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Diyor ki ı 

Trak Vapurunu 
Kurtarmak Hdla 
Kabil Olmadı Daha o .. n Dü manlar Memurlar 

Y. Agu ki ş 1 rdı Na:~.~:~!k~:r•;rflh 
ıne ya anmış a ybı,:~.:.,ıı;;,:1:;:;:-rı.:.; 

ÇaJ Belelll,... lutllan 
•hhah ile .ı6kadar 

o.....,nlırl 
Geminin bugün tahllal .......... ..,_ 

Artık Galata Rıhhmında Gece 
Giindüz Bir SüriJ· Polis Bekliyordu 

ve bazı tetkikler illveler için hüku
met tarafından geri alınan (Barem~ 
projesi bugünlerde tekrar mecliBe 
'9erileeektir. Yeni proje, muallimler, 
bAlrimler, dahil ve askeri memurlar
la subaylar hariç olarak hazırlan
mıştır. Ve projedeki yeni e -
1&1lara göre, bir derece ter
fih i~n en &1 4 sene bir dere
cede bulunmak ve bukadar müdde: 
o dereee maqmı fiilen almış olmak 
ıarttır. Yüksek mektepten mezun 
olanlar için bu müddetin üç sene 
olarak tesbiti muvafık görülmüş
tür. Bu müddeti ikmal etmeden üs
tün derecede bir memuriyete tayiİıi 
icabedenler,müddetleri mtmceye 
kadar eski derece maaşlanm ala

Çay nahiyesinden aldığnm• bir 
mektupta. orada ne doktor ve ne 
mbhiye memuna ohnamaaı yüsünden 
pislik ve ınikroplarm halkın sıhhati 
üzerinde daimi bir tehlike tetkil et
tiği bildirilmektedir. 

Dört güa evvel lia yUzUndeıı 
Mudanya De Tirilye arasında kara-

oturan Denbbankm Tra1r Tapu-ya w 

ru dtin de yapılan çalışmalara rag-
IMD lnlrtanlama.mıştır. Kua ma
hallinde pmi kurtarmanın Hoora 
ve Alemdar tahlisiyeleri çalışmak
tadır. Trakm bugUn .kurtanlarak 
tahlisiye vapurlarının yedeğinde li
manmım. gelmesi beklenmettectir. 
Gemi karaya şiddetli bir surette bin 
dirdiğbıden burun t&rafmdan hasa 
ra uğramıştır. Buraya geldiktetı 

sonra derhal IQ1u bir muayeneden 
geçirilerek ıstinye hnvuzlanna alı· 
nacaktır. 

................. _ 
Diğer taraftan son günlerde çar-

11da bulunan umumi liğamın taaf· 
fünü yüzünden civardaki evlerde d 
mat gayrikalıil olmuş ve pis koku
lar her tarafı istila etmiştir. 

Bu vaziyette, sandıklan tekrar 1 
•aman eline geçirmemek için ma• 
ulan blrakınalrtarı 'başka ~aremiz 
kalmamıştı. Karanmım hemen ver
miş ve sadik arkadapn lılipamWi 
lbrahim ile işe gınşmiştik. Bağlı ~ 
lan tercUınan ile makinbıtio ~ 
nı tıkaml§, motörun içine atmıştık. 
Aıduıdan da. her ihtimale kal"1l kul
luuhnak llzere, beraberimizde gettr. 
dlğimb aavri kumalara sarılmJI, 
mavnalarm bat '" inç altJanndal\ 
lkleeı' biyi1k delik açmllbk. Sular 
aıp1u deJWerden mavnalara h6cwn 
ederken bis ele motan atıumı. açU. 
mJlbk. tbrahim makineyi açmıa, dü
meni ele alm.ı, Kıs kuleaine doğru 
JUını yolla gidiyorduk. Bir taraftan 
da mavnaJanıı yayq yavq beb§ııu 
~- TaWn bu tersliği Te 

.Uesliği ytlzUnden kaçıramadığı· 

- aandıkJan mavnalarla beraber 
Oüüdar 8ÇJğmda ıömdiikten &OD• 

n, tam yolla Ahırlrapıya ~tik. 
Becerikli tbrahim motörün ba§ııu 
adalara. çevirmİI, dilmenin yekesini 
..p ve mola kaçmamak iDere giiRl· 
• iki yandan bağlamlfb. Eairlerin 
agızlarmı çözmdş, ucunu bana uzat
tliı çımayı içerde bir halkaya bağ· 
ladıktaıı sonra makineye tam yol 
vermişti ve bu sırada kendi de sa· 
hile atlamıştı. Tabit ucu elimde olan 
çunayı bınkınca da motör, bütün 
lwo ile, sahilden uzaklaem1', Ada· 
lara doğru karanlıklara dalmı§tı. 

Ertesi sabah, kalafat yerinde ve 
Top ömeıin kahvesinde idik. Salitı 
reis, anlattığım ma erayı dinliyor, 
~mıza bir felaket gelmediğı iç\A 
eerıabı hakka şükrediyordu. öğleye 
do u Hoca Re ir1e Hemşinli Nuri 
4e gelmişlerdi yanmma. Helecanlı 
Ye heyecanh hldJae ve hareketlerin 
tenlendirdiği bu iki afacan, akşam 
pçirdikleri macerayı anlatırlarken, 
adeta çoculr'•ımıijlardı. Güle, sıçny& 
IÖyltıyorlardı. Ll.f anlabrken bay:ı
lı birbirierlle çekişiyorlardı. H~ 
Bekir: 

- Ah Kara lılebmet, diyordu. 
....... atJJcJıpn potildn o mnda bk' 
llallni g&meli,ydiu. Twheneuma at· 
tllı ellDI 6Jle lıir tnlmıııenn ki, zavallı 
mitin &\"Uf derilri .YOzllmllf, etle
l'J l»utahnlf. Fakat amma da ça
tla Qlflt lmil be. N...ı.a muma ge
tirip, llOI eli ile mJdernin iberiDe P
rDmedln attJll J1Dlll'Uiun tadmı U• 

mata~m Solujumu keati &· 

ımm enfti. DDeUn bir bre ağam. 
-- prlleyd1. bir VllrU§ta camını 
fl)ıaraealrtı. 

BemtinJi Nuri de gtiltiyor ve: 

- Benim bimeme dOten de çam 
Mtt8lt1 slbl bir herifti ağam. di;yor· 
a.. Y ... Jl)ap eHnden tabuıeasmı 
almcaya kadar ne çektiğimi sorma. 
aona kestim Nurinfn, ıordum Ho-
• Bakire: 

- Ne yaptınıs polialeri?- Sa 
bı. .. 

Sualimin nihayetini beklemedL 
Ozertme atılacak gibi fırladı yerin· 
dllD. Sat elini omuzum& koydu ve: 

- Allah bilir aklına gelen l8Yi 
ppnadık ajam. Yolda Nuri çok il
tahlandı ve beni de kendine uydur· 
mata çok utrqtı amma yana.,ma
dun. tJdainl de gURlce bağladık, D8• 

f• alabilecekleri kadar aflzlanııı 
rzmalarla ardık. Haydarpqadald 
dalga k1ruwı ı.tanbul tarafmdaki 
bqına bırakı\•ordlk W.inl de. 

Daha o ,nıı, clOpnanlar el blrliif 
ile yine ayaldanmıelar, Galataıwı, 

ı.tuıbuhm hemen her tarafına da· 
tmP dallanıp budaklanmıtlardı. Po-
~o ıtlB 1&11ahleyin bfr devriye 
aotarll tarafmdan bulundufunu, 
f8C8 1ılannaraya aaldıtımıs dtlflllan 
lllot6.rUnibı de, l'merbahteele öreke 
taşı yanındaki ..,....._rın fhıerhr
'8 oturmue 1* ~ lrurtankb
lmı ~ Gutl ...... lif 

soran olmadı amma bir hayli hem· 
aeri yine Arabyan haıum boylamış· 
tı. Dnşmanlar da akıDarını başlanna 
toplam.ıa. nhtım üaerine geceli gün
dftzlft bir sürü polisi sıralamışlardı. 
"Jhsanı HUda,, motöıile batırdığı
mız mavnaların aabipleri ne mi old\& 
dediniz?, MotörOn uı1 ismi "thsanı 
Büda. değildi ki. Bu ismi motöre 
lU o gece ili için takmıt, yazdırmış· 
tik. Mavnalara aelince, Kuruçeşme. 
de bir k&niir depnmma ait olan bu 
iki tekne, muıı umanlar aranmış, 
tabii biç bir yerde 'bubmamamı§b. 
Ynnanhlar da eandıklarm Anadolu
ya bçmlchiı kanaatini lıud etmiş· 
ıer, bir middet bam lurçmhklar yap
tıktan llODl'a eealerinl kMmitlerdi. 

caklarcbr. 
Yeni projede, Uaeriııde esaslı ted 

kileler yapıJdıJrtan eonra Ueretli me
murlar için konulmuı muvafık gö
rilm hWdbn IUdur: 'Ocretlt yazife
Jıın llk Umaclk memurlar, tahsil 
dereelrim ve diğer vuıflanna göre, 
lirebUecekleri maalh memurluk de· 
recwP•in ancak bir tlat derecesine 
aid maq tutariyle tayin ohınabile
cekler ve bwılann terfileri de maaş
h memurlann terfilerinhı hWdlmle
rlne tlbi olacaktır. 

. 
Mektupta; bu liiamı alrail 

kapatması veya 25-30 metre aşai 
indirmesi icap ettiği halde, belediye 
nin aldırnııyarak başka taraflard1 
cadde açmakla meşgul olduğu diğe 

taraftan mahalle aralarmdaki gnı,. Zabıtlar iyi yazılmıyor mu 
re YJim)armm da bir mikrop "Ve siv 
riainek yuvam haline pldl'1 esefle tstanbuJ Belediyesi belediye za. 
lliYe ohmmaJrta ve bu YUiyetin Bil- bıtası tarafından tutulan abıtlaruı 
ratıe dtke)tilmeal için allbdlariun1I çok muğlak ve birbirini tutmaz bir 
nuan dikkatlerinin celbi Jatemnek eekilde yazddığını görmUe ve alaka 
~-~-. darlara raporlann itina ile tutulma· 
~ aı lüzumunu bildirmiftir. 

Yml Saheb - Bütün bir nah.iye;- ""'~"""'.IVV"""_..,""""'V'V""""'"""""'-"VY 
halkının sıhhat ft hayatını tehd t' 

eden mezkftr lliamın hemen bpa 
tınhn•amı ve mahalle araJarmdaJri 
gübre yığuılarmm da llllratle kal-

dırtılarak "Çay" beledlyeainin hal
kın umumi mhhati iJe daha yakın 

Gürültü ile mücadele 

Ahpanhk bir haet•lılrtır, aevğiıi 
dinleyicilerim. Bir tiril\ duramıyor
duk yerimisde. Anadoludaki kardeş
lerimize himıet etmek kadar da d~ 
mın)ara eziyet etmek, onlarm aciz 
lçinde kıvrandıklanm prmek te ho
fllJllm& gidiyordu. Bu da lUe ayrı 
bir •vk veriyordu. Onun için, Mı
ralay Eat beyin merkez kumandan
bğma tayin edildiği güne kadar acı 

Proje üzerinde tedkikler &vam ------------~ etmektedir. 

Belediye Reisliği, gürWti ile mü· 
cadele için alman tedbirlerin iyi biJ' 
pkilde tatbik edilmediğini görerek 
bnuııa muhalif olarak yüaek ses
le bağıran eanafm, daha iyi bir ~ 
kilde ve kontrol\l Hiaümunu alika· 

tatlı bir çok encamlar geçirmiş, ba- B • S h b • 
san gUııler, haftalarca ortadan ~kil ır ar oş ır 
miş ve bir kenara saklanıp sinmiş, B k • . -'-
be.zan da çalıaıp didinıniştik ve böy- e cıyı vurau 

Bir adam Arkadaşını =:: ~~ -::w~~ 
Uc Yerinden Yaraladı ::ıu.~ hakkuıda takibat yapı~ 

O::.-:::_-:_• v':!~':! ÇıtalClda Jlli ıllktrlk santralına lece bir çok aylar geçirmiştik. 1 
__ 

Dilşmanlann aşın derecede az- MUtecavlz •dam tovkH 
Haydarda oturan boyacı Emin faflp Çıkmadı 

oğlu Samı isminde bir adam dün Çatalcada mahalli belediye tara-
8'lnlnı:;ttgı, hafiy eleri sağa ve sola edlldl 
bir kuduz gıbi saldırdıJdan günleri 
yaşıyorduk. Dört g11n evvel Mipav
rili ile Hemşınli Nuri Edimekapı 

eemtinde yine iki dUeman ~ 
canına okumuşlardı. Bu sebeple he
pimis, ani bir taamı.dan kor.lruyor, 

Nadır isminde bir adam, Alem
darda k6r ldlt6k sarhot olmuş ve 
kendisine dkOnet taniye eden bek~ 

(Süpürgeci) hanında Hüseyinin o-1 fmdan tesis oJunmMJna karar veri
dasmda otururken. Cibalide mukim len elektrik santralmm ineası için 
arkadaşı Emin oğlu Zihni ile kavga yapılan UAnlara hi~ talip çıkma· 
etmte" n1m1y1 ba§mdan, Btrtından mıştır. 
ve sol memesi üzerinden yaralamış- Çatalca belediyesi bu hususda la çi Mehmedi baldırından yaralar.ıı§ı

tır ! .. tır-. tanbul belediyesinin tavassutunu 

bucak bucak kaçıp aaklamvorduk. Nadır, dün Sultan Ahmet ı in- Spor ı·şJerı• 
I>Otmanlar. Karadentzm bUtUn ya!ı cl sulh .ceza mahkemesine verilmiş 
uşaklarına, Galata ve Sirkeci taraf- ve tevkif olunmuştur-. Köv bUdçalerlne t1e 

