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GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 

J. Ananyadi Mahdumları 
laL Yenlpoat.n• c•d. No. •• 
MHıim'ik yünlü, ipekli, pamuklu hi Gmum 
kum•tlannızla t uhafiye ve cihaz takım· 
larınızı emniyetle tedari'< edebilirsiı iz 

e Vek ilim·izin ALMAN-iTALYAN ASKERİ PAKDI 
im . Beyanatı DUN BERLİNDE IMZALANDI 

M 

Fuat Ağralı D~n Mecliste 939 Yı_lı iki Hükômet "Hayati Saha,, lar!riı 
Bütçesini İzah Etti Temin Ve Sulh İçin istikbalde 

~DkOmet; meclisten 58 milyon liralık fevkalade iahsl- Müşterek Hareket Edecekler 
sat da istedi. Bunun 26 milyonu müdafaa işlerlne aittir 7 .Madde ilk Paktm Mühim Esaslan 
~~ sene Bütçesinin en Bariz Vasfını, Milli Müdafaa 
:~etlerinin Azami Derecede Düşünülmüş Ve Kar
~!1111 Olması Teşkil Etmektedir. - Vergi Nisbet
lennı indirmek hususunda mesaimize devam Edeceğiz,, 
Yııı bltca 938 den Muhtelif M~b;;;farın Tenkit 
11 milyon lira fazlasilİ Ve Taleplerde Bulundular 

260 milyon lira . · 
1 Ankara, 22 (Telefonla) - BG)'flk Bir Meb'usu; Murad Sertoğlunun gazetemizdeki 
, ~ ~!:n~~ıh mı: bir yazısını mevzuubahs ederek kimsesiz kadınlara 
: llaliye Veldlt Fuad Alralı ~ü~ yardım edilmesini istedi. General Kazım Kara· 
llaaebeU .. h. be b beki 
lnUftur. e mu un yanatta ulun- r uzun bir . i>c-yanatla temennilerde bulundu ... ~~-::;------...... --------

.aw&aliye VekUimis nutkuna ıu.\u. ~~~ 
retle bapamııtır: 

tıs- S.yuı arkad,.lanm: 
Ytlbek tetkik ve tasvibinize arz

olunan 1939 mali yılı bütçesi 1938 
• tSn ... 3~ • .., .... 

Yalova 
Kaphcalan 
'Yazan: H&ae,in Cahi• yAı.çıN 

Yalova kaphcaiannın Sıhhiye 
l'ekAJettne raptedilmesi ve müsta
kil bir mudürlük halinde idaresi
bin düşünülmesi memnuniyetle kar
:&llacak bir harekettir; Yalova 
.,:bcaları işinin doğru ve salim 

8 ! 0la girdiğinin müjdecisidir. B. Muhidclia Oıthdai dlaldl ~uhakemede reisia bir saa ini diaayo' 
ır kaplıca idaresinin bir hüktl-

ı.aeı 1ti ~lijde düşünülmesini az 8. S . . · I M h k . 
Çok l•yrÜabil birşey olduğunu iti- ır u·ııstıma u a emesı 

~.ı .. :::..,~:: M Ostu··ndag., Şah·ıt 
~uıneıt. ve Türk sosyetesi memle- • 

l'bıin ·ı:·ps~~lf flaalid"yee sakhn~l~ s f ı· ı o· 1 d. . 
lbii ını can anırma ıçın 1 a 1 e 1 n en 1 
lan stesna hamleler zahmetine kat-

Belediye Eski Makine Şubesi Ma
dür'il Nusretin Muhakemesine 

Dan Birinci Cezada Bakıldı 
--c:ı-=---

bu tnak mecburiyetindedir. Çünkü 
~devre bizim için tam normal bir 
ta~ ~ sayılamaz. Bilhassa bizim 
~ •ınaz. Bilhassa bizim gibi f erd
itt ·eki teşebbüs kuvvetini inkişaf 
~emiş, sermaye toplantıları te
len etmemiş ve aerşeyi hükumet
kettebeklemeğe alışmış bir memle
~11\ı an~ak devlet bir teşebbüs 
~ ett gösterebilir. Vazifeyi ihmal ve suiistimalden, lddiaya göre maznun, makine şu-

lbı ~!~va kaplıcaları ile meşrutiye- hilifı hakikat beyanda bulunmak- besi hesabına satın alman yemizlik 
~ oqs; zamanlannda müteşebbis tan suçlu Belediyenin eski makine kamyonlannm alındığı Mersedes 
~~d~ meşgul olmağa başlı· tubesi mUdUrU B. Nusretin muha- Benz acentasmdan kendisi için de 
lleb· hır şırket teşkil etmiş ve ec- kemesine dün, Asliye birinci Ceza - bir hususi otomobil olmış, fakat 

Berlin; a2 (A.A.) - B. Von Rib
,.;.a.rop ile Kont Ciano, BafvU&let 
Süfera salonunda saa.ı 11.06 da İtal
yan • Alman askeri misakını imza
lamışlardır. 

İki nlzır, radyo. tle neşredilen hl· 
tabelerinde lllihver deYletlerintn 1eA> 
sanüdünden ve mentaıtlannın her 
.gün d.t:1ı ziyade sıkılaşan birlilin
den bahsetmişlerdir. 

· Paktın esaaı 
Berlin, 22 (A.A.) - Alman • İtal

yan paktında Alman - İtalyan hudu
dul1un daimi olarak tesbit edilmif 
oldutu kaycledttnaeırtedir. Alman ve 
İtalyan milletleri hayatt iahatannı 
temin ve sulhu idame etmek üzeri 
istikbalde mü9tereken hareket et
mive karar vermişlerdir. 

Pakt, 7 maddeyi ihtiva etmekte
dir. 

3 üncü maddede, tarafeynden bf • • 
dl bir ihtillfa süri!klendiği takdir 
de diğerinin bütün hava, kara ve 
deniz kuvvetlerile derhal ona yar-

'~ ...... , ~ itwt~n ••vhda l 

M. Çemberi ayn bu ittifakın 
Balkaa paktı t eah h ütlerimize 

enrel o1amıyacağı 1 ıiiyledi 
Londra, 22 (A. A.) - Reuter bil· 

. diriyor: 
Başvekil Chamberlein, Avam "Ka

marasında sorulan bir suale ceva -
ben aşağıdaki beyanatta bulunmuş
tur: 

cTUrkiyenin Balkan paktından 
doğan teahhUtleri, Türkiye için bi
rinci derece ehemmiyettedir. Benim 
bildiğime göre, lngiljz - Tllrk dek
llrasyonu, TUrk h11kUınetiniD. Bal
kan paktı ile alikadar teabhUtleri
nin ifasına engel teşkil edecek su -
rette tefsir olunamaz.• 

Belediyede yeni 
Bir yolsuiluk 

Elektrik llmb• l•n dlrek
lerl kaça mal olmu,? 
Vali Muhittin Üstündağ zamanın-

Hitler Mmaa Bqkamuadaaı General Keitel ile Frum • acla
duaclaki iatillklmJan gezerkea 

1spanyanln Yeni 
Ankara Sefiri Geldi 

İspanya hükumetinin yeni Türki
ye Elçisi M. Carlos Lopez Doriga ve 
refikası dün sabahki Semplon eks
presile şehrimize gelmişlerdir. 

Yeni sefir, istasyonda Fr.Jnkonun 
eski umumi ajanı M. Palansia ve İs
panyol Konsolosluğu erkim tarafın· 
dan karşılanmıştır. İstasyondan doğ· 
ruPerapalas oteline inen sefir, ken
disini gören İstanbul Matbuat mü· 
messlllerine şunları söylemiştir: 

- Türkiyeye elçi olarak gönde
rildiğim için çok bahtiyanm. Uç 
dört gün kadar İst.anbulda konso
losluk teşkilitile meşgul olduk'tan 
ve selefim M. Palensiadan işleri 

devarldıktan sonra itimat mektubu
mu Türkiye Cümhurreisine takdim 
etrtrek üzere Ankaraya gideceğim. 

' 

Türklerle İspanyol milleti arasın
da ki dostluk çok eskidir. Bu tarihl 
münasebetleri daha ziyade inkişaf 

ettirmek için bütün gayretimle ça- Y -Ilİ lspa•ya sefiri M. Char-
• Sııııu ~ unri! saytamu:da) lea Lopez Doriza 

............................................................ .......... ,, .......... . 
H E R S ABAH 

da İstanbul Belediyesi ile Elektrik A/ G l 
Şirketi arasında İstanbulda yollara.ı man azeteci erinden Bir Rica 
dikilecek 2000 elektrik lambası için Bir Alman muharriri: cEğer Al· cak müşterek dökUlmUı kanlann 

bir mukavele yapılmıştı. mantar olmasa Türkler Çanakka • kudsileştirdiği bir sili.h arkadaşlığı. 
Bu mukaveleye nazaran dikiılecek leyi kazanamazlardı> demi§. na dil uzatmıya kimsenin hakkı ola· 

.....'. Bennayesini memlekete geti· da bakılmışbr. (Sonu 3 Uncu sayfamızda) ~-"it y #"'""'' ~ i•-, r•• .,.,vfrııda 1 

llıiftt. alova'yı ihya ve tesis eyle- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! •-----------

Biz burada Alman gazetecisinin mıyacağını söylüyoruz. Aksi tak • 
bu kuru iddiasının hakikate ne de- dir<ie, Çanakkalede can veren Al • 
receye kadar tevafuk ettiğini araş- man neferlerile beraber Fransa cep
tıracak değiliz. Münevver bir insan besindeki tazyiki hafifletmek için 
ohnası lizımgelen bir muharririn Stıven kan•lmda, kızgın Sini çöl· 
nasıl dili varıp ta böyle çiy bir id • lerinde mttbarek kanlanm dlkmillı 
diada buhmabildlğtne sadece faltı· Sarıkaıme eepheainde doliarü en 
ğımızı söylemekle iktifa edeceğiz. vermiş olan Ttlrk şehitlerintıi eleleı 
Zira biz Türkler unutmuyoruz ki mUntekim birer hayalet mehlbetilt 

'- Tepede gördüğümüz ve ge- D • HA d• ) 
--leneye gelinciye kadar büyük anzıg a ıse eri 

~~;=~~Leh Hükômeti Dün 
~ için kurulmuş muvakkat bir 

~ı:.ı..~~ '= ~; Bir Nota V.erdi 
ttJ.ı:. elinde inkişafına sed çek· 

~~llriy• hllldunetl ifte Yalo- Al D • GJS k 1 • • ~ beyıe bir vaziyette buldu. Bu- manyantn QRZlg umrif ıeTIRI 
biç lllegul olmıy~billrdL Fa- Al .J E .J. • E •ı • 

.,_ .... .,.. Cllald YAI.(D masınaan naıf e dı ıyor 
1 inci l&Jfımı•a> (Y U111 3 lbacl • yfamuda) 

Komitacılar 
Pefinde ··-Yazan M Sıfır Almanlarla dört fa kadar sene o- ~ muharririnin k81'Ş181D& di. 

1 ı muz omuza dövüıtUk, onlarla uzun kilmelerindell korkulur. 
yıllar sili.h ve mihnet arkadaşlığı Alman meelekdqlanmızdan rica 
ettik. ediyoruz: Siyaset yapın, propagan· 

Şayet bugün mütekabil mi1U da yapın, bu, sizin hakkınmfır. Fa· 
menfaatlerimiz bizleri birbirimiz - kat dört sene süren bir sillh arka· 
den ayınyorsa bu mevzu Uzerindc dqlığına dil uzatmayın. ÇlinJdl ya1. 

wvv~,_._,~ Alman meslekdaşlanmızla istedik· mz buna hakkınız yoktur. 
leri kadar milnak81aya hazım. An· A. CEMALEDDIN SARAÇOGLO 

Hayabnıa 15 senesfoi Make
donya komitacılarile boiUfa· 
rak geçiren Bursalı Atet Ahmet 
Çaftfmı banıkulide maceralan 
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Limanlar Umum 
Müdürü 
Ankaraya Gitti --Denizden Bir Hintli As-

k C d • Ç k t k Yeni teşkilatın proje'.er~ bugünlerde er ese ı ı armış ı mac'iste görüşillecex 
• Evvelki gün Ankaradan şehrimi-

ş . . . • • 1 ze gelmiş olan Limanlar Umum Mü-

1 m dı De Bızı Bır Korku Almış... dürü Raufi Manyasi ve Müdür Mu-

y 
. • • ., avini Hamit Saracoğlu tekrar Anka; 

a Cınayetı Bıze Yuklerlerse ? rala gilmişlerdır. Umum Müdür ye-
ni teşkilat projeleri encümenlerden ---e::> c:c:::.::.----

Ccpanc sandıklarım arabaya 

- Sizi gördük tc onun için so -ı ba ile bekliyen Çavuşa kavuşmuş-
kulduk. Milsaadc dileyjp te .iskele- tuk. 
nin altını ve rıhtımın kenarlarını 

da arnştırnc:ılttık. 

çıkarak !Mecliste görüşüleceği müd
det zarfında Ankaradn bulunacak· 
tır. Hazirandan itibaren faaliye~c 
başhyacak olan teşkilat etrafında 
Münakale ve Muhabere Vekaletin
den yeni direkti!lcr alacak olan u
mum müdürün önümüzdeki hafta i-

Ok yucularımız 
!iJ.or ki : 

' Açıkta Kalacak 
Belediye 
Memurları 

Cevalnnı bulamadıfiımız 
bir suzl . 

Muhterem c Yeni Sabah~ ın 18 
Mayıs tarihli nüshasında cHer Sa-. 
bah, sutunundaki (Nüfusumuz na
sıl artar?) yazınızı takdirle okudum. 
Bu hususta ehemmıyctli bir ciheti 
de misalle kısaca hatırlatmak iste
rim ki - lUtfedip - etraflıca nazarı 

dikkati çekesiniz. 
Mesela: (100) lira maaşlı bir me

mur mütekaidı farzecliniz ki çocuğu 
olmamıştır. Bu zat öliince karısına 
(50) lira m•aş kalır. Buna mulrnbil, 
ayni maaşh bir mütekaid \'e 1 
dört çocuklu bir kadın farzedelim: 

Bunlara nasıl tazminat verilecek? 
İstanbul'dn yeni bütçe dolayısıle 

açıkta kalncak olan memurlar tesbit 
olunmuştur. Bunlara 29 mayısta 

tebligat yapılacaktlr. Açıkta kalacak 
memurlar evvelce yazdığımız gibi 
80 kadardır. 

Tercüman, sözlerimi kendi dilile 
zabite anlatmıştı. O sırada ızabit, 
gerçekten çevik bir bnreketle kayı
ğımıza atlamış, elindeki elektrik 
fenerinin ışığını gezdirerek köşe, 
bucak bakmıştı. Hakikat 'kayıkta 
birkaç kangal ip ve üç çift kürekle 
bir kancadan b şk~ hiç bir şeycik
}er yoktu. Zabit, f nerinin ı§lğını 
sıra ile yüzlerimize çevirdikten son
ra, yine ayni çe\'iklikle sıçrayıp is

yüklemiş, tarlaların içinden geçe -
rck Bağdat caddesine girmiştik. 

O esnada Bostancı tarafından ko -
şarak gelen bir adamcağız yanımı
za sokulmus ve soluk soluğa: 

- Çocuklar. demisti. Ahmet ça
vuş hanginiz? 

çinde şehrimize dönmesi beklen- Bu zat ölünce karısına ve çocukh
mektedir. rına (onaltışar) lira kadar bir ma

Yalnız kadrolard .. n açıkta kalan
lar bu mıktan tecavüz etmektc-dir. 
Bunlardan bazıla rı Belediyedeki j 
münhallere tayin olunduktan sonra 
bu 80 kişi tamamen açıkta kalacak
lardır. Bu memurlara 1 hazirandan l 
itibren iki ay tam maaş verilecek ve 
açıkta kaldıklarının üçüncü ayıp· 

dan itibaren yarım maaş verilecek
lerdir. 

keleye çıkmıştı. 
Çok saf ve temiz yürekli bir in

sanmış doğrusu. Sözlerimize inan
mış, oraları araştırmamıza da müsa 
ade vermişti. Biz rıhtmı boyu ilerli-, 
yor \'e kanca ile denizi :yokluyor -
duk .. Zabit te tercüman ile bir şey
ler konuşuyor, gözleri denizde ol -
duğu halde kayığın yanısıra ilerli
yordu. Tam iskelenin önünde, ucu 
bir şeye takılan 'kanca birden ağır
laşmıştı. Biraz asllınca ne çıksa be
ğenirsiniz? Enine boyuna, iri yan 
bir Hintli. Hemen asılmış, tercü -
mana da bağırmıştım: 

j - Efendi, burada bir ceset \"ar. 
Zaten onların da iskele U2erindc 

Ad~cağızın halinden belli i~ 
bir kara haber vereceği. Soğukkan
lılıkla sordum: 

- Sen evvela kendini bildir bize 
hele. 
- Ben bakkal Giritli Mustafayım. 
Yüzbaşı Mehmet Ali Beyin de ar -
kadaşıyım. Yabancı değiilm çocu -
ğum. Çabuk karşıki tarlaya çekin 
arabanızı. Hem Bostancı, bent de 
Erenköy yollarında memurlar bek
liyor sfai. Biraz daha geciktiğiniz 

takdirde gelip bu tarafları da araş
tırmaları ihtimali vardır. Haydi ço
cuklarım, Allah kuvvet versin si -
ze ... 

Şehrimizde bulunmakta olan De
nizyolları Umum Miidürü İbrahim 
Kemal Bayburn da idarenin faaliye
ti etrafında bazı ihzari hazırlıklar 

yapmaktadır. 

Vali Ankaraya gitti 
Veli Ye Belediye Reisi Doktor 

LUtfi KH'~ar dün .akşam yanında 
Belediye Muhasebe Müclü'rii Muh
tar olduğu halde Ankara'ya gitmiş· 
tir. Vali Ve Belediye reisi Ankara4 

da Gnc k 4-5 gün kalacak ve şeh!r 
bütçesinin Dahiliye Vekaleti tara
fından tasdiki işile meşgul olacak
tır. Vali aynca Belediyeler Banka
smdan alınacak 5 milyon lira mese
lesile de meşgul ohı.caklır. 

vvvv.~""-"A.rJ".rJ".,,...,....,,...,...VV'VV'V'VV'V~~ 

BELEDIYD>Z : 

aş kalır. Çocukların ya zamanla ysj 
cıhetinden, yahut e\•lenmelcri \·eya 
ölmeleri sebcplerile msaş hakların
dan sakıt olmalan üzerine bunların 
maaşları devlete ıkalıyor ve annele
ri (16) lira maaş almakta devam 
ediyor. 
Şimdi, bir çocuk bile ye~iştirmi

yen a ·ni derecede bir memur karı
sı (50) lira alsın da memlekete dört 
çocuk yetiştiren ve bunun için bir 
çok zahmete ve maişet derdine ka!
lanan bir anne neden (16) lira al
sın? 

Şayet çocukların analarına var
dımları gibi bir düşünce varid gö
rülüyorsa bu düşünce sakattır. ıi

ra olur ki çocuklar ölürler. Yahut 
öyle çocuklar olabilir ki (me;:elS 
evlenemiycn kızlar vesaire gibi) 
anneden y~rdım bile beklerler. 
Haydi çocukların annelerine var

Nakledi!e cek memerlar dım ettiklerini ae kabuı edelim~ bu 

İstanbul Beledi,)•esinde 20 memur 
arasında nakiller yapıhıcaktır. Bun
ların esamisi tesbit olunmuştur. 

Yeni yapalan evlerde na
ati oturulebllecek? 

takdirde bile memlekete dört ço
cuk J ::!tiştirmiş bir ana varsın ekti
ğini biçsin; hem kocasından kalan 
maaşı alsın, hem evladlarının var
dımını görsün. Bu onun hakkı· de
ğil midir? 

Bana öyle geliyor ki nüfus sh·.ı
setinin ve milli şıar ve .adaletin tam 
icabı şöyle olmalıdır: Çocuksuz ana
ya kalacak cramil ma•şını geÇmi
yecek maaş miktarının, maaş hak
kından sakıt kalan çocuklardan ana
lara intikal etmesi \."e ;&ncak 'fazla• 

Açıkta kalacak memurun çoğu\ 
muhasebe k:ıdrosundandır. Heye i 
Fenniyeden açıkta bırakılacak me
mur yoktur. 

