
güzele günlerce şifalar beklediler. 

Geceler berrak ve yıldızlı sema
larile etrafı sararken onu korkunç 
düşünceler kaplardı. 

Bir yıldızlı gece yine yalnız .. 
dertli ve düşünceli .. Kugulu havuzu
nun kırmw mermerleri üzerine u
sanmış.. üzerinde nazh bir hayal 
gibi sUzüJen kugular, bu hUlyı.h ge
ceyi içine yutan yeşil sulara bakı
yordu. 

O gece; ılık bir tatlılıkla gevşi
yen vücudü bilinmez bir heyecanla 
titriyordu. Birisini bekliyordu .. Fa
kat o gelmiyordu ... 

Çok sürmedi bu düşünceli gece
ler, günler ... Bir gün; hiç bekleme
diği başka birisi onu kolları arası
na aldı.. Senelerce beraber yaşadı
lar .. Birbirlerinin dudaklarından yal 
nız aşk, hayat değil, birbirlerinin 
dertlerini, acılarını da içtiler ... 

Bu da çok sürmedi. Bir gün ..• 
Bu veremli güzel ilk sevgisinin ciğer
lerine düğümlediği kızıl bir dertle 
gözlerini dünyaya kapadı .. 

tşte o zaman o, benliğinden ru
hunu koparan Allaha kal'§l i.si bir 
mecnun oldu.. Aazinden, çaresizli
ğinden köpürdü .. 

Kanlı intikamını alabilmek hırsile 

_... .......... . 
Kütahya, (Hususi) - Bu gün 

Müderris günü. Yeşil ağaçların göl
gelendirdiği yeşil yamaç parçası, 

bir kaç gün önceden kurulan çadır
larla beneklenmiş. Her tarafta. kü
me küme insan var. Saz sesleyi, yerli 
halk türküsü çağırışlarına karışıyor 
ve genç, ihtiyar, kadın, erkek her
kes gülüyor, söylüyor, eğleniyor. 

Müderris, Kütahyanın tam kı
yısında, şehrin hemen cenup yama
cına yaslanmış bol ağaçlı, çimenlik 
bir sahanın adıdır. Her yıl Kütahya 
burada muayyen bir günde eğlenir. 
Bu muayyen gün nasıl tesbit edil
mi§tir, bu pek belli değildir. Fakat 
Müderris gUnil ekseriya Hıdırellez
den bir hafta sonra tesadüf eden ilk 
tatil gününde yapılır. Bu gün hılla 
devam eden bu halk eğlentisinin dli
ne ait hO§ bir de hususiyeti vardı. 
Kadın ve erkeğin ayrı birer varlık 
sayıldığı, tesettürün dini bir vazife 
kabul edildiği zamanlarda Müder
ris, Kütahyanın adeta bir gelinlik 
kızlar mahşeri mahiyetinde idi. O 

gün buraya yaln~ kadınlar girer ve 
erkeklere ancak bahçenin etrafında 
dolaşmak hakkı verilirdi, o da pek 
hoş karşılanmamak şartile .. Müder
ris gününe gidecek kadınlar, bil.has
sa genç kızlar, en güzel elbiselerini 
bir bohçaya sararak beraberlerinde 

götü Mirler ve oratia kısa fasılalarla 
elbise değiştirirlerdi. öğluna kız arı. 
yan analar, müstakbel gelinlerim 
burada seçerler, gönlüne eş bulma

ğa çalışan delikanlılar yannki ya
vuklulannı -uzaktan da olsa. bura
da görürlerdi. Ve bu suretle her Mü 

derris günü, yeni düğünlerin bir a
rifesi olurdu. 

Bu gün artık bu hususiyetini 
kaybeden Müderris günU, şimdi sa
dece müşt.erek bir eğlence, zevkli 

bir dinlenme günüdür. Ve işte bu 
sene de Kütahyalılar bu mesut gün

de eğlenip dinlendiler. Ve akşam 
gün ağır ağır batarken kafileler ha
linde şehre döndüler. 

FA. TURGUT 

Bilecikte Fakir 
Çocuklara Yardım 

onun yer yüzünde yarattığı insanla Ç kE • V S 
rma karşı kinle kudurmuş korkunç ocu aırgeme n.urumunun ene
bi?" canavar oldu. 

En eevdiii ricutleri aevgililerin lik Kon6J'eainde Neler GörQşiildii. 
bağnndan alda.. ~ için, eaadet i. 
çm, neşe için koşan ıssız hayat yol
cularının yollarını kesti. Kaç mesut 
yµvayı ümitsiz ve öksüz bıraktı ... 

Nihayet onu da bir gün öldürdü
lar .. Fakat yürekleri yakan hatıra
sı ölmedi .. Senelerce dilden dile il&hi 
bir efsane gibi dolaştı .. 

____ .. ___ _ 
Bilecik, (Hususi) - Çocuk E

sirgeme Kurumu merkez kongresi 
bu hafta Halkevinde, pabe murah
haslarmuı ve kalabalık bir aza kit
lesinin iştirakile yapaldı. 

dildiği, şube çalışmalarının intizam 
dahiline alınarak daha verimli bir 
pide getirildiği, yeni tubeler açıl
ması için icap eden teşebbüslerin ya 
pıldığı. anlaşılmakta idi. 

On İki Çifte Kayıkla Bayiikderey• 
Bir Bucuk Saatte Giderdik 

' . .......... ~ .. 
- Beyim, ben de çok yiyemem .. 

Bir but kafi .. 
Ali bey, Bekirin bu mukabelesine 

cevap vermeden Arnavutoğlu oldu
ğu yerden atıldı: 

- Aferin Bekir be! .. Çok yemek 
hamallıktır be!.. ı 

Fakat; Ali bey Bekire ısrar et-

1 mişti: 

- Kalk, pehlivanların yanına 

git! .. 
Bekir, Ali beyin kat'i emri Uzt:· 

rine kahya ile bulunduğu sofrayı 

terkederek Arnavutoğlu ile Kavas
oğlunun sofrasına gitmişti. 

Kavasoğlu, Bekirin nazik bir şe
kilde yemek yediğini göri\nce: 

- Yo!.. Böyle pehlivanlık ol-
• 

maı:.. Şöyle kolları Sl\"a bakalım ... 
Kırkpınarda bizi bekliyenler var 
Sonra meydanı dar getirirler bize ... 

Bekir, sakin ve sessiz duruyot'
du. İsmini, cismini işitmediği bu peh 
livanlann acayip ve çokça konuş
maları tuhafına gidiyordu. 