VVVV..,A""-'V'VVV'""""l'V\;fV'VVV-,.;v>.,l'V\;"-"'J # 1arını zindan ..!tmek istercesine ''" VIIAYY.:r-. tahel .. t konacak 
çok pddetli hareket ediyorlardı. lki :u; • Dahiliye Vekili Faik öatrak im-

gl1ndUr, Bartınlı tnebolulu, S~no~ıu, Kaymakamlar toplanıyor zasile lstanbul belediyeaine bir ta 
Carllmbalı. Tra.baonlu, Rizeh, Sür- mim gebniitir. Tamimde denilmek. 
meneö kardeelermme kan Jır.ısturu- Yarın bütün kaza kaymakamları tedir ki Beden terbiyem kanunu vi-
yorlardı habisler. Tesadüfün söster- ve belediye niB muavinJerinln itti- liyet ııwhalli idarelerine mal mi-

dili aJadliğe büınm kl bir gece ev· rikiyle viliyetde Vali ve Belediye keJlef iyetJer tahmil etmiştir. Bu ka
ftl de. Boca Bekir, Tophanede Bo- Riabün riyaaetinde bir toplantı ya- Dun& göl'9 valiler köy bt1tçelerine 
pü un JOlnal'mda yine bir düş- pılacaktır, Toplantı akpm mt vtllyet umum! meclisleıinin tasvi· 
man pnHeinl ~ katıştırm.11 beşten sonra yapılacak ve belediye bile münasip mikdarda tahsisat 
lnebolunun 8ert ve mert bir evJAdı, ftlerile alikadar mevzular etra.fm. koyduracaklardır. Köy idarelerinin 
llavnacılar cemiyetinin bekJeme ,eri da cereyan edecektir. apor itlerine iftirlk niabetleri lrlS;y· 
~ Anafor Ahmet te, 'VV lerin mali vaziyetleri iyice tetkilc e-
Ge•atada, Oamanlı Mnkam karşı- dildikten sonra varıdatıuı nisbetin-
IDlda, Yeni Yolda bir birahanede &a· y ah J • de olacattır. Kahallt klareJer tehir 
vurduğu bomba ile ortabjı birbirine ann seyy ge ıyor Ye lı::öy gençliğinin beden! ve aıhhl 
~-•-· ... • Ba ba _..,,,. w-uı.:- Yarm Alman bandıralı General aa"'™""w.~fa y-ar au&&UIUl"ı ne- inkişaflarına ait kanunla tayin edi -
1er dti§tiııen bet gilnahlmın tath can· Von Şatoyben seyyah vapuru ile len vazJf elerin ifuında azamt has-
lannı yakınJltı. Bu iki vak'a, Kipav- fehrimizı 400 seyyah gelecektir. sasiyet a-östereceklerdir. 
rili ile Bemtinlf Nurinin, dötman }CıC;OOC:<xxXX)OOCOC<:~~OC=C~~:::ıcıcıee<~~~ 
batrmda açtıkluı yaraya aanki tuz 
ve biber ha8!D•ftl. O derece canları
m yakmıftı. Gerçi Boca Bekir laini 
belli etmeden, ismini dillere diifUr
meden kaçmıştı amma zavallı Ana· 
for Ahmet 7akayı ele vermieti. Düt
manlarm bütün hın ve hqpm>armı 
lserine çekmittl, tnliyordu •'9allı 
Kroker zindanında.. 

Ben Anaforun tutulduğunu ka
lafat yerinde, Top ömerin kahveain-
ü llitmie. pek yabadan tamcbtun 
bu ateeU png itin tok ta ecmm11-
tun. Kahvenın k&Jeahıde Top Omer
Je bunu görUtUyor, uplda.rm son 
ıtınıerde. biraz fazla ileri gitUkle
ıtnden balu. ile dertlefiyorduk. Bu 
aırada bizim Salih reilfn Hvinçli yU. 
d kahven.hı kapwnd& IÖl"lllmıBtW. 
Karpmdald sandab'eye tökedr.ea 
manah manalı cWmtlt ve: 

- ltlttinil mi atıJar, demifti 
Bu sabah Oalatanuı pta aokaklarm
dan birini btf dHpnu. polisiııin kam 
ile yıkadılar. Bir tane daha kıvırttı
lar. 

Bise Daur&.Q yqb, ~k ta ağır 
bqh ve prgektea kabada)?l bir a· 
dam olan Top· Omw, bqmı fki ta
rafa Alhyaratr 

(Devuu var} 

Dünkü Konferans 
Profesör ''Pittard,, ın Konferansı 

Alaka ile Dinlendi 

Birkao toııfet"aU verm.t o_.. 
ş rimize gelan Prf.. Pittard db 
aqam Univeralte konferans ..ıo. 
nunda ilk konferansını vermitür. 
Prof eeörUn konfransında :Onivenı. 

t4t rett.lrtl Y8 lralababk bir talebe v. 
dlnleyfof k i ı l hazır bulunmut n 

değerli proieısör liddetlt alkı§lan
llllltuJ 

rica etmiştir. tatanbul belediyeal bu 
teklifi kabul etmiştir. Çatalcada yar 
pılacak santralın keşü bedeli 27000 
liradır. 

Beledlye memurlarının 
•drealert 

Belediye müdtır ve şube mDdUr· 
leri kendi dairesJndeJri memurların 
ev adreslerini, telefon numaralannı 
telef on numaralan olmachjı takdir
de e\fİııe civar bir telefon num~· 
BlD1 ~ bir liete huırhyacak ve bu 
nu daim& yanında bulundurucaktır. 

Belediye daire müdürlerinin ve 
IUbe mGdtlrlerinin telefon numara~ 
lan da bele&Jiiim muavinleri tara
fmdan ahnacaktır. 

Y ... n klrl.._ler 
Belediye Reisliği, YoDan kirleten 

ve piıdetenlerden OAl!sllandınlanlann 
mijrdarmı bütün §Ubelerden istemiır 
tir. 

Yof parası mirasçılardan af mm11acak 
Yol panuuııı vermeden ölenlerin 

borçlannın mirasçılarmdan tahsil 
ohmmıy&eatı Dahiliye Vekiletin
den tstanbul belediyesine bildiril. 
mjgtir. -·-Mangal yakma 

yüzünden 
Çarşıkapıda küçük (yol geçen) 

hanında oturan Mustafa Oflu Yu
auf, maugaı yakmak yijsüııden Pet-
rfta'eli hamal Mustafa oğlu Yuıufa 
demirle kolundan yaral&ml§tır. 

TAKViM 
ltibbbU UilWUUUllJlhhh•\AıııMıf 

11 Niaa 19!9 SALI 

llterf r 21 Sefer 1551 
a..aı 29 llart ıus 

Kum: 155 -
•JY•alarıa Çıftleıme Zaaaa 

D.t• •••Ü: S,2' Ot•· 1 12,15 - lıd..u 1 15,57 
A.Jqaıaı 11," - Yatar 21.11 

••••k 13,40 
ı ... _____ _, 

Son hadiseler 
Hidiliat yekdigerini sUratle 

Jdbedi,yor. lDgilbn RoJDa.. 
mihverinin merkezi Avnıpectaki 
alt-etme bir sed ~ebMk i 
PolanJQI 1-di lliyullUM celbe 
filli görmekle meımnm olurlten t 
yanın Arnavutluktald :ı.uekitı 
denbire ortaya atllaa brtlan 
den kanşbrdı. 

Roma, ini haft'.ketf prp 
moknu;ilerinin mütereddit si 
tinden istifade ile ve hele nJdpl 
nin kili derecede seslerini yWaıel 
bilecek bir vuiyete gelmeden 8İ1 
noktadan mümkOn mert.ebe 
mUsbet neticeler elde etmek ni 
ni göstermektedir. 

Abııanyanın - bir •Jdu 
gösterdiği faaliyetler sırasmda, 
tevMSG si_vaaeti talilbeden '" b1l si 
set Akdenizde ve Balkan yanmad ..;da bir neticeye baiJamak · · 
Romanın şimdiye kadar ses 
mamuı ve mfttemaclfyen oı1'tıt.1~ 
Fransayı muhatap alarak Tunus, 
buti ve bazı P'raıı8l2 eyaletim 
rinde iddialar dermeyan etmesi 
nalı bir hareketti. Frarura ve ln 
tereyi, tspanya, ve l'nnıımlara k 
şı serdettiği iddialar ile O'llıl&DWlll 
beri tarafda vukua pttreceği 
smtılan daha kuvvetle tatbik 
klnmı bulabilmesini temin maı~ 
dile yapbjı ihtimali kendisini a 
tıır~. 

Şimdi Almanya sesini çıkarını 
rak yalnız İtalyan hareketini tasvf 
ettftlnl beyan ile lllttfa ederten 
sefer Roma faaliyetine germl w 
mi§tlr. Amavutlup ~eten 
ya Londranm mtltemadiyen 
de geUımeğe çalıştıtı mukabil b 
Jnm ortaya çılrma111Da esaslı bir m 
ni çekmek gayesindedir. Bugthı Y'1"'.< 
goaJavyanm lliyuıet llembıdeld mel'• 
kil çoJr naziJr bir hale girmlfttr. X.. 
radenlıı hududlan Roma- Berlid 
mihveri devletleri veya bu siy 
nufuzunda bulunan devletler hu 
Jari1e kapaıımıttır. Yunanistanm 
m ba§mda faşist kuVfttle.rtıdn °bU" 
bmmuı ve hemhudud obnası tey• 
ft,ett, ttaıyaıı kuvvetleritıhı mi 
adalardaki Vulyetf, Jıepei, tim 
kadar ııisbeten sakin duran eemitıl 
p.rld Avrupuı ve flU')rf ildeııJS 
bavzamnın bir 1mmını kanşıldıfıl 
sokmak istidadındadır. 

fngilte.renfn ve arkasından d
J'ranaanm slyut mesuliyetlerl şim• 
di ~ok bUylHrtür. Ve onlann takm&4 
cağı tavırlar Eerlfn- Roma mihve
rinin BaJkanlardald faaliyetine te
m edecektir. Romanın bu hareketle 

nhı dofrudan dob'uya mtıteeaair e
debUecell memleketlere temfnal 
'ft'rdiği de malftmdur. ll'akat bu te• 
minatm gay~i ve d~ .... 
nelerdir! BugGn her hanci bir ma• 
ahedeniD yırtıldığı, u.bah ftrilıed 
8'Szlerin, akşamleytn geri almcbiı biJS 
devirde teminat denilen 19yin maJıic 

yetini ve tesirinin ne olaeapu dil• 
fllnnıek, ve bunu mo.bet lıh' fek)l• 
de teWdd etmek de biraz hidtaeh• 
re vukufsuzluğu gösterebilir. IUdi• 
sat durmadan yiirüyor ve ffkirlarl 
işgal ediyor. 

Şimdi siyaset ileminin kendi 
kendine sorduğu suallerden biri d9 
bu tevessü aiya.setinin nuıl " ne f94 
kilde duracaiı ••Y• durdurulacafl4 
dır .. 

Yalma burada dikkate aJmaeall 
bir nokta vana, İtalyamn her han. 
si bir tevesea aiyaı 1 inin Manıı haf 
linde, mihftr arkadqa Jradv mı.,.. 
lıkla muvaffak olamıyacq, ft bu• 
ralardaki faaliyetJarin, rarp dlmolfe 
raallerlnln hayatı menfaatlerini çoJI 
daha ali.kadar ettJti byft,Jetldlr. 

Gel.aek bir lld ıGa ...,.. ı.. 
kup edecek hMteeJar ft ...,... ,.~ 
liyet n hareketler A Vl'll])aJllll dol .. 
Jlalle bunun '8111 btl,ak '* 8lWdı 
ihtil&ta PllP el~ _.t.tc 
recektlr. 

Dr. Reta4 SAGA Y 

Konfer•n• 
Emlnöntl llalllnl11dm11 

15/4/989 OumartMl lbll aaa( 
(17.30) da lDvf.uıbı c.caıotıudallf 
aalonunda 'Onhwılfte ProfeaörJeriM 
d• BamJt Natbl ~md~ 
(Jatanbal 8ofumın teiWildttllu> m91 
'plu mü.ilim bir koatuua Yedi.etli 
Ut. Dawtif9 lOktuı\ 



TSRllA8A• 
11NiSAN1 .. -= 

İngiltere 
Var mı 

Balkanlara Karşı Bir Yok mu? 
Arnavutluğa Yapılan taarnız 

Başvekilimiz, Dün 
Mühim Beyanatta 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) ı Meclisin mürllkaba ve karar hakkı
kalete ayrılmış olmasıdır. Seneler m daima zamanında ve tam olarak 

Mecliste 
Bulundu 

ve saadetine çalışmak azmındevv.. 
Eğer, bizı bu vasıflarımızla ) . t; 
maksadlarmıza hizmet edecek kabi
liyette görüyorsanız itimad reylen
nizle taltıf ve takvıye ve ışimıze d9 
vama müsaade buyurunuz.) 

Tehdit Telakki Ediliyor 
Ekser Gazeteler; Mussolinioin 
Teminatına itimat Etmiyor 

----=>----rek tngiltere gerek Fransa gerekse 
bütün Akdenız sahıllerinde bulunan 
memleketler müteyakkız duruyor-

:ı:.ondra.: 10. (A.A.) - Bütün ga
zeteler 1talya tarafından Ama\'UtlU· 
ğa yapılan taarruzu Balkanlara kar 
şı bır tehdıd mahiyetinde telakki lar. 
etmekte ve (Tecavüz aleyhtan) cep- Matin diyor ki: 
henin stıratle genişlemeSi arzusunu ttalyan teminatı Yu.oa.nistan gi-
izhar eylemektedirler. gi bazı memleli:etleri hiç de tatmin 

Tunes gazetesi diyor ki: etmemiştir. Yunanistan bugün .tn-
(Haricl siyasetinde mühim bir gilterenin garantisini istiyor. Fran· 

değifiklik yapmak mecburiyetinde sanın kanaatuıı hWisa etmek lUun 
kalan tngiltere için bu yeni istika· geline. doğrudan doğruya diplo
mette sUratle ve asimle yüıiimek· masi usulü ve huauat anlaşmalar gö
ten başka yapılacak bir şey yoktur. rültillü nllm&)'illen tercih edilmek 
Nazırlar bugün bu siyasetin inkişa- lizımdır. Filhakika vaziyetin beya-
fını tetkik edeceklerdir. nata değil her tUrlll ihtimale kal'fl 

Paris: 10. (A.A.) - ttaıyanm koymak için uk"ri tedbirlerin itti· 
Arnavutlukta yaptığı cebir hareke- hazmı icabettircceğt kanaati vardır. 
tinden 80DI'& haaıl olan vaziyet ve Joumal gueteai de ayılİ suretlıi 
A\'l"Upanm aiyasetini tetkik edeır mütalea yUriltüyor ve fUIW illft 
Petit Parieien gazetesi, MUS801ini· ediyor: 
ilin Korfu adası veya Yunanistamn Ancak orman kanunlarmı tam· 
diter topraklan Uııerinde hiÇbir e- dıldan hiaiai veren deYletler b.l'la
lnel beslemediğine dair verdiği temi- 8IDda kliaik diplomMİ uulleri 11189• 

natı mevmubahls ederek diyor ki; suubahis olamu. B6yle p.rtlar iöa· 
8Uyttk Britanya hükümeti bu de darbeye kal'll lroymak için yape

teminatı senet ittihaz etmekle bera· 11acak ,..ene teY fula atdpnhk 
ber l'ranms hükUmetile bilittifak göetermleri difllN'tlrmeje " ~ 
Akdenizm bahri mtidafaasınm kuv- dUJ'llULia muktedir bir umi ihtioo 
vetleadiribneeine karar vermiftir. yat11zhklar yapmadan .alkQnetle ve 
8u )"Olda tedbirler de almmıp. Ge- eoğuk kanlılıkla ~ktir. 