Süt Mes0l~si -Tetkik heyeti aUtçUlerl• 
va satıcdar la temas 

ediyor 
İstanbul süt meselesini tetkik e

den Ankö.ra Zıraat Ens:ı:üsü Sütçü

lük profesörünün riyaseti altında'<i 

heyet, dül) .Sütçüler Cemiyeti heye~i 1 

idaresinden bazı zevatı celp ile din4 

1emiş:ir. Heyet, bu arada İstanbul-

cla süt iş1erile me gul olan bazı bü- ı 
yük tüccarları da dinlemek niyetin-

dedir. Bunlar da heyet tarafından l 
yakında celbolunacak!ardır. 

istanbul'da süt alınan 5000 inek 
\'.ardır. Bunlar için bir ahır mmta- l 
kası hazırlı1mak ve bu mıntaka hari- ı 

. cinde inek barındırılmasının yassk 

ettirilmesi düşünülmektedir. İstan- ı 
bulda süt meselesi hallolunduktan 
yani fabrık;a tesis olunduktan sonra 
Süt tevz.ii için bir tek bü~iik merkez 

yapılması kararlaş!uılmıshr. Bu 
merkezin Salıpazannda i~-ası hak
kında ıtetkikat yapılma'ktıtdır. 

Mütehassıs he ·et bir hafta sonra 
kat'i kararını verecektir. j 

' toplanmasının sebebi bu imiş. iki 
saat evvel bu 'Za\-alhyı değiştirmek 
üzere gelen nöbetçi, arkadaşını bu
lamayınca gidip zabitine haber 
~·e~iş. lşe, polis zab\ti el koymu~ 
ımış. 'J1 rcümanın emrile, cesedi 
~fipavri'Ji ile beraber kucaklamış, 
ıskelenin U2 rine çıkarıp uzatmış _ 
tık. Ne yalan söyliycyim, iste 0 va
kit ~k !ena bir endişeye düşmüş, 
kendı kendime, ister misin Kara 
Mehmet, bu işi bize yülddsinler 
demiştim. ' 

o zamanlar Suadiye, şimdiki gibi 
sıktık ve mahalle şeklinde değildi. 
Büyük bir tarın halinde idi. Adam
ıcağıza te. kkUr etmeğe bile vakit 
bulamıyarak şosenin münasip bir 
noktasından arabayı tarlaya geçir
miştik. Hayvanla11ı kamçılıyor, altı 

ikisi de var !kuvvetimizle arabayı iti
yorduk. 1nsan oğlu dar kalınca ne
ler yapmaz.. aziz dinleyicilerim. He
le o insanlar Türk olursa. Tahmi -
nen yarım kilometrelik ve ekser 
yerleri imzalı olan bu araziyi beş 
dakikada kestinni§, şimendifer hat
tının kenarını lbulnıu tuk. önümüz
de, hattın çukurluğu olmasa, iki 
dakikada Zeki Beyin bağına bile 
girebilirdik. Fakat, ne ~are ki ara
bayı bir yardan bir yara atlatmak 
imkinı yoktu. .Altı arl<a.daş celcet
reri attık, kollan sıvadık \'e sandık
lan. sarıldık. Hepsini, tam bağın 
önüne tesadüf eden ha.tun çukur -
iuğuna taşıdık. 

İn~a1 hitam bulan ve eşhasa ail 
ev, dükkan ve apartmanların otur
ma müsaadesini almak için yapıla
'Cak muameleler hakkında alakadar
lara bir tamim gönderilmiştir. B'.l 
tamime g<>ı·e inşaat biter bitmez ma
haHin Belediye Şubesi beş mühen
disi binayı gördükt~n sonra bir ra
por verecek, bu rapor Belediye he
yeü Fenniye müdürlüğüne götürü
lecektir. 

sının hazineye bırakılması. Çocuklu ~~~ 
analftra fazla maaş bağl.anmasından IK.TISAT IŞ11EIU: Allaha çok şükür, işi değil anı -

n~a cenazeyi bana yükletmişti za _ 
bıL Zaten iri v:ücutlu ve oltkab bir 

1 
adam olan za\'alhcık, bir iki saat 

1 
denizde kalmaktan v~ ta.bil au yut
maktan büsbütün ağırlaşmııtt,ı. Ih. 
Jı~-a, sık~·a cad~ye kadar getir _ 
mış, zabıtin verdiği işaretle cadde· 
nin kenanna bırakmıştım. Tercü _ 

~·":. zabi~in. bana teşekkür ettiği
nı soylemış, ıki de kaimecik veri _ 
Yermişti. Ve: 

1 - Kumandan cenapları, ağlan _ 
nııı a~manıza müsaade ediyor. 

RADYO 
SALI~ 23 5/9Si 
12,.30 Program. 
12,35 Türk müziği • Pl. 

-, 
13,-00 Memleket saat ayan, a

jans \"C mclcorolojji haberleri 
13,15 Müzik CHaf'ı'f müzik-Pi.) 
13,15-14 Konuşma (Kadın saa-

ti: Ev ha.yatına dair} 
18,30 Program 
18,35 füzik (Koro eserleri-PL} 
19,00 Konuşma (Hamburg ba-

lıkçılık sergisi ihakkmda) 
19,15 Türk müziği (Fasıl heye

ti) 

Demış ve beni gerçekten sevin -
d~rmişti. tskelenin üzerine geldi -
ğim zaman bizim babacanlan ba~
ba a ve kayığın içinde bulmuştum. 
Onlar db~ bu işin bize yükletil ceği
ne ve ır hayli hırpalnnacağımıza 
hü~metmişler ve tnsalanmışlarmış 
meger. Bu görünmez kazadan ko -
layca yakamızı sıyırı:lığımızı mem-
nunlukla anlatmış \'e kayığa atlar- 20,00 .Memleket saat ayarı, a-
kcn demiştim: jans ve mclcorolojji haberleri 

- Haydi çocuklar. Siz de atlayın 
Cla bir an evvel .uzaklaşalım şura _ 
dan. 

Fakat, Mipa\'l"i'li ile Hoca Be~ir, 
iskelenin üzerinde durmuşlar, .,.öz
lerini yüzüme dikmişlerdi. Mip=v -
ri'li : 

- Ağlan aramıyacak mıyız Ka
ra Mehmet? .. 

Hoca Bekir de başını kaşıyarak: 
. - Bu kadar eziyet ve korku çek

bkten sonra eli boş mu gideceğiz 
buradan. Bizden başka kimsecikler 

yok işte. Hiç olmazsa, elçabukluğu 
Jle on beş, r.ıımi sandık olsun ata -
lun kay.Jğa be Kara Mehmet. 

Demişler ve Hem§in'li ile birlik 
fllup dediklerini de 'yapmışlardı. 
Kaşla göz arasında denilecek ka -
car az bir zamanda, on beş sandık 
atmı§lar ve birbiri ardına atlamış
Ja~dı kal'lğa. Hemen açılmış, ka -
ranlıklanı sannmışbk. Biraz sonra 

ı öa şimdiki Sua.dlye parkımn bulun
• duğu yere yakın bir 'kumlukta ara-

20,15 Türk müziği (Saz eserleri 
ve taksimler) 

20,35 Türk müziği 
1 - IBimen Şenin Bestenigar 

şarkı: (Her zaman serde hayali) 
2 - Salahattin Pınarın Hüzzam 

şarkı: (Aşkınla sürünsem) 
3 - Salahattin Pınal'ın Hüzzam 

şarkı: (Seviyordum onu ruhumda) 
4 - Faiz Xapancının Hüzzam 

~rkı: (Büklilm büklüm sırma) 
5 - Sadettin Kaynağın, türkü: 

(Sarı kordela) 
6 - Halk tür:küsü: (Karanfil 

oylum oylum) 
21,0Ö Konuşma 
21,1'5 ESham, tahvilat, kambiyo

nukut ve ziraat borsası (fiyat) 
21,25 Ne§eli plaklar _ n. 
21,30 Müzik (Radyo orkestra.sı

Şef: Praetorius) 
1 - Gluclc - Mottl • Balet • SU 

iti. 
a) Entrodiiksyon, Air gai, Jento 
b) Lento (Reigen Seli2'er Geis

ter) 

\'&?.geçtik, hiç olmazsa bir çocuklu 
. ana_v.a. bir çocuksuz .ena kadar maa 

Heyeti Fenniye Müdürlüğüncen vrmek lizı~Jmez mi? 
ayrılan bir mühendis, bir fen me-

d b 
Bir m~1..-a.it memur 

rnuru a u rapor üzerine bina N İ ·a YEN SABAH - Okuyucumuru. 
yenı en muayene eclecekler ve bu mektubunu ı~ynen neşredisor , 
muayene neticesinde müsaade ve- -
l'·1a~,.. t kd" d b" d . bize makul görünen bu mtitaleanın 

ı ...,,ı a ır e ına a oturulabıle- b'" ··kı · · cekür. uyu. erımıze ar~nı faydalı buhı 

Mht.hdlmln fUbeal i-::yo~r~uz~·· ~~~-~~--..! 
mUdUr vekHI ( Kar•ktiyde yenf •.t•tt 1 

Belediye Müstahdemin şubesi Mü- .. t lr ~Ol 1 
di.ir vekili Nedimin işten el çektirH- Kara~o)~de, Dcnı_zbank onünden 
mcsine sebep tahkikat mürakipleri geçen ;y_enı ~tomobıl yolunun asfai
tarafından hamal işleri hakkında ve· ta ç.evnlmı:sı kararlaştırılmıştır. 
ril;; bazı raporların geciktirilmesi . Dığ~ ~a.raftan 6. ayda asfalta ~ev-
ol~uğu anlaşılmışt~r rılmesı ıçın faalıyeUe bulunulan 

G 1 k
x' · O ti Ankara caddesinin asfalta tahvili 

az vpr a "'dd . 3 . d" mu etı aya m ırilmiştir. 
Gazi Köprüsünün müteharrik du- vvvv~vv~ 

balarının 28 hazirandan itibaren TOPLA1''TUAB : 
yerlerine vazolunacağı Belediyey~ 

bildirilmiştir. 

Gazi Köprüsünü açıp kapamak i
çin firma tarafından Almanyada in
şa olunan iki romorkörün bazı nok
sanları olması üzerine romorkörler 
kabul olunmamıştı. Belediye tara
iından tesbit olunan noksanları ik
mal olunan romorkörlerin teslim a
lınması da fırına tarafından Beledi
yeye J:>ildirilmiştir. 

c) Musetto, Andante 
ç) Air gai, Siclllienne 
2 - Michael Haydn - Senfoni 

dö majör, op. l. Nr. 3 
a) AUegro spritodo 
b) Rondo, un poco adagio 
c) Final. iFugato. Vibace Assai. 
3 - Kurt Atterberg - c Yaz gc· 

cesi clansfar'h, op. 24 
a~ Akşam 

b) Halk bahçesinde 
E. N. Von Reznicek: cDonna 

Dianb operasından Ü\•ertür. 

Oavet 
Türk Mikrobiyoloji cemiyetin -

den: 
25 Mayıs 939 perşembe günü sa

at 18,30 da Etibba Odası konferans 
salonunda aylık toplantı vardır. IBu 
toplantıda tJp fakültesi hıfzızsıhhn 
Ord. profesörü Dr. J. Hirsch tara_ 
fındaıı (Büyük şehirlerde süt kont
rolü) hakkında istifadeli bir kon _ ! 
ferans verilecektir. Meslekdaşla 
t ·r· rın eşrı ı rica olunuı·. 

TAKVİM 
······················~ 

23 Mayss 1939 Salı 

Hicri: 3 Rebiillihir 13.SS 
ıt..ı:ıo M Ayı s n.ss 

Ruzı hmr: 18. 

Bağları çapalama umanı 

22,30 Müzik (Opera arya-lan _ 
PL) D•t• •uH 4,35 

23,00 Son ajans haberleri \"e ya- ôtı. : 12,10 - hdaıil ı 16,'09 
rınki program Aa.t••: 19,26 - Yııataı. ~l.2J 

'23,15-24 Müzik ( Cazband _ Pl.) 
1 

' 
1 1 

&'at : 2 : 6 ,, 

-
Buseneki koz.a mahsül

leriıriı: ço•< ber~k~tı; 
Memleketteki ik0%8. istihsal \'azi- ı 

yeti bu sent", diğer senelere naza • 
r.an )1izde 20 - 25 derecesinde fa.z- 1 
la olduğu anlaşılmıştır. J 

Birço'k mmtak111ardan gelen ha
berlere göre memleketimizdeki ko-

ucılık ve ipekçilik gün0en gün~ 
daha nıemnuniyetbahş neticeleı· 

Yermektedir. Bu mahsulün fazla 

olması yüzünden ıgeı,.>en sene 60-70 
kuruş üzerinde olan fiatlar bu sene 

35 - 50 üzerinden açılacaktır. Ge -
çen seneden mevcut olan mühim 

mikdarda stokların kilosu 280 ku
ru;tan, yaş halde buulnanların da 
S5 ~ 50 kut'llş arasındathr. Yeni pi-

yasa 15 güne kadar açılacaktır. 1p

den çüriik çıkan kadın çoraplanm 

~ğlam bir şekilde imal etmek icin 
şehrimizdeki çorap fabrikatörl~ri I 
bu sene yerli ipeklerimizden kulla
nacaklardır. 

A'man iktisat ~e1sti Buğün 
. Barı;ne döüyor 

Bır müddettenberi şehrimizde bu

lu~makta olan Almanyanın idhalat 
daıreleri direktörü Voget ile mai -
yetindeki Alman iktısatçılarındaıı 

mürekkep heyet bugün Berline git

mek üzeı-e şehrimizden ayrılacak -
la.rdır. 

Mevsuk bir membadan aldığımız 
haberlere göre, Alman Jıükümeti 
~rkiyeye olan ticari vazıyetin her 
ıkı ~rafün menfaatlerine uygun bir 
şekılde daha ziyade inkişaf etmesi
ni temin etmek için Voget'in yerine 

tanınmış Alman ikusatç:ılanndatı 
başka bir zatı getirmiştir. \'oget 

~refine 1stanbuldaki ihracat tacir
zıyafctte mevcut ticari münaseba
t~n devamı ve inkişafı yolunda bir 
fıkir teatisi ynpılmıştır. 

TZ 
__ 2,-MA YJS 1939 r!!! 

Filistin meselesi 
Bir mUddettenberi sükunPt bul· 

muş gibi görünen Filistin meselesi, 
burasının, on senelik bir muvakkat 
düzen nihayetinde serbest bir de\'• 
let haline inluli\ p etmesi esasın.ı 
müteallik lngiliz beyaz kitabının 

neşri üzerine yeni baştan oı tr..yıı 

fırladı. Ve Arap fi.leminde akisleri 
görülmeğe başl:idı ve derhal yeni 

vaziyetin ilk aksülameli, Fılistinde 
kanlı kargaşalıklarla kendini gös • 
terdi. 

Filistin meselesi, umumi hatP 
sonundanbcıi ve ezcümle son sene
lerden itibaren İngilizlerin Yalnn 
Şark'taki siyasctleriıı<le biı· çibnn 
gibi ortaya çıkmış, ve mütemadi su
rette hal çarelerinin aranmasına, 

birbirine zıt iki yaşayış tarzı ve dıi
şünüş zaviyesi arzeden mücadele 

unsurlarını telıf etmek gayesilB 
Londrayı uğraştırmakta bulun • 
durmuştur. 

Şimdi Beya~ kitabın neşrinden 

sonra ilk nazara çarpan nokta, di· 

ğcr formüllerde olduğu gibi BcyaJ 

kitabın ihtiva ettiği formülün yine 
Arap \'e Yahudi unsurları tarafın· 
dan kabu! c-OUuıemesidir. 

Şüphe.siz ki Filistin meselesi halli 
nıüşkiil, ırk, m:med saha, din, si • 

yaset noktasından çok muğlak ve 
karışık unsurlar ihtiva eden bir me· 
seledir. 

Bu sebepten dolayıdır ki Londra, 
Filistinde birbirinden ayrı iki de''• 
let kurarak (bir. Yahudi ve bir de 

Arap devleti) ve başlarında mura· 
kabe tesbit ederek, yeni bir fornıiil 
çıkarmıştı. Fakat bu formül de ı\· 
rap ve Yahudiler beyninde anlaşa· 
mamazlık teviid etmiş ve nihayet 
Londra, Yahudi Ye Arap unsurları· 

nı bir konferansta toplıyarak bir· 
birine zıt r.ıiit:ılca ve istekleri teli! 
y9luna sapnıı§tı. 

Geçen aylar zarfından başJıynJl 
bu konferans, oldukçn fcnn bir mtı· 
Yaffakıyetsizlikle neticelendi. BU • 
nun üzerine Londra, artık ciddi hn· 
rekete geçmeyi tensip ederek, şirıt• 

di akisleri Arap aleminde derin te" 
siı ler bırakan Beyaz kitap neşret " 
mcğe karar verdi. Bu hareketUe 

İngiltere, Filistinde Yahudi ve A • 
rap teşriki mesaisini kuvveden fiile 
çıakrmak azmini göstermiştir. 

Bu son formülde, Filistin, on sc • 
nclik bir müddet hitamında müstır"' 

kil bir devlet haline inkılap etmek• 
lf'dir. Ancak, bu müddet zarfınd• 

Yahudi muhacereti takyide tabi 
tutulmakta, ve ayni zamanda mu· 

an•cn bazı yerlerde Yahudi unsur
larıının toprak sntın almak isteklet1 
ciddi surette takyida.t altımt ,.aı,e-

dilmektedir. Bu da Yahudileri \'6 

ezclimle diğer memleketlerde yg.Şt· 

yan ırkdaş!arnu heyecana sürüktU• 
,YO-l". 

Diğer tal'aftan, Jngiliz formülü • 
ne dikkat.le bakıldığı zaman, iki ır• 
ki unsur ara.sımla, siyaset nokta • 
sından bir muvazene temini ,-c 
memleket idaresinde de mütekabİ· 
li,yet esas!armın arnndJ.ğı müşahe

de olunmaktadır. Fakat ne .Aı-aP 
Ye ne de ı .. ahudiler bu formülü be· 

ğenmcmektcdirler. Ve bu arada a • 
jans habede inin verdikleri malı1 • 
mata göre de Arap devletleri. ,,. 
ezcümle Suudi Arap devleti, ırak ,~ 
Mısır, bu projenin .Arap menfaatle
rini ına7.arda tutmadlğını söyliyeı' 
bir teklif yapmışlardır. Diğer taraf• 
tan Anıp lılcmi komitesi, Beyaz 1d" 
tap muhle\'asınm, :Londra konfe " 
ransında lngilizlerin ileriye sürdii1'" 
leri tekliflerin bir tekerrürü oıdu • 
ğunu da tcbn~üz ettirmiştir. . 

Netice itibarile, cihanın ,geçirdiği 
gergin siyasi hava içerisinde, sc'' • 
kulceyşi noktadan ehemmiyetli bit 
toprak parçaSJnın siikun ve ıistiy-ş· 
lıate kavuşması, ve yükselmesi j(,'İIJ 
İngiliz hükumeti elinden geleni 3·sP
makta deı·am ediyor. Bu çetin ırıe· 
selenin bir .an evvel nihayete er • 
mcsi için de ugraşmaktan ~kiıı:oi• 
yeceğini de anlatıyor. Şimdiki ıtıaldl 
vaziyet, yukarıdn tafsil edilen .şe • 
kilde bulunmakta ,.e bilha~-sa t-.rtt' 
devletlerinin mukabil tekhfı ,.e bd 
formülde beğenmedikleri nokts:tş1' 
tcşrihlerinden sonra .ıtngııteı erıiıl 
~aziyctinde esaslı l.ıir rol oynı~·ııctt• 
gı nazara çarpmaktadır. 

Dr. Reıad SAGA Y 
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Alman İtalyan 
Aakeri İttifakı 

CBa~tarafı 1 inci sayfamızda) 
dım etmesi derpi~ edilmektedir. 

1 inci maddede, iki tarafın müş
~rek emniyetleri veya Avrupa va· 
zıyti hakkında daimi temas halinde 
bulunacakları zikredilmektedir. 

1 
~ nci mnddede müşterek mnfas t-

~rı lehdid edildiği takdirde iki ta
~afın derhnl yekdiğerile istisarede 

1 
ulunacağı tasrih edilmektedir. İki 

da~aft.an biri tehdid edildiği t=ıkdirde 1 
d ıgerı ona diplomnsi ve sivasi saha-

a vardım edecektir. · 

ik~Ördüncü maddede askt'ri ve haro 
ı tısad· • ıyatı sahasında iki tarafın a-
ralarındak'ı ış· b' ı··· . d . . 

k 
ır ıgını rmlec:tıre-

ce l . k ~ 
erı avdedilmektedir. Bu isle 

~e~g~l olmak üzere iki memleket 
. a~·ıcıye nazırlarının riyasetinde dı 
ırnı kom· . . ısyonlar teşekkül edecektir'. 
ik? ıncı maddede, ihtilaf zuhurunda 

ı tarafı -v d n ayrı sulh ırnza etmemevı 
rne- ost ~evletlerle münasebetlerini 
e :r~ken tanzim elmeyi taahhüt 

erı bildirilmektedir. 
? ne· gü a ı madde. paktın imza edildiği se: en itibaren kabili tatbik ve 10 
~· müddetle muteber olduğu ve 
d. ıd edilebileceği kaydedilmekteJ 

ır, 

lsp anyanın Ankara sefiri 
1 (Battarafı J İnci aayfam1zda) 
~ea.ğım. Zaten zemin buna rok 
"•US3ıt bul ~ 'l'~ rk. u~maktadır. ispanya du 

t
.u. ıye gıbı sulh içinde mernleke~ 
ını refah r 1 

baska b. \ e d~a:.a kavuşturmaktan 1 
~ ırşey uşunmüyor 
Ik' . 