Hülisa; Bekirle küçük bir pehli
vımllll§ gibi oldukça alay ettiler. Ye. 
mekten kalktıktan sonra: çok ~eç
meden yola çıktılar. 

Yolda giderken Kavasoğl•ı, sa
raya nasıl geldiğini anlatıyord..ı. Be
ki:-, yine arabanın kuyruk tarafında 
yer almıştı. 

Kavasoğlu, Sultı: n Azizin efendi
Hğinde yanma geldiğini ve 
olduğunu şu yolda nakle baı;ladı: 

- Ali bey: ben, iyi bir pehlivan 
idim ... Fakat daha baş güre.~ tutar 
bir vaziyette değildim. Sultan Aziz 
efendimizin yanına intisap ettim. 

Arnavutoğlunu parmağile· göste 
rerek: 

çekmemizden yavq gittiğimize kaıli 
olmayınız... Adeta bir torpito gilJl 
denizin üzerinde; uzun ve çok sus9 
olan kayığımız uçardı. 

Sizi temin ederim ; DolmabahG' 
sarayından Bilyükdereye bir bu~ 
saatte gelirdik. 

Hele; saraya dönerken bu yoll 
akıntılar dolayusile bir saatte abf"' 
dık. 

Lakin, bir çok kereler ef endinıil" 
saraya kayıkla dönmezdi, hayvanla 
avdet ederdi. 

Ben, hamleci mrtında kUrek çek• 
tiğim için daima efen dimisin ııarr 
katını görebilirdim. 

Kayığa daima yanlamasına o\11" 
rurdu. Mabeyincisi Fahri Bey kal'
şısmda elpençe divan durarak ~ 
ki alırdı. Makamacıyı çok aeverdi
Buan, Arnavutköyü veyahut 'fok• 
mak burnu akıntısını geçerken gl
lerek: 

- Makarnacı ne a, zorladı mı!. 
Hele; bir çaprazla bakalım! .. di,. 
latife ederdi. 

Sultan Aziz efendimizin akıntıya 
bile karüı koymak istiyen bir nıhU 
vardır. 

Makarnacı; efendimizin ihtatl 
üzerine geriye dönerek sealenirdi: 

- Hoh! ... 
Hamlecinin bu ihtan üzerine beP 

birden küreklere daha kuvvetli ya
pıtır, iri buulanmızın kuvvetini de
nizle karfılqtırarak lib'ellnele b9t 
lardık ... 

Bu aefer bütün ölWerin mezar- -0~~--------~-larmdan atıldığıru sandılar .. Bu; yal 1 üm Do·· şegı"' ·nde 
mz beterin ilibt korkularile gönlünil 

Kurumun hlmiai Ubay Ali Rıza 
Oksay, Ağır Ceza Reisi, Müddeiu
mumi Adliye müfettişi Bay Hüsa
mettin Eroğlu, bir çok hakimler, da
ire reislenve Çocuk Esirgeme Ku
rumu müfettişi bay Reşat Bora bu 
toplanbya iştirak edenler arumda 
bulunuyorlardı. 

Raporların münakaşa ve kabu
lünden sonra §Ubelerin 1939 muham 
men bütçeleri tetkik ve tasdik olu
narak kabul edildi. Dilekler arasın-

- Bu da, benden bir kaç ay 
sonra geldi. Fakat: Makarnacı efen
dimizin yarunda bulunuyordu. Ma
karnacı iri yan, yüz otuz okkalık 
bir adamdı. Efendimiz o vakitler 
daha Veliaht bulunuyordu. Sarayın
da koçlar, Hint horozlan, güzel bi
nek atlan vardı. Her hafta cuma 
güpü namazdan sonra, saray kayık
lanndan on iki çifteye biner, gezme-
ğe giderdi. Ekseriya gittiği yer Bil-

Arnavutköyü akıntısını öyle bit 
geçit geçerdik ki, burunda bulmıa• 
kayıkçılar, balıkc;ıalr, seyirciler, ec
neblier bile hayrette kalırlardı. A.· 
deta; duru bir su üstünde gider gibi 
kayığımız sekerek akmbyı deıerelı 
kayıp giderdi. 

1tte; bu aırada, ben 14akarnael" 
dan aşağı kalmamak için biletiJnf 
dayanırdım. eğleııdiren. yanık feryatıar karşı- Vatanı Düşünen 

sında nıhunun vahşiliğini tazetiyen 
da azanın yurt çocuklarına karşı 
fazla bir alaka ve hassasiyet gös
terdikleri iftiharla görülilyordu. 

Efendimiz, on iki seçme pebJi
vanının denizle ve akıntı ile mahi
rane ve kuvvetle boğu§tuklannı ıöt 
düğü zaman keyülendiği hiaaolU
nurdu. 

bir delinin cinayeti idi... Türk Kadını 
Çok kimseler onu bir kaç gece 

elinde kazma ile türbeden çıkarken 
gôrmÜ§lel' •• Hatt.l o gtın herkes tür. 
benin bahçesinde ağlarken o karşı
dan gizli gizli gülüyormuş. 

Fakat bütün bunlardan sonra 
kimse bu çiftlik sahibinin oğluna dil 
111atamadı.. Yine bu fecaatin oldu
lu gece çılgınlar gibi seviştikleri en 
11evgili arkadaşa da yatağında han
çerle öldürülmü' bulundu .. 

Çok kjm•eier o aslan yürekli de
lkanlıyı da bu canavann kahpece 
11dn~;;.ı~ .. u ·· ledile ._ .. ""6.... aoy r ... 

Etrafuıdaki m~ ihtimamlara 
rağmen hayatını. gençliğini tehlike
)'e atmaktan çekinmeyen bu serseri 
timdi böyle! .. 

Yamk feryatlar karşısında ru
hunun vahşiliğini tazeliyen, beşerin" 
fWıl kOl"kularile gönW eğlendiren bu 
delinin insanlardan ahnacak bir in
tikamı mı vardı! 

Bir çok amanlar bu çılgınlığın 
marwnm kimae anlıyamadı. Onun 
Çn buılan; Allahm gazabına uğ
r&IDJI bir deli dediler •.. Buılan da 
on\l beierizı. inanhğm tısttınde mu 
kaddes bir varlık 18)"dı .• 

• Fakat daha siya.de onun; gönlü 
aaglanmıe bir mecnun olduğunu söy. 
}erlerdi. Nihayet ODU da bir gUn öl
C!Ordlller.. Fakat gönülleri yakan 
hatırası ölmedi, senelerce dilden di
le bfr efsane gibi dolqtı .. 