• • • • • 
rnavuttuk; Bir ltalyan VlliyeH 

Haline lanuyır 
.~·---yf ... l 

tellrinllJ _.ı.-rnizonlanndan te~kil 
edilecet ohm ltab'an mCltrueai. 
1'q8n hava rolf71e buraya sel-

miftir. 
KRAL ZOCONUN REDDETTtCI 

iT.AL YAN TALEPLERi 
Debre: 10 (A. A.) - Bir Ar

!lavut devlet adamı Havas Ajansı 
muhabirine Kral Z~onun reddet
titi İtalyan metalibatı hakkında i
~ahat vermiştir. Bu metalibat 
matlilp Amavutluia İtalyanın na
•ıl bir ak'bet hazırladığı hakkın· 
da ıbir fikir vermej'e kif d'r. 

1. - İtalyan kıtaatının her an 
•• Amavutlufun her noktasına ih· 
raç edilebilmesi. 

2. - Arnavutlutun bötOn is • 
tihkimlan, lımanJan, muhtelif te-
8isatl berinde ltaly1anın askeri 
~ontrolU. 

8. - Arnavutlukta ikamet e
den ltalyantara mebus ve nazır ol 
lllak haklan da dahil olmak üzere 
Anıav11tıann bOtOn haklarının ve
tilmeet. 

YUCOSLA. VY AYA iLTiCA 
EDENLER 

'Oaküp: 10 (A. ) Eni 
Zogonu -kud .. i Prens Celll db 
karısiyle haraya pi~. Prens 
ıazetecileri kabul etmemfttlr. 
~ok Arnavut aabaylan Ala

sonya civannda ltalyantarla soa 
müsademeleri yapttktan ıonra dal 
yoJiyJe Yul'oslavya t.opraklanna il
tica etnıifhmlir. 

EŞRAFA YAZDIRllLAN 
MEKTUP 

Le Jumal, Romadan istihbar e
diyor: 

ltalyanın, askert kuvvetlerinin 
işgal etmJf olduğu memleketi ka
yıt ve ,artsız ilhak etmek niyetin-
de olması ihtimali l'itgide kuvvet 
bulmaktadır. Bu bapta bu sabah 

Cbigi sarayından çıkanlmış Qlan 
bir mektllhım nefrl mAnidar sG
rillmektedir. Bu mektupta Tiran 
"'fl'all Arnav11tluk tacını Kral Vik
tor Emmanoel'e teklif etmektedfr-

(Battarafı 1 inci aayfamızda) geçtikçe vazifeleri artan bu iki veka- kullanması için llzım gelen ıhtima-
mahlnkları andırıyor. Felaketin, Jetin, gördükleri amme hizmetlerine mı dikkatle tatbik edeceğiz. 
e aret ve zilletin iCldigini gördük- nazaran bir taksime tabi tutulması Türk vatan ve milletinin, Türki
Jer halde kollarını bile kımıldata- ihtiyacı hissolunuyordu. Bu suretle ye Cümhurıyethıin maruz kalabile
mıyorlar. Epeyce kuvvetli b~ şimdiye kadar in§&, nakliyat ve mu- ceği vekayıe kaı ı amanında ted
Çeko lovak-. a t k bir kurşun bile habere i§lerini gören Nafıa Vekfıle- bir almak hJ usunda, Cumhuriyet 
atmadan boğazını boyundurağa ti, yalnız 111f&.&tla meşgul bir veki- hükumeti müteyakkız bulunmakta
uzattı. Hukumetin başında bulu- let haline getiıilmi3 münakale ve dır. 
nan Hacba v.atanının intihar ltiğı. muhabereye ait olan hizmetlerle ile- En yüksek hamaset ,.e sarsılmaz 
dını kendi m~nhu!!. eliyle imzala- tisat vekaletine bağlı deniz nakli- vatan sevgısi kaynağı olan Büyük 
mak rezaletini ırtikip etti. Vakti. yat işleri alınarak (Münakale ve Türk ordusuna dayanarak her tehli 
le yumurta vergi ı, sakal vergisi Muhabere Veki.leti) ihdas olunmuş- keyi ve tecavilzü bertaraf edeceği
alınacak diye ıiliha sarıla- tur. Keza ticaret ve sanayi lelerini miz kanaatinde olduğumuzu söyle
rak isyan eden ]Gahraman Arna- gören İktisat Vekileti, yalnız 8&D&yı melde iftihar duyanın. 

Başvekil Refik Saydamın sık ık 

sürekh alkışlarla ve bra\O seslenle 
karşılanan bu nutkunu takiben ta
yini esamt ile reye müracaat edilmiı 
ve tasnifiara neticesinde Refik Say
dam kabinesine 389 reyle \'e me\ cu
dun ıttifakıle itimad edildiğı bildiril
miştir. 

Bunun ilzerine tekrar kürsüye 
gelen Bqvekll Dokt.or Refik Say
dam, gösterilen bu itimada karla da 
demittir ki: 

(Arkadqlanm, 

vutlann vatanı İtalyan çizmeleri ve maadin ışlerile meşgul olmak il· ftt,e, arbdaeJar, maruzabm bu· 
altında kaldı ıla İtalyan ordusun- zere bırakılmış, iç ve dit tiearete ait rada. bitiyor. SözUme bqlarken ar
daki zayiatın yek8nu blyüeek bir vazifeler t.oplanarak (Ticaret Veli- settlğim gibi, CUmhuriyet Halk Par
meybane kH'l'a ında. prtllebilen letil telkil edilmiftir. Bu veçhile t1ı1inbı programma aadık ve onun 
mikdan l'eçmedi. vilcude gelen veklletlerle. idare w tabaJdmtmıa çabpn arbdafl•n- Gerek bendeınid ve gerek arka· 

Almanyanın bir if&reti llzeri· teknik bakımından ifleria ylr8me- DD1 olmalrJa balatiyaıu, 8idn gös- d&flanm itimadlannıza ,akranı... 
ne, Lftvanya hOklmeti )(emel'i llnln daha kolay bir hale Jranuldu. ferdlibda Jolda w -..eceğinb di
kendi eliyle cihazlıyarak Alman- tunu ve ftlrillerin de dabayalnnd•n rettifler dainllinde -.m-.ı- -'-'" nmızı anedelia. Bunu hak etmeie llla&ft:Wll nıaau pbpcap..) 

yanın koynuna verdi. Lehistan ha- iflerini takip ve kontrol edebilecek· ••mm:m•m•ı•••:•••• -· ...... ~ ....... -.. . 

riciye nazın vatanının mfldafaau- lerini Omid ediyora. •nı 1 

na aicl lbazı i•leri konuşmak için Veklletlerin it programuıd& bir lnuı·ııere eı·zı·mıe ve Yunanlstanla 
Londraya citmekten bile korku - dejieikHk JOktur. Kabinenin prog- ! 

i:~::::~~=~~~~::.:-:~==w~~~u! ı·kı Anlaşma Yapıyor 
,unOyordu ! Romanya ile Sırbista- Partiılbdn programı f18118br. 
nın. Yunanmanın, hatıl Balp.ris- CUmhuriJet devrinin en muvaf
tanın da herhalct. pek rahat ol- fak premlpleriDdeıl biri olan denk ....,._ .a-·----ı. Londra: 10 (A. A.J - RakO- ...1-1- --4'ı-ı 1.oru-·- 1a1 a-madıklanm zannederiz. Xflolk ~--na-,,-- lawlanan t fi • _ _,11_ nuau .,.._._... • ._. .,,.n wn uw 
de•letleri bir panik ~in•e slrflyo- 938 MO mail eene bil~ haımnmı- me mah ilerine •lre uag~ na- fmkln daha ftl'llWık anusmıdaclır. 

talrdim edihn'- sırlan bu aabala İqflis teınlnatı - Netice olarak lnplls hlttmet.I 
ruz. Ortada bir inlıilll, be711elmf- •• balwımaktadlr. mn derhal Yunanistan& ve Tflrki- •--ıu- ı 
lel bir bozgunculuk hansı var. Kev- Jımsabresl esnasında gerek f8hsan ~- - tab'an anlqm•laruua fes-
cut dünya düzeni namına, IOn ka· prek kendDsile çaı..,.kla iftihar yeye teşmil edilip edilmiyeceii lüai tıetebbWnö kadfal ,....,._ 
lan hOrriyetJer ve il188D haklan duydugum vekil arbdqlanmuı si- meeete81 hakkında karar vermişler caktar. 
namına, vatan, namua, istiklll ve • vereeeitmls lahat bunu göstere- dir. Mevzuubahis olan anlAfJDa- DJier taraftan, .lıwilterenfn Tir. 
insanlık methumlan namına bıı cettir, bnaatindeyım. la.,. Polonya ile imza ve Romanya kiye, Bulgaristan ft a-..a,. Re 

v: için de derpif edilen iki taraflı an- olan eli Joma":1- ., .... _ .. : 
havayı daiıtarak nefes almak im- ıl.hmı dahil, harici vaziyetler- taşmaya benzer anlafm lard P wa. ~- &ıflmls • 
kimnı temin eden bir ildim yarat- dm bah98dece1'lm. İyi mal6mat alan ma~ ır.y deki sOn1er urfmda fi* haranlll 
mak son derece müatacel bir vazi· Dahilde denmh bir huzur ve atı- nanistan ve TOrklye ile akd" er, h .. ~ ve hedefi de fllDlar olacaktır: 
f d

. kt\n bulundn•unu ve Tü k ta d ı mu w- 1 - Balkan Antantuwı, Ba~ 
. e ır. . . - r va n a- mel anlafmaların •imdilik gizli tu- ...-İngıltere bunda ılk te,ebbüsün ımm ~imi beraberlik ve rtıven tulacağınt ilive etm kted' le ristanın Dobricad•kt isteklerine ni 
kOçDk devletlerden gelmesini bek- havuı ıçinde yqadJğını emniyetle .Ayni zamanda ı:gili:r h~meti men, muhtemel tefrild mesaiaini, 
lene btıyllk bir hataya dOfllıl.t o- eöytiyebllirlm. Olmhuriyat hükiUne- JlussoUni ta 2 - Harb halinde İDaili& ve Fna
lacattır ÇDnka "lıfafara devri in ti bu havaam btılınmam•sma T&rk ye. panyadan kıtaatını sız harp ıemilerinin boia lardan 
sanlan". nın abllkı lbiltfln butflne; vatandqmm endlleıds çahpnasma =~=~=ek=su=re=ti=·y=le=l=m=za=ve=ta=ah=h=ft=tl=e-==ser=bes=t~g==eç~m~es;;inJ~;;t.e;;;m;i;n~ey;;lem;;;ek.~ 
ve vahşetiyle beynelmilel sahayı ve kazanm•mna, huzur için&! fazi. • 

kaphyarak asırlarca medeniyet letll bir aile luayab geçire~ ve 'ngı.ltere,· ,,,.,.lya -'an 
•• Jdlltlr Uıyatuµn temia e4üil- latikbalinden eml!I olmaımıa blitUn ı ~ l & w a~ 
ıDij o1daiu enl\'J n sav hlrf .. bwMt " PJletftl ,.,,,... .. ..._ 

ailip sflpflrflr ve lnaablan karanlık ftlll edecektir. V':enı· ,,,.emı·nat 's•a J..ı 
ilk çatlara dotnı reri atarsa ken· Aziz arkadqlanm, .ı 4 ı 4 l~ &~U~ 
dflerini klfi derecede kuvvetli Dllnya vaziyetinin bq döndilıil· 
.,Ormiyenlerln birdenbire flrkme- el bir atlratıe her an defilikUldel' (llqtarllfa 1 iDci •J'famısda) navutluktaki harelc:etinin katiyyea 
melerl için bir sebeb yoktur. ~ inldpfı, harici lliyuetlml- bir bava içindP- devam etmekte - oraya inlüur edecetine dair veri-

GörOJOyor ki l'&rb demokrasi- mı her zamankinden ziyade mite- dir. len temınata ratmen KUllOllBiTe 
}eri hal'bden ictinab için ne kadar yakkız ohnamn1 lcabetttriyor. ıoı.. Londraya ltalyan hüktlmeti ta- Kitlerden fazla itimat edilami,re • 
fedaklrlık yaptılarsa hepsi bOf& letleri blrblrinln brpsma diken, bir- rafından İtalyanın Akdeniz statü- ceji ve vaziyetteki vahametin ml
sitnıft ve vaziyet sttti~e daha fe- bç glln gıbi ima zaman içinde dev- koauna riayet edeceiı ve Arnavut- temadiyen artmakta olduiu mflta
naya dotru ytırllmll tür. Çekoalo. letlerin ortadan kalkmasına m'1n· lul'UD i tiklalini muhafaza eyliye- lea mdadır. 
vakyanm vflcudu fbJe edildikten cer olan bugilnldl dünya buhranı, cesi hu u und~ teminat vennif • YUNANlsTA.NA YARDIM 
sonra artık en ballı gözlerin bile •ulhı.a olan kuVW'tli merbutlyetinf tir. Londra: 10 (A. A.) - ftalpa 
açılmaaı icabedercli. Halbuki ln- her uman ilin ve iapat etmiş bulu- Diploması mahafıl', lngıliz - maalahatcQzan bacfln Gtleden aoa 
gilterenfn hareketinde neye şahid nan COmhuriyet hft1imetbıi tabia- İtalyan itillfuun fMhedılmesinin ra tekrar Lord Haltfuı ziyaret et
oluyoruz? İtalyan maslahat~zan tile yakından alikadar etmektedir. çok muhtemel olduğunu beyan et- m · t r. 
İngiliz hariciye nezaretine plerek Fakat bUtUn bu dıeğUJmeler, bu mekted r. iyi mal6mat alan mahfillere 
Amavuthıktaki hare tın kat'fy. ~t:ll V-: esaRlı .inldpflar yanmda, B. Bonne Pari te kalmı~r. l'Öre, perşembe l'f1 hftldlmet par. 
yen oraya inhisar edeceii hakkın- =ıyenın harici Biyueti bir te- Beynelmilel vaz yetin ink tafını YL limen oda, İnsilterenin Yunanlı • 
da teminat veri or. Ve İngiltere de uı g~rmemektedar. Dostluk- kından takip etmekted r Mumai- tanın toopralc b Onltıillae h. çbir 
bunu sened ittihaz ediyor! 1~ ittifaklarına vellıasıl sözUne leyh, bu abah lngıl z f rini ka- suretle halel • tirllmealne mil& • 

