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Peıta ittlltatl ıaa r irmemit • - · 
lek etler lçia Z8, 14, 7.11 Ye 4 lira 

KURUŞ 

Ekmek Fabrikası 
Münasebeti le 

Biitçe Miizakereleri 
, Yazan: Hüaeyln Cahid YALÇIN 

r İstanbul ihtiyacını tatmin etmek, 
hıfzı.sıhhat kaidelerinin icabına gö
re İstanbul halkına temiz ve iyi bir 
6knıek yedirmek istiyen Belediye -
llli.z §ehirde modern bir ekmek fab· 
likası tesis etmeyi düşünüyor. Bü
Yilk bir fabrika yapmaktan ise üç 
noktada muhtelif fırınlar yapılması 
daha münasip olacağı da anlaşıl -
nıış. Belediyenin bu teşebbüsü f ırm
cılar arasında endişeyi mucip ol • 

Maarif Bütçesi Görüşülürken Ma-
"' arif Vekili Hasan Ali Yücel Uzun 

Ve Mühim Beyanatta Bulundu 

nıuş. 

t Y enı Maarif Bütçesi 16 Milyon Lira 
1 

l Belediyenin şehir ihtiyacına en 
~Y~n şekli bulup yapacağında şüp
d:r::_r:- Yoktur. Biz, gazetelerde gör-
uguınüz bu havadisler arasında 

:Yalnız bir noktaya merak ediyor ve 
:hususi bir ehemmiyet veriyoruz. O 
ı:a fırı:_ıcılann telllşıdır. Meseleyi de 
'b~ ~ela~n delfiletile ortaya çıkan 

Yük bır prensip dolayısile mez
s etmeğe değerli görüyoruz. 

aftan Belediyemiz tstan
ikası yahut mües

azmindedir. 
se el anbul hal-
kı. gere rına tercü-:an olan buatı böyle 
't>ı~ teşebb "st ginden dolayı 
.oeledj . 
neı _yeyı_ ~uaıı edip duruyor. 

• 

ediyemızın çok gecikmiyecek bir 
~anıan zarfında süt meselesini de 
. a!edcceğinde tereddüt etmiyoru~. 
b" u havadislerin yanısıra,başka 
ı:ır .teşebbüs daha gözümüze çarptı. 

Meclisi• eYvelki günkü toplantısında Sıhhiye V ekili izahat Yerirk•n. Başvekil 
Müzakereleri takip ediyor 

hısarlar İdaresi iyi ve halis kolon- Ankara, 25 (A.A.) - Büyük Mil- de söz alan bir çok hatiplerin mü· 
Ya Yapmayı düşünmüş. Bunu haber let Meclisi bugün Refet Canıtez'in taleaları ve bu bu mütalealara kar
Vercn gazeteler hususi kolonyacıla- başkanlığında toplanarak 1939 yılı şıhk olarak Maarif Vekili Hasan Ali 
rın bu karardan müteessir oldukla- bütçesinin müzakeresine devam ede- Yüc~l tarafından verilen cevapları 

Maarif Vekili Hasan Ali Yücel 
verdiği cevapta ezcümle demiştir 

ki: 
c- Sayın arkadaşlar, 

(Sonu 3 üncü sayfamızda) ~~1 da ilave ettiler. Fakat bu tees- r!.!k Maarif Vekfıleti bütçesi üzerin- dinlenmiştir. • 
;;:~ fiili bir neticesi görülmeden, ~·""""""""""""AA.l'V'..AA. ______ 'V'v'V'vvvvv'VVV'!'YYYY'!' "'AA.""'""'""""""""""""""V'V'VV'VV'VV""'VV' 

hısarlar ldaresinin çıkardığı ko -

~:~·ın ilıln.ını gazetelerde oku· Türk İngiliz Dostlugv u 
Yukarıda ışaret ettiğim prensip 

ve mesele hususi fertlere ticaret ve 
esnaflık sahasında bırakılmL'.2 olan 
sahanuı gittikçe daralmakta olma
sıdır. Bugün memlekette, ötedenberi 
aııiamıya alışbğımız mana ile, ser -
bes~ ticaret kalmamıştır. Bir kere 
§an3 ve döviz zorlukları, her mem : 

Eski Londra Büyük Elçimiz Bolu 
Meb'usu Fethi Okyarın Radyo 

Vasıtasile İngiltereye Hitabı ----;> .. ___ _ 
lekette gümrük tarifelerinin yu·· k 

sekr w. • -

tah 1~1 t~caret imkanlarını gayet Ankara, 25 (A.A.) - İngiliz rad-
rUd~t etti. Sonra İnhisarlar aldı yü. yo idaresi tarafından izhar edilen 
de~ O derecede ki şimdi ticaret arzu üzerine eski Başvekil ve Lorı-

re, bu akşam radyoda İngilizce bir 
hitabede bulunmu6tur. 

Fethi Okyar demiştir ki: 

b ... nce akla devlet dairelerinden dra Büyük Elçisi, Bolu Saylavı c- Yeni Türk • İngiliz itilafı 
v ı yacını temiıı için rnüte- Fethi Okyar, Büyük Britanya din- hakkında tngiliz dinleyicilerine An-~~ 1 
g a:sı.tıık etm~kten baSka bir şey leyicilerine hitaben İngiltere ile ya- karadan birkaç kelime hitap etmek 
li~~or .. Bir de ina.aat müteahhit- pılan anlaşmamıza dair olmak üze- (Sonu 3 üncü sayfamızda) 

.ıf ar • ~ oJI pılıyor, fabrika. ~!!!!!!!!!!"~~~~~!!!"!'!!!!!"!'!!~!!!"!'!!!!!"!'!!~!!!"!'!!!!!"!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!'!!!!!!!!~~'!!!!!!!!!!!!!' 
· iııb'f'apıiı-y r, evler ve mektepler ya. 
~k):or. Bu yüzden or:tada bir ha • 
•ı.: :et b" 
li'ak ' ır kazanç membaı vaı dır. 

at bug.. ·· d1 ! . un goze çarpan bu iktısa-
-e~Yete asıl mfmasilc ticaret de-
4..l.l ge ınııc· 
nıeze;· . an yoktur. Vapur işlete • 
~apa:ız, devletin elindedir. Şunu 
vey . azsınız, devlet sermayesile 
1ı:ı·· a I§tirakile teessüs etmiş bir 

;r:ssesenin elindedir. 
Paıı~~ret sahası fertlere böyle ka
gittik gı ve bu kapanma hareketi 
dah çe genişlediği sırada bir dl! 
de a Ufak ticareti, esnaflık değilse 
ha esnaflık ile ticaret arasındaki sa
tni;ı f ertıerin elinden alırsak hali -
rı~ıı. ne olacak? Bu memleket halkt 
ca1r Yaşıyacak, nasıl para kazana
tls~ nasıı zengin olacak iti mal satın 
liJc ' kazanç vergisi versin, istih -
ae}\ ~a.psın? Biz fertleri düşünmez
Jcu h" cvleti baltalamış oluruz. Çün
o ~ zen~lıı olur~ak devlet ancak 
<lebiü an Yüksek bütçeler tanzim e
aa .. • r. Fertlere bütün ticaret ve 

·•at ka ı Çiıınıe . pı arını kaparsak onlar ge-
ltıec~1 devlet kapısında aramıya 
llıurı r olacaklardır. O zaman lne· 
l'ekk ardan, nıüstahdemlerden mü _ 
lerı ep, devletin dağıtacağı nimet -
ta~ Yaşar, müzayakadan hiç bir 
~Me aıı~.kurtulınaz bir millet haline 

cel>'i .. B "eli . 
~i a 0 '""'· u gı şın mantıki neti -
lir. ncak devlet sosyalizmi olabf-

li'ertı 
lUıc etnıere fırıncılık etmek, sütçü -
· ek, kolonyacılık etmek kapı

llüseyhı CahJt YALÇIN 
.<So• 8 ünoii sayfamızda) 

KOMITACILAR 
- PEŞiNDE-

İlk Tefrikasından İtibaren Sizi 
Saracak F evkalô:de Bir Eser 

· . O zamanki . Rumeli eşkiya takip müfrezelerimiz.den ~iri . 1 
M. Slfır Bu Eserinde hayatını sarp Balkan

larda Bulgar ve dljier komltaclları takiple Geçiren 
Bursah Atef Ahmet Çavutun hatıralarını anla
tacaktlr. 

1 Haziranda Başlı,yoruz 

Sovyetlcria Lon dra 
Elçisi Maiski 

İngiliz - Sovyet 
Anlaşması 
Tahakkuk Etti -·- . 
Anlafmanın yakıkda ilin 

edllmeal bekleniyor 
Londra, 25 (A. A.) - Siyasi me· 

hafilde beyan olunduğuna göre, Bü
yük Britanya hükfımetinin Sovyet· 
ler tarafından yapılan tekliflere 
resmi cevabı Moskova hükumetine 
bildirmek üzeredir. 

Mezkur mehafil, İngiltere, Fran
sa ve Rusyanın karşılıklı yardım -
ları için teşriki mesaide bulunma 

(Sonu 3 üneü sayfamızda) 

lst~~bul ile 
Ankara Arasında 
Yeni Bir Tren 

Ankara, 2'5 (A.A.) - Devlet De
miryolları İdaı'esi, Ankara -· İstan
bul - Ankara arasında y~ni bir yol
cu treni ihdas etmiştir. Bu tren An
karadan her gün saat 16,42 de hare
ketle Haydarpaşaya ertesi gün saat 
8,20 de varccak Haydarpaşa'dan da 
her gün saat 14,5 de hareket ederek 
ertPsi gün saat 6,55 de Ankaraya gc-

(Sonu S ün<·ü sayfamızda) 

B. M. Meclisinde 
Müstakil Bir Grup. 
Teşkil Ediliyor 

21 Meb'ustan mürekkep ve bir lideri olacak 
olan bu grup Meclis münakaşalarında 

Parti disiplinine tabi olmıyacak 
Son Posta Refikimize Ankaradan bildirildiğine göre, bu hafta top

lanacak olan Büyük Kurultayda tetkik ve müzakere edilmek üzere 
C. H. P. tarafından hazırlanan Parti programı ııe Parti nizamnamesin
de yrıpıMıcak tadi.lcit projeleri hazırlanmıştır. 

Söylendiğine gö-r;e parti nizamnamesinde yapılması teklif edilecek 
olan deği§ikliklerin bazıları şunlardır: (Soııu 4 üncü sayjamızda) 

Kovulan işçi Kendisini 
Müdafaa Ediyor 

A ' 

" Amirim Beni 
Herkesin içinde 

·. .... . 

Muaheze Değil 
Tahkir Etmiştir '~ 

" 

Ehliyetsiz. olduğu idd a edilca l:ehçetin Sanayi 
mektebi den aldığı diploma 

Birkaç gün evvel arkadaşımız Mu- j 
rat Sertoğlunun kendi sütununda 

~vzubahs ettiği İnhisarler idare-

sindeki bir işçinin haksız olarak i
şinden çıkarılması i.şi üzerine İn

(Sonu 3 üncü sayfamızda) 

· Berlinde :4 · Polonyalı.· 
Amele idam Edildi· 

Polonya - A lmanya Münasebatı Gittikçe daha 
Vahi.n · Bir Şekil Alıyor 

----==> ..,..., _ _ _ 

. Berlin, 25 (A.A.}._ - D. N. B. bildi-, 
rıyor: 

Alman gazetcled Polonyaya "oit· 
(Sonu 3 üncü sayfa.ımzda) 

••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

H E R SABAH ·----·-·· .. -
Hükumet Ve Eski Mütekaitler . 
Biz bundan bir müddet evvel yiM 

bu sütunlarda eski tekaütlerin ter
fihlcri ihtimalinden bahsederken 

Refik Saydam hükumetinin bu me· 
sclede azami hassasiyet gösterece
ği ümidini izhar etmi§tik. 

Bu ümidimizde aldanmadığımızı 

hükumet reisimizin son bütçe mil· 

zakereleri esnasındaki beyanatın · 
dan anlamış bulunuyoruz. Filvaki 

sayın Refik Saydam, kendilerine 
has olan berrak ve vuzuhlu cünilc
lerlc dediler ki : Eski mütekaitler 
üzcl'indc ne yapılabileceğini tayin 
etmek için çalışıyoruz. Yekun dörl· 

buçuk milyon liradır. 1şi tetkik edi
yoruz. Esasa muhalif değiliz.> 

Biz aziz Başvekilimize bu işde bir 
an evvel tam ve mutlak bir muvaf
fakıyet temenni ediyoruz ve gönlü
müz istiyor ki, ayni memleketin mü
tekait evlatları arasında bir ayrı -
lık gayrılık hissini veren eski teka
ütler, yeni tekaütler farkının orta
dan kalkması şerefi Refik Saydam 
hükiimetine nasip olsun. 

Çünkü nezih hükf.ımet reisimiz ve 
onun mümtaz mesai arkadaşları 
maddi, manevi ecri çok büyük olan 
bu şerefe cidden lfıyıktırlar. 

A. CEMALEDDIN SARAÇOGLD 



layfaa S 

Tefrika Ne102 Y•z•n : M · S/F/R 

Düşman Bütü.n Etrafı 
Ablukaya Almıştı 

Bütün 
Noktaya 

Yolları Kesmiş, Her 
Nöbetçiler Vazetmişti __ _.. .... .;~· · · 

Arkadaşlar, kaçmakta ve bağdan 
bir an evvel uzaklaşmakta gerçek
ten isabet göstermişlerdi. Çünkü, 
muhbir ile tercüman artık ermenice 

1 görüşmiye başlamışlardı. Tercüma· ı 
nın ve zabitin çehreleri asılmış, ara
sıra bana teveccüh eden nazarları 
başkalaşmış ve hele sözleri pek ka-

tılaşmıştı. 1 
Ellerime kelepçeyi takip beni ön

lerine katacaklarına iyice aklım kes
mişti. Bir fırsat bulup arkadaşların 
gittigi yolu tutmak çarelerin: ara~· 
tırıyordum. Bu esnada polislerin ek
serısi cıvarda taharriyat yapmak U
zere bağdan ayrılmışlar, göriinürd~ 

1 zabit, tercüman ve iri yarı, kızıl su
ratlı bir dü$man polisi kalmıştı ya
nımda. Tercüman, benimle meşgul 
oluyor, muhtelif sualler soruyor ve 
beni aklınca şaşırtmıya uğraşıyor
du. Bir aralık: 

- s~. demişti, netameli herifin 
biris ne benziyorsun. Nüfus kağı

dın var mı senin? .. 
· Bu suale içimde ngülmüstüm. Nü
' fus kagıdımdn da ne mal olduğum 
yazılı olacak değildi ya ... Maamafih 
bu su:ıli pek te hoşuma gitmişti. 

Serbest bir tavırla ve hatta biraz da 
gülümsivecrk cevap \'ermiştim: 

1 - Elbette var, tercüman efendi. 
1 

' 
-Ne:-ede yanında mı~ .. 

- Hayır, bağ kulübesinde. 
Bağ kulübesi beş metre gerimde, 

kapısı da bize doğru açık idi. Fakat 
tabii nüfus knğıdım oradn değildi. 
Tercüman, kulübenin yakınlığını 

görmüş ve oradan kaçılamıyacağını 
sanmış olacaktı ki, sert bir lisan ve 
kaba bir tavırla: 

ı - Git te getir ulan bakayım. 
1 Demiş ve dişlerini de gıcırdatmış
tı. Kendimi korkmuş gibi göstererek 
ecri geri çekilmiş ve yavaşça kulü
benin içine girmiştim. Kulübe dedi
ğimiz de, poyraz tarafına açılmış o
lan kapısının iki yanı kerpiçten, iyi 
yanı tahtadan yapılmış, arkası da ya 
rısı tahta ve yarısı da mısır sapı ile 
kaplanmış, çatısı basık ve karanlık 
bir yerdi. İçeriye girmemle kapıyı 
çevirmem ve mısır saplarını sök
memle kendimi bağın içine atmam 
bir olmuştu. Dalı, budağı bol ve 
yapraklan sık olan kütüklerin ara
sından emekliye emekliye şimendi
fer hattının bulunduğu yar ile ba
ğın arasındaki yolu bulmuş ve bir 
hamlede de yarın kenarından aşağı 
süzülmüştüm. 
Bağa nazaran çok çukurda olan 

şimendifer yolundan Bostancıya 

doğru nasıl koştuğumu bir görsey
diniz aziz okuyucluarım. Yürük ta
zıları bile arkamdnn güç yetişebilir
lerdi. O kadar hızlı ve bacaklarımın 
bütün kuvvetini, vücudümün olan
ca çevikliğini harcıyarak koşmuş ve 

j koşmuştum. Hattın Bostancı köprü-

r 
süne doğru kıvrıldığı nokta ile Tur
şucu deresinin birleştiği nokta ara-

f 
sında sola atlamış ve yol altındaki 
sel mecrasına sokulmuştum. 

1 

Ne de olsa yaşlılık vardı· serde. 
Hiç te alışık olmadığım bu koşuş 

1 beni ve kalbimi yormu~u. Vücu-
düm ürperiyor, kalbim çatlıyacak 

gibi çarpıyordu. Çok güçlükle nefes 
~hyor, tıkanacağımı sanıyordum. 