Şimdi kırı$ kapısındnn çürük 
tahtaları görünen, ha\'ll.Z;ınun yeşil 
8Ularmı pis yosunlar kaplıyan, bah
teslnde vabtf ısırganlar biten bu 
Jıarabe bundan Yimü sene evvel 
)>öyle değildi.. Onun kapwnda ge1-
Jniyen bir mfsatJıi bekliyen himnet
Qlleri. ha-,adnba gönltl l&dq e-

Bundan sonra yeni idare heyeti 
seçimine geçilerek, Bqkanlığa Ve
cihi Divitçi, Asbaşkanlığa hlkim A
tıf Seyhun, sekreterliğe başöğret- Büyükdere çayırında ekseriyl 

Acıpayam, (Hususi) - Halkevin 
de bir zehirli gazlardan korunma 
kursu açılmışbr. Muntazam konut
ma ve tecrübeler yapıfmaktadır. 

B1r posta IU~ açıldı 

Kongre divanının teşekkülünden 
sonra g~n senenin çalı§llla ve he
sap raporlan okundu. Bu raporlar
dan; mütevazi bir bütçe ile işe baş
lanarak, çıkan fırsat ve imki.nlar
dan istüade edilmek suretile m•ı
hammen bütçenin 2-3 misli bir va
ridat temin edildiği ve bu nisbette 
yardım sahasının genişletildiği, ço
cuk haftası, ders l8l1e&İ bqı ve ae
ne ortasında bir çok çocuğa elbise, 
ayakkabı ve mektep levazımı dağı
tıldığı, bundan başka kimsesiz ve 
fakir çocuklara sıcak yemek veril
diği, ayrıca muhtaç çocuklara para 
yardımı yapıldığı, cemiyetçe müsa
mereler ve çocuk balolan tertip e-

men Reşat Tarcan, veznedarlığa öğ- Mkde v li f d" (Devamı var) H 1• · y-· 1 Yu re çayın, e e en ı çayın, 
retmen u usı uce • muhasipliğe Kağıthane gltıi yerlerdi. Efendimizin ===============2 

güreşirdik ... 

Kazamıza on iki saat mesafede 
bulunan on sekiz köylil Karaman na. 
biyesi merkezinde bir posta ıubesi 
açılmış, halkın mektuplannı vermek 
hususunda pek büyük kolaylıklar 
temin etmiıtir. 

YUl"dtMwer bir kadın 
Karaman nahiyesine bağlı Y aku. 

biye köyünden Mehmet Ali bu Fat
ma His ölüm döşeğinde bulunduğu 
bir sırada üzerinde bulunan bütün 
altınlarının Hava kurumuna veril
mesini vasiyet etmit, bil&hare vefat 
edeıı Fatma Hisin bu vasiyeti altın-
ların bedeli olan (22) lira Hava ku-

il 

Varidat Müdürü Hakkı Tusavul ve on iki çiftelik kayığında kürek çe
az~lıkl~ra da .. v orta okul .. direktörü kenler hep iri yarı pehlivanlardan 
Akıf ~~vnalp, ogretmen Fütuhat Ta- mürekkepti. Makarnacı, iri ensesi, 
Iu ve ogretmen Yakup Bulut seçil- kalın ve müşekkel gövdesile hamlede 
diler. kürek çekerdi. 

Kongreden sonra iştirak edenle- Parmağile işaret ederek: 
re Kurum tarafından bir çay ziya- - Arnavutoğlu da sıvıryada kü. 
f eti verilmiı ve çalışma mevzuu U- rek çekerdi. 
zerinde faydalı bir görüşme yapıl-
mıştır. • 

V. TUNAJA 

• • • • 
rumuna yatırılmak suretlle yerine 
getirilmJştir. Ölürken bile yurdun 
muhafazasını düşünen ylıksek duy- S.hte 

Mersinde Emir Abdullah --
beledlye mClfelUfl Ankar • Y• giden oııu Emir 
yakalanc;ı Naylf için (O artak benim 

Ben, hamleden sonra, ikinci kü
rekte yer almıştım. Başlarımız di
binden tıraşlı idi. Başımızda Aziziye 
denilen kısa ve kenarlan geniş kır
mızı fesler vardı. Arkamıza ince ve 
Hilali denilen bol yenli ipekli göm
lekler giyiyorduk. Ayaklarımızda 
llcivert atlas şalvarlar vardı. 

Sultan Azizi Veliahtlığında her
kes severdi. Hatta; o, kayığile Bo
ğaziçinden geçtiği zaman yalılarda 
ve kıyılarda bulunan halk elpence 
divan durarak onu seyrederlerdi. E
fendimiEm bqı tıpkı bizim gibi tı
raşlı, gövdesi hepimizden daha mti
~kel ve iri idi. Daima sade giyi
nırdi. Arkp.sında koyu lacivert liir 
ceket ve oldukça bolca bir pantalon 
ayaklarında rugan kalıç kundura 
bulunurdu. Hoı, efendimiz padifa}ı 
olduktan sonra da hiç bir vakit kı
yafetini ve hayatını değiştirmedi. 
HepimJz, gayet ustalıkh ve güzel 
kürek çekerdik ... Kürekler hep bir
den hafif bir temasla suya dalardı. 
Ve Yine hafif ve PPırduu sudan 
çıkardı. Sanki tereyağındaıı kıl çe. 
ker gibi kürek çekerdik. 

g"lu Türk kadınını takdire li.yık söz 
bulmak rtlçtUr. 

At lqulan 
19 ma)'JBta Parti menfaatine ol· 

mai 07.ere Acıpayam genç1eri tara
fından bir mUaamere tertip ealldiği 
libi ayni günde gUref ve af kO§Ula
n yapalacakbr. Bu huauabki hazı~ 
lıklar hayli ilerlemiftir. 

Eaklt• hlrde earar ka-
çakÇtl•n yakalandı 
Eskitehir, (Husust) - Geçen

lerde yakalanan esrar kaçakçılarının 
muhakemesi neticelenmfi, zanlılar
dan Osman bir sene yedi ay, 1bra
hinı Nuri ve Mustafa da bir sene 
altı ay hapse mahkfim olmUf}ardır. 
Zehra, Emine, Hamdil• beraet et
mişlerdir. 

