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Bir buçuk aydanberi Hatay Ye Aaadolu tur· 
aeıinde hulunea luymetli 
•••' atlrirlarııız B A Y A N 
MUALL n KEMANI 
8AD1 !atanbu!a avdet et· 
m!_tler, bu Pazar ÇUBUK· 

Her Yerde (3) Kuruı GÜ N LÜK SiY ASI HALK <3AZETESI 1 LU gaziao.unda ıeamlara 
haılayac" ld ardar. 

Dahiliye Vekilinin 
Meclisteki izahatı 

r----------------------.----------.. 

İngiliz Kabinesi Sovyetlerle Üç 
Taraflı Bir Pakt Aktine Dair Fran

sız Plinını Dün Kabul Etti · 
M. Bonnet Cenevreden Döndüler! 

Ruam Kurbanı 
Bir Veterinerimiz 

Avruped• bir tecrUbed• 
ilen ,,.._ YlzlNltı Ke,...ı 
Ce.._mlln natl ~•hrlmlz• 

gearlllyor 

F• ~ kalliklırı yanı • 
nsilll Hıydlrpapfl ıoiOlıcat 

Avrupada t ahsilde iken 19a. yı-

lında tecrübe esnasında r uamdan ö

len bakteriyolog Yet. Yüzbaşı Ke· 
mal Cemilin kemikleri Milli Müda-

• faa V ekileti kararile Fransadan ls-
tanbW.. getirilmektedir N a'şı ha

-111il olan vapur yarınki cuma günü 
1abah saat 7 de Galata rıhtımına ge-
lecek ve vapurdan merasimsiz ola

rak motorla Haydarpaşayı nakledi

ltteektiı:. Asla8ri. mel"lsim H~dar
pap rıht;Diniian saat 9 da ba§lıya
._ VJ ~· kurbanı fen tehidinin 

,,_. , ...,. • Jfadal 

B. Parti Kurultayında 
. Görüşillecek l,teı-

Cümhurreisimizin lnönü M~ydanında Büyük 
Bir Heyk~linin Dikilmesi isteniyor 

Sayfiye YerlerinJe 
Ucuzluğun Temini 

Belediye, Y ap1lan. Şikayetler Üze- . 
rine Dün Şubelere E~ir Gönderdi 

Müşteril~rden Hiç Bir Yerde Ayrıca Su, Masa 
Ve Sandalye Parası Katiyen Alınmıyacak ------Sayfiye yerlerinde halkın ucuz ı 

eğlenmesini temin etmek maksadile 
almasak tedbirleri tesbit etmek ü ... e
re ksymakamlar dün Belediye re·.; 
muavini B. Lutfi Aksoyun reislig·n
de toplanmışlar ve bu husustaki ted
birleri tesbit etmişlerdir. 
Dıger taraftan sayfiye yerlerinde

ki plijlarla gazina ve kahvehaneler 

HER SABAH 

h&kkında haik tarafından Belediye
ye birçok şika) etler yapılmıştır. Bu 
şikayetler bilhassa şu nol:t.&lar üze
rinde toplanmaktadır: 

Yiyt!cek ve içecek maddelerinin 
pahalılığı, servis noksanlığı, müs
tahdemlerin üst ve başlarının pe
rişanlığı, kirliliği, yiyecek ve içe. 

(Sona 'J IDcl •)'fada) 

.. . 
GUZEL BiR ÔRNEK ---- c:---

Bir meb'usumuz senede 300 lira 
getiren bahçeli büyük evini talebe 
yurduna tahsis elti. Aı·tık Erzin· 
can'a okumaya gelEın fakir kasaba 

çocuklarl l>u evde bir melce bularak 
tahsillerine devam .imkAnma kavut
muş olacaklardır. 

Memleketin varlıklı evladlanna 
bu güzel örneği veren Erzincan'm 
hayır ve maarif sever mebusu Bay 
Abdülhalik Fırat'ı candan tebrik 

ederken bilhassa yoksul küçük yav"' 
rularm yüzlerini güldürece- böyle 
hayırlı teeebbUalerden memleketi
mizin ne det"eee mahrum olduğıµıu 
da tebaıifz ettirmek .iateria. 

Servet, irad ve akar nihayet bir 
kaç yoksulun mahzun yilzlerinl gül· 
dürdüğü zamandır ki bir asalet mi.· 
nası iktisab ~ oluyor w klnill 
bir insan için chayır NYW bjr 

adamdı Allah rahmet •>ieldıb ~ 
lesi c:ınilyonlar ~ ellmeleri· 
ne elbette bin kere mtlraccahbr. 

Erzincan'm altın kalbli mebusu. 
nun bu güzel hareketi cidden taklid 

edilmeğe değer bir örnektir. Haydi 
varlıkh vatandaflar, harekete ge
çin de bize bu iç açıcı mev1Ua t;e. 

mas etmek fırsatını ıuk ınk "'-"'
din. ~ 

A. CEMALEDDIN SAR..tÇOGLll 
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Tefrika Na101 Yaıaa ı M· SIFIR 

1'ENISA8AH 

ŞEHİR HABERLERİ 

Emektar Bir 
Memur 

Parti Kurultayı 
POLİTiKA 
Atrupamn ~mal • ~mati ı•"~ 

side diplemasi faat~ettert 

Düşman Askerleri He
men Etrafımızı Aldı 

ae aen• hlanetl9n ••r• 
t•a• Mlltll 

Okuyucularımız 
Diyor ki ı 

Atçılar Çayın Yasağı 
Bursa'nın Atçılar çayırı (800) 

belkl (1000) seneclenberi kenar ma
hallelerin ve bahçivanların sütün· 
den istifade ettikleri inek w! man
daların yayılıp banndıkları bir 
yerdir. Bin haneden fazla zürra ve 
&kir halluıı bayramlarda vesair 
zamanlarda hariçten Bursa'ya ge. 
len hayvanları da orada barınır
lardı. Halbuki bir senedenberi At· 
çılar çay.ın hayvanlara kapatılmış

BUJ l k Kurullltrd• ima
bulu te .... 11 edecek 
11111r•llh•elar eeçlldl 

Ankarada toplanacak olan Halit 
Partisi fevkalade Kongresine İltan
buldan iftirak edecek Parti mümes
ıilleri ıunlardır • 

Mihver devletleri, ve bilhassl 
Almanya, Baltık denizinde mahrec
leri olan muhtelif Avrupa devletle· 
rile sıkı münasebat tesisine uğraş· 
makta ve bu arada bu devletlerle 
mütekabil ademi tecavüz misaklatl 
imzalamak tekliflerinde bulunmak'" 
tadır. Bu teklif karşısında kalan 
İskandinavya ve Baltık devletleri· 
nin hattı hareketleri, Av:rupa'nıll 

firnal ve timali garbm için büyiik 
bir ehemmiyeti haizdir. 

. . . .... ..... . 
Sir'atle Etraf Araftırılıyor, 
Cepane Sandıkları Aranıyordu 

İbrahim Kemal Baybura, Doktor 
Hayrulla Diker, Ferit Hamal. Naci 
Ali Moralı, Faide F.iendal. 

Bet kişiden ibaret bulunan heyet 
cumartesi günü hareket edecektir. 

Bu siyasi faaliyetlerde biriniB 
gözettiği hedef sulh cephesinin A· 
dalar denizinden ve Karadenizden 
Baltık denizine kadar uzam.asının 
önüne geçmek ve Polonya'yı Bal· 

Muatala Efaıdi araba te -, 
darikine ritmifti. Biz de cepane 
sandıklarına bakıyor, bakıyor; hele 
geçirilen dakikalara acıyor ve için 
için yanıyorduk. 

Tam o esnada, bağın, şimendifer 
hattına nazır olan tümseğinde iJd 
'karaltı belirivermiftl. Ben buıla -
cağımıza hükmetmiftim. Arkadaş

larla beraber tabancalarımızı çeke
rek o tarafa doğru 8ejirtınli, göl
gelerin biraz uzağında sıraya dizil
mittik. Heyecandan titriyeo bir sa
da ile seslenmiştim: 

- Kimdir o? .. 
Karaltılar iei vermiyor ve bize 

doğru ilerliyorlardı. Tekrar ve bu 
sefer biraz daha yüksek sesle: 

- Sokulmayın, yakarız. 

Demi§ ve ileriye atılmıf{ık. Fakat 
işittitimiz ses hepimizi olduğumuz 
yerde çivi ile çalulmıı gibi durdur· 
muıtu. Kartımıµiakilerin Yüzba§ı 
Yu uf ve kitıo Cemal Beyler oldu
funu anlam11tık. İkilinin de yüzJerl 
a ık, keylflerı kaçık ldL Yuıuf Bey: 

. - Kara Mehmet, demifti, it du· 
yuldu pek diyemem. Fakat, vaziyet 
§Üpheli. Modadaki düfDWl karar
ıahının bütün ağzıkaralan hep bu 
taraflara dökülmüşleri Sabahtanberi 
birşey ıözlediler amma maksatla
rını pek anlıyamadık. Bir saat evvel 
defolup &ittiler. lt üzerinde ansızın 
ka11ılqmanız ihtimalini diifünerek 
ne kadar üzüldüm bilseniz... Ne o, 
sizde de bir telaş var, yoksa siz de mi 
birşey sezinlediniz? .. 

Yusuf Bey, söylediklerimi dikkat-
le dinlemiş, bakkal Mustafa Efendi· 
nin telif ve endişesini pek yerinde 
b1ı1lm!Jftu ve hele tedbirlerimiıi pek 
belenmitti. Ve: 

- Çok tefekkür ederim siı.e, de
mişti. Zaten biz de bu düşünce ile 
geldik buraya. Çok oldu mu Mustafa 
efendi gideli? .. 

Çok geçmemiş, bakkal Mustafa e
fendi de ıelmlşti"' ftç araba buldu
ğunu ve biraz sonra, gerideki yol U
zerinde bulunacaklarını müjdele
mişti. Yusuf Bey, cephınelerin muh· 
telif yerlere dağıtılmasını münasip 
bulmuş ve ilk iki arabanın Görtepe
deki köşküne &ötüriilmek üzere he· 

• . men ı,e başlanmasını emretmiştL 

Sıvanmış, sandıkları yol üzerine 
taşınuya baılamlftık. O sırada gele•1 
iki arabayı doldurmuş, Ü7.crlerini de 
bağda dikili bulun n yeşil mısır yap
rak ve saplarile güzelce yapamı~tık. 
Gece yarısı geC"miş, sabah yakınlaş
mıştı . Biz daha cephanenin üçte bi
rini bile kaldıramamıştık. Yusuf Bey 
üzülüvor, titizleniyor, yakın ve şiip· 
he edilmivecek bir yer bulmak lçiP 
etrafta fırıl fırıl dolaşıyordu. Muhi
ti çok iyi bılen bakkal Mustafa 'E
fendi nihayet bunun da ~aresini bul
muştu. Hızla elini silkerek: 

- Tuh Allah müstakını versin, 
demişti. Burnumuzun dibinde ve hiç 
kimsenin aklına bile gelmiyecek 
btr yer var. Yıkık bir ahır, etrafı d;ı 
ankaz ile dolu. 
Bulunduğumuz bağa dört yüz 

metre uzaklıkta bulunan bu ahm 
hepimiz münasip ıörmüş ve işe &i· 
rişmiştik. Gelen arabacılarla bera
ber bir posta kumıuf, iki buçuk saat 
içinde, Zeki Beyin bajını pirüpak 
etmiştik. Yıjdıjımız cephanenin 
üzerini de, hiç belli olmıyacak bir 
ııekil~ oracıktaki ankaz ile örtmüş 
ve biraz uzağına Hoca Bekir'i ıöz
cil dikip bala dönmüştük. 

Ertesi ci\nü. vakit öjleye yaklaş
mıştı. Mipavrili ile ben cephane 
aandıklarının bastınp düzelttiii ve 
kahp halinde izler bıraktığı sahayı 
hellemif ve henüz bltirmittik. AUı 
ve yaya yirmi kadar asker kara ba
lın içine dolmutlar, etrafı arama ta 
koyulmutlardı. Bir düıman zabiti, 
yanındaki tercümanla sorduruyordu . ...... 

- Gündelikçi reDÇber. 
- Ne yapıyorlWluz burada? .• 
- Bağı çapalıyor, çiy yerleri bel-

liyoruz ifte. 
- Sizi buraya kim getirdi? .• 
- Bağın sahibi. 
- Kimdir bu bağın sahibi? .. 
- Zeki Bey. 
- Ne iş yapar o? .. 
- Polis müdüriyetinde ba.ş komi· 

.sermif. 
- Başkomiser mi, nerededir şim

di kendisi? .. 
Birbiri ardınca sorulan sualler 

takmıştı beni. Tercümana, bizim iş· 
çi olduğumuzu ve bağ .ahibi Zeki 
bey hakkında fazla bilgimiz olmadı· 
ğını, ve iki gün evvel bizi gündelik 
ile tutup bağda bıraktığını ve ancak 
bir hafta sonra geleceğini iÖyliye· 
rek gittiğini anlatmıştım. Sözü kı
sa keserek beli toprağa saplaml§ ve 
bellemeğe ba1lam11tım. 
Bajı arı)·anlar, ümidtiz yüzle hep 

zabitin etrafında toplanmıtlardı. 

Oöriifüyorlardı. Oldutum yerden 
ifitiyordum . 

Bay Hfl•DÜ Yıldarır 

Falih Belediye bina tah&il şubeii 
ınemurlarından Bay Hüsnü Yıldırır 
bidayeti memuriyeti olan 317 sene· 
sinden düne kadar tamam (39) yıl 
devam eden temiz bir memuriyet 
hayatından soiıra dUn arkadaşlan·. 
nın. ve amirlerinin takdirleri ara -
smda tekaüt edilmiı ve bu emek -
dar memura hakettlğt ikramiye ve-
,umiftir. 

İş Kazaları 
. - Her tarafını arAJtırdık efen- naa 11..._. .. t.ltrtut8r ü 

di~. Ne cephane aandılı ve ne de vull MU .... , 
sandıkların izi var. •ç lfçl k•uen 

- Bal civarında araba izleri de r•ra .. n'll•r 
eöıüoüze ilifrnedi mi?.. DUn şehrimizde Uç muhtelif işye-

-Hayır. O da yok. rinde üç kaza olmuştur: 
....:. .O halde, verilen haber y~lan. 1 - Büyükdere iplik fabrikasın-

G.etirin muhbiri burayı. da çalli&D ameleden lsmailnin kızı 
Muhbir IÖZÜ kulağımı delmiş, 

gözlerimi o tarafa çevirtmişti. Muh
bir diye getirdiklerini ilk görüşte 
tanımı§tım. Bu zamane ıımanjı bir 
ahbardı. Omuzundaki sırığa takılı 

süt güğümleri ile, simi sinsi bağın 
kenarından geçliğini birkaç defalar 
görmüştüm. Sorı günü de, süt ister 

.. misiniz ağalar diye, sırnaşıklık ede
rek bağa sokulurken raslamış ".le 
kaşlarımı çatarak biraz da haşlamış· 
tım. Tercüman ile zabitin karşısın
da kıvranıyor ve gözleri ile ağzı 

arasında iıtavroz çıkararak yemin 
ediyordu. Elile belledijim yeri gös
tererek: 

Halide ifba9ında, kazaen tornavida 
ile yaralanmıştır. 

Yaralı İKİ kızın tedavial yapd -
mıttn:. 

2 - Eyüpte Bahariye caddesinde 
kontrplik fabrikuında çalışan Sa
lt, toma dairesinde dikkatsizlik nf'-

ticeeinde bileğini makineye kaptır
mıştır. Yaralı amele Cerrahpaşa 

hastahanesine kaldırılmıttır. 

3 - Pa.şabahçede ispirto fabrika
•ında çah§.ID Mustafa oğlu Hasan, 
dün makinenin makarasına kazaen 
sıkl@mıt ve eli ezilmiştir. 

Yaralı amele, hemen Haydarpa· 
- İfte burada yığılı duruyordu. şa Nümune hastahanesine kaldırl-

Sandıklar, ter .. '-cüman efendi. Kaşla .... 

J 

m_r. 
göz arasında hem sandıkları kaldır- ~vvvvwvvvv.-vv.._..,,...,,.""""""""""-~ 

mı§, hem de yerini kazıp izlerini 1 
kaybetmişler bu t!:ı.:ı1clu. Durup 
dururken neyime ıerek ki, yalan Fener nahiye müdürlüfü 
uydurayun da batıma belA bulayım Fener nahiye Müdürlüğ.. De 
Yalnız ben görmüş değilim ki bunu. . . .. . u.ne r~ 
K~d kö d M Ik f d bend nahıye müduıü Nazmı Kolb .. .. ı y çarşısın a aşçı e o a . -s 
ı.- b · d ·d· ·· K d tayın olunmuttur. 
~ra erı~ e ı ı o gun. uman an vvv-v-vvv-vwwvvvvvvvv.._ __ .>J 

cenapları liıtfen çağır5ın, ona da 
sorsun. Benimki değil, bu adamın 
sözleridir yalan. İstif istif cephane Belediyenin et itinden 
sandıkları doluydu burada. Kaldır
mışlar \'e inkar t'divorlar ise şimdi 
ben ne yapabilirim ki... 

• 
zıyanı 

Belediye ve Ziraat Kurumunun 
iştirakile kurulan Et Limited şirketi 
nin hali taıfiyede olrnlsı dolayısile 
Belediye, şirketin bankadaki mev
duatının kendisine devri için tufi. 

ye memurluiuna muracaatte bulun
muıtu. 

Tasfiye memurluiu bu talebin ti· 

tır. 

Şimdi Atçılaı· ~ayırina giremi
yen hayvanlar bağ ve bahçeler 
arasında dolaşmakta ve buralara 
zarar yapmaktadırlar. Atçılar ça· 
yırının hayvanlara kapanmasının 

sebebine gelince; Atçılarda senede 
üç be§ defa koşu ve bir defa da 
panayır yapılırdı ve bu yüzden ça
yırın etrafı direklerle ve telle çev
rilmişti. Çobansız ve başı boş ge
zen hayvanlar direklerden bir kıs· 
mını ve tellefi yıkmışlar, bay bay· 
tar bu direklerin muhafazasını ço
bana ısmarlamış ve: 

- Direkleri muhafaza etmezse· 
niz bu çayıra hayvan sokmayı ya
sak ederim, demiş. Çoban da: 

- Direkleri geceleri başı boş ge
zen hayvanlar yıkıyorlar. Ben gün· 
düzleri buradayım. Tabii burada 
bulunduğum müddetçe korurum. 
Maamafih çayırı siz kaparsanız 
muhtar heyetleri açar, cevabını 
vermiş. Çok geçmeden çayırda to!>· 
lsnan h~·vanlardan insanlara ve 
kıymetli kotu hayvanlarına hasta· 
lık geçer diye Atçılar çayırında 

hayvan otlatılması yasak edildi. 
Vekalete tikayet ettik, vilayete 
batvurduk; çayırı açtıramadık. 

Halbuki: 

VV'VV.,;'V'V'V'VV'VV'VV"VV'VV"~~~.A/'\~ 

OENIZLl:BDB : 

Adadaki su iskelesi 
Belediyenin Adalar halkına ya -

paeağı su tevziatı için Büyükada<la 
inşa edilmesine karar verilen iske
lenin iııtasma ba3lanml§tır. takele
nin iskeleti Topanede yeni yolcu 
sa unun önünde yapılmaktadır. 

Buradaki yapı nihayetlendikten 
sonra parçalar vapurla Adaya nak
ledilecek ve orada yalnız montajı 

yapılacaktır. 