Basık mecranın nemli yosunlan U
zerinde uzanmış, tabancamı yanıma 
koymuş, dinlenmiye koyulmuştum. 
Burası benim için tehlikeliydi. Bunu 
biJiyordum, fakat, biraz daha koş
mak için kendimde takat görmüyor 
ve hele hangi isti.kamete gideceğimi 

, 
TAKVİM 
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Okuyucu tanınız 
Diyor ki ı 

Çok çocuklu bir 
babanın şikayeti 

Ruzı hııır: 21 ve nerede saklanacağımı tayin e- Yurtdaş; 

demiyordum. Her zaman için en hakiki 
Bir aralık saatime bakmayı hatır- Topraktan aularıa çekilmesi dost, en fedakar yardımcı: 

lrunıştım. Ssat akşamın alaturka do- Bankadaki tasarrufatındır. D•t• saati : 4,33 
kuzunu bulmuştu. Sokulduğum Otlıe 

1 
l2,1l _ İklalii 1 1,,10 Onu hiç ihmal etme. 

mecraya "'ığınalı da a.şağı yukarı bir Alıp 
1 19,29 _ Yataı: 21,25 Ulusal ekonomi 

saat olmuştu. VücudUm iyice dinlen- laıak ı 2,21 ve 
miş, vaziyettmi düşünecek ve karar Arttırma Kurumu 
verebilecek bir hale gelmiştim. İlk l '•••ca•••m••••ı' ...,'V'U-.JV'VV'VV'VVvvvvvvvvvvvvV'V'~ 

Afyon lş.i Haledildi 
Teslimatın o/o 80 ni Ziraat 
Bankasınca Peşinen Verilecek 

--
Dün boğazda bir deniz 

kazası oldu 

* İstanbul Belediyesi, Bakırköy
d<.'n Veliefencliye giden koşu yolu
nu asfaltlamıya karar verı:rıiştir. 

Ayrıca bozulmuş olan Bakırköy 
iskelesi de yeniden yapılacaktır. 
Dün Heyeti Fenniye müdürü bura
y~ giderek bazı tetkiklerde bulun
muştur. * Çubukludaki Abbas Hilmi Pa
şa köşkü harap olmaması için şimdi
lik 1800 lira sarfile tamir olanacak
tır. * İstanbul Belediyesinden 11 
memur tekaütlüklerini talep etmiş
lerdir. Bunların arzuları is'af oluna
caktır. * Ayazpaşada Belediye tarafın
dan yapılan refüjler yarın bitecek
tir. Bundan sonra Aksaray - Laleli, 
Fatih - Edirnekapt refüzleri yapıla
caktır. * Belediye Turiım Müdürlüğü İs
tanbul broşürlerinin ingilizce nüs
ha larmı da bastırmıştır. Bunlardan 
bir kısmı İngiltereye sevkolunacak
tır. * Taksim bahçesinin elektrik 
tenyiratının Belediye tarafından 

ya ... otmlmasından vazgeçilmiştir. 

Tem.ıiratı Münakale Vekaleti yapa
caktır. * Eminönii meydanının planları
na göre kemerden itibaren devam e
den istinad duvarı kalacaktır. Yal
nız burada yolun istikametini mu
hafaza etmek içın bir geçit daha a
çılacaktır. 

Ankara c addesinin 
asfalt ı,ı 

Ankara caddesinin asfaltlanması
nın üç ayda bitirilmesine karar ve
rilmiş olması dola.yısiİe caddeyi as-

faltlamayı taahhüt etmiş olan müte

ahhit buradaki mesaisini leksif e
derek amele ekiplerini çoğaltmış ve 

işin süratle intacı için lazım gelen 
tedbirleri la-mıştı. 

Vilayetten Defterdarlığa kadar gi
den kısmın da asfaltlanması karar-

laştırılmıştır. Defterdarlığın önüne 
tesadüf eden istinad duvarı da tamir 
edilecektir. 

ke taşları ve kum Belediye tarafın
dan verilecektir. 

Parke olarak yapılacak olan cad

deler şunlardır: Aksarayda Valide 
camiinden karakola kadar olan yo

lun henüz toprak olan kısmı, Ebüs

rmut caddesi, Tünelin önünden ter

saneye giden cTersane caddesıı.. 

26 MAYIS 1939 

İspanyanın son vaziyeti 
Uzun müddettenberi yapılmasın· 

da tereddüt edilen büyük zafer res
mi geçidinden sonra İspanyatıın .İS" 
tikbaldeki harekat ve faaliyeti artık 
ön p!Ana geçmiş bulunmaktadır. 
Bilhassa yeni İspanyayı, iki buçul< 
senelik dahili bir mücadeleden son· 
ra meydana çıkaran General Frall· 
konun, memleketinin umumi siyaset 
sahasında tatbik edeceği anlaşıları 
bazı umdeleri ihtiva eden son nutuk· 
ları nazarı dikkati celbetmektedir. 

Vatanlarının milli birliğini tabak• 
kuk ettirmek için kanlarını akıtarı 
İspanyollar, bu zaferin bizzat ken· 
dilerlııc ait olduğunu ilan etmeyi 
milli bir gurur olarak telnkki edi· 
yorlar ve bundan da şaşmıyorlat 
Yalnız bazı ecn~bi devletleri şefle• 
rinin ve bilhassa İtalyan Başvekili 
M. Mussoliııinin nutuklarında İsp;rı· 
yol zaferinin ayni zamanda faşist 
İtalyanın zaferi olduğunu beyan et· 
mesi İspanyolları pek memnun ede· 
cek bir keyfiyet dt?ğildir. Hele hrr 
hangi bir yabancı devletin İspany:ı· 
da nüfuz tesis etmesine, yeni hükiı· 
met ve bütün millet kat'iyyen mu· 
haliftir. Bu sebepten yeni İspanya, 
Şefi General Frankonun ağzından, 
gerek mihver ve gerekse demokrasi 
dPvletl erinin İrnanvol topraklarırıil 
yapmak istiveceklrri her h angi bir 
nüfuz tesirt.~in 'hoş göriilmiyeccğiri 
ihsas C'tmekt<m hali kalm"mış ve ez· 
cümle hakimiyetinin, iktisadi ve si· 
yasi hürriyetlerinin her hangi bir 
ihlal teşebbiisü karsısında harekete 
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geçileceğini ve iktisadi sahada t ı· 
yik ile yeniden bazı sivasete alet ,... 
dilemiyeceğini bildirmistir. 

Yeni İspanvol hükumetinin gavc
si, milli birlik idamesi etrafında ı;e• 
ni bir devlet kadrosu kurulması .,,e 
milli vasıflarına tevafuk eden şekıl· 
de bir siyaset takibidir. Fakat btı 
hususat, şimdiye kadar pek acık bir 
şekilde be\'an edilmediğinden bu sc· 
hepten yeni İspanyanın beynelmilel 
sahndaki kı;t'i vazivetinin ne olacıı· 
ğını derhal ve saraht tlc kestirmeni!l 
mümkün olnmıyacağı anlaşılmald:i• 
dır. 

Yalnız umumi mahivC'tte ol rııl: 
Ge rral Franko müte~ddit defalar 
hür, mukadderatına hfıkim. faaliye· 
tinde tamamile serbest ve milli tol"' 
raklarının tamamiyeti mülkiyesilli 
ecnebi taarruzlarına. karşı müdafaa· 
ya kadir bir İspanyanın \"Ücude ge· 
tirilmesi azminde olduğunu bevtı!l 
etmiştir. 

Ve bu azim keyfiyeti de mihvel' 
devletlerinin veya demokrasi kanı· 
pına dahil devletlerin İspanyada 11il• 
fuz siyasetine girişememeleri neti
cesini gösterebilir. 

Yalnız b.azı devletler, yani A eri· 
kada hayati menfaatlere malik bir 
takım milletler yeni İspanyanın tıı' 
kip etmek istediği ve yine bazı nLI· 
tuklarda ileri sürülen imparatorJo1' 
fikrinden endişe duymaktadırJaı'· 
Filhakika General Franko eski de
virlerin, kanlarında bırakmış oldll' 
ğu kuvvetten il'Xam alarak ezcürııl~ 
Afrik'ada bir emperyalizm siyaset'. 
takip etmeyi istediği hakkındııl<1 

düşünceler, bu devletlerin İspanY8' 
nın bu bakımdan yapabileceği fa11' 
liyetlere dikkatle bakmayı istilzıırt' 
ettirmektedir. 

Dr. Reşad SAGA Y 
··········~······························· 

Bakırdan 
Zehirlenenler ---9 kişi kalaysız kaptart 

zchirl~ndiler 
Dün kalaysız kaptan yemek Yt 

mek yüzünden iki aileye mensup 
kişi zehirlenmiştir. . " 

Bunlardan biri Feriköy BarutÇ es· 
sokağında 33 numarada oturan tıı 
ferin ailesidir. Kalaysız bir knP {• 
pişirdikleri pilavı yiyen bu aile ~et 
radı bir müddet sonra teker telt 
zehirlenme alAiml gösterdikicri~U 
den derhal imdadı ıtıhht otornobl 
le hastaneye kaldırılmışlardır. 1• 

İkinci hfidise de Eyüpte otal%• 
larda olmuş, Çeşme sokağında. 0ıtltJ 
ran Fatma ile kızı Fatma ve 00

.,., 
·şı· 

Hüseyin de kalaysız tencerede pı W 
dikleri yemeği yiyerek zehirle~c1> 
!erdir. Bunlar hakkında da icnbe 
sıhhi tedbirler alınmıştır. 

') 



Müzakereleri 
(Baştarafı 1 inci SHyfada) 

Maarif V ckilliği bütçesi sizin bu 
kadar alakanızı celbctmiş olmakla 
onun tnes'uliyetini deruhte etmiş in
sana büyük bir iftihar vesilesi \'er
lll~ bulunuyorsunuz. 

Maarif Vekilliği Cümhuriyetin ilk 
Yılından itibaren bir kısım arkadaş-ı 

1 
ll&rın tenkidine mevzu olan ve istik
tar~zlık suretiyle tavsif edilen a-1 

. !'~ brma devresini bitirmek üzere- 1 
dtr. On bes yıldanberi ileri memle· 

' ketlenn maarifini ·akından gönnek 
\• k ndi eline çok derme çatma bir 
~ekilde gecmis bulunan eski devir
l"rdE'n müde~er Maarif vaziyr•tini 
nnzar:ı dikkate alarak bu ileri mem
leketlerin Maarifi derecesine onu 
yµkseltmek için verdir,i emekler bo
şa gitrnemistir > 

.. Maarif Veki;i bundan sonra b<ts 
dondürücü bir hızla artan talebe 
n:iktanna nazaran bu seneki bütçe
nın geçen seneden 1,5 milvon lira 1 

fazla olarak 16,110,000 lira olduğuhu 
kıydetmiş ve şöyle de\~am etmistir: 1 

.. ~- Bütçemizde maaştan sonra gö
il'ülen iatlalık ücretlerdedır. yar
duncı öğretmenler ile kanunu msh
EUsunca 15 veya 18 saat ders verdik
ten sonra fazla olarak kendisine o
~uttunılan der:ş saatleri için verilen 
Ucretıer mühim bir yekün tutmak
t~_dır. Bu ücretler, gazetelerde de j 
gormüssünüzdür, mali !:ene sonuna l 
dog'iru mu lliml · · · ik • c::: a erınuzı nş ayet 

Berlinde Dört 
J?olonyalı Amele 
idam Edildi 

(Ba~tarafı l inci sayfada) 
t ikçe fazlalaşan Almanlar aleyhine 
yapılan taşkınlıkları mevzubahs et
mekte \•e Fransı~ ve İngiliz gazete
lerinin Polony.alılan kışkırtacak 

1 
mahiyette fikri muzmarlı haberleri 
ver.m_ek suretne A\TUpa münasebet
lenru zehirliyerek bu işde metha ı. 
dar bulunmaktadır. 

Alman gazeteleri, dünkü hfıdise· 
ler arasında en mühimmini, Polon-
3:a hudut muhafızlarının bir Elbing- t 
lı kamyon şoförüne karşı silah isti-' 
mal etmeleri keyfiyetinin teskil et
tiğini tebarüz ettirmektedir: Zira, 
bu hadise, koridor yolu ile yapıl
makta olan transit naklivatını teh
dit edecek mahiyettedir. • 

Berliner Lokal Anzeiger diyor ki: 
•Koridor yolu ile transit nakliva-1 

tı, Mill "Uer aras1 hukukunad yer ..::.. 
rnı~. bir keyfiyettir. Fakat bugün, 1 
Şoforlere karşı silah istimal edildiği 
bir zamanda bu naklivatın munta-
2am surette yapılabil~eğini bizzat 
Polonya dahi söyliyemcz.> 

_Bizzat Polonya bize is_pat ediyor 
kı: koridordaki v&Ziyet devam ede
lnıyecek mahiyette lir vaziyettir.> 
Berlin'de 1dam edilen Plonyah1ar 
Varşova, 25 (A.A.) - F'urjcr War

~awski ga."etesi, Bcrlin mahkemesi
~in Opoeln'deki Polonyalı ameleden 
:Ördünün idama m!hkfım edilerek 
.afalarının kesilmiş olduğunu haber 1 

'\>ermektedir. 

b·Bu gazete, Breslau'dRki Po1onya1 ı 

1 
ır amelenin de Nazi aleyhtarı risa-
eler tevzi ettiğinden dolayı idama 

tnahkum edilmiş olduğunu na,·e et· 
lı'lek•edir. 

lngilteref;-58 
lokomotif 
Ismarladık 
' k .Londra, 25 (A.A.) - Türkiye hü-

Lttneti İngilte·reye mühi111 bir loko-

smı' Otif siparisinde b:.ılunmu~tur Bu 
Pa • :r • 

takı tiş, 58 lokomotit hakkındadır ve 
kı ·ıben bır milyon İng!liz iırası 
Ylnetınded;r. 
18 ay •. d bu 

1 
ıçın e teslim ed;lecek olan 

Yük okomotifler Avrupanın en b~ 
<.tlkt \re en kuvvwtli ma1dnelerl ot. 

tf, 

' " filllz Milli t kı~ıı 
T\~ BUkrg t gadp 
~ukres 25 (A. 1 nuın ~I A.) - ngllttıre ve 

l'an lanya mflli tnkıınları arasında 
~-ı an betn. 1 ·1 

fıra k " .. e mı el futbol maçı sı-
iında:r: ikl sııyı ile İngill:ır.leı .tara

Utnılmıstır. 

mevzuu olur. Bu parayı her sene 
tam alırlar. Fakat münakale yüzün
den biraz geç aldıkları için şikayet 
ederler. Bunları düşüemek ıfaslına, 
iki yüz bin lira fazla koyduk. Bu
nunla teahhür şika~·etleri haddi as· 
gariyc inecektir., 

Orta öğretime gelince, daimi inki· 
şar halindedir. Bunu sizlere gelip ri
cada bulunan ve bundan memnun 
olduğunuza şüphem olını •an orta ve 

lise istirenler bu inkisafın canlı de
lilleridir. Son iki üç sene zarfmda 
orta tahsil ~ücssesckrine ılk okul· 
fardan gelen talebenin adedi vasa-ı 
ti 15.000 dir. Bu elli tıılcbeden he
saplarsanız her sene ÜC'yüz şube aç
mak iztırarı var demektir. Bu yük
seliş elimizdeki vasıtalara nisbetle 
baş döndürücü bir yükseliştir. 

Yüksek tahsil mevr.nunda gerek 
İstanbul, gerek Ankara Üniversite-
leri üzerinde dikkatle, ihtimamla 
durmaktayız. Tedris bakımından, 

kitap bakımından ve bazı arkadaşla
nn temas ettikleri fakir talebenin 
hem tahsil, hem hayatlarını kazan
ma imkanını temin bakımından ıa. 

zımgelen tedbirleri alın:::ktayız. 

Maarif V Hli Hasan Ali Yücel 
bu dın so-ıra mulıtelif hatip~ 

IC! in su•Herine muf .. ssal ce

vnplnr ve·miş, ne'iccde bütçe 
b s vip ed;Jmitt~r. 

lngiliz - Sovyet 
Anlaşması 
Tahakkuk Etti 

(Baştarafı l inci sayfada) 
lan projesinde prensip anlaşması -
nın elde edildiği teyid olunmaktadır. 

Sovyet hükmetine verilecek ce -
vap Cenevre konuşmalan ve İngiliz 

'kabinesinin dünkü müzakereleri ne
ticesinde hazırlanan bir muahed~ 

formülünü ihtiva eyliyecektir. 
Matbua,ın n•\,rlyı tı 
P ress Association'un öğrendiğine 

göre, lngiliz - Türk anlaşmasında 

olduğu gibi İngiliz - Rus anla.şrnast 
da evvelce ilin olunacak ve mual'.e· 
denin imzası sonradan vukubul.a -
caktır. 

Yine Press A.ssociation, Polonya 
ve Romanyanın ileri sürdükleri ba
zı itirazların beı-taraf edilmiş oldu
ğunu kat'i olarak yaf!maktadır. 

Londra, 25 (A. A. l - İngiliz ga
zeteleri müttefikan Başvekil Cham 
berlein'in İngiliz - Sovyet anlaşm2-
sının pek yakında imzalanacağını 

gösteren dünkü nutkunu alkışla 
maktadır. 

Times gazctesi başmakalesin1c 
diyor ki: 

Yeni 1ngiliz teklifinin So,-yet te · 
zine pek yakın bir mahiyet göster
diğinden ve diğer alakadar devlet -
ter tarnfından da kabul edileceğin -
den emin bulunmasa idi B. Cham
bcrlein, muhakkak bu derece kat'i 
ve emniyetli bir lisan kullanmazdı. 

Tehdit ~~ektubu 
Genç Kadını Mektupla Tehdit 

Edenler Kim ? 
İzmir, (Hususi} - Bundan on gün 

evvel Bayraklı ile Salhane arasında 
Bn. Müyesser adında bir kadın Bu. 
Atiye ile birlikte gider:.;:en iki kişi
ııin taarruzuna uğramış ve Müyes
serin bağırması üzerine etraf tan ye
tisenler suçluları yakalamıştı. 

Bu tecavüzü yapan Hasan Can ve 
Osman Özer te\"kif edilm~ti. Bun
lar halen mevkufturlar. 