• 

Mersin, (Hususi) - Burada, ken delll, lamel lnönUnUn 
disine belediye müfettişi süsü verip çoculudur) diyor 
dolaııdıncılık yapan bir adanı yaka· Şamdan yazılıyor: Ahiren Anı· 

lanmıştır. mana gitmit olan Elifba gazetesinin 
• 

Elbistanlı Şükrü oğlu Hüseyin bir muhabiri Şarki Erdün Emin AJ-
ismindeki bu adam, Jnahalle arala- teı Abdullah ile görüımüitUr. 

nnda bazı evlere giderei sıhht tef- Emir Abdullah, ahiren Ankara
tiglerde bulunmut ve temizlife Jia. ya gitmit ve RefsicUmhurumuz ıs. 

yet edilmediğinden bahisle ev sahip. met tnanü'niln yaveri olarak muha

lerini ceu ile tehait etmiştir. Bu ev- fıs alayına girmi§ olan oğlu Emir 
!erden elli, yüz kuruı gibi paralar Nayiften bahsederken: 

dolandırmakta olan Hllaeyin nfha· - (Ben onu necip Türk milleti-
yet yakayı ele vernıfttir. nin CümhurreiSl ve Milli Şefi olan 

Mersin zabıtası sallle müfettişi dostum 1smet tnönti'nUn emrine ver 

f.akalamıt ve derhal a<llilel• •v~ elim. Nayif artık benim defil, tsmet 
ke~ lııönü'nUn oğludur.) demlftir. 

Fakat; bu derece h::.fif kUrek 

Bigada Hava 
• 

Şehitleri lhtif ali 
Biga (Hususi) - Hava fl8}ıltıerl 

ihtifali büyük bir intizam, kalabr 
lık halle kitlesi ve kursta bulUJIAll 
iki yüz muhtar ve köy katibi, kör
lerin mümessili hazır bulunduldatl 
halde özenilerek yapılııuftır. 

Hazin bir sessizlik içerisindl 
yarbay Karayel ufak bir söylevll 
hazır bulunanlan iki dakika aUk6t.9 
davet etmiı, ilçebay Hikmet YaVOlr 
orta okul ve ilk okul talebeleri tr 
rafından ateşli tür ve nutuklar o
kunmuştur. 

Bunu müteakip Halkevi bando" 
su matem ınartı çalı:mo ve tebitlel' 
mezarlığındaki Abide ile Akbafdl 
kahramanı kaymakam Hamdi .,_ 
Kini beylerin civardaki mezarıanııa 
belediye, orta ve ilk okullar tarafıll• 
dan çelenk konarak ihtifale nihayeC 
verilmiftir. 

Bip kayma•rm detllftl 
Biga (HU8U81) - Dört aeneder 

beri semereli çalıemalarile Jrendisfıll 
pek fazla sevdiren kıymetli idaJ'eCll 
kaymakam Hikmet Yavua, StttçUJell 
kaymakamlığına ve yerine ÇankJl'I 
maiyet memurlanndan Fethi TaJI" 
Bllk tayin edilmi§tir. KaymakaJDlll 
kazamızdan ayrılmaaı dolayı.sile şr 
hfr klUbUnde bir ziyafet tertip edil• 
mi§tir. Yeni kaymakamımızın yr 
knıda gelme.ı beklenmektedir. Va• 
zifesinde b&Rnlar tememıJ ederiJ. • 
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OUMA: 19/6/939 
12,SO Program 
12,35 Tilrk mUziği • Pl. 

18,00 .Memlekot saat ayan, a
jana ve meteoroloji haberleri 

ıs,1~14 MUzlk (Kaneık prog-
ram. Pi.) 

18,80 Progr&ıQ 

l - ı:c~p: Bela·- Kfller.:ek avı-1 Merasimi 
Bıılet tnuıı~ı. 

Cuma gtlaB akıamı 

Üıkfidar inşirah 
2--Ilenl ergcr -- Ş:ukda si.i.itin-

derı-Rakscden kızlar. 
3 -Niemann - VRlı: b~.ısıon. 
22. Haftalık posta kutusu. 
22.30 Müzik (Balet müziği-Pi.) 
23 Son ajans haberleri ve yarınki 

program. 

-----
Saldıray denizaltımıza bahçesi 

da sancak çekilecek DEHRİ EFENDi AiLESİ 
Haliçteki tezgfilılanmızda Türk 

işçisinin elile yapılmakta olan deniz
altı gemilerimizden cAtılay> ın de
nize indirilme merasimi bu gün saat 

* 

Semti \'e 
mahallesi 

Zeyrek 
Çadırcı Ahmet 
Çelebi 

Cadde vera 
sokağı 

Kl!lse camil 
, 

1 

Bali pa.,."I& 1 
YOİcUfU 

Kadirga, Şehsuvaı· be1 

No.su Cinsi 

Muhammen 
aylığı 

Lira K. 

~.60 Ev 10 00 

Ca",ıı~ Ahmet Çelebi 
.lmil 
Ayni nı.ya.t n.es· 
cidi üstünde oda 

ve sofa 

5 00 

8 00 
18,M Mllzik (Operet nıUziği-Pl.) 
19,00 Konu§Jna 

ti) 19,lri Türk mUziği (Fasıl heye-
23.15-2~ Milz.ik (cazband-Pl.) 

=-==:.::;-==-==-=--- 12 de icra edilecektir. Naredclia Gençdur ve arkadatluı KumJrapı, Nfpncı' 
Hasköydeki kızaklarda icra edi-

EGE TiYATROSU 
22,1/80 Havuzlu Mescit ca.

mil 

. l 3,oo Memleket saat ayarı, a
Zayi ruhsatname lecek bn merasimden başka bundan P ek yalrinda 

jans ve meteoroloji haberleri Sıhhat ve İ. M. Vekaleti Celilesi

nin 5/92, 5/93, 5/94 numaralı ve 
17 /lfJ/928 tarihli Fransa da • kain 

cDEGLAUDE> laboratuarları rna-

bir müddet evvel limanımıza gelmiş yaz temsillerine 
olan cSa1dıray, denizaltı gemimize 

a. 20,15 19 Mayıs Milli bayram1nu 
de Tilrk sancağı çekilecektir. Başlıyoı·, ıt hususi program. 