Denlzbank kooperaUll 
toplanbaı 

Denizbank kooperatiflerinin u -
mumi heyeti toplantısı, yarın eski 
Denizyolları binasında yapılacak -
tır. Nisan aya zarfında yapılan ilk 
toplantıda bilançoda görülen 11 bin 
liralık açığın nereden husule geldi
ğini tesbit etmek üzere hesaplarda 
kontrol yapılmasını istiyen bazı a
zanın bu fikirleri kabul edilmiş ve 
bir heyet seçilmi§ti. Bu heyet me
saisini bitirdiği için hazırlanan ra
por, umumi heyet muvacehesind!ı 

okunacaktır. 
vvvv~,.,--.,, 

-
Balık konservesi 

ihracatımız 
Türkiyenin balık konsen·eleri ih-

1 - Atçılarda toplanan hayvan-
lar memleketin damızlık sütlü ve racatını arttırmak için evvelce muh 
kıymetli hayvanlandır. Bu hay- telıf memleketlere yapmış olduğu 
vanlarcfan. hastalık sirayet ~se tecrübe ıevkiyatları hariçte müsbet 

neticeler vermiştir. Ambalajlarının 
köylülerin hiç yaşamaması ve şe· 
hirlilerden daha kuvvetli olmama· zarafetine, muhteviyatlarının lezzet 

ve nefaseti inzimam eden konserve
ları J.azımgelmez qıi? !erimize bircok yerlerden siparişler 

2 - Bu yasak fakir fıkara hay- gelmiye başlamıştır. Almanya ve Şi-
vanlanna olmuştur. Bütün gece mal memleketlerine yapılmıya baş-
zenginlerin koyun ıürülerile inek lanan ihracattan baş~a Cenubi A· 
ve mandaları Atçılar çayırında ot- merika hükumetlerinden Uruguvay. 
luyorlar. Fıkara hayvanları da dan da birkaç firma müracaat ede-
ahırlarda kapalı ve hapse mahkum rek sipariptta bulunmuşlardır. U-
cezah insanlar gibi acı acı bağıra· ruguvaydan istenilen ilk parti bu 
rak vakit geçiriyorlar. Bu hal tet· hafta içfade gönderilrniftir. Bu yıl 
kik edilirse aynen görülür, tahkik zarfında nümune gönderilen diğer 
olunursa anlatılır. memleketlerden de ehemmiyetli 
Hastalık korkusundan Atçılar miktarda siparişler alınacağı umul-

çayırı hayvanlara kapatılırken bü- maktadır. 

tün ,ehrin arabalarla toplanan Pul llollek•lronl•nnı 
çöplerı, ölen merkep, beygir ..... k ı.-.ı bl fi idi 
ve köpek iaşeleri Atçılar köprüsü 8 v-ft r rma il• 
altına dökülmektedir. Etrafa yayı- Almanyadaki pul kolleksiyonu 
lan fena kokudan ba,ka müzahra· merakı mektep çocuklarına kadar 
fata üşüşen sinekler şehir içine ve sirayet ettiği için Almanl&r memla-
kofU mahalline doluyorlar. Hasta· metimi7.den de kullanılmış posta 
lık otlıyan hayvanlardan değil pulu çekmiye başlamışlardır. Bu se· 
böyle murdarlıklardan çıkar. cYe- beple tehrjmizdeki kıymetli ve adi 
ni Sabah• bu şıkayetlerimizi bü- pullardan almak üzere Almanyadan 
yüklerimiıe duyuracak olursa hay- bir firmanın ınütehasliısı şehrimize 
van besleyip ıeçinen birçok bikes &elmiş ve tetkikata baslarmştır. 
kadınların duasını almıı olur. Bir haftalık lhrac.bmız 

Yeni · Sabah - Şayed bu iş yu- Son haftalar zarfında Amerika, 
karıda anlatılan tekilde olmupa Estonya ve Belçikaya külliyetli mik-
ve yasak kısmen tatbik olunuyor- tarda tütün ihraç edilmiştir. 
ıa halk üzerinde iyi bir tesir yap- Bundan başka İtalyaya yumurta, 
mıyacağı aşikAr olan bu vaziyete Almanyaya, mııır, tiftik, koyun de-
bir nihayet verilmesi muvafık olur risi, paça\'ra, Fransaya koyun derisi 

İsmini bilmediğim bu kara yüzlü, 
sövlemiş, söylemiş ve türlü türlü 
herzeler karıştıraark zabiti aleyhi
mize harekete getirmek için, soluya 
soluya körüklemişti. O sırada bizim 
Hoca Bekirle Nurinin, bağın §İmen
difer hattına yakın olan ~rafından, 
yolun geçtiği dujn yara doğru ı;ü
züldükleri, arkadan da Mipavrilfnin 
h".,n el ile isaret ettiij gözüme ili~
mişti. ' De•aını •ar) 

kanaatindeyiz. Belçiluya mazı, Mısıra, zeytin, sah-
caret kanununa muhalif olduğunu'-iiiiiiiıiilıi•---------- lep, Kubaya halı, Hataya da makar-

bildirmeıi üzerine v~ziyeti tetk!..k lehi rl 1 bö' rek 1 

na ve kınnap ihraç edilmiştir. 

TAKViM ...... . -25 Ma,.a l9St Perpmlle 

lllwlı 5 lt.W.Walr 1951 
..... ,, Jı( A. y 1 s "" 

etmek üzere iti Daimi Encümene ha· Almanl•r •v derlal laUror 
vale etmittir. Belediyenin §irket do- k8tl iki • Memleketimizden av derisi almak 
layısile yaptılı zarar 46 bin liradır. Dllll ltlr tn v• ld:I ve gelecek mevsimdeki av derileri i· 

EllllnBnU me~ll•nınll• ı:r-... =: :"Jr1~:~ ~in de şirt_ldi.den .. bağlantıla~ yapmak 
letlmllk f-yetl uzre tehnmıze uç Alman fırmasının 

KUçükpazarda Hkacıkadın .. 1!1ahal- mümessillerı· gelmı"ctir. Haber verı·l-
Eminönü meydanı iatimlikltı de· .. .ı.. • .a. .L41 
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kt~· M d lesiacle Hwrbey llO -.- nu - di.ı!ıine göre bu firmalar mevcut av 
vam etme cuır. ey anın ]Salıkpa- ele ot H k Zeh & maralı ev uran acı an•ı - derisi stoklarının tamamını almak 
zarı cihetindeki mescidin bulundu· K tareılarda börekçi Mehmet ra, an • için allkadar tüccarlarla pazarlığa 
iu 14 adanın iltlmWd için aarfolu- ten aldı.ıh bö~i "OCUklan Havri. · 1 . . 1 . •• ·.~ ' "" . . -- g rıpnış erdır. Bu sene kı§ olmşma-

tık'tan ayırarak ve şimalden de ab
luka altına alar.ak, meTJcur devlet 
üzerinde ve dolayısile Baltık deni
zinde mutlak bir hakimiyet ihdaS 
etmektir. 

Bu sebeptendir ki Bcrlin'in ls
kandinav memleketlerile Baltık 
memleketleri arasındaki müna~ 

betleri nazarı dikkati celbetmekte• 
dir. Diğer taraftan Almanya'nın 

coğrafi vaziyeti de bu faaliyeti müs
mir kılacak bir vaziyet verebilir. 

Fakat karşısındaki devletlerin kıs

mı azamı, bitaraflığı milli bir unl" 
de olarak kabul etmiş bulunan ve 
Avrupa kıtasındaki sarsıntılara kat
iyen kanşmamağı, - tabii memle
ketlerine taarruz keyfiyeti müsteS" 
na - bir prensip ittihaz etmişlerdit 

İşte Almanya bu devletlere mil 
tekabil ademi tecavüz paktı teklif• 
lı>rini yaparken bunların bazı em• 
rıiyet garantileri de tazammun ede
ceğini ihsas etmişti. Yalnız bitaraf 
İskandinav devletleri ~le bir ha
lin kendilerini müstakbel bir harı> 
vukuunda, bitaraflıklarının manevi 
ve ameli kıymetinin hiçe ineceğini 
düşünmüşlerdir . 

Bu suretle İstokholm'de toplanall 
İsveç, Norveç ve Danimark.a ve Fin• 
landiya hariciye nazırları bu me~ 
lelerin bütün safahatını nazarı tet· 
kikten geçirmişler, ve müstakbel 
hareketlerinin bitarafbğa devam ve 
bu kabil paktların faidesizliği preıv 
sıbi üzerine dayanabileceğini kacaı° 
altına almışlardır. Bunun neticesi 
olarak Norveç, İsveç ve Finlandiya 
bitaraflıklarını herşeyi nüzerinde 
tutarak ve Avrupa kıtasında husule 
gelebilecek her türlü ihtilafattall 
mutlak surette uzakta bulunmaAı 
tazammun eden bir .bitarafuktan a'f· 
rılmıyacaklarını ileri sünnilflerdit 
Yalnız Danimarka vaziyeti dejit 
tirmiştir. Almanya ile sıkı surett• 
temasta ve komşu bulunan Daııi• 
marka Alman teklifini, muhtenıel 
bir tecavüzü önlemek kay~ 
teddetmemiş ve Berllnle müzakere' 
lere devama mütemayil ıörünmüt'. 
tür. 

Halbuki, Baltık denizindeki diğef: 
bir devletler manzumesi daha ziY 
de nazik bir vaziyettedir. lstiklAlle" 
rini Baltık'la anlaşması çerçev 
altında muhafazaya ne kadar azim 
teri olursa olsun, üç küçük devletir\ 

yani Letonya, Litvanya ve EstonY" 
nın emhiyetlerini bizzat kendi koırı
şularile müdafaa edemiyecekleri 
görülür. Diğer taraftan. bu devle* 
!erin, Sovyet Rusyaya karşı yapılJI 
cak bir Alman taarruzunun da geÇit 
yerleri unutulmamalıdır. Bu sebeP" 
tendir ki, bu devletler iki ateş ~ 
sında kalmış vaziyettedirler. 
Şimdi bu devletler üzerinde mu!'· 

telif hükumet merkezleri mühiın f-' 
aliyetlerde bulunmakta, Almanı.ı'• 
nüfuzlarını arttırırken, Polonyalı~ 
da, buralarda kendi emniyetıerı..
takviye için uğraşmaktadırlar. 

Dr. Retacl SAGA~ 

Bir 11.ıre lllMllrll tellr 
Dil• çık•nh'fOr 

Belediye daire müdürle~~de:
Abqurrahman 38 senelik tekaU~ 
müddetini doldurduğundan tek_.. 
sevkolunacaktır. · . ·- . Rm lu111: 20 nacak para (118) bin liradır. Bura- ye ve Yapr ıle ım:likte ye~ ve 11 münasebetile ıeçen seneye naza· 

daki ditünlardan dördünün istim· bir•• •o .. - her Ü"U de czehırlen - . Kolo --d•r ....... - .. .... ... ran ar mıktarda hayvan avlanmııJ nr- ,. -law mılrlarınıa .... 
........ . 4,M 

o,.. 1 ıı.ıı - .... 1 16.11 
Allıe• ı ıt,21 - Ya• ı 21,24 

t...a1ı 12,22 

1'k muameleıi tamamlanllllftır. Di· me> ali.imi ıe»termiflirdir. olduğu için av derisi hasılatı geçen lo .... n.....-1 llllr 
jerleri için faaliyette bulunulmak· 1,ehra ve çocuklan, hemen Ha • seneye nazaran yüzde kırk nisbetin· Şehrimizdeki kolonya ~ 
tadır. Ayrıca Mısır çarf!Jı civarında seki hutahaneeine kaldınlmıtlar • de az olmuştur. fatihsalitı daha ucw:a mal etıD~ 
da 8 dükklnlık bir adanın istimliki dır. ._19!!!'!!'!!!""-'!""'9"""!!!'!!"!!!"'!!~!!!!!!!~c~!!!'!"'- çin bazı kararlar almak ~ ..
için 80 bin lira verilecektir. Bunun 7A!hirl1 böreği utan börekçi de veya diğer bir suretle mi huıl ol - ·Ticaret Odasında yapmıfa ır:ar-1 
için icabeden muameleler yapılmak· yakalanmlfbr. duğu anlaşılmak için de börek ar • ı verdikleri toplantı dUn tekral' .,.,-
tadır. B6rekte, zehlrin peynirden mi tıklan tahlilhaneye gönderilmiştir. ka bir tarihe·tchir edilmiftir. 
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Dahiliye Vekilimizin 
izahatı 

Yakm Şarkta. 
Türk Kültürü· 

{!Battarafı l inci sa'ffamart!aı.' 

dikkat etmek iktiza. eder. Bizden 
aynlan ki Osmaı:ılı · pamtoıiuğu 

arazisinde türkçe ~öyliyen, T ürk 
.:::l!!Urüne yc.ti~ılş bulunan .milyon

F·ıistin Müftüsü 
Şayanı . Dikkat Bi 

Mülakat 
r 1'&,tarftfa 1 inci ıa.,.fa:ıu-z dal j 

er.en cemıyet ,.e unsurlarlıı müca
dele edilmcsind n ba'hset'tiler. 

Biz mcsuliycti üzerim.ize .aldığı
.nuz andan itibaren aziz milletin 

1 bizden istediği vazifcleıin başında 
· hunun da bulunduğuna kaniiz (Bra

vo sesl~ri) ,ı:e hala da bu 4:an;.ati ta- 1 

sıınaktayız. Buna lazım .olduğu ka
dar ehemmiycıt veriyoruz. Buna kıı.i
çük bir misal olmak idn bu senenin 
ikinci ayının bas1arınll:ı y<>zı1mı.ş o-

. 1an bir tamimin bir fıkrasını müsa
adenizle o1curnalc istiyorum: 

cPrcnsiplerimiz ara'>ında alılakın 
İazıletin iltizam v C' korunması l'n 
Jnühıın bir rncv1cı tuluvor. GenrJik
te fazilet a. kın.ı vatan ve v&zife uğ
runda fer .. gat , e 'feda'k"•ruk duygu-
1arının her vesile ne teşvik \·e ta'k
\•iyc ctrnck ve bunlardaki vi.lksck 
zevki ona daha ıvi t nıtmak borcu
ınuzdur. 

Şahsen h i ahl:ıkın \'C ıfazi1eti:ı 
tırnsali oldul:,ıma miUcrtçe inanılm ş 
o1·n Milli Şefimizin İstanbul Üni
versitesinde irat 'buyurdukları cok 
'kıyrncrtli hitabede 'hu mevzu. en bü
yük mcv'Jfö tutmustur. Biz 'hü'kümet 
az sı Q vük ek direktifler dahilinde 
harC'ke't .-edect>~imiz gibi bütün mi1-
letin ve 'bilhas;.m genc:liğin Büyiik • 
Şefin arzularını en sağlam bir su- ~ 
ırette tah khik ettimıe'k icin 'bi7..c 
!fıer'türlü verdımı ynpacagımı.eminiz. 
'11aarif Veki\ timizin bu esas1lı no'k
'hı".a matuf ga ·rM.leri ile e1be'tl:c 
:üks :'k 'heyetin gözılnden kaçmam1ı:;. 
if'ır. Saadet ve sagmmhgını 'bozan, ~ 
'atnndaslann chliıkmı ifsada giden 

ısebcp1~le 'he: ne su~Ue j(}lursa ol- ı 
ısını danna OltQldele ıcdiya.rıuz \'e -c
ıdece~z. . (Br.n·o sesleri, ıalkışla:r~ . 
P~tinuv.an ıt. 5kiliıta ·~:e halkevJerıi
.mız ibunu ba~ ·a7 ifelerinden ssv-

aktrdır .. ,.._ ha ı... ~ 
· .ı~uta za -uu me..·.zua sunu 

da ilave cdcvim ki, sözlerden hic b'r, 

·akit memleke~clc .ahlak v~ fa
z.ileti ba.ı;ka memll'ketlerin dununda 
old.t\ğu an'lıısılamaz. Bilakis bizım 
:memle'ketimizde"ki a"hlak Ye fazilet 
dü~y.anı~ en ahUiklı olan m""mleket- I 
!1.erının hır birinden alda rla'ha zavıf 
eğildir. Bu hususta en Heri ve 

'k.u\•vetlılerinden oldu!Yumuz şüphrı
sızdir. Bö•·ük milletimizin obu kadar 
d.?. zamanda lb<ıcıardrğı :~er de elbet
'.te ki bu vası'İların en km•vetli dc
h11eridir. 

'B . Faik 'Öztrak bundan sonra, l 
seyrü.:.efc:r k zalarınm c,:oklu~1 h-:!'k-1 
'kında y pı1an tcn'k"dp geC'mis ,.el 
t- Son zamanlardı bu kaz· farı 4 

fh_nd i asgsriy~ indirilmesi icin te!'-
1 

1-ıbat .alınmıstrr. 'Bu tedbirlerin da
ll;a kU\?\ etli dlıı'bil-mcsi ;çin ı-t:eclisi ı 
ic\'liye bir kanun takdim <ed!lr:ıiŞt.ir. ı 

u kamın ibbulürrüz iktiran 4Cttifü 
Ünden it baren tlmnn 1.edbirler &. j 

!ha l!TıÜCssir olı::c l..'1.n'. dcmic,1.ir. 
Mumaileyh, b'ı·hare I!Üfus c ·ki-

atnun nlcd~ TC nüfus ırnem:ur
(an.ın:n ımaactlarmın .arittrıl:nası için ı 

c ~k1nd ibir kanun t.akdim 
.ıeceğiİ?ı.i, ru~ daireler:nın rlah 
~ğını, ev enmc ms.srB.il:ırının 

655 kuruştan 26n. kurusa indirilmt-<5i 
lç.in lbir bnunun Mecİisc vcrildıği
nı, nahiye müdürlerinin maas1arı-
~ -

· bnrcmde 1blı:cı;: :ı.tisek t:J-
tulduğunu e irukb ılerilııın daha i-

'l bir ~ekilde temini icin c&lısıldığı
llı ıvc .kırıas.tyecili.,ğın ~önüne .gecil-

il 

ğundan fnla gfıze ç:a.rıı7•f' r. Şunu 
•u·zc yim ki, İstanbul mezbahası işi 
ile :mefgulüm. Bu l" :'Jmz 'Belediye 
;işi de dcğılair. Geni~ bir me\•zudur. 
iBugünlilk size bir hesap ı:ermeic jm
li:ıu:ıı bula!J':rim. Belediyeler -et aqi 
jlt- kf!Silecek hal.T nlanın ınezbiha 

kapısına gelmesinden kesilen etle· 
r.in kıısao dükkiınında s lıldlğı .za
ma:.ıa .kadar ki safhadan mes'uldüı·. 
Ondan üst tar:afı:un hesabı bıttibi 

belC'diyclcı:c .ait değildir. İstanbul! 
Beledivcsinin mczb~Jm ü..:re1i n1arak 
kilo b&5'1.na aldığı beş kunı:-tur. Bun
dan bııskn bor.sa iicreti dive 50 san
tim alınır li, bu beJedivenin dcl,ril
dir Nvkliye .kırk para oluYor. Pera
kendeciye de ot" L:urus kar ı•eri1i

yor. MirJ-ı;vqc:ı.lmc.-.cmı.ı mezbPhadan 
tiı. S!liılac ~ı zamana k:-.dar et üstüne 
.kiloda 1L5 kurus binh:or. Binacn
.alC'vb bu me,·7u üzerinde mütalea 
z,·üı·ütüliir.kcn bu hcs p elimizde bir 
hau etmemek foin rC'hber olabilir. 

nrca a1k :-.a1ıdı. Bu&fuı lburilar e 
oldıilar'? Yıırmi :ncdenberi onhrım 
:say1sı ualmak 

· iltçe nu an er ana lba-
lbamn ıçoculdarmn. 'öta'irçe ıöğl'el-

clcte,, oma.J<la •. tılt,Qe uş:nak "a 
tİ1rul t nreb-:ıtr 

--
ımiz ağb)':ınl ıerı vvetli ir ratJ,. l 
ıtruım rtadan lk.alkması demektir· ı 
iEn ıeı"l1Bl ;ı ·nmizin dilinden :anln-

albler'irniiın arilaşması 

ıs.r-da., Sınıiye·· 

e mı:ılıtelü ecn · ültiür üesse-
:scler.ine :düf dilir. Bunla.mı 

~psi ensup o1duklıuıı milletindi
ini ~e ikiiltiirunii ıneşııetıı:nCk · çin 

zahmet 11\'e ıfeda.lcmığa lka:tilanmak
tadırla ı·. Bunların arnsında Türk 1 
mekteplerinin bu1unmanınsı esef 
.edilecek bir oksan ~;r,u midir? 
'fıürJ.c lkiilt.ül'Ülıü mabrol.makt:an 
Jıı:urtarımak ıı•e P.Ski ·.atımda~anmı· 

Zll! ar.asında !'K§atm.ak lbirim iQin 
bir vazife ıııay.ılmaz mı? Birun ıbu 
:.ığ:uııda saufedecıt;ğimiz ıga~~t şüp
hesiz ki memlekete tamamen ya

lbanoı ırk <e milletaeııin :ga,yretlerine 
nisbetle aha ikolıjilikb :semere ve
rebilir. Zaten oralarda manevi :aii
ka me:ııcudcıur. lBinaewı:l~·h bu ha
zırlannu§ zemin üzer.inde }-eni sağ

lam tohumlar .sacdırurlrtan başka 
sapılacak ıbirşey yoktur. 