Ne bu tem natın, ne bu sened ve ımzaaına sadık olan Türkiye BUi- bul etm' r. Sefır kend ine Lond- ade etm" it ni bUdirecet va~. 
ittihaz etme ıözlerinin hiç bir kıy- hu aevınek, sulha hızmet etmek yo- ra ıle Roma ara ındaki müzakere- yette 

01 aktır 
metıl olmıyaeağım ttat~ an ve tngl- l~daki azmmde aynı iman ile, ayni lerin neta ic hakkında ma1dmat AKDENIZDE HASIL OLA!\ 
Us siyaset &damlan da bilirler, i~~ berdevam bulumnaktadır. verm •tir. B. Bonnet, ayni zaman. VAZlYET VE MISIR 

4. - Arnavutluk hariefye ne· 
&aretlnia üpmyle Arnavutlutun 

ripe lt:a17& tarafından temsili. 
&. - Arnavutluk nezaretlerine 

fta'1U pnel aekreterlemun tayt-

tel.-fı veren Ajanslar da, buan h . argqaWdar önün4e Ctım- da Sovyet Ru ya aefırlnf .kabul et- Londra: lO (A. A.) - Mwr...,. 
ii eöylenmelrtedir. pzeteler de, okuyan insanlar da bUurıyet hllkfimetinin büyUk ktlçük mf.t ve sefir ıle Avrupa hakkında haf'line söre, Jıfımın Loadra 18, 

İtalya Kralı, Arnavutluk Kralı bilirler. Böyle bir zamanda bu si- ttln devletlerle aynı samimiyet g6rUtm~lr. firin"n bugtın Xalıireye muvaaal• 

ler. Her ,eyin Habeşistamn f ethf 
muında oldufu gibi cereyan etti. 

111. 
1. - Tiranadaki İtalyan elçi. 

.rnın Arnavutluk kabinesine dahil 
olması ve Arnavutlufun Roma el
fillfnin de Faşist kabinesi erkAnın
lan olmuL 
JIUSSOLINI TiRANA GlT.VEK· 

TBN V AZ GEÇTi 
Roma: 10 .A. A.) - İyi malO· 

mat almakta olan mabafile naza
~n Maaolfni, bu.UU at bir 
•llhlt tarlemek asere 8' d eii 
ll'lraa .......... n.s ~eçmiftir. 

Duoe'ntn b11 •yahaU hava pıt. 

e
n mftlaft olduiu saman pp -
ası muhttm.ı eldulıı haber veriL 
ektedir. 

Dlpjom-' mahafili. KU880linhı 
ju eyabatt.n yalnıs hava f&rtlan 
lctil, ayni samanda muhtelif ec
new D•yf tahtlırında İtalyanın Ar
)ıavutıukta)lf haruetJ ftzerin• 1a
ı>ılmakta alu ıGrltm•leriıl netice
••rtat ta.ırı.,...• anuNacla elmuı 
~· .......... oW\lfu•• 
l.t;"" ••IOM&rw. . .. 

Hin edilecek ve Tirana bir valif a- bi tıifeler ve tomedyalarla efU. ve dO~tt altında dostane münase- ITALYANIN VERDICI beki ilmektedir. Sefir, ltaı,,ama 
mumt pnderilecektfr. ra lilkdnet mi gelir, yoksa munta· betlerini idame etmekle bulunduğu TEMiNATA Arnavutluktaki h Atı dola)'ı • 
YERLi ITALYANLAR TEKRAR zam bir plln daireshade llaretete :!_~dan sonra da idameye çalıta- INANILMIYOR siyle Akden"zd h 1 olan v&s17el 

DONUYOR sece• taarruz ve fstfll dalıuı mı ... Mu me 116>'~ ile Mı ır VJ! S8d mn m dafluım 
Roma: 10 (A. A.) - Bariden durur? Sulha hizmeti, hlktmetinizin ou L dra: 10 (A. A ) - İ1l8'ilis ve Filistin mesel 1 rl hakkında si-. 

dtlrilst afva tt b ı gazeteJ.eri dün Londrada yapılan 1 " ı 
bfldirildiii .. 

1
are ttaıpn kıtala- Ha..,.in CaJaW YALÇIN " e e u uyor. rufme er yapacaktır. 

----... ------- FUdr ve menfaatleriıı bnbdar :fevkal&de diplomatik faaliyeti te-I Mllır mohafill, ba h._...n 
nnın ihracından enel Arnavut - S Pldetle --.... .ıc. bar z ettir"yorlar. l 
Iukta ikamet eden .sfvfl fta.lyanlar- on Dakilca : ~.......... umannnıada, hakkıntla mOtal • ey.anmdaa ' 'l'Urldye için ne bir fildr cereyanı, ne Bfltttn l'.a.zeteler,. İtalyanın Ar- tfnap P.tmek 

dan mflrekkep flt srtıP dfln Ama- Zogo M J k ti• de her hangi bir menfaat hırsı sulh 1 ~~~~--------_ .... _____ .__ 
vutluta avdet ~·~· Bu İtalyan em e e 10hmdaa lnhlrafta lmU olmamak- Meclistekı· u ll J la~ .birkat gfln evvel Bariye ait • mize gelmek Wlrft olmıyacütır. no anuada 
JDJflerdi. llllletimlzln hayat ve refahını A ·ı U A Jı istiyor ....... uyalılleeek -... sı neyecan eri Tedbirler 
Irandaki Düguv .. D hilkdmetinlzden sadır olmıyacak. <Batta.rafı 1 inci aa:rfemascla) Lonclıa: 10 (A. A.) - D-n-

Atiaa 10 il+=&' - JCara1 tır. Elverir ki ı...a ~ı-:-:...... cümle Em n Saz k; harici v.. a&&1 7w \•~ ~a uv-auw. n• Expras razet illin Amaterdam-
ff~ din gece M. -. ... •• maiyeti TlrlaJ•J• ıel- bOtt1n devletlere karp beslediğimiz zi ete ed rek ıAtill ~ren rekel eti .-k arwuclachrlar. •nıiml "" destaile bitaraflık dogru-. mdl tlere a ımak tediti hal- dan istihbanna sHre, BoJJqctanaa 

dan d~-- Alman hudut mmtatua &O 0 • 

Ankara: 10 (Telefonla) - f. Amerllla C fT9181Rln dllmek•;.:!,~bilvaaıta Ddll e· de ac a dıiuıı; Arnavutulk- metrederhıtflladeHolland&JıltL 
ran Veliahdının dtıfünO mfinase- M•nlll•P ••- --za sın. ....., marus Jralma. ta yal ndan b'r iki tüf k patla-.... _.w-ı •-- -'d k l h "' ·-- ....- 9U dıftnı ve onradan Jra .. •..+.kJan. metl tanlı &1l ukeıt kontrol al-
""WJ e ırana •• ece o an eye.-.- Vaşington: 10 (A. A.) - Ro. Çok tehlikeli, buhranlı .,. Sik te- nı halbuki ner de bj; ... avuo tuta ~. Hollanda•nm 
mfz bu aqam treni mahsusla. ha- lffelt, Warmsprlqde bir mfld- beddtll eden eat.ernuyonal nlf1et TOrk var a f tikllli için kanan• lote birini blrbo uat fçlnde su al. 
rekat etti. det istirahat ettikten sonra buraya içinde harld aiyasetimlzln bu ana döktüğünü ıöyledl. tında bırakmak için bendlerde lca. 

Hariciye Vekilimi• afyaal vazf- plmfttlr. Warmaprfngden hare - hatlanm t.ebarUs ettirmekle iktifa Bunu takiben Jl..U. Kap.. ıwb•ecl•en"!t•ll'tlbat~-··ı.ınl!mtm'lllİı! .... --· 
Jetteki ıon ehemmiyet beriııe bt ederken Roosevelt kendisini al- ediyorum. Yeni vaziyetleri umumı lan (Antalya) : ı · 
Ankarada kaim~ ve yerine Gtlm- klşhyan halka: llUlh menfaati ve TQrk lli mentaati 
rtlk ve İuhk•1rlar Vekili be1etm it- "Hal'M .-!nnf''1.cek sonbaharda bakmmıdan dalmf bır teyakkuz ve 
ruetm• titm .ıiT Jfn• 'I tet tabi tuta Ve m ~ k 

-"Tart J'Ul'd•na Ye Wlll
Jllfne p dlkeııhı yq hali
ne! .. ,. dedi. 



layfaı 4 

Kızını vurdu 
Babasını da 
Yaraladı! 

Manisa (Hususi) - ŞehrlmızlD 

diş mahallesinde Bozköy caddesinde 
rençberlikle geçinen İbrahim oğlu 
Mehmet ağır surette yarala.nmı§ ve 
kızı on altı yaşında Halide de bıçak
lar altında can vermiştir. 

Halide, dün babasının arzusiyle 
ve kendi rızasiyle bir delikanlıya ni.. 
ıanlanacaktı. Evvelce kızı isteyen ve 
babası ile kızı tarafından redle kar
~ılanan katil Hamdi, Halidenin üvey 
anasının evlidı manevisidir. 

r 

Hamdi bir kaç gün evvel askerli-
ğini bitirerek terhis edilmiştir. Üvey 
anne kızın Hamdiye verilmesinde 
israr etmiştir. Fakat baba ile kız 

Hamdiyi istememekte devam eyle
mişlerdir. 

Dün gece saat 1- 2 arasında 
herkesin derin bir uykuda olduğu 

bir sırada katil duvan aşmak sure
tiyle eve girmiş, Halidenin odosma 
yaklaşarak kızı uyandırmıştır. Kız

cağızı görünce hamil <\lduğu çifteyi 
çevirerek ateş etmiştir. Bu kafi defil 
miş gibi bıçakla da saldırarak zavallı 
kızı sırtından, kalçasından 'Ve yüzün
den yaralıyarak öldürmüştür. 

Hamdi bunu müteakip silah sesi
ne yetişen kızın babası Mehmedi de 
arkasından ve yüzünden ağır surette 
yaralayarak kaçmıştır. Zabıta kati
li aramaktadır. 

Müddeiumumi muavini Memduh 
palamir tahkikata vaziyet etmiştir. 
HUkümet doktoru Muharrem özgör 
Halideyi muayene ederek defnine 
ruhsat vermiştir. 

- Bu cinayet HaJidenin üvey anne
sinin de parmağı olup olmadığı araş
tırılmaktadır. Cinayet muhitte fena. 

bir tesir bırakmıştır. !Decruh Meh
medin yaraları ağırdır. Zavallı baba 
memleket hastahanesinde tedavi al
tına alınmıştır. 

Ödemişte 
Bir köy kad1nı yavrusunu 
r erkederek kaçtı 

ödemiş: (Hususi) - ödemişin 
Peynir pazarında bir hadise olmu§
tur. Kucağında bir aylık kız çocuğu 
ile dolaşan ve hüvviyeti tesbit edi

lemiyen bir kadın, pazarda satış ya

pan Bayan Eminenin yanına yakla
t;ıarak bazı şeyler sa tın alacağını, be-s 

dakika için yavrusunu kendisine e
manet edeceğini söylemiştir. 

Hüvviyeti meçhul kadın yavru
ı:;unu teı kcttikten sonra gözden kay
bolmuş bir daha görünmemiştir. 

Yavrusunu terkcden kadın araı• 
maktadır. 

Metruk çocuk belediyeye teslim 
edilmiştir. 

HAHKEMELERDE: 

Jiletle yüzde açılan yara 
Neşet isminde bir adam, karısı i

le birlikte, thsan isminde bir araka

emın evine misafir1iğe gitmiştir. 

Neşet, burada sarhoş olmuş ve 
kavga çıkarmıştır .. 

Kavga esnasında da, hazır bulu-
nanlardan Cemal isminde birinin 
yüzünü jiletle kesmiştir!.. . 

Evdekilerin feryadı üzerine sar-

hoş mütecaviz yakalanmış ve dün 
de mahkemeye v"Jrilmiştir. 

Asliye 3 ilncü ceza mahkemesi, 

jiletle husule gelen yaranın, sabit 

iz bırakıp bırakmıyacağı ve nekadar 

bir zamanda zail olabileçeği hakkın

da r apor alınmak üzere yaralının 
muayene olmasını karar vermiştir. 

Eakl vallnln t•hlUerl 
bugUn dlnlenlyor 

Eski vali ve belediye reisi Mu

ruddin Üstündağ ile arkadaşlan a

leyhine açılan ve Temyiz mahkeme

si dördüncü ceza dairesinde görül
mekte olan davadan dolayı şehadet

lerine müracaat olunması kararlaş

tırılan 60 ki~inin dinlenmesine bu 

sabah saat 10 dan itibaren Asliy·a 
1 inci ceza mahkemesinde başlanı

lacaktır. 

TENISA8All 11 NiSAN 1939 

Harbi Garip Bahisler Ve Bir İngiliz· ltalyan 
Kopacak Olursa ... 
HANGİ TARAF KAZANIR? 