Bn. Müyesser evvelki gece Mene
men caddesindeki evine geldiği za-
~' n kt.pının anahtar deliğinde bir 

mektup bu1mu~ur. .Mektup, iki 
mevk ıfun ifadesiyle yazılmıştı. 

Mııktt rt• şu cüml, er vardır: 
- Evini yokladık, bulamadık ... 

Ser. bu kafadan vazgeç ... Sonu fena 
olal.ak... İkimiz h:ıpishanede isek 

\1eşımiz dışardayız. Aklını başına 
topla... Olmazsa bir gece eYde bas
tırıp oldürecğiz .• 

Zavallı kadın bu mektubu alınca 
derhal karakola müracaat etmiştir. 
Zab1ta tehdit mektubunu gönde
renleri ehemmiyetle aramaktadır. 

t~EN ı-s A. a A ff ' ... -
.i a 

Ekmek Fabrikası 
Münasebeti le 

Kovulan İşçi Kendisini 
Müdafaa Ediyor 

(Baştarafı 1 inci sayfa.da) 

ln.nnı bile kaparsak bu adamlar 
kendilerinin ve e_ilderinin maişetle -
rini neredeu temin edecekler? Kolon 
ya çıkaran 1nhisar tdaresinin mali
yet hesap~arını, hakiki ticaret icap
larına riayeti derecesini, amortis -
man ve masarifi umumiye hesapları
nı inceden inceye tesbite imkan var 
mı ? Resmi dairelerin fertlere daima 
ezici bir r ek abet yapabilmeleri ve 
onları mahvetmeleri mümkündür. 
Siyasi umdelerimize, Cümhuriyet 
Halk Partisinin siyasi imanına hi<; 
tevafuk etmiyen bu hattı harekette 
gayet ihtiyatlı davranmak ve zaru
ret ve icap hudutları haricineçıkma-
mnk en birinci vazifedir. 
Noktain:ızanmda müteassıp ve 

inatçı değilim. Belediye mlidahale 
etmezse, teşebbüs kuvvetini kullan
mazsa tstanbulda f ınncılık ve süt
çtilük işlerinin düzelmiyeceğine hiç 
şUphemiz yoktur. Binaenaleyh, Be
lediyenin fırın tesis etmesiQi, süt 
fabrikası yapmasını, hem bir an ev
vel yapmasını temenni ve rica ed~ 
riz. Fakat bir şart ile. Belediye bu
na ancak bizim hususi yaziyetimiziıı 
tahmil ettiği bir zaruret diye kat · 
lanmalı ve ancak bir rehber, bir 
mürşid ,bir üstad vaziyetinde oldu
ğunu gözden uzak tutmamalıdır. 
Müesseseler vücude geldikten ve 
memnuniyet verecek surette işleme 
ğe başladıktan sonra, hisse senet -
leıi çıkarılarak f erllere, hususi te- ' 
şebbi.is erbabına devredilmelidir. 
Maksat fertlerin maişet ve mesai 
~ahnlarını daraltmak değil, onların 
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yapmıya henüz alışkın bulunmadık
ları mesaide rehberlik, iktısadiyatı
mızı terbiye etmek Ye yetiştirme'{ 

şeklinde kabul olunmalıdır. 
Hiist>Jin Calut YALÇIN 

.......................................... 
• 

Türk lngiliz 
Dostluğu 

(Baştarafı 1 inci sa~·fada) 

fırsatını bulduğumdan dolayı mem
nunum. 

Türk Cümhuriyetini tngiltere 1 
Kralı nezdinde müteaddit seneler 
temsil etmek şerefini ihraz etmiş 
eski bir Büyük Elçi sıfatile iki 
memleket arasındaki münasebatın 

böyle mes'ut bir inkişafından bil
hassa mesrurum. Eminim, bütün 
vatandaşlarım bu meserrete tama· 
men iştirak etmektedirler. Hatta 
daha iler i giderek diyebilirim ki va
tandaşlarım arasında hiç bir bey -
nelmilel itilaf bu kadar rağbet gör
memiştir. 

Bunun sebebi işikardır. O da iti
lafın gayesinin Akdenizde sulh ve 
emniyeti tesis etmekten başka bir 
şey olmamasıdır. Her iki memleke
tin bu denizde hayati menfaatle"İ 

vardır. Bu menfaatler ancak sulli 
ve emniyetin hakim olması sureti!e 
muhafaza olunabilir. Her iki mem
leket, bu büyük milli ve beynelmilel 
münakalat sahasından alınacak iı;

tifa.delerin herkese şamil olmasını 

arzu etmektedir. Maksat ve menfa
atler böylece ayni olunca iki mem
leketin bunları korumak ve icabın
da h5.kimiyet veya asayişsizlik te

(Ba,')taraf ı l inci :rfada) 
hisarlar İdaresi bir tavzih gönder
mişti. Dün fi.kirimizi de iliYe ede
rek neşrettiğimiz bu tavzih üzerine 
şiknyette bulunmuş olan usta Beh
çet Sazyek gazetemize yeni bir mek
tup göndermiştir. Aynen neşretti
ği~iz bu m ektup hakkındaki fikir
lerimizi de yarın yazacağız. Mektup 
şudur: 

cNamus ve istikametimle H sene
denberi çalışmakta bulunduğum !İn
hisarlar Cibali tütün fabrikasındaki 
hakaret hadisesinden mütevellit uğ
ramış olduğu baksızlıklan dola ·1, 

saygı değer gazetenizin 21/5/.93.9 
günlü nüshasının 3 üncü salıifesinin 
(Şimdilik bu kadar sütunundaki şi
kavetimi mutazammın yazıya İnhi
sa;lar İdaresi Umum Müdürlüğünce 
\•erilen cevapta: keyfivetin meıiyet
te bulunan dahili talimatname ve iş
ci kanunlarına görıe. yerinde yapıl
~ış bir mesele olduğu ve iddian~, a
sılsızlığı kastedilmiştir. 

Halbuki; İnhisarlar Umum Mü
dürlüğüne bağlı iş yerlerinin yekna
sak talimatnamesinin 'hakkımda tat
bik edilen 107 nci maddesi, (86 ncı 
maddenin E v:e F fıkrasında yazılı 
yasağı işleyenlere birinci defasınd':l 
ihtarda bulunulur. Tekerrürü ha
linde hareketin m~hivet \•e ağırlıih· 
na göre 106 ncı maddenin 11, IU. İV 
cü fıkralarında yazılı muameleler
den ·biri, teselsül gözetilmeksizin 
resen tatbik olunur.) (86 ncı mad
denin E fıkrası. ,·azif esini iri •ap
mamak işinde kusuru görülmek. F 
fıkrası, amirine .hilafı lıakikat ifade 
v~ bevanatta bulunmak) (106 ncı 
madd~in II. nci fıkrası: ikinci defa
sında üç günlük ücreti nisbetinde 
para cezası kesilir. UI. fıkrası: üçün
cii defasında isçinin ücreti bir dere
ce aşağı indirilir. TV. fıkrası; yasağı 
diirdüncii defa işle'-·enlerin işine, iş 
kanununun 16 ncı maddesinin rr. 
No. fıl;rasına tevfikan derhai niha
yet verilir) ve iş kanununun 16 ncı 
maddesinin E ft\rr.as1 (işçi, kendi 
kasdinden veya derbeder yaşayı!fın
dsn vev_a isret ıintilasmdan yahut 
suc savılabilec.ek bir hareketten bir 
hastahk veya arııaya uğrarsa \'eva 
iş yerinden izin almaksızın ve ·a 
me!rru bir sebebi olmaks1zın ardı ar
dınca iki gün \'eva bir av zarfında 
iki defa her h angi bir talil gününün 
ertesi iş günleri yahut bir ayda cc
man üç iş günü devam etmezse vt
yahut iş yerinin dahili talimstı ve
ya mukavelenamenin şartlan mucı
bince yapmakla mükellef olduğu ö
devleri kendisine ihtar yapıldığı 

halde yapmaktı;n çekinirse Yeya i
şin yolunda işlemesini bozacak ha
reketlerde bulunursa) diye muhar
rer bulunduğuna göre; tavzih mek
tuplarında serdedilen noktai nazar, 
Mdise ile mün~sebeti olmadığı gibi, 
ne iş kanununda ne pe dahili tali· 
matnamedeki ahkamın bir kelimesi
ne bile tevafuk etmez. 

İkinci olarak ben askeri sanat 
mektebinin 1338 senesi mezunların
danım. Nazari malfımatıma, 14 se
nelik ameli bilgim de inzimam etti
rilirse. işimde bsden her hangi bir 
kusur yapm1yacağım ,gayet tabii o-

bırak knbul edilir. Velevki böyle bir 
ihtar da bulunmuş olsa, bana yapı
bn itebliğnar.ıe me\•cut mudur'! Sa
niyen, talimatnamede yazılı olduğu 
gibi bu ibtan müteakip ve vazifem
den dışarı atılrnaklığımı mucip ne 
gibi ceza tatbik edilmiştir.· 
Yazıda. hakaret mevcut olmayıp 

işimdeki hatadan dolayı 1şletme A
m~i Bay Şaban Raurun muaheze
sine maruz kaldığım ve inzibatı mu
hil harekete ~eçerek umumi disip
ılini ibl:i1 e ~~im. ile hulisa edili-

Bekarlardan 
Vergi Almak 
Doğru Değildir 

Son zamanlarda memlekette yenı
den beki.rlıkla bir nevi mücadele 
başladı. Başta bazı meb'uslanmız 

,-e fi.kir adamları olduğu halde, 
memleketin nüfus bakımından bü -
yük ihtiyacını gözönüne alan herke3 
bekarlığın aleyhinde bulunuyor, 
gençleri evlenmeğe teşvik ediyor. 

yor. !Hatta bekarlardan \'ergi alınmasını 
Cümhuriv€t hükumetimizin b3 "?· talep edenler de var. Nihayet b ı 

bca prensi~lerinden olan san'atkar- mesele yüksek Parti Kurultayın1a 
hğımla iftihar ederim. hakaret ile da görüşülecek. 
muahezeyi v~kdiğerinden ayırnuya- Halbuki işin hakikat cephesi hiç 
cak kad. r tahsilim de mef~ut de~;~- te böyle değildir. Ne sokaklru·a ev
dir. Eğer (Ulan eşek herıf~ tn.bm, liliğin fevaidinden bihis levhaların 
hakaret telakki edilmem.e~ı l~z1m asılışı, ne de bekarlardan yergi ah
gelivor idise: bunun takdırı İnhısar- ı. nışı, evlenme~·i teşvik edecek bir ça· 
lar İdares'inin ~e~il, kıı~unlarımız~~ re değildir, olamaz. 
icabntını tam bır hassasıyPtle tatbık Bugünkü gençler neden evlennıi-
edegelmekte bulunan Cümlıuriyet 1 ., . . 1 yor ar. 
hakimlerimize me\·du bır vazıfe 0 • Bunun sebebi sadece iktısadidir. 
sa gerek. . . . . Meseli bugün 1stanbulda kar:ı, 

Esasen htdise, ıddıa~ gı~~ ce:e- koca ve iki çocuktan mürekkep nor
yan ettiği, vaki şikayetım . uz~rıne mal bir aile ayda kaç para ile geçine. 
takibata mübaşeret eden Cıbalı ka- bilir? Hesap edecek olursanız bu ra· 
1".akol komiserliğindeki hazırlık tah- kamın en az 100 lira olduğunu gö • 
ki~atı ile sabi.ttir. . . . . rürsünüz. Şüphesiz bunlardan daha 

In.zibatı ihlal ve dısıplmı bozdu- az para ile de geçinilebilir. Fakat bu 
,ğuın kevfivetine gelince: ma~de ta- takdirde nefsi birçok ih:iyaçlardau 
yini suretile yapılan hakııretın mu- mahrum etmek \'e sefalet çekmek 
aheze tclfkki lllunduğu gibi. hadise lılzımdır. 
anında assbımın bozulmasından ö- i .ta.nbulda ise, ayda yüz lira ka
türü fabrika tabab.etine müracaatla 7.anan bahtivar kulların sayısı hiç 
bilmuavene verilen istirahati havi te f.azln değildir. Orta tahsilini ile· 
rapor üzerine fabrikayı terk edişi- m:tlden sonra bir memuriyete inti
min de, disiolinsizlik olarak kabul san eJ~n bir fencin yüz lira kaz:m
cdilmesinden başka birsev değildir. mak için en az on sene çalışmaı:ıı 

İsi hatalı vapan, dnhili disiplin \'e şarttır. 

inzibatı ihlal eden ben bulunduğu- !kinci mesele işde emniyet.sizliktir. 
ma göre. makinist Hasan. diğer işçi I lş Kanunu yeni teessüs ettiği için 
Bııvım Cemile \'e Ba ·an Sanivenin :herıiiı memleketin muhtaç oldu~ 
"tebdili Yamf'E>lerine neden lüzum 1 mey\ <ı.}"l ·Je,·?ı ekten uzaktır. Biri~ 
t!'örillmüstür? Bu husustski hakaret hi!a µtl'o:ıı.;nun arzu ,.~ kerr;ne 
fiiline sahadeUiklerinden başka ne titıi olar:...k ~cır.ar. Çünkü b1zde he
kusurları vard1r? nüz ııc işçı. nt- de iş sigortası teesc;üs 
Mııdde t ayinile hakarete :u~radım. etmemi~tir. Yani, yarınından emin 

Kanun1ara hm mımasile muti oldn- olmadan yaşar. 
i!um irin mukabele etme\•i şerefsiz- Bütün bu noktalar gözönüne ah
ilik lbitdim. Karakola mürscaatla ta- nacak olursa evlenmek hususunda 
kibı> t talep ettim. gösterilen tehaşinin sebebi kolay-

BirQOk maiyyet \•iÇinin muvaze- lıkla a.nla.şılır. 

besinde uğcadıi!ını bu hakaretten Onun için beki.rlardan . vergi al -
!evkaliıde müteessir olarak ani bir mayı diişünecek yerde içtimai kal -
buhr.ıın geçirdiğim icin fabrika dok- kınmayı temin etmeğe, hayatı u -
toruna mür.'icaat ettim. cuzlatmıya, çalışan Yatanda.şiarın 

Muayenemi müteakip istirahat et· istikballerini sigortalamıya bakalı.'ll. 
mekliğime dair raporla fabrikayı O zaman maksat kendiliğinden ha-
terkettim. sıl olur. 
Eğer yaptığımt ŞU hareketim yu- Bir de şu nokta~'l işaret etmek 

ke.rda yazılı kanun ve talimata ay- isterim. Bizde e\•lenmiyenler dah:i 
kırı bir hareket ise. birinci derecede ziyade şe~rlilerdir. ?\iemleket nüfu
usulü muhakematta ve yine dahili sunun ekseriyetini temin eden köy
talimatnamemizde mezkur olması lü kıtlesi bitak;s gayet erken evle. 
icabelmez miydi. nir. Fakat doğan çocuklann mühim 

Binaenaleyh. tamamen mağduri- bir kısmı muhtelif sebeplerle yaşa
yctimiz gün kad&r aşikfır ve rnüsel- maz. tşte şimdilik üzerinde durulma 
lem iken bu haksız ı akaret şaru·i İ· sı lazımgelen en büyük davalardan 
tibann neticesl y~pılan telkin ile ha- biri de ç ;cuk bıfzıssıhhasını bütün 
s1l olmuştur. yurtta tesis etmektir. Nüfusumuzun 

Hukukumuzun aranması ve yapı- sür'atle artmasını te:nın edecek en 
1an kanunsuz işin tashihi için yazı- bliyük çare budur. 
mrzın saygı değer gazetenizde inti- MURAD SERT<XiLU 
larile aiakadar makamatın nazarı 

dikkatlerinin tekrar celbini diler R. Arasın Nutku 
sa ·gılar.ımı :sunarım.> 

şebbü~erine ku~ s~hU muhafa~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Londra, 25 (A.A.} - Türkiye Bü
yük Elçisi Dr. Te,•fik Rüştü Aras, 
dun akşam A~m Kamarasında veri
len bır akşam ziyafetinde parli
mcnto azasından bir grupla Büvilk 
Britarı ya pofüflrası etrn&ında görür 
melerde l ulunmuş ve bu müna e
oetle bir nuf.ıık söyliyerek Türk -
İngılız anlaşmasının ehemmi\•e•inl 

etmek için teşriki mesai etmelerin
den daha tabii bir şey tasavvur olu
namaz. 

Hüsnüniyet sahibi hiç bir mille
tin, tecavüz niyetinde veya hakimi
yet emelinde olmıyan hiç bir devle
tin Avrupa sulhüne yapılan bu mUş
terek hizmeti tasdikten geri kalmt
yacağını zannederim. Filhakika bu 
teşriki mesai herkese açıktır. Bir
çoklarının sulh tarafdan oldukları 
iddiasının işitildiği şu sıralarda her 
hangi bir sergüzeşt siyasetinden ve-
ya kötü emellerden beri olduğu dün 
yaca maH'ım olan iki memleketin 
teşriki mesaisine meş'um bir manıı 
atfedilmesini müııkül görüyorum. 

Memleketimin coğrafi vaziyetinin 
askeri ehemmiyeti ve onun kara ve 
deniz kuvvetleri İngiliz kudret ve 
miknetile elele verince öyle itikad 
ediyorum ki Yakın Şarkta ve Ak
denizde devamlı bir sulh emniyet al
tına alınmışhr. 