Mwı.r.i.f \'ek-ilimiz muhterem Ha-
san Ali ~üoe1'in faaliyeti karşısın
da geni§ bir -saha ·ştıe ınçık duru
yor. Meselenin '.Dürktü.k bakımından 

Epey müddet C\We'l ir gün Lüb· 
udnı!una fona giyin· 

miş ;i ,ıgeliy r ,..e ~-ı:apıle.n 

11.S"..J.cr".a,P ' • di:."inin Filistin baş-
müfaisi H c.1 Em.in Ef~di Eihüsey
ni o'lıiııg..ınu sôyD.üy.ordu. 

Bu .-dam 0ıuyu söymy.cıııdu. 
Tıevkif ,-e ~ dilmek tehlikesine ı 
karsı ,.e FıiHsiin"ıde lkio.?an brga.şa-

~ . 
b'ldarm ıes.aslı :iım lini 'teşkil ıe n 
b.naatıınde buluni.n ÜO.giUz otcrıitıe
lerinin 'kendı.ci _ 1lamamıı~uıı için 
bu ttebdili ık~!'7:lreı ııle a~nğı mü-
nasip görmü tıi. 

Surlye·dek: yüksek iF'ıransız il©
miserfrım bJ '\ zı '!iet ışısınd- · i 
,-aziy:e i r.ı:aur. ıi. IBu fir.ciri~·i 1Fıi.lis-

m"e ıiade e• -. Fr.ans-.zhr.a iltaTşı 1 

ibii'ı;.m ıislfun ale...'nir..i .a c.hlandır.a-ı 
ca'k., bunu • xiı,gı .. ı..-ıd:roe, dll5 -
lan ve komı;.u1arı lngılız'lcri 'ho~
nudsuzluğa -sevkedecekti. M. de 
Mart1e tereddüd rtmeksizin baş
müftüvü kabu'i ederelk tıübn"'n"da 
otunnnsına müso.ode -eU. 1 

O zaman(t,nberi müfli.i, F'r.ı.nsız 

n-e7a-r:eti a1tmda. Be\'t'U. •ch..-armda 1 

lb1r evde, miinz€'·1 lbir lhaya t 'Siir· ı 

mck'tedir. Herhangı 'bir yer ıdegis- 1 

iirme'k ir:in, F'r.ansıv. <ıtorit~erinl.n 

müsaadesini t leh nıeC'burivelinde

dir. Bu bytd. ziy ... r- lc;i lkahu'lüne 
de -şamildıor. Gnze~cil re gelince, 
onlara lksmsı ktıı1a1ıc11l'. iBu sebep
ten, bu ~zılnrı yazım Fırii!lstz ga
zeteci müftüniin kend~sini k bd 
-etmesinden c;ok ımemnuniyıet duy
du-<Ttmu ba'h~d!erek ttahoıtımı de-.:. 

vam ıcdiyoı'. Bu gaze!eei, müftü iL 

İngiliz plinmı mutlak suren.e ı·ed
dedh·or ve sebebi de basittir. Bf"i 
:senclık 'müddet :uırimda Yahudiler 
ekseriyeti ihr.a:r. ~·denıiycceklerln4 

.den. kendileri iç:n m ffum ı0hbile
cek ibir is!iklfi1e labi:ıtile müm1!ucaı 
edet"eklerdir. 
Müfıiinün 'kabul edemediği bir 

noktada, 'İllgıliz 1hükumeti tcır.ıı!ın
dan ıeklif 14dilcn arazi satışma mü
tte.allik y~_j rej:mdir. Bu sistemde 
ü~ mıniaka 1cfrik edilm'i:tiT. !B1n
siııdl', lıl'r türlü arazi satı~ Ya'hu
dilc-rl' yasnktır; ikincis·nde sa'tı~ 

.kc\•fiye•ı bazı ka' ıdJarla bag.::ıd r; 
ürüncü.c;ü'1dc de, serbes. th·. 

Bu mir ünün bosuna gi mMnr:k
lt'dır. Araoh:ra tahsis ectilen ~
lekctın kıc:nu, daglık \•c cö1ltlkHir. 
Ü"iıncü m:nta'rnya gelince, hl"'}l

sindcn h•i eraiti hniz olan 'hu top
raklar :flili rılarak daha şimdiden 
Yahud lcrin clindcdır. 

l\f uhar.rir. bun1 rı. müf ünün 'ken
.disinc i:byJivlcck vazi\•ettc n1madı
ığmı fakat. 'konusmc1dan da buni • ıı 
birbirJer.i!le aulattıkl 1:1111. 'birbir1!e-j 
rinin fik rlcıini okudu'khırmı -yazı-

yor 
Simdi, Fransız gazet~:nin öğren

mek is côiği bir noin.ı tfa ~iu.a1. ih· 
"111fil ıncsclt'"iivdi? Bu :'?ler 'h,.,ıh,-1 · 
.urda ne s~k 1dc bulunm·ordu'! 

D bili~·(· V<'kilimiz bunu takiben 
Ankara otobii~lerinde bilet ücretle
:r.iuin ve ey1·1ca .suvun p halı olduğıı 
hakkmdaki tenkitlere ,geqerek ra
k.'mllarla 'zahat ... ·ermiş ve Belediyc
.ııin burul.an bir kaz. nC' bekleınedi
ğinL .ay ıccı bir :f.edakfırlık y~pması 
Jiızımgelirsc .kendi n ridatmdan fe
dlikiırlık bile van:ıbileceqini ve esa
.sen bC'lecf";-C'krin ve id9re hasusive
ierln ı·.aridatı:u yiikscitmek için ça
reler arandığı tenzilat.ı .memnuni
yetle 1emav.ül edcoc~ini sövlmiş \•e 
Dahili' e V:c.kf. letinin de bir ~su si- ı 

y.ascti olduğunu iliı~·e .ettikten son
ı·a ist::mhul ıSularma .geçm~ ~ yine 
ırak:;ımlıırla iz.wt l\·C'r.crek İstanbul 

aı-zettiği ehemmiyetle mütenasip. 
~elıir M:ecl.isinın fiehlr suyunu'l 
metre mikabına ıkınk ,para :r.am yap- b ir himmeti onun §.uurlu 1•e 11eri dü-j 

.şünüşünden ıbek'lemek hnkkmuzd.ır. l masını v.2li ,..c belediye reisi kabul 

konusurken tngiiiv. Be~ az kit,;.!bınm 
<>rtaya koyduğu yeıni ıpliındnn bdı
setmemeğe ~"'raT \çrmiş o.lduğunu, 
Zira onun fikrini Be\•rufra rasladı· 
ğ\ ibazı dostlarımdan ı0ğ~enıi1ğin: ~·.a

nyor. Muharrire göııe. nüf,ü yeni 

Sem avlar :r.arimda ing:lizler kuv
vetli bir faalh·c. s_T:fcttiicr, son !ç 
sene zarfında, İngiliz 'kara nrdusu
nıın bütün kuvve' lHi btrnılaroan 

gec:mislN ,.e y<'rdc bif"<;"Gk i1il de 
bır"'kmır.;12rdır. Bütün lk~sabalar di
kenli tellerle iha1.:ı edllmistfr. Ora
larda idaeri örfiye hü!~üm sü~1':
tedir. Blilün mernklret ararlSi Üu:ı· 
.r.inde mu.emadiycn ün•yare1er uç
maktadır ... Bütün çete1 r, ,-a mabv 
,.e tenkil ed lm1ş ve y 1hud da, Mn
~:cravi 'Erdün~ün cöl 'bsımlanna ilti
ca e;mi~lcr ve y~hud oda da!:rılmL<:
l:ırdrr. 

Ü ":ıfJ&bnl ~A~!\ 
etmediği için bu kararın ts.tbik e-

5 d1m~ij~ihln~~eyh~~~da E~~~b~~~~~V~~~~A=~~~~~~~~~
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: 'Un pahalılıısmaclığını bildirmi~ r aa e masy a va -
B. Faik öztrak, lstnnbul Beledi- 1 

~'CSiuin elindeki .sular hakkındaki 1 
izahalındnn :sonra :köy ida.relerinc 
geçınis ,.c bir cZir.ılıtsayiş kanunu~ 
ıluwrlandığını, köy rnuhtarlarına 

bir ücrel ıel'ilm.esi i.c;inln mahalli 1 
bütgel re nil blr mesele olduğunu 

söylemiş ve 1-:öyHilerin :fazla ı·ergi

~·e muhatap tutuldukları ha!<kınchı
ki ıbahse karşı ı.iıı : 

Baı.ı c~te rcisic.-ri Surh·-e huduıi'!.!
na, bitkin, ·yorgun. ""~tk4an .OlecNc 
bir haldf' grlmiş1er ve bunlann ar;-

,._ Biz köyJüniln ı:ıc-liir ve k:!saba 
halkından fazla r.1 ükc1le.f iyetc tabi 

ıtı.ıtulmasmıa asla Uı.r:ı.""tlar değiliz. 

demiş "' ıalka lıımruştır. 
iwnailevh, ·ö,· salmnJannıc 'an

cak mecburi işlerde ys.ptlma...qnm 
emrolund.Uoüunu 1\' salımı işi için bir 
:kanun x:.rllnndı~'UU ilin;e etmiş -
lir. 

Bu fr.aTı:ıttan sonTa, l\fcclb: Dn
'hil~ye Vekaleti, !Mat'bmıt, Emniyet 

icıleri Genel Direktöıfükleri, Jan -

darmn Genci Kumandaıı1~ı büt1,;c

eri kabul .edilmiştir. 

larının Sulanması 
1 Btıcuk • 

Mevkii 
Milyon Liralık Proje 

T atbika Konuyor 

. sında Abdürrezzak. tla P<.lmir'AC 
mecburi iknmeti snrtile Suriye hu
dudları 'icerisine ahnmıs1ır. Diğe!'

lcri va öldüriilmfü. va1ıııd da, C'Ö'

lerdc. d:ğlrırd"'. ellcriııden geldi~i 
'kadar sakı~nmaı!3 c"lısımı'kt-ach•·lar. 
Bu. Filic: in'deki Anıp isyammn, 
kaf"i olar k ezildiğine mi delalet -e.
mek•edir'? 

Bir hcy'etlc Erbaaya ~ iden Su!ar Umum 
Müdürünün ~azetemize mühim izahatı 

Erbaa (Hususi} - Nafıa Vekaletıi Sular ıc.:mum ılJfüıl.ürü Salihatıürı Bu suali sor"n F'ral'sız ga7.t- ccı, 
Büke ve refa'katlerincle müşavir mütehası:>ıs mühendis doktör Gruner, ccv:>p ı-1abilmrk kin müf ünün YÜ· 

zünc bakm~nın kafi t!<'lid..,.in1 sfüt'-Samsun Sular l\Iüdürü 'Sabri ve diğer memutln.rile şehrimil:e :et -
'lemek•cdir Orun fikrim• J!Öre. müf-miş, Kaymakam :\tabmut Nedim Aker ve mleketi:n ileri gelenleri ta-
tünün nazerında nih:ıvM btıla.n e"·. rafından karşılanarak Parti binasında misafıir edilmi. erdir. Bu '-esile -
cete mile dt"lcsi. mu~ Wh kürn~ den istifade edere1c Sa1ihattin Bii.keden 1'.'eni S n namınn mülika.t rica ~ 

1 1 cc't"1cre karsı iC'tlnn mücarleledi.-. ettim. Ricamı büyük bir nezakete .abııl eden sayın Saliı.nattiıı Büke asa-
F kal sahsi tcr·ri.,r:ı heni"ız . •·pı1a- ı ğıdaki beyanatta bulundu: 
bnir b~,. kf'V'fiv:c iir. Bombo. ıtabancEsas projeleri hazırlanmış olan Me.r~fon, Amasya, Erbaa 01'.aları 
ca ve hıcıık d:'lrhclt'ri. vnlnız lbs.sına Uzerinde yapıian ct:iidleri son bir defa daha muhallindc teı.k.ik etıme.k üze. 
gC<'<'n otomobillcrr \'t'\~a o'obüs1cr" re bur.aya gelmiş bulunuyorum. Bu meyanda bir milyon dört _yüz bin li· 
atılan silrt'kli atesler .. 

rnya ihalesi yapılmış olan Tokal kazovasının inşaat faaliyetini de göz - ============-=== 
den geçirdim. Yakın bir zamanda Erbaa ovasile Amasya ve :Merzifon o 
\·a!arıruıı sulanması projeleri münak~saya çıkarılacaktır. demiştir. 

)lisafir ve refakatindeki mütehassıslar öğle yemeğinden sonra re -
gülfı.tör ve kanal mahalli olan lnöniı mevkiine gitmişler. akşam şehre 

nı>det. eylemişlerdir. Saba:lı tekrar tetkikatlımına odevrun -ederek öğleye 

doğru şehrimizden, halk ve memleketin ileri gelenled r fmdan uğur
lamırak Samsuna müteı.1.00Cihen bureket etmişlercltr Basri Ahmet Ünal 

1 

gg~~ımoo 

Bir Amerikan 
Denizaltı Gemisi 
Su Dibinde Kaldı 

Londrn, '24 (Hususi) - Yeni ın
giU;ere 'Sllhillerind dalma toriibele
ri ~'.ll..pmeJlctn ()lan Squa1us ta.htelba-

iri, lbir dahn. suyı:ın yüzüne Çlkma-

rnıştlr. Bum.'n üzerine tayyarelel'\le 
'21 daigıç: imdada gi;nderilıniş ve 

işinden Kovulan 
• 

işçiye Daiır 
Birkae gun e\~ ı "irunda 

ynzdığ1ın ,.Ekme1de l)ynamıyalını• 

serledrnh y:ızt ~ir.er· fr.h?sadar 
mum füılüriijğündl'n 1d1ğımız 

bir me.\."tup'llı -aynen şöyle <den ek
t'Cdir: 

21 5 939 tarihli gazetenizin 3 ün
cü sahif esinin son .sütununda (Elt
ıı.ekJc oynamıyalım) bas1ığı altında 

müatc.c:ır yar.ı, idarece :tavzı'lıe muh
tuç görii1müştür. Adı geçen maki -
nisl, valci ihtara rağmen işıni 'ha'tiı.h 
yaptığından doln}'l amiri tar.atın . 
elan muahazt'ye mnruz kalıru.c; 1·c fn 
knt hakarete l\ğmmrunL.<;tJr. nu iş

çinin inzibatı muhil harekete g ç
ıuesi umumi disip1ine muhalif ol -
duğlından iş Kanununun 16 mu 
maddesinin E fıkrasınm son hük -
ruür.c ,.c idaı e>mızin hüldime.tre mu
saddak isçi dahıli talimatnnmesinin 
107 nci ,madde~ine tevfikan \•azifc
sine ıülıayet verilmi13tir .• 

Yukarıda.ki satn'lnr ıdikkatle o -
kunaca~k ol.uran, cfkiın umum.iyeyi 
lifi derece talmindetı uznk ıoldu~u 
görülür, Bir dC'fa bir işte H sen 
ah.~ oinn lbir damın, o iste ha
ta ~·a.pmıy~ katbr ıustn olınaRJ 
icap ed~r. l<~ğar H ene çalŞtığt 

• erde ıihtar değil, atta muahaze -
!>. manız l kadar ha.ti ya -
pıyorsa o işte ıistidadının sıfır ()i
ması ~arnmdır. Bu derece ikn.biliyet
'Siz bir ada.mm d:ı. 14 sene müddetle 
ırmıkini gibi ince bir iişlı! ~ ·
ıtıırı'lması ~he :ro 1ki iıatiı.lı bir ha
rekettir. 

Gelelim asıl du•ayn~ Bu ıişçi .sa
dece bir tıılıkire ımaruz kaidığı :z~
ıhabında bulunmu ~e hakkını :ara
mak üzere hükumetin en yüksek 
.adaiet. makamına mür.acaat .etmiş
tir. Eğer if;çiniıı maruz kaldığı a-
ıclret,, bir lıabııet ıdeğil -Oe dece 
bir muaha?,e i bunu :yüksek ım!ı
keme heyeti takdir ,ederek i~}'e 

teb.liğ edecektir. Bu takdirde işçi. 
belki de böyle düşündiiğü için imi
.ri.n:;len af diliy oe.lrtir. Eğer bu ha
reket cidden lbir ıhaku:retse o :r.aman 
da .kanunun .çeI>QCresi dahilinde ıi -
cap eden hükmU verecektir. 

Neden netıioe behlenmeden 'i'e -bu 
adamın :sadece ınnmus :e haysi3'~i
ni :kor.um.ak için 'rapiıı.ğı bu hareket, 
belki de hem kendisinin, lhem de 
ailesinin feliketini bidi olacak bir 
.şekil .cezalandırılmıştır! :şem ı·c 

baysi)·eti 'l.'iknye icin ıgÖSterilen bu 
necip Jbar.eket, böyle - r .bir ;ceza 
ile mi karşılanmalı idi? 

E; c.r 1ş Kanununda '"e inhisar 
1daresinin işçi dahili talimatname
sinde cnamus ve ~refini korumak 
hw ısunda ıhnssasiyet gösteren is
<'iler, işlerinden ko1·ulur> diye bir 
hüküm varsa - lii hiç 7.annetmiyo· 
rum - n diyeceğim yok. Bu bu -
ısusta sayın tııhisarln \ 7ekilinin de 
:na.zan ikbtini <Cclb derim. 

MURAD SERTOCiLU 

Başvekilimizin 

teşekkürleri 
Ankara, 24 .(ıA. A.t - Ba.srekil 

Doktor Refik S.ydaal. 19 Mayıs 
Gençlik veS,por !r7amt '~ile 
\'.a:lti tebrikit mimi te.,.cıeklfür ve 
karşılık tebriklerinin bildirilmesino 
Anadohı jansını memur etmişler
dir. k ·cin u•r~.ıkl.ığını se~·ledıkten 

llit?11ra diger tenkitlere oe\•.ım .\'er.mi;;. 
~ ~ -

Yurtta 19 Mayıs 
Bayramı tezahüratı nynca müteaddit 1.ah'telba1ıir ~ ge-1~~~~~!!!!!!"~"'!!!!'!'!'~~~111111111...,.~ 

YıUr.tdaş; 

B r eamaıı ~ç.in en hakiki 
do t, en fodaktır yardımcı: 

ankndaki tasn.Nuf atındır. 
Onu hic ihma1 etme. 

.. Ulusal <ekonomi 
:ı.•e 

Arttırma Kurumu 

Antalya, Erbaa Ve Urfada 
Yapılan Büyük Merasim 

.ıAntalyn (Hw;usi) - n.!> l.fayı!S Gençlik ve Spor bayı amı şehrimiz
de büyük ir ıcun'hh1da llrutlulamnışt1r. Va1i ve Parti Baş'kanı, refakat
lerinde Tümbay ile Maarif Müdürü ve !Belediye 'Reisi 'Olduğu halde gençle
ri tebrik etmişlerdir. 

Merasim, 1stiklfil. marşile Jba nlll.IŞ, lise spor öğretmeni Sırrı Demi
rin ve talebeden birinin, Ebedi Şef Atatürlc'ün Samsuna çıktığı günü, 
spor.un menfaatlerini anlatan nutuklarından sonra, geçitPcsmi başlamış
tır. Müteakıben gösteri hareketleri yapılmış, gençler kesif bir halk ka
labalığının kalbden gelen co§.kunluManle -a1kış1anmışlardır. 

Gece saat 21 de lisemiz son sınıf gentjleri tarafından tertip edil::!'l 
veda ınüsameresind<> Faruk Nafiz'in -cKnhraman dlı manzum pi~'eSile 
cBir cesaret rekoru• isimli komedi temsil .edilmiştir. Gençlerimiz bu 
temsilde de çok b"" ilk muvaffakıyetler kazand~ için .alkışlanmışlardır. 

Temsilin bir veyn iki gece da.ha iösterileceği anlaşılmıştır. 

R. H. 

mi'ler imc!ada troşmu ardlr. ltaza
:zede talhtelbalıirin fenni tertibat 1 
sayeSinde 24 at suyun a:1tında lka
fabileceği .an1aşılrnaktadır. Ta'lhlisi
ye gemileri ıile Squalus arnsmda te
!efon mubaberesi müm'k\in olmak
tedir. 