' -
Yılda 4 Milyon Ton PetroliJn Ak~~ğı Hayfanın 
Ehemmiyeti Ve !Ju Liman için Hazırlanan Projeler 

YAZAN: GENERAL KAzlM KARABEK/.R 

Akdea.lı Hubiacle bt'i rol oynayacak remllerden ltlri 

- • - sonra çıkarılmaya başlanan petrolleri l 1834 yılındanbf tf Filistin sahil· 
Hayfaya akıtmıya ba§ladılar. Fran· !erinde harp liman' an, müdafaa ter

H ayfa limanı: 
Burası •bu sahflJerin en a-üzel 

bir limanıdır. Garba v& cenuba 
karşı kapalı~ timal tarafında 12 
kilometre mesafede Akka limanı 
burasiy)e karşı karşıyadır. Hay
fa Osmanlı devrinde dahi şirin bir 
kasaba idi, demiryoliyle Şamdan 
Hicaza giden hatta bağlı idi. 20. 
bin nüfusu vardı. Burada ve 
Civarlarında daha o zamanlarda 
hayli Alman muhacirleri yerleşmiş
ti. 

Hayfanın ehemmiyetini İngiliz
ler daha Süveyş kanalı açılırken tak 
dir etmişlerdi. Fransızlar kiDalı ka
zarken onlar da (Hayfa - Bağdad) 
yolunu yaparak Hindistanla Akde
nızı bağlamayı diişünmüşlerdi. 

1.000.000 altın lira kapital ile bir 
kumpanya dahi kurarak işe başla· 
mak üzere idiler. İngiltere halkı 

Fransızların açmakta olduğu kana
la rekabet için bu projeyi beğenmiş
lerdi. Aksiyonlar çabuk satılıver

müıti. Fakat bu projeyi ileriye bı
raktılar. Yani bu yıllara! .. Görünüş
te Fransızları gücendirmemek için, 
hakikatte ise önce Mısır ve kanalı, 
sonra da ilk çıkacak fırsatta Filistin 
ve !rakı, ellerine geçirerek Hindis· 
tanla daha emniyetli yollar kazan
mayı düşündüler ve 1882 de Mısm 
istiladan sonra diğeri için fırsat kol
lamıya başladılar. 

1888 de Osmanlı devletinden A· 

sızlar da dörtte birden az olan hisse- tipleri, uçak Usle11 faaliyetleri ziya· 
terini Şam Trablusuna kadar 829 ~ dedir. Yafanın l.8 kilometre kadal' 
lometrelik demir boru döşeyerek re- cenup ıarkmda ve M.ısır demiryolu 
tirdiler. tızerindeki Didc'.a'da büyük bir uçak 

Yılda 4.000.000 ton petrol çıkı- karargahı kun.lmuştur. 
yor ve Akdenizin bu iki limanına dö- Cihan harbinde bir katre petrol, 
külyor ve İngiltere ve Fransayı ihya bir damla kan kıymetindedir deni
ediyor. Amerika petrölleri daha ~ok yordu. Hayfaya akan petrol bir ır
mesafe katederek Avrupaya geldi· mak gibidir, demek bir harp olursa 
ğinden artık rekabet edemiyor. kıymetine paha biçilemiyecektir. 

Demiryolu işi gibi petrol işine Akdeniz şarkında eğemenliğin 
de cihan harbinden önce Almanlar tngilizlerde olduğunu görüyoruz. 
'da karışmıştı. Fakat yalnız başları- Fakat 12 adaların İtalyanların elin
na değil. 1ngilizlerle beraber. (Türk de olması buralarda işi değiştiriyor. 
petrolleri kumpanyası) nı kurmu.5- Hususile Rodos ve Karpatos adala
lar ve 1914 yılı 30 martında Osmanlı rının durumu ve 12 adadaki süel ha
devletinde imtiyaz istemişlerdi. Har zırlık buralardan başlıyarak Akde
bin patlaması bu işi yüzüstü bıraktı. nizin ve Adalardenizinin eğemenli
Sonra da İngilizler Almanlarla yap- ğini İtalyanlara bırakmıştır. 
tıkları mukaveleyi yırttılar ve ye- Orta kısma gelince: 
niden Irak petrolleri (trak Petrole- ttalya ana vatanın durumu büs· 
um) kumpanyasını kurarak işe gi- bütün ttalyanların eğemenliğini gös
riştiler. teriyor. Gerçi burada İngilizlerin 

Bu işi başardıktan sonra sıra de
miryoluna geldi. Bunu zorhyan bir 
sebep te İtalyanların hava filoları 
olsa gerek. Kanalın havadan tahrip 
olunması. Kızıldenizin Eritre kıy1-

larına gizlenecek denizaltı gemileri
le tehlikeye konması ihtimal 1ngiliz
leri 1931 yılında düşündürdü. ital-
yanların 12 w~ khk bir filolarının 
Afrika sahillerinden A~erikaya uç
ması herkesin gözünü dört at;mıştı. 

Multa adası varsa da burası eski e
hemmiyetini kaybetmiştir. Çünkü 
Sicilya ve Trablus arasında havadan 
ve denizden çok hırpalanacaktır. 

Bu adanın garbindeki İtalyanla· 
rm müstahkem Pantelleria adası da 
buna karşı sıkıcı bir duruştadır. Bu 
adalara geçmeden önce Akdeniz ci
hetinde mi.lthiş bir rol oynıyacak o
lan Yunanistanı da bir gözden ge
çirelim: 

Münferit uçaklann Amerikadan Av- Yunanistanm cıoğrafi durumu: 
nadolu demiryolları imtiyazını alan rupaya veya Avrupadan .Amerika- Coğrafi vaziyeti dolayısile Yu. 
Almanlar meydanı boş sanarak 1898 ya geçmeleri harp bakımından bu- nanistan Akdenizin ortasına doğru 
de bu hattı Basra körfezine kadar nun kadar ehemmiyetli görünme- ilerlemiş ve Mısırla ttalya arasına 
uzatmak imtiyazını almış ve (Ber· mişti. Siyasal durumlar dahi artık girmiştir. Hele Girit adasının Afri
lin - Bağdad) demiryolu adını ver- bir harp felaketinin ilk rüzgarları- ka kıyılarına 300 kilometreye kadal· 
mişlerdi. Bir taraftan Musula yakla- m savuruyordu. 1ngilizler hemen işe yakın bulunuşu gerek deniz muhare
şırken diğer taraftan da Bagdaddan koyuldular ve üç yıl uğraşarak pro- belerinde ve gerekse ttalyanlarm 
şimale doğru inşaata başladı. Harp jyi hazırladılar ve dört yılda 8 mil- Bingazi mıntakasından Mısıra yapa. 
devam ederken de henüz bitmemiş yon İngiliz lirası masrafla bu hattı cağı taarruza karşı yandan ve hare
bulunan Toros ve Anti Toros büyük yapmıya karar verdiler. ket ilerledikçe gerilerden hava ve 
tünellerini tamamladı, inşaata de- ş· di H yf k' h 

mı a a et1 ı aline bakılır- deniz hücumları için İngilizlere bi-
vam etti. b · sa iıyümüş, askeri ve ekonomik bir çilmiş kaftan tabirine layık mükem-

Cihan harbi sonunda Hayfa li- liman haline gelmiştir. Bu gün nü- mel bir hareket üssü olacaktır. 
manı İngilizlerin hissesine düşmüş- fusu 65.000 ne varmıc:ıtır. 

Tuhaf Rekorlar 
Dünyanın Muhtelif Yerlerinde Tutulan Bahislerin 
Ve Kınlan Rekorların En Garipleri Hangileridir? ............ ~. 

Garip bahis tutmaların adedi, 
balkı eğlendirmek veya böyle §eY· 
lere iıtirakten hoşlanan kimseleri 
memnuıı etmek gayesile yapılan ba
zı rekorlara nisbeten çok fazladır. 
Bilhassa, bu şekildeki bahisler, yani 
akıl hafifliğine doğru temayill eden 
bu nevi bahiSler listesi okadar uzun-
dur ki bunlardan en değişiklerini ve 
gariplerini izah ile iktifa edilebilir. 

Bahis tutuşmak meyli, o derece 
muhtelif sahalara inhisar edebilir ki 
bunları tefrik ve tasnif etmek gayet 
güçtür. Bahis, bir meydan okuma· 
dan, bir fikirden, nihayet tesadüfi 
bir hadiseden çıkabilir. Tesadüf de
nilen şey, bahse girenleri ve buna 
p.hit ve seyirci olanları daima ilham 
eder. 

Bu suretledir ki Edith Zeisler is
minde genç bir Macar dansözü 1938 
de ayaklannın ucu ile Sfen.ks'in ka
idesine çıkmağa teşebbüs etti ve mı1 
va.ffak oldu da ... 1934 de, bir tngifu 
yüzücüsü, dalgalı bir havada, dişle
rinin arasına koyduğu bir kaşığın 
üstünde bir golf topunu koyarak bir 
kaç kilome<1'<ı yilzmeğe teşebbüs et
ti. Bir iki sene e'\Jvel de harpte al
dığı bir yaranın tesiri le f evkalide 
bir telepati kudreti iktisap eden oır 
Fransız da, Madridin kalabalık so· 
kaklarmda, gözleri kapalı bir hald<>, 
tam yanm saat müddetle bir otomo -
bil kullandı. 

1900 senesinde bir genç orijinal, 
Fransada bir şehirden yedi kilomet
re mesafedeki bir kasabaya geri geri 
gitmeğe hem de başını bir kere ar
kaya çevirmemek şartile bahse gi
rişmişti. 

Bazı bahisler de daha çabuk, du
man gibi uçacak mahiyettedirler ve 
mesela 1830 da bir tiryaki, 11 saat 
zarfında elli yaprak sigarasının hak
kından gelebileceğini bahis mevzuu 
ediyordu. Halbuki daha sonra, bi~· 
Fransız, bu rekoru, on iki saatte 90 
yaprak sigarası içerek ve biç rahat
sızlık duymıyarak kırıyordu. 

sakalı, mükemmel bir surette tam 
19 saniyede kesti. 

Aynca bazı mesleklerde garip 
rekor meraklıları vardır. Franaa.da, 
kahve garsonları, gazete müvezzileri 
arasında yapılan koşular çok garip 
neticeler verir .ve herkes bunu aeyr 
eder. Bu arada, Amerikalı ıtir' ka· 
sap, bir öküzii ıs dakikada, ve bir 
koyunu da 6 dakikada keserek ve 
temizliyerek dünyadaki bütün re
korları kırdı. Yine bir sucukçu da 
32 dakika 45 saniyede beş tane do
muzu kesip, parçalayıp ve temizliye
rek bir rekor ihdas etti. 

Avusturalyada ağaç kesme mü
sabakasında bir köylü 70 santimetre 
kutrundaki bir ağacı balta ile 4 da· 
kika 8 saniyede keserek yere de· 
virdi. 

Dans müsabakalannda da çok 
teknik ve tahammül gösteren vaka· 
lara da tesadüf edilmektedir. Bu mü 
sabakalardan birinde bir adam tanı 
25 saat 33 dakika ve 10 saniye, dur
maksızın, mütemadiyen dönerek 
dansetti. O derecede ki jUri azalan 
bu adamdan daha ziyade yorgun 
bir halde kalmışlardı. Padoneli bir 
piyanist 40 saat müddetle durmadan 
piyano çaldığı gibi, ip atlıyan birisi 
de, 13 dakika, 10 saniyede 2044 sıç· 
rayış yaptı. 

Birbirlerine meyli olan bir çifti 
buz bloklarının üzerine oturtarak, 
duydukları hislerin şiddetinden buz
ların ne zamanda eriyeceğini düşü
nen ve bunu tatbik için harekete ge
çen bazı Amerikalılar, beklenilmi
yen bir müsabaka tertip etmişlerdir. 

Durmak nedir bilmiyen bir geve
ze ile, hiç lakırdı etmiyen asık su
ratlı bir adam bir höcreye konulu
yor ve bir hakem buları kontrol edi
yor. Geveze mütemadiyen söz söy
Jiyecek, asık suratlı da sükut edecek 
tir. Buradaki galip, sinirlerine ta
hammül ederek aksi hareket yapmı
yan kimse olacaktır. 

Son bir mü~abaka 56 çiftten, 31 
saat nihayetinde yedi çift kalmıştı. 
Ve nihayet müsabıklar 41 inci saatte 
pes dediler. Biri sustu, diğeri konuş
tu. 

Müsabakayı kazanan geveze, ya
vaş yavaş arkadaşına ne söylediği
nin farkında olmadığını anlattı. v~ 
bu umumiyetle bir çok müsabaka
larda vaziyet böyledir. 

Şarl Zibelman isminde bir İngiliz 
yüzücüsü Manş denizini tngiltereden 
Fransaya geçmeğe teşehbi.is etti. Fa
kat Kaleden on iki kilometre mesa
fede dalgalar, soğuk ce:reyan neti
cesinde bu işten vazgeçmeğe mecbur 
oldu. Ve yine bir Londralı doktor ı 
bir bahis dolayısile, bütün bir sene, 
tek bir kelime söylenıemeği kabul 1 
etti. Bahis 10 kanunuevvel 1932 de ı ·~ ...... ,..........,..,..~....,_~,,.z=...,......,.;;;;;!i!!i__,...,.,,'3 
başladı. Mesleğinin icap ettirdiği şey Hayırlı Ev la t 
leri yazı veya işaretle yapan ve ya-
şayış tarzını değiştirmiyen doktor 
neticede dilsiz oldu. Fakat iıoo tn- Teyzefılnln sandığını kırıp 
giliz lirasını da kazandı. 1 alt nları çalmı. 

Bazı defalar da, bir çok kimseler ' Cürmümeşhut mahkemesi dün 
istemiyerek ve akıllarına bile gelmt- 1 bir (saııdık kırma) vac:ıaına bak
yerek her türlü rekorları kırmak· mıştır. 

tadırlar. Postacılar, yürüyerek, ha- Küçük Ayasofyada kaleci soka
yatıarı müddetince arzın en aşağı ğında oturan SeJanikli Hüseyin 
on defa devrini yapmaktadırlar. Ve Remzi isminde bir adam, geç;en gün 
yine Filipin adalarında dini bir va-
zife ile memur ve Bilber ismindeki 
genç bir Fransız gibi 90 muhtew: 
lehce bilen alimler vardır. Ve hafıza 
cihetinden de şayanı hayret rekor- 1 
lar kıranlar arasında, hemşerilerin
den 43000 kişinin adresini ezberden 
bilen Çek Alop ta zikre şayandır. 