Her iki milletin tam bir itilaf ha
linde olduklarına ve birbirlerine 
karşı tam bir itimad beslediklerine 
mutmeinim. Tilrk ordusu, her za • 

man tngiliz ordusunun kıymet '.\.'e 
şecaatini takdir etmiştir. Diğer ci
hetten Londrada ikametim esna -
sında benimle görüşmüş olan bütün 

İngiliz zabitleri, memleketimin or -
dusu hakkında gayet ta'kdirkarane 
lisan kullanmışlardır. 1ngiliz halkı, 
eminim ki, Atafüric ile -onu..."l kua
retli ve parlak 1ha1efi ilınnet tnön
nü 'nün idaresi altında Tilrldr
Cümhuriyetinin takip ettiği Bürüst 
siyaseti tasvip etmiştir. iBu siyas...--t, 
taahhütlerine sadakat ve milletler-

arası ihtilafların sulh yolu ile halli 
suretinde hulasa edilebilir. Büyük 
Britanyanın beynelmilel muamele
lerde takip ettiği şaşmaz dürüstlii
ğü Türk milleti ve onun hükiı.meti 
ayni suretle takdir etmekte ve Bti
yük Britanyanın son buhraııılanberi 
medeniyeti bir felfıkettcn kuratr • 
mak için sarf ettiği cesurane gay -
retlere hayranlık duhmaı..-tndır. 

Bu milşterek ga)Tetler arasında 

Fransanın da Büyük Britayna ile 
mesaisini teşrik ettiğinı görmelde 
memnunuz ve eminiz ki Sovyet it
tihadı ile devam etmekte olan mü -

zakerat -o 111emleket ;1e da:hi tam 
ıbir :anlaşmıya müncer olduktan 
sonra biı:im müşterek sulh cephe -

miz insaniyeti bütün korkulnnndan 
kurtaracak ve herhangi bir tecav:i 
zi.in mu,•affakıy~tini imkansız bir 
hale koya ak kadar kU\"l'etıli olacai{. 
ıtır. 

Bununla beraber, bu munavere

'Yİ bitireOOğ'İm ~ırada, büttln millet
lerin ve onların liderlerinin heı h.eı; 

~çin sulh ... cn daha büyük bir ml\lı • 

:aat mevcut oilnadığını ve hiç bir 
al'.d.Zi ilhakı emel'-ı1n, hiç bir siyati 

ihtiras muvaffekıyetinin - bunun 
ibaı.ıarilnbileceği ::arzı rnuhal olarak 
ıtabul o unsa ibile - ougür.kü h;rlrln 
got'".i~e.:eği mu'h::>kkak olan fecaa•ıe
ri e binnetice büt:ln medeniyetin 

y:k.ılım.smı, telafi edecek kadar bil~ 
yük ola:ı'ııya.r.ağ11U tanıyacaklan ü
midini ifa.;ie t!.lck ist<:ı ~-> 

lzmfrd zelzele 
İzmir, 25 (A.A.) - Bu sabah saat 

5 i 50 geçe dipten gelen bir zelzele 
olmuştur. Zarar yoktur. 

tebarüz ettirmiştir. · 
Lord Phillimor'un riyaset PLtiği bu 

toplantıda kabine azasından ;nüte
adrit nazırlar da haT.lr bulunmuı
tur. 1 

lstanbu; ile A n!{ara 
arasında yeni bi& tren 

(ll:ış~J 1 inci sayfad ) 

lecektir. 'J ~"'1 ~nkara'd n Ha:·· 
dnrpaşt.,,•a ilk L~.reketi !6ı~/W39 cu
ma güntl, Ha~da•pa adan da An'L--a
raya ılk bar.?ketı 27/5/93fı cumartes'l 
günüdür. 

Bu ~~°enlerd• yolculann ihtiyo.çla
nr.ı karşılıyacak J{ad&r volc-u ara
b0si{e yata!:lı ~e yemckl1 ~vagon bu
Juno.cağı gibi her türlü tenzilfıtlı !Jl
lC'l.er ucıt?t farkııı ı. tabi tutulmaksı
zın mı..tcbv- oue;a~.r. 



Sütunlarda 
Geziler 

Meğer Şaka imiş 
Fakat herhalde kaba 

bir faka 
16 mayıs tarihli nüshamızda Bey. 

oğlunda Abanoz sokağında istidacı
lık yapan Bay Kamil isminde bir er
keğin i1'i kadın tarafından bir oto
mobile bindirilerek kaçırıldığını 
yazmış ve zavallı istidacıya kaba bir 
oyun oynıyan bu iki kadının mah
kemeye verildiğini yazmıştık. 

Zabıta tarafından yapılan tahki
kat neticesinde bu işin bir şaka., fa. 
kat her halde güldürmiyen kaba bir 
şaka olduğu anlaşılmıştır. Safdil is
tidacıya badema· kendisini otomobi
le davet eden lfzla boyalı kadınlar-

ı dan kaçınmasını ve böyle naho~ şn
kalara 1ebebfyet vermemesini tav
siye etmek bllemeyi:ı faydalı olur 
mu? 
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Son zamanlarda mütemadi talep
lerin artması yüzünden oğlak ve ke
çi derilerinin fiatları mütemadiyen 

artmaktadır. Almanların en hara-
retli müşteri olmaları fiatlann da
ha ziyade yükselmesine sebep ol
muştur. 

Evvelce çifti 145 kuruş olan oğlak 
derilerinin fiıı.tı 155 ve keçi derile-
rinin de çifti 210 kuruşa. yükselmiş· 
tir. Almanyaya keçi kılı sevkiyatı 

da hararetle devam etmektedir. 

Sovyet Rusyaya külliyeffi miktarda 
yapak ihraç edildi 

Dün Ankara vapurile İzmirden 
400 ton yapak ve tiftik gelmiştir. Bu 
tiftikler Savyet Rusyaya ihraç e
dilen malların taahhüdünü ikmal et
mek üzere alakadar firmalar tara. 
fından getirilnüştir. Bugünlerde de
ri mübayaası için de Sovyet Rus
yadan şehrimize bir eksper gelmesi 
beklenmektedir. Bugün şehrimize 
gelmesi beklenmekte olan Sovyet 
bandıralı Sovyet vapuruna külliyet
li miktarda yapak yüklenecektir. 

Yerll fabrlkalarımızın 
yapak mub•yaaları 

Yerli fabrikalarımızın yeni kır
kım yapak mübayaası için faaliyet
lerif Ciivarn etmektedir. Bandırma 
mıntakssınad 65 ve Trakyada da 62 
kuruştan mahallinde teslim edilmek 
üzere külliyetli miktarda mübayaat 
yapılmı§t~. 
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Şlfhane karakolunda 
ln~aata ba~lanıyor 

Şişhane karakolu civarındaki Şen 
bahçenin biraz üstünde bulunan Ev
kaaf ait çocuk bahçesi yine ayni 
semtte bulunan Belediyeye ait Jale 
bahçesile değiştirılecektir. Evk..;:f i· 
Iaveten Belediyeye 36 bin lira vere
cektir. Evkaf İdaresi Belediyeden a
lacağı bu gen.iş bahçe üzerinde çok 
modern ve büyük bir apartman ya
pacaktır. 

Yine orada bulunan bir garaj da 
yıkılarak g::=el bir gazino haline ge
tirilecektir. 

Emniyet Müdürlüğün
deki feci vak'a 

Tophane Post(l, Telgraf ve Tele
fon Merkezi havale memuru Veysel 
oğlu Fettah isminde biri 450 lira ih
tilas ettikten sonra ortadan kay
bolmuştu. 

Mumaileyhi arayan polis memur
ları; nihayet evvelki gün yakalamış
lar ve sorgusunu yaptıktan sonr:ı 

Adliyeye teslim etmek üzere Emni
yet Müdürlüğüne götürmüşlerdir. 

Fakat maznun memur, bir aralık 

memurların me~guliyetinden istifa
de ederek yerinden fırlamış ve açık 
duran pençereden kaçmak isterken 
sokağa düşüp parçalanmıştır. 

İkinci kattan caddeye yuvarlanan 
mumaıleyh kaldırıldığı Cerrahpaşa 
hastanesinde ölmüştür. 

ipekli kadın çoraplan hakkında 
hazırlanan rapor Vekalete gönderildi 

Çorap fabrikalarının yaptığı ipek
li kadın çoraplarının kontrol ve cins
lerinin sağlamlığı hakkındaki şika
yetler üzerine Ticaret Odası tarafın
dan yapılan raporu Oda idare heye
ti kabul etmiş ve İktisat Vekaletine 
göndermiştir. 

Sergi komitesi bugUn 
toplanıyor 

Bu sene tekrar Galatasarayda· a
çılmasına karar verilen yerli mallar 
.sergi komitesi bugün Sanayi Birli
ğinde bir toplantı yapacaklardır. Bu 
toplantıda hımrlıklau ait bazı ka
rarlar verilecektir. 
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Yedek Sübay 
yoklamaları 

Beyoğlu yerli Askerlik şubesin -
den: 

1 - Şubemizde kayıtlı yedek sü
bay ve askeri memurların yıllık 

yoklamalarına 1 lıaziran 939 da baş
lanılacak ve 30 haziran 939 günü bit 
mi~ olacaktır. Her yedek sübay nü
fus hüviyet cüzdan ve bütün askeri 
vesikalarHa Oızzat şubeye gelecek 
ve yoklamasını şahsen kendisi yap
tıracaktır. 

2 - Her ne sebepten olursa ol -
sun şubeye gelmiyecek olanlar; yazı 
ile yapacakları müracaatlarını (ta
ahhütlü mektup) 30 haziran 939 gü
nüne kadar şubeye ulaştırmış ol -
malıdırlar. Mektupla müracaat ede
cekler aşağıdaki hususatı şubeye 

bildireceklerdir. 
A - M. M. Vekaletindeki sicil 

veya kayıt numarasile şubemizde 

kayıtlı olduğu defter sıra numarası, 
sınıf ve rütbesi. 

B - Şimdiki ikametgah ve me -
muriyet adresile bulunduğu memu
riyet veya müstahdem olduğu mü
esseseden almakta olduğu maaş ve
ya ücret mikdarı. 

C - Remiz kullanılmamak ve o
kunaklı yazılmak suretile adı, baba 
adı ve soyadı. 

D - Hangi yabancı dilleri bildi
ği ve bundaki tekemmül ve tercüme 
kudreti. 

E - Topçu ve fen smıfları sübay
larınm meslekleri dahilindeki ihti -
sasları. 

F - Hekim, eczacı, dişçi ve ve
terinerlerin diploma ve ihtisas vesi
kaları numaralan. 

G - Kimyagerlerin ihtısas şube
lerile meşgul oldukları branşlar. 

1 - Deniz sübaylarının, sınıfları
nın hangi kısmında ihtısas sahibi 
bulundukları. 

3 - Yoklamaların yazı ile de ya
pılabileceğine göre; yoklama müd
detinin bitiminde mazeret göster -
mek ve hastalık raporunu gönder
mek caiz değildir. Yoklamasını vak
tinde yaptırmıyanlar 1076 sayılı 
kanunun 10 uncu maddesine ta•>i 
tutulacaklardır. 

4 - Yoklama, her gün mesai c:r.
atleri zarfında ve aşağıdaki sırayıı 
göre yapılacaktır: 

1huiran939 - 8 haziran 939 Ge-

~6 MAYIS""i§39. 

Bir lstanbul Polis. 
Müdürünün Halil-atı 

-to- YAZ AN: Emekll TUmbay Halll Afuroğlu 

Yeni Sadrazam Ferit Paşaııın 

Sözler· 
• 

Bana Söylediği ilk ............... 
] erman okunma merasiminde bu-ı 

lunmak üzere Kemal de Babıaliye 
gelmiş, orada rastgeldiklerine: cKa
bıneyi fırk::ımız azaları teşkil etti. 
Birkaç gün sonra Polis müdürü Ha
lil Beyin azli nıuhakh<\ktır.> diye 
aleyhimde propagandaya başlamış. 

İnzibata memur polis komiseri beni 
gördü. Kemalin söylediklerini haber 
verdi: Posta ve Telgraf nazırı Meh
met Ali Beye Kemalin Babıaliden 
çıkarılmasını. aksi takdirde daha 
münasebetsiz hallere cüret ederse 
tevkif edeceğimi söyledim. Mehmet 
Ali Bey derhal dışarıya çıktı. Be§ 
dakika sonra yanıma gelerek Kema
li Babıaliden ;ıkarttığını anlattı ve 
özür diledi. 

O esnada Sadrazam da gelerek · 
büyük bir salonda ferman okundu. 

•Kahine erkanı sıra ile sadrazamın 
önünde ayaklarına kadar ihtiramla 
eğilerek mevkilerini aldılar. Şimdi-! 
ye kadar görmediğim bu merasimi 
ve resmi makamda pek iğrenç tabas
busu ve riyakarlığı esef ve hayretli? 
seyrediyordum. Merasim bitti. Sad
razam odasına çekildi. Yaveri bah· 
riye binbaşısı Cemal Beyi gördüm. 
Sadrazamın merasimden sonra ilk 
defa beni kabul etmek istediğini 
söyledim. Yaver haber verip dışarı 
çıktı. Beni şimdi görmek istediğini 
söyledi. Sadrazamın odasına girdim. 
Askerce resmi selamı ifa edip ken· 
dimi takdim ettim. Karşısında bir 
sandalye göstererek oturttu. Girdi· 
ğim zaman yanında Şurayi Devlet 
reisi Seyit Abdülkadirle görüşüyor
du. Görüşmeler bitince müşarileyh 
de müsaade alarak gitti. Sadrazam 
beni daha yakınına oturtarak. sizle· 
ri tebrik ederim, demişti, Tebrik e· 
decek birşey olmadığından şaşala
dım. İçimden de ben kendilerin~, 
kabinesi azalarını merasim mahal
linde -tebrik etmediğimden, hatta 
merasime bigane kaldığımın farkına 
varmış olmasında!} endişe ederek 
kinaye olarak tarizde bulundukları 
zehabına kapıldım. Kendimi toplı
yarak niçin tebrik edildiğimi sor
dum. Şöyle cevap verdi: 

- Şevketmeab efendimiz, buyur
dular ki, meşrutiyet idaresinde sad
razam istediği tebeddülfıtı yapmak
ta serbesttir. Yalnız Polis müdürü 
miralay Halil Beyin yerinde ipkası
nı istiyorum. Esbabına gelince. şeh
zadelerden Cemalettin ve Abdülha
lim efendiler uzun zaman kıt'asın

da bulunduklarından kendisinden 
sitayişle bahsetmişlerdir. Sadrazam 
Tevfik ve Harbiye nazırı Abdullah 
paşalar da mumaileyhin vazifeşinas 
ve her suretle asayişi muhafazaya 
muktedir olduğunu defaatla bildir
diklerinden teveccühüme layıktır. 
Bu münasebetle zatı şahanenin te
veccühünü kazanmış olan bir arka
daşla teşriki mesai ediyorum. Bun
dan dolayı evvela sizi ve sonra da 
kendimi tebrik ediyorum. 

Meseleyi anladım ve teşekkür et
tim. Sadrazamın sözlerinin doğru o
lup olmadığını anlamak pek müşkül 
idi. Belki de bu suretle beni avla
mak için bir desiseden ibaret olma
sını da düşündüm. Bilahare cereyan 
eden vekayi, tebrik esbabının izah 
olunduğu gibi olmadığını ispat et
miştir. 

Vaziyeti sordu, asayişin ne mer-

neraller, kurmay, piyade, süvari 
sübayları. 

9 haziran 939 - 13 haziran 939 
Topçu, istihkam, muhabere, hava 
sübaylan. 

14 haziran 939 - 16 haziran 939 
Nakliye levazım, jandarma, demir
yol, harp sanayii sübayları. 

17 haziran 939 - 20 haziran 939 
Deniz sınıfı sübayları. 

21 haziran 939 - 24 haziran 939 
Hekim, veteriner, eczacı, dişçi, kim· 
yager sübayları. 

25 haziran 939 • 30 haziran 939 
Askeri hakimler, hesap ve muamele 
memurları, imam, muzika, tüfekçi, 
makinist, ırıarangoz ve sair askeri 
memurlar. 

kezde olduğunu öğrendi. Polis kon
trol etmE:kte olan Diiveli İtilafiye 
Komisyonunun tarzı hareketlerini, 
aramızdaki münasebatın derecei>ini 
anladı. Maiyetimde çalı~an memuri· 
nin hüsnü idaremden memnun ol· 
dııklarını haber aldığından muvaf· 
fakiyetimin muhakkak olduğunu 
söyliyerek takdir etti. Birkaç gün 
vvel azılı sabıkalılardan Hrisantos 
tevkif edilirken bir polis memuru· 

nun yaralanarak vefat ettiğini, bazı 
hamiyetli zevatın iane verdiklerini 
ğazetelerde görırüş. cBcn İttihat ve 
Terakki erkanı gibi zengin değilim.> 
diyerek on liralık bir banknot verdi. 

İsmini söylemiyen bir şahıs tarafın· 
dan hediye edilmiştir, diye merhum 
polisin ailesine verilmesini istedi. 
Bundan sonra İttihat ve Terakki ka· 
rargahının hala faaliyette bulun· 
makta olduklarından ehemmiyetle 
bahsederek pek müteyakkız bulun
mama işaretle muktazi tedbirlerin 
alınması için nazarı dikkatimi celp 
etti. 

Her akşam makamla~ına gelere.k 
vaziyet hakkında malUmat vermek 
üzere doğrudan doğruya müracaati
mi d~ tenbih etn:ızyi unutmadı. As
ker olduğum için silsilei meratibe 
riayet etmek istediğimden anlamak 
istedikleri şeylerin Dahiliye nazın 
vasıtasile bildirmemin m{!nasip ola· 
cağını söyledim. Kabul etmedi. Ak· 

şamlan o g:i.inkU asayiş ve vaziyeti 
evvela Sadrazama, sonra da Dahili· 
ye nazırına bildiriyordum. Kanun· 
suz ve mantıksız harekatıma ne da· 
hiliye vekili ne Adliye Nazırı Sıtkı, 

ne de Konyadan gelen Dahiliye nazı 
rı Cemal itiraz etmek şöyle dursun, 
asayiş ve inzibat meseleleri ijin da· 
ima sadrazamı görmemi istiyorlardı. 
İhtimal ki, Sadrazam ayni emir ve 
arzusunu Dahiliye nazırına da söy· 
lemiş ve kabul ettirmiye mecbur ol· 
muştu. Sadrazam bPni bu veçhile iki 
saat kadar yanında alıkoydu. Müsa
ade alrlım, polis müdüriyetine dön· 
düm. Her akşam kabine dağılmadan 
evvel sadrazamı ve dahiliye nazırını 
görüp vaziyeti şifahen bildiriyor
dum. Onlar da müsterih olarak kor
kusuz evlerine avdet ediyorlardı. 