New-York, 24 [A. A.) -Tab1isi
ye gemileri, Squalus talıtelhabirin
den şöyle bir 'haber almıştır: 

c.Soğuktan müteessiriz. Başka b1r 
şikayetimiz yok. Vaziyetimiz iyi -
dir. 

Squalus'un mürettebatı. tahtel
baliirln teknesine \·urmak suretile 
.talılisiye gemıleri ile muhabere te
min cbnel..-teöirler. 

'Ses filıizeleri, bu haberleri almak
tadır: 

Tahlisiye hazırlıkları bu sabah 

ber !baş1amısur. 
New Hampshire'de kain Ports

mouttı deniz tezgalı1arı kumandam, 
nalus'ıun lrumızı mandırası ya

yakımnd • ~ o1dQğu ceveliin

dan bu saban avdet etmiş ve talı -
telbnlıirin kaptanı ile yapmı ol u
ğu telefon mtrhaveresinin sonund 
{Hp'tııwm, ıgem'inin kıç tarafnıdaki 

Jmmpartimanlarla görüşememek 

olduğunrı söı,~cdiğfoi, bunun da bn 
kompar.tiımu! rı 1\ e içindekilerin sıı 
l>asmnmı~ chıirelere sığınmamış Ql· 
•·luklanna deliıet etmekte <>lduğunu 
!beyan ıetmi5tir. 

Tahtelbahlnie 56 ıt:ıyifmi!an baş • 
a donnnına namın mütehassıs o

larak üç sil'il bulunmaktadır. ı 
deniz inmiştir. 'Mürettebat:ın 

öldüğü tahmin olunmaktadır. 



Sütunlarda · 
Geziler 

CUmllıqiyet - Verem Jtedir? 
Tilki - ~......,.,. maaleer 

- çok tama.t ,. ... w &fettir. 
CUmhuriyet- (20000) aui spor 

ıapnak lçia DanUiP ptiyor. 
TUld - Çok acayip bir apor ıe. 

1alrt1 doirmu. Bu tuhaf aponm adı 
..mn .... tfbakhaiuna getirip tehri 
benim ..... olmaC\n .. 

Ctimlıuriyet - Asfalt caddelere 
nazır binalal' bir renge boyablmah. 

Tilki - Evet, gelırin her kusuru 
tamamlandı, bir boya işi kalmıştı, 

ömrüne bereket onu da sen hallet
tin. 

Tan - Tarihte sakal. 
Tilki - Sakalın da tarihe kan§

ttğına göre herhalde meraklı bir 
lıılahis olmua gerek. 

Tan - Milletler Cemiyetinin içti
aamda Ama\"Utluk işi eylfile bıra
kıldı. 

Tilki - Ben demedim miydi? Ha
beşistan işi daha meydanda duru -
yor. Gerıe encümenler, tali encü -
menler ve parlak nutuklarla mese
le örtbas edilmesin. de ... 

Tan - Memurluk ticareti. ' 
Tilki - Yeni cins bir alışveri§ 

mi bu? 
Vakit - Büyük ve erkek millet. 
Tilki - Türk milletinden bahse

diyorsun değil mi? 
AklJ&Dl - Bu ne biçim ucuzluk! 
Tilki - Buna kilbik ucuzluk der

ler, bili anbyamadın mı? 
Akşam - Şehir mütehassısı di

yor ki: cKömür depolan Kuruc;eş
meden behemehal kaldınlmalıdır .• 

Tilki - Gazeteler, ayni şeyi se -
nelerdenberi eöylUyorlar amına, 
dertlerini dinletemiyorlar. 1ıışaa.J -
lah bu sefer Bay Prost'un dediği 
olur da Kuruçeşmeliler kömür to
m belisından kurtulurlar. 

Son Posta - Kadro hastalığına 
çare! 

Tilki - Memurlan alırken hatır, 
gönülü bir tarafa bırakmaktan baş
ka bir şey değildir. 

Son Posta - tki mihverin faali
yeti. 

Tilki - Biz bir mihverin mevcu
diyetini biliyorduk. Demek ki çift
letü. Gördünüz mu başımıza gelen
leri? .. 

Vakit - Londra'da hocasının kı
zını kaçıran 'Oniversiteli genç bir 
mecmua tarafından sorulan sualle
re cevap verecek. 

Tilki - lıigiltere tuhaf· bir mem
leket. Bizde kız kaçıran delikanlı -
tar mecmuanın değil, sorgu hiki -
minin suallerine cevap verir. 

TiLKi 
~ • •••• 1 ........................ Mi i l 

MlriUMPS ı 

Yenicamide mu•lla 
taıı 

Cadde üzerine isabet eden Yeni 
amiin muaalla tqı· kaldırılarak da
ha ıerilerde kapalı bir yere konula
eaktır. 

1111...-. .. rlleel 

PllU " ~· 
EnaniönU Halkevtnden: 
21 llayw peqembe, 28 Kayıa 

cuma v• 21 J4yıa cwnart..ı ak -
......, .. ı (20,30)da EvimlsiJı 

Caialotlundaki lalonunda G&lterlt 
eabemis amat&ieri tarafından (Tl,.> piye9l temlil edilecektir. Dave
rlla olunur. 

s..- ..... itibar. -

SAURYA sle• 
Teuillth fiatlaia ...... : 

lalkoa •• ltiriad .. Yki ı• 
11...ı .. lmrufhlr. ,...,.. 
ramda : 

DENiZ VE KAOIN 
DOROTHY LAMOUR Ye 

GEORGE RAFT 

UDiN KATiLi 
AN HARDING ft BASO. 

TBORN 
~ 

\ Alanya Mektubu 
Göçmen Ve Kooperatif Faaliyeti • Gazipaşa Nahiye
sinde Çalıımalar-ihtilis Vak 'aları-Limanda seyr~ef er 
. &llll)ya (~-Dua~ kırk 
aile ve 158 nüfustan mürekkep bir 
göçmen kafileli ıelmif, muh~lif 
köylere müreffehen sevk ve derhal . 
yerlefilriliiüitir. · # 

Ziraat V eklleti de ıöçmenlerin 
gelmesin4en evvel yüksek JIÜk!~ . 
faaliyete geçerek Ziraat Bankaa U. 
Müdürlüiü ile yaptıiı bir anlap;na 
üzerine Ziraat Vekileti nam ve Jıe
sabına olarak göçmenlerden beher 
büyük insan başına 240 ve küçilll 
çocuklar için de 120 kilo olmak üze
re yemeklik buğdayı derhal dağıt
mıştır. Ziraatla meşgul bu vatandaş. 
lann müstahsil bir vaziyete geçme 
leri için tohumluk zahire ile icabe 
den çift hayvanatınm da bir an ev. 
vel verilmesi veklletten rica edil· 
miştir. 
Tanm Kredi KoopeTatifinin yilbe11 

fanliyed 
Hem mahsulat ve sanayii ziraiye

nin inkişafını temin etmek ve hem 
de mutavassıtlardan halkı kurtar· 
mak için Ziraat Bank Ajanlılt han:_· 
kete geçmiştir. Bu çalışmanın neµ
cesi olarak'; eski senelerde her ne
dense Tanın Kredi Kooperatifinden 
para almıya heveskAr olmıyan, ~e 
buna yanaşmayan köylüler genış 
mikyasta kooperatife iştirak etmişl~T 
dir. Bu rağbet; kooperatifin 935 se
nesinde teşekkülünden bu ana ka
dar görülmemiı bir şekildedir ':e 
çiftçilere 8000 lira par.a da borç ve
rilmiştir. 

GazipQfa nah'tlerindeJci çalıpıa 
Kazaya bağlı Gazipaşa nahiyesi 

halkının heyeti umumiyesi okumı
ya ve yazmıya fevkalade hevesli, is
tekli, cevval ve faaldir. 

Kaza merkezine altmış kilometre 
mesafede bulunan bu nahiyede bir~ 
kaç maarifseverin teşvikile be, 
denhaneU. ve pansl1on tertibatmt 
haiz yat.ılı olmak üzere yirmi bin 1t-: 
rası halk tarafından ve dokuz yüz li
rası hususi muhasebeden verilmek 
sartile muazzam ve bu muhitte gö
rli1memiş bir ilk okul binası yaptı
nlmıstır. Enerjik Maarif vekilimizin 
ilim ~e f eyz kaynağı olan bu bilgi 
yurdunu yüksek bir kütüphane ile 
süslemesi temenni edilir. 
Göğüs kabartacak bu şekle ilave 

ten Dahiliye Vekaletinin 25 odalı o
larak son kabul ettiği kazalara mlh· 
sus hükumet konaklan planının bu
rada halk tarafından tamamen tat
bikine başlanılmış ve modern olan 
bu binanın alt kısım in.'.j8atı da bit
miştir. Bu imalatı sınaiyede yük
sek mikyasta ustalar çalıştınldığın
dan pek yakında diğer üst kısmının 
da inşaatı muvaffakiyetle bitecek
tir. Feyizli ve verimli olan bu çalış
maları illveten ayrıca; yine ahali 
tarafından yeni bir cami de yapıl
mııtır. 

. Nahiye halkının kılj günlerinde 
Aliiyeye gidip gelmelerini sür.atle 
temin noktai nazanndan yeni açıl
makta olan yol güzergAhı üzerinde 
mevcut ve kışın geçit vermiyen 
menfez ve köprülerin yajmur f!leV· 
simi bqlamadan evvel inşasına baş
lanmuını da sayın Naf&a Vekilimiz· 
den istirham ederiz. 

TcaMildaf'lar ve ihtildı 

1908 seneaindenberi Maliye tahsil 
iflerinde çalıttınlan bir tahsildann 
makbuzlar üzerinde yaptılı tahrifat 
ve halktan alıp ota yatırmadılı n 
zimmetine ıeçirdlli paralarla yaptı· 
lı fiat nazarı dikkati celbetmif, 
bu bal 93'1 senesinde ince bir arq
tırma netiee.tnde meydana çıkllllf, 
mevkufen devam eden muhakemeal 
neticesinde beş sene on ay hapse. ve 
zimmetine ıeçen paradan ancak tah 
kik ve tetkiki kabil olan bet bin kü
sur l\[anın emvalinden tahsiline ve 
o nlabette de alır para cezasına ve 
devlet memuriyetinde bundan My .. 
le kullınılmamuına karar verilmit
ti. 

Bunun suiistimali, kanuna aykın 
yürüyen hiç bir kimsenin pençei a
daletten kurtulmadığı, diğer tahsil
darlara bir ibret numunesi olmak 
lhııngelirken, bu vak'a ve hid.ise
den hiç bir ibret almıyan diğer iki 
tahsildar da suiistimal yaparlarlıl!n 
yüksek bir hassasiyet ve vazifeper
wrllk .,_.. .. tahsil&t daireliniB 

Kemahyı taıla 
yaraladılar 

Küçükayuofyada ÖZbekler soka
ğuıda 23 numaralı evde oturan Ha-

lil oilu Şevket Kamalıyı, dün ayni 
yezide oturan Abdullah otıu tamam 
taeıa dudaiuıdan yaralamıttır. il•• t .. ıar111 tlllzllmlJ• 
. .. , Jlllll llHp lldl 
Bebek eaddealnde 278 numanh 

qçı Ali ()pıanm dUlrkAnmın baca· 

mwı kurumlan dün aut 11,5 de 
birdenbire tlatupıuftm'. 

Bidiae itfaiyeye haber verilmit 
ve yangın derhal 16ndUrWmllftilr. 

bir ... u ra 

Motosiklet 
Kullanan Sar~of .. 
Bir ....... ,. çar.,.rak 

•nbeCI lae •r•ber 
pr•l•ndı 

Dün Floryanın Şenlik mahalle
lliQden ı.tanbula gelen ' n\ımaralı 
Çorlu pllk&h motoiikıeti idare e -
den Baydar oflu Sadettin, öntln • 
deki MuatafUwı yUk arabuma 
ç&rparak bir kazaya sebebiyet ver· 
miftir. 

Mu.ademede araba içinde bulun 
Demir ile Mustafa ve Sadettin ha· 
fif mrette yaraJunmşJardır. 

Sarhot bir halde motoeiklet lrul
landıiı aıılaplan Sa&!ttiln hakkın
da bu cihetten de takibata bqlan

IDlfbr. Dllkklnmm bacuını temiz1eml -
yerek yangına aebep olmak auçile •••••--~~11!1!1~~ 
de, Osman baklanda polis tarafın
dan takibata 'baflanmıtbr. 

R•z•lel 91k•r•n .. rhot 
Galatada Yenizengin sokağında 

7 numaralı evde oturan sabıkalı 

Sabri oflu Avni, dün sarhoş olm1~ 

ve sokakta rezalet çıkardığından 

Yurtdq; 
Her zaman için en hakiki 
dost, en fedaklr yardımcı: 
Bankadaki t.aaamıfabndır. 
Onu hiç lbmal etme. 

mueaı ekonomi 
ve 

~ JJ Mtırma Kurumu 
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· Müdürünün Hahi-atı 
- • - v AZAN: Eıneldl Tl111~r H•IH .Aıurottu 

... 

Nihayet Ferit Paıiı Kabinesi 
Kurularak lıe Ba,lamıfti · 

• .......... 1 

nü Ve kendisi de malumat almak U• 

zere BabıAlide bulunduğµ zam41n 
paravananın arkasına gizlenerek 
Kemal Beyin şeyhislimla muha~e
relerini dinlediğini şu suretle an
lattı: 

Kemal Bey benim Polis müdü
riyetindeki icraatımı tenkit ederek 
bilhassa mevkuf bulunan İttihat \'e 
Terakki erkanına her suretle müsa
maha ettiğimi ve bütün arzularını 
yapmakta olduğumu anlatarak ş;

kıiyette bulunmuş, şeyhislam da 
sabretmesini ve yakın zamanda teb· 
-dilimin icra edileceğinden bahisle 
tatmin etmiş. Arü Oruç Beyi dinle
dikten sonra Kemal Beyi tekrar a
radım. Hala avdet etmediğini öğre
nince gelir gelmez beni görmesi la
zımeeldiğini tenbih ettim. Avdetin· 
de beni gördü. Neı-ede bulunduğunu 
ve izinsiz neden işini bıraktığını so]."
ma m üzerine şeyhislamla görüştü
ğünü itiraf etti. Şeyhislamı ne se· 
heple ve ne sıhtla ziyaret ettiğini 
ve neler görüştüğünün doğru olarak 
izahını istedim. Evvela fırka işleri 

için kendisini telef onla istediğini ve 

hemen dönerim zannile müsaade al· 
madığını söyliyerek benden bahset· 
madiğini anlattı. Şeyhislama beni 
ve icraatımı tenkit ve şikayet etti
ğini duyduğumu anlatınca kızararak 

kekelemiye başladı. İşte o zaman 
Arif Oruç Beyin duyduklarının ve 
söylediklerinin hakikat olduğunu 

anladım. Esasen bütün vazifelerin
de tekasül ve terahisinden ve defe· 
atla kendisine bü yolda ihtaratımı 
derhatır ederek azlettiğimi ve he
men memuriyetten çekilmesini ih
tar ettim. 

Kemal Bey, irade ile tayin edil· 

miş memur olduğundan azledemiye· 
ceğimi ve bu husus için Dahiliye 
Nezaretinden ancak azlini talep P.-

debileceğimi söyledi ve bilhassa 
şeyhislama dayanarak itirazda bu· 
lundu. Emrımin kat'i olduğunu ve 
memuriyetine nihayet verdiği
mi öğrenince daireden ç,ıkıp . git· 
ti. Doğruca Dahiliye·Nazır vekili ve 
Evkaf Nazırı Ahmet İzzet Beye mü· 
racaatla bu valt'ayı anlatmış, Dahi· 
liye Nazırı da işine devam etmesinl. 
ve benimle bu mesele hakkında gö
rüşeceğini söylediğinden tekrar po--
lis müdüriyetine gelerek 'Uçüntji 
Şube müdürü Mehmet Beye; ben 

· Dahiliye nazırının emrile gelqim v_e 
·işime devam ediyorum. Çekilme) 
aıruı şimdi polis müdürü umumisi· 
ne gelmiştir. Böyle haber verirsin, 
demiştir. Halbuki zamanın fevkal4· 
de nezaketine mebni polis miidürlü· 
tünü kabulüm sırasında Sadrazam 
Tevfik Papdın azil ve nasp hakkın
da aaWıiyeti vaaia almıştım. Bu salA 
hiyetime binaen hiç bir suretle me
muriyetinin bakı11 caiz olmıyan 
KemalBeyiuletmiftim. 

(Devamı var) 

lilcı nttt' ilk •.- • .,. 
lldll lllO tı• 

Cemile imninde bir kadm, teli 
bafma pce ftktl, HUrriyet1 ... 
diye tepem clvaruıdül ~ 
nun pstnosuna gltmil ve orada i
çerek llU'hot olmqtur. 

Carile, bira llOnr& orada Atıl 
Wminde bir gençle ahllap olarak o
nunla da içmlftir. Genç erkek ~ 
kadın blllhara psfnodan ......,_., 
ce çıkmıtl•• ve CemQenln TalaliJDıır 
deki evine gltmltlerdir. 

l'abt ev ahlbi B. Emin, kiraO' 
m Cemilenin eve bir erkekle ben• 
ber girmelllne ruı olmamıt. ~ 
le unr edince de vaziyeti allka • 
darlara blldirmiftir. Yapılan tah • 
kikatta Atıfm evli oldup da anla• 
IJ]ımttır. 

Sultanahmet birinci Sulh C.
mahkemesi dün bu davaya baJarU' 
ve Cemileyi,, vesikuız gizil fulll 
yapmak auçile part cezamna malı • 
km etınilü~ 
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Büyük Parti Ku!U~tayında 
· Görüşülecek Muhım ışler 

-> Y~ZAN: 
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Çakırcalı Mehm~t Mahkum olarak . ~ 

f zmir Hapishanesin.e 9irdi 

• . ~ - I 

İnönü M~ycl_anında ·Büyü_h Cümhurreisimizin 
·Bir -H~jkelinin 

. - ~ . 

-Dikilmesi lsteni"yor. ' •· 

. . 
ÇIKAN KISIMLARIN 

HULASASI 

. , -·. • Ankara, 24 (A.A.) - Cümhuriyet 
Halk Partisi ocak kongrelerinden baş
layıp sıra ile vilayet kongrelerinde 
toplanan ve maha1lerince yapılmak:. 
imkanı olanlar ayrıldıktan sonra €

sas ve ana işlere müteallik olup 
Parti umumi idare heyetine gelen 
dilekler tasnif edilerek 29 mayısta 
toplanacak olan Büyük Kurultaya 
sunulmak üzere hazırlanmıt/.r. 

1883 senesmcıe Hasan Çav~ O• 

dırı.da bir zaptiye neferi istinıan 
ederı Çakırcalt Ahmet Efeyi vali 
1'1cı.şit ~anın emrile öldürmÜj• 
l.ılr. Bu hadı~eden on sene sonra 
i'i!.ımet Etenin oğlu Mehmet bii.
llütnüş ve mc i§ olarak babalığı 
liacı eşkiyanın eski kansını ko

cası ve çocuğile beraber bir na· , 
nıua meselesinden dolayı öldür· 
:tnüşıü. 

Yurdun her tarafının ilgilendiği 
bu dilekler, memleket ihtiyaçlarının 
muhtelif mevzularda bilhassa aşa
ğıdaki ana noktalarda toplandıği 
nı göstermektedir. Bu htilasaya at
fedilecek dikkatli gözler, halkımızın 
yurdun ve milletin terakki Y,Olun
daki intibahının ve· yurt ihtiyaçla
rile yakın ve şuurlu ilgisinin aksini 
göreceklerdir. 

li<lSQn Çavuş bir delikanlı olah 
Çakırcah Mehmedi bu yüzden 
~evkif etmiştir, Mehmet her şeyi 
tnkar etmektedir. 

e liasan çavuşun tahmini doğru idi.. 

1 u cinayeti Çakırcalı Mehmcd iş
e~işti. Sebebine gelelim: 

Öldürülen rençbcr vaklile Çaktr· 
calının babalığı Hacı Eşkıyanın ya· 
nında yanaşma idi. Kadın da Hacı· 
nt?ı sonradan evlendiği genç, oy
nak bir kadındı. İhtiyar bir adamın 
genç bir kadınla evlenmesinin ek
Seriya verdi~i netice bu defa da te
celli etmiş ve oynak kadın rençber
le işi pi~rmişli. 