Musahabe, şiir ve müzik Haliçte yapılacak töreni mütea· =============== 
21,15 Esham, tahvililt, knn1biyo. 

nukut ve ziraat borsası (fiyat) 
21,25 NeŞeli plft.klar - R. 

mulatından (Cıırdibaine Gouttes) i- kip Perapalasta bir çay ziyaf~ti ve- r:: 
simli 3 ilaca ait ve AZNAVUR mah- rileccktir. Gerek buradaki, gerekse ~ ................. ~ ... 
tumları firması namına verilmiş 3 Almanyadaki inşaatı üzerine alan r. -n -H_~ 

21,30 MUzik (Ri'-·aseti Cüınlı·· kıt'~ tıbbi müstahzar ruhsatnamesf Alman firmasının müdürü M. John ~ t _ mı_...,,._._ 
Fil ., ur 

armonik orkestrası • (!,..": H F 
Anlar) ~ · · 

Neşeli tnUzik: 

zayi olmuştur. Yenisi verileceğinden mer11Rimde bulunmak üzere dün sa- Giren yere, Grip, ne:ı· 
zayi olanların hükmü olmadığı ilim 1 Lahki Senıplon ekspresile şehrimize le, baş ve diş ağnlan 
olunur. gelmiştir. 

girmez 
. 

1 
- K. M. v. Weber • Oberon } 

uvcrturu nhisarlar lJ. Müdürlüğünden: 
2

-n~&A~U-fuM~~-------------------------· de Portıcı, UvertUr 
8 - Franz Schubert. Rosamun 

de, - I inci ve 2 inci bale müziği 
4 - Mime .Maillart - Les Dra

gona de Villards, Uvertürü 

5 - A. Thomas: Mignon opera
lı UvertUrü 

Cinsi 

Motör (1!0 :~~Y
giı-lik) 

MotC>r (70 bey
girlik) 

Miktarı Muhammen 
bedeli 

1 adet 6950 

l adet 4500 

0/ 07,5 er.siltme eksiltme 
teminatı şekli aaati 

521.25 kapalı z. 10.30 

3::i7.50 açık eks. 11 

6 - J. Strauss _ Wein 'Veib und 1 - Doç marka biri 70 diğeri 110 beygit" kuvvetinde iki adet motör 
Gesang. yukaı da hizalarında gösterilen usullerle satın alınacaktır. 

22,30 Müzik (Opera aryaları • Il - Muhammen bedeli, muvakkat teminat, ekı;iltme saatleri hizala-
Pl.) rında gösterilmiştir. 

23,00 Son ajans haberleri ve ya- lII - Eksiltme 31/V /939 tarih.ine rastlıyan çarşamba günü kaba taşta 
rınki program. Levazım ve mubayaat şube~indeki alım 'komisyonunda yapılacaktır. 

23,45-24 Müzik (Cazband • Pl.) IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız olarak alına-
. CUMARTESİ 20/5/39 bılir. 

:a.ao Program. V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 13
·
35 

Müzik (Bir konserto-Pl) güvenme pnralarile müracaatları ve kapalı zarfları ihale saatinden bir 
ı4.oo Memleket saat ayan, ajans saat evveline kadar kanuni vc.:mikle birlikte mezkur komisyon başkanlı-

ve meteoroloji haberleri. ğına makbuz mukabilinde verilmesi lazımdır. (3430) 
14.10 Türk müziği: * 
1-Nışaburek peşrevi. I - Şartnamesi mucibince 250.000 metre düz beyaz kanaviçe kapalı 
2. - Ziya paşanın nişaburek sem- zarf usuUle ek iltmeye -konmuştur. 

disı: (Ey gül ne acep). II - Muhammen bedeli 38750, muvakkat teminatı 2906.25 liradır. 
3 

- Ziya paşanın nişaburek sem- Ill - Eksiltme 30/V /939 salı günü saat 15 de Kabataşta Levazım Şu-
disi: (Bin zeban söylersin). besi MüdiriyetJııdeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 

GRiPIN 

S~ğuk algınl~ğın_d~n 
n1uztarip bir aıley1 ıh
yakir tesirile iyileştirir 

:cı.u;ıw:ı 
Dalma yanın1zda bulu 

ur sa kendinizi grip•, 
sojluk algınhjlına, nez
leye karşı sigorta etmı, 
olursunuz. Aldanmayı
nız. Ral)b•t gören he 
••yln taklldl ve benzeri 
vardır. GRIPIN yerine 
başka bir marka verir 
ıerae , 111deHa r edde

dininiz· 

Şehzade, l{aleoderh&rıe 

. 
46,38 Dükkan ve OstUnde 

oda 

Çarıı 

Çar§ı 

Sahaflar 95 Dükkiı 

Yağlıkç1.;.ı:._ . 73-105 Dükkaıı' 
Beyamt, ~eKbanbaıı 
Yakup ağa Simltç, 3 DUkk!n 
Çarşamha, 1ievceğb ~ Dükkan 
Çarşı Emir~ah 

Kumkapı,/'· 'ısine 

10,12 ve 11 DUkklıı Clld> ! /"' . 
Hatuv 

Ça~ 

,_ 
tbrahinı pa.'.ıl 

Parçacılar 

Çarşı Kahvehane 
Çarşı Kahvehane 
B:::hçc.kapıaaDördUncU Vakıf lumm 
asma 1ia11nda 
Bahçekapıda DördUncU Vakıf banın 

1 asnuı. kahnWı. 
Bahçekapıda DördUncU Vakıf hanın 
1 inci kktında 
Ma.hmutpaşada Çuhacı h1tnı ikinc,i ~ 
adada · 
Rüstempaşa Mahkeme 

~ 

Kadirga, Bostan Ali 
Kumkapı, Çadırcı' 

Ahmet Çelebi 

Cami yanında 

Kırkçc~mc 

Seyh Mehmet 
Geyliini 
Beyazı: 

Bali pa§a yokueu 
Nefer 

Yalı köşk 

Külhan 

30 Dükkfi.n 
l7 Dükkln 

H 

11 

28 

40 

39 

12 

8 

29 

27 

8 
17 

DUkkAn 

DUkkiQ 

Od" 

Oda 

Oda -
Dükkan ve Ustilnde 
asma oda 
Burmalı han U~ kat
ta od{\ 
Oda ı' 

Ardiye 
Arsa ve ~arıııg 

I 

2 00 

t2 00 
15 25 
12 00 

~ 00 
4 25 

3 50 

ı 1)0 

27 00 

16 00 

16 00 

5 00 

3 00 
2 50 

.A JO 
l 50 

80 00 
1 50 

Yenikapı, l<atitı 

K~sım Taşçılar 82-30 Arsı 1 50 
·seneliği 

Lira 

K\.111Kapı, Şehsuvaı-- •J ıent 33 Deniz kenarında 
Bey Hisar dibı ila 75 t • arsa 400 