. ~ memleket arasındaki iktis d. 
ışlerı tanz.im için bir ticaret ha ı 
desi kd' .. mua e-a ıne luzum vardır Ank 
bu h . · arad2 

usus'ta ıcabedn temaslan • 
cağım.> ::>apa-

1\t Doriga A 1 h ' vrupa \•aziyeı· 1 
.ar~ ihtimalleri hakkında uhaı V.C! 

rınuzin d ğ m rrı-, sor u u suallere gu" 1 •· • 
rek ·· l umsıye. 

şoy e mukabele etmi t' . ' 
- Her h ld ş ır. 1 a e Avru . 

eskisine nisbetle dahapada. ,~azıye~ 
emniyelli görünü r sakın, daha 
Umum·ı b. 

1 
lor. Bu dakikada 

ır ıarp ola • 
Y 

cagını zannetm·-
orum. Fakat ilerid ı 

t!!Po'~ e ne olacağını 

Danzig 
Hadisesi 

Varşova, 22 (A. A.) - Şodaki 
tarafından Dantzig ayan meclisine 
tevdi edilen notada Kalthoa hadise
lerinin mes'uliyeti Dant:zi,g makam
larına tahmil edilmekte ye aşağıda
hususat bildirilmektedir: 

1 - Polonya hükümeti, gümriik
ier sahasındaki haklarının emriva
ki yolile tahdit edilmesini kabul e -
demez. 

2 - Polonya hükumeti, mücrim
ler hakkında tahkikat yapılmasını 
ve neticenin bildirilmesini talep e
der. 

3 - Polonya hükumeti, Leh 
gümrük müfettişlerinin otllrduğu 

binada yapılan tahribat için zaral' 
v~ ziyan talep eder. 

4- Dantzigdeki Polonyalıların 

ve Polonya memurlannın mükerre
ren tecavüzlere maruz kalmaları 

karşısında Polonya hükümeti ser -
best şehirde intizamı \•e Leh halkı-
nın ve rnemurlarrnın emniyetini te
min için Dantz:g Ayan Meclisinin, 
kendisine ne gibi teminat verebile· 
ceğni tasrih eden açık ve kat'i bir 
beyanname vermesini talep eder. 

Notada, Kalthoa'daki Polonyalı 

gümrük memurlarına karşı yapı • 
lan tecavüzlere bu memurlann se
bebiyet vermediği ve nümayişçile -
rin bir kısmının polis üniformasını 
taşıdıkları görüldüğü kaydedilmek
tedir. 
Almanların gümrüğü almalarından 

korkuluyor 
\'arşo\·a, 22 (A. A.) - Nazilerin 

bir Polonya gümrük bürosunu vık
mış oldukları Dantziı:- ile f;;r1<i 
Prusya hududunda ki.in Kalthoa'da 
bu hadiseleri takiben mümasil di . 
ğer birtakım hadiseler daha vuku~ 
gelmesi Almanların niyet ve ta.sav
vurlan hakkında büyük bir endişe 
uyandırmıştır. Bilhassa Almanların 
Polonya gümrük ittihadına dahil 
olan Dant.zig arazisi gümrüklerinin 
kontrolünü ellerine geçirmeğe ca _ 
hşmalarmdan korkulmaktadır. ~ 

şimdiden kes'irmek imk5nsızdır -
Demiştfr. Yeni sefir birk::ıç g~ne 

kadar Ankaraya gidecektir. · 

Bir Suiis;i'maı B l d. 
M h 

e e ıyede Yeni 
ıı.n!~~·'.·~~ı~!:.~~~ .. d•ı I Bir Yolsuzluk 

n ıçın para vermemişt· 'Baş ta.rafı 1 inci savfada) 
otoTahkikat yapan müfett~İer bu elektrik lambalarının direklerinin 
ü mobile, seyrüseferce plaka veri- Belediyeye mal olacağı fiat 30-35 li
t p muamele yapılması için acentn ra olarak tesbit edilmişti. 
\.'~fından da ne fatura verildiğini Bu~dan sonra fstanbul Belediyes[ 
da.un~ de otomobilin Nusret tarafın- bu dı:eklerin dikilmesi faaliyetine 
bir u~lanılmamna müsaade eden geçmış \'e 2000 dir:ek dikilmiştir. 
n..;,, ves~ka alınmadığını b\Sbit et - Fakat dikilen bu direklerin muka
--ıılerdır. vele mucibince 30-35 liraya değil ~ 
sU:Uıt e ~d~iaya göre, aynca bir kı- 130-135 liray~ mal olduğu bazı es-

emızlik ve 'tf · has tarafından Belediyeue ı·hbar c-
"fttın ı aıye vasıtalannıc d " ._ .alın ilmiştir. 
Yol masında da bazı ihmal ve ~~~!!!!'!~!!!!!!~~"!'!!~~---

8~1uklar görülmüştür. -Dunk.. Muhiddin Üstündağ bu suale; 
tak k~ celsede evveli Şahit ola - - cBöyle bir şey hatırlamıyo _ 
lrluh~·ı vali \'e belediye reisi B. nım. Lakin, Daimi Encümen kararı 
t.f u~ail~~h Ost~n~ağ dinlenmiştir. ol~ad~ hiç bir memur ve levazım 
lrıi§tir · ezcum e §Unları söyle a:ıresı teslim \'e tesellüm yapamaz. 

fi; tNusretin, vazifeyi ihmal etti
bey \'e suiistimal ile hili.fı hakikat 
ıt...,.,_~l~da bulunduğuna şahsan kani 
~•un K d'. 1 btur · en ısın namuslu bir me-

Beta.rak tanırım. 
li :rnu~Y~ ~akine ve sanayi §ube
diirıu~rU ıken temizlik işleri mü -
ten ken ~ıldı. Bu vazifeyi vekfile
tu. h disıne verdik. Vazifesi çok· ounun .. ile uzı ıçın de bir nakil vasıtası 
diaine ~enıa:n li.zımgeliyordu. Ken • 
bir ha aksı parası olarak kanuni 

..... rcırah \'eriyorduk. 
Olt •• 

bt.ı, ter~7 ?ana m.iir~caat ederek, 
taal ile ertn hususı hır nakil vası
t'abı al Yapıldığı zaman da charcı
\'eta ıp alamıyacağmı son!u: ce
!naıı cevabı verdim. Kendisinin 
ta ~:eya?ut 1ş Bankasının olup 
bili 01;r~tin ku~andığı bir otomo-

n Uğuna vakıf değilim! 
is ..,:~an. sonra Müddeiumumi, Re
dan §Ö ~sıle, .Muhiddin Üstündağ • 

_ T~ e. bir s?al ~o~uştur: 
l'onıar lnizllk ışlen ıçin bazı kam
lltUıt ru·~nlllll. Fakat bunlar ka • 
lkıadıiı Hddetıeri içinde teslim olun-

1 
'tllt~ haJde mu~a\•ele fesholun • 

~l.raı· &bıı"" _ D~ımr Enctim~en 
~ll d.~ ıaıyııınu;: ~ı'I. 04"-.J:aSl alın
~ ltt.& ı!otnı mudurt 

Böyle bir iş için de Daimi Encümen
den karar alınıp alınmadığını bilmi
yorum> ce\•abını vermiştir. 

~· Muhiddin 'Ostündağdan sonra 
şahıt olarak itfaiye müdürü B. ih
san dinlenmiştir. Şahit İhsan, maz
nun ile araları açık olup da\•ah bu
lunduklarını söylemiş ve sonra bu
n~ rağmen doğru söyliyeceğine ye
mın etmiştir. 

~umaileyh şalıadetinde de, Nus
re~ın, .vazifesini suiistimal ettiğine 
daır hır marn.matı olmadığını beyan 
etmiştir. 

B~nu takiben Belediye avukatı 
Ramı Başaran bir istida vermişti•· 

&:lediye avukatı bu istidasınd~· 
ş~hsı h~~ sahibi sıfatile Belediye~ 
n.ın dahili dava edilmesini istemiş_ 
tır •. Maznunun avukatı buna itiraz 
etmış, fakat talep kabul olunmuş -
tur. 

Bundan sonra Belediye "f t t' 
1 

. • mu e -
ı.ş ennden B. Kazım ve B. KıimU 

dinlen mişlerdlr. 

Bu iki milfetti~; fezleke rnünde
recntını tekrar etmişlerdir 
BHıihara kamyonların . ~. 

1 
d ~ sa ... m a -

ın ıgı acentanın R.ah't 1 k . 
1 

. ı o ara - dm _ 
enmesı hakkındaki tal.ıbi ntetkiki l 
;~ bu hu untıı biı· karar verilmesi 1 
ıçın mııhske..-us ::n ma,·:sa ·~~·k f 
lunru t:W' • '4ıı o -

uş ,. -
~ 1 

YENISABAH ~.,s 

Yalova kapllcalan Maliye Vekilimizin Beyana ı 
(Ba,tarafı t inci sayfamızda) 

kat memleketin dahili Siyasetinde 
bir inkılap vücude getirmekle sos
yal hayal'ın tarzı ye şekli hemen de-ı 
ğişmezdi. Dahili turizmi düşünmek, 
bu arada sıhhat ve su şr.hirleri me-, 
selelerine ehemmiyet vermek te 
lazımdı. İstanbul'un yanıbaşında l 
me\·cut, ta eski Yunanhlardanberi 
meşhur bir sıhhat ve sifa kaynağını 
kendi haline bmıkmak memlekette 
inkılap vazifesini deruhde etmiş bir 
hükumet için kabil olamazdı. Bu • 
suretle Yalova kaplıcası mahalli ve 
hususi bir teşebbüs olmaktan çıka· 
rak bir hükümet işi haline geldi. 
Daha bir müddet de böyle kalmak l 
zaruridir. Ümid ederiz ki az çok ya
kın bir zamanda hükumetin bu iş
ten aliikasını kesmek \'e Yalo\•a'yı 
tabii sahasına iade etmek imkanı 
hasıl olur. 

Fakat bu zaman huliil edinceye 
kadar. YJılo\•a kaplıcaları hükume
tin elinde bulunacak, hükumetin 
fedbirleri ve 1eşebbüsleri ile inki
şaf edecek bir sıhhat membaı oldu
ğu kadar İstanbul için de bir cazibe 
ve mesire teşkil eyliyecekti.r. 

Yalova'yı iptida Denizyo1ları ida
resine raptet1iler. Bunda derin ve 
esaslı bir münasebet aramak bey
hudedir. Yakın sahillere işliyen va
purlar, kar temin ettikleri için, bu 
karın bir kısmı Yalova'nın imarına 
tahsis olunabilirdi. Bu yakın mazı
yi düşünmek ve bazı tenkidlere 
kalkmak bugün için hiç bir fayda 
temin etmiyecek bir zahmet teşkil 
eder. Maksad Yalova kaplıcaları 
hükumetin elinde bulundukça ve 
hük(ımetin yardımı ve fedakarlığı 
ile inkişafta devam eyledikçe, dev
let bütçesinden sarfedilecek para
nın azami bir fayda temin edecek 
ı::urette kullanılmasıdır. 

Bunun için de Yalova kaplıcala
rının Sıhhat V"kaletine raptı ve 
müstakil bir mÜ) ürlük ile idaresi 
en iyi bir yoldur. Fakat ne denilir
se denilsin her teşkilat az çok bir 
şahıs meselesidir. Onun için, bütün 
hayırlı neticeleri yalnız teşkilatın 
esas \'e mantık bakımından mU\·a
fak olmasından beklemiycrek işin. 
başına getireceğimiz zatların kabi
liyet ve istidadlarına da chemmiy~t' 
vermek icap eder. 

Yalova kaplıcalarının hakiki bir 
inkişaf \'e terakki eseri göstereceği
ne biz hu bakımdan da emin bulu
nuyoruz. Geçen sene matbuata 
mensup lırkadaşlarla birlikte da
vetli olarak kaplıcaları ziyarete git
tiğimiz vakit, orada mi.'idür sıfatilc 

gördüğümüz doktor Nihad Re~ad 
kaplıcalar müdürlüğü için aranac3k 
biltfin vasıflan kendinde cemetmiş 
bir mütehassıs idi. Yeni otel ve bu 
otelin topladığı tedavi vasıtaları i!e 
iffihar edebilirdi. Fakat o bize va
pılmış sl"yleri gösterirken hiçbir ~ü
mayiş hissine, iftihar ve gurur tel
kinlerine tAbi olmuyor, kusurları 

\'e eksikleri hatırlatarak hakiki bir 
su ve tedavi müessesesinin nasıl ol· 
ması lazım~eleceğini anlntııyordu. 

Bu, nadir gördü~ümüz bir mezivc~-
11 ki doktor Nihad Resad'ın l<arak
terine. vukufuna ve ciddiyetine çok 
kuvvetli bir delil teşkil ediye\·du. 

Uzun müddet Avrupa'da. kaplı
calarda çalısmış \'e medeni ihtiyaç
la:!· te~ki!Qlları yakından görmiiş 
mutehassıs bir doktor ve ciddi bir 
idareci olan Nihad Reşad vazif Psi
nin icab ettiği salfihiyeti \"e isin Hi
zum gösterdi~i mali membaları hu 
!ursa hiç şüphe vok ki Yalova'vı 
ya'kın Şarkın en modern, en fayd~-
1ı ve en rağbet ,:?Ören bir su merke· ' 
zi haline sokabilir. Yalova kaplıca
larının Sıhhive Vekaletine raptı 
kaplıcalar müdürlüğü ile onu kon
trol altında 'bulunduran yüksek ma
k~m arasında anlaşmayı ve velüö 
bır işbirliğini temin edecek atnilJPr
den biri olacnk ve beklediğimiz iyi 
neticeyi kofayfaştıracaktır. 

RU.eeyia Oabfd YALÇIN 

lzmitte Dolu 
fzmit, 22 (Hususi) _ Dün şehri· 

mize bir saat devam eden ceviz bü
yüklüğünde müthiş bir dolu yağ
miştir. 

i.tç defa şiddetli şağanak halinde 
t~krar eden bu ~örülmem~ dolu 
kırıız v: ü::üm yapraklarım dökrpüş'. 
bazı ekmlcrrle tahribat yapmıştır. 