Röylü ile beraber bu işi ilk fark 
edenlerden biri de Mehmed olmu.s
h.ı. Fakat babalığına karşı beslediği! 
büyük hürmet ve saygı birşey söy
lemesine mani olmuş, susmağa mec
bur kalmış~ı. Vazı~·et neden sonra 
Hacının kulağına Citmiş, hem ka
dını boşamış, hem ele yanında çalı- 1 

ian rcnç9ere yol vcrmi~t i. Rençbe:- 1 
: kadın bunun üzerine Ödemiş'e 
gıderek evlenmişler, birknç ay son
ra da bir çocukları olmuştu. Bilhas
sa bu çocuğun doğurnu, rençberl~ 
genç kadının gayrimeşru münase-, 1 

hetıeıinin en büyiik delili idi. 
li l§te, Çakırcah Mehmet, babalığı 

1 
acı eşkiyaya oynanan .bu namus 

0~nu üzerine intikam almıya ye - ı 
~ın etmiş ve nihayet bu fmıati el-j 
e etmiş, yapacağını yapmıştı. , 

le Genç Çakırcah'yı evvela ö<lcmiş-ı 
1 danı.a (1) koydular. 1lk i~tiııtak I 
Cltda her şeyi inkar etti. Haidkn -
~ kendisini Ayasuluğ köyündeıı 
~~rken kimse görnıemi6ti. Hnt
~· c.ınayetin işlendiği anlu~ılan ak-

ik~' .~akırcalmın arkadaşları Ye 1 
bah kaçek kadın, Çakırcalı ile sa -
etr: k~~ar birlikte rakı için zevk 1 
tıu

1 

/erını yemin ile ikrar ettiler. f 
diln ar sözlerinde cidden samimi i-er. 

lı"ak t 
trıaa a kurnaz Hasan çavuş ba 
caıı ~ara kanmıyor, bu i!}i Çakır
~Y :_hrnetten başkasının yapa -
tUıı a;:gını biliyordu. Onun için bu , 
... relere basıvuruyor ve bu c:. --:Yetin v 

dan işle C~kırcalı -cı1met tarafın 
tırı ndıgıu~ dı:ur vesikalar a Yord 
t:akır u. Bu arada birkaç defa da 
et?tıi' ca;nın evini arıyarak altüst 
de ~ &kat aradığı vesikaları el-
li ntenıiıti. 

biti':;-11 Çavuı bu araştırmalarından 
it lf.e: fen.a bir §ey yaptı. Çakırca
'bıl't•rn lrıectin bUyUk bir zeki ile iz 
~lltlt1t acı.n itlediği bu cinayeti, 
~ •. a .tneydana çıkarmak iste • 
h; Yt ldd" 
l' cteıu •asını tevsik için maddi 

Oıı\l Ç()}{ ll~dıfı hal<!e bulamaması, 
' ~ • 

111nirlendirml3ti. 
~ı.-~lı~ıddet ve asabiyet icinde Ça-
l't ·.ın e . d ~ 

l>e.t-Jteıı vın e tekrar araştırma 
l>altrn11 Q.kırcalmın annesini hır
~ll itam ve Yere dü§en kadmcağı -
\tı.ı.-,t'ak:ına martinin namlusunu 

1t· ......._ .Bu J>I • 1
l'e bağı <:ı buradan mı çıakrdm,, 
:&i tınıştı, 

bu r ete k 
tahk· a.rısı olan kadıncağıza 

~tı. ır Çok "" 
Sı~ Çavu,1 

8 s 1r gelmiş. Ve Ha-
nt lr Çlknı a difer zaptiyeler evden 
~ 1%a h ~z derhal hapishanedeki 
'J)Utn ~ r Yollıyarak kendisine 
(~eti bildirml§ti. 

ın - hap181aane.. , 

Tefrik& mızda batıralarnıdan is 
tıfade eth~imiz evvelce Çakır· 
cahyı t akip ~den Em::ldi 

Binbaşı B. Bedri 

Çakırcahya bu haber çok tesir 
etmiş ve hayatmm sonuna .kadar 
bunu unutmamıştıı·. Çelik gibi bir 
iradeye sahip YE: yfüderce insanı gö
ziiııü bile kırpmadan öldürebilecek 
kauar katı yiirt:kli olan bu adama 
annesi, Yıkıklar köyiinden Çapa -
oğlu Ahmetle hab~ı· g<lndermişti. 

Ahrncl. sfrılerin! !3Öyle bitırdi: 

- Anan, .,•t'!cr Melı•nct. intika -
nıımı almaz, ı,abaRmı öldüren v~ 
bana bu işi yapan H~c;an <_;avuşu öl
dlirmez~c, emzir·iiğim slit haram 
olsun!• de<,ii. 

Çn.kırcalı Mehmet bn sözler üze
rine hiç bir şey dememiş. fakat 
yalnız knldığı zaman kendisini da
hu. fazla tutamıyarnk hüngür hün
gür ağlamıştı. Bu hareket ona, çok 
ağır, tahammül cdemiyeceği kadar 
ağır gelıni~ti. işte o zaman intikam 
hissinin bir yılan gibi bütün kalbi
ni ve 'benliğini sardıö·ını hissetti. 
Çakırcah artık oıı\•anadan çıkmıştı. 

Ödemi~ Bidayet mtthkemeliinden 
sonra Çakırcah Mehmet, Izmire 
sevkedildi. Muhakemesi İzmir İsti
naf mahkemesinde yapılacaktı. 

famirde cereyan eden muhakeme 
büyük bir hadise oldu. Vakıa ken
diRi henüz tanınmamış bir şaki idi. 
Fakat babası Çakırcah Ahmedin 
yaptıkları 

0

unululmamı~. aradan on 
seneden fazla ·bir zaınan geçtiği 
halde hala birinci derecede ismi 
söylenen ve hatırası anılan bir zey
bek olarak kalmıştı. 

Burada kısaca bir tıcıktaya işa • 
ret edelim: · 

Eski zamanlarda bu dağların ha
kimleri olan şakilerle bir kısım eş-

raf ve miitegallibe adeti ortak gibi 
idiler. Bu eşraf ve mütegallibe, efe. 
lere erzak, silah, cepane ve az mik

darda para verir, icabında kendile

ı - Başvekalete ait dilekler: 
1 - İnönti muharebesinin· cere- ' 

yan ettiği sahada piyade siperlerinin 
olduğu yerde İnönünün bir heykeli 
nin dikilmesi ve Çanakkalede '!ürk 

. kahramanhğmın şanile mütenasip 

. bir abide yapılması. 
2 - Sanat ve tarihi kıymeti olan 

abidelerin tamiri ve iyi muhafazası. 
~ - Asri mezarlıkların her tarafta 

yaptırılmasına başlanılması. 

4 - Memleketin muhtelif yerle
rinde mevcut Sıhhi maden sularının 
ve kaplıcalarının islah edilerek is
tifade edilir hale getirilmesi. 

1I - Adliye Vekaletine ait dilek: 
ler: 1 

1 - Adliye binalarının ve ceza 
evlerinin inşası ve ceza cvkrinin is
liıhı. 

2 - Olmıyan yerlerde noterlikler 
ihdası. 

3 - Mahkeme teşkilatının halen 
111evcut olmıyan küçük yerlere ko.
dar teşmili. 

4 - On liraya kadar alacak dava
larına ihtiyar heyetlerinin de baka
bilmesi. 

5 - Bir haftaya kadar mahkum o
lanların ceza müddelterinin nahiye 
merkezlerinde geçirmeleri, alelu
mum hırsızlık ciirilmleri için mev
cut ceza hükümlerinin arttırılması, 
mf'shut suçlar kanunu hükümleri
nin. köylere de teşmili. 

111 - Dah:liye Vekaletine ait di
lekler: 

1 - Belediye işleri, şehirlerin i
marı, su, elektrik işJerini yapabil· 
mek için hükumetçe uzun vadeli 
krediler temin edilmesi ve köylerb 
ihtivaçlarını karstlıvabilmeleri için 
faki~ belediyelere hükıimetse mü
nasio şekil<lc v·ridat temini ve yar
dımlar yapılması. 

2 - Nüfus işleri: Evlenme mua
melesinin daha kolay bir hale get1-

. rilmesi ve harçtan muaf tutulması. 
3 - Ka,•ıtsız cocukların nüfusa 

· kaydedilm~leri v; bugüne kadar nü
fus kavıtlarını yaptıramamış olan 1 

vatand~şların cezastz nüfusa ~ay~~
dilmelerinin temini. 

4 - Bekarlarm vergiye tab! ~utul-

rini hükümete karşı gizler ve bil • maları. 
5 - Teşkilat işleri: . 

hassa şehirde bir işleri olduğu za- . İrtibat kolaylığı bakımında.n bazı 
man takip eder; buna mukabil de kaza, nahiye ve köy bağhl!klAr~~da 
efeler, o eşraf ve mütegallibenin · tadilat yapılması ve bazı yerlerde 
malını, mülkünü, hattl hayatını di- nahiye, kaza ve vilayet teşkllltı vij
ğer şakilerden muhafaza eder. Düş- cude getirilmesi ve mevcut bir. kısı:r;,n 
manlannı öldürür. Kendielni sıya- nahiyelerin tam teşekküllü h!ile if
net ederdi. Osmanlı hükfımetinin, rağı. 
içinde bulunduğu büyük aciz, e~raf 6 _Hükumet daireleri: 
ile şakilerin bu şekilde elele verme- Hliktlmet daireleri iyi olmıyan 
sini intaç etmişti. Bu yüzden ara - yerlerde bunların tanzim ve !evsi.i,, 
yerde ezilen yine halk, bilhassa ka- 7 - Polis işleri: 
sabalarda oturan fazla 'Zengin ol • Polis teşkilA.tının, bulunmJyan kü-
mamaltla beraber hali vakti yerin- çük kasabalara da teşmili ve mev-
de vatandaşlar oluyordu. · cut olan yerlerde tevsii. 

H • . .. k 8 -- Köy ijleri: . • 
atta yıne bu cumleden olma · K'" k lk : · in plinla~ması 

.. b"llh d wl bU "'k oy a ınmıı ·~ın ~1 • ~e~e . ı ara ag ann en y~ bazı mıntakalarda köyliiyü tazyik e-
hakımı olan Çakır.c~~ı Mehmedın, · den salma işinin kaldırılarak buna 
o zaman Aydın Valısı bulunan Ki- mukabil vergilere muayyen bir mik
mil Paşanın oğlu Sait Paşa ile tar ilavetıi veya salmanın sıkı bir 
ortak bile olduğunu iddia eden • surette tanzimi, köy kanununun, 
ler bulunmuştur. Hakikaten Ça - tatbik edilen yerlerde, hükümlerine 
kırcalı Mehmedin bu Sait Paşa ile tam olarak riayet edllmesi. Köy ka· 
bir hususiyeti olduğu muhakkaktır. nununun tatbik edilmiven yerlere 

'Devamı var) teşmili, köy kanunu tatbiki işinde bu 

.. 

15 - istihsal ve istihlak Jtoopcta
tif işlerinde hariçte kalan Ye muay.. 
yen mevzularla iştigal eden iş "züm
relerinin de kooperatifleştirilmeıi~

nin temini. 
16 - Yerli fabrika mamullerinin 

satışlarında mutavassıt ellerin kal
chrbması. 

17 - Balıkçılığın islah ve himaye
si. 

1 i - Lüzum görülen yerlerde ti
caret odası, Toprak Ofis Ajanlığı ve 
bankalar şubelerinin açılması. 

19 - Alelumum ticaret işlerini 
kolaylaştıracaJ< ve mshsullerimizi 
kıymetlendirecek bazı müteferrik 
lekler. 

VII - Sıhhat t•e İçt.imai :Mwn.:e· 
net Vektiletine ait dilekler: 

ı - Doktor ve sıhhat memuru, e· 
be eksiğinin her yerde tnmamlan-, 
ması. 

2 :_ Olmıyan yerlerde hastane, 
fü:;panser, eczane. açılması. 

3 - Sanatoryomların arttırılması. 

sıtma, trahom, verem, frengi müc\l
dele teşkilatmm arttırılması ve mın
takalarının tevsii. 

4 - Kininin ve alell'tmum ilaç fi. 
atlarının ucuzlatılması, doktor vizi
te ücretlerinin bir nizam ve disiplin 
ıltına alımnası. 

5 - Çok çocuklu ailelere yardım 
şine hükumetin fazla ehemmiyet 
1ermesi, kimsesiz çocuklar için de~
lef yurtları açılması. 

6 - Muayyen mm!::ıkalarda ront
ken merkezlerinin açılması, hüku
ınet tabiplerinin muayyen zamanlar
tla köyleri dolaşıp sthlıat kontrorn 
yapması. 

7- fsknn işlerinin sürnt1e tanzi
mi ve mıntakaJanndn sıhhati boz:ı:ı 
bataklıkların kurutulm:ısı. 

VIII - Gümrük ve inhisarlar ve
.caletine ait dilekler: 

1 - İspirtonun, tuzun, barut ve 
saçmanın ucuzlatılması. 

Cümhurreisimizin İa5nü zaferini mütt.akip alınmıt resimlet• 

2- Ziraat işlerinde kullanılan ve 
gümrük muafiyeti dışında kalan di
ğer ziraat alat ve edevatının da güm
rükten muafiyeti. 

kanun dışında köylüye mükellefi- 1 

yet yükletilmemesi; köy kanununun 
beşinci maddesile köy meclislerine 
verilen kaza hakltına yukarı bir ma
kam nezdinde itiraz hakkı verilm~· 
si. 

IV - Maliye Vekaletine ait dilek· 
ler: 

1 - AlelUmum vergilerin tevhi
di ve bir elden.tahsili, hayval) vergi
sinin biraz daha indirilmesi ve çift 
hayvanlanndan vergi alınmaması. 

2 - Fındtklık vesaire gibi yeni 
yapılan bağ ve bahçelerden on sene 

· vergi alınmaması, buğday koruma 
vergisinde tahfif yapılması. 

3 - Köylü tapu senetlerinin harç
tan ve köy binalarının vergiden mu
afiyeti, kadastro işlerinin tesrii, ka
saba ve köylere teşmili. 

4 - Muhtaç ve arazisiz köylüye 
emvali metruke, Hükumet ve Evk;af 
arazilerinin tevzii ve bunların uzun 
vade ve ucuz fiatlarla satılması. 

5 - Eski mütekait maaşlarının 
artırıhı "s1. , . 

V - Maarif Vekaletin~ alakadar e
den dilekler: 

ı - Muhtelif yerlerde mahalli ih· 
tiyaçların karşıhğı olauk lise, ort:ı, 

ilk ve sanat okulları, kız enstitüleri, 
. ticaret lisesi, milli kütüphane ve 

müzeler acılması. 
2 - Mektep kitaplarının ucuzla

. tılması ve vaktinde dağıtılması ve 
~ tedris senesi içinde değiştirilmem~-
si. , . 

3 - İlk tedrisat işinin umumi büt
çeye ahnmaliı, olamazsa umumi biit· 
çeden vilayetlere yardım yaprlması., 

4 - İlk mektep muallimlerinin 
maaşlarının umumi muvazeneden 
verilmesi. ' 

VI - Nafıa, Münakalat ve Mu1ıa
berat, Ticaret ı;e iktisat Vekaletleri
ne ait dilekler: 

1 - Adapazarı - Bolu hattı inşı:~ 

atı başta olmak üzere esas demiryol
larından bazı şehir ve kasabalar içe-

risine tali hatlar yapılması. 3 _ İstasyonlarda tuz satışının 
2 - Hat boyunda nüfus kesafeti temini ve tuz ambarlarının çoğaltıl

ve iktisadi faaliyet dolayısile ihti· ması. 
yaç görünen yerlerde ara istasyonla- 4 _ Şarapçılığın islah ve himaye-
rı yapılması, ambarlar tesis ve mev- . 

sı. 

cutlarının tevsii. 5 _ İnhisarların alacağı yaş mey· 
3 - Devletin başl~dığı su ~e. ku-ı vaları vaktinde ve de~er fiatında al-

rutma işlerinin tevsı ve teşmılı. ması ve mevcut güçlüklerin berta-
4 - Şehirleri biribirine bağlıyan ı · raf edilmesi. 

esaslı istikametlerdeki ?'ol_ v.e köp- f 6 _ Gümrük mu haf az~ ~eşkilatı. 
rülerin islahı, yol vergılerınm yal- nın genişletilmesi. 
nız yol işlerine sarfı, 7 _ Köylü ve halk sigaralarının 
• 5 - Samsun; Trabzon ve Merisn ucuzlatılması. kövlü için sigara ka
limanlarının inşası ve bazı iskele- · ğıth tütün paketlerinin de satılma· 
!erde mendirek, iskeleleri olmıyan · sı, Türk sigara ve tütünlerinin ne. 
sahil ş~hirlerinde de iskeleler yapıl- fasetinin arttırılması. 

ması. 8 _Müsait yerlerde tütün ve töm· 
6 - İhtiyaç görülen küçük kasaba beki ekilemsine izin verilmesi, tü. 

ve nahiye merkezlerinde de Pos~a tün mıntakala111nda müstahsil malı· 
ve Telgraf merkezleri açılması. nın iyi muhafazası için ambarlar ya. 

7 - Halka ucuz radyo temini, pılması ve imalAthancler tesisi, tü. 
köylerin radyolanması için köy ida- tün zürraının maruz bulundu.ğu 
relerinin mecbur tutulması. rnüşkülatın kaldtrılması için tedbir. 
_ 8 - Alelıirnum hayat p_ahalılığını ler alınması. 1 
kaldırıcı tedbirlerin alınması. . si. 

9 - Çimento, şeker, gaz, benzin, IX _Ziraat Vekaletine alt dilek. 
mazot, "fiatlarının daha çok ucuzla· ter: 

tılması. ı _ Orman kanununun tatbikatı-
. · 10 - Pamuklu mensucatın ucuz- nı kolaylaştırıcı ve bu hususta hal· 
. latılması, kömür fiatlarının halkın kın müşkülatını izale edici tedbirle. 
iştira edebileceği hadde düşürülme- rin alinmuı, nizamname ve tali· 
si ve alelUmum ev mahrukatının u-. rnatnamelerin basitleştirilmesi. 
cuzlatılması. 2 _ Köy)ünüh ziraat işlerlnde kul 

ıı - Afyon müstahsillerinin top- - lanmak için ihtiiacı olan ajaç ""' 
rak Ofisi ile mevcut vaziyetlerinin kerestenin daha kolay temini. 
islUhı ve alelumum af yon istihsal ve S _ Kereste ve mahrukat ruhsa ti· 
satış işinin düzene konulması. yelerinin vaktinde ve kolaylıkla ve· 

~ 12 - Muhtelif yerlerde şeker, rilmesinin temini. 
mensucat, meyan kökü, konserve, 4 _ Devlet ormanlıırındaki yaba. 
iplik, pamuk yağı, sabun, kösbe, ken- ni fidanların halka meccanen veri]. 
dir, meyva kurutma, pirina, çay, çu- mesi. 
val, şayak fabrikaları açılması. 5 _ Her cins damızlıkların ve ha. 

· 13 - Pancar fiatlarının arttırıl· raların çoğaltılması. 
ması. 6 - Bayt&r ihtiyacının temini. 14 - İhtiyaç görülen bazı sahil 
schirlerimize vapur uğratılması ve 
~avltınlarının tenzili ve sefer tari
felerinin ihtiyaca uygun şekilde 

taı1Zimi. 

7 - Fidanlıkların çoğaltılması, ve 
her iklime göre meccanen fida~ da
ğitılması, ipek böcekçiliğinin ve ko· 

(So~u 7 lııct •rfada) 



Yazan: HUeameddln Nuri 

Kırk kırk beş yaşlarında vardı .. 
cHaydud bir adamdır• diye şöhret 
bulmuştu .. onu gören herkes bir
birine: 

- cKalpsiz geçiyor!> derlerdi. 
Bu kara cümle onu tanıyan tam

mıyan bütün kazalarda o kadar de· 
rin bir yer bulmuştu ki sahiden 
kalpsiz yaşıyor sanırlardı .. 
Hakkında söylenenlere bakılırs:ı, 1 

bir kürek mahkumu imiş .. bundan 
on sene evvel birkaç kişi öldür
müş .. senelerce zindan köşelerinde 
kara talihinin yurckler sızlatan çi
lesini doldurmuş. Bir gün nasılsa 
bu kara talihi ya\•er gıtmiş le baş
kaları yüzsuyu hürmetine ilan olu
nan umumi bir afdan istifade edP
rek tekrar zindandan kaldırımlata 
sürüklenmiş.. kurtulalı henuz ab 
yedi ay oluyormuş .. fakat bu müd
det zarfında da gene yapm .. dıgı fe
nalık kalmamış. 