Yukarıda yazıh mahaller 9•10 se neaı mayıs sonuna kadar kiraya ve
rilmek ilzerc açık arttırmaya çıkan lmı§tır. lsteklileı· 30 mayıs 939 salı 
günü saat on beşe kadar Çenberlita§ta 1stanbul Vakıflar başmüdürlliğün· 
de Vakıf Akarlar kalemine gelmeleri. (3499) 

4
- Fahire Fersan: Kemençe tak- IV - Şartnameler her gfın sözü geçen şube ile İzmir ve Ankara Ba§-, 

ıimi. 
müdüriüklerinden 194 kuruş bedel mukabilinde alınabileceği gibi nü - EMLAK VE EYTAM BANKASIND.~N: 

5-Ahmet Rasiınin rast şarkı: j mune de görülebilir. 

b(Blr gönıu··me bı'r halı· perı·ş"'nın1a V 111··1 ·· ı·· t kl'f k b k • 
•k) • - ... , u 1ur u e · ı me ·tu unu anunı ves&ik ile 517,5 güvenme 

parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı 
6-Ali Rifat Bevin nişaburek ı:ar- -"l 

kı: (Meyledip bir)" • Zaı.ı. arın eksiltme için tayin edilen iÜnde eksiltme saatinden bir saat 
evveline kadar mezkur komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde 7 -Nişaburek saz semaisi. verilmesi lizımdır. •3240• 

14·40 Müzik (Neşeli pliklar-l'l.) _. 
15.30 Miııt küme mUsabakalan 1 - Şartnamesi rnucibince . (1) adet sigara paket makinesi kapalı 

(19 ınayı1 stadından naklen), zarf usulile eksiftmeye konmuştur. 
1'1.30 Program. Il - Muhammen bedeli sif (10,000) muvakkat teminatı (750) liradır. 
l7,35 Müzik (Dans saati) Ill - Eksiltme 3/Vll/939 pazartesi günü saat 10,30 da Kabataşta 
1815 ""' k Levazım \'e Mübayaat ~ubeai müdüriyetindeki komisyonda yanılacaktır. • .ı. ur müziği (Fasıl heyeti). r· 

1.
1
9.oo Konuşma (Dış politika M.- IV - Şartn:.mıeler her gün sözil geçen ~ubeden parasız olarak all-

ıselerı) na bilir. 
19·1~ Türk müziği: V - MUmı.kasnyn iştiraı< etmek istiyen firmalar fiatsız fenni teklif-
i - C::emi} Beyin kürdilihicazkar lerini münakasadan (l~) gün evvel tetkik edilmek üzere tiitün fabrika-

Peşrevi. lar şubesine vern!eleri ve tekliflerinin kabulünü mulazammın vesika al-

( ~ - Boğosun kürdilihicazkir şarkı maları 18.zınıdır. 
r Ouııer açın:~ bülbül olmui bir ka· VI - MühürlU teklif mektubunu kanuni \'esaik ile % 7,5 güvenme 
ar). parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı 3 

- Ş~rnsettin Ziyanın kürdilihi- zarfları milnakasa gUnU ihale saatinden bir saat evveline kadar ::OmisCiıktr 

4 Şarkı: (GUvenme hüsnüne). yona makbuz mukabilinde ''erilmelidir. (3475) 

~c-~Qauinp~~ ~rdnı-=======================~~~ 
5~ar şarkı: (Ne gelen var). Liseler Alım Satım Komisyonu Başkanlığından : 

ltıençe~ernk ~l Niyaıi Seyhun: (Ke-
6 a sırnı) 
-A . Nev'i 

Miktan 
Kilo 

Muhammen Fi 
Kr. Sa. 

tlk teminatı 
Lira Kr. kı: (A. rtakinin kürdilihicazkAr c:ar-

y dalgaı 7 -------------- -----------
? - ,. anırken) • Tereyağı 2800 115 Ul 50 

v lSilin kür . 
lııtiat. dilihicazkir su •• SU-t------~9000 12 588

--
31

-

t 
8

- Dedenı Kile yo~rdu 15300 adet :S 
lrlar gU}dü .~ uşşak ıarkısı: (Ajla- ----~~--------
9-ır türler). Yumurta ~&>000 adet 1 TS 580 12 

ıca:ı tü 
lf5aı9~... rktı: (Sürmelimin 

•uıe) 
lo_

0 
lt!r SPr 1'rdanfyı türkü: (Ey aeren· 

2t'' en er), 
1 tnemı k 

"• lllet e et saat ayan, ajanı 
2o.ı" eoroloji haberleri. 

u 'l'ern ·1 
Cotthe. aı 1 (Werther) Yuan: 

tı.10 ~ 
''ik~t \'e ~ın, tahvUA1, •ambiyo • 

at... ıır,at eorsaaı (Fiyal-). 
21.Jo lt.~'}J. pllklar • a 

~t'f: ~ ~ (le~ cwı..aw. 
.. , Atık~ 

Komiayonumuaa bağlı yatılı liselerin 1 Haziran 939 günUnden 31 Ma· 
Y,Jll 9'° gününe kadar yukarda yazılı erzaklardan tereya}ı Haydarpaşa 
lf&e8inden maadasına ve yumurtaya verilen !iatlar yUkser görüldüğün. 

dft 11üt ve kise yofurduna Haydarpaşa lisesine verilen fiat yüksek gö
rUldilğU diğerlerine talip çıkınadığından pazarlıkla ihaleleri 24 Mayıs 939 
çal'§amba günü sabahı saat 10 da Beyoğlu istiklal caddesi 349 numaralı 
alını satım komisyonunda yapılacaktır. 

!etekliler ilk tmninat m11kbuzu ile ve Trcaret odasının 1.eni yıl vesika
sil• belU gUn ve saatte komisyona gelmeleri. 

ıarqı,ameY.f görmek ve liseler m uhasebeclliğ:i veznesine ~atırılacak 
~&t ;ı.~ -1mU için Galatasaral lisesine mUra~tları. 

,(SlS19! 