Doluyu takiben hava fevkalade 
açmış : her tarafı ıJık bir güneş kap
Jaınıştı.r --"l':I 

~~~~~~~~~~~~~~ 

{Ba,tarafı 1 inci sayfamızda) j 
bütçesine nazaran 11 milyon lira bir 1 
!azla ile bağlanmış bulunmaktadır., 
Her sene olduğu gibi, varidat 'tah
minlerimiz eldeki tahsilat rakamla-' 
rına istinad ettirilmiş, muhtelif dai
relere ayrılan tahsisat. da buna göre 
hesap ''e tesbit edilmiş ve bu suret
le Cümburiyet devri bütçelerinin a
na prensibine bağlı kalarak huzuru
nuza, yeni sene için de hakiki ve s1-
mimi manasile denk bir biltçe ge

tirilmiştir. 

• 

Geçen mali sene nihayetlerindı! 1 
muhtelif mevzu ve matrahlarda e
hemmiyetli nisbette vergi tenzilfıtı 1 
yapıldığı ve hiç vergi ihdas ve zam-
mına gidilmediği halde 1938 mali 
senesinde tahakkuk eden ve yeni 
bütçe tahminine esas olan ra,kamm, 
cari sene bütçesine nazaran arzetti-ı 
ğim 11 ınilyon lira derecesindeki 
yüksekliği, bir taraftan memleke tin 
iktisadi hayatında görülen devamlı 
inkişafı ve diğer cihetten de mali 
mevzu ve essslarda takip edilen is
lahatın tabii neUceleri olduğunu ve 
her iki amilin de doğrudan doğruya 
Büyük Meclisin aldığı isabetli ka
rarların mahsulü bulunduğunu te-. 
barüz ettirmek benim için büyük bir 

vazifedir. 
Yen.i bütçenin en bariz vasfı 

Bütçe projesinin ana hatlarını 
tahlile girişmeden evvel derhal nr .! 
edeyim ki, yeni sene bütçesinin en 
bndz vasfını. milli müdafaa hizmet-
lerinin azami derecede düsünülmüş 
ve karşılanmış olmssı teşkil e1 meı;:. 
tedir. Filhakika, bütçenin umumi 
yekununda geçen seneve nazaran 
fazlalık 11 mih'on liradan ibaret ol
duğu halde Milli Müdafaa grubun:ı 
hükumetçe teklif edilen zam 11,!1 
milyon liradır. Görülüyor ki. bü tçe 
fazlası tnmamen müdafaa hizmetle-
rine tahsis edildikten başka muhte
lif daire bütçelerinden yapılan bazı 
tasarruflar da buna ilave edilmiştir. 
• Bra\'O sesleri, alkışlar•. 

Bütçe ){ıyihasının Yüksek Meclise 
takdiminden sonra. yeni iki Vekalet 
teskili gibi bilahare cıkan bir kısım 
ihtiyaçlar için Bütçe Encümeninde
ki miizakE>re sırasında hlikumelçe 
teklif edilen bazı ilaveler muhtere•n 
encümenin aldığı izahat ve yaptı~ı 
telkika't neticesinde kabul edilmek
le beraber Milli Müdafaa grubu bü~
celerine varııld ıaın ı arıettWm 11.5 
mih'on liralık zammın bir kıc;mımn 
gerek hizmetin mahiyeti, j?erek büt

Cf'ye olan tesirinin muvakkat bu
lunması nazarı dikkate alın:ır"K 

bundan \iç milyon liraSJnın fevkrı

Iade tahsisatla karsılanması d <h3 
uvgun ,göriilmüs \'e bu .suretle. bii~
ce projesinde bilhassa Milli l\füda
faa grubuna yaoılan zam teklifleri
nin esas ve mshiveti de deeistiril
meden yetıi ihtiyaçların hükümelrl! 
h:ızırlanan bütce yekunu dahilind.e 
karşılanması lemi~ olunmus•ur. 

Bütçeue 11apılan .2'0mlar 
1\1e\•zubahis \"eni ihtiyaclar kin 

:vaoılan zamların baslıcaları sunlar
dır: Aza adedinin artmas ı ve Mccli"> 
bin2sının ins:ıat ı dolansile Büyük 
Millet Meclisi bii'ces;nc:> 500 kiisu:
bin lira. ve,ni iki \'eknle•in 1C'skili 
dolayı.sile bu \'Ck~letler bü•relerine 
900.000 lira, muhtelif mi.ilhak büt
çelere ve fe.şekküllere vaoılac llk 

yardımlarla r';-vle1in umumi ba?ı ih
tivacları k'>rc:ıhl?ı ol"r k M live 
bütcesine 1.300 küsur bin lira. 

1938 mali yılına nazaran önümüz
deki sene bütçesinde yapılan diğer 
değişiklikler, bir kısım bütçelerde 
'tasarruf edilen mebaliiiin dahili em
niyet. ve asayiş ihtiyaçlarına ve Ma· 
arif, Sıhhat, Ziraat, Nafıa hizmetJcri 
gibi müsmir \şlere tevzi edilmiş ol
masından ibarettir. Arzettiğim ta
sarr~fu~ bir kısmı .ayni bütçe için
de bır hızmetten temJl diğer bir hiz
mete zam suretile icra edildiği ci
hetle zahiren görünmemektedir. Bu 
suretle görünen veya görünmiyen 
ta~arrufların umumi yekunu beş 
~ılyon lirayı mütecaviz olup bunun 
bır buguk milyonu Maarif. 600.000 
lirası Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
600.000 lirası Ziraat, 300.000 lirası' 
Nafıa hizmetlerine, 800.000 lırası 
Emniyet ve Jandarmn bütçelerine 
aynlmış, bakiyesi pe bilhassa k:ıbul 
buyurduğunuz bazı kanunların İc'.l· 
bı ?!arak muhtelif dairelerin zaruri 
ihtıynçlarımı karşılık tutulmuştur. 

Fevkalade tahsisat 

Biitçe pı·oj~sinin nıa~raf kısmına 

ait maruzatımı bitirmeden müsaa
denizle, üç seneden beri ievknlade 
'tahsisatla idare ediln1ekte olan ve 
başt.a Milli Müdafaa olmak üzere 
Nafıa, Ziraat, İktisat, Sıhhat ve İç
timai Muavenet Vekaletlerinin fev
kalade mahıyelte haiz bulunan mu· 
ayyen hizmetlerinin önümüzdeki se
nede ayni suretle fevkalade mena
biden elde edilecek karşılıklarla tc-I 
mini için aynca Büyük Meclise tak
diın etmiş olduğumuz kanun layiha
sının umumi hatları hakkında kısa
ca m~ruzatta bulunacağım. 

liz iş birliğinin bu büyük eserinin 
başarılmış bulunduğunu, İngıltere· 
ye yenı gemiler ısmarlanacağım 

söylemiştir. 
Maliye vekilimiz bundan sonra 

varidat bütçesini uzun :uzun izah 
etmiş.tir ve bu meyanda: 

cl939 mali yılı bütçemizjn varida: 
kısmının 261 milyon lira olarak t h· 
min etmiş bulunmaktayı7~ 1938 y1-
lmın 10 aylık Uıhsilat rakamlanna 
istinaden yapmış olduğumuz bu 4 ak
minin 1938 yılı varidat bübçesindc 
nazaran 10.951.000 lira bir fazla bk 
göstermektedir. B ufazlahğın mü
him bir kıı=mı kazanç \•ergisile hiz
met erbabından alınan diger vergi
lerden ve gümrük vergilerile inhi
sarlar hasılatından ileri gelmekte-
dir.• 

Demiştir. 

B. Fuat Ağrah, bunu takiben 
vergi işlerimizi anlatmış ve vergi -
lere zam yapılmıyacağını, bilakis 
cvergi nisbetlerini bütçe iınkanlari· 
le telif olunmak suret.ile indirilme
si hususundaki mesaimize devam 
edeceğiz. demiştir. 

Bunu takiben de, muhtelif ver -
gilerin şayanı memnuniyet netice -
lerini Ye hazine vaziyetimizi anlat
mıştır. 

Söz alan sayla.,·lar 
Alkışlarla karşılanan bu izahat

tan sonra Denizli Saylavı B. Maz -
har Müfit söz alarak bütçede ~tnh

Ticaret, Ziraat, S::nayi, Maadin minsizlik • olduğunu söyledikten 

Umumi yekunu 58 milyan liraya 
baliğ olan fevka lade tahsisatın en 
mühim kısmı Milli Müdafaaya ait
tir. Filhakika demin arzettiğim veç
hile, adi bütçede yapılan mühim 
zamdan Milli Müdafaa hizmetledne 
fevkalfıde tahsisattan ayrılan mik
tar 26 milyon 310 bin liradan ibü
reltir. Hükumet, yüksek direktifle
rinize tebaan, sulh ve emniyet gaye
lerimizin \"asıla \'e mesnedini te:ıkil 
eden Milli Müdafaa hizmetlerinin 
takviyesi için gerek adi, gerek fev
kaHide varidat mcmbalarımızın a
zami müsaadesini istimal etmiştir. 
Fevkalade tahsisatın 17 milyon 321 
bin lirası demiryoHarı inşaatına sar
fedilmişlir. Bunun haricinde Sıvas
Erzurum istikrazı ile ayrıca temin 
edilecek olan 4.5 milyon lira da bu

na tahsis edilecektir. 

işlerimizin ve içtimai hayatımızın 
inkişafmda olduğu kadar memleket 

1 sonra; şahsi menfaati için tstan -
bula giden bir memura uevmiye ve 

müdafaası imkanlarının tezyit ve " 
takviyesinde de birinci derecede a- . harcırah verilmesinin de doğru ol

madığını söyledi ve sonra: 
mil olan demiryollar inşaatı, muh-
telif kanunlarla kabul buyurduğu- - 'Vekil Beyefendi, müdafaai 

Mili iyeye ne kadar fazla milyon ve-
n uz tsahhiit saliıhiyetlerine müste- rirse o kadar milyon defa teşekkür-
niden dizilmiş olan program dahi- ı ler ederiz. Yeridir. dedi. 
linde devam etmektedir. Halen üze
rinde çalışılmakta olan hatlar, biri 
Sıv&s • Erzurum hattJ, diğeri Diyar· 
bakırdan başlıyarak Irak \'e İran 1 

hudutlarına doğru giden hattır. Sı
vas • Erı:urum hnttının Erzincnn:ı 1 
kadar olan kısmı geçen sene işle t- , 
meğe açılmıştır. Erzincanla Erzu- 1 
rum arasındaki 213 kilomc relik son 1 
kısmın da inşaat ı önümüzdeki sene 
bitecek ve Cümlmrivctin 16 ncı yıl
döııUınünden ev\•el. i~Ic'mcğe a·çıl-1 
mış olacaktır. 1 

Bundan sonra Konya Saylavı B. 
Fuat Akpınar, mekteplerimizin az
lığından şikayet etti. Afyon Sayta
vı da veraset ve intikal vergisinin 
muğlak olduğunu söyledi. 

B Murad Sertoğlu'nu~ bir yazıst 
Bunları takiben söz alan tstan -

bul Saylavı Bayan:· ..... ::;:· ckinıse

siz çocuklar• la c<,:ok çocuklu anne
lere yardım. edilmesini ehemmiyet
le istedi, \'C beyanatında c l'J';Nt 
SABAH ta intişar eden yazı işleri 

müdürümüz B. Murad Sertoğlu'nun 

cUU KADINA ACIYINIZ-• isimli 
bir yazısından bahsederek, bu su -
retle dul Ye bikes kalan bedbaht 
kadınların fuhşa sürüklendiklerini 
nrzedip yazıda me\·zubahs zavallı 
kadına da yardım edilmesini iste -
di. 

Fevkalüde tahsisatın 2.500.000 li
rası Maden Tetkik ve Arama Ensti -
1ü~i ile Elektrik isleri e'üd idaresi 
ilı'ivaC'hırına. 1.!i mih·on lirası mu
hacir iskfm nrsrafl rına. 1 milyon 
lir<sı da Ankara T n Fnkül:esi in
ş:ıat ve tahsi~atıııa, 1.20 0(10 lirası ge
cen sene verilen bir milvpn lirava İ· 
Hh·f'len LülC>buran • Edirne ;sfal~ ı General Kazım Karabeldr kürsüde 

yoluna. üc vüz bin lirası Ankara Bayan :~; ~.: ::...:-:'"' sonra 1stanbul 
Genelik !)arkı insaatıııa. vedi yüz Saylavı General Kazım I~arabekir 
bin lirası yas ve kuru meyvaların ıs- kürsüye geldi \'e iki saat süren u
Jahına. 387.000 lirf!sı Msarif in!'\aatı- ' . zun beyanatta bulundu. General, 
mı, l milvon lirası avrı bir kanunlJ beyanatında, bütçenin tevazün et. 
vermiş olrluğumuz 1a~hhüt salithi- mcsinin şayanı hayret olduğunu 
yeline_ müsıf'niclen. ~arktan başla- , söyliyerek bazı tenkitler ve bu mc
mek uzere ihtivnC'a J:!Öre v<ıp'ın1· yanda, harcırahların her gün art. 
m~kla olan hükumet konaklarına. '.! ! makta bulunduğunu gördüğünü, 
mılvon lirası Tunceli mıntakasında kırtasiye tahsisatının fazlnlaştırıl • 
tatbik edilmek te olan ıı:lnhrı t nroE!- masının şayanı teessür olduğunu 
rsmı ice bı olarak yanılan bilhassa beyan etti. Ve yazı mm:::ılannda 
yol ve köprü Pibi mühim rı~fıa hiz- yerli yazı takınılan bulundurulma
mellerine, 500.000 lirası da Havayol- sını, kimsesiz çocukların o!mtulup 
ları Dedct İşle • mc İdaresine tahsis bakılmalarını ehemmiyetle istedi. 
edilmisHr. General, bnzı kim!ielere bilhassa 

Adi biilçeden de ayrıca 4!i0.000 li- iki vazife verilmemesini ve umumt 
ra vardım görmekte olan bu hava müfettişliklerin kaldırılarak valile
yolları İdaresinin dört yıllık bir re vasi salahiyet itasını, Dahiliye 
pr<'.'!ramn bağlanmış olan munta- ~ekaletinin doğrudan doğruya va
zam mesaisi sayesinde el~·e,·m sey- lılerle işini temin etmesini de bcya
risefere acılmış bulunım Ankara _ natında hükumetten rica etti. 
İzmir ve Ankrar • Adana hatlarına General Kazım Karabekir :!0~.., . 
iJiiveten Ankara • Samsun ve An- !: ;} ~~~tan alınan paranın büyük 
kara - Erzincan h'>t]ennın dn önü· hır tıtizlıkle esirgenerek halkın 
miizdeki ser.e icinde acılması muJ menfaatine sarfedilmesi ve israf • 
karrerdir. • ' tan kaçınılması Ui.zımgeldiğini de 

Memleketimizin esas anahatları B<?yle~iş ve tapu ve kadastro işlcri
tesis \'e \•asıtalarımız program dni- nm bır an evvel ıslah edilmesi ve 
resinr.e ikmal edildikçe mukavele ı muamelenin kolaylaştırılması lazım 
ile m~•ekabilen ba)?Jı bulunduğu- geldiğini kaydederıek memur ve 
muz Avrupa hava ~rolcul..,rını ı:r:ırka ~~stahdemin maaşlarındaki geçen 
"e cenuba ve buralnrdnn cıkacak butçeye nazaran görülen fazlalığa 
yolcuları Avrupaya kendi \'asıtala- nazarı dikkati celbeylcmiştir. 

l kl 
Kazım Karabekir, gençlerin ve 

ımız a na etmek \'e bu suretle ge-
rek memleketimizin, ~erek sark ve müne\-verlerin köyü ve köy!üyü ta-
cenup memleketlerinin Avrupa hat- nımnlarındaki faydayı izah etmiş 
larile irtibatını temin etmek imk5n- ve çok çocuktu aiklcrle kimsosiz ~o-
ları elde edilecektir. cuklarn esaslı Yardımlarda bulu-

M 
1 

nulması icap ettiğini sövlemi~ü 
a iye Vekilimiz. bundan sonra B'.itçeler arasında da. mUnak~e-

adi bütç~de ve fevkalfıde tahsisnt ler ıcrnsına temas eden Refik l 
projcsir;ie yer almıyan sanavi, ma~ b 'h ti ne•, 
adin, deniz ticareti ve su işl;rimize E u cı et· ? de öniine geçilmesindeki 
d . ~~u~ ı lZAh eylemiş ve aözleJ"iııl 
aır izahnt \'ermiştir. l\Iumailevh bu bıtirırken Atatürk'iin <"bN:l! ID<'<tf 
~ey<mda Karöbük fabrıkalarıruw n a- · · b' e. - nunn ır an l'v·;et vaptnılt!\UJ '-
gu:toc;!a ac;::a.c .. emı ..-e Tü:-k - İngi- temistir. • 
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Bir Istanbul Polis: 
·, 

~ 

Cümhuriyet :-- Alman - Leh hu-
dudunda hidiseler. 

Müdürünün Hatıratı italya Ve Akdeniz . -7-YAZAN: EmekllTUmbayH••HA•uroı•u 
Tilki - Aldırma azizim. İngilte· 

re Lehistan için icabında harb et· 
mek kararını verdi mi, vermedi mi? 
Alt tarafı kuru gürül~üden iharet
tir. 

:..---------.. -- · Miralay Vilyers tetkilıattan sonra 
Taarruz Bakımından MiJ.cehhez GoriJnen ita/yanın Tıii k n 1. · · ,.,. kd. ·Ett• 

~ hl.lı A k · r ro ıaını ı a ır ı 
Coğrafi Vaziyeti Her e ı . eye çı tır o ti .... , İngiliz kara! naatini hasıl etmesine rağmen Dil· 

Cümhuriyet - Genç bir kadın 
kendisine tecavüz eden bir ırz düş· 
manını balta ile öldürdii. 

Tilki - İki yavrusunu bağrına 
basıp uyuyan namuslu bir Türk 
an ·,ına tecavüze kalkışmanın sonu 
budur işte. Hele bu faziletli TÜr!t 
anasının mahkemede, halkın alkış· 
ları arasında beraet ettiğini öğre
nince yüreğim yağ bağladı. Asla
nın dişisi de aslandır. Bu vak'a 
gözleri dönmüş ırz dü~manlarmın 
kulaklarına küpe olsun. 
· Cümhuriyet - K açan kamyon. 

Tilki - A~aba insafsız şoförden 

çektiği ccu canına tak demiş te on-
dan mı koc;mışt'ır dersin? 1 

Tan - Yangınlar çoğaldığı hald.? 
yaptığı hasar gitgide azalıyor. 

; Tilki - Oh. oh memnun oldum. 
Demek ki yangınhr da akıllarını 

başlarına toplad1lar. Bu nasıl tür~
çe yahu? 

Tan - Domuz burnu iskarpinler 
revaçıta. 

Tilki - Hikmetinden sual olun· 
maz. 

Tan - Gripe karşı bir serum bu
lundu. 

Tilki - Bari şunu kışın bulaydı
Jar da elalem rahat edeydi olmaz 
mıydı? 

Tan - Amerika ölçüsü. 
Tilki - Yazılarında n anladığım l 

göre bizlere biraz hesapsız geliyor. 
Vakit - Enver paşa Almanları. 
Tilki - Bu adla yeni bir Alman I 

birliği mi teşekkül etti? 
Vakit - Londra'da bir binbaşı 1 

caz sevmeyince musiki aletleri or-
1 tadan nasıl kaybolur? 

Tilki - İngiliz binbaşısı kızar, 
;algıcılar korkar ve sazlarını alıp ' 
sıvışırlar. Laf kıtlığında asmalar 
budayım diye işte buna derler. ı 

Vakit - Danzig'deki Polonya'lı-

lar tehlikede imiş. j 
Tilki - Acaba yeni mi farkına · 

varmışlar? 

Vakit - Kırmızı şeytan tavvare
si düşerek 25 kişinin ölümüne sebe
biyet verdi. 

Tilki - Kırmızı böyle, şayet si· 
yah tayyaresi düşeymiş demek ki 
100 kişiyi öldürecekmiş. 

Vakie - Sebepsiz tayyare kaza· ı 
Jarı neden oluyor? 

Tilki - Al lafı da otur asağı . Hiç 
sebep~iz kaza olur mu azizim? 

Ulus - Göbe!s dünyaya soruvor: 
Biz size ne yaptık? Az kebap ~~edik, 
az yağ yedik ve bu suretle hudud
larımızı tahkim ettik. 

Tilki - Keşki afiyetle kebap, vağ 
yiyeydiniz de şu tatsızlıklar olma- · 
saydı ... 

Ulus - Münevver dilenciler. 
Tilki - Bu san'at ta terakki edi- . 

yor desene. Tlllrl 

Bir ölüm dolayıslle 
Sırasız ve saygısız bir ölüm, ko

cam Abdülcebbar'ı toprağın kan -
mıyan ve dolmak bilmiyen uçuru • 
muna göttlrdü. Onun hastalık ve 
öUlmUne candan alika gösteren .

1 
Boğasiçi liseleri, muhtelif okul i -
dareleri, öğretmen arkadaşları ve 
talebelerine ve cenazeeine ift,irak e
den dostlarımıza, bizzat ve bilvası
ta bizi teaelllye kop.n akraba. ve ar
kada§lanmıza ayn ayn teşekkUr 
borcumu ifaya duyaufum acı ve 
d\lttUIUm takataizlik imkln bırak
madıfuıdan muhterem (Yeni Sa -
bah) gazetesinin tavassut l<ktfuna 
müracaat ediyorum. 

- Merhum Abdülcebbar'm eet 
Nevber ve oflu Rabin 

tRTlllAL 
Sabık birinci devre Lbistan meb

uau doktor Abidin Yakova, mUpte-
11 oldufu hutalıktan kurtulamıya· 
rak vefat etmiştir. 

Cenazeet bugtln saat 11 de Gül • 
hane hastahanesinden kaldınlacak 
,. Beyazıtta cenaze namazı kılın· 
dıktan sonra aile makberi olu 
Merkezefendiye defnedilecektir. 
Kendiaini tanıyan ve seven arka • 
latlaeın tefritleri rica olunur. 