Etrafa o kadar dehşet salmıştı ki 
herkes ondan büyük bir korku ilt? 
kaçıyor. Hana h ı::ngi sokakta yi.irü
se bütün evlerin kapıları, pencere
leri birdenbire kapanıyordu. Sanki 
geçtiği yerlere bir ölüm sükune• i 
dağıtıyordu .. 

Korkunç ve insafsız bir mahluk j 
heybeti vardı vücudünde... İri ge
niş omuzlarında taşıdığı mağrur bir 1 
baş: vardı .. vahşi nazarlarını şekil
lestiren saçlarına karışmış sakalla
rı -balta ile vontulmuş bir kaya par
c~sı hissini - ,·eren yüzı!; ruhunu:ı 
dışına taşan isyanlarının tam bir 
ifadesivdi .. ilk nazarda onun ne ka
dar ızt~raplı günler yaşadığı yüzün
de yerleşmis keskin izlerden kola•,.. 
ca okunuyordu. 

Kulaktan kulağa duyduğum onı. 

bir gün ben de rasladım .. kardan bir 
fırtına ile calkalanan aydınlık bir 
akşamdı .. paltosuzdu.. dilim dilim 
olmuş c~ketinin; insanlığı utandır

mak için dı~n vurduğu kuru \•..? 

kara etleri gözlerimi bulandırmış-

tı .. bu soğuğa rağmen titremiyordu. 
Belki titriyor görünmemek için 
kendini yeniyordu .. iki elini panta· 
lonunun ceplerine sokmuştu.. bir 
yuvaya hasret çeken kuşlar gibi o 
iki el de incecik bir pantalon cebin· 
de tath bir sıcaklık arıyorlardı .• 

Herkes gibi nedense bu canavar 
tanınan adamdan korkmadım .. içim
de bilmediğim bir merak ve yanık· 
lık duyuyordum.. onun sefaletine 
takılan gözlerimi ayır'amıyor~m .• 
Çökmüş omuzlarının üstünde taşı

maktan usandığı yorgun başı gôğ· 
siinün üzerinde idi.. gidiyordu .. kim 
bilir nereye gidiyordu. 

Ne sessiz bir geceydi bu .. kimse
sizlik kokuyordu .. ben de yürüyor
dum .. her yardımdan, her ümidden 
zak boş varlığını sürüklediği bu 
yollara daha ne kadar derd ortak
İığı edeceğini kendınin de bilmedi· 
ği sersem adımlarından belli ıdi. 

Birdenbire durdu.. ilerdeki so
kaklardan birinden ıki büklüm bir 
ihtiyar çıkmıştı .. ~ınl çıplak deni
lecek kadar üstü başı perişandı .• 
ona doğru ilerliyordu. O sanki sa· 
bit bakışlarile olduğu yerde heykel· 
leşmişti.._ Yanyana oldular ... İhti
yar zavallı hareketlerle onun kula
ğına birşeyler fısıldadı ... Sonra iki
si beraber yürümeğe başladılar .. bir 
sokak kö~esiııi saparak kayholdu
lar. 
Döndüğü zaman üzerinde ceketi 

yoktu .. yırtık paramparça bir göm
lekle kalmıştı. O halde ayni sessi~· 
Jikle '.'·oluna devam etti.. yürüdü .. 
yürüdü. 

Sonl'a, yürüdüğü yoUa beraber 
onu kucaklı ·an iri çamlardan biri
nin atlındaki buz tutmuş bir kane
peye oturdu.. yüzünü kollarının 

arasına alarak orada hareketsiz ve 
sessiz kaldı •. 

Merak edip önünden geçtim.. be
lirsiz hıçkırıklarla ağlıyordu .. 

Dinar Belediyesinin 
isabetsiz Bir Kararı 
Belediye doktorluğu icin bu seneki bütceye de 
tahsisat konmaması teessürle ka rşılandı 

Dinar (Hususi) - Şehir Meclisi 
. toplandı. Bütçeyi yaptı. Bu sene de 
·Belediye Doktorluğu için tahsisat. 
.. koymadı. Dinar Belediyesi eczacı • 
.ya sıhhat memuruna niçin para ver 
'I: ' 

.mez? Hem sağlık propagandası tc~ 
kilatı da yoktur. Bu defa Hükumet 
Tabibine (20) lira vert:rek Beledi· 
ye Doktorluğunu yaptırmak yolu • 
au tutmuş, pazarlıkta mutabık kal
mıştır. Halbuki, Hükumet Tabibi· 
nin işi çoktur. Nüfusumuz 50.000; 
köyümüz 100 den f,ıızladır. Vckfilet
le 20 lira ile ehvenişer kabilinden 
i gördürmek siyasetinin her taraf
ta iflAs ettiği ve tatbik edilmediği
ni bir çocuk bile bilir. Hükfımet Ta
bipleri, bir yemek listesi gibi sık 
sık değişir, memleket aylarca he -
kimsiz kalır. Halbuki bir Belediye 
Doktoru olsa, Hükumet Tabibi gi • 
dince ona da \·ekalet edebilir. Sene· 
terdenbcri memleketin arzusu şu 
dur: 90 • 100 lira maaşlı bir Bele
diye Dok.toru getirilmelidir. Mem -
lcket sağlığı bir hekim gözile mu -
rakabe edilmelidir. 20,000 hasta 
hemşeri tanırım ki parasız bakıl • 
mak .mecburiyetindedirler. Mahalli 
görgü ve skolastik tesirlerden ileri 
gidemiyen; rasyonel ve pratik bir 
adım atamıyan Dinar gibi Beledi -
yelere Sıhhat Vekaletimizin derhal 
müdahsle ederek: 

c- Hayır, olamaz. Bütçeyi değiş
tiriniz. Size bir doktor elzemdir. 
Senede vereceğiniz 1,000 lira ile 
10,000 liralık istifade edeceksiniz •. 
demesini istiyor ve rica ediyoruz. 
Çünkü memleket sağlığı tek dok -
torla ytiriimUyor. Çünkü Dinar, 
nUfusu kalabalık, köyü çok, hasta
lığı çe,,itli, btlytık bfr memlekettir. 

Ya sıtma mücadelesi teşkilatı, ya
hut Belediye Doktorluğu her hal
de lazımdır. 

M.A.A . 
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Ordu ile Gir >•un ara .. 
eında kolay mUnakal• 

temin olunacak 
Ordu (Hususi) - Vilayetin mü

him ihtiyaçlarını gozönünde tuta
rak Ankara'ya giden valimiz Bekir 
Sami Baran büyük neticeler elda 
etmiştir. İyi öğrenildiğine göre Ma
liye vekaletinden iki sene müddet· 
le, ödemek üzere borç para alına
rak Ordu He Giresun arasındaki yt· 

kık Melet ırmağı köprüsünün yap
tırılması da bu meyanda kararlaş
tırılmıştır. 

Eskidenberi bu köprü yüzünden 
iki şehir arasındaki, vesaiti nakli
ye pek güç işlemektedir. Şimdi bu 
vaziyetin telafi olunarak yolun 
muntazam bir vaziyete sokulacağın
dan halkımız çok memnundur. 

İsmail Bozkurt 

Bıgada köy muhtar H katip 
kursu bitti 

Biga (Hususi) - Kaza merkezin
de 15 gün devam eden köy muhtar 
ve katip kursu nihayete ermiştir. 
Kursa 150 muhtar, 50 katip iştirak 
etmiş ve kendileri köy işleri hak· 
kında lüzumlu bilgilerle techiz edi
lerek köylerine dönmüşlerdir. Kur
sun son günlerinde sayın Çanakka
Io valisi Atıf Ulusoğlu kazamıza g~
lerek kursu teftiş etmişler, orman
lar ve ağaç sevgisi hakkında çok is· 
tifadeli ve alikıı.lı bir ders vermiş
lerdir. 

mft_ltti IDMIB' Sult n Aziz Dev ı 
Yurtda 19 Mayıs Başpehliva 
Nasıl Kutlulandı 

ları 

Çanakkale, Kütahya ·ve Bigada 
Yapılan Tezahürat 

5 1 

Çanakkalede 19 
çelenk 

Mayıı bayramında 
konduktan sonra 

i bideye 

Çanakkale (Hususi) - Ebedi Şe
fimiz Atatürk'ün Samsuna ayak 
bastığı tarihin yıldönümüne 1ast
lıyan 19 Mayıs Spor ve Gençlik bay- ı 

ramı burada Cümhuriyet alanında 
parlak bir surette kutlulanmışlır. . 

Şehir başlan başa bayr~klarla do- 1 

ve saat 12 ye kadar devam eden biı
çok müsabakalar yaparak kazanım
lara ikramiyeler tevzi edilmi~tir. 
Geçen senelere nisbetle bu· sene or
taokul talebelerinin giyiniş ve be-

natılmış, Cumhurıyet alanı binler-
ce halle ile dolmuş ve törene İstik- ' 
lal marşı ile başlanarak Parti, Hal
kevi, mektepler ve sporcular hazır
ladıkları çelenkleri merasimle Ata
türk anıdına konmuş; anıt bır çiçeı< 
bahçesi halini almıştır. 

Çelenk koyma merasiminden son- "«iıi~·!7. 

ra ortaokul kız talebelerinden bir J _;~~~~~~~ 
talebe ve gençlik namına da sporcu 
gençlerimizden Emin bugünün ~ü- 1 
yüklüğü hakkında birer nutuk soy- · 
lem işlerdir. 

Nutuklardan sonra ortaokul er
kek ve kız t lebelerinin jimnastik 
hareketleri seyredilmiş ve bu tale· 
belerimiz sahayı dolduran kalaba
lık halkın içten gelen samimi alkı~
la rını toplamış! ır. 

Talebelerin jimnastik hareketle
rinden sonra sporcular arasınd:. 

atletizm müsabakaları yapılmış, 

bu müsabakalarda birinci ve ikinci 
gelenlere vali Ahf Ulusoğlu ve ge· 
neral Ali Rıza'nın elile llalkevi 
hedive ve madalyaları verilmiştil·. 
öğleden sonra da Türkgücü spor· 

cuları ile Kirazlı 'andarma takımı 
arasında bir maç yapılmış ve bu 
maşta Türkgücii spor klübü 3 '!Ol 
yemekle mağlup olmuştur. Gali~ 

gelen Kira?Jı takımına Halkevı 

spor komitesi başkanı Ali Kasapo~
lu tarafmdan Hs lkevi kupası veril· 
miştir. 

Akşam da Halkevinin temiz ve 
nezih rıhtımında tertip edilen gar· 
denparlide geç vakitlere kadar eğ
lenilmiş \•e halk neşeli bir bayram 
geçirmiştir. 

• 
Kadir Aytaç 

• 8R 
Bigada 

.. 

Bıg-a idman yurdu gcnçlu: 
ıpor bayramınd\ 

ı ... en hareketlerinde büyük bir irı:i
zam ve caıılııık göıe çarpıyordu. 

Merasim ve müsaoakaların hita
mından sonra İdman yurdu gençle· 
ri aziz ıehitlerimizin abidesine ve 
Akbaşın unutulmaz kahramanı 

Hamdi beyin mezarına celenk koy-• 
muşlardır. 

Ci1ıad Ozangil 

00 
Kütahya'da yeni stadyom da açıldı 

Kütahya (Hususi) - 19 Mayıs 
.jenliklerine, saat on dörtte şehir 
stadında başlandı \·e Cümhuriyetiıı 
Kütahya'da yeni bir eseri olan şe
hir stadı, tribün ve sahasını halb 
ilk defa olarak bu mutlu günde açtı. 

!st1kUil mar~"I, binlerce halkı mil
li birlik havası içinde sararken bay
rağımız yavaş yavaş direğinde yük
seldi ve ta yükseklerde, yerini bul
du. Bundan sonra kıymetli valimiz 
Hamit Oskay çok manalı hitabesi
ni irad etti. Bu hitabeyi, lise beden 
terbiyesi öğretmeni Nevzat Turga
yın ateşli sözleri takip etti, sonra 
geçit resmi başladı. Liseliler, j an
darma okulu, Tnyyare alayı ve Böl· 
ge spÖrcuları, Kütahya İstasyon fut
bol takımı, bütün bu gençlik, mun· 
tazam ve sert bir yürüyüşle şehir 
büyüklerini selamladılar. Geçit ko
lunu takip eden atlılar, ruhların en 

Biga (Hususi) - 19 Mayıs Genç
lik ve Spor bayramı; orta, ilk okul 
talebeleri ve İdman yurdu gençle· 
riiıin iştirakile Çınarlık spor da
nında, .kalabalık seyirciler huzuri
le büyük tezahüratla yapılmıştır . 
Merasime saat 9 buçukta ortaokul 
talebelerinin söylediği İstiklal mar
şile başlanmış ve bu esnada şanlı 
bayrağımız spor alanındaki direğe 
cekilmişlir. Müteakıben ilçebay Hik 
~et Yavuz, yanında askeri komu· 
tan, Parti, Halkevi, Belediye baş· 

kanları ''e Kültür mümessili oldu
ğu halde talebe ve sporcuların bay
ramlarını tebrik etmişler ve selam· 
lamışlardır. 

. hassas yerindeki milli duyguları 

.sanki şahlandırdı. Enerjik Halkevi
mizin cok yerinde harcadığı b:r 
emekle.· Altıntaş nahiyesinden da
vet edilen kırk kişiiik bir cirit eki
bi milli kıyafetleriyle oynak atla
rının üstünde geçerk<.>n, halk heye
can içinde alkışladı, alkışladı. 

Merasim reisi, sporculardı:ın öğ

retmen Mümin ve orta okul talebe· 
si tarafından bugünün tarihi kıy

meti, sporun bir milletin beden ka
biliyet ve karekteıini ytikseltmcrc 
hususunda, yurd müdafaasında oy· 
nadığı b\iyük rolü tebarüz ettiren 
nutuklar söylenmiştir. 

Bundan sonra talebe ve sporcu
lar resmi geçlt, beden hareketleri 

Liseli genç kızların ~uvaffak ha
reketlerinden sonra terkettiklel'i sa
hayı, gene liseli gençler doldurdu
lar ve bu kızlı - erkekli yarınki nes· 
lin dinç vücutları, göğüsleri sevinç 
ve ümitle kabarttı. Liselileri diğer 
sporcular takip etti. Beden hareket
sporcu1ar takip etti. Beden harakc•· 
!erinden sonra biı:likler· crasınd :ı 

spor müsabakaları yapıldı ve en 
sonda yrığız köyhilerimizin ciridi, 
bu an'anevi milli oyunumuz, büyü;{ 
alakayı topladı. 

Merasim sonuncle. ruhlarmdu 

-Akkoyunlu Kazıkçı Karabekir-
1 - so - YAZAN : SAMI KARAY C L 

Arabada Sivaslı Bekir
le · Alay Ediyorlardı 

Kavasoğluna, 
Bekiri Eş 

Arnavutoğlu ' ' Setı 
Tut ! ,, Diyordu. 

Saraya döndükten sonra; Ma • 
karnacı ile aramız biraz şeker renk 
olmuştu. Çünkü; durup dururken 
kendisine hasım bir pehlivan ol • 
muştum. üç saatlik bir huzur gü • 
reşinde bana, hiç bir şeycikler ya -
pamadığı gibi birkaç kere de ken
disi tehlikeye düşmüştü. 

Makarnacı; bir daha huzurda 
yapacağımız bir güreşte bell:i mağ
!~p olurum korkusile durmadn'l. 
benim aleyhimde bulunuyordu. 

Diyerek sözlerini burada kesen 
Kavasoğlu etrafına bakındıktan 
sonra: 

- Ali Bey; bu ne iş? .. Bu kadar 
çenebazlık ettiğim halde daha hallı 
yarı yolu tutamamışız. Bir kere 
kavuşsak Edirneye .. dedi. 

Ali Bey; gülerek : 
- PehliYan, sen varken can sı -

kılmaz, korkma yarı yolu da biti -
rir, Edirneye Yarırız. Şimdi bunları 
bırak, acaba güreş nasıl olacak b~ı 
sene dersin? 

- Neolacak, hiç? Arnarntoğlıı 
ile ben eş tuttuktan sonra ; meyda
nı kire alabııir bizden?. 
Arnavutoğlu, alay makamında 

ve zavallı Bekiri küçük görerek, 
Kavasoğlunun sözlerine !itt yolda 
mukabele etmişti: 

- Ben, seninle eş tutmam be! .. 
Sana eş çıktı. Teheyy ! .. Bekiri eş 
tut tbrahim be! 

h adise tahrik eserimidir? 
Kavasoğlu, Arnavutoğlunun bu 

alaylı · mukabelesine gülerek şu ce-
vabı vermişti: . 

- B ka bey!.. Hiç mazaya keçi . 
eş olur mu abe kızan?.. • 1 

Bekir, olduğu yerden hep bu söz-
1 leri işitiyordu. Fakat, tek bir cevap 'I 

vermediği gibi, bu lariara kulak ıni
safüi olduğunu bile hissettirmiyor
du. Boynunu bUkmüş, olduğu yerde 
duruyordu. 
Kavaso~lımun laflarına Ali Bey 

mukabele etli: 
·- Doğru, Kavasogluna Bekir eş 

olabilir mi? .. 
Arnavutoğlu sordu: · 

- Neden Ali Bey? .. 
- Neden olacak? .. Kavasoğlunun 

dediği gibi hiç manda keçiye eş o
lur mu? 

- Peki amma, ben de Bekiı· gibi 
okka sız bir adamım... Ben de keci 
gibiyim. 

- Sen başka! .. Bekir başka! .. 
- Belli olmaz bu Ali Bey ... 
- Ne de olı;a mal meydanda ... 
Harem ağalarından biri de lafa 

karıştı: 

- Ali Bey, şu fukara Bekiri salı
vermeyiniz, Kırkpınar güreşinden 

sonra. Çiftliğ<" götürüp bir iş veriniz. 
Besleyip bir başpehlivan yapınız. 

Ali Bey, haremağasının bu sözleri 
üzerine gülerek: 

- tliihi nğaın; görmiiyor musu
ııuz? O da benim gibi ihtiynrlamıç, 
bundan sonra, ne yapsaniz para et· 
mez ... 

Ve .. Bekir'e dönerek: 
- Bekir, kaç yaşındasın? 
- Eh!. otuz kadar var eft>ndim, 

dedi. 
Ali Bey, Bekirin verdiği bu cevap 

üzerine harcmağasına dönerek: 
- Gördünüz mü ağam? .. Otuzd&n 

sonra, pehlivan olur mu hiç adam? 
- Doğru ... · 
Kavasoğlu tekrar söze karışarak: 

Ebedt Ata'ya en büyük minneti, 
milli İnönü'ye en bil ·ük bağlılığı 
ve gençliğe en büyük imanı ta ıyan 
halk, şehrin dört bir köşesine dağıl
dı. 

Gece, Halkevi güzel bir halk gc· 
cesi er• =,'J ~~ 

'!:s. Turgut 

- Ben, yirmi bir yaşında başa gi.i· 
reşirdim Ali Bey .•. 

Diyerek Bekirle alay makamında 
da: 

- O, artık biz.im Hasan ağanııı 

dişleri dökülmüş çoban köpeğine 
dönmüş be!. dedi. 

Bu söz üzerine hepsi Bekire baltl' 
rak gülüştüler. Bekir, hiç ses çıttıır· 
nııyordu. 

Hatta gülümsemiyordu bile ... ti· 
biselerinin içine büzülerek bilalcP 
küçülmiye ve kendisini belli ett11C' 
miye çalışıyordu. . t 

Fakat; içinden de çeneleri eıınd 
bir sütçü ustası gibi Kavasoğlunul' 
laflarını kalbinin üzerine acıvl~ 
kentiklcyıp duruyordu. Bir an :Kır1', 
pınara varıp şu, padişah huzurund 
güreş tutmuş babayiğitlerle boy 01• 
çüşmeyi istiyordu. 