Birkaç gün sonra Alemdar gazete
si idare memuru ve Hürriyet ve İti
lfıf Fırkasının elebaşılarından Ho· 
rozcu Ksdri yanıma geldi. Pürtelaş 
şöyle anlatıyordu: 

- Şimdi sadrazamın yanından 

geliyorum. Hamallar kahyası Salih 
ve kardeşi Osman reisler İttihat ve 
Terakki erkanının teşvikile bütün 
hamallarla birlikte polis müdüriyc 
tini basacaklarını ve bir isyan çıkar· 
tacaklarını haber aldım. Bu hadise• 
yi sadrazama anlattım. Sadrazam da 
beni size gönderdi. Vak'ayı size ta· 
mamile anlatmamı ve alelAcele ted• 
bir almanızı ve neticeden bir an ev· 
vel haberdar etmenizi emrettiler, 
dedi. 

(Devamı var) 
.. 

Almanlar Piyasamız- : 
dakl Mübayaatlannı 
Arttınyorlar 
Yeni aene tlftlklerl için 
400 bin llrahk yeni 

Permi geldl 
Türkiye piyasalarındaki mevkii" 

ni kaybetmek istemiyen Alman ik" 
tısatçılarırun memleketimizde yap " 
tıkları son tetkiklerin neticeleri gö• 
rülmeğe başlamı§tır. Dün AimanYa 
Permi dairesinden piyasadaki baZ1 

firmalara 400 bin marklık yeni 
Permi gelmiştir. Bu mikdarın da 
günden güne artacağı anlaşılına.JC" 
tadır. Alman idhalit bürosu dire1'• 
törü, şehrimizdeki tetkikleri sıra • 
smda. şehdmizdeki yapağı va.ziYe.~ 
nin üzerinde calıean ie dalreıerı 
ve bu arada 1o ve Oıma.nlı bankşlir" 
rınm depolarını da ıezmtıtir. ·' 
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bay~a~ı Od unun Bu·· yu·· k Rotu·· 
Bu h•ft•kl mU•••k•l•rll 

bUtUn lelllnbul d•v•UI 

Takdir Edebilmek 
Ç~kırcalı Mehmet Hapisten S~nra 

Sahalar vaktile hazırlanmadığın
dan pist çalışmalarına geç başlan -
mış olmakla beraber bugüne kadar 
teşvik ve şehirler arası temsili mü
sabakalarla oldukça iyi hazırlanmış 
olanatletlerimiz mevsimin en ciddi 
müsabakalarım bu hafta Kollejde 

Ormanlarımızın Kıymetini 
Ve Onları Harabiden Kurtarmak İcin Bu • 

Dağa Nasıl Çıkmıştı ? Çok Mii:him Yazıyı Dikkatle Okuyalım~ 

-·ÇIKAN KISIMLARIN 
HULASASI 

J883 senesinc:ıe Hasan Çavu§ a
dında bir zaptiye neferi istiman 
eden Çakırcalı Ahmet Efeyi vali 
N<l§it Pa§anın emrile öldürmüş
tür. Bu hıid~eden on sene sonra 
Ahmet Efenin oğlu Mehmet bii· 
1/Ümiıf ve ilk iş olarak babalığı 
Hacı eıkiyanın eski kansını ko

cası ve çocuğile beraber bir na
trıua meselesinden dolayı öldür
trıÜ§tü. 

Hasan Çcvuf bir delikanlı olan 
Calcırcalı Mehmedi bu yüzden 
tevki/ etmiftir. Mehmet her ıeyi 
tnır..,. etmektedir. 

bir yol bir çıkayım da gösteririm yapacaklardır. Aşağıdak1 makale c Vaşigton"da . 
ona ben! . Bundan 10 sene evvel Mister Bey- ayda bir neşrolunan (Forestry Nes 

Onda, Hasan ravuşu öldürmek ~ ker, Adil Giray ve atletizmi hisset· Digest) yani ormancılık haberleri, 
tariı mi.nasile bir fikri sabit olmuş- miş kimseler tarafından tesis ve adlı mecmuadan tercüme edilmiş. 
tu. Babasını öldüren ve anasına her sene haziran ayında icra edilen tir. Bu makale odunun ham madde 
o büyük hakareti yapan adam or • tstanbul bayramı ismile yidedilen olarak ehemmiyet ve değerini bun
tadan kalkmadıkça ona hayat Hakkı bu müsabakalar etmdiye kadar şeh· dan daha iki sene evvelki terakkiye 
yoktu. rimizde günü şaşırılmadan ve 1stan- ve keşfiyata göre izah etmekle be-

Çakırcalı Menmet, hapisten çık- bul, Kocaeli, Ankara, trmıir gibi at- raber ormanların mali hayat ve ik
tıktan sonra tzmirde bir gün kaldı Ietizm sahasında ileride mıntakala- tisattaki büyük mevkiini gösterdi
ve derhal trene atlıyarak ödemişe rm sivrilmiş atletlerinin iştirakile ğinden yurttaşlarımızı ormanlann 
hareket etti. Hapiste yattığı Uç se- yapılan yegane atletizm hareki.tı • muhafazası, orman koru yetiştirme 
ne zarfında hayatının pli.nını çiz- dır. işlerinde ve ağaç sevgisinde ikaz et. 
miş, ne şekilde hareket edeceğini, Şimdiye kadar mtiee8ialerinin T. mek üzert: tercümesi münasip gö
yanma kimleri alacağını ve nasıl şa- S. K. Din mUtterek çahpalariİe i. rülmüştür. Aşağıdaki satırlan oku, 
kilik yapacağını tamamile karar - dire edilegelene müsabakaların iyi yan her Türk ormanlan sevmeniıa 
laştırmıştı. . netice verdiğini gören Beden Terbi· korumanın alaç ve koru yetişt~• 
Çakı~ı Meh~et öde~ kadar , yesi Umumi MildtirlUğU, müaab&ka· Din en büyük vatan vazifesi olduğu 

beklemedı. ödemişten · bır ~yon lan himayelerle alarak ııer cihetten nu anlıyacaktır. Bu tetkikte en mü. 
Btanıar evvel Hacı ll~aa'8. trenden indi. Ça- evvelki senelerden Uatün oiması · . .. hlnı cilietlerden biri ormanlanmızın ter.et bJUla ---·~nwgda Wrl 
lılrı ı..d:!: :ı.:::1t!m::: ~ Odemiee- gitmemeainh Çin icap eden tedbirleri. aıdiniıı;a bize toprajımızm vermediği' petrol r. ta.Be ı aebebı, orada bulunan Hasan çav-1- ba§lannştır. Atlet.ismin ilerlemesin- muharrik kuvveti muadili gazollnl mek iaterlm. Çdn1d1 bu yüzden bd· .fııaanlar tarafından bll~ teker 
4ı. ıı:a!:"" ~....:.::u-::;; P ı;utJamamü: içindi. Daha dağ• de ııayirelniıı mUhlm rolll oldjwıu di! verebllwe@idir. Avrupa ve Jı,. yük~~ l#aç ltullanılmik mü: 7erlne ialllıW< olunaca..,.;. zaieiı 
laJl'etlen raPaen ~ tu- çıkmetm ~:uslan~!~a .. ~hğmıdaitmHaam gören tefkillt bu ilene yapılacak merika Kimya llimleri bir vakitten- vaffakiyeti hasıl olacaktır. Odunun ılikose'in adi pkerden daha kolay 
bdamamamnm bir aıebebini de bu .e&W11 ~ ~ ....... :ora • 10 uncu tatanbul bayramına tekmil beri ataç ve odunu da, kömür ve cellülosa tahvilinde her zaman~- hazım 'olunabilecelfni de ·söyliiyor. 
ahhepbkta bulaplar çoktur. sana rastlaY,Ul~· kendini tutama • tstanbullulan paruıs davet et .. demir gibi sanayii en büyük ham yük i.Srafiar oluyordu. Bu israf yuz- ~u ·bakımdan glikos pancardan ~ 

YIDe . maktan korkuyordu. Zira yapaca • mektedir maddelerindeıı biri haline getirmiye de 40-50 yi bulurdu. ~in bu son tihaal olunıtı ,eterden daha ucuz 
lıir -w ~yete g6re, ÇakırCah iı bir' ihtiyataızbk sonunda btttün • çalıfmaktadırlar ki bu suretle bir senelerde aülfat hamurunun fazla ~. Oıiun fikrince ..,ıf.. 

Ctln: . . gayelerine vedl etmesi ihtimali var- OtU bJUI ............. -. kere elden çıktık~ senra teWisl (a.tıl~) akaammdan alkol, sulfik lroae'un tropik memteketletdeki ıra .. 
~ qer aJdıiım pvalal1n ya- dı. Beden terbiyesi tatanbuı bölgesi k bil olmıyan demir ve kömir mad- amelıyesinin fazla mevadından da Jnlf 19keri derecesinde ucuz oıarı; 
adam salt Palaya vermeaeydtm, Onu ist8ayond8, bUibara hayab· atletizm ajanhpıdan: ~lerinin istihlaki azaltılını.t ola- muhtelif nevi reçineler çıkanlabile: iltihsali milnikündiır. Pi"ofelör o-

akıDı rıengbı olurdum:.· de~ nın k da d ynl 4/6/1939 n11-• eıw.n Fen balı ceği anl~ııldı. Di~r sanayide olduğu dundan diabet (mesane hastalılt) i: 
tir. sonuna a r yanın an a • r- euu er • caktır. "b" k 

mltun mıyan Hacı Mustafa karşıladı. çe stadında yapılacak olan ikinci ve Şimdiye kadar Amerika'da ajaç, gı 1 ereste sanayiinde de mümkün çin en muvafık bir gıda olan pentose 
CakırcaJı '::~ ~e ;:np~~ Burada, Çalnrcalı çetesinde ken- döi'dünctl kategori (GW kupası) odun yalnız· inj8 ve imal maddesi olan en büyük faydayı erde etmek . istihsal oluıiacalını da söylüyor. 
lan Diuhakemeıihmı niçin bÜ dere: disind~n İonra en bUYtlk rolU oynı- müsabakalarına gireceklerin kaydı kljıt ·hamuru olarak kullanılıyor. Şu gayesile odunun bilkimya mürekke- Pentoseden yapılan tAli istihsalleı 
ce dedikodu ve allka uyand.w.A • .:ı:; Y.an bu Hacı M'.tistafanm şahs· 2/6/1939 cuma gün\1 akpmı kapa- yeni düşüncelere göre ise -alaç ve batının ircama çalışıldı. Daha bun- ise renk, cill ve bu sanayide kıymeti 
kolaylıkla anlqılabilir. ~~u;:: lıakkıiıda da· biraz· mal6mat ver • nacaktır. odun mensucat, yiyecek, sanayi ve dan 30 yıl önce bile malCim bir ta· haiz bulunuyor. Şimdi de liginin 
Bele ,.._... İnek İcap eder. Bu Hacı Mustafa, Bu vakte kadar iaimlerinl atle • kimya maddeleri olarak kullanıla- kım asidler kullanarak odundan şe- maddesine gelelim ki: Bu madde 

Ö'IJJ.~· ~ırcaıı Mehmedin, yann ker alk 1 ist"h ı· ""mk"" ld 
uur gtııı hapisten çıktıktan sowıra fevkallde hunlilr tabiatli, zalim, tizm ajanbiuıa biJdirmemit olanla1' · caktır. Bir takım Avrupa memleket- ve 

0 1 
sa ı mu un ° u- şimdiye kadar odun hamuru yapı-

~oğraca soluğu dağda alacagın· 
1 

b"t· çirkin suratlı bir '&damdı. İçinde mUsabakalar& giremiyecelder. ve bu !erinde hususiyle Almanya.da mem- ğu biliniyordu. Cihan harbi sırasın- brken tamamiyle mahvolup giden 
lıyor v merhamet, insanlık duygusu namı- hususta hiç bir hak iddiasında bu- leket dahilinde ham madde elde et- da da odundan alkol çıkarılmıştı. bir madde idi ve bu ameliyede israf 
•- .... ~e~_na sert muamele etmek • J..a"kı"n bu""tu·· b am 1" ed od ...:n ~ na hiç bir şey yoktu. En büyük ci- lunamıyacaklardır. ınek, hariçten ham madde almaktan n u e ıy e unun olunan maddelerin üçte bir kısmını 
1U anlıyord birBundileman kazanacağı- nayetlert, t!n hunharca lelemekten BU BAFl''a ..,.A.PWT acawr kurtulabilmek i,.in yapılan fenni tet- % 3o kısmı faydalı şekilde elde kal- te~ı..n ediyoni Pr f .. B . ' 
.... ~ U'. dan başka Çakır- sonsuz bi k alırdı Çakı n. • ·~ n.n. -s makta idi. Yine usule göre odun o ;ıa- u. 

0 
eso.r ergıuş un 

'411 Mehmedin babalıgı· Hacı Eşkı". r zev . rcalı FUTBOL MAÇLABI kikler ve tecrübeler birçok mühim sözüne göre, bu madde odun kömü-
Ya da k Mehmet, onu daima bu gibi işlerin- Bed te b" . t ta b keşifler ve değerli ıslahat ile neti- tarzda tahvil olunur ki, odunun üçte rüne tahvil edebilir ve bina tahta-

bU 
endisinl kurtarabilmek için de k 

11 
rd B" k en r ıyesı s n ul bölgesi . . f k 'f iki kısmı ham odun şekeri üçte bir tUn servetini u anı ı. ırço cinayetleri f tbol ·anı _ da celenmıştır. Ancak bu ennl eşı • ları yapılmakta da kullanılır. Bu iç-

r~~ ve vanm yoğunu k d" · . 
1 

. u aJ ıgın n · kısmı da liginin olarak elimizde ka-~ya hazır bulunuyordu. en ısıne ış etmış, ve bilhassa birin~ Zl/
511939 

cuma.rt esi !erin en çok ve e~ parlak neticeleri timada profesör hazır bulunanlara 
O işkence yapmak icap ettiği zaman, mar·. yapılacak ağaç ve oduna aıt bulunmaktadır. lıyor. Odundan hiç bir şey israf e- odundan yapılmış lezzetli çikolata-

Zamanki mahkemelere hükfı • b ·r ~ dilmiş olmuyor. İmali bir kilogram ınet d u vazı eyi Hacı Mustafaya vermis- cBeynelmilel odun komitesiı. Comi- lar takdim etmiştir. Almanyanın 
sa ece bir reis tayin ederdi. ti. · Takslnı stadı: te İnternational du Bois'in himaye odun şekeri, hayvan besleme bakı-~· o tebrin muhtelif al alliy•t- Hacı Mustafa ayni zamanda fev- Vefa • Fenerbahçe. Saat 17.30; ve teşebbüsiyle 1936 senHI sonuna mmdan bir kilo nişasta gıda kıyme- Merkez Fenni teşkilitı müdürü olan 

1 ~ ".'°"8"Jl O§rafmJıın ve ileri ge. kalide nişancı idi. Attığı kurşun hak~m l~t Apak, yan hakemleri doğru Londra'da toplanan .Odunun tine muadildir ve bu da çok mühim- ~:;., ~~~a~o::.rıe:ı:~~:u~:nim~! :n nnden intihap edilirdi. Bu yüz- ~şa gitmez, zeybek tabirile bıçağın Halıt, Ga.lıp EzgUve ::1~det Gezen. faydalı surette kullanılmash konfe- dir. Çünkü ham odun şekerini he- deten ispata, hatta Profesör Bergi· 
en heyeti hakimenin vereceği ka- agzına nişan alsa kurşun ikiye bö- . 28/ (/1939 pazar gunu yapılacak ransında Profesör Friedrich Ber- men hayvan yemi olarak kullanabi-~a kanaati vicdaniye ve haki • r· . maçlar· lirsiniz. Bugün elimizde odunun mü· us'ü bile geçmiştir. Çünkü o Bertin· 

11;at k d unür, bu iki parça tartılsa yekdi. · giyus (Heidelberg üniversitesi pro- den Londra'ya bir Fort otomobilile 
a ar tUrlU menfaat h ı ğ · Tak-•- tadı rekkebatını ayırmak için bir usul da ve ırs ar enne mUsavi gelirdi. iMDi s : fesörlerinden) a.ı.acı, odunu yine bir -rol oynardı. ç G l t Ge 

1 
6 vardır ki; eskiden odun kömürü yap- gelmişti ki, bu otomobil odun gazı 

Ca akırcalı dağa çıkmıya karar a a a nç er· Demirspor, saat ham madde diye tarif etmişti. Son ile hareket ediyor, bu gaz da otomo· 
ai~ı kırcaıı Mehmedin muhakeme- verdiği z:ıman J·endinn ı·ık yarduncı 15,30. Hakem Adnan Akın, yan ha· yılarda Cellulose hakkında da çok mak suretiyle tatbik edilen usulden -uı Yapan h k mi · Şe çok iktisadidir. Eldeki usulde doğr'.l bil içinde kayın ağacl (Birch) yon-
...... k eyetten yalnız reis, ve oları:.k bu Hacı Mustafayı ı:u>l'mişti. e en vki Çanta, ve Sıtkı Er- şeyler öğrenilmiş ve maHimatın bir .galarınd~n istihsal olunuyordu. İki ~ dUrüst fazil H ~~ dan doğruya havaya dagılıp kaybo-
sı...-11._ ve etli bir zat olan acı Mustafa, Çakırcalıyı istas- ya. . kısmı geniş surette tatbik edilmiş ol- buçuk kilogram kayın ağacı bir litre 
-'"Gll Kantarağ Be k+ .... -G 