Halihazır meselelerinden en faz. kuvvetlerile tsta.nbula ilk giren Mi- veli itilifiye erkim ısrar ederek .Po-
la dikkatle tetkiki icap eden bir nok. ralay Morfi ve Polis Müdüriyeti u- lis Müdüriyeti umumiyesinde bal· 
ta Akdeniı: ve ezcümle Akdenizin mumiyesinde teşekkül edecek ko- tada iki gün çalışmak üzere tngiliı 
garp havzasıdır .. Yeni diplomasi gre misyon azalığına düveli itili.fiyece Generali Foller'in riyasetinde tngi· 
ginliğin meydana çıkmasındanberl tayin edilen Miralay Vilyers berayi liz Miralayı Vilyers, İtalyan Mira· 
dir ki burada muariz iki blokun dev· mUzakere Fevzi Paşanın makamı- layı Bont Kaprini, Fransız Bin· 
Jetleri kara kuvvetlerinin -Tunus v• na gelmişlerdi. Miralay Morfi Mira- başısı Sekaldi'den mürekkep bit 
Libyada ve deniz kuvvetlerinin Ce·. lay Vilyersi Erkanıharbiyei umu- komisyon teşekkül ederek hükuıne-
belitankta ve Maltada - mühim bir miye reisine ve bana, Fevzi Paşa da tin de muvafakatini aldıklanndall 
kısmı toplanmıştır. Her hangi bir beni her ikisine takdim etti. Mira- işe başlamak istiyorlardı. 
ihtilafın b~langıcında bu mıntaka- lay Morfi nota muhteviyatından ve Ayni zamanda Fransız MiralRY' 
da deniz muvasala yollarının arzct· Düveli itilifiye erkanının hükiımet- Folum da Umum jandarma kuman· 
tikleri mücadele ve iktisadi hayat lerine karşı tstanbulun asayişinden danlığını kontrol etmek üzere ora• 
vasıtalarının elde edilmesi için arr•an mes'ul tutulduklarından bahisle gü- da çalışmıya başlamıştı. Düveli 1ti· 
sız bir mücadele derhal başlıyacak- ya gayri müslimlerin de dürü~t ve 18.fiye komisyonunun müdüriyet bi· 
tır. Fransa için, Marsilya ve Sete kanun dairesinde muamele edime- nası haricinde içtimaları için sarf· 
ile Oran, ülger, Tunus arasında !\S· yip polisçe işkence edildiğinden bir- ettiğim gayret maalesef müsmir 

ltaJY.D drit: o ":lan bir 0eçı" t remıuıae ol d ~ d p ı· M""ct·· · ti 11 ker, teçhizat, cephelere gidecek her • çok şikayet ve müracaatte bulun- ma ıgın an ° ıs u unye • 
türlü malzemeyi, karşılıklı gönder- Aspretto ve Bizert te, Sperio gibi 4()\) ili 500 millik bir yol, Ati. 1.c duklarını izah etti. Düveli itilafiye- mumiyesi binası dahilinde küçük 
mek meselesi mevzuu bahistir . ttal- hertürlü tehlikeye maruzdur. Fakat bın mili tecavüz edebilir. Bu yeni nin bu kararına şiddetle itiraz et- bir oda ayırmak mecburiyetinde 
ya için deniz, mevcudiyeti için mu- buradaki deniz kuvvetleri her ne pa- muvasala yolu, Bordodan Fasa, to· tim. Bu gibi hallerin kat'iyyen vu- kaldım. Komisyon haftada iki defs 
hakkak elde edilmesi lizımgelen bir hasına olursa olsun bu mevkil~rde naj mikdarının % 200 tezayüdü - kubulmadığını, bili tefrik cins ve riyasetim altında toplanarak ent· 
keyfiyettir ve bu, Cezair veya Mı· kalmak mecburiyefınae değildir. A- nü icap ettirecektir. Bundan mezheb herkese kanun ve adalet niyet ve asayişin ne merkezde oldu· 
sıra bir taarruz üssü vücude getir- çıklara çıkıp, Akdenizin uçlarına, maada, İspanyol sahilleri a - dairesinde seyyanen muamele edil- ğunu, fevkalade bir hal olup olma· 
mek için de zaruridir. yani şarkta Portsait ve garpte de çığında hareket edecek ha - diğini anlatarak istiklalimize taal· dığını sormakla iktifa ediyorlar ve 

Hakikaten, iktısadiyatını otorsize Cebelitarık ve Merselkebir üzerine sım denir.alttların tehaidi mevzuu lfık e.den müessif müdahalenin hiç kat'iyyen hiç bir şeye müdahale et· 
etmek için (Lignit ihracatını 380 çekilebilirler, bu kuvvetler, kat'i ve bahsolacak ve bu keyfiyet te mü- bir veçhile kabul edilemiycceğini, miyorlardı. Esasen bu komisyonun 
binden 1,220,000 tona, kömür !stih- mutlak surette Akdenizin methalle- him bir muhafaza r<uvvetinin bura- bir kere Miralay Vilyersin Polis teşekküliinden sonra polis merkez 
salatını 330 binden 875 bin tona, de- rini kapıyacaklan gibi uzun müddet !arda tesbit edilmesine mecburiyet Müdüriyeti umumiyesine gelerek memurluklarına yaptığım mütead· 
mir istihsali.tını, 525 binden 1 Metropoldeki üslerindPn uzakta bu· hasıl ettirecektir. muamelenin nasıl cereyan ettiğini dit tebliğlerle Düveli itilafiye zabıta 
miJyon yüz on bin tona çı - lunan mühim bir heyeti sefenyeyi Fakat bu ağır ve düşündürücü görmesini ve benimle tetkik etme- memurlarının hiç bir suretle poliıJ 
karmış ve bunu 1933 · 38 senesi yaşatmağa muktedir olmıyan Habe- kaziyclere rağmen ittifakın donan- , sini ve ondan sonra alacağı netice· işlerine müdahale ettirilmemesini, 
arasında yapmıştır.) sarf et · şistan ve Libyayı 1talyaya bağlıyan malan şimali Afrika ve Fasta, 1tal- ye göre Düveli itilafiyenin hükü- doğrudan doğruya eğC'r tazyik vu· 
tiği muazzam mesaiye rağmen ttal- hattı kesecekler ve abluka vasıtasi· yanın mahmm bulunduğu bir geri metle anlaşmasını teklif ettim. Mi- kubulursa derhal müdiriyete mU • 
ya coğrafi mevkii yüzünden, Cebeli- le de daha uzak bir ist ikba\de ttal · çekilme ~e nihayetsiz bir mukave- ralay Vilyers bu talebimi muhik gö- racaat etmelerini, mutavaat eden· 
tarık ve Süveyşten, et, yağ yüklü, yan iktısadiyatını sarsacaklrdır. met unsuruna malik bir mmtakaya rerek derhal kabul etti. Müdüriyeti )erin tecziye edileceklerini bildir· 
maden kömürü, petrol, kauçuk, de- j Bunu yaparken de kendileri faz. sahip bulunmaktadırlar. Bu sebep· umumiyeye bir hafta her gün gele· miştim. Polis Müdüriyetimin deva· 
mir, bakır, kalay gibi ithalatını yani la bir zarara uğnyamıyacaklardır. tendir ki, hiç bir şey dinlemiyen coğ İ rek polis teşkiİatımızın nasıl oldu- mı müddetince Dü,·eli ttilafiye inzi· 
ithalatının <'b 15 ini geçirmek mec- Zira, harekat sahası itibarile en mü raft vaıziyetin gösterdiği bu ihtimal- ı ğunu ve ne suretle muamele yapıl- bat memurları müstakillen miida· 
buriyetindedir. tik maddeler araş- kemmel tayyarelerden bir tehlikeye ler, mihver devietle.rinden İtalyayı 

1 

dığını ve çok dürüst çalışıldığını halede bulunmamışlardır. 
tırması yüzünden girişmek istediği maruz kalmıyacakfardlr. Zira Cagli-1 bazı sevkulceyşi deniz planlarından görerek Türk polisini takdir etti. Düveli itilat'iyenin ne gibi işlerde 
tevessü siyasetinde, kuvvetli mih· ari'yi Cebelitarılttan 720 mil, ve o- feragate sevkedecek mahiyettedir. Müdahalenin lüzumsuz olduğu ka- Polis Müdüriyeti ıımumiycsile teŞ· 
ver arkadaşına çarptığı gibi, kurşı- ram da 480 ;mil mesafe ayırmakta- "k" · 

rı ·ımesaı ettiğini karilerime anlat· 
smdaki milli vahdellerden de muka- a 
bele göreceği tabiidir. ır. Den·ız L·ıses·ın .de Atlet·ızm mak için şu vak'ayı arzedıyorum: Zaten Fransız ve tngı"Jiz anlıı.ş- tstanbul M h f 1 - k r· 1şte bu yilzden İtalyan iktısaoı, u a ız ıgı as er ıra· 

ması için Akdenizin ortaı:;ını bırak- rilerini t k"p t k"f · · · "b t denize doğrudönmüştür. Deniz va- a ı ve ev ı ıçın ınzı 8 
< mak ta zaru. ri bir şey deg-ildir. Son memurlarına em· · B e 

sıtasile teneffüs edebilir, yaşıyabi- ır vermış. u m • 
harp ile mu1ı:ayese edildiği takdirde 938 - 939 Askeri Liseler Şampiyon ı O lan murlar, tstanbulun muhtelif semt· 

lir. İtalyan devlef reisi bunu bir çok hava tehlikesi ne derecede büyu .. k 0 _ 1 · •· d · 
kereler beyan etmiş, \'e bu müna<-e- B İ f Q .., A 1 • S h d erme gon erıJerek taharriyata baş· 

"' lursa olsun, bu Ien1ike, hafif kuvvet- U r an cagımız t etızm a asın a 1 1 B" k · ·ba betle harp ve ticaret deniz filoları- amış ar. ır aç ınzı t memuru 
lerin ve aenizaltıların Maltada, Bi- Müh" e· v 1 k d K" .. .. K k"" "h ti d Jd nın seri tekamUlünU muhik göster- " l lD .r ar 1 tır a oprunun ara oy cı e n c 
zertte, Ojaksioda, Asprettoda kal- başında firarileri tarassut ve takip 

mek istemiştir. Ve nihayet İtalya, malanna ve buralarını Us olarak it-
k Akd · ta ·t:ned· k" İ · ediyorlarmış. Gayri müslimler ise anca enız rıKı ır ı ngihz- tihaz etmelerine mani olamıyacak-

1 ld k - d bel · d gelen geçenden askerlik vesikası a· ere o u ça agır ar er ın irebi- tır. Nitekim hva tehlikesi, 1914 le 
lecek kabiliyettedir. Sardunya, Si- l918 arasında Dunkerk'i Fransız 
cilya ve Pantellaria adacığı Hindis- torpidolarının, Zeebnıgge'i Alman 
tan imparatorluk yolu üzerinde dar torpidolannın Us yapmalarına mani 
·geçitlere kumanda edecek mevkide- olamamıştı. Malta, ttaly~nın ta kal
dirler. 

Buraları, siiratli harp ve silah 
vasıtalarının yani denizaltı, torpil 
taşıyan hücumbotların, tayyarele -

rin istimaline elverişli yerlerdir. 
Spezia, Maddelena, Cagliari, şimali 

garbi veya garba, ayrıca, ileriye fır
lamış Sardunya-Sicilya cephesi hü
cumlar, ini taarruzlar hazırlanması 

.bine sokulmuş bir diken gibi Arn:ı-
vutluğa olduğu kadar Libyaya doğ
du 1taiyan sevkiyatı için tehlikeli 
bir mevki olmak imtiyazını kaybet
memiştir. 

Diğer taraftan Cezairden Sete 
ve Marsilya arasında, ve yine Filip 

Vil, Tunus, Bon ve Marsilya arasın

da Fransız muvasala yollarının nor-
na ve yapılmasına çok müsaittir. 1- mal olarak konulması imki~ da bir 
talya bundan maada Sardunya-Si- ihtilaf vukuunda kalkacaktır. 
cily cephesi sayesinde, Tirenyen ve Balear adalan mıntakasının, bir 
lyonyen denizleri arasında donan - İalyan, İspanyol anlaşması halind~ 
masının hareketlerini gizli tutabi - arzedeceği tehlikeye Cebelitank, O

leceği gibi emniyet altında da bu - ran, Merselkebir mmtakasının mu- ı 
lundurabilir. . azzam tedafüi vasıtaları ile karşı 1 

ltalya sahillerinden açık deniae koymak imki.nı vardır. Merselkebh\ 
doğru 270 ve no mil ok gibi duran Fransızlann garbi Akdenizdeki ye
Cagliari ve Trapani, zamanında ya- ni bir muvaffakıyet kozudur. Bura-

nmada iuvvetlerine, hava akınla~, daki faaliyet, intut azami bir sürat 
nm vukua gelecefini anlatabilir. le ilerletilmektedir. Cezair kara su-

Ne Malta, ne Biz.ert, ne Tulon larının mutlak Fransız hlkimiyeti 
ayni imtiyaza malik değillerdir. altında bulunması, kUçUk sahil sev-

Taarnız bakımmclan iyi mUceh- kiyatına şimal! Afrikanın demiryo

hez görünen ttalyanm coğraft vui- . lu ve tose bakımından gösterdiği 
yeti de tehlikeden kendisini kurtara- noksan.lan telifi edecek bir kabili
maz. BUtUn tfalyan llmanlan hasım yet vermektedir. 
deaüı kuvvetlerinin ve hava kuvvet- Artık Akdenizdeki vasıtalann 
lerinin bombardımanına maruzdur: lUızumsuz olduğu. kanaati tahaseUl 

Niaaye't, çizmenin içerisine ka- ettiği takdirde Fransız - tngili:r.: 
panan ttaıya, buradan çıkmak iAte- donanmaları ve sevkiyatı, Atlantik 

.dtfi takdirde tarkf ve garbi Akde- yolundan, Kamblankadan istifade 
ıaizde kendisini bekliyen kuvvetli de- edecektir. 

Diz filolanna çarpacaktır: Coğraf- Bu sevkulceyşi değişiklik şayanı 
ya, İtalyan donanmasını merkez! dikkat bir ihtimamla hazırlanmak
ttalyada kapamıştır. tadır. Şüphesiz ki bu yol da hertür-

Rakip devletlere coğrafya, çok ltl tehlikeden masun değıl. Fransız 
daha müsaittir. Şüphesiz ki Tulon - ve tngiltere burada mühim mahzur
Berve • Sen ltafael ve Ojaksio- larla kartılqabilirler. Akdenizdeld 

rıyorlarmış, diye bir havadis çıka• 
rarak o civan velveleye vermiş • 
ler. Az zamanda birkaç yUz kişi 
Karaköyde top!anarak inzibat me· 
murlarına saldırmıya baı,Jaımşlar. 

Bu haberi alan muhafızlık, derhal 
oraya asker sev ketmiş. Polis "Müdil· 
riyeti umumiyesi de vak'adan ha· 

berdar olduğundan mühim miktar· 
da polis sevkine lüzum görülmüştü. 

Bu vak'ayı haber alan Düveli ıtila· 
fiye işin iç yüzünü bilmediklerin· 

Fa' riye mektebi atletleri 

den telişa düşerek bir süvari kıt· 
ası sevketmişlerdi. Gayri müslimle
rin bu mütecaviz harekitını gören 
ve işin de ne olduğunu öğrenen stl· 
vari kıt'ası kumandanı askerlerine 

emir vererek oradaki mevcut gayri 
mUslimleri kırbaçlarla dövdürerek 

dağıtmışlar. 17 şubat 335-919 ta· 
rihli Sabah gazetesinin birinci sa• 
hif e UçUncU sUtununda ıu mUhiJD 
tebliği ilin etmişlerdir: -

Son beş altı senenin a-tletizm mü· 
sabakalarmda pistlerimiz üzerine 
yeni yeni genç ve istidatlı eleman
lar gördük. Deniz Li~esi Atletleri. .• 
Ve yine çok yakın bir zaman içinde 
ayni gençlerin ekserisini milli atlet
lerimiz olarak derecelen ve rekorlar 
yaparken iftiharla seyrettik. 

Askeri bfr disiplin altında, mun· 
tazam ve yeknasak bir. hayatla inki
pf eden bu gençlik, bir gün arala

rından, Tevfik gibi tek adımı 6186 
met're atlıyarak senelerce kırılamı
yan bir Türkiye rekoru yapmış; Ve
da.t, İrfan gibi yüz metreyi 11 ve iki 
yüz metreyi 23 ve hatta daha aşa~ı 
derecelerde koşarak Türk milli ta
kımını Balkanlarda ve ecnebi tıe

maslarında muvaff akiyetle temsil 
etmiş gençler yetişt'irdi. 

Biraz geri bakacak olursak; Hay
dar, Enver, Aziz, HUmileri de ayni 
izin alemdarı olarak görürüz. Bugün 
a.tletizm müsabakalarının neticele
rine bakacak olursak, büyük bir ek
seriyeti yine cDenlz Lisesi. atletle-

ri~in ı·eşkil etmiş olduğunu görüyo
ruz. 1938 senesi Kolej müsabakala
rında üç adımı ancak 12,28 atlıyabi
len ve 400 metreyi 59 da koşan Ha-

lidi bu senenin başlarında üç adımı 

1 
( De..-amı Yar) 

13,64 ve 400 metreyi 54,3 e indirmiş -~~~~~!!!!!!!!'!~!!!!!!!!!~~~~~~ 
olarak gördük ve yine ayni atlet tek rına gelince; bu sene yapılan ve 80 
adımı 6,50 atlamış ve 200 metreyi atletin iştirak et1iği İstanbul kurol 
23,5 saniyede koşmıya muvaffak ol- birinciliklı-r!nde Deniz Lisesindeıı 
muştur. 

Necmixi dörr1.incülükle ve Zarifi 
Bu büyük islidı:ıdı şahsında toplı- sekizincilik.!e yarışı bitirirken gör• 

yan Halit', 1939 senesi Türkiye da.. dük. Bütün bu elemanlarile cDeniZ 
hili pentat'ion şampiyonu oldu. Yi- lisesi 1938-1939 senesi askeri liseler 
ne ayni mektepten muvaffakiyetli . atlefizm şampiyonu oldu. Kısaca şu• 
müsab~talariyle temayüz eden ve nu da söylemek lazımdır ki, bugüıı 
son Kolej müsabakalarında diski hiç bir teşekküle nasip olmıyan bi• 
35 metreye savuran Bülend bu mü- nicilik ve kayakçılıktan maada De· 
sabakada üçüncülüğü kazandı ve yı- niz Lisesinde bütün spor şubelerine? 
ne Halit Türkiyede ilk defa olarak yer verilmiş ve atletizm gibi aY.nl 
yapıla.n el bombası atmasında 60.5 hızla yapılmaktadır. 
metre ata~ak Türkiye rekorunu yap- Bütün bunlar Türk atletizminde 
mışl'ır. Bugün de muhtelif müsaba- büyük bir adı mdemektir. Alı1an bU 
kalarda 100 metreyi 11 içerisinde adımın arkasından diğer mttkteple
koşan Vedat, Sermet, Merih, Meh- rimiz ve gençlerimiz de yürüdükten 
met, Şerif, Halit', Servet gibi genç- sonra Türk atletizminin Wttkbalin
leri görüyoruz. Mukavemet koşula4 den emin olabiliriz. 
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ÇAKIRCALI EFE. 
Yazan: MURAD SERT06LU ............................................................ -3-

Nevyork Sergisi 
Ve Türk Pavyonu 

Cakırcalı Ahmet Efe • 
YerJe Cansız yatıyordu 
Yörük Osman Efe İzmir de Hühu- il 

•• . • P.:!'.I 

met Konağında Nasıl Of dürüldü? 6' 

----w:::.-=- <=----
Dünkü Kısmın liülasasi 
Eşkiya taJc.:binde maha:retile ta

nuımış olan Hasan Çavuşa, hüku
mete dehalet etmi§ ve kır serdar
Zuğuna ray·n edilmiş olan Çakır
calı Ahmet Efeyi vurmak vazife
si verilmişti. Şimdi Ef c ile J!asan 
Çavuş Birgi'den Eselli köyüne 
g"tmcktcdirler. Hasan ÇaVU§ Efe
yi nasıl öldüreceğini düşürüyor: 

Kulağının dibinde iki tabanca 
patladı. 

Bu, onun duyduğu son sesler ve 
göğsünden boşalan kanlar da gördü
ğü son mnnzara oldu. 

Çakırcalı Ahmet Efe şimdi yerde 
upuzun yatıyordu. Hasan Çavuş ha· 
ıa sapsarı bir yüzle ayakta quruyor 
ve kanlı karnıısını hala elinde tutu· 
yordu. Neden sonra: 

- Hele şükür geberdi kerata! di
ye mırıldandı. Bu son cümle Çakırcalı Ahmed 

efenin yüzünde geniş bir tebessüm 
Yarattı. Hasan çavuş bundan istifa
de ederek zaptiyelere: 
· - Haydi çocuklar dedi! Sonra 
zaptiyelerin içinde Hacı nam.ile ma
tuf sakallı yaşlı bir nefere döndü: 

Diğer zaptiyelerin yüzlerinden de 
heyecan içinde oldukları anlaşılı

yordu. Tam bu sırada Efenin vücti
dü hafifçe kımıldadı. Belki can çeki
şiyordu. Bunu görünce zaptiyeler· 
den biri bağırdı: 

Büyiik Elç;miz B. Mthalr payYODumun• resmi kütadında 
açılış nutkunu s6ylerkea 