Bu rekorlar, her hangi bir mii
sabaka neticesinde kazanılmış değil

dir. Fakat bazı rekorlar da vardır ki 
bunlar kolay kolay elde edilemez. 
tngiltere bahis memleketi ise de A
merika da rekor memlektidir. Orada 
her şey bir rekor fırsatını verir. 

teyzesinin sandığını kırmış ve için
deki 71 altın lira ile bazı kağıt para 
ları almıştır. 

Hüseyin Remzi, bundan sonra, 
doğru vapura atladığı gibi Bursaya 

gitmiştir. Vaki müracaat üzerine 
kendisi Bursada yakalanarak şeh
rimize getirilmiştir. 

Dün cürmü meşhud mahkemeld 
huzuruna çıkarılan Hüseyin Remzi 
71 altın lirn aldığını inkir etmiş ve: 

(- Ben yalnız 61 lira aldım üst 
tarafını da annemin sandığından f.e. 

~ (Devamı var) 
tü. Burası için üç mühim proje var- =:::;::;::;::;::;:::::;::::::::::=::=::=::::::============================= 
&:1-MIB~sah~Mi~n ~~-r··~---~~····~--~~~~~~~~~~~~~~ 
dan ve Filistin sahilleMi de doğru- Yarın Akşa n GENÇLiK • GflZELLIK • AŞK 

Bu asır başlangıcında, epey fan
tezi rekorlar vukua geldi. O zanıar.-

lar Mackey isminde bir Amerikalı, 
dokuz dakikada yüz istiridye yut. 

min ettim. Bursadan zeytin alıp ts
tanbula gelecek ve ticaret yapacak· 
tım ! ) demiştir! .. 

Mahkeme, Hüseyin Remzi hak· 
kında tevkif karan vermiştir. dan doğruya müdafaa için burası 

pek kuvvetli bir deniz ve hava üssü M E L E K DANS - SPOR • HAFiF MU-
olurdu. 2 - Musuı petroııarını de- • SiKi - NEŞELi DANS ve 
mir borularla buraya indirerek bu- Sınemasında ŞARKI FiLMi 
rada büyük bir gaz kaynağı vücud.ı F r .a n s 1 z c a s ö z 1 ü 
getirmek. 3 - Burayı Bağdada de-

miryolu ile bağlıyarak seksen yıllık K u t u p y ı I d 1 z 
1 emellerini görmek. 

Bu işler çok sermaye istediğin· SO AT Y 
den ilk önce 1 ve 2 inci maddeleri B f ~ A Hr C' A 1JE 
tatbika başladılar. Kanal ellerinde aş Rollerde: Ll v. 
olduğu için demiryolu işinde bir ace· R J Cff AR D GR EEN E 
leye lüzum görmediler. Musul pet· Zengin, feYka lade lükı kıyafetler _ Muhteş"'m M' 
rollerinin dörtta üç hissesi kendile· . . Nefis ve eğlene-eli bir mevz~ ız lnsen -
rinin olduğundan 1012 kilometrelik Yarın gece ıçın localar aatı1mıştır numarala koltuklar bu günden 
demir borular döşeyt>rek 1926 dan 

1 
•••••••- aldırılmalıdır Tel. 40868 

mak rekorunu tutuyordu. Şarl Ab- !!1!'!11!1!111!1!111!1!1 ............ . 
. ""'YVvvv,,,vvvvvvvvvvv·vvvvv vvv·v-. 

ram ısminde ve biftek kıralı tesmi-
ye edilen birisi de, otuz saniyede ya- Yurdun muhtaç çocukları. 
rım kilo et yiyerek bir rekor kazan- nı mesut görmek hususundaki 
mıştı ... Başaşağı durmak rekoru Da. tsllane, insani düşünceleriniz 
nirqarkalı iki kardeşe aitti. Bunlar Çocuk Esirgeme Kurumuna 
b k l yılda verecetiniz Bir Ura ile 

u şe i de ve müvazeneli olarak beş tahakkuk edebilfr. 
dakika ve dört saniye duryorlardı. 

Fransada bir müsabakada, bir 88 8ft 1H1 
Fransız köylüsU dakikada 46 ceviz Hastalıklı çocuklann çokluğu 
olmak şartilc, bir saatte tam 2788 Milleti inkıraza sUrUkler. Yok· 
ceviz kırdı. Belçikalı bir adam nor· sul yavruyu kurtarmak için Yıl .. 
mal bir pipoyu, 2 saat 7 dakikada da Bir Lira ver Çocuk Eslrg~ 
içti. Ve nihayet Viyanalı bir berber me Kurumuna Uye ol! 

de, bir kaç ay evvel, üç günlük bir '2Z?GG2CCiZ?GGZ 
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Çalınan Saadet De 1 i n in S e be P Başpehlivanları 
Oldug..,U Hidise -Akkoyunlu Kazıkçı KaraBekir-Yazan : Mellha Baysal 

-to- YAZAN: SAMI KARAVEL 12 EyliH Serin bahçemin tenha! 
tir köşesinde oturuyorum. Sonba~ar 
'bütün elemile çökmüş. Tatlı biT ruz-
gar ağaçları bir anne e1i gibi okşu
yarak geçiyor .. Denizde mini mini 
dalgalar birbirini iterek sahile ka
dar geliyorlar. 

kınken o bile senin saadetini görün
ceye kadar ölmiyccek. 

- Teyr.e, niçin bu günlerde fazla 
öksüıiiyonım ? 

- Havalardan olacak yavrum 
Bak ben bile öksürüyorum. 

Handan, yalan söyliyen bu kad1-
,.,r...;;,., "stihza il baktıktan son 

Kemal, Otomobille Karakola 
Getirildikten Sonra Müşahede 

Altına Alındı 

Kara Ahmedin Pazılar 
Hasmına Göre Küçükt ·· 

Bulutlar bir kalp kadar .sisli ve 
muammalı ... nın,, ............ e 

1 
ed . · tzmir (Hususi) - Karataşta H\· ra solgun dudakların an sızan ınce 

Kararan gözlerim bu tabiatin 
emsaisiz güzelliğini seyrederken ne 
yazık ki ruhum beni talihsizligimin 
en koyu derinliklerine kadar götür
dfL Eski hatıralan diiflinmek, yaralı 
bir kalbe dokımmak ne günab ! 

b. k · · · · dil ·ıe 81·ımış· ti" lal sokagında 12 Nc.Iı evde oturan ır an çızgısını men e ı · 
1 

B 
Bu i ·bir alamet olamazdı. Evetjeski Ma~iye memurlarından Sakızı . 

yı ğın b · b' Kemalin evhama kapılması ve asP.· 
bu o ~·um hastalı en anz ır bi raha~ızlığının nilksetmesi yüzi.iu j 
vasfı ıdi. Kan ... ••• den Karataş orta okul badem.si Sa· 

Bir gün b8ll de bu tabiatın bot 
aahralarmda ıpılernünle yalnız bqmvı 

kalacağımı amit eder miydin Ta
lihin buan öyle merhametsiz sillele-
ri oluyor ki... , 

tete fimdi bu acı hatıralar göz. 
lerimin &ıbden birer yıldız gıl>i ka
JIP gidiJQdar. Yabm yanmadan aö
nen bir mıelim de annemin bu talih
• Jmmı hayat UDlllWllarmın om
amda yalnlS ba'Üma8l idi. BeJki ı'.e 

onun fefkatli kucağında dertlerimi 
dinlene dinlene çekerdim. 

••• 
Randan, Ollluzlanndan kayan at

laauu tekrar omuzlanna &ttii.. 0-
mm kafası illemiyor, yalım blbin-
deki hatıraları okuyordu. Yaşaran 
gkleri denizin meçhul ufuklanna 
daı.ıt. dGfflnlyordu. 

U.,ln"btte ODU hayatta hiç bir 
şey mesut edememişti. 

Onun dudakları bir k~ annf'. 
demeden kapanmış ve ömrünün so
nuna kadar bu kelimeyi hasretle an
mıştı. 

Handan üç sene evvel binbaşı 
Arif beyin oğlu ile nişanlanmış ve 
bütün acılarmı unutarak bütiin kal
bi ile onu mesut etmeğe çalışmışb. 

Handan onu bütün kalbiJe sever
ken ne yazık iri o Handamn akraba
lanndan Neyram seviyordu. 

Fakat Neyranla Reha kalplerin· 
de yanan ateşi saldıyunamışlar, süs 
lU hayallerinin tasavvur ettiği yuva
larına koşmuşlardı. 

Bu gün 1 inci kin.un. Yağan kar
lar köyü tıpkı bir kefen gibi 
sarmış, fırtına şiddetle camlara ı 
çarpıyor, onlar Handanı istiyorlar. ı 
O ölüyor. Dokotor ümidin j 
kesti. Ah yavrum, o dudakların yal-ı 
nı:z acı kaynağı oldu. Ah yavrum sa-ı 
yık.lıyor : Reha, Reha. Odada hötün 
e,yalar olduğu yere sinmİ§, odayı 

bir ölüm silküııeti kaplaDl1f. 
Beyaz bir yatağın içinde bir son- : 

bahar gülü gibi yatan Handanını 
kumral saçları yanlarına dllşmfte. 

Dudakları aralık, gözleri sımsıkı ka-ı 
palı, kabaran göğsü yavaş ya.vq 

iniYor. 1 
Birdenbire acı bir zil sesi odanın 

vahşi sükônunu parçaladı. Nadide 
hanım hıçkırarak kapıya koştuğu 

zaman ideta taş kesilmişti. Ona 
Handanın son dalcikalannı yaşadığJ.. 
m söyleyince ... 

Reha, kendi elile yıktığı saadeti
nin tamiri için bütün kuvvetile mer
divenleri çıkıyordu. Tam kapıyı aç
bğı zaman Handan saçl~ma ve be
yaz ö~ülerine bulanan kan damla- 1 
ları arasındcı son nefesini vermiş ve 
ebediyete çoktan kavuşmuştu. 

Meliha Baysal 

iki kişi, bir mezarı 
Bütün gece 
Beklediler 

Handan abehleyilı kaUanr"& bir Z.vllltı •danıın illUmllne 
mektup bulmuş ve Rehasmdan ebe- bir daJak mı sebep otd.a? 
diyen aynldığuıı · anlamıştı. Mektu- Ordu ( Hususi ) - Alucaramn 
bu okuduktan sonra kaç geceler hıç- Keşimbür köyünden Purçak Ali oğ
kınklarım yastıkları arasında boğ- lu Dursun arkadaşları ile beraber 
muş, kaç geceler göz yaşlaruıdan otururken burnundan kan gelerek 
imdat dilemişti. 

bayılmıştır. 
Handan kalbine düşP.ıı ateşin vü -

Derhal arkadaşları başını 'ioğuk 
cudilnü yakarak bir gün kül edeceği su ile yıkamışlar, biraz istirahatten 
ni pekila biliyordu. d 

Saadetinin katıli ! O tam kolları- sonra ayılmıştır. Ayıl ıktan sonra 
arkadaşla.n ile yine konuşmaya baş-m saadete. gözlerini hayata acacağı " 

-·-..ı- l k 11 d .. - .. lamış ve arkadaslanna: Ben bu IH&- vuru an o arı yere uşmuş, · _ 
haya.ta açılan gözleri Jİlle bedbaht- dertten herhalde kurtulam1yacagım,, 
lığın siyah dum•nile dohnuştu demiştir. Bu sözün arası çok sürme 

· den tekrar bayılmıştır. Ayılması ic;:in 

lih oğlu B. Hasan Fehmıyi Uç yerin
den tabanca kurşunu ile yaı-aladı

ğınt, tahassun ettiğ1 e\•de yakalannı
cıya kadar evi muhasara t>tl<·n :l8 
polis memurunu saatlerce işgal et· 
tiğini bütün tafsilitile bildirmiştit" 

Müddeiumumilik, hadise tahki
kabna devam ederek, vak'a şahitle
rini din1emıştir. Memleket hastane
sinde tedavi altıl'da bulunan hade- 1 
me B. Hasan Fehminin yaraları ağ•r 
cadır. Bacağında bulunan kurşun. 1 

kalbi zayıf olduğu göıiilerek ameli
yat edilmek suretiyl~ çıkarılmamış- j 
tır. B. Hasan Fehmi, müddeiumumi 

1 

tarafından a1ın&n ifadesinde demiş- l 
tir ki: 1 

- Senelerden beri mektepte ha-
1 

demelik yapıyorum. B. Kemali hiç 
tanımam. Oğlu Vahid, mektebimiz~ 
de okuyor. Birkaç gıindür mektebe 
gelmemişti. Mektep müdürünün em 
ri üzerine Vahidin ~vine gittim. Mel(! 
te"!Je gelme,vi:;;inin :oıebebini .:;oracak
tım. Kapıya yaklaştığım :ıırada, Va
hidin babası olduğunu sonradan Ö'~" 
rendiğ'im Kemal, tabaııc:.ı::ıını üzel"i
me ateş etmeğe başladı. O sırada 
kom~u kadınlarrian biri~i bağırdı: 

- Kaç, delidir. 
Ben yaralı •>lduğum halde kaç· 

tıın. Başka hiç ilir şeydrn haberim 
yo~. Meğer adam deli. imiş. 

Haber aldııtımıza göre bazı kom
fU}arı, B. Kemalle arasıra şakalaşır
lar, Mısıra gitmiş olan karısı ile kı
zının kaçırıldıklarını, yakında oğlu 

Vahidin de kaçınla..:ağını söyleler 
mi§. Asabi bir hastalık yüzünder. 
evvelce tedu'i gören, fakat hastalığı 
tamamiyle iyileşmiyen B. Kemal. b ;; , 
şaka.lan her vakit ciddi zannederek l 
endişe gösterirmiş. Son zamanda oğ · 
lunuıı kaçırılacatı onda bir fikri sa
bit haline gelmiş olacak ki eve gele11 
hademe B. Hasan Fehmiyi, oğlunu 
~racağı zanniyle vurmuştur. 

Tahassiin l?ttiği evde kendisini 
teslim olmağa davet eden polislerle 

suçlunun penc0 reden yazılı kagıtlar 

atmak suretile muhabere ettiği· del 
haber alınmıştır. 

il • fi 
Handan hafifçe ;rerinden kalktı. 