1 
lan kısım şimdi şeker oluyor. Geri beb ası zade Mustaf:t yonda iki atla bekliyordu. Çakırcalı şı "G9 a atasaray, saat 17,30 duğu halde, yine onun diğer mürek· gazolin hizmetini görmekte idi. Dr . ., onun tec d hak N · Bo kalan kısım, yani odun kömürü ve 

'tide k , ziyesiJıi istiyorlardı. a bu atlardan birine bindi. Ve be· em un sut, yan hakemleri kep kısmı olan Lignin hakkındaki Fon Monray odunun neler yapıla-
ırı ....... _ atı bir delil mevcut olma • haber dörtnala Ayasulug· ko""yUnu··n Şazi Tezcan, ve Faruk özerengı·n. bilgimiz ve tatbikatımız . henüz çok liginin olarak elde kalıyor. Bu da ~ berabe Şe f tadı kolayca bildiğimiz normal odun kö- bileceğini bu suretle göstermiye de 
.... 1. .. .. ~... r bu cinayetin Çakır- yolunu tuttular. re s : · azdır. Profesörün bu beyanatta bu- kanaat edemiyerek odundan hakiki 
-.q -.ou d Bo k mürü haline getiriliyor. Odun şeke-
hı..... uı an işlendigı-·ne emin Çakırcalı Mehmedin annesi 0 g-lu- z urt • Kadıköy Spor, saat lunduğu sırada Amerikalı alim Wil- 1 gazolin de istihsal edildi•ini ve bu· ""'«lutıuy0 ı .. ....a. 1.: 30 H k rini tasfiyede ileri gidecek o ursa- & 
eeıe,.,;_ r oıu""" Nihayet uzun cel • nu görünce hiç bir sevinç ve mem· "• · a em Rıfkı Aksay, yan ha- son Compton da Şikago'da milli o- nun yine odundan istihsal edilen ga-
beo .:_&&e hasonra Cakırcalı Mehmet, nuniyet alimeti göstermedi. Meh • kemleri Fikret Kayral ve Bekir Er- dun ve kütük fabrikatörleri için iç- nız alkol (hu~ubat alkolü) istihsali zolin ile karıştınlınca saf gazolinden 
C~-. pee malıkdm edildi. met, annesinin elini hUrmetle öptü. tanlı. timaında yıllardanberl Amerika fen de kolay bir iş halini alır. Yine odun daha iyi bir motör mahruku vücude 

"8 d&;-qaı Mehmet muhakemeler- Kadın sordu: Anadolu hisarı - Beylerbeyi, saat adamlarına anlatmak istediği bir şekerinden maya, gliserin ve daha geldiğini bildirmiştir. Dr. ayni za. 
ldç ,,_ erı dolaplan iyi bildiğinder - Damdan çıktın demek! 17,30.Hakem Sami Açıköney, yan meseleden, yani ·odunun cihanın başka tahammür maddeleri çıkarıl- manda kimyevi muamelelere lüzum 
ti....... ~ •-ı.. - Evet ana! hakemleri Necdet Gezen ve SeIA-: her tarafında ve her işde kullanıla- dılı gibi hususi kristallandırma yo- lm k izin bil ~e intizar ııor, •·•ım~akWle ne- - Dağa ne vakit ...... a--'--- "· .Abl. auu cak bir ham madde olmak kabiliye- luyla glikoz da istihsal olunabiliyor.' görü e s ta . odundan men-
-..htte ı.....- yordu. Kendisine ~ Ç6IUQll Uy cProfesör sözünün burasında demiş- sucat elyafının hem de ticari işlerde 
M&ı..--... -. aene hanaa m-"'LA- - Hazırlıklanmı bitirir bitirmez. Yeniden eeaJaadmlaa fu•L-ı-.ı-- tinde bulundqundan bahsey or- kullanılabilecek -raitle nasıl ist.ih· ~~-' tebu~ _.. ..ıı.uawu ...,.,__. lbor tuarı tir ki: Eğer mesell domuzlannızı lr' ~ ...._. ""6 ec1W11.ıw zaman da - Yapacajın eeyi biliyorslııı de. Beden T~esi Umum ... "dUr. du. Bu zat sigortacılar l a • sal olund .. A-.·nu da anJa+ ...... ..t .... Dr. ---.u ....... uaa• &.ıı ..,. -:f' .mu tahta d"" bu odun tekeriyle besliy~ek olur- ""6"" .... ""._ 
.,. __ -:.- 'lt&l'armadı. Zaptiyelenn· &1& mi? IUfU, iftirak ettikleri m~·saba;-La • nm yanmaz ve tutuşmaz oşe- tabii odunun bir takım in-at ve 1-- -..ııaa .... , 1111 .... k inıkA- sanız karıılığı olarak yal ve eti, ya- r-
0.....a -u-ddeu ualu hal'WA gı"tti. Ve - Evet ana! lardald suihareketlerinden dolayı meler vücude getirme euıına mallt ,.,,erinde çok elve"'•li olarak --~ - r- od k" ni insanı besllyecek bütün unsur-. ~ • .,. 
lb..ı.l.8 ~tiniıi bitmesini .bekle- - tik önce babanı öldUren veba- Fenerbahçe klUbUnden P--"ı 6, kanaat etmiş oldutunu, unu ım- kullanıldılını illve etti ve dedi ki: 
-, ~ llAU .... b akta h ları cem etmiı olan maddeyi odun-
Oç · na o btlyUk hakareti yapDU§ olan HUsamettin'i bir ay, Galata Genç- yevt muamelelere ıA i tutm • u- .-Odun bazı hususlarda demirden 
~.L. ilene IOııra da ha Hasan çavueu geberteceksin! lerden Sabit'i 1, De-'-pordan Re- susiyle çürümesine mani olmakta dan istihsal etmiş olursunuz. Bu ise daha sert ve mukavemetlidir. Çok 
~o Pisten çıktt. Gebe b' lllil.., d ilA 1 pek mühim bir muvaffakiyetfr:-. 
"'llQ11 .. laınankihtlaıı teamwe g:re mah- - rteceğtm ana! ce 1 1, Kasımpaıadan MUmtaz'ı, çok ileri gidildiğini e nve eye- .. x. mükemmel bir tecrit vasıtasıdır ve 

...._ u ... 
1 

hta Çü. nkü b~day yetiştirmiyen, yağ 
" eeıt..~ - Uhlll ıöraıeceı.. olur • - .1.91erini çabuk bitir ve IU l&net Bozkurttan L&disllv'ı bireray mu- miştir. Onun dediğine göre ta o- ev inşaatında tekrar kulla11ılmıya ı ..... · --uıuı a h rif" bir akka akt elde edem iyen bir memleketin yal-
'""'111. bette Uriainin affı ca- e ı an evvel temizle! F.ğer o- v t boykot cezaslle · tecziye et- dunu çürümekten ve yanm an ktedi başlamıştır. Hususiyle ellstikiyetli 

nun geberdiğini görmeden ölürsem mittir. korumak için tatbiki mümkün 70 nız ormaniyle yaşamıya mu r o- olduğundan yol yapmakta da kulla· 
de~ MeJını yarın ahirette lld elim yakandadır. f.tubul GGretciJeri Aakarad• muhtelif kimyevi usul vardır. Wil· lacatını gösterir. Uzun uzadıya yap- nılmaktadır. Bu yollar, eski devrin 
~ ~tı ÇOk :a ~~~~ Delikanlı hiç cevap vermedi. feto Ankarada yapılacak Türkiye gU- son Compton içtimada hazır bulu- tığım tecrübeler ve tetkikler bana Corduray denilen yollarını hatırlat-
~..: ~ ile f ... 1_ ·~ .... -. aradan on döıt sene g""'wniaU ki ret birinciliklerm· e ,~ ... edecek nanlann önünde böyle muamele göstermiştir ki: Bir acre (dört dö- maktadır. Odunun haiz olduğu daha 
~ ile f -. kon111maz, hiç -~- •""- d f 1 · ik ) · --.. l'an.~ ~Yet tesis et _ mütemadiyen ayni telkin altında olan milli ve İstanbul takımı güreş- görmüt keresteden yapılmıı bir ev nüm en az a arazı m yası genıs- başka bir takım havas onun otomo-
l!e ıt;~ ~ Onu hapishane- bulunuyordu. On döıt sene evvel çileri dün akpm Ankaraya gitmiş- modelinin alevler arasında yanma- liğinde bir ormanda ayni genişlikte billerde ve vagonlarda da kullanıl-
~'wc lllahkt\mı babası, Hasan Ç&V\11 tarafından na- terdir. yıp kaldılı tecrübesini de yapmıştır. sürülmüş arazide yetişeeck mevadı masını çok elverifli kılıyor. Odun, 
' 1' l?e -~da pek sev • ~ kılarken arkasından vurulup öl Dr. Compton cihanın bir Cellolose gıdaiye kadar gıda maddesi yetife- çelik veya daha bafka maddeler gi-
e- ILl'lıl ba ı-1.. • Hatıl o za- dUrilldtlğilndenberi anneai ona her lnglllereye V•l•n• devrine girmekte olduğunu, muaz- bilir. Lakin bundan daha mühim o- bi yorulmaz. Onun için me1ell tay-
,:-'°., IM.ı... P...aanede bulunan »- .. n. lh "kli ~-' d ~ r-uıvl&Zl duı no- •U&& gabuk bllyUyUp adam olmasım r•Oall •rtb zam bir sanayi devresi açılacağını, lan bir husus vardır ki, hu da orman yarler ,Ub yüksek tızyı ~er e 
·~" k-,u_,, . a dakl zat bir iki ~ Has ı lm Lt d B ·· 1 --ue alay da 

8
.._
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_ ve kız- e an Ç&VUfU öldUrmesini telkin Muhtelif ihraç maddelerimizin cellülosun başka her nebattan daha ağacından bu gıda maddelerinin is- de çok kul anı an. a ır. oy ece o-
~ ediyordu. İngiltereye yapılmakta olan sevki- ucuz olarak odundan istihsali kabil tihsali daha aı zamanda, daha ucuz C!un yeni yeni sanayi 1'lerinde kul· 

~~ Yalııız annesi değil, diğer akra- yatı günden güne artmaktadır. Son olduğunu da anlatmıştır. Yukanda ve nisbeten pek az mesai ile istihsal lanılmıya baılanmca, ormanlar -ye-
~ --:dece auauyordu. Ağ. balan ve tanıdıkları da ondan ayni günlerde c Valane. palamut hul&sası bahaettilimiz Londra Konferansın- edilebilmesidir. ttpneleriyle keırllmeleri tevzin edil-
- ıt, tt,_ ~an yegine aö11:: hareketi bekliyorlardı. Ona bakan için bazı talepler yapılmıya başlan- da Profesör Bergius şu sözleri de Profesör Bergius işin daha ileri dili takdirde b«lyi.\k menfaat ve ti· 

ta tdnnadımı nedi- laer ytls, adet& •Ha.san çaVUlu ne mıştır. Bunun üzerine İzmirden e- söylemittir: cOdun ve ağaçtan kim· götürülerek ham ajaç ıekerinden caret membalırı olacaklardır. Hal· 
,;:- te..lim oldum da vakit }Udtlreoebhı?. diye soruyor- lıeınım(yetll_1µretı.i ihracat baıla- ya uaullerile istifadenin pek mühim büyük bir kısmının krist..alize gli- b~,ıimdiye kadar ormanlardan bu 

.... ......... Jl.ı. i1L ,• ..!. (0..aau ~)" DllfÜI'. / r' ------ bir meHle oldujuna dikkatinizi çekj kose'a tah'riJ edflecelfni Ve bunun_ • (Soa• 1 DCI aarfacla) 



.. ,, ..• ~ENISASAR 

Bugünkü Medeniyette lfYili.mt AJAHP#Ml" S it A . D . 
Od B.. ··k R ı·· .- - . u an zız evrı 

(B•tta~.~~~•d•) ~=~slow oxalide~t ~ik, Sıvas imar Pl&nı Başpehlivanları 
istifade edilmiyordu. Ormanın geliri Ethl-alcohal müdavatta kullanılan K a b u 1 E d ı· 1 d ,. Akk 
ona yatırılan paranın % 2 1/4 mik· Creosete ve bağcılık mütekaiti bo- - oyunlu Kazıkçı Karabekir-
tanan baliğ olabilmesi ıidi Bu.gün bu yalar, odunu muhafaza müstahza. 1 
nıslıeti 3 1/2 hatta dörde çıkarmayı ratı çabuk yemek pişirme tuzu lnıaata Sar' atle Başlanacak. - 5'1 - . YAZAN : SAMI K ARAYE L 
ümit ediyoruz. Dr. Fon Munrey şu Gwakol diş macunu, odun hömü· • 
aşağıdaki beş sebep dolayısile odu- rü Furfural acid Pyrocatechin, D ·v • ~ J • Su G f • ·ı k B k • • V • • d •• S 
nun maden kömürü ve demir gibi Butyye Alcohol Grosole Pyrogallol l rl5 t! Yl e lrt ece , e ırın UCU U ır ım 
ana ham madde ve' onların yerine Glwcese Manose Xylos'dır. 

kaim ohı.ıcğını ileri sürmüştür. Bilhassa odun hamuru ilerdeki • ~ ı Gı.bı· Olmuştu 
1-İ~~aat işlerinde kullanılmak, işler için büyük ümidler vermekte- • 1 
2 - KuV\·et kaynağı olmak, dir. Bugün Birleşik Amerikada ya- l' 
3 - Mensucat ham maddesi ol- pılan hamur ile kağıdın % 95 mik· 

mak, dan odundur. Ve hiçbir ziraat ne- Kendi Kendisine Yaptığı İdmıın 
Yarıyordu 

4- Gıda maddesi olmak, batı oduna rekabet kabiliyeti gös-
5 - Kimyevi ham madde oimak tenniyor. Bir nesil içinde odun h1- Ona Çok 
İşte bu kaynaklar Avrupa şima- muru istihlaki % 300 artmıştır. Bu 

Hndeki orman memleketleri için o da en çok r.eşriyat ambalaj kağıdı 
k dar faydalı olacaktır ki. o memle· kullanmanın ve sairenin çoğalma

ketle..-in artık sıcak memleketlere sından ileri geliyor. Bu iki sene ev
ihtiyaçlan ka_Imıyacaltbr. Forestry vel Birleşik Amerika'da kağıt ha
News Digest (ormancılık haberleri) rnuru sanayii bir senede 12-15 mil
mecmuası Dr. Monray'un bu sözle. yon Gord bir nevi eski İngiliz odun 
rini naklettikten sonra diyor ki: Şi· ölçüsüdür ki takriben 3 arşın boyu j 
mali Amerika ·Birleşik Devleti mem- ve bir buçuk arşın eni ve irtüaı 
lekeileri ham madde işinde Alman· olan bir küme teşkil eyler, odun 
ya kadar sıkıntıda olmamakla be· sarfedilmektedir. Orman idaresi bu 
raber çok kuvvetli binalar yapılaca- mikdann 25 milyon Cord çıkaraca
ğmı tetkikten geri kalmıştır. Madi- qını tahmin eylemektedir. Bu ise 
sondaki orman mahsulleri Jaboratu- 1000,000 acre yani dört buçuk mil· 
arı bu tecrübelerde ileri gitmiş, son yon dönüme yakın bir orman de· 
üç yıl (beş yıl) i~nde cins ağaçlar· mektir. Rayon sun'i ipeğin de bu
dan 600 kadem (200 metreye yakın) gün % 75 i odundan % 25 i pamuk 
irtifada radyo kuleleri, uzun köprü kırıntılarından yapılmaktadır. Bu 
kavisleri ve geniş dam inşaatı ve sa- pamuk elyafı pamuk tohumuna ya
ire yapılmıştır . .Madison orman ınah· pışık kalan ve ziyan olmıya mah
sulleri Iaboratuarı direktörü Cerlile kum kırıntılardır. Bu işde iyi pamuk 
P. Winsol geçenlerde odunun kim· kullanılması pek pahalı geldiğinden 
yevi muamelesi ve kullanıldığı işler yukarıda söylediğimiz pamuk kı· 
hakkında elde edilen ıslahata dair rıntılan da sun'i ipeğin pek fazla 
malumat verilmiştir. Ona göre bü- istihlılkine karşı cüz'i miktarda kal· 
tün odunları % 20 den % 30 a kadar dığından ilerideki tezayüd için de 
ligninden % 45 e kadar cellüloseden gene oduna başvurmak lazım geldi
mütebakisi de en çoğu cellülosa ği meydana çıkmı~tır. 
benzer bir karbohidrattan mürek- Odunun mayi mahrukat şeklinde 
kep addedebiliriz. Bundan başka bir kullanılması meselei mühimmesine 
kaç ev mürekkebata birleşmiş gelince, gene Birleşik Amerika'nın 
{mcthyl-alkol) gibi bir iki kimyevt Modison U.boratuvarı direktörü 
madde grubu da vardır. Sellülozdan Winslome diyor ki: Motorlarda ya
kağıt, sun'i ipek, cellophane, toto~- kılmak bakımından gazolin ile pek 
raf filmi, sun'l ipek, lake ve patlayı· ila mukayese edilebilecek bir mev· 
cı maddeler yapılıyor. Mürekke· kide bulunan Ethl olkolu bugiin « a· 
battan selüloza benziyen madde de litede Sanavberiye Conifer'lerden 
metil alkolil ile asit ve asetik'in bir Kord Cord odundan 20 galon ola
başlıca membaıdır. Odunun hücre- istihsal edilebilmektedir. Ve bir ga
rini biribirine bağlı tutan lignin lon için maliyet fiyatı da 20 çenti 
maddesine gelince bu henüz bir geçmiyor. 
kimya sım halindedir. Bunun ne· P etrol menbalarının gitgide azal
lerden mürekkep olduğu ve ileride masına ve yeniden yeniye pek az 
bundnn neler yapılacağı bilinmiyor. petrol kuyulan bulunmakta bol mu
Şimdilik ligninden yalnız pek mü- vaffakiyetler göstermesine bakılır
him olmıyan odun müstahsalatı elde sa nihayet gazolinin en az galonu 
edilmektedir. Bu söriin iki sene ev- 15 çent istihsal fiyatına mal olaca
velki \•akite ait olduğu yukarıda ğı söylenebilir. 
söylenmiştir. Bu iki sene içinde Al- Gelecek senelerde Amerika or· 
manlann ligninden neler yapmıys. manlarının metrolarının motörleri· 
mu\~ffak olduklarını bilmiyoruz. ne alkol yetiştirmek üzere muazzam 
Bu cihet tetkike şayan olabilir. (Mü- mikdarda ağaç yetiştirmek sahnesi 
tercim). olması çok muhtemeldir. Eğer bu 

Odundan istihsal edilen kimyevt ı ormanlar iyi idare olunursa lhtiya
maddeler arasında laboratuar direk- cm iki mislini tatmin edebilir. 