- Sen de imam efendi başa geç! 
Bunu söyledikten sonra elindeki 

Silflhı çeşmenin yanına dayadı. Diğer 
zaptiye neferleri de silahlarını daha 
evvelden çatmışlardı. Çakırcalı efe 
de onları taklid etti. Şimdi hepsi 
Yüzlerini kıbleye çevirmiş ve namaza 
dunnuşlardı. 

Basan çavuş hürmeten imamıa 
arkasındaki mevki efeye verrni§ ve 
kendisi arkada yer almışb. 

Birinci rekat kılındı. lkinci reka
ta başladıkları zaman Hasan çavu~ 
içinden: 

- Fırsat tamam. Eğer bunu ka
çıracak olursam daha iyisini ele ge
çiremem diye düşündü. 

Rarnının üzerine kavuşturduğu 
füni yavaşça ceketinin altına doğru 
kaydırarak beline daha evvelden 
Yerle.5tinniş olduğu kamanın sapını 
kavradı, bu, iki karış boyunda iki 
ağızlı ve derin oluklu müthiş bir 
§eydi. 

- Allahüekber! 
Rükun varmışlardı. 
- Semi Allahülimelhamida t 
Doğruldular! 
- Rabbena lekelhamd ! 
Secdeye vardılar
Olurdular ! 

'I'ekrar vardılar! 
Çakırcalı Ahmed, secdede iken da

ha bir •Suphanallah• lık vakit bile 
durmamış ki birdenbire sırtından 
kalbine doğru şiddetli bir acı duydu. :e göğsünden, kalbinin tam üstün-
en dört parmak bir demirin çıkt-

Verdiğini gördü. · 
ller şeyi anladı. 

k Gayriihtiyari bir hareketle ayağa 
F' alkrnak için bir faaliyet sarf etti. 

akat aynı anda vücudüne bu sefer 
Yeniden birçok bıçaklann saplandı
tinı hissetti. 
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- Gebermemiş! 

Bu ufak hareket Hasan Çavuşun 
üzerinde de müthiş bir tesir yap
mıştı. Hemen: 

- Verin tüfeğimi, diye bağırdı. 
Tüfeği eline alınca dikkatle omu

zuna yerleştirdi, Göz, gez, arpacık 
bir hizaya geldi: 

- Dan! 
Ahmet Efe, birdenbire olduğ:.ı 

yerde bir daha sarsıldı. Kolları ba
cakları birkaç defa hareket etti. On- ı 

dan sonra kafası arkaya kıvrılarak 
hareketsiz kaldı. 

Ayni gün muhtelif yerlerde ayni ı 

şekilde hadiseler olmuş, birçok efe
ler, avenelerilc birlikte itlaf edil
mişlerdi. Bu arnda Yürük Osman efe 
İzmirde, Parmaksız Arap Efe Ay
dında, Piç Osman Efe Kırkağaçta, 
Bakırlı Efe Bergamada öldürülmüş
lerdi. O zaman büyük bir şöhrete 
malik olan Yürük Osman Efenin !z. 
mirde öldürülüşü çok mühim bir 
hadise olduğundan onu da burada 
kısaca kaydetmeyi faydalı bulduk: 

Muayyen günde Vali Naşit Paşa, 
Yürük OsmanlEfeyi hükumet kona
ğında bir ziyafete çağırmıştı. Ye-, 
mekte ayni zamanda sözde o zaman 
türeyerek gemi azıya almış olan 
Rum çetelerinin imhası işi de görü
şülecekti. 

-
' 

Yürük Osman Efe ve avenesi o gün 
valinin mihmandar tayin ettiği ko
miserin ikazı üzerine silahlarını bir 
handa bı~akmışlar ve silahsız ola
rak hükumet konağına gitmişlerdi. 

Barış timsali pavyoaumuxu ıezen misafirler 

Vali kendilerini konakta karşıla
dı. Hepsine ayrı ayrı iltifat etti. Bu 
sırada akşam olmuş, iftar vakti gel
mişti. Beraberce sofraya oturarak 
yemek yediler. Kahveler içildi ve 
bu arada vali Naşit Paşa Rum çete
lerinin faaliyetlerinden uzun uzadı
ye bahsetti. (Devamı var) 

Cevap 

Cehalete Kurban \Çirçik Suyu 
Giden Kadın 1Uzerinde Tesisat 

Bursa (Hususi) - Şehrimizde 

acıklı bir vak'a olmuştur: 
Makbule isminde bir dul kadın 

her nasılsa kazandığı gayrimeşru 

bir çocuğu düşürmek için ilaç iç
miş ve sancılar içinde kıvranarak 

kaldırıldığı memleket hastanesinde 
ölmüştür. 

Üç küçük çocuk anası olan cahil 
kadının kimsesiz yetimlerinden iki
si Kreşe verilmiştir. Üçüncü bed
baht yavruyu da belediye reisi· 
miz kendisine evladlık olarak al
mıştır. 

lannı en iyi bilen adam olan İzmirli 
meşhur Kantarağası zade Ömer 
Salahattinin .Adil Mevla> adlı ese· 
riclir. Bay Zeynel Besim, bu eser
den aldığım ve klişesini koyduğum 
satırları okursa benim bunu uydur· 

-
Orta Asyada, dağlardan inen Çir-

çilc suyunun vücude getirmiş oldu
ğu geniş vadide. halen elektrik san
trallerinden ve kimya fabrikaların
dan mürekkep büyük bir endüstri 
şebekesi vücude getirilmektedir. 

Bu inşa halindeki şebeke, üç nit
rat fabrikasından terekküp eylemek
tedir. Bu fabrikalardan alınacak is
tihsal, Orta Asya Cümhu,riyetlerinin 
bütün ihtiyaçlarını karşılıyacak ve 
binnetice .Pamuk-rekoltesini 100 bin 
tondan ziyade fazlalaştıracaktır. 

:a madığımı pekalA anlar. 
lun. ay Zeynel Besim, d~ ilk yazdı· Şimdi gelelim bir noktaya: Şimdi iki mesele vardır: 
~ Ya~y~ cevap verdı. Bu oeva· , ~ay Zeynel Besim dünkü yazısın- Ya Kantarağası zade Ömer SalA-

Yazan Kerim KANOK 

Geçen Cumartesi günü Taksim ı tıracağı hareketleri çok iyi öğret
kışlası meydanında mektepliler a- miş olması lazımdır. 

rasında yapılan futbol maçlarını Mektep müsamerelerine ve an
seyre gitmiştik. İçeri girdiğimiz za- trenmanlarına çıkarılan kızlarımız
man kesü bir gençlik kütlesile kaı·- la binlerce seyirci huzuruna çıkarı· 
şı'laşt1k. Balkonu ve iki taraflı tah- lan kızlarımız arasında her halde çok 
ta tribünleri dolduran meraklılar fark bulunmalıdır. Çünkü bu so
iki mektep arasında oynanan bir nuncuların hem vücut tenasübüne, 
futbol müsabakasını derin bir ala- hem de atletik kabiliyete malik ol-
ka ve J:eyecanla takip ediyorlardı. maları lazımgelir. Nitekim bizimfo 

. Bi) oturacak bir yer bulamadığı- beraber herkes de gördü ki, koşan 
mız için oyunu ayakta seyrelme.ğe kızlarımız arasında çalışnnlar ve 
razı olmuştuk. Gençliğin spora karşı atletik kabiliyette bulunanlar koşu
göstermekte olduğu bu s~mimi sev- ları daha muntazam ve daha muvaf
gi, bir müddet evvel klüplerden fakiyetle bitirmiye muvaffak oldu
mektepliler çıkarıldığı zaman bu lar. 
iençlerin spor faaliyetleri devam Binaenaleyh kızlarımızdan bu ev
·edemiyeceği hakkında ortaya atı- safı haiz bulunmıyanları daha baş-
lan iddiaların ne dereceye kadar ka faaliyetlerde bırakarak sahalara 
isabetsiz olduğunu bize bilfiil gös- yalnız mektep antrenmnnlannda 
"termiş oluyordu. muvaffak olmuş ve vücutçe inkişaf 

Futbolcu gençler tam manasile etmiş atletler çıkarılması bu işten 
·amatörlük evsafını haiz ve hiç bir beklediğimiz neticeyi verebilecek 
menfaat mukabili olmadan sırf ken- biricik yol olduğuna şüphe yoktur. 
·di mekteplerinin rengi için oynuyor O gün kızlarımız arasında .birçok 
ve şimdiye kadar birçok fedakarlık işlenmemiş vücut1er göı:dük. Bunla
lar mukabilinde yetiştirilmiş olan nn ekserisi sıkı ve metodlu bir ça
bizim yıllanmız futbolcularımızdan lışma ile, onları sürat hassas!ndan 
daha ahenktar ve daha güzel bir mahrum bırakan. lüzumsuz ağırlık
oyun çıkarmağa muvaffak oluyor- larını izale ederek hem mütenasip 
lardı. bir vücude malik olabilirler, hem ele 
Futbolcularımız, gerek yapı ve ge- koşma, sıçrama kabiliyetini kazana· 

rekse kabiliyet itibarile yarın saha· bilirler. Yeter ki, birer birer bu hu· 
!arımızı süsliyecek olan klüp takım- suslar jimnastik muallimleri tara. 
}arını hakkile dolduracak evsafta fından ciddi bir şekilde telkin edil 
görünüyorlardı. Okulun disiplinli miş olsun. 
ve her türlü şahsi menfaatten uzak Her fırsat diiştükçe yazdığımız 

çerçevesi içinde yetişen bu gençlik gibi sporcuların giydiqi kostümlerin 
bir memleketin hakiki, inkişaf etmiş seyirci üzerindeki rolü pek büyük
sporunu temsil eden müesseseler o- tür. O gün kızlarımızın ekserisinin 
lan klüplere intisaplarında onları giydikleri siyah kilotların deforme
bugünkünden çok daha farklı bir liğini bir tarıı fa bıraksak bile bun

' şekle sokacaklarma hiç şüphe edi· ların harl'kfitın serbestisine halel ge-
lemez. tirdiği asla inkar edilemez. 

* İşte bu iutbol maçları arasında 
asıl mevzuumuzu t'eşkil eden kız 
mektepleri atletleri de bazı koşular 
yapmak üzere sahaya çıkarıldılar. 

Erkeklerimiz gibi kızlarımızın da 
spor yapacak kabiliyet'te yetiştiril

mesi bakımından fevkalade kıymetli 
olan bu teşebbüsün bizi ne kadar se
vindirdiğini knbıl değil tarif ede
meyiz. 

Bundan üç dört yıl evvel hususi 
teşebbüslerle başlamış olan kızları
mızın spor faaliyetlerinin son mek
t.epliler teşkilatı dolayısile akamete 
uğradığını gördüğümüz zaman bu 
güzel eserin ihyası için uzunca bir 
yazı yazmış olduğumuzu hatırladık. 

Bundan dolayı kızlanmızın böyle u
mumi şekilde bir spor sahasında 

tekrar yer alışları ve atletik kabili
yetlerini halka göstermiye hazırlan
mış olmaları bizim için takdirle kar
şılanacak bir spor hadisesi telakki 
edilmiye değerdi. 

Fakat şurasını samimi olarak iti
raf edelim ki, kızlarımız sahaya 
çıktıkları zaman maalesef bu iş için 
henüz tamamen hazırlanmamış ol
dukları gibi spor levazımından da 
mahrum olduklarını teessürle gör
dük. Sahada bulunan kadın ve er
kek birçok idarecilerimizin bütün 
gayret1erine rağmen henüz ne şe

kilde koşacaklarını bilmiyen kızları
mıza koşu safları tertip ettirileme
di. Çizgiler çizilemedi. İşaret di
rekleri dikilemedi. Bu sııretle de bir 
çok zaman kaybedilmiş oldu. Netice
de hem koşular hatalı oldu, hem de 
çok heyecansız bitti. 

Memleketteki kadın sporcuyu ye
tiştirecek olan kız okulla.rtmız hal
kın huzuruna çıkaracağı atletleri 
çok itina ile seçmiş ve onlara yap-

Hususi bir düşünce tahtında ve sa
lon jimnastikleri icin yaptırılmış o
lan bu sakil şalvarlnr yerine kızla
nmıza, o gün cİstiklfı.l Lisesi> atlet
lerinin bir kaçında gördüğümüz ve 
bütün beynelmilel spor snhalarınd3 
kadın sporcuların giydiği. rahat, kı· 
sa pantalonlar tavsiye edilmesi çok 
şayanı temennidir. 

Hulasa: Bundan sonrası için; an· 
trenman şeklindeki idmanların mek· 
t'eplerde yapılması, atlet elbiseleri· 
nin, beynelmilel şekilde kabul olun
ması, gerek vücut ve gerekse kabili
yetçe atletik evsafı haiz olmıyanh
nn müsabakalara çıkarılmaması '?· 

saslarını;- prensip olarak kabul e
dilmesi ve önümüze çıkan bütün ta
lebeyi toplayıp uluorta meydana ı;ı

kannanıp ne kemmiyct ve ne de 
keyfiyetçe bir kıymet ifade edemi
yeceğinin nazarı itibara alınması la
zımgelir. 

Yazımızı bitirirken şurnsını kay. 
dedelim ki, bilhassa genç kızlarımı· 
zı yakından tetkik ederek onları bü 
yük Türk ırkının malik olduğu tari
hi medeniyet ve güze1liklere ltıyık 
bir surette işlemek ve ıslah etmek 
için bu işin mütehassıslara havale <!

dilmesi genç neslin beden terbiye
sinde alınacak ciddi tedbirler arasın. 
da zikredilebilir. 

Kerim K•nok 
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Galatasaray bugün Yugoslav ta 
kımlla Karşılaşıyor 

Cumartesi günü Peraya yenilet 
pazar günü ikinci maçında Şişliyı 
3-1 mağlOp eden Yugoslav 'takımı 
bugün Galatasarayla 17 de Taksim 
stadında üçüncü ve son maçını ya· 
pacak, ak§am memleketine harekeı 
edecektir. • da eserme yaptıjım tarizin hak· da benim sözde bazı hatalar yaptı· hattin, kitabında zırvalamış, yalan 

t 1t olduğun' söylüyor. Burada IÜ- fımı iddia ediyor ve Kırkmerdiven, yanlış şeyler yazmış, zeybeklik hak-
1:;:ıar nıüsa~t olma~tı için ~u ha· eaddare denilen bıçakların bele ta- kındaki bilgisi sıfırdır. 
bli tını eserıni yemden tefrika et- kılmadığını, zeybeklerin bellerine Yahut B. Zeynel Besim -tabırimi 
l' Ye başlıyacağı zaman madde zile- taktıkları Karadağ tabancalarının mazur görsünler -bu hususta mal1l
h~dorek ve şahft göstererek birer ve diğer silahlarının kat'iyyen uçla· matsızdırlar. Bunun bir üçüncü ih-

Bu kombine fabrikalarına lüzum
lu elektrik enerjisi, 270 bin kilovat 
kuvvetinde üç büyük hidroelektrik 
santralından aıın~,':aktır. Bu san
trallerden ikisi, Tnvakskaya VE' 

Komsomolskaya santrallerinin inşa
atı bitmek üzeredir. Bu iki santral, 
iki dereceli şelAlelerden terekküp 
eylemektedir. Su, türbinlere, 20 ki
lometre uzunluğunda bir inhiraf ka
nalıyla gcf mektedir. İnhiraf kanal
ları ve havuzlar. ayrıca, 30 bin heki 
t~~~~de~a~~~~~ ===ı=========================== 

stanbul Defterdarlığından : 

ı~r teşrih edeceiiro. rının görülmediğini söylüyor. timali yoktur. 
hi aanıafih, Bay Zeynel Besimin Ben, daha evvel de yazdığım gibi Zannedersem zeybekler hakkında 
01 rçok hataları ve noksanları ol- zeybeklerin hayatlarmı ve kıyafet- Kantarağası zade kadarı malOmat 
te::k~a beraber bu eserinin kıymet· ]erini muhtelif salahiyettar eserle- olmadığım kendileri de itiraf ede
lim arı olduğunu iddia edecek deği- ri tetkik ettikten sonra yazıyorum. cekler ve bu hususta benim hakkımı 
ltına Esasen ben de Çakırcalı hak· Bu hususta istinad ettiğim eserler- ' teslim etmek kadir~inaslığını göste· 
ta a notlarımı hazırlarkea bu ki- den biri de zeybeklerin içinde bil- receklerdir. · 

Plan da istifade ettim. fiil yaşamış ve bizde onların hayat- , M. S. 

Ankara Tiyatrosu 
San'atkarları 

• 
1 Hızirandan itiba
ren (Y edikule Pınar 
sinemasında) başlı

yor; muayyen gtl•· 
lerde diğer yazlık yerlerde .. 
lılüzyonist Emi• Atabay birlikte 

Bakırköyünde sahilden tahminen 2500 metre açıkta batmı§ olan Pe • 
lt:ngiderya gambotunun parçalanarak denizden çıkarılması işi her mas. 

rafı ve çıkacak esleha ve sair milli m Udafaaya elverişli eşya, cephane ile 

bakır, pirinç ve alaminyom ve saire gibi kıymetli madenlerle meskl!kat 

ve evrakı nakdiye hükumete ait olmak ve ihale tarihinden itibaren işe 

başlamak şartile mukadder kıymeti olan 1462,5 lira üzerinden açık artır· 
mıya konulmuştur. !hale 8/ 6/ 939 sa·at 14 dür. lsteklilerin %7,5 teminat 
akçelerini vakti muayyeninden evvel yatırarak mezkur saatte Milli ltm· 
18.k Müdürlüğünde müte§ekkil komisY.ona müracaatlan. .(3569), 
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tazan : Medih EGEMEN -. 
1 Menfaatine Verilen T emşil ı -Akkoyunlu. Kazıkçı Karabekir-

~I Giı·r4e•ş BvaAzşAIIVa:rsBA. Ma' şKIAaRAmYEaLz Peki ne duruyorsun ... Mutuııme-
re git yabancımız değil. .. Benden 
de selam söyle şöyle seni bir iyi 

Baharın ilk izıerıni bugün yükse· 
len guneşin ateşin renklerınden ve 
ağaçlarda yavaş yav'!ş açmağa baş· 

lıyan çiçeklerin ve kuşların sesle
rinden anlaıyordum... Herşey sade 
fakat cazip... Hayatta düşünüyo

rum da sadelik kadar büyük bir gü
zellik olabilir mi? .. 

muayene et sın ... dedi. .. İşte ben ıio 

ge~d~:·da muayene etlikten sonra ~1 Makarnacıya Daldım.: 
reçetesini verdim ve yarın Cevad'a. 
gideceğim... Eğer sancı geçmezse 
b:ına o bıldırir dedim... Bir sürü Boğazın yeşil sırt!arı arasında 

hır nehir gibi görünen denizin 
kayalara çarpmasından hasıl olan 
bir ses kulaklarıma kadar geliyor~· 
Bütün bu seslerin ve renklerin şi

rinliği içinde kıraval'ımı bağlamağa 
uğraşırken denizin hışırtısına karı- 1 
§an bir piyano sesi ... Çok sevdiğim 
bir tango... cNoturno. 

Bu ses ve renk yağmuru içind~ 

dyebilirim ki insan birkaç sene 
gençleşiyor .. İşte kıravatımı henüz 
bağlamıştım ki telefonun kulağıma 
kadar gelen zil sesi ... Gayriihtiyari 
gözüm kolumdaki saate takıldı. 

- Oh!.. Geç kalmışım .. gene has
fabakıcı Macide'dfr. Elim telefona 
gidiyor ve ilk sözüm: 

- Ne var Macide .. gene geç kal
dım onu hat'ırlatm:.ık istiyeceksin 
fakat 'biliyorum. 

- ······································· 
-· Ne dedin .. çok bekleyen mi 

var?. Kaç kişi? 

- Ya ... Peki 10 dakikaya kadar 
geliyorum.. • ı 

Telefonu kapıyorum ... Baharın ve 
r:_nklerin gençleştirdiği bu yorgun 

1 
vucud 8 yasında bir çocuk gibi zıp
lıya hoplıya merdivenlerden aşağı 
doğru aktı... Kapıde kırık dökük 1 

o~?mobilimin beni beklediğini gör
dum ... Bugün çok çılgındım .. sanki 
10 yaş gençlesmiştim .. 

Kulaklarım... 10 sene evvelki. .. 
bağırmak ve şarkı söylemekten hiç 
yorulmıyan ele avuca sığmaz ... ha
limde iken ağzımdan hiç eksik ol-

1 

rnıyan şarkılar gibi şimdi de ağzım
da hiç eksik olmıyan tnngo • N o tur
no. geliyor ... 

Otomobilim parkeler üzerinde ka
yıp gidiyordu ... Tam 10 dakika son
ra muayen~ odamın kapısında idim 
bekleme odasında bir hayli insa~ 
vardı... Macide beni görünce der
h~l beyaz önlüğümil getirdi ... Bu
gun bütün neş'em üzerimd~ idi ... 
ı:a6'!alarım1a meşguliyet'imi bı.tirlr 
bıtirmez ... Boğaza bir v&pur gezisi 
yapmayı düşünüyordum ... 

İlk gelen ha.stam. . . bir tüccar 
Kalbinde fazla miktarda yağ me~: 
cut, bunları eritmek için uğraşıyo-
~uz ... Ona son tertip reçetesini yaz-