Hatta: bir aralık Kavasoğluntıf1 
şu sözlerine de fena halde kızmı~tı 

Kavasoğlu şöyle söylemişti: • 
- Keçeci de pehlivan mı idı bC· 

Sıvastan pehlivan çıkar mı?.. ·ı:· 
Bekir, I<erecivi şahsan görmeıtl~ 

~ J iJı-
ti. 1'..,akat; nn:ısıl Sivaslı olan pclı 

vanın çok yüksek bir kuvvete 111•· 
lik olduğunu bıliyordu. , 

sl•' Kav soğlunun Sıvaslılarla 
3 

etmesini hazmedememi.§ti. 0 11 .. 

Kırkpınar meydanınd.~ Sıvas~ı~~ı 
ne demek olduğunu gostennelı ti' 

Hatta Kavasoğlunun, Sıvas~ı fi 
birine kızan Arnavutoğ-lu bile 

yolda cevap vermiştı: ıı• 
- Hayri İbr him be! .. Sen ya111 , 

Delionnımdan mı pehlivan çıtcB 
zannediyorsun? 

Ve .. elile kendini göstererek: 
- İşte; ben de Kastamonuluy~~. 

ben, pehlivan değil miyim?. defll'• 

ti. ııı~ 
Kava oğlu, Arnavuloğluna :a 

tarzında: "ı.ııı~ 
- Senin Kastamonulu oldu!; 1. 

bin şahit lfızım. Kiınbilir neler 0 

muş senin ödünde be?.. ·f(' 
Bekir, bütün bu sözleri yüret1 

basnuştı ve içinden de: J{I'! 
- Ha· demek Ar.:ı~vutoğlu (. 

• . ti 
Ilas~nın memleketinden. dcmıŞ 

11
w 

hakikulcn Kaslamonudsn iyi pc ııııı 
Yan çıkardı. Kel Hasan da. :"-"b f{B' 
atılır takımdan değildi. Fakat: . jl 
rakucakçı bir güreşçi olduğu ıÇ ~· 

d :ırıı namı parlişahlıır huzurun a, ı; 

larda söylenmiyordu. 
1 

Fakat, Anadolunun saf ve t~ıft 
ha\•ası içinde yaşıyan bu bab:ı~. ,Jt' 
lerin Ki.iroğlu gibi dilden dile sodı 
nen Ye efsanelenen namları ''8'.~t 

Huliısa, Bekircağız kederlentr\~11 
üzli1müştü. Onu en ziyade ınzdı 

·a· • su ı ı: ıııı 

• - Sıvast::ın da pehlivan çıkıt!,,, 
tD-vun,~ 

===============~ 
Erb ada 11ır '" 

Erbaa (Hususi) - 19 :Ma>~ıJlj;' 
rada çok canlı olarak tes'it ed1.'°'et~ 
tir. Gençlik, meras~me ehemtrl~~' 
bir kadro ile iştirak etmekl~ .... ct ,e 
ber, mekteplilerimizin çok ~~\·1'ıe 
muvaffak beden harcketıerı rc61l~ 
seyredilmiştir. Bugünün ~e Jl W 
Belediye sinemasında bandoJltl ı?ııt 
tirakile Kaymakamımız .Mıı. UfiJ~ 
Nedim Aker'in riyasetinde b i!iıı ' 
bir aile toplantısı yapılmış, ııı ,,oıl' 
firler, zengin bir büfeden i~ "l'o.' 
mişlerdir. 'föplnntı ge; vaı.~;e,·:ı1>1 
dar samimi bir hava içinde ıı!U 
etmiştir. - Basri Ahmet '()' 

Urf da . de ı9 
Uda (Hucusi) - Şehrirıııı ~~ıııı· 

.Mayıs bayramı büyi.ik bir ~o )(,P: 
luk içinde kutlanm~tır. Gc~ iP ııe. 
rımızın ve erkek kardc§lerill.-oıııtı, 
den hnreketlcri takdirle seY· • / 

muştur. - Naci Balak 



tz25 MAY.IS mt... , Y'"E N 1 S ~ B A 8' 
.~, .,_ 

5 t 

•adan terbiyesi bUtce- Ruam Kurbam ispanyadaki 
Sİ 200 biıden 685 bin • • • ltalyan Askerleri 

liraya Çıkanldı Bir Vetermenmız ........ ..;.;;. ....... 
.Anbra:; 24 - Beden Tel'biyeai (8-.tarafı t iaci .. yfaauzdal mek Uzere • npur 

Genel ~la 1939 yah cenazesi şebitlije götürüle!:'U°ek ha- N'9Po1iye gitti 
'6t.Qieli eaethnelldell ~ Keclis zin merasimle gömülecektir. Roma, 2' (A . .A,.) - :tapanyadan 
.,._"Wine ,ımmtotbr. Genel Di - DAVET dönecek ttaıyan lejyonerleri, Napo-
~ 685AOO lira tabsiut b- Veteriner Tatbikat Mektebi Jlü- liJe 30 ~ ve yahut 1 .baziranda 
'-1 d' e'tmir. diirlüğünden: çıkacaklardır. Bugün lejyonerleri 

• Genel DirelrtörOD aJ1* iic:reti Fransadıt Enstitü Pasteur de tah- geri getirmek için sekiz vapur da-
~: a.eı Sekretaill Zi08, mmYi- silde iken tecrübeler eswısmda ru- ha Kadiks'e gitmek üzere Napoli -
Dillin M8 W emir zahltiabı 150.li- arndan ölen bakteriyoloj Vet. Yüz- den aareket etmiitir. 
1'1dır. başı Kemal Cemilin kemikleri İs-ı Alm:n Fskerleri d~ çe'·i?iyor 9 

adet federasyon mıkanına ~ tanbula nakledilmektedir. Cenaze V 2 .. (A A) K d 1 . "-r, muavinlere iki yüzer, sekre- igo, , . . - • on or> eJ-
-- "''- .. m-. lira verilecektir. töreni 26 mayıs 939 yannki cuma 1 yonuna meDBUp Alman pUllüleri 
'fettit d:e.a, hesap işleri dairesi günü sabat saat 9 da Haydarpaşa 1 yanndan ltfba.ren kendllliiihıi llfam-
1' aaba ft teais daireai bapanla • rıhtı~ndan başhyacalrtır. Bütün İs- barg'a götürecek olan cRobertley>, 
l'llıa da iç JÜ.181' lira verilecektir. tanbulda bulunan me&lektaşlar ve cDer Deutsche> ve c Wilebelm Gus-

Neeriyat müdüril, muhaberat ve yakınlannın bu elenlli merasime iş- tlof> vapurlanna binmeğe başlıya-
llluanıellt m&crurtl, zat if)tti ve si- I tirakleri rica olunur. caklardır. 
• hesap mtıdürU, müze ve kiltüp-l - - • • 

.._ mUdUrleri 250 şer lira alacak- s f. Yerlerı·n- Bir otomobil kaz1·1 geçiren 
llrdır. Bütçedeki memur ve müs- 1 a Y 1 Ye 1 iliz Valcle K ra!içe!i gi-
=demierin ücret tahsisatlan d U J v siinden u: uz i:arip 

.300 liradır. e cuz ugun Londra, 24 (A. A.) - Reamen 
fatilare heyetbdn harcırah ve T • • bildirildiğine göre, valide kraliçe 

~masraftan için bütçeye 3000 em1nı lılary, gözünden hast.aJanmJ§ ft 
~ konmuştur. Spor faaliyetleri 
1Ciıı 157.S94 ve mınt.aka teşkilatla- (Bqtarafı l inci aayfam17da) geceyi fena geçirmiştir. Kraliçenin 
-- cek s,eylerde lüzumu kadar temizli· ..M doktoru Vnılae hastayı gerek ~ Yardım için de 150 bin lira tah- 0 - • 
-.t Vardır. ğe riayet edilmemesi, masa ve san- diin akpm, gerek bu ·sabah gör -
rı- dalyelerin eksikliği, lör kahve ve l müttilr 
•zme müsabakalanna gazinolarının kirliliği ve perişan H111nNly• Teldrd•l•n• 

baılanıyor manzarası, kır kahve ve gazinoların- Tekirdağ, 24 (A. A.) - Marma-
939 deniz sporlan mevsimine da bazan kahve ve çay gibi içilen ra limanlaruıı dolqmıya çıkan Ha
~· SPoreu ve klüplerin hazır - şeylerin parasından başka ayrıca midiye bu sabah Tekirdağuıa gel • 
--n devam ederken beden terbi- n\asa ve sandıalye parası alınması miştir. Halk, mektep gemisini gez-
Jlli lllDUm mücltirlüğü de mevsim Belediye reisliği bu şikayetlerle mektedir. 
Jlzıne mU.bakalan programlarını ehemmiyetle alakadar olmuş ve dün ============= 
"8bit etmig, mıntakalara teblig~ et- e- .. k t• k ita ~- bu hususta tekmil şubelere mühim uyu par 1 uru yın-...,...,tir. 

Teebit edilen programa göre bu bir tamim göndermiştir. Bu mühim da görü,ülecek işler 
~ _ f8tu1lıakla Ylmne mftsaMka- tamimi aynen yazıyoruz: (9att•ra'1 1 inei .. Tf••• l 
;;;.::! bazirmda "*••eak, 13 cYenilecek ve içilecek §eylerin zacılığın isl.Rhı ve geni~letilmesi, 

kadu hazırlık, böJge ıe.- makul bir surette ucuzlatılması için tohum dağıtılması ve para yardımı 
tik, HaUrni teevlk, federuyon tef- İktisat İtleri Müdürü bugünlerde yaplıması. 
tik, halp ... piyonası tepik ol - bütün ..mıntaularda tetkikatta bu- 8 _ Ziraat alatının kolay ve ucuz 
lllak ..... -1ılma ve ınUkifath D bulnacaktır. Bu hususta kendisile iş taksit ile tedarikinin temini. 
•U9Mek1 y&pllacalrtır. birliği yspılarak alınacak tedbirlerle 
-· ......... 1 1111 _ 9 - Muzır hayvanlarla ve zirat 

K paahlılıktan şikavetin her halde ö- hastalıklarla mücadele işinin geniş-
aranJıkta nüne geçilmesi. Bilcümle noksanlar letiluıesi ve vasıt.aıarımn ve bilhas-• J üzerinde derhal faaliyete geçilerek sa kükiirtün uc~lması. lf enen Cinayet eğlence ve dinlenme yerlerinde bu ıo - Alelumum tohumların ısla-

noksanlann giderilmesi neye müte- · hı işi, toprak mahsullerinin stantlar-
... • ...... - • vakkı{ia derhal yapılması vebu gi- dizasyonu işı" ve zirai kombinalan11, _,,_ ........ . ....... mahtcOM old•...__ bf yerlerde aynca su, Masa ve san- dahUde ziraat fabn'ltalan ve ameli 

v uı...- dalya parası alınmamasının temini. ziraat mektepleri açılması. 
x eniköyde İtalyan mandırasında 

Jat.aıalrta olan AH oğlu Mehmet 
Bazı eğlençe ve dinlenme yerle- ıı _ Ziraat memurlarının ihtiyaç-

l8minde rinde, )lususile Üsküdarla Çamlıca lannm izalesi. 
bir adam.ı bir gece vakti V" "'"sküdarla Kadıköy aralarında ve z· B ka x. Dlandıraya girerek katil kaadile ya- " u 12 - ıraat an sının açaca15ı 