Vakit gece yansını çoktan geçmiş, 
tabiat yine sihirli uykusuna dalmış
b. 

su vurmuşlarsa da, Dursun bir da-
ha ayılmamıştır. Vaziyet hükümeı: Çift Süren bir 
tabibine haber verilmiştir. Doktor 
bir kalp sektesinden olduğunu söy. Köy/ünün 

İşte o da geceler gibi eski hatıra
Iannı uyutmuş, onları bir daha uyan 
dırmamağa and içmişti. 

liyerek raporunu tanzim etmiş v~ ., h . 
ölünün taıdınımasına izin vermit- Buldugu azıne 
tir. 

Suc;:lu }>u mektuplarında: • l 
- Bana ka~·mu, kızım~, oğlu1!1u Rus Pehlivanının ise Göğsü Ada 

:ı:ı::;e.mı g~ndcrmez~nız tes.ıım jl Ve İri İdi. Kalb Arızası da Yoktıı. 
Demış, polısler, teslım olmazsa ---=--<=-----

öldürüleceğini kendisine ihtar eden d b"ldiv. b"t' muzu uz·· enn· e dü-bilmiıı:ı,ti Egver; v . ri Alafranga namına a ı gı ı .,,., ~ · yazılı bazı klgıtları pencereden ıQe sagv ayağı gibi 3ağ kolunu da kaptı-
! d r.· d h .. ed" oyun yoktu. 

a:mış ar ır. r .. v e t~ a!isun ınce ı' Hal böyle iken nasıl yendi bu ko- nrsa vaziyeti berbat olurdu. 
oglu ve kayınvaldes~ e\•den .kaçmış- ca Rus pehlivanını dersiniz? .. Bir Ayıboğan; hasnnnın yana diil
lardır. Beş saat polisler, ev~ muh~- ı kere; Rus pehlivanın adaleleri gülle tüğünü görünce koluna hamle etti. 
sara ederek suçluyu muhtelıf şekil· d ::1 ti ril 'dm paya L.?.kin Akkoyunlu kolunu verm8"' . . . , I ve san ov a.ıe e e ı an ya. - .. , 
terde yakalamak ıçın tedbır alduc- 1• ti'·: t· . k ·bet ı"şti· Ba- mek içın· korundu. Bir yandan da . .. . milik ı pa. e as A.lye ını ay n ı . 
tan sonra mhayet mud~eıumu ilın. - zuları iri idi. Ukin, supl değildi. Bir burguyu sökmeğe çalışıyordu: 
ten Y~lama e~ istihsal. ~dB SUi; pehlivan bazusundan ziyade hammal Boğuşma altta epeyce devam et-
o vakıt, başta adlı kısım reısı · 1 b "d' t• Amas alı k ı ka mak ve Sıva&-

~ . h .. azusu ı ı. ı. y , o u p 
rı oldugu halde beş polis, eve ucum Kara Ahmedin bazusu hasmına. lıyı basmak için bütün kuvvetini 
ederek kapıy~ gelmiş, kapıyı kırmış, nazaran küçüktü. Fakat; işlek ve sarfetti. Fakat; muvaffak olam.adL 
!ardır. O va~ıt, .Kemal tekrar pen-ı çevikti. Yağ güreşinde, masajlı ııa- Nihayet, bir fırsatını bulan Ak• 
cereden attıgı hır mektupla: . . 1 t"k· b' d ı · kurtuld 

d k k . . .. reketlerle pı~mıR a es ı ı ır a a e koyunlu hasmının elinde u. - Bana o unmama u;m soz 1 . . · · ' 
. . · . v ıdı. Sevinç ve şetaret narası atarak a-verırsenız teslını olacagım. , R pehlivanının gu··gsv ü cok adali • , 
Di h be · k d" · tÇ> 1 us • yaga kalktı. . ye .a _r v~rmış,. en ısıne • ve iri idi. Kalp filan 3.rızası da yok- . k . 

nıwat verılmış, nıhayet tabancası!lt J t, L.k. Kara Ahmedin gu··gs~ ü has - Haydi ~... . 
. . . • ı.. a ın, Amasyalmın şıki.nııı elinden ka• polı:ılere atan \"e hır elınden tuttugul nıına nazaran kü~ük olmakla bera· v ' • diğiv· belli 

bıçağı da veren suçlu, büyük bir sa- be efes kabiliyeti dah" fazla idi çırdıgından ~olayı .sinirlen 
· ·· · k ı r n .. · oluyordu Hain hain hasmına bakı• tırı elme almak uzere iken ya a an- ı Ahmet bir altta bir de ayakta, . ' 
lb. · · d. ilıni"a+; ' ' yor ve çırpmıyordu. mış, e ısesı gıy ır o,ıwr. hasmını mağlfıbiyete (yüzde elli) . . . · · · 

- Ben karakola otomobille gi- 1 sürükliyebilecek ancak iki oyun bi- .Akkoyunlu, girdiği bır ~ ~hli-
derim. Başka türlü gitmem. r rd keli oyunla hasmının derecesını an• 

Demiş, o vakit bir otomobil te
darik edilerek karakola götürülmüş , 
tür. Orada sac;:ma sapan sözleri a-' 
rasında dünya sulhünü korumak i
çin büyük devlet kırallarıodan biri 
ile görüştüğü ve sulh namına hare
ket ettiğini söylemiştir. 

Müddeiumumilik, evvelce de a
sabi mühim rahatsızlık geçirmiş o
lan suçluyu memleket hastahanesi
ne deliler koğuşuna göndererek mü· j 
şahede altına ald1rmı~tır. Gene vaka l 
günü yaralama hadisesinden sonra 
eve tahassün eden B. Kemalin, yol
dan geçen bir se~str ekmek sabcı-
sına: 

- Evime ne bakıyorsunuz? Şim. 
di seni temizlerim. Diyerek taban. 
casile nişan aldığı, fakat satıcının 
derhal oradan uzaklaştığı öğrenil
miştir. 

Polisler kapıyı kınp eve girerke ı 
B. Kemalin kayınvaldesinin: 

·- Oğlumu öldürmeyin, vurma· 
yın, onun kimseye zan.. .. "! yoktur, 
diye bağırdığını, ayni .zamanda: 

- Oğlum, sakın polislere karşı 
gelme, tabancanı tesHm et, diye ba
ğırdığı da o civarda bulunanlar ta. 
rafından duyulmuştur. 

Hapishaneden 
Yeni erkan bir • 
Sabıkalı 

ıyo . ~· . . v .. . lamıştı. Evet; kuvvetli ve mahir bir 
Bırı, hızım yag gureşınde kaska- pehli dı. Fakat· k ... :ı:..ı-ı k tay 

.v. . -·-~ .. van . enu.uuau o , nadı dedigımız oyun ( ILUl.l.ranga v ~ k la · - · hUk tmifti. 
serbest güreşte bu oyuna (Dubl~ı 0 Y_ y~eınıy~e me _ 
derler. ) ile ayakta göğüs çaprazı Likm, kendısının de Ayı~~ 
(Fransızlar bu oyuna Sentür an a- sühuletle ortadan çıkarabileceği şup 
van derler.) dediğimiz oyunları bili· heli idi. Şüpheli değil, belki, m~ 
yordu. Ve alafranga güreşte de bi- değildi. Çünkü: Ayıboğan pebliv':a 
zim oyunlardan tatbik edilebilecek oğlu pehlivandı. Cidden bahadır btr 
oyunlar bunlar vardı. adamdı. 

Boyunduruk. elense oyunlarımız Güreş bir saati buldu. Nihayet; 
alafrangada hasmı mağlflbiyete sil- iki saat oldu. tki pehlivan bir k&9 
rükliyemezdi. kere birbirlerini bastırdıkları halde 

üste de; gerek ön çaprazı, gerek bir şey yapamadılar. 
kaskanadı oyunları tehlikeli ve atisi En son; Akkoyunlu, Ayıboğan• 
meşkuk oyunlardı. batırmıştı. Eline geçirdiği şak kiln· 

Meseli: alafranga ve serbest gü J desile hasmını yenmeğe çalışıyordu. 
reşi bilmiyen bir yağ güreşçisi ön Ne yapıp yapıp kündeyi atmıştL 
çaprazına girerse kendi kendine teh- Hasmını aşırmağa çalı§ıyordu. Ayı· 
tikeye diişmüş addolunabilirdi. boğan da; şaktan kurtulmak için vtı 

Hasım: çapraza girerken bir ka- cudunu ileri atıp kac;:ıyordu. 
fa kol oyunile ve yahut bir salto ile tki hasım bu vaziyette harman 
kolaylıkla adamı yenebilirdi. kaska- süren ökilzler gibi meydanı tarama· 
nadı oyunu da ayni tehlike göste · ya başlamışlardı. KUçUk bir fırsat 
ren bir savaştı. muhakkak surette Amasyalının ma~ 

Altta bulunan hasım; kaskana- lubiyeti ie neticelenirdi. 
dını yer yemez, kollannı üstten kilit- Ayıboğan, bu tehikeyi bildiği i-
liyerek küçük bir manevele kuvveti- çin bütün gayret ve çevildiğile d'1I' 
Je döner dönmez üstte bulunanı sırt madan hamle ediyordu. Nihayet; 
üstü yere vurabilirdi. • bir aralık hasmının elinden kurtul· 

Hele köprü kurmasını bilmiyen du. 
bizim pehlivanlar için bundan daha 
ucuz bir mağlubiyet olamazdı. Hü· 
lasa: Kara Ahmedin alafranga gü
reşe tatbik edeceği, ön çaprazı, kas
kanadı oyunlan da hep eksik ve sa
kat oyunlardı. 

Fakat; ne şekilde? .. Akkoyun· 
lunun 7.0rile beline bağh olan kalJD 
yağli gönden sınm kopma.kla_ Uç· 
kur yerine keçi kilından gıydiği do
na bağlı olan manda gönünden ya
pılmış zincirden daha kavl kaytan 
kopmuştu. 

Handan ölecek, belki saadetint 
Ye kalbini çalan in8andan intikamı
m almadan, belki ba hatıraları bir 
daha hatırlamağa ftldt bulmadan. 
ıaadetin kadehini dudaklarına gö
türmeden ölecek. 

Bazı köylillerinv söylediklerine gö A,.ttnda tarihi bir n: azar Hemen cUrUm l~ledljln-
re bu kalp hastalıgı haksız yere. )le: ve albn eserler nasll den yine haplahanerı 

Hal böyle olmakla beraber, Kara 
Ah.met Hakinşmit gibi bir pehlivanı 
ön çaprazile tutunca sırtüstü yer~ 
vurdu ve mağllıp etti. 

Akkoyunlu; hasmınm uçkuru 
koptuğunu görünce, sav~ bıraktı. 
Meydanda nefeslene, nefıJSlene do· 
laşmağa başladı. Bir yanda'.1 da ba· 
3llll iki tarafa at llıyarak kü.fllr edi· 
yordu: 

••• 
Oç sene evvel Handan yeni has

talandığı zaman btiyük teyzesi Na
dide hanım onu hava tebdili için bu 
köye getirmişti. Handanın solmağa 
mahkfun bir sonbahar çiçeği oldu
ğunu biliyor, bu abla yadigarma bir 