ôım ... Arkasından pek sevdiğim bir 

ı arkadaşımın annesi. İlk sözü: 
-:-- Aman oğlum doktor ... Beni u 

mıde ağrısından kurtar da § ne va. 
parsan yap artık tahamm"l d •. 

ğl u e emı-
yece m. Sabah gene ahlayıp ohlu-
yordum ... Cevad'ı b'l' . 

1 
ı ırsın ... Böyle 

§ey e~e pek meraklıdır .. ne var an-
nde dbıye sordu .. ben de bu sancım

an ahsettim ... 

seromo11i ile gitti. 
Daha b:r sürü hasra geldi ve git· 

ti... Hastabakıcı Macide'nin: 
- Dokl'Or bey bugün bir hayli 

yoruldunuz.. söylcmeğe unuttum .. 
saat ikide hastaneye gitmeniz için 
telefon ettiler... Son hastamızı da 
çağırayım mı? .. 

- Çağır onun da derdini dinliye
lim de bugiinlük bu kadarla bitire
lim .. dedim .. 

Orta boylu, temiz giyinmiş ... yü
zündeki çizgiler bir hayli acı çek
miş ve kara günler geçirmiş bir in
san olduğunu gösteriyordu ... Oda
dan içeri girer girmez... yiizünde
ki acılığı gidermeğe çalıştığı bir te
bessümle selam vermek istedi.. fa
kat bu onun acı çehresine bir kat 
daha acılık vermişti. İlk sözüm: 

- Buyurun ... Otur..ın oldu ... Nazi 
kane bir seJamla mukabele ile san
dalyenin kenarına iliştL.. 

Onda sevilmekten çekinen bir in
san t'svrı vardı ... Bunun üzerine sö
ze ben başladım: 

- Çok muztarip görünüyorsu
nuz ... Acaba rahatsızlığınız nedir? 
dedim ... Güldü: 

- Doktor... dedi. Görüyorum ld 
siz benim kadar da sabırlı değilst

niZ'... Fakat hnklısıtl(z, mesleğfaiz 

icabı uzun ve üzücü bir başlangıca 
lüzum görmeden sadede gelmek JA. 
zım ... 

Merak ediyordum ... Bu da ne de
mek?.. Ne söylemek istiyordu? .. 
Gene söze o başladı: 

- Doktor ... Sizden çok kuvvetli 
bir ilaç istiyeceğim. Belki tuhaf bu
lursunuz bilmiyorum ... Fakat herkes 
ten evvel dert1i insanların dertleri
le alakadar olmak size düşer ..• 

Doktor... Gülmek istiyorum ... 
Gülmek ... Bana öyle bir il§ç tavsi
ye et~ öyle bir iHiç ver ki her istedi
ğim zaman gülebileyim ... 

Bugüne kadar ne böyle bir has· 
tayR ve ne de böyle bir dileğe te
sadüf etmiştim. . . Doğrusu biraz 
garipsedim ve taaccüp etmekten 
kendimi bir türlü alamadım ... O sı
rada aklıma bütün şehir halkını 

güldılrmekle şöhret ka."(anmış \'e 
ben dahi onu seyretmekle neş'eli 
vakitler geçirmiş olduğum ( ... ) sirk 
teki palyaçoyu tavsiye etmek gel
di ... 

Bu düşünce ile kendisine gülmek 
için ora.ya gitmesini söyledim ... Fa
kat sözler~ hiç anlamamış ve dü
şünceye dalmış bir insan t'a\•rı ile 
yüzüme bakıyordu. Belki anlama
mıştır diye yeniden bu tavsiyeyi 
tekrarladım. 

<Sonu yarın) 

Kanlı Bir Cinayet Hadisesi 
Bir Kızı IÇaÇırırken 
Kardeşini Oldürdüler 

---., ........ . 
İzmir (Hususi) - Cumaovasında ni bir tarlanın yakınında bırakarak 

cereyan eden müthi§ bir cinayetin orada bekliyor. 
muhakemesine ağır cezada devam İki suçlu Q esnada tarlaya gelen 
edilmektedir. HAdise sudur.· • Ayşe'yi zorla kaçırmağa teşebbüs 

Ramazan oğlu Hüseyin, Cuma- ediyorlar. 
o~asında mukim Ali kızı Ayşe'yi Kızın kaçırılmasına mani olan 
gonnüş, beğenmiş ve kaçırmağa annesi ve Ayşe'nin kardeşi Hüse
karar vermiştir. Kendisinin sabah- yin'i, Ayşeyi yaralıyorlar. Kız mu
ları tarlaya giderek çalışt'ığını bili- kavemette devam ediyor. 
~ordur. Maksadı .Ayşe'yi tarladan Bu sırada Ayşe'nin diğer kardeşi 
açırınak ve belki de evlenmektir. Mustafa da hiidise yerine geliyor. 
Hü~eyin, arkada§ı Abidin oğlu Ve hemşiresinin namusunu müda

İbrahıınle anlaııarak bir akşam İz- faaya başlıyor. Mukavemetin böyle 
ciddileşt'iği bir sırada suçlular ateş 

mir'e geliyorlar. Bir şoförle Cuma- ederek Mustafayı katlediyorlar. 
ovasıni. gitmek üzere pazarlık edi· Kızı yakalıyarak oromobile doğru 
yorlar. ıilrilklilyorlar. Ayşe'nin şoföre: 

Şoförün yapılacak i§ten haberi - Burada cesetler yatıyor!. 
,·oktur. Kendtsi İltrahimle Oüs.yi- Demesi üzerine ıoför derhal ora. 

Mtiamerede rol ala• •rtiıtler •e idare hey'eti 

Adana, (Hususi) - Ordu Malfil· 
leri Birliği menfaatine verilen mü
samere hamiyetli Adanalıların ali· 
kalarına uygun bir muvaffakiyetle 'ı 
başarıldı. İhsan Rıza Savaş'm kud
retli kaleminden tekevvün eden 1 
cAt:atürk'ün ölmiyen sesi> isimli 1 
üç perdelik eser, Tüı·k enerjisinin 
ve A'tatürk inkıl&bınm büyüklüğii 
karşısında vecde gelen ruhlarımızın 
O'na olan sevgimizin derinliği için· 
de coşturdu. Eserin müellifi İhsan 
Rıza Savaş bizzat• temsil ettiği Ma
sum roliyle ağabeyi Otellcı Kamil 
kadar kudretli bir akt'ör olduğunu 

88 il 88 

da ispat e~i. 
Umumi bilgi ve genç zekasiyle 

harikulade bir rejisörlük liyakati, 
gösteren Devlet Tiyatrosu Akade
misinin yetiştirdiği gençlerim.izden 
Remzi Ayhan ayni zamanda Kerim 
rtri.ünde tiyatromuzun hayit da,mar
larından biri olduğuna hepimizi i· 
nandırdı. Birlik reisini, eseri drije 
eden Yusuf Ayhan'ı ve elemanl:ırı 
takdir etmek nihayet yerinde bir 
taltütir. 
Fotoğrnfta görünen gedikli üst 

çavuş birliğin başkanı balul tayya
reci Bny Enverdir. 
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Bandırmayı Ziyaret 
Her Cihetten Tekamül Etmekte 

Olan Yeni Ve Giizel Bir Şehir 

Bandırma HalkeTiain maketi 

Fatih Halkevi fııtbol takımı 19 
Mayıs bayramında Bandırma Halk
evi futbol 11a1annıı. ile bir maç yapmak 
üzere Bcrn.dınn.aya davet edilmişti. 

Bu heyetle beraber giden muharri
rimizin aşağıdaki 1J-Ozısı, size Ban -
dmna 1ıakkrnda bir fikir verebilir 
kanaatindeyiz. 

••• 
cMersin. vapuru gece 2,30 da li

mana girdi. Bizi üç Bandırmalı spor
cu ve Bandırma palas sahibi karşıla

dılar. Bandırmalıların İstiklfıl har
binde gösterdikleri kahramanlığın 

nereden geldiğini anladım: Düşman

larına ve dostlarına karşı alacakları 
vaziyeti biliyorlar. 

Bandırma palAs oteli, birçok bü -

yük şehirlerimizde bulamadığımız 

derecede güzei bir oteldir. 22 odası 
olan bu otelde konfor -tam, idare 
mükemmeldir. Tertemiz lokantasın
yediğimiz ye~kleri ya.lnız ve an
cak Bandırma palas aşçısı hazırlıya
bilir. 

Halkevi Başkanı İsmail Kökmen, 
misafirliğimiz rnUddet1nce mihman

darlığımızı bizzat kendisi yaptı ve 
Bandırmanın yapılmış ve yapılacak 
bütün işlerini anlattı, gösterdi. 

Bandırma, bugün, 16 bin nüfuslu 

modern ve sevimli bir şehrimizdir. 
İstiklfıl harbi sırainrında baştan 
başa yanan bu şehir, tamamen yeni-

dan kaçıyor ve hAdiseyi karakoh 
haber veriyor. 

Yakalanan suçlular halen muha
keme edilmektedirler. Dün ağır ce
zadan bir heyet htıdise yerine gide
rek keşif yapmış ve akşam üzeri 
avdet etmiştir. 

den yapılmıştır. Bugün, mezbahası 
ile, şehir suyu ile, elektriği ile ve 25 
yataklı hasfahanesi ile birçok kaza
larımızı imrendirdiği muhakkaktır. 

Stad için bu yıl 3 bin lira sarfedıl

miş, fakat henüz tamam değil... Be· 
·lediye Reisi Kaşif Acar, stad işinin 
bugünlerde sona ereceğini kat'iyet
le temin ediyor. 

Şehrin Hali ve soğuk hava deposu 
yapılmaktadır. Bin lirn sarfile bir 
de düdük kulesi hazırlanm:ıktadır. 
Üç gi.ıne kadar Bandırma saatleri a
rasında ihtilaf kalmıyacak. 

Kaymakam Bay «Ragıp• ı bir köy
lü ile konuşurken bulduk. Sünnet 
düğünü yaptırmak için izin isityen 
bu köylüye: cEvladım, israfa kaç
ma, düğüne ben de geleceğim. Eğer 
seni, har vurup harman savurur, gö
rürsem gücenirim• diyordu. 

Ordu Evi ve ortamektep yanyana 
iki se\·imli binadır. Üç ilkm~ktebı 

olan Bandırmanın alh yüz mevcut
lu bir ortamektebi pansiyonludur. 
Talebelerin bir ağızdan söyledikleri: 

Düşünce bir gaye bir 
Yolumuz ilim yolu 
Göklere yiiseltmcl.tir 
B-andırma ortaokulu .. 

Kıt'asile biten şarkılarındaki va
itlerini yerine getil'eceklerine ima· 
nımız var. 

Halkevi için hazırlanmakta o
lan bina, hayli ilerTCmiş. Bu yaz bi
tirilmeğe çalışılıyor. Evin munia· 
zam bir bandosu var. Şehirdeki eğ
lence yokluğunu gözönünde tutan 
Ev idare hceytl şehre bir de sinema 
kazandırmak üıeredir. 

Bandırma ile iftihar edelıilirsiniz. 
Kdmuran Günseli 

Makarnacı Bu Ani Hiicum Kar
şısında Ne Yapacağını Şaşırınıştı __ ...................... _. 

Ya\'er paşalar ve pıH!işahın ma· 
iyetinde bulunan mabeyin erkanı 

vUzeradan bazıları elpençe divan 
durmuşlar, bizi seyı ediyorlardı. 

Su!tan Aziz efendimiz, bir koltu
ğa yaslanmış, dikkatle beni süzü
yordu. Ben, hem peşre\· yapıyor ve 
hem de göz kuyrnğile belli etme· 
den vaziyeti kontrol ediyordum. 

öyle güzel çırpır.ıyC1r ve dolaşı

yordum ki; her sıçrayış ve çırpını

şımda ellerimi, oyluklanma vurdu
ğum zaman ~ıkan sada, dağlar ara
sında ikinci bir aksi sada ile ortalı
ğı velveleye veriyordu. 

Nihayet; Makarnacı ile ense ense
ye geldik... Helallaştık... üçHncü 
helıillaşrnadan sonrn güre§ başla
mıştı. 

Şaka değil; Makarnacı çok göv
deli ve iri bir pehlivandı ve yine de 
öyledir. Bir gün kispetini tarttılar, 
tam otuz okka geldi. Kalçaları ~~
niş, oylukları ve baldırları muşek

kel, sağrıları dev gibi bir pehlivan
dı doğrusu. 

Efendimiz, Makarnacıyı, ne Ma· 
kamacı diye çağırır ve ne de b:ışka 
nam ile namlandırır, onu daima 
Hüseyin ,Pa.5a diye yad ederdi. Ve 
yine keyifli olduğu v.aman şu yolda 
hitap ederdi : 

:..... O, Hüseyin Paşa, nasılsın ba· 
kalım? 

Ne ise; gilreş başlar başlama.! 
ben yarndımn sığınıp Makarnacıya 
bir çift daldım. Ellerim hasmın iki 
paçalarına geçmişti. 

Makarnacı bu ani hücum karşı
sında ne yapacağını şaşırdı. Ve 
derhal beni Kaz kanadı oyununa a-1 
dı. 

Vaziyet, benden ziyade onun içirı 
tehlikeli itli. Eğer; kaz kan:ıdını ye
tiştirmemiş olsaydı, vallahi bir çır
pıda sırtı yere \'Uracaktı. 

Fakat; usta ve tecrübeli bir peh
livan olan hasmım, derhal kaz ka
nadını takmıştı. 

Ben ; Makarnacının iri oylukları
nı ve baldırlarını yerinden oynat
mak ve batmanlar gelen sağrısını 
bir çeki taşı gibi havalandırmak i
çin olanca kuvvetimle zorluyordum. 
O da, işin fenaya varacağını anla
dığından canını dişine takmış olan
ca kuV\'et ve zorile kaz kanadı o
yunile beni ters döndUrmiye ve bu 
suretle hem paçalarını kurtarmıya 
ve hem de sırtüstü getiıip mağlup 
etmiye çalışıyordu . 

Birkaç dakika süren bu sa ''aş 
neticesinde nihayet, Makarnacının 
paça bağları koptu \'C keçebendleri 
elimde kaldı. 

~ Vaziyet tehlikeli idi. Çünkil; aldı
gım oyundan ellerim kurtulmuştu. 
Fakat hasmımın oyunu üzerimde 
takılı duruyordu. 

Makarnacı, derhal vaziyeti kav
radı. Kaz kanadı oyununu tazeledi 
ve beni daha ziyade dikerek hük
miye başlndı. 

Bu hal karşısında hemen keçe
bendleri elimden attım ve aşağı 
doğru süzülerek kollanmı kaz 'ka
nadından sıyırdım. 

Kurtulmuştum... Çarçabuk doğ
rulup hasmımın üzerine salacağım 
sırada efendimizin kalın ve gür sesi 
işitildi: 

- Pehlivanlar, durun! .. 
. Derhal olduğum yerde clpençe 

dıvan durarak mıhlanıp kaldım ... 
Makarnacı da benim gibi vn:Liyet 

almıştı. Efendimiz irade buyurdu
lar: 

- Hüseyin, paçalannı bağla! .. 
Hüseyin; hemen meydandan u

~a~laştı ' Ve paçalarını bağhunıya 
gıttı. Ben; ellerim bağlı, başım ön~ 

eğilmiş bir halde olduğum yerel~ 

duruyoı dum. 
Anladım ki; efendimiz güreşe ha· 

kemlik ediyordu. Bır pehlivanın pa
çaları koparsa \'Cyahut kisbeti yır
tılırsa gUreşi bırakıp noksanlarını 

tamamlamak usulden idi. Ve buse
beple efendimiz tam vaktinde irade 
etmişti. 

Bir aralık; bir çnlımına getirerel< 
gözümün kuyruğilc efendimize ba-

kabildim. O, yine dikkatli, dikkatli 
bana bakıyordu. 

Ne ise; Makarnacı paçalarını 
bağlamış, meydana gelmişti. Tek
rar çırpınarak kapıştık ... 

Bir iki elense ve tırpandan son· 
ra; birdenbire Makarnncı beni çaJ>" 
raza aldı. İri gövdesini ve .karnını 

vücudüme destekliycrek kolları a· 
ra.c;ında beni sürüyor ve çengclliye
rek mağlup etmiye çnlışıyordu. 

Oldukça zorlu bir oyuna girdiği
mi söylemiye hacet yok... Hele, 
Makarnar.ının çaprazı da malum ve 
meşhuru enamdır. 

Ben, nasılsa takıldığım bu oyun
dan çarçabuk kurtulmaktan ziyade 
bir çalımına getirip hasmımı yenik 
düşürebilir miyim diye bir an içiu 
düşüncelendim ve.. şimşek süratile 
düşündüğümü tatbike geçtim. He • 
men olduğum yerde ters dönüp 
çaprazdan sıyrıldım ve bir iskele 
kazığı gibi yine olduğum yerde mıh
lanıp kaldım. 

(Devamı var) 
-™ 

Bahkesirde köy mek
tepleri tatil edildi 

Balıkesir (Hususi) - Üç sınıflı 
köy okulları son sınıflarının imti· 
hanlarını ayın 18 ine kadar bitir· 
mişler ve yaz tatiline başlamışlar· 
dır. 

Kazalardaki btilün okullarla be~ 
sınıflı ilk okullar h:ıziranın üçünc:We 
derslerini bitirecekler ve on gün i· 
çinde. son sınıfla-rın imtihanlarını 

yapacaklardıt<. 

Urtada 19 Mayıa 
Urfa (Husu~i) - 19 mayıs Genç· 

lik ve Spor bayramı vilayetimizde 
on binlerce halk ve gençliğin em· 
salsiz tezahiiralile kutlnlandı. Şehir 
başlan başa ha~Taidarla ve vecize· 
!erle sü~lenmişlir. SahAh erkenden 
bü~ün halk sok11klara .iökülmüştür 
Bu aziz bayrstmı ku~lamak için spor 
alanına akın e!mıye başlamıştır. 

Progrnma göre saa: 16 da başların
da Halk.evi b~ndosu bulunduğu ha!· 
de mektepler v~ genç sporcul:ır şe· 
hir içinde bir gezinti yaptık.an son· 
ra spor alanıne gidilmiş, krokiye gö
re yer almışlardır. 

Vali, tüm kom~ıtanı, belediye ve 
Halkevi başkanları gençleri kut1a· 
dı, İstiklAl marşı ile törene başlan· 
dı. Bayrak merasinıinden sonra söy
levlere geçildi. İlk söz: alan vali Kn· 
zım Demirer milli tarihin yaprakla
rını karıştırdı. Ebedi Şef A1atürk'ün 

yaratt!ğı bugünkü şerem Tür'lt Cüm 
huriyetini Türk istiklftl ve inkılabı· 
nın kıymet ve ehemmiyetini tel.la· 
rüz ettlre!"ek Türk qençli~inin canlı 
ellerine emanet olan bu mi!lf ödevi 
hatırlattı ve Milli Şef İsmet İnönü· 
nün yüce varlığı önünde saygı ile 
eğildi ve alkışlandı. Bunu bir geçit 
resmi tıak1p etti. Sonra or1a okulun 
jimnastik g<Ssterflerl yapıldı. MOsa· 
bakalarda kuananlara hediyeler 
verildi, akşaım kadar heyecanlı da· 
kikalar yaşan1ldl. Gece halkevinde 
yoksul ve 8k10ı.le.r menbattne 
bir balo tıtrttp odlldi. Balo •-baha 
kadar hoı bir h ava !çJnee geçıti. 

Nacl Baltık 
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Memurluğundan : 
Boğaziçinde Ortaköy, Bahçe so- ı 

kak 73 No. da. Anastas Zruıbet oğ
luna borçlu Eminönündo Asmaal -
tınıia 41 No. da şckeıc•i Pandeli T. 
Enotiyadis nezdinrle Panayi lrnpta-

= • !ayfaı t 

nın taptı sicillıne n:ıznran Ortnltöy j rl~c2~~~~~~~~~~~~0J:.J.i~~~~~l!~~~tz~~~~~il!f..;::G~Daf!Dilill.a.~~~.:ı...~~~ de GürrUoglu sokağında eski 3S l1 

yemi GO knpı sayılı bir tarafı durnr · k -:! S3.tış y·ri: İs"anbul, Su'tanhamam Hamdi 1:-ey cı Tanaş ve bir tarafı Horop men· • Toptan ve p er a el'\ . e geçidi No. 48 - 56 Tel: 21295 
tili, bir U:.rufı "yine Horop menzili 
bahç"3.İ, bir tarafı tariki um ile malı 
dut tamamı (350) lira kıymeti mu· 
hıunıneneli evin nçık arttırma ile 

İstanbul f f .erdar ığı. dan : 
satılmasına karar verilmiştir. T' rh 

Vnzi:\'eti lıazırası: !şbu gayıi N. 
nıenkul Gürcü sokağında 69 ta i --~
No. lıdır. Ahı:;ap kapıdan gi.rildik- 307 Hub) ar 4 uncii \'akıf j~ 

Mah::ıllPsı Sokağı 

Kapı 

N. Si Adı 

4/12/1 Y. Nihat 

1şt 

Komisyoncu 

Vergis. 

19 20 K. 
384 B 

Cild V. 

l/&ı 

Sene 

335 

• te küçük bir :..ıofa yerinde bir odn, ı 
bir ınutfak bir helii. ve bahçeye <:1- 1 173 Sururı Cami Yusuf Kenan Avukat 39 81 K 

796 
637 K 
127 B 

4/53 , 1 

kılan bir kapı vardır. 1 

'ü t hat: Ufak bir sofa üzerinde 2 Hocak r sım Çıft('S ravlar· 
2 oda bir hela •·c bir de ç"'tı ara.sır.
dan ibarettir. 

lUesahası: Tn.ınamcn 77 M 2 bun
59/l Nallı l\frı:;ci t 

dan 40 M 2 \~erine bina in!js edil - 69/1 ~ 
llliş olup mütebııkisi bahçedir. 

Bah9C: th:ıta du\ aı !arı tel örgü 45 
\'e tahta perde ile çevrilmiş olup i· 
~inde bir sarnıç ve erik Ye ayva ve 1 76/l , 
badeın ve asma ağaçlan vardır. • 

> 

l<:vsafı umumi~c : Ahşaptır. 88/l Hubyar 
1 - 1şbu gayrimenkuliin arttır -

K - 1 . u.-.. ... 1 san•opu o r..--

ına §artnanıesi 1 6, 1939 tarihin - 13 N::ıllı Mescll 
den itibaren 39 15Gl No. ile lstan· 

Ankara 

> > Cağa loğlu 
' 

huı Dördüncü lcra dairesinin mu - 86 
ayycn nuınarasındn herkesin göre-

bilmesi için açıktır. 118.nda yazılı o- 401 Hocap"~n lfam <> m 