SATILIK EMI~~~ · 

270 

271 

272 

273 

274 

275 

276 

277 

278 

279 

280 

497 

~99 

532 

561 

562 

1887 

1088 

YERl ., J 

Heybelinda Değirmen sokak 
No. 2 mükerrer 
Heybeliada Değirmen sokak 
No. 2 mUkerrer 
Heybcliada Değirmen sokak 
No. 2 mikerrer 
Heybeliada Değirmen sokak 
No. 2 mükerrer 
Heybeliada D~irmen sokak 
No. 2 mükerrer 
Heybelinda Değirmen sokak 
No. 2 mükerrer 
Heybeliada Değirmen sokak 
No. 2 mükerrer 
Hcybeliada Değirmen sokak 
No. 2 mükerrer 
Heybcliada ~rmen sokal 
No. 2 mükerrer 
Heybeliada Değirmen Sokak 
No. 2 mükerrer 
HeybeJiada B. cadde sokak~ 
No. 62 
Eski Beylcı beyi yeni Bostanch. .,,,,, 
başı Abdtlllah ağa Hacı Ömer 
ef. Ve tstavriz sokak eski No. 
5 yeni 7 
Bostancıbaşı Abdullah ağa 
Mah. Rasim ağa sokak eski & 
yeni 4 
Fatih KeçeciJer eski Karaba4 
Mah. Safahçeşme sokak eski 
36 mu. yeni 82 ve 84 
BUyükada Nizam, Nizam so
kağı ada 208 pareel 8-
BUyUkada Nizam Apklar yo
lu No. 2 
BUyUkdere Frenk kilisesi so
kak eski 8 yeni 37 
Büyükdere Büyükdere cad. es. 
ki 99, 101, 107, 109 yeni 98, 
102, 104 

281 Hcybeliada B. caddesi sokak 
No. 63 

Kıyıveti 

TO.-

u8.-

65.-

t2.-

35.-

40.- . 

j 

56.-ı 

61.--

85.· 

4.' ·-

~12.-

810.-

357.-

, 
2.71 

120.-

121.-

76.-

2499.-

~ 
174.-

r. 

. 
Nev'i -Arsa 

'ı.rsa 

Arsa 

An:a 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Ars 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

'farla 

Tarla 

cSa 990/19200 
His. 

Arsa 

Çamlık 

J..rsa 51/84 Hil. 

• Arsanın 51/ 80 his. 

,,,,. ,,, 
Arsa dörtte üç his. .. 

Mesahası 

235.54 M2 

• 229.80 M2 

218.88 M2 

169.47 M2 

U5.fi M2 

20~.ıt7 M2 

%82.65 M2 

305.63 M2 

564.73 M2 

285.52 M2 

76.40 1\12 

1097.- M2 

..... 
Hektar 7870 M2 

238.- ıd 
I 

482.- M2 

624.63 M:~ 

.2oı.s1 M2 

147.64 M2 

Oepozito 

14.-

11.6{; 

•8.-

8 '° 
1 ..• 

8.-

' 11,20 

l2,20 

!7.-

8.40 

64.40 

62.-

71.40 

55.-

24.04. 

24.20 

lj,20 

499.60 

84.80 

Adres ve tafsildtı yukarda yazıl an gayrimenkuller peşin para ile ve açık arttırma usullle M .. llacakt.ıı, 
lhale 26/~/939 cuma günü saat ondadır. tsteklilerin bildirilen gün ve saatte depozito &kOlll, nUtua ta 

keresi ve Uç kıt'a vesikalık fotografla birlikte ıubemil emlak servisine gelmeleri, ~278) 



.. 

'arfaı 1 

GUzelllöinlz lcin 

KREM BALSANİl 
KANZUK 

86tün dünyaca takdir edil
miş sıbbt ırll:ıellik kremleridir. 
Gece için yaih, gündüz için 

yağsı:ı ballı acıbadam 
çeıidleri busust Yazo ve tfip
lerde utılır. 

lNGİLlz KANZUK 
ECZANESi 

IST ANBUL - BEYOLİLU 

• 
-1 

Mayıs Sayısı 

BUGÜN ÇIKTI 
Bu Sayıda: 

Milli el işlerimizden renkli 
olarak zeybekler büyük 
bir haftada orneklerile 

beraber. 

fyi bir 
Daktilomusunuz? 

20 den fazla canlı, Faydalı 

mevzularla baıtanbaşa renkli 
40 Sayfa ayrıca 8 Sayfalık 
bir ek, büyük bir örnekler 

paftası 

- Fly tı t5 Kuruştur. 

y 

• 
Y E N f .S A B A ff · 

HAYAT; HEYECAN ve NEŞ'E İLE KAiMDiR • 
oktorlarımız Tasdik Ederler ki Haatahklaninızın ÇoQu Ruhidir. 

Zaaftan, cesaretsizlikten, korku
dan, melankoliden, ümitsizlikten, 
Menşei ise kansızlığın meydana ge
tirdiği durgunluk dediğimiz heye
cansızlık ve neşesizliktir. Bugün 
hastaneleri boşaltacak yegane ilaç 
da budur. Heyecan ve N eş'e. 

Bir hastaneye gidiniz, hastaların 
elemlerini, endişelerini, güler bir 
yüz ve itimadla kaldırınız, yani 
durgun ve yorgun kanlarını hare
kete getiriniz; derhal yatakların-ı 
dan kalkarlar, evlerine koşarlar. 

İşte insan makinesine maddi ve 
manevi bu kudretleri vermek, ha
yatı saadetlerle geçirmek, her te
şebbüs ve azimde muvaffak olmak 
demektir. Bu da mevsim değiştir-

~ rrtelerinde kanın kırmızı yuvarla
cıklarını tazeleyip ~oğaltmak VI? 

tabii bir şekilde harekete getir
nıeKle olur. Bu yüksek kudreti sizlere ancak; Fosfarsol, Kan, Kuvvet, İştah şurubu te~in eder. Fosfarsol: 
Tatlı bir iştah verir, kanı, kuvveti çoğaltır. Zeka ve hafıza parlatır. Görmek. Koklamak, işitmek hassala
rını arttırır. Sinır ve adaleyi sağlamlaştırarak uykusuzluğu ~ve fena düşünceler.i. giderir. Mide ve Barsağı 
tenbih ederek, muannid inkıbazlan geçirir. Bel gevşekliği ve ademi ik1ıdarda biiyü}f rol cı;vnar. Velhasıl, 
insan makinesine lazım olan bütün kalori ve enerjiyi vererek, hayatı ncş'e ve heyecan içinde yaşatır. 