ra1anıaJrtan adalarda isliven arabalardan bir kredi ve alelumum kredi koopera-
ı. .. .ı__ suçlu emin Ali ile ar • ı kısmının harap ve kirli olduğu gö- tifleri hakkında mıntakaların husu
~ Ramizin bir milddettenberi 
..&.r.. .... ___ da d rüldüoünden bunlardan köhneleş- siyetlerine göre bazı teklifler. 
~ evaaı etmekte olan e 

~~~~~. leri din akfa,m netice _ miş olanların her hangi bir kazaya 
--.ur meydan verilmemek i.\zere ~letil· c.nllan •llerk... • ..... 

Yaraıı Mehmet, 7-i gün hastalı&- mekten men'i ve kirli olanların te- uç•• •81111• 
llede Yatarak iyi olup çıktıktan mişlettirilmesi. Anadoluhisannda Fındıklı cad· :ara KoyullıisardUj evine gitmiş Yukarıda yazılı cihetler üzerimi~ dMlnde 12 numarada oturu Yuauf 
ka davasından vuceçnıiatir. Fa _ dikkatle durularak çok sık ve ısrarlı kw f6 yqmda trfan Ayten dün 
.... ~hukuku umumiye namına mu- bir şekilde takibat yapılması ve hal- ayni yerin Baruthane 10kağmd& 
-aenıeye bakılmıştır. kın hiç bir suretle şiüyetine mey- 22 numaralı evin camlanm lliJıel' • 

ı:>uıı aktam aut 19 buçukta bil- dan verilmemesi fhemmiyetle bil- ken ayajı kayıp yere clülmtiftlr. 
,'91ruen karara g6re, bu hidisenin dirilir... • Bu sukut netiCMinde zavallı kaöm 
llebebi tabit oh1namımıttır. Fakat Öğrendilimize göre Belediye İk· yaralandığından tedavi altıno alm· 
~ katil kadı ile Mehmedi ti.sat Müdürü Saffet bu haftadan iti- IDlfbr. 
~-.wtlan sabit görWmüştUr. baren mıntakalarda tetkiklere baş- -============::::= 
....:=ıe .~ 12 lene hapee lıyacak ve Belediyenin yukarıd~i 'l'Mhlh llilll 

Ji:nıbı ~·. emirlerinin tatbik edilip edil~ığı· tstanbul 4 üncü İcra memurlu • 
..... kten Ali iae hapishanede eroin ni de kontrol edecektir. ğundan: 
~ ~layı 3 ay hapis cezası Yeni Sabah'm 23 5 '39 nüshası-
.... oldugwıdan b.a ceza da dahilı p 1 A • • nm 7 nci sayfası birinci sütununda· 
.. p edilerek 12 Belle, bir ay 15 o onya razısın- ki 39 1561 dosyamıza ait gayri -

-._:Uddetıe hapse mahkfim ol - d 4 Al menkul satl§ lllnmda ilk ihalenin . e man matbaaca sehven 20 haziran .per -

-. .. ...,..;.-.. btll.,r Tayyaresi = ::.:•eı;: =!; 
11..t._._ ~'!'!'.' lllUll•k .... 81 '11.ftanlı ı inci -~••> pertembe uat 14 - 1'5 bulunduğu 
~ı bankalardan birine mitlerdir. taahihen ilin olun.ur. 

ibraz etmektb suçlu Ta- ......, IU'llı eerueqls adamlar! • - --· --------

~atla,.....:.. "':'!::u: ,::=:: ~ A.:.._: ıstanbul HılkTiyatruu 
....... ~ ~ ya~en Müddeiumu- X"-ndiklerine "'Öre Polonya hudn- Kenan G &ler " arbdatları 
~tahkir auçile cürmü·meşhut .,..... • ' 
~ veril.mitti duna yakın bul yerlerde Alman Peqembe pi 
~ dlnlbctı ~ mahkeme- m•k•mlan aokaklardan bqlan sa- akpm Yetilklf 

"'-diba 1Rı davaya hekılmıtbr. nlı bul E•wler ~ ~ Aile BUçmi 
~-auçhı, iddianametmde ağır yaralı Polonya -:nilltecilen ol- Ç ı 1 S ı w 1 Z 1 

bUmeler- balunmadılf- dıJimıu ilin etmektedırler. il il " 
111 ..,. .... Ye lresM'iwhdn iyi tllrk- Bmt••rla beraber bul .kiıwler Helduamz 
tıt ~ iddia etmıpir. bun1ana. arumda civar Alman ka- 4 
~- bunda 80lll'a Nurulb.Jı, aabalarmm aaJdn1eri bulwıduldan • 

1 " lerif, C'Amil Kıvırcık ve E- Dl ıörmütlerdlr· E G E T YAT R o su ""ı ltuhı iamindeki dört avukatı Roma, 2' (A. A.) - ttalyan ga-
9'1tit olarak ctinJemtetir. Bu dört zeteıeri, ttaıyan - Alman ittifak N....ıcHa Geaçclur ve arkadqlan 
~ te iddianamenin tahkir dolu muabed-tnin hmuı üzerine Fraıı- • 
~ w taJıJdrJerin zımni de • u ve Polonya matbuatında intil&r ıeçeuea tauıller 
,...,.. llaıtJı Mr '*'1de buhmdufwıu eden Detriyat aleyhinde 7uılar ftl'dipyulık tiyat• 
t -.. .. ~ırdir. yumakta ve çok hiddetli bir lisan- rolarda H zira 
,, _ .. ,_. 1lllÜ6r iddianameyi ... bu tefıdrlerin cldletahça ve ti · • ·-

.... IBJlbr. feDÇ• oldufmıu bildirmektedir claa iti..._ t...u&eriDe llafhyor 

• 

1 UÇ GÜNLÜK RADYO PROGRAMI 1 
PEBŞEMBE: 25 5/939 
12,30 Program. 
12,35 TUrk müziği - Pi. 
13,00 'Memleket saat ayan, a-

jans ve meteorolojji haberleri 
13,15-1' Müzik (Kanfık prog

ram - Pl.) 
• 18,30 Program 

18,35 Müzik (Halk şarkılan -
Pi.) 

ti) 

19,00 Kollupıa (Ziraat 8Uti) 
19,15 Türk müziği {Faıul heye

20,00 Memleket saat ayan, a-
jans ve meteorolojji haberleri 

20.15 Türk m•mii 
1 - Utpk peşrevi 
2 - Suphi Ziyanm U§lak şar-

kı: (Dökülmüt zambak gibi) 
3 - Salihattin Pınann Bayati 

gar.kı: (Delisin deli gönlüm) 
4 ....:.. Tanburl Cemil beyin Mu

hayyer garkı: (PUr lerze olur) 
5 - Rahmi beyin Muhayyer 

şarkı: (Serapa hUsnU lnam) 
6 - Halk şarkısı: (Urfalıyım 

ezelden) 
7 - Olman Nihadın Kürdili Hi

cazkir şarkı: (Gözümden gitmiyor) 
8 - Kbım beyin Kürdili Hicaz.. 

kir şarkı: (Kani değil) 1 
9 - Raif beyin Kürdili Hicaz

ki.r şarkı: (Rengi tııhsanna) 
10 - Muhayyer türkü: (Bugün 

ayın on dördü) 
21,00 Konuşma 
21,15 ~am. t.ahvilit, kambiyo

nukut ve ziraat borsası (fiyat) 
21,25 Negeli pliklar - R. 

c) DialGgUe du veat et de la mer 
22,30 1ltizik ()(elodtıer) 
23,00 Son ajana haberleri 9e ya. 

rmki program 
23,15-M Kbit (Cazband - Pi.) 

ctJILUt'l'E8I: l'7 /5/111 
13,30 Program 
13,35 MUzik <N.U müzik-Pi.) 
H.00 llemleket uat ayan, a-

jans ve meteoroloji haberleri 
14:,10 'lılrk mUzili 
1 - Bleu p!ll"e"ri Salim bey 
2 - Udi Cemilin Hicu prkı : 

ki1attin bi sebep böyle) • 
3 - R. Fel'B8D Hicaz prkı : 

(Ey benim ko.ca gOlbi) 
4 - Yesari Ammm Hicaz prtı: 

(Bilmem neye bir puseni) 
5 - Kemençe taksimi 

6 - S. Kaynağın Şehnaz şarla: 
(Dalda bir ishak öter) 

7 - Saz semaist 
8 - Şehnaz longa 
14,40-15,30 Müzik (Karışık prog 

ram • Pl.) 

ti) 

17,30 Program 
17,35 Müzik (Dans saati • Pl.) 
18,15 Türk müziği (Fasıl heye-

19,00 Konuşma (Dış politika Jıi. 
disclcri) 

19,]15 Türk müziği 

1 - Şehnaz Puselik peşrevi 

? - Dedenin Şehnaz Puselüt 
t.eı::tesi: (Bir devlet için) 

3 - Cavide Hayrinin Şehnaz 
Puselik bestesi: (Ateş gibi bir) 

' - IMninin Şebıwz Pwlik 
besteli: (Nan firb.t) 

5 - Sedat o.toprak Şehnu fU 
Belik bestea: (C6tecilp gtiB ,..a) 

• - Keman telmbnl 
7 - Şehnu Paaelik prkı: (Yan 

dun detııinden) 
8 - Denis oflunun lehnt• Pu~ 

selik prkı: (Y ohm lıvlme•) 
9 - l)etenfn Şehn• Puelik 

prkı: (Bir dilberdir) 
10 - Sedat~ ....,as 

Puaelik saz aemaiai 

20,00 Memleket saat ayan. 11.

jans ve meteoroloji haberleri 

20,15 Temllil (Jılalmmt DaiJara 
düştü. Yuan: Kemal Taam) 

21,15 EMam, tahvil&t, blLtiyo. 
nukut ve ziraat bol'BUI (fiyat) 

21.25 N.U pl•k•ar - il. 
21,30 Müzik (Ktiçllk orkestra • 

Şef: Necip Aekm) 
1 - Naundrof - Amı - vals 
2 - Llnck~. Yetil vadilerde bir 

randevfl 

3 - Micbell - Memleket hasreti
Sert;nad 

4 - Leuscher - Muurb.-Fuı
tezl 

5 - Künneb - Dans aWtiadeıı 
cBlues• 

22,00 Haftalık posta kutusu (ec. 
nebi dillerle) 

22,30 Müzik (Kabare müziği -
Pl.} • 23,00 Son ajana haberleri ve ya• 
nnki program 

23,11>-M llOıdt (Cazband ·Pi.) 

21,30 Müzik (Küçük orkestra- '--.-ı-.. ......... ,....mı!ii_..liii!il_.. __ ~----~-------
Şef: Necip Aşkın) 1 

1 vaı:- Sorge. Köy evinde ışıklar lstanbuJ Belediyesi Ilinlan 
2 - Cari Crick - Ren Jnyılann- • • 

da ben evimdeyim - Melodi ••••••••••••••••••••••••• .. 
3 - Trapp - Fuji - sanın etra

fında müzik sesleri - Fantezi 
4 - Leopold - Yeni dünyaıım 

eski şarkılan 
5 - Amold Melster - Bohemya 

rapsodisi 

Beher metre murabbaına 6 lira bedel tahmin olunan Aksaray· yang n 

yerinde 48 i,nci adada 1385 harita numaralı arsanın yanında 2 metre yüz
lü 30 metre murabbaı Belediye malı arsa satılmak üzere açık arttırmaya 
konulmuştur. Şartnamesi Levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 

13 lira 50 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile birlikte 31/5/939 

6 - J. Strauss • Bayat size ne- çarşamba günü saat 14,30 da Djlimi Encümende bulunmalıdırlar. 
18 venin • (3433) (B) 

22,30 Müzik (Opera aryaları - =====================---====== 
Pi.) 

23,00 Son ajans haberleri ve ya
nnld Jll'OCl'UD 

23,15-24 Müzik (Cazband • Pi.) 

CUMA: 26 5 ~ 

12,30 Program 
12,35 Türk milaiği • Pl. 
13;-00 Memleket saat ayan, a

jana ve meteorolojji haberleri · 
13,15-H Mtlzik (Senfonik mü-

zik - Pi.) 

18,30 Program 
18,35 Müm: (Operetler - Pi.) 
19,00 KonUllDA (Haftahk spor 

eerviai) 
19,15 TUrk müziii (F..a lleye

ti) 
20,00 Memleket mt ayan. a

jans ve meteorolojji baherleri 
20,15 TUrk mbiği 
1 - Omnan beyin HUaul pet

revi 
2 - MUAllu Osman beyin BUs 

zam f&l'kı: (NeteJÜI. 16.tfun) 
3 - Etem efendinin Hiiaam 

garkı: (Eşki çefl'DiD) 

4 - tsak Varonun Hüzzam '' r • 
kı: (Bilmem bende nasıl) 

5 - Ahmet Ra8im beyin Segih 
p.rkı: (Benim 11en nemsin) 

6 - Ayq türküsü (Ayva çiçek 
açm11) 

7 - Sadettin Kaynajm Muhay
yer prkı: (Seni ey dil) 

8 - Sadettin Kaynapa MuJıay-
yer prlu: (Adına and içerim) • 

9 - Lenlinln Uwak garla: (Ru 
hunda buklwn) 

10 - Leminin Uwak prkı: (Ne 
ler çektim neler) 

21,00 Konupaa 
21,15 11'4b••· tahvillt. kamlliyo

llÜkut w airaat llol'8UI (f"l)'at) 

21,215 Neteli p1ı1rıu - R. 
21,IO 1116 (ıu,ueti Clmlaur 

l'il. Orlr. lef: Praet.oriua) 
1 - ......_, WoJf - Ferran: 

Divertimento Re majör, op. 2Cl 
a) Variulmai au un tema cap.. 

rİCCİOllO 

to 

b) Canlone Pastor&ıe 
c.) Siclliana 
d Jl'inal, Rondo 
2 - Adnan Saygın: DiverUmen 

3 - Claucle Debuay: La mer. 
a) De r,ube. midi sur la mer 
b) Jeux dtı vaguea 

Nafıa Vekaletinden : 
Ebiltmeye konulan iş : 

ı - Büyük Menclerea tibilerinden Çü.rUkau üzerinde yaplacu ng1. 

1'&törle Sarayköy ovasını sulamak fizere açllaıcak kanal bafriyat ve smal 

imalatı keşif bedeli c446.579» liradır. 

2 - Eksiltme 15/6/939 tarihine rastlıyaıı perşembe günü saat 11 de 

Nafıa Vekaleti Sular Umum Müdürlüğü su eksiltme ko!Jlisyonu odasın

da kapalı ıarf usulile yapılacaktır. 

3 · - İstekliler eksiltıİıe şartnamesi, mukavele projeli, bayındulık 
işleri genel şartnamesi, fenni prtname ve projeleri 22 lira 33 kurut mu· -
kabilinde Sular Umum Müdürlüiünrlen alabilirler. 

4 :- Eksiltmeye &irebilmek için isteklilerin •21.113- lin •il• kunış
luk muvakkat teminat ft!TIDeSi ve ebiltmenin yapalacalı IÜftCleJl en az 

sekiz gün evvel ellerinde bulunan ~ula birlikte bir dilekçe ile 
Nafıa Vekaletine müracaat ederek bu işe mahsus olmak iizere vesika 
alrnalan ve bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. 

Bu müddet içinde vesika talebinde bulunmıyular ebiltmeye işti

rak edemezler. 

5 - İsteklilerin, teklif mektuplarını ikinci macklecle yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Sular Umum Müdürlütüne makbuz mukabilin

de vermeleri lazımdır. Postada olan ıecD0neler b&ut .,,,,_ 
·1789-. .3319-

Kastamonu Nafıa Müdürlüğünden: 
1 - Kargı kuul merkainde projelli mucibince Jmidea inta edil

mekte olan Jalk6met binumm 9.19 yda iciDde ikmal edHeo* (17223) Jir.\ 

(83) kuruı kefil bedelli lrwnmm evrakı ktılft,.u.e Pire iap,atı kapalı 
sarf uaulile w bir ay mtlddetle enekıe •luka~ Çlkanlmt w ,apı
lan ilin netieelliDde talip~ W aydı ba-- .O mca ~el· 
delline tevfHwı lromiayonu tarafmd an • ı ' 6r inllatm 1ıir ay middetle 
ebiltmeei puarlıkla ,.,.......,. karar ftl'llmiltir. 

2 - fhıılMl 29/Ma,./931 puart..a sBal mt 15 de Kı•ımoma 
Nafıa dairesinde toplUllCllk 1r.u.,_11 tarafmdaa 1ap11Makbr. 

3 - lllti,enler bu ile ait evrakı ketftye ft famiJ*ia IAll'9tltrinl 
Ankara, ı.tubal ve KvtaMGlllU Nafia~........-. 

• - Talip olanlar Baale glnln- 1ıir laafta en'll llahald1llrlul vi

Jiyete ..... mtlracaat ederek lııa iti ,.~ dair ....,. ... 
kam!Jldaa 1ıir elaliyet velik• ı-alan ft " '1,1 aUYUkat ... ,,.... Glaa 
(1314) lira <•> lmrullU moülrat teehetlma 11111mriaHan dlJet 
Zinat M•beına yabnlarak -. ..... ua g.ta•ı• x.a. rl 'I llğll 

adnıeine ~c:leribnai "Ye - Ticaret Odeı- ... J' 1 'l'lllllııalul! 
teklif mektuplanıuıı illale n••nma lraclar Dm' ı,_ ,.ta De ltlnıif 
buhuunua euttu'. 

5 - Poetalann gecikmesi:ıdl'I dolaJı ••amnda plmiyen teklif 
mektuplan ve emUı mUabiteler ....,. itibara ahtumyarak 8ahiplerine 

reddolunur. 

6 -.: Bulntaata dair tataH•t isti J'llllcrin bir mektuıü KMtamo-
IUI Nafıa ~ aorabilıecelderi IAa Ghmur. (111'1) r 
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Y ~ Jf 1 S A il A h __ 25 MAYIS 19:.19 

:M Z O N M E Y V A T U Z U 
INKIBAZI defeder, MiDE ve BARSA LARI 
kolaylıkla ve mülayim bir şekilde boşaltarak rahatlık ve ferahlık verir, HAZIMSIZLIK, ŞiŞKiN
LiK, BULANTI, GAZ, SANCI, MiDE EOZUKLUGU, BARSAK AT ALETi, İNKIBAZ, SARILIK, 
SAFRA, KARACİGER, .MiDE EKŞiLiK ve Y ANMALARINDA ve bütün m~de ve barsak 
bozukluklarında kullanınız. 

MAZON MEYVA TUZU son derece tek•if edilmit bir tuz olup yerini tutamıyan mümasil müıtahzarlardan daha 
çabuk, daha kolay ve dıha kat'i bir tesir icra eder Horoz markasına dikkat. Yalnız topta• satış yeri: Mazon Ye Hatan Ecıa 
deposu. Yeai Poıtane arkası No. 31 lstanbul 

Bir tek tüp sızın de bu neticeyi 
almanıza kafi gelecektir ! 

Bugün ilk • 
ış 

bir 

annız ·ve bitanciy~ ka
.dar her yem~kten ıonra 
kullanınız. Bu müddet 
sonunda dişJerinizin ev
IVelkinden daha çok par
lak, çok daha beyaz ve 
çok daha temiz olduğu
nu göreceksiniz. 

RADYOLİN'in belli başlı iki hususiyeti vardır. E·.'vela dişler
deki kir tabakasını söker, yeme ·, iç~i ve sigara dumanan;n 
husule ge~irdiği lekeleri çıkarır, sonra dişleri yıkar, parlatır 
_ ve mi ropları o/o 100 öldürür, 

S bıh, oğle Ye akşam l er yemekte::ı !onra Ç!Ünde 3 deh 

Di:;. • ...... -• • ı.. ... l.} - .,ı, lLl ,.,l.JN ı ı •• Aı• Aı" 1 i \.r.r Mı , ,, l ~ 
•i . . .. . "'~ ,!. { ·....... • .. .. • . "'· '. . 

SAÇ EKSiRi 

Saçları besler, köklerıaı KQY• 

Yetlendirir, daknlmesiai öaler, 
kepelderiai giderir. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

Beyo§lu - latanbul 

ZAVt 
tstanbul Miiftiliğinden a lm~ş oldu 

ğum 12/ 6/ 936 tarih ve 622 sayıh 
, ihtida vesikamı zayi ettim. Yeni:;ini 
ı çıkaracağımdan eskisinin hükmü 

yoktur. 
Zizda 

----------------~-· 

Dünyaca maruf 

Beşiktaş lem Memurluğundan: f 
Evvelce F tıhte Dülgetzade ma- ı 

hallesinde Ç maşırcı sok ağında 17 1 

No. lu c\•dc oturmakta iken halen 1 
ikamctg<lhı meçhul Aliıeddine: Ha

ciz edilen bir adet Singcr dikiş ma. 1 

" P E U G E O T ,, 
Bisikletleri 

münhasıran 

BAKER 

kine.si l/ü/939 tarihine tesadüf eden 
1 

pcr~~r.1be giinü saat 13 den 15 e ka- ı' 
dıır Istanbul Sandal Bedesteninde 
açık arttırma surctilc paraya çevr.-1

1 lcc_eğinden il_~n tebl!ğ~ makamınd 

1

1 

kaın1 olmak uzere ilan olunur. Mağazalarında satılmaktadır. 

~::;:~(1~8~02~8)~,~~~~~~~~~~~ 

-
Sultanahmei üçünrii Sulh Huk:.ık 

mahkemesinden : 

Matıldi ve Artemsiya ve Anasta~
ya ve Kaharik'in şayian ve müştc· 
reken mutasarrıf oldukları 1stan -

bul Çarşı mahallesirıin Çuhacı haıı 1 

sokağında (2735) ada ve (10) par-' 

sel ve eski ve yeni (11) kapı numa
ralı ve (8,'50) metre ır..urabbaında· 

ki dükkanın izalei şüyuu zımnında l 
füruhtu takar:rüı· ederek mi.izave - ı 

deye vazolunmuştur. Heyeti u~u -1 
miyesinin kıymeti muhamınenesi 1 
( 900) dokuz yüz iiradıı. Bu iııci a

. 
Mudanya Hattı ·· 

Paıar günlerine mahsus gidiı • dönüş tenzilatlı tenezzüh 

•e kombine biletleri 

Mudanya hattı yaz tarifesinin devamı müddetince geçen sene ol

duğu gibi yalnız paıar günlerine mahsus olmak üzere gidiş-dönüş ten· 

:ı:iliitlı teneizüh ve kombine biletleri satışa çıkarılmı~tır. 

1 - Kombine biletler: İsatnbul'dan Mudanya'ya gidiş-dönü~ birinci 

mevki vapur, Mudanya ile Bursa arasmda gidiş-dönüş otobüs ve dönüş

te vapurda yemek ücretleri dahil olmak üzere (385) kuruştur. 

2 - Tenczziih b
00

etl~ri: İstanbul'dan Armutlu, Mudanya ve Gem· 

!iğe gidi~·dönü~ birinci mevki vapur ücreti (225) , ikinci mevki vapur 

ücreti (100) kuruştur. 

Tafsililt almak istiyenlcrin Kara köydeki acenteliğimize müracaat 

etmeleri ilan olunur. Telefon: 42362. 

loô,ooo lerce 
Kadının 

Nazarı dikkatini 
celbeden 

ince bir zevkin, titiz ıur itinanın ... 
çık artt,ırması ( 28 6 930 tarihine 1 ~!llllllllllllllllllll 
müsadif çarşamba) günü saat (10 ~ " 

derin bir tecrübenin mahauıUdUr. 

dan 121 ye kadar icra kılınacaktır. Emlak ve 
Kıymeti muh:ımmencsinin yüzcfo 1 

Eytam Bankasından: 
yetmiş beşıni bulduğu takdirde -> • 
gün ıhalei kat'iyesi yapılacaktır Esas Yeri 
Bı.ilnıadrğı takdirde en son arttmı- ------- ----

C. 3112 Fındıklı Perizat hatun ma-
nın taahhüdü baki kalmak üzere pıı 
beş giin müddetle temdit edilert!k 
ikinci açık arttırması ( 13 7 9:39 > 

hallesi · Dolmabı;hçe soka
ğı No. 37 

C. 17/2 Beşikta~ Kıııçali paşa \Öp· 
tarihine müsadif perşembe günü Iük iskelesi No. 8 
s~at (10 dan 12) ye kadar icra o. C.18('/l Üsküdar Ki.!çük Ç<ırnlıca 
lunacak ve o gün en çok arttırana Toptaş ı cad. No. 240. 

Senelik 
kirası 
"f. 1 ..... 

62.40 

313.-

60.-

Nevi 

Asma kst 

Depo 

Depo· 
zito5U 
T. L. 

9 36 

46.95 

Setler kahvesi. 9.-· 

iha)e edilecektir. lpofok sah~bi ala- Adresleri yukarıda yazılı g c.yrimenkuller açık arttırm:ı u- • 
..,; ... . . 

caklılarla .dıger afakadaranın işbu sulile kir~ya vf'rilccektil'tl 
gayrimenkul üzerindeki haklarmı İlıalc 5/6/939 pazartesi gü"lü sant ondadır. İsteklilerin bilôirilen gi.in 
hususile faız \'e masrafa ait iddia-

1 
ve saatte depc1ito akçesilc b irlikle EmlUk ~en•isine gelmeleri. 

laruıı evrakı müsbıtelcrile yirmi İ- ---~ ,775,, c3616t 

gAiık. ns · ihçinldde h~kildı irmeteri Ifızımdtr. ı • Vatand~ş -Paranı Avrupa Mallarına Verme! 
ı a e 4 arı tapu sıcilıerile 

sabıt olmadıkça satış bcdcliniıı l Memleketimiıde Türk işçilerinin dile vaoılan 
• , 1 

paylaşmasından hariç kalacaklar . A A T A L 
A~r~padakilerın· ( 

den daha ucuz, da- \ 
ha sağlam ve daha ..... --
şıktır. S:ında!ya al-
madın bir kere 
görünüz. 

dır. Müterakır~ bılüm~ın \'ergiler ı 
borçları nısbetmdc t hısı;cdarlara) 
ve dellaliye ve vakıflar kanunu ·ı 
mucibince ve~·ilmesi lav.ımgelen yir· 

mi SPnelik ta\·iz bedeli \'e ihale pu. I 

l~ ':e tapu masrafları (miiştcriyc) ı 
aıttır. Arttırma şartnamesi işbu !

lan tarihinden itibaren mahkeme: di· 

vanhanesine tnlik kılınmıştır. TflJip 

olanların, kıymeti muhamn\bnesi . 

ııin yüzde yerli buçuğu nislietindc l 
pey akçasını hitmilen o gün ve sa
atte Jstanbul Dfranyolunda dairei 

• Siparişle-rinizi Mahm11tpıfa - Kürkçü iç ban No. 12 ye vermeniz ... 
______ ......____~ -=ü::ı:7:i:=~~===:;:===.:::;:::;:~==~:;;::~~::::;=;:;::::=::::=::~ 
-Fatih~ulhlktnci HÜkuk Hakim- ı üsküdar Sulh birinci Hukuk Hfı· 
liğinden: ı 

nınhsusasında Sultanahınet i.içün -

cü Sulh Hukuk mnlıkcmesi başki -
tabetine 939/ 17 numara ile ıniira -
cnatlnrı ilan olunur. 

~--------~------~~-

Cemal: Sama~ya. Kocnmustafa
paşa mahallesinde Mektep 8okağın
da 11 numarada oturan (122) apo· 

. let sayılı eski üçiiocü koı:ıiser. 
Üsküdar Malmiiclüt-Iüğüne izı.fc· 

ten İstanbul Muhakcmat Müdiri -
yeti namına hazine vekili tarafın -
dan mahkemenin 1939 58 esas nıı· 

....................................... n1aralı evnıka i~tinaclen aleyhinize • •• 

Dr. Hafız Cemal 
ik11me eyk·cliği ıılrı«n.k davasuıın ic-
ra kılınan dm u~ması sonund~ otuz 
lira yirmi kuruşun Java taı ilıi olan 1 

Lokman 1I ekim 23 < 3 ı !.J, 9 7 tarihinden itibaren yüz-
Dahili ye Mütehassısı <le beş faizle birlikte ve beş lira üc-

Divanyolu 104 reti vekiıletin sizJen tah~iliııe 
Muayene saatleri pazar hariç 8 5, 93ll tari:1inde t~ınyizi kabil ol-

her gün 2,5 - 6 salı, perşembe mak üzerı> gıyabınızda karar veril-
vc cumartesi sabahları 9 _ l ı ~ J mekle başkatip ihbarnamesi maka-

fukarayn T. 22398 f mma" kaim olmak üzere on be.s güu 
.............................. •••••••ce•••.._ ınilddetle illin olunuı·. • 39/ 58 

kimliğinden: 

izmir Gümrük muhafaza alnY• 

cs~i komutanı Hüseyin Faik. 

Hazinenin diğer kimselerle bir • 

tikte aleyhinize ik:ıme edilen alacal< 

davasından dolayı iknmetga.hınızın 

rnec:hul b ılunduğu yapılan tebJiğ·at 
ve tahkiKattan anlaşılmış olduğun· 

dan 15 güıı müddetle ilanen tebli • 
ğat icraı:mıa ve muhakcıncnirı 

21 , 61939 çarşamba giinü saat 10 n 
talikine kanr ,·erilmiş olmakla gürı 

ve saati nıcşkurda Üsküdar Sulh 

Hukuk mahkemesine gelmeniz Jü 
zuınu tebliğ olunur. ( 939/116) 

Sahibi: A. Ct•maletldin Sararoğlu 

Ne5riyat müdürü: Mac.iıl t E1.'J1"/ 

Basıidtğı yer: Matbaai .ıtbüzziya 