\'akında yepyeni bir çehreye bilrllnecek olan 
Sıvasta büyllk bulvar 

Sıvas, (Hususi) - Nafıa Vekaleti 
Şehircilik mütehassıslarından Dok· 
tor Vohner tarafından hazırlanan 

şehrimiz imar planı Belediye Mecli
si tarafından müzakere ve tet.
kik olunarak kabul edilmiştir 

Kıymetli mütehassıs plan hak
kındaki raporda çok ku\ıvetli esas
lara istinad ederek şehrin bugünkü 
ve yarınki nüfus, yayılma, fabrika, 
iskan, çarşı, ticari ve iktisadi vazf. 
yetlerine göre alacağı şekli munta
zaam bir surette tanzim etmiş bu
lunmaktadır. Şehrin müstakbel i
mar planının yapılıp belediye mec
lisi tarafından kabulü halkı çok 
memnun etmiştir. 

Plim Nafıa Vekaletinin şehirci · 

lik mütehassısı yüksek mühen
dis Hilmi Baykal tetkik etmek· 
tedir. VekBletin tasdikinden son· 

ra bugünlerde şehrimtze gönderile
ceği aynca haber alınmı$br. Ve bu 

il 8G 88 

yıl içerisinde planın ilk kısımları ü
zerinde istiml.ik, in~aat işlerine SÜ· 

ratle başlanacaktır. Bu suretle güzel 
ve tarihi Sıvas yakın yıllard·a Orta 
Anadolunun en verimli bir yeri o
lacaktır. 

Abdurrahman Naci Demirağ 
Memlekete birçok hayırlı işler va 

yardımlar yapmak suretile yurduna 

bağlanan Divriğin yetiştirdiği de
ğerli hemşerimiz ve mebusumuz 
Abdurrahman Naci Demirağ DiV'
rikten gelmiş ve iki gün kalarak 
Ankara ya dönmüştür. Haber 

aldığımıza göre Abdurrahman Na
ci Demirağ bu kısa seyahat i içinde 
Di\'riğin su iht!yacını karşılamak i
çin teşebbwlere başlamıştır. Bu ha. 
ber Divrikte büyük.sevinç uyandır· 

mıştır. Su tesisatına yakında blişla. 

nacaktır. 

NP.set Nafiz 

Bir Köy 
Muhtarını 
Vurdular 

j Bir Türk 
' Kadınınnın Yük
sek Hamiyeti 

Gönen, (Hususi) - Bir haıtadan 
beri havalar sıcak ve rüzgarlı geç· 
mektedir. Yağmursuzluktan buğ
daylar ve arpalar sararmıştır. Ha
vaların bu vaziyeti, Gönende buğ
day ve un fiatlarının yükselmesini 
mucip olmuştur. 

Y aralama 
Akç_apınar köyü muhtarı Hasan 

Çavuş ile Könertin Rüstem mahalle
sinden Arif, Halilin kahvesinde is
kambil oynarken kavga çıkarmışlar 

Milis (Hususi) - Miliısm Hoca 
Bedrettin mahallesinden Fatma Ka
ragülmez iki evi ile zeylinliğini ve 
400 liradan ibaret nakdi mevcudu
nu Tayyare Cemiyetine terk ve te
beı rü etmiştir. Bu hamiyetli Türk 
ana&ınm havalarımızın çelik kanatlı 
kartallarına gösterdiği bu şuurlu a
l.Aka büyük takdirle karşılanmıştır. 
Var olsun ... 

( RADYO p R O GRAM ı J~htarHasança. 

\'UŞU bıçakla dört yerinden yarala
yıp kaçmak istemişse de jandarma
lar tarafından yakalanmıştır. 

CUMA: 26/ 5 9~9 

12,30 Program 
12,35 Türk müziği • PL 
13,00 Memleket saat ayarı, a· 

jans ve meteorolojji haberleri 
13,15-14 Müzik (Senfonik mü-

zilt • Pl.) 

18,30 Program 
ıs.~ Müzik (Operetler - Pl.) 

19,00 Konuşma (Haftalık spor 
ser\'isi) 

19,15 Türk mtiziği (Fasıl heye
ti) 

20,00 Memleket saat ayarı, a· 
jans ve mcteorolojji haberleri 

20,15 Türk müziği 

1 - Osman beyin Hüzzam peş
revi 

2 - Musullu Osman beyin HUz 
zam şarkı: (Ne§eyabı lfltfun) 

3 - Etem efendinin Hüzzam 
6arkı: (Eş1d çeşmin) 

4 - !sak Varonun Hüzznm ~&r· 
kı: (Bilmem bende nasıl) • 

5 - Ahmet Rasim beyin Segah 
§arkı : (Benim sen nemsin) 

6 - Ayaş türküsü (Ayva çiçek 
3Çllll§) 

7 - Sndettin Kaynağın MulıaY.· 
~er §arkıc (Seni eY, dil) • 

8 - Sadettin Kaynağın Muhay. 

yer &arkı: (Adına and içerim) 

9 - Lem.inin Uşşak şarkı: (Ru 
hunda. buldum) 

10 - Le.minin Uş§ak şarkı: (Ne 
ler çektim neler} 

21,00 Konuşma 

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

21,25 Ne:.qeli plaklar • R. 
21,30 Müzik (Riyaseti CUmhur 

Fil. Ork. Şef: Praetorius) 
1 - Ermanno Wolf • Ferra~ı: 

Divertimento Re majör, op. 20. 

a) Variazioni su un tema caıl· 
riccioso 

to 

b) Canzone Pastorale 

t). Siciliana 
~) Final, Rondo 

2 - Adnan Saygın: DiverUmen 

3 - Claude Debussy: La mer. 
a) De l'nube a midi sur lıı. mer 
b) Jeux de vagues 

c) Dialogue du vent et de la mcr 

22,30 Müzik (Melodiler) 

23,00 Son ajans haberleri ve ya· 
nnki program ı 

23,16-24 Müzik (Cazbaııd • Pl.) I 

NEDEN 
Bütün mütehaısıs diş tabipleri 

RADYOLİN 
Dit macununu tavsiye ediyorlar 1 ÇünkO: 

• 

RADYOLİN 
Dişleri beyazlabr. Diş etlerini 

kuvvetlendirir. Diş 1 erin 
çürümesine mani olur. 
Ağız kokularını def eder. 

Sabah, öğle ve .akşam her yemekten 
sonra günde üç defa fırçalayınız . 

1 
Muhtelif sergilerden ~ 
18 diploma, 24 altın ~ 

madalya l 

daima kuUanınız. 

ı 
kazanmıştır ~ 

~ 
~ .., 

.................... ~~!2!!!!!!11 

------~--· 
u~<ltrnıyalırn ... birçok lafzenlikten 1 

ve gülüp alay ettikten sonra, Edir· 
neye varmışlardı. ı 

Edirneliler Ali Beyi pehlivanlari· 
le, saraya mensup haremağaları ve 
padişahın başpehlivanlarile gel
diğini görünce davul zurnalarla kar
şıladılar. 

Edirnede birkaç giın kalscaklardı. 
Zavallı Bekir bir türlü idman ynpa· 
mıyordu. Kiminle idman yapacaktı? 

Yalnız; zeytinyağile yağlanıyor .. 
vücudünü sabah akşam güzelce ma
sajlıyordu. 

Sonra; ustası Arnpoğlunun vak. 
tile .kendisine gösterdiği vücut id· 
manları,nı ynpıyordu. 

Sabahlnrı, duvara tek kolla yük
lenerek şinav hareketleri yapıyor .. 
iskemleden at1ıyar.. dağa çıkarak 

durmadan koşuyordu. 
Bekir, idmanlarını kimseye gös

teı·miyordu. Yalnız her nasılsa bir 
gün Ali Beyin kahynsı Bekiri du
varda bir deli gibi çalışırken gör
mıştı. Mademki, yakalanmış ,.e gö-

- Bekir, ne yapıyorsun? 
Bekir, ne cevap vereceğini şaşır· 

mıştı? Mademki, yakalanmış ve gö· 
rülmüştü, saklamadan ce\•ap verdi: 

- İdman .. . 
- Bu nasıl idman böyle Bekir ..• 
- İşte; kendi kendime uydurdum. 

Görüyorsunuz, odanın ortasından 

gerilerek tek elle du\•ara çullanıyo· 
rum ve tek kolumun üzerine \'ÜCU· 

dümün bütün ağırlığını vererek 
yaylıınarak düşüyorum. Ve bu hare
keti, sağlı ve sollu olarak elli, yüz 
defa yapıyorum. demişti 

Kahya; Bekiriıı bu zavallı haline 
acımıştı. Hiç böyle budalacasına id
man olur muydu? .. 

Bekire, gül~rck şu mukabelede 
bulunmuştu : 

- P eki, bundan ne çıkar? Delice 
bir hareket bu ... 

BekiJ, sükunetini muhüfaza ede . 
rck cevap vermişti: 

- Ne olacak? Fıkaranın idmanı 

da bu kadar olur işte ... 
Birkaç gün Edirnede kalan Bekir, 

bol gıda alarak kendini daha ziyade 
beslemişti. Gizli olarak ta durmadan 
vücudünü ktmdi kendine yağlayıp 

masajlıyor, atlıyor, dağlara çıkıp 

bayırlara doğru olabildiğine koşu • 
yordu. 

Bekir. artık sırım gibi olmuştu. 

Nefes kabiliyeti çok yükselmişti. Bi
leklC>ri, pençeleri ndam arıyordu. 

Bekir; Pınarhisarı ayanı Ali Be· 
yin çiftliğinde \'e yolda az zaman 
içinde yorgunluğunu dinlendirmiş, 

' mayalı \'e çok kuvvetli olan vücudü
nü yine az zaman içinde aldığı bol 
gıda ile toparlamıştı. 

Zaten Kırkpınara birşey kalma
mıştı. Edirneden sonra Cesir Musta
fa Paşaya gideceklerdi. Kırkpınar 

da burada bulunuyordu. Hemen he
men burosı Edirneyc yarım konak· 
lık mesafede bir yerdi. 
Kavasoğlu ile Arnavudoğlu yağ 

idmanlarını muntazaman yapıyor· 

lardı. Hattiı; Edimede konakladıkla
rı zaman bile bir kere ve son olarak 
bir idman daha yapmışlardı. 

Ali Bey Bekiri çok sevmişti. Ses
siz, muti bir adamdı. Onu yanından 
ayırmıyordu. 

Ali Beyin maksadı temelli olarak 
Bekiri çiftliğine almaktı. Fukara ve 
kimsesiz olan bu adama bir pehli· 
van ~ibi değil, bir çiftlik hizmetkfırı 
gibi bakmak ve onun vücudünden 
istifade etmek niyetinde idi. 

Edirnede Kavasoğlu ile Arnavut
oğlu son idmanlarını yaparlarken 
Bekir de kilhya ile beraber idmnnı 
seyrediyorlardı. Ali Bey de orada 
idi. 

Bekire sormuştu: 
- Bekir, nasıl pehlivanıarr .. L.or· 

lu değil mi? .. 
- Evet; zorlu pehlivanlar ... 
- Hangisi daha pehlh'an dersin? 
Bekir, Arnavutoğlunu göstererek: 
- Ağam, doğrusu bu adam çok 

pehlivan ... Okkası az. amma, güreş~ 
çok lyi biliyor .. . 

- Söylediğin doğru ... Fakat; Ka· 
vasoğlu da yabana atılır pehlivan 
!ardan değildi:-. 

- Evet; ne de olsa okkalı ve kuv· 
vetli bir pehlivan ... Lakin Arnavut· 
oğlunun hali başka; glireşe gir~\eri 
ve tutuşları çok ustalıklı ... 

- Oraı;ı öyle ... Fakat Sultan A· 
ziz efendimiz Kavasoğlunu daha 
ziyade tutar ve sever . .. 

Bekir; gerek KavasoğluRun ve ge· 
rekse Arnavutoğ1unun idman güre· 
şini görerek her iki pehlivanın ne 
derecede olduklarını yakinen gör· 
müş ve tetkik etmiş bulunuyordu. 

Bekir, Kavasoğlu Koca İbrahiınİ 
darplı ve haklın bir güreşçi olm\ 1: 
üzere tanıdığı halde Arnavutoğlun'.J 
başka kıymet vermişti. Onun çe\•ik· 
liği ve güreş tarzı büsbütün başka i · 
di. 

Hatta, A.rnavutoğlunu kendisine 
dah a t ehlikeli bir hasım olarak seç· 
mişti. Şaka değil, bu pehlh·an yet· 
miş beş okkalık bir gövde olduğı.ı 
halde yüz yirmi okkalık Kavasoğ· 
lunu meydan yerinde solutup du;ı1 • 

yordu. -ıum •ar~· 

lstanbul HalkTtyatrosu 
KENAN GÜLER 

bahçesinde 

Bu ıcce 

DENGİ DENGİNE 
Jt.. 

EGE TiYATROSU 
geçenaen: temsiller 

verdiğiyazlık tiyat· 

rolarda Haziran· 

dan itibaren temsillerine başJıyot 

Güzelliğiniz lcin 

~ " 

KREM BALSAMİ~ 
KANZUK 

Biltün dünyaca t akdi.t edil
miı sıhhi ~xellik kremleridit 

Gece için yağlı, gündüz f çill 
yağsız baliı acıbadeıP 
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. Mücevher Satışı 
lstanbul E:mniyet Sandığı 

Mü.dürlüğünden : 
~andıkça 

<ahmin 

Te h" o ş ır osya Hesap Borçlh• Rehnin ciasiı 
edilen 
kıymet 

Lira ~· No. No. ııun adı 
----~--~~~~~--------~~~~~--------~--

260/1 38 
260/2 

/1069 64867 Fatma 10 Bir pırlanta iğne 
Bir altın saat 28511 38j;40 > > 15 

2
8512 

57414 Emine Ratibe Bir roza madalyon 15 
- > > > Bir altın hurda bilezik 5 

357 -.. 38/1326 88449 Feridun Bir altın kol saatı. 40 
_?58 38/850 81122 Fehime İki altın b~- 30 

_:59 38/922 81921 Adnan Bır çift roza küpe. 30 
~:~~~ °38/938 822'71 __ ~eik::-a_t_,,,_..._,_.,K.,.ı-rk.;_bır-· -b-ıç_alr_;_ _____ .;..;._ 

360/
3 

> > Beş kupa 
360/

4 
> > > Bir çay süzgeci 

360/
5 

> > 'Sir şeker maşası 
360/6 > 1 > .üç kepçe 
360/7 > > 1 Yirmi pasta bıo;aa 
-~::;--~~>~....,_:..' -~.....:ı:..__.. ___ Y!;!:etmiş çatal 

361 38/978 82317 zı·ya B. l ır a tın kol saatı altın bile-
40 35311 zikli (Kapağı kırık) 

38/995 82547 Fah;r-- Bir altın hurda saat 50 
363/2 
3f6644:ı;;1~~>~":"-~> ~ ..... ~>;.... ___ ..;E=lli adet nazarlık_al_t_ın_ı_. ___ 80 

38/1018 B2901 Vehbjye Bir ~ıtın saat. 15 
36412 
---~~~;:->~:--~>~~~.:;> ____ ,:;B~i~r altın saat. 8 
-~65 38/102~ 83007 F ~ .... atma Bir pırlantnlı yüzük. 30 
~::~!38iiô42 83363. Cemil~ 'f3ir pırlantalı yfuiı-.k-. _____ 1_5_ 

366/3 : ; -... > J3~r pırl~:alı yiizl:'- "' 15 
366/4 ' ~ır roza ıgne ~ ıo 
366/S : > • pir çift roza küpe 5 

10 366/6 > > > Bir altın bilezik saati.; 
367/ı 38/1056 > J) -'! ~ > __ > _ _ _ > _ _ ____ ~3 -
367/2 > 40858 Hadiye Bir roza iğne. 15 
367/3 > > > Bir pırlantalı iğne. 15 

3'6811 38/1074 6~42 ru.ı:i > __ > ___ > ______ ıo_ 
368/2 > Dört pırlanta diiğme. 20 
- > > Bir elmaslı tabaka. 100 
SG9/ı 38/1089 78680 Halide -- -
369/2 > Bir altın kolye 65 
- - > > Bir altın bilezik 25 

370 38/11%73679N · - -31
11

-
1 381 

acıye _1ki altın bilezik. 65 
1167 78544 M ff - --uza er Bir pırl~talı-pantantif (Bir 

371/2 
371/3 
371/4 
371/5 
371/6 

374/1 

> 

> ' • i 

taşı yok) 
l3ir pırlantalı iğne. 