FOSFARSOL'u diğer mukavvi liAçlardan ;;;ayır •• tc:şhc h ssa: 
Devamlı bir surette kan, kuvvet ve iştiha temin etmesi ve ilk kullananlarda bile azami bir hafta içinde 

tesirini göstermesidir. Yüce Sağlık Vekaletimizin resmi müsaadesini haizdir. Her Eczanede bulunur. 

ıjiiiii ________ ~-----liliiiiiii--iiiiiiiiiiiiiimiiıliiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiii' 
\ Zührevi ve cilt hastalıkları 

1 Or. Hayri Ömer 
' Öğleden sonra Beyoğlu Ağacamii 

karşısında No. 33 Telefon 41358 

tsta.nbul Asliye 4 üncü Hukuk 
Mahkemesinden: 

İstanbul Muhakemat Müdüriyeti 
vekili Ziya Muzaffer tarafından Fe-
nerde Hızır çavu§ mahallesinde mes 
cit sokağında 17 sayılı evde oturan 
İbrahim aleyhine 938/ 2745 N. ile 

Her yerde 

Traı olduktan sonra cildinize 
krem s ürmeviniz 

E 
f raş bıçakları cıldi yumuşa

tır Ye yüzünüzü pamuk 
~ibi yapar. 

traı bıçaklarını 
\5rarJa is!eyini:ı. 

~~n~hl~ewal~~dnMın~n~==~==g====g======~==~=====~ 
dolayı müddaaleyhin yazılı adresi- meye gelmediği veya bir vekil gön

dcnnediği takdirde hakkında gıyap 

4& 
· 19 MAYisl?:. 

ADYO 

birnOk 
Yemekleri müteakip her gece 

yatarken temizlenmeyen dişler 
mikroplar -t Ye onlar derecesinde 
mu:r:ır ohn yemek kırıntılarına 
muzır tesirle:ine maruz bırakıl
mış, demckt r. Geceleri ağı:z 

dahilinde 35 dereceye vaun 

dOtUo hayat imtidadınca dişi•· 
rin glizelliğini ve sağlamlığını"' 
temin eder. ANCAK: Bu ga
rcatiyi elde edebilmek içindir 
leri « RADYOLIN » ile sabah, 
öğle ve akşam her yeitlek teıı 
ıonra muo tazama11 fırçalaaıak 
lazımdır. 

hararetle '>u mikroplar .-e ıalf' 
ifrazatı büy"''k tahribat yaparlat• 
Geceleyin fo ı;alanmuıi ihmaJ 
edilen dişleri ıa ':ahleyiıı temiı· 
lemeğe kalkışmak, kırılaabiı 
vazoyu cilalamağa uğraşmalf 
tan f.ıırks zdır. Bunun için: 

Sabah Öği.e vo Akşam her yemekten sonra günde 3 det, 
.. ...... ~ 

• 

•• 
ne davetiye gönderilmiş ise de müd
daaleyhin ahiren ikamet ettiği ma
hallin bilinemediği davetiyesine ya
zılan meşruhattan anlaşılmış ve is
tek veçhile ilanen tebligat yapılma- 1 

sına ve bu husus için kendisine yir
mi gün mühlet verilnıcsine ve mu
hakemenin 19/ 6 939 günü saat ıs~ 
talikma karar verilmiş olduğundan 
yukarda adı ve adresi yazılı müdda· 
aleyh yazılı giln ve saatte mahke· 

karan verHeccği ve bu baptaki da- :;:::...-'.: 
vetiyc~n de mahkeme duvarınaa- ~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

..,. ··q·•. ~ ,,., ;•ı. •· ... ·"':' 

' 

• 

sılmış oldu6"ll ilan olunur. 
(938-2745) 

ADALARA GÖÇ VAPURU 
10 Mayıs 193) tarihi.lden itibaren ikinci bir ilina kad.ar 

Cumartesi, Pı zartesi, Çarşaoba günleri köprüden ıaat 11.30 da 
Modadan 12.00 de bir Yapur kalkacak tekmil Adalara gide· 
cektir. Göç sefcrile naklolunan tşya 0;; 50 tenzilita tabidir. 

istanbul Valiliğinden: 
i - 19 Mayıs Gençlik ve Spor bayramı, Fenerbahçe stadyomundtı 

okullar ve spor klüpleri, Beşiktaş, Bakırköy, Beyoğlu, Ş~li, EminöııUı 
Fatih, Şehremini, Kadıköy, Üsküdar, Eyüp, Şilede Halkevleri, Adalat• 
Beykoz, Sarıyer, Silivri, Yalova ve Çatalcada kaymakamlar taro.fmdatl 
hazırlanan programlara göre yapılacak müsamere ve spor hareketıeri16 

kutlulanacaktır. 

2 - Fenerbahçe stadyomundaki merasim damgalı davetiyelilere 

mahsustur. Yer mahdut olduğundan elinde davetiyesi bulunmıyan biO 
kimse almmıyacaktır. 

Davetiyesiz olanların stadyoma kadar zahmet etmemeleri lazımdır· 

3 - Diğer yerlerde yapılacak merasim davetiyesizdir. Herkes işti 
rak edebilir. (3474) ~ 

Sayın Müşterilerimiz: 
Tokalon ıemi vazolarının müaab:ıkasına ait ikramiyeleriD 

vürudu geç kaldığından keıidesi tehir edildiğini ve bilahare 
yapılacak keşide tarihi ayrıca gazetelerle ilia edileceğini beyan 
ve bu mtcburi teahhurdan dolayı mazur görmeizi rica ederi:ı • .................................... ~---~~ 

Devlet Demiryolları llanlan 
Muhammen bedell 891 lira olan Komodin, resim sandalyaaı (dönerJı 

tabura, iki gözlU storlu dolap, döner yatar koltuk ve 4 metrelik çift tıJıtl 
merdiven gibi ahşap eşya 26/~/1939 cuma günU saat (10,30) on buçu1'tt' 
Haydarpaşa gar binası dahilindeki komisyon tarafından açık ek.Si1ttJ1

6 

usulile satın alınacaktır. 

Bu i" girmek istiyenlerin 66 lira 83 kuruşluk muvakkat temına.t ~ 
kanunun tayin ettiği vesikalarla birlikte eksiltme gUnU saatine ıca.0" 
komisyona müracaatları !hım.dır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadll'· 

l!!!S . _ (28:J!!3~ 
Sahibi: Ahmet CemateJdID SARAÇOQLU ı 

Neşriyat müdUrti: Macit ÇETtN Baaıldığı yerı Matbaai EbUzzi)'S. 