lanlardan fazla malümat almak is-
tiyenler, işbu şartnameye ve dos -
Ya numarasile memuriyetimi:ze miı- 112 Sururi 
racaat etmelidir. Ka·n-cıo"IL· han <.> • 

2 - Arttırmaya iştirak için yu - 121 Karaki Nöbethane 
k~rıda yazılı kıymetin yüzde 7 ,5 
nısbetinde pey veya milli bir ban -1 

12011 
, 

kanın teminat mektubu tevdi edile-
cektir. (Madde 124). 227 Bubyar 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarlnnn ve irtifak hakkı 
sahiplerinin gayrimenkul lizerinde- 665/2 

> 

İstanbul ı:.,:r 

A~ir Ef. han ki haklarını hususile faiz ve mas
rafa dair olnn iddialarını işbu ilan 2

16 tarihinden itibaren yit mi gün için- 22
5 de evrakı müsbitelerile birlikte nıe

muriyctimize bildirmeleri icap e -

> 4 üncü •,Tak;f HN 
Agopyan han/ 

der. Aksi halde hakları tapu sicilli 49 Suru ri 
Emin Bey h, 1 ile sabit olmadıkça satış bedelinir, 

Jıaylnşmasından hariç knhrlnr. 

. 4 - Gösterilen günde nrttırmıya 93 N Jlı Mescı t Ank~ra 
ı§tirak edenlt?r arttırma Şartname-
sini okumuş ve lüzumlu malümatı 108 Huby;.r ... BC'yker han 
almış \•e bunlan tamamen kabul et-
:rniş ad ve itibar olunurlar. .. 

5 - Gayrimenkul 20 Haziran 442/i , Ihmidiyc Türoe 1939 tarihinde perşembe günü saat 
1

3 den 15 e kadar İstanbul Dördün- 38 Hocapaşa K. Kınacı 'an han 
CÜ 1tta memurluğunda üç defa ba-
ğırıldıktan sonra en çok artırana i
hale edilir. Ancak artırma bedeli 225 Hubyar 
tnuhaınmen kıymetin yüzde 75 ini 
~Ulınaz veya satış istiycnin alaca
gına rüçhanı olan diğer alacaklılar 258 Hocapaşa 
bulunup ta bedel bunların bu gayri-
menkul ile temin edilmiş alncakları-

Agopyan han 

Ebüssuut 

13 

35 

28/1 

7-9/1 

38/2 

Bila 

37/l 

36 

8/1 

!O 

8 

7 

2 

-17 

12 

Dila 

5 

21 

17 

67 

Sami Kar.vizH matbaas1 

Kemal Miır .. ni ' P;;nsiyoncr 

Tevfık Terzi 

Ahmet Refik Hattm 

Abdullah Kebapçı 

İbrah im Kahvec' 

İ. Salih Tornacı 

Aris'idi Malbaat. 

Eyüp Talaş Ardiyesi 

Taşcı Z. Biraderler 

Muhittin Yorgancı 

l\1ehmct Kahveci 

Manil 
turaf 

Oskar Melıkyan Komisyonc~ 

Bayık Apkaryan Manif~ 

tura<: 
l\Ianganez anonim şirketi 
H cı Fettah. Ali Rıza ,.c Sc) 
:fullah Halı yıkama fabq 
kası . 
Antcnyo Pcrçelli Kowi.s, 

İsak Bahar Kağıt Ar. 

Sazak Anonim Şirketi 

M . Kfmm Tütün, pulcu 

Lazari Half on Komisyor, 

• 

Hacı Fettah Halı yıkama rab. • 

Yakup Kömürcü 

3113K 
6 2'2 B. 

0

11 25 K. 
225B. 
402 K. 

ttOB. 
15 00 K. 
3 OOB. 

22 ')2 K. 

4 46 B. 
61 20 K. 
12 24 B. 
10.'1 oo F 
21 flO B. 
00 7fı K 
0017 B. 
00 il c. 
81 on/K 

16 20B. 
144 K 

29B. 
31 "~ K. 
631 B. 

!in nn K 
31 :m n 
187 '11) c 
rnnn K 
2 oon. 
!'\ rın H 

17"' nrı 'K 
3!'\ (14 "R 

210 04 c. 
R4 on l( 
Jr. RO B 

100 RO r 
R7 40 l\ 

l748B 
4:-l">R 

87 B 
:\ ?'> c. 

4'.l 47 K 
8 6fl B 

R4 nıı K 
3~ 1'0 B. 
84 01' c. 

1 flO Of\ l{ 

:rn no B 
·2Jfi on c 

4 60 R 
1 06B 

5/64 

54/H 

5/94 

6/52 

8/14 

8/62 

6/18 

4/67 

55/60 

5/50 

6/93 

10/78 

60/4& 

3/48 

4/4 
59/18 

50/44 

.0/45 

7/92 

59/6 

2/2';, 

, 

, 

> 

, 

> 

> 

> 

> 

> 

) 

, 

, 

J) 

> 

1 nın nıecınuundan fazlaya çıkmaz -
1 sa en çok artıranın taahhlidü baki 
1 kaı:rnak üzere artırma 15 gün daha 

te:rndit edilerek 14 temmuz 1939 ta

6fl c 
Yukarıda· adı, işi ve eski ticaret adresi yazılı Hncapaşa Maliye Şubec:;i r~ı.i. ~llcf.lerı yeni ti:aret . ve 'ııDrnet 

yerlerini bildirmemiş ve yapılan araştırmalarda da bulunamamış olmas!'ı a ~ınaen hızaların~a gostcrılen yılla~a 
ait kazanç vergilerinin bizzat tebliği mümkün olamadığından Hukuk Usulu Muhakemelerı kanununun 141 "e 
142 inci maddesi mucibince tebliği yerine geçmek üzere ilan olunur. (:1575). t'h ~ inde cuma gün\i saat 13 ten 15 e 

adar lstanbul Dördüncü lcra me- çin yüzde 5 den hesap olunacak faiz ,.,.••••••••••••••••••••r.-.::..ı;:4-- -•••m;llııı :tnurtuğu odasında artırma bedeli ve diğer zararlar ayrıca hükme ha- .. .. } A J • d b• h "'d• aa1 tışı istiyenin alacağına rüçhanı cet kalmaksızın memuriyetimizce Sutçu er a emın e ır a ıse ... 
~an diğer nlacaklıJann bu gayri - alıcıdan tahsil olunur. (Madde 133) SUT MAKiNELERi enkuı ile temin edilmiş alacakları 7 - Alıcı artırma bedeli haricin-

~ec.nıuundan fazlaya çıkmak şar - de olarak yalnız tapu fer~ğ harcı~ı: 1 1939 d J • , . r· 
~ en ~k artırana ihale edilir. yirmi senelik vakıf tavız bedehm 1 mo el erı ge mış ır 

Yle hır bedel elde edilmezse ihale ve ihale karar pullarını vermeğe I Donyaaıa en sa ilam ve en ucuz Ya:ılnıu. Ve satı.5 talebi düşer. mecburdur. M • E L E 
<>lu - Gayrimenkul kendisine ihale Müterakim vergiler, tenvirat ve 1 
t}ıi;~an kimse derhal veya verilen tanzifat ve dellaliye resminden mü-

.._.ılet · · ··t Ü J 1 le k ıçınde parayı vermezse iha- tevellit belediye rüsumu ve mu era· S T MAK NELER dİf; 
,.. __ a1rarı fesholunarak kendisinden kim vakıf icaresi ahcrya ait olma- ı 
- .. ve Paılanmaz, lekelenmez •e bozul· ltı·rnh en Yüksek teklifte bulunan yıp artırma bedelinden tenzil olu -
··~e · ınaz. Yedek aluamı daima mev-!lıa.. arıetmiş olduğu bedelle al . nur. 1şbu gayrimenkulün yukarıda 

Veyır:brazı otursa ona, rnzı olmaz gösterilen tarihte 1stanbul Dördün- cuttur. Miele makinelerimize 
nıu<ld Ulunına?.sa hemen on beş gün cü tcra memurluğu odasında işbu mahsus busu•İ yağımız gelmiş-
Sok C!lle artırmaya çıkarılıp en ilan ve gösterilen artırma şartna - tir. Fiab diier ya(lard&D 
ltas aıtırana ihale edilir. tki ihale mesi dairesinde satılacağı ilan olu- daha ucuzdur. Anado'uda acen- " 
~fark ve geçen günler i- nur. t• aranmaktadır. 
,~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~ ~Ş~SA1~YE~ERI: rllııııııııı.... ~ ürkiye umum deposu Jak Dekalo ve Şsı. !stanbul Tahbkalc No. 51 

D 1 D il 1-ıaA nlarJ 1 Ankara acentemiz: Yuıuf Eıendemir Ye otullan 
h ev et emiryo arJ Adana ,. Ömer Bateimez 

-..... Konya Mehmet, Şükrü, Necati K .. ıkçı 
M h Ceyhan ,. S.id Akman 

lab • u ammen bedeli 891 lira olan Komodin, resim sandalyası (döner), Gazianteb· ,. Mutafoilu M. Şakir öz,eker rne:~a, iki göz.lü storlu dolap~ döner yatar koltuk ve 4 met.relik çift tahta 
li <llven gibi ahşap eşya 26/ 5/ 1939 cuma günU saat (10,30) on buçukta 

%~~atpa§a gar binası dahilin.deki komisyon tarafından açık eksiltme 1 
e satın alınacaktır. 

kan Bu iee girmek istiyenlerin 66 lira 83 kuruşluk muvakkat teminat ve I 
koın~nun tayin ettiği vesikalarla birlikte eksiltme günü s~tine kadar 

lS:Yona ınüracaatlan lfwındır. 
Bu i§e ait §at.nameler komisyondan parasız olarak dağıWmaktadır. 

,(2898) (8232) . . 

· En:urum ,, 
Polatlı ., 

Eıkiıehir · ,, 
Trabzon 
f rabzon 
Bolu 
Sivaı 

" 
" 
" 
" .. 

Net'et Solakoilu 
Süleyman Uzcenecl 

Alanyalı Abdurrahman Şeref 
Polathaneli kardeşler 
Kurumalımot oğlu Hafız Salih 
Mehmet Yöıader 
Mustafa Gör.ü KOçük 

... __________ ! _______ , 

-açl rı besler, J.- öklerioi kuv
retle:ıd~ ·ı 

1 
dö-~ülmesini öder, 

kepekler.Dİ ~iderir. 

INGILİZ KANZUK 
ECZANESi 

Beyoğlu - latanbul 

: ,·,..:•r:wl -:s:ı a:n:b:u_-ı :B_..1:e-·lıme:d:i•y_c:s:i :ı-_ıa:n:la:r:ı :::ı 
Mezarlıklar mtidlirlüğü için liizumu olan ve hepsine 1350 lira. bedel 

tahmin edilen bir tane karoserisiz şasi \'e nıotör komple otomobıl açık 
eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi Je,·ozım müdürlüğünde görülebi~ir. 
tı:::tekliJt•r 21no savılı kanunda yazılı ''csika Ye 101 lira 25 kuruşluk ılk 
temin:ıt makbuz ;.eva ınektubile bernher 29 5 939 pazartesi günü saat 
14 buçukta Daimi Encümende bu!vnm:ılıdırlar. (3389) 

* Senelik ilk 
VIuhammen \emi 

kirası natı \ 
-

Tepcbaşmda lVlc§rutiyet caddesi soka gında lı; N. d ükkan 400,00 30,00 
Karagümrükıe Keçeci Karabaş mahaliesirıde Fevzi
paşa caddc5i sokağında arsa 
Kar~gümruktc Debağlar mahallesindC' Fcvz:paşa cad
desi sokağmda yol artığı (6 aylık) 
Beşiktaşı a Sinönpaşa mahallesinde Hasfırın sokağında 
9 N. diikkiın 
Şehremininde Büyüksaray meydanı sok ı:ğındn 64,40 
metre murabbaı arsa 
Kapalıçarşıda Sandal Bedesteni Kömiiı !ük k:ıpısınd::ı 
33,41 metre murabbaı arsa 
Haskö •ele Kiremitçi Ahmet Çelebi mahaliesinin Has
köy caddesi sokağında 2/4 numaralı 1389 metre mu-
rabbaı arsa 

30,00 2,25 

10,00 0,75 

4S,oo 3,60 

18,00 1,35 

30,00 2,25 

180,00 13,50 
Yuk~rıda semti, senelik muhammen kiraları yazılı olan mahaller tes 

lim ta;·ihinden itibaren birer sene müddetle kiraya verilmek üzere ayr. 
ayrı açık artırmaya konulmus'ur. Sar•namcled Lc,·azım Müdürlüğünde 
törüleb:lir. ls l'\kJiler hizalarında gösieı-ilen il:K teminnt m2kbuz veya 
mek·ubile b~rı;b~ 20/5/939 cuma gü-nü.saat J4 bu~ukta D::ıimi Encümende 
bıılunmnl.dırlar. (32'-SI) fR \ 

* 
, 

Çemberlilaşta Kiıçük Vezir hanının 6 N. oda!!>t> 
> ,, Mollafcnari mahallesinin Çenberlitaş so-

kağında 70/72 N. üstündeki odalar kahve 
Kapalıçarşıda Divrik sokağında 50/52/54 N. dükkan 

> ,, Bııt pazarında 190/192 N. dükkan 
,, , Kalpakçılar sokağında 11 ,, 

Vefada Molla Hüsrev mahallesinde Koğacı]ar soka
ğında 25/66 N. defterdar Recai efer di mektebi 
Vef~da Molla Hüsrev mahallesinde Koğacılar soka -
ğında 83 N. Ekmekçibaşı Ahmet paşa medresesi 
Sultanhamamında Hoca Hayrettin mahallesinde Sa
bunhane sokağında Leblebici hanının üst katında 17 
N. oda 
İshak p,:şa mahalle ve sokağında 35/13 N. İmrahor 
Ali ağa mektebi 
Divanyolunda Hüseyinağa mahallesinde Ycn:çeriler 
sokağında 38 N. Sinanpasa medresesi • 

Senelik İlk 
muhammen temi-

\cirası nah 
:J0,00 2,25 

240,00 
66,00 

120,00 
123,00 

48,00 

190,00 

18,00 
4,95 
9,00 
9,23 

3,60 

14,25 

36,00 
1 

2,70 . . 
24,00 1,~o 

540,00 ~0.50 
Sultanhamamında Hoca Allieddin mahallesinin Çiçek 
pazarı sokağında 20 N. Haseki Must&fa Ağa mektebi 312,00 23,40 

Yukrıda semti, senelik muhammen kiralan yazılı olan mahaller teslin 
tarihinden itibaren birer senede müddetle kiraya verilmek üzere ayrı ayr 
açık arttırmaya konulmuştur. Şartnameleri Le\'azım Müdürlüğünde görü 
Iebilir. istekliler hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektu 
bile beraber 26/5/939 cuma iünü saat 14 buçukta Daimi Encümende bu 
lunmalıdırlar. (İ} (3247). 

Keıif bedeli 15993 lira olan şehir yolları içinde mc\•cut parke taş. 
ıarile yapılacak kaldırım ve diğer muhtelif işler kapalı urlla eksiltme 
ye konulmuştur. Eksiltme 25/5/939 perşembe günil saat 15 te Daimi Encü. 
mende yapılacaktır. 

Keşif evrakile şartnamesi 80 kuru.5 mu~abilindc alınabilir. 
İstekliler 2490 sayılı kaııundıt yazılı. vesikadan başka Yollar şubesin

den alacaklarJ ehliyet vesikasını Fen IşJeri Müdürlüğüne tasdik ettir· 
dikten sonra 1199 lira 48 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mekt.ubile 
beraber teklif mektuplarını havi kapalı zarflarını yukarıda yazılı günde 
saat 14 e kadar Daimt Encümf'.ne vermelidirler. Bu s~tt•n sonra verile-
cek zarflar kabul olunmaz. . l.B) (3249) 



Nezle ve Baş Ağrısı 
Sofiuk algınlliiının 
Bu ilk aıameUerlnl 

GR • 
1 PiN 

ile bertaraf ediniz 

GR • 
1 p i N 

Bütün ağrı ve sızı ve sancı· 
}arı dindirir, grip, romat"zma, 
dit, ıinir, adale ve be:l ağrıları· 

n:ı müessirdir. 

Tecrüoe · E"din~ ,_ __________________________________________________ """! 

Aldanmayınız, Rağbet görea . her teyİn tak.Udi ve benzeri 1 
Tardır. Gripin yerine batka bir mırka verirlcr1e şiddetle

' 
reddediniı:. 

İstanbul Ünivers:tesi A. E. P. Komisyonundan 
Cerrahpaşa hastahanesi Göz kliniğinde yapılacak 885 lira keşifli tahta 

mobilya işleri 8/6/939 pazartesi günü saat 15 de Üniversite Rektör1üğün

de açık eksiltmeye konulmuş'tur. 

İsteklilerin en az 500 liralık bu gibi işler ynplıklarına dair Üniversite 
Mimarlığından aJacakları vesika ve 67 liralık muvakkat teminat makbuz
larını Komisyona ibraz etmelidirler. 

Resim ve şartname her gün Rektörlükle görülür. (35G7). 

- . 
YENISABAH 

Sabah, öğ:e ve akıam her yemekten sonra 

RADYOLiN 
ku !ar an mesut güzcıter 

RADYOLIN 

23 lııfATIS 1939 

......................................... ~ 
Köylü Elbiseleri 

E 
Yerli Mallar Pazarlarında 
Münhasıran perakende olarak aşağıdaki 

fiatlarla satılmaktadır. 
Beden 

12 
44 
46 
\B 
so 
57 

Çolakiden 
Ku ·uş 

İnce 
Şayaktan 

Kuru'' 
36( 520 
400 585 
400 585 
435 640 
435 64.0 
450 655 

ff u Elbiseler iç1n Taşrada 

Kalın 

l•Y~ktan 
Kuruş 

545 
62J 
.620 
675 
675 
700 

ZiRAAT BANKASI SUBELERINE 
müracaat edilebilir. 

K~lan~k~rınıdykdik~,~~ RADYOLIN'~ fı~~uftamr~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ra, dişlerin niçin bJ kadar be- l rin ebedi bir bayata, 
y.:ız ve güzei olduğu.la şaşmak sıhhata ve cızibeye malik 
bıkikaten şa'lılacak şeydir. o!urlar. 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 
günde . 3 defa 

Padyolin Diş macun ile f ırcalayınız. 

ZAYl 

1937 - 1938 ders senesinde Hu -

kÜk !aki!!tesinden almış olduğ~m 
hüviyet varakamı kaybettim. Ye -

nisini <.;ıkaracağımdan eskisinin 

hükmü yoktur. 
Hukuk fakültesi talebesinden 

!\957 Hikm~t tşbilen 

.,,_ . . , .. . ..... . ,· ... -;, . .... . . .... . ......... . - . ~ . 
~ '" <' . ... !t .. ıt l " . . . , ... "' ' . . . ' . . . ' ·. . . . ~ -,.. ... ' •. ' . .. . . . 

'Üsküdar Hukuk Hakimliğinden:' 

Halit Işıklar tarafından GörLtcpc·. 
de Hamam sokağında 38 No. lu 
hanede sakine Huriye aleyhine açı· 
lan boşanma davası üzerine müdde
ialeyhanın ikametgahının meçhuli -
yeti hasebile dava arzuhali suretile, 
davetiyenin ilanen tebliğine karar. 
Yerilip tahkikat günü olarak 28/6/. 
939 çarşamba saat 14 tayin edilmiş. 
ve yazılan davetiye varakası ile da· 
va arzuhali sureti de mahkeme di· 
vanhanesine asılmış olmakla tayin 
olunan günde Üsküdar Asliye Hu
kuk mahkemesine gelmesi ve dava· 
ya karşı da tarihi ilandan itibaren 
20 gün zarfında cevap vermesi lü • 

. .• ~ . • ·"'· • " - ~ ' . • . ~ . . ........ -·4 ... i . " . . . -.,,,.. ,.. . ..~ -· • .. . ' . .Ah.'... ~ . . ı... .... ......, ~ ... 'J , -~-:.. . ' - .... ...~ .... .,. 
• ., • • • " • ~ ~ 4-. -

Yarım Litrelik Şişesi -Perakende 100 Kuruştur. 
SATICILAAA 0/0 10 TENZİLAT YAPILIA. 
inhisarlar satış kamyonlarından, satış mağaza ve d.epolarından . ., . 

ısteyınız. 

. zumu aync& gaızete ile de ilin olu· 
nur. ,--------. 

1 BAKER mağa%ahrının sat· 
tığı kostü:n ve pardesüler 

emsalsiz bir biçimdedir. 
SA ALAM 

ŞIK 
ucuz 

Hali hazırda piyas:ımı:zın en 
z•ngin çeşitleri, 1ıcr }e:-den 
ucuz fiat ve müsait ~.ırtlarl:ı 
satılmaktadır. 

HfMSff PSCi si'-1 

ZA Vi- 1stanbul idhalat gümrü· 
günün 16083 sayılı beyanname ilf 
rnuamel~i yapılan eşyaya ait 
426665 sayılı Gümrük makbuzunu 
zayi ettim. ·ı enisini çıkaracağım • 
dan hükmü yoktur. 

Fatih kau~uk fnbril· . sı 
.F'chmi Zr,rlu 

Fatih Sulh ikinci It ukuk Hakin<· 
liğindcn: 

Cemal: Samatyada Kocam usta • 
• fa;>aşa rnahailcsinde M~ '·tep soka· 

ğında. H . nuroarad, oturan (133) 
apolet sayıl· eski ü<.;üncü komiser. 

Üsküdar ~falmüdütliiğüne izarc 
ten İstanbul Yuhake lat !•~d:dye
ti namına hazine vekili tarafından 
mahkemenın 5,..; 1 ·•39 esas numa · 
r~lı evraka istinaden alev hini ·c i · 
kEtme cyl"d;~ alacalı: drvasının icr3 
kılın?n ılun ~ması sonunda otuz litB 

yırmi kuruşun clr.. va tarihi olan 23/ 
9/ 939 tarihinden ititarcn yüzdC 
beş fa-zile birlikte ve beş lira. ücrctj 
vekaletin si?den t. hsiline 8/ 5/ 939 
tarihinde temjizi kabil olmak uzc· 
re gıyabınızda karar vcriln1e1<le 
başkatip il.barnameai makamına 

kaim olmak iL.ere on beş g'.ln müd· 
detle ilan olunur. (C8 - 39) 
- --------------

Boğaziçinin En Güzel 
'j e Kul!anışlı 

Y AL!SI 
lstiDyede isk~lcye l:ir da

kika rucafcd• ofobüı durak 
y~rind~d?r. EbYen fiyl'tla sa
t 11ıktır. LÖıf!'ek ve ~ezcıel:. 
istiyenler lsti.ı}e iskc'e u:c
cıurÜ Cemtle yahut Gala!• 
rıhtımıud1. tr eteıi Hü&!.yıo 
han ·!-dli ... cl katla Siınusiye 
mür4caat t>d~bHirlcr 

- - - --
Sabiti: A. Ccmalct:.din Sa.raçoğld 

N e~riy .t n.u.:~, ü: Macid :;ETJ!'°' 

'Dasıllr~ı · .. w: l\fathaai Ehli~· 