. Bir çift roza küpe. 
: Bir altın saat. 

:t i 
> 1, Bir çift elmaslı kol diiğmesi. 

37 ;
133 

> > • ' Bir çift elmaslı kol düğmesi. 
63067 ZihJl~· "'"'... Bir pırlantalı iğne. 

~ 

874/2 > l3ir roza iğne (parçası kırık 
374/3 > > > • ve bağlı) 
374/4 > > > 

1 
Bir roza iğne. 

60 
ko 
10 
60 
10 
10 --80 

50 
eo . 
l5 374/5 > :ı> > .J Bir roza maşallah. 

B.7 ---....!7S-~>43fi~~~>:;ı::;h:"...., __ ~B~i~r~p~ır~l;an!~t~a~lı~y~iı~·:z~.ü~~~·-----___:·~2~5-6/l 38/278 64383 < Mevhib~ B · lw 1 37612 > ~·. ır pır an ta ı iğne. 130 
176/3 > ' > • Bir roza iğne. 
876/4 > , , 'Bir çift roza küpe 

25 
so 
20 376/5 , > • Bir çift roza küpe. , 

> > Bir roza tektaş yiizük (taşı 

376/6 > > 

37617 > > 

3'16/8 > 

376/9 > 
> 
> 

ı 

' 

> 

"'j . 

. 
> ' 
.. .. ~ 

377 38/3_33_ 6_3_1' 3Mfikyyen 

~~-;-;/l:--3-8-/9_5_5-73-f .>2 Bahriye 
,.. 

kağıda sarılı) 120 
'lir pırlantalı yüzük (12 taşı 
noksan) 25 
Bir nırlantalı yüziik (bir taşı 
noksan) 10 
Bir altın saat (Kulpu yok) 20 
Bir altın şadlen. 7 
Bir roza hurd-a·-ı-.ğ-n_e_(_y_e_d_i _ta_ş_ı ___ 

noksan) 

Bir çift roza küne <Birin.in or
tası noksan} 

50 

, • >. Bir roza iğne. 

ES 
' YEN 1 SA 8 A İf 

- 
•• • • 

derece 

7 

r 
1 

l 

~y1., 1 ' 
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Yarım litrelik şişesi perakende 100 kuruşıur. 
SATICILARA 0

/o 10 TENZİLAT Y APILIR. 
İnhisar satış kamyonlarından, satış mağaza ve depolarınclan _ isteyiniz. 

Emniyet Sandığı Müdiirlügünden : 
91~::!8kızı ölü Bay'1n Loksandra 1 

mirasçılarına ilan yoluyla son teb
liğ: 

Halihayatında ikametgahı (Kadı-

köy Bahariye Hncışükrü sokak 36 

No.) 

Murisiniz 14/5/936 t arihinde 23546 
hesap No. sile Sandığımızdan aldığı 
300 liraya karşı Fenerde Tahtami
nare Katip Muslahattin mahallesi
nin Kazancı, Kirmasti sokağında es
ki 3 defa mü. 3 yeni 2.3 kapı No. lu 
dükkanı olan kargir bir evi birinci 

derecl:-de ipotek göstermiş idi. 5/4/ 

borç faiz ve komisyon ve masraflar

la beraber 370 lira 05 kuruşa varmış

tır. 

Bu sebeple ve 3202 No. lu kanun ı 
mucibince ve 938/593 dosya No. sile 

yapılan takip ve açık arttırma ne

ticesinde gayrimenkul 669 lira be

delle Sandık namına muvakkaten i

hale edilmiştir. İlan tarihinden iti

baren bir ay içinde borç ödenmedi

ği takdirde kat'i ihale karan veril
mek üzere takıp dosyasının icra ha
kimliğine tevdi edileceği son ihbar
name makamına kaim olmak üzel'e • 

938 tarihine kadar ödenmediğinden ilan olunur. (3662). 

Liseler alım sahm komisyonu başkanlıtından : 

Gayrimenkul Satış ilanı 
İstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden : 

S78/2 
378/3 
378/4 
378/5 
378/6 

> > • Bir roza yiizük 
> ı > Bir altın sant. 

15 
. 5 
}o 
'20 İhalenin yapılacağı ilk temıaatı Fiatı 

Ölü Bayan Samiyenin 9864 hesap No. sile Sandığımızdan aldığı (400) 

liraya karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu vermediğin

den hakkında yapılan takip üzerine 3202 No. lu kanunun 46 cı maddesinın 

matufu 40 cı mc:ddesine ~öre satılması icabeden Boğaziçinde Sarıycrde 

Mgden bağları sokağında eski 117 Mil. yeni 4 No. lu, bahçeli ahşap bir evin 

tamamı bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmuştur. Satış tapu sicil 
kaydına göre yapılm:tktadır. Arttırmaya girmek isteyen (75) lira pey ak
çası verecektir. Milli bankalar!mızdan birinin teminat mektubu da kabul 

olunur. Birikmiş bütün vergilerle Belediye resimleri Ye Vakıf karesi ve 

taviz bedeli ve tellaliye rüsumu borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 

2/6/939 tarihinden itibaren tetkik etmek isteyenlere Sandık Hukuk İşleri 
Servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicıl kı;ıydı ve sair lüzumlu iza· 

hat ta şartnamede ve takip dosyasında v:ırdır. Arttırmaya girmiş olanla&, 

bunları tetkik ederek satılığa çıkarılan gayri menkul hakkında her şeyi öğ. 
l"enmiş ad ve itibar olunur. Birinci arttırma 10/7 /939 tarihine müsadif 
pazartesi günü Cağa1oğlunda kain Sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadnl 

yapılacaktır. Mu\·akkat ihale yapılnbilmesi için telclif edilecek bedelin 

tercihan alınması icabeden gayrimenkul mükellefiyeti ile Sandık alaca· 

ğını tamamen geçmiş olması şa:rttır. Aksi takdirde son arttıranın taahhüdil 

baki kalmak şartile 25/7/939 tarihine müsadif salı giinü ayni mahalde ve 

eyni saatte son arttırması yapılacal:tır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok 

arttıranın üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu sicillerile sabit olmıyan 
alakadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve 

masarife daır iddialarını ilim tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı 
müsbitelerile beraber dairemize bildirmeleri lazımdır. Bu suretle hakla
rını bildirmemiş olanlarla hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar satıı 

bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla malumat almak iste

yenlerin 38/1181 dosya nuınarasile Sandığımız Hukuk İsleri Servis.ine mii. 

racaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

> , > Bir altın kordon iki parca. 10 
> > > J3ir altın kolye (fohsı kapl;ı-

37817 ,ma) 
378/8 > ~ 1 l13ir altın yÜ7.iik 
378/9 > 1 .,. > Bir altın yüzük. 
- - • > • • Bir nazarlık altını 379 38/1204 8 4428 Adviye Bir altın kordon (tokaları 
.,~ kaplama) ~5 
oCl}/l 37/106 ~ y~-------~· 38]/2 59801 Behice Bir roza yüzük. i2 

> > > Bir ro1n yüziik (birinin par-
'-:----- ~ cası kırık ve üstüne bağlı) 3 

Dluc~~karı~.• isimleri yazılı borçlular Sandığa olan borçlarını borç senedi 
biri h ınce ödememiş olduklarından 3202 No. lu kanun hükmüne göre her 
lır. ~ ak~ında başlıyan takip hasebile ı"ehinleri ayrı ayrı satışa çıkarılmış
la:rı h ehınlerin ne olduğu ve hesap ve takip dosya ve rehin teşhir No. ra
tıınt! ~r borçlunun ismi hizasında gösterilmiştir. Rehinler 13/6/939 tari
di~Hnd ada; Cağaloğlunda Sandık binası için?eki camekanda teşhir edil
tihin en _ısteyenler görebilirler: Rehinlerin açık arttırması 14/6/939 ta
~eza~ rnu~ad~f çarşamba günü Sandık tarafından İstanbul Belediyesi 
hakk Daıresınde (Sandal Bedesteninde) yapılacaktır. Borçlu ve rehin 
tışta ın~a ay:ı ayrı ilan mahiyetinde olmak ve borçlular ile alıcıların sa-
~en temin edilmek üzere n an olunur. (3677) 
~--

- İstanbul Belediyesi llinları 
Ye/3eher metre murabbaına 6 lira bedel tahmin olunan Aksaray Yangın 
12 ınde llinci adada 427 harita numaralı arsanın yanında bir mcfre yüzlü 

tnet- · 
Ya k •e murabbaı sahalı Belediye malı arsa satılmak üzere a~ık artırmaw 
ler ö o~ulmu tur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekli
~.:ı.. lıra 40 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile birlikte 12/6/939 
""Clrtesi .... 

~unu saat 14.IO da Daımi Encümende bulunmalıdırlar.(B.) (3682) 

gün Ye uat J... Kr. Sa. K. Sa 
5 haziran 1939 15,30 1229 07 38 kalem sebze -----Saat 15,45 580 12 _ 1,70 455000 adet yumurta 

31 50 --1~2:....---35_0_0_k_il_o_s_ü_t ______ _ 
> 16 da 

> 16,15 de 69 115 800 kilo tereyağ 
~----~~-~~---~"_,;;;,.... __ __ 

Komisyonumuza bağlı lisf'lerin 1 haziran 1939 gününden 31 mayıs 1940 

sonuna kadar yukarda yazılı erzaklardan Galatasaray lisesi sebzesine veri
len fiyatlar yüksek görüldüğünden Erenköy lisesi sebzesine ve umum li
selerin yumurtasına ve Kandilli lisesinin sütüne ve Erenköy ve Çamlıca 
liselerinin tereyağına istekli çıkmadığından pazarlıkla ihalesi 5 haziran 
1939 pazartesi günü Beyoğlu İstiklfil caddesi 349 numarada Liseler Alım 
Satım komisyonunda yapılacaktır. 

İstekliler ilk teminat makbuzu ile ve Ticaret Odasının yeni sene ve
sikasile belli gün ve saatte komisyona gel mel eri. 

Şartnameyi görmek ve Liseler Muhasebeciliği veznesine yatırılacak 
t eminat tezkeresini almak için Galatasaray Lisesine müracaatlan. c3650>. 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 
Eksiltme Komisyon undan : 

Bakırköy Akliye ve Asabiye Hastanesi yirmi birinci pavyonu için la
zım olan 5774 lira 94 kuruş keşif bedelli kalorifer malzemesi açık eksilt
meye konulmuştur. 

ı - Eksiltme 27 /5/939 cumartesi günü saat 11.30 da Cağaloğlunda 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komisyonda ya
-t)ılacaktır. ... 

2 - Muvakkat garanti: 434 liradır. İstekliler şartname, keşif ve buna 
bağlı diğer evrakı her gün komisyonda görebilirler. 

3 - İstekliler 1939 yılı Ticaret O dası vesikasile 3490 sayılı kanunda 
yazılı vesikalar ve bu jşe yeter muvakkat garanti makbu7. veya banka 
mektubile birlikte buna benzer malzeme verdiklerine dair ellerinden ala
cakları vesika ile birlikte belli gün ve saatte komisyona gelmeleri (3325) • 

* DiKKAT --Emniyet Sandığı; Sandıktan- alınan gayrimenkulü ipotek gostenm?k 
isteyenlere muhamminlerimızin koymuş olduğu kıymetin nısfını tecavüı 

etmemek üzere ihale bedelinin yarısına kadar borç vermek suretile kolay. 

lık göstermektedir. (3668) 

Acele Satılık Kelepir Ev 
Yüzde on beş nisbetinde kira getiren, on iki odasından birçokları de

nize nazır bulunıın ve ayrı birer daire halinde kiralanabilen dört katında 
birer mutfağı, birer heH'ısı, elektrıği ve Terkosu olan yarısı ahşap, ya. 
rısı kargir bir hane, altındaki kömürcü dükkfınile, odunluğile birlikte 

-sahibinin tedavi için seyah&te gitmesi hasebile- ucuz fiatla ve acele sat• 
lıktır. 

Evin adresi: Şehremaneti, Dizdariye, Çesma sokniı. 41 numaradadır. 

!~indekilere mürac•.ı> ... 
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BOUBl.A BiRADERLER iSTANBUL - ANKARA· iZMiR 

ŞEKER SATIŞLARI 
Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şırkatinden : Doktorlar, Bankacılar, Kitibler, Mektebliler vcıbasiı 

Topta• Şeker satışlarımız lstanbulda bir tona kadar İ•di- bütün mürekkep'i kalemle yazı yazanlar, mürekke-

KURTULUŞ-.. 
rilmiştir. En az bi• kilo k istal veya kesme tekeri almak bin ceplerine akmasından, kurumasandaa, ••ucun 
iıteycr. ler, latanbul, B hçekapı, Tat handaki satıı bürosuna boz imasından kurtaran yegane 
doğrudan müracaat edeb Jırler. TIKU DOLMA KALEMİ 

KRiSTAL SEKER KiLOSU ı 25 KURUSTUR. ı 1 ~·~~::!;!:~!~::~ ::.'~;e~t.'bt 
KESME " " 28 ..J kalemle yazı yazmak mec-

Açık bıra

kıldıiı halde 
her ne şekilde 

durursa dursun mü
rekkeb akmaz . ve 

kurumaz. TIKU en 
Avrupada en 
çok kı1l!anılan 

POKER 

buriyetinde olan halkı 

1 ~::i~::::r!:şt~:iyet-
TIKU ucu aşın-
maz bol mü-, 
rekkep ahr 
kuvvetli 

ıi:jlam ve en kullanışlı 
mürtkkepli kalemdir. 

Siyalıt~ mıada ıetil, ma-v~i v-e-=k-ır-
. mızı renkleri de aynı fiatta sat,ımak
tadır. Her yerde arayınız. Fiatı 3 liradır. 

Cep - Kol • Maaa •• DuYar ıaatleri, 
Kaplama, mücevherat, kalemler ve saire •.• 

traı bıçakları memaeketimiz
de dahi en çok .evilen 

POKER Traş Bıçağıdır. 

baıılıraa 
3-4 kop
ya çıka
rılabilir. o~~~~ka~o ~~~kfiFnıp~lli~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Levl, Hanz111 han No. 1, lstaabul. 

TORK HAVA KURUMU 
Büyük Piy~ngosu 

ikinci Kaside: 11- Haziran -939 dadır. 
BUvUk ikramiye: 45.000 Liradır. 
Bundan başka: 15.000, 12.000,, 10.000 
liral1k ikramiyelerle ( 20.000 
ve 10.000) liralık iki adet mü
kafat vardır .. •• 

Yeni tertipten bir bllel •larak lfUrak etmeyi 
lhm•I etmeyiniz. Si~ de piyangonun mea'ud 
ve bahUyaı ları •r•aına glrmlf oluraunuz ... 

Taklitlerlndan sakınınız. Kırmızı halka üzerinde TIKU 
Nafıa Vekaletinden: Markaya dikkat edınir. Ta,raya poıta İle gönderilir. 

Sipariılerin bedeli olan 3 lira evvelden J.;Önderilmelidir. 
Eksiltmeye konulan iş. 

Dr ~uH:;;•tö:·;r. 1 
Öğleden sonra Beyoğlu Ağacamii 
karşısında No. 33 Telefon 41358 

·-ı;tanbul Asliye altıncı Hukuk 
mahkemesinden: 

Saadet taraf andan kocası olup 
mukaddema lstanbul Küçükpazar 
Hacıkadın caddesi tşlek sokak 40 sa. 
yılı evde iken hilen ilı:ametgihının 
meçhuliyeti mUba§ir tarafından ve
rilen meşrubata nazaran davalı Liit-

fi'nin hakkında ilanen davetiye teb
liğine Tahkikat Hakimliğince karar 
verilınit olduğundan tahkikat günü 
olan 10/7 /939 pazartesi saat 9 da 
mahkemede hazır bulunmak üzere 
i§bu ilin tarihinden on beş gUn zar. 
fmda mahkemeY.• müracaat~· 

Yazllk Son, 
Modell~~ 

BALL1' 

İsvj.çre 
Ayakkabılan 

Berollund• 

PACIKAKI 

-

1 - Karadere sulaması hafriyat ve sıı:ıai imalih keşif bedell \361.3881 
lira (30) kuruştur. -

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

Nafıa Vekaleti Sular Umum Müdürlüğü su eksiltme !komisyonu odasın .. 
da kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi mukavele projesi Bayındırlık ;.ş
leri genel şartnamesi, fenni ~artname ye prcjeleri (18) lira (10) kurUf 
mukabilinde Sular Umum Müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (18.205) lira (55) kurur 
luk muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en a' 
sekiz gün evvel ellerinde bulunan vesikalarla birlikte bir dilekçe ile N•" 
fıa Vekaletine müracaat ederek bu işe mahsus olmak ilz~re vesika alın•" 
ları ve bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet içinde vesika tale
binde bulunmayanlar eksiltmeye iştirak edemezler. 

5 - İsteklilerin teklü mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bit 

saat evveline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilindıa v_, 
meleri lazımdır. 

ne ve davetiyenin bir nüshasının di- Postada olan gecikmeler kabul edilmez. cl842• c3406• 
vanhaneye asdm13 olduğundan işbu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~l!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!S-~~ 
ilin teblii leriDe geçmek Uzere ilin Sahibi: Ahmet CemaleJdin SARAÇOGLU 
~ur·ı .,. ULCS/.989. Neptyat mlWtirtl: Macit CET1N a.ı ı 'Ca P,Jr;.. Mau.ai Dilai)'1 