diği bir dayaktan o~uştur. Ailesı meydana çıkaMldı ? t oyladı 
zavallı. ad:~ kalb~ tekrar at- Aydın (Hususi) - Aydın ilinin Çay (Hususi) - Nahiyemize bat 
ması ihtım~ne karşı,. Dursunu!l Germencik kamununa bağlı Ortak· lı Geneli köyünden sabıkalı Kerim 
~~~ bırer buc;:uk. ~a vererel: Iar köyU SUtnkln çeşme mevkiinde oğlu Mehmet Kaya bundan dört bu
lld kişıyı gece bekle~. ~r, Halil oğlu Mehmet Çetinkaya ismin· çuk sene evvel ırza geçmeden dört 
gece, "Dursun,~!'! diy~ çagır. de bir çiftçi; çift sürmekte iken sa · buçuk seneye mahkO.m olarak hapis 
~da ~endilenne bittabi cevap banın burun demiri bir taşa dokun- yatmış, bu defa hapishaneden çık· 
verilmemlştır. muştur. Mumaileyh taşı kaldırmak tığında karısı ile de arası bozulmtı§-

-·- istemişse de muvaffak olamamış ve [ tur. 
S.llna mUclld•leal bunun kocaman bir sütun olduğunu Mehmedin karısı, babasının evi-

Sebep; çaprazı çok çabuk ve ye. 
rinde vurdu. Hasmının mukabil 0 • 

yununa meydan verıneğe vakit ver
medi. Sonra; hasmını kaldınp öyle 
yere vurdu ki; kendi koca gövde
Bile Rus pehlivanının köğsüne yapı
§lk olarak yere düştü. Bir gosa iri· 
lindiri ağırlığile hasmının göğsüno 
indi. Bu sarsıntı, bu balyoz gibi ini' 
Rus pehlivanını sersem edip bayılt
mıştı. 

- Hay abi pytan... Strunıa 
kopmasının sırası mı? 

Şaka değil, eğer sının kopmamıı 
olsaydı, Ayıboğanın vaziyeti mtl§ • 
kWdü. Çllnkil, karakucak güreşte 
pk kündesini ele geçirmek kolay bir 
aey değildi. 

. evlat gibi bakıy.ordu. Çorlu (Hususi) - Kuamrz sıt- görerek hafriyat yapmıya başlamış. ne kaçmış, sabıkalı adam da iansı
ma mücadele teşkilatı 11 nisandan tır. Nticede bir eski mezar çıkmış, nı almak üzere arkasından gitmiş • 
itibaren sıtma ile mücadele mınta- Mezar dört köşe güzel, içerisi yon· tir. 

Binaenaleyh; köprü filin kura
cak hali kalmadı. Olduğu yerde yam 
yassı, sırtüstü uzanıp ve yaplflp kal 
dı. 1şte: buna fazla kuvvet ve enerji 
derler ... Hiç şüphe yok ki; anadan 
güreş sanatını bilerek doğmak der

Yağ gtlrefinde 18.k ldhıdesini ele 
geçirmek kolay tae de karalrucakta 1 

Handan ellerini teyzemııin dizle. 
rine dayamış, ağır ağır anlatıyordu: 

- Te)'7.e, bilmem bu köyü niçiıı 
bu kadar çok eevlyorum. Belki elim 
bahtımın dinlendiği son gUnlerimin 
ebedi hatırası olacak. ölmek acı da 
olsa ruhum bu güzel hatıraları bu 
tabiatin emaalsiz gUzelliklerini doya 
doya seyretmek belki insana bir par 
ça saadet bah§eder. 

- &nelen yavrum bu acı söz. 
lerle te,..n Dloin fncitiyorsun? 
Nadide Jwum Juçkırdı: 

- Hqır JllWl'Qm., 11811 ntmiyecek 
liD.. Kır. saçlı teyzene ölüm daha ya-. 

kalarında umumi bir sıtma muaye- tuıma ile oyulmuş ve etrafında yine Fakat genç kadın, kendisile ~
nesi yaptıktan sonra sıtmayı muhit- yontulma ile 22 adet heykel yapıl· raber gelmek istemediğinden Meh
ten kovmak için sıtmaya yataklık m.ış ve üzeri düz mermer kapaklar nıt, parabellom tabancasını çıkarıp 
eden atazi üzerinde fenni şekilde ıs- ile kapanmıştır . .Mezar içindeki ölil ateş etmek istemiştir. Orada bulu
lahat ameliyesine başlıyacaktır. gömülilşte kurşun sanduka ve altın nan Mustafa isminde birisi de ta

• Bir milddettenberi açık bulu- kefin ve altın yapraklar ilı gömül- bancayı kapmış, fakat Mehmet, ka
nan sıtma mücadele Çorlu şubesi ruüş olduğu çıkarılan altın yaprak- yın biraderi YUSUfun karısının sağ 

lardan anlaşılmışbr. 
doktorluğuna Hayrabolu sıtma mü- Bahçe sahibi M. Çetinkaya me- elini yaralamış ve yakalanmıştır. 
cadele doktoru ôsman Bqtul nak- zann kapagını· tahrip etmek suretile b klar danl 

azı çana , ıam ar bulunm1J1 len gelmiş ve yeni işine ba§iamştır. içrı'sı'ne gı"rmı'11 ..... araştırma vaP- t V · · 
v yç ,, ur. e vazo ıçerısinde ölünün ya-

• Sıtma mücadele Çorlu IUbesi mış ise de altın yapraklan yırtmak nık kemikleri ve kili çık.mıftır. A.y-
aıhhiye memuru Abdullah Cam nak- suretiyle heykelierln 1-2 sini kır- dm ili jandarma K. Yüzbaşı Aziz Er 
len Hayrabolu llıtma mücadele sıh· mıttır. İçerisinde t.& cenazenin kefkı ker mahalline a-eierek kabri açan
hiye memurluğuna tayin edilmiştir. halinde bulwwı aııkuı ile kuozlar 1ar hakkında takibata el koY.JDuotur. 

ler. 

Bu satırlan yazmaktan makBa· 
dım; olruyucuhmnıa; heddim ol:mı.. 
yarak bir fikir vermek idi. Karaku
cak, yağ g(lregi, ve serbest güreş a· 
rasmda küçük bir mukayese orta
ya koymaktı. 

Şimdi, gelelim yine AkkoyunJu 
ile Ayıboğa.rıuı boğuiJDasını ... Bur
guya giren Akkoyunlu mağınbiyet. 
ten yakasını kurtarmak için zorhya. 
rak manevra 1-&parak ancak saf o. 

vuiyet hiç te böyle değildi. • 

Bir kere; hasmm beJ kupğı kar
nına gömlHmftt gibi sım sıkı bağlı 
olduğundan buraya el geçfrmek 
mümkün olamazdı. ffte; Akkoyun. 
lu buraya her naa•1sa pençesinin m· 
ri1e el geçfnniatl. Ayıbofan için bu 
oyundan kurtulmak o kadar kola~ 
olamazdı. 

Gtiree tekrar başlamJ§tı. lJd pehli· 
ftD birbirine en zorlu oyuiılaria mu 
kabela ediyordu. Boiulma okadal' 
Qetin oluyordu ki; iki humı da bir 
an evvel birbirbıl yenerek l&D ve ,.. 
ref kannmata aavqıyordu. 

•Devamı var) ·' 
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Turistik Yollar Trakyada 
Sinan Giinii. 

Tunus 
ltalyanları --·--

Bir Fransız Şirketi İzmirin Yeni •u ••n• d• parl•k bir 81~1~t'::"::.:.~~zı':k· . u· . Ald •urette ,.,andı .... prP•t•caklar 
yol/arının inşasını zerıne 1 "1~..,r-~L~"' I Tunus: 10 (A. A.) - Tunus İ-

talyanlarının halle birliii kabul et_ 

Büyük Mıllet MtJClisinin kabul ·~-ı tzmir turistik yollarının ilk kısmına tiii bir karar suretinde Faşist hü-
lediği turistik yollar kanunu mucı· bit Fr&D81Z prubu talip olm\lltUI'. kQmetinin yeni ve çirkin taarruzu-
bince tzınir vilayeti içinde meydan& I Ankarada bazı yollan Uzerhıe al· nu protesto etmekte, siyah göm-
getirilecek Uç parti turistik yollar- mak Uzere faaliyete gegen ba ıuntP lülfterin barbarca istilisına kar~ 
dan ilk kısmı dün puarlıkla bir F- Nafıa Vekaletinin tavaiyeet tlzerine mukavmet göstermesini bilen kah-
ranaız gurubuna ihale edilmiştir. lzmire gelerek 1zmir turistUı ıolla· raman Arnavut milletini kardeı,çe 

lıl.aliım olduiu üzere ilk parti tu· nna talip olmuştur. Vlllyet daimi aeljmlamakta ve Tunus'a karşı bir 
rlstik yollar ara.sında vlllyetln _kal- mecllai, Vali muavininin riyuetlnde taarruz takdirinde Faşıatlerin Tu-

h t •-'-u• ---~·' nuata bulunan ltalyanlan diğer 
kmmuı bakımından çok e emnuye • gurubun serdeylediği u=JUUı aauı.u l -" Tunus halkiyl& kardeşçe birleşmiş 
li olanları vaı-dır. Kar~ıyaka yo u eylemiıı ve pazarlıkla bu yollu 1 mu GUzel ., olarak mukavetmete ve zafere a-
Selçuk yolu, Burnuva yolu, yon 194 bin liraya ihale edtlmiftir. • bu a zimk&r bulacağını bir kere daha 
yalı - lnciraltı - Balçuva yoıu • Bu yolların tamamı 941 aene1i bafı· 

60 k"l etre teyid eylemektedir 
radadır. Bu yollardan ı om - na kadar ikmal ~llecek vı par .. ı TUNUS iT AL YAN SEFARET-
lik kısmı asfald olaca~. r le ek- 7.arnanında ödenecektir. tık olarak HANESi MUHAF AZI 

•
1 
Evvelcekka11>alı 

18f katu~:~f,_.edeJd karşıyaka, sonra !nclraltı yolu ya- ALTINDA 
sı tnıeye çı arı an, a ., (A A ) 9 N 
mU kUlit ""zünden talibi çıkmaya. pılacaktır. Tunus: 10 . . - ısan 

- 3 

1 
~ rMiiı!! 

11 
., • .-~• 1938 de cereyan eden kanlı hadise_ 

Bı·r Ay ı·çı·nde terin yıldönilmü ltalyan radyosu -

Zelzele 
Bir ••hlrd•, bir baftad• 
ao yer earsınb•• oldu 

Oran: 10 (A A.) - 31 Marttan 
beri Mo ta nnem'de müt madiyen 
bazı f ılalarla ztlzelelel' olmak
tadır. Geçen cuma günü saat 17 

ile gece yarı ı ara ında altı zelzele 
!caydedilmiş ve cumartesi günü öğ
leyin de zelzelelerin otuzuncusu 

duyulmu tur. 
utki meme,, ıa.dı verilen dağdan 

.lr~if dumanlar çıkmaktadır. Bu
rada bir yanardağ ortaya çıkmak 
1ızer& oicluğu zannediliyor. 

Kudüste 
C lasilia aı eri bir bombaya 

brb•D ptti 
KudOı • 10 (A. A.) - Bir İn· 

liHz u'ke~I kamyonu, Hydda'nın 
fimali garbt inde demir yolunu 
aeçtllf aırada bu kamyonun altın
da bir bomba. "nfillk etm .. tir. 

Dört İngiliz a keri telef olmuf 
iki i de yaralanmqtır. 

-·~ Çorluda ufak INlr• 
lluhn 

Çôrlu (il Bunda 1ılr 
müddettenben h edilen ufak ~ 
buhran1 tek lira olarak ta kendinı 
cöstermivtir. Her hangi bir ihtiyacı 
için bankaya kotan esnaf. halk ve 
kö7lülerimiJ meteut ufak nakdi çek 
mit oldujundan kimse ufak para bu
lamamakta ve bu vaziyet alış veri
.. de mühim teafrler yapmaktadır. 

nun tahriklerine rağmen bütün 

24 bin Japon askeri Tunusta tamamiyle se !İZ geçmi -

O··ıdürülmüc tir. ., Düstur kargaşalıgını hatırta. -
Çunkin~: 10 (A. A.) - Cin Mimu Siaama ttrbeli tan Trablus radyo u geçende Tu-

Ajan ı bildiriyor: nusun yerli halkını isyana davet 
Çin resmi istatiklerine l'ôre, Edirne: 10 (A. A.) - Sınan ri- etmifti. 

mart ayının ılk on be• günü zarfın- nü bu sene de Edirne ve Trakyanm Ar&lb mahalleleri dün her za-
da muhtelif cephelerde öten Jaı>on birçok yerlerinde parlak bir su- manki faaliyetlerini muhafaza et
zabit ve neferinin adedi yaralılar rette y:..,atılmaktadır. Selimiye • mfı,derdir. Bütün dükklnlar açık 
hariç olmak üzere 24.498 tör. Bı. nin iç avlusunda yapılan törende kalmı,tır. 
müddet zarfında 711 Pir ahnmıtl Valf, bQtiln orta okullar talebeleri, ltalyanın Arnavutluğa karsı 
ve 757 at, 3420 tilfenk, 26 mitral- muallim. memur ve halk mümes - taarruzu dolayısiyle yerli hal1ct:ı 
yoz, 5 top -.:e 76.973 mermi ele silleri hazır bulunmu' ve tarih mu- hasıl olan infial büyüktür . 
~eçirilmiştir. aJJimi O man Peremeci ile Felse· Tunustaki 1talY9J1 konsolosba-

Bundan ba~ka Çinliler 112 tank fe muallimi Ziya Somar, Sinanın nesiyle İtalyan müesseseleri polis -
ve zırhlı otomobil tahrip etmit. 7 bayat ve eserleri balrkında nutuk- ee muhafaza altına alınmıştır. 
harp gemisi batmnışlardır. 8 tay. lar ıöylemişlerdlr. Bu arada ba- ' 

1are duşlirülmüotOr. Tahrip edi· sı mektepli gençler de Sinan hak- R A D Y Q 
len tayyare adedi belli delildir. kında heyecanh hitabelerde bu - ı-----------

Batan lair tahtellaahir .. '81" lunmu' ve b'lhasu muallim Ziya 
kiti öldU Somar s·nanın sanatından baJıse • 

Tokio: 10 (A. A.) - 2 Şubat- den nutkunun sonunda gençlere 
ta batan Fi 6S denizaltı ıemilin- büyük sanat ti tadının şabese_ri Se
cle ölenlerin ıbir liste ini Domei A· Umiyeyi göstererek, Türkün yapı
jan11 ne..,etmektedir: Bu kazada cıhk ve yaratıcılık kudretine i
Ot teğmen, 6 namv•t ve 72 asker ıaret ettmiş ve bundan beyle yap.. 
olmak O re 81 kiti &lmtlftGr. tırıJaeak sanat eserlerinin TGrk 
Dahi ıyc Vekilimizin teşekktirll 88.DatkArları yaptınlma ı lilzum 

Ankara: 10 (A. A.) - Dahili- "eh mm· etin t barilz etfrm • 
ye V kil' F k Öztrak, tekrar Da- tir 
b llTe Vekllatme ta,tn mOnueb&. 
tiyl k bi t e gerek telgraf 

de zeqin Mr 
mil m re v r ım· ve Sinanın Trak 
yadalc" e r ri Umumt Mtlfettişl k 
f im atolye ef' Vehb" t afından 
f im ve proJe yonlarla söstenl
m · tir. 

ve mektupla t brikte bulunmak 
sur fyl k d"le "ni taltif eden ar
kadaşları a t kkfirterinin ibliğı
na Anadolu Ajan ını tav t buyur

mu4lardır. 

Dr. Şaht Bombaycla 
Bombay: 10 (A. A.) - Schacht, 

buraya ıtelmiftir. 

ZONGULDAICTA 

8AU: 111' -
12,30 Program. 
12,M Tllrk mttziği • Pi. 
13,00 Memleket saat ayan, a-

jans ve meteoroloJi haberlen. 
ıs,H-Müzik (Karıfık program • 

Pl.) 
13,46-1• Konuema (Kadm saati-

EY hayatma ait) 
18,30 Program. 

• > 
ti) 

18,35 Müzik (Dana muzıği • PL) 
19 00 Konupaa ('IUrkiye P>&ta-

19,15 Türk müziği (Fasıl heyt-

Çalanlar. Hakkı Derman, Eeref 
Kadri, Haaaıı GUr, Haltt ReCai. 
Basri 1.)fler, Hamdi Toky. 

Okuyan: Tahsin KaraklJI. 
20,00 Ajana, me:ıeorolojl haber· 

leri, ziraat bo1'8881 (fiyat) 

20,lts Türk milsiii 

lıtM Yllldl llJblydl SPOR -
fthrll lllSllMlil lllfkdsli Ankara • ıstanbul 

Zonguldak: 10 (A A.) - Dün 
Mimar Sinanın 361 inci yıldönUmü 
Halkevinde törenle kutlanmıştır. 
Dil, Tarih, Edebiyat .komitesi lbaş
bm bOytk sanat dahisinin hayatı, 
eserleri ve hizmetlerini anlatmış
tır. 

Çalanlar: Vecihe, 8-t Erer, 
Cevdet ır..an, Kemal .,,_ SeJ-
hun. 

vv.-.,,._~..,.,.,.,..,..~_.,.,..,..,,.,..,._VV\J 

Amerika 
Ve Harp 
Halk arasında @PD 
dıkkat bir let•,etlk 

yaplldı 

BU AKŞA~ 

HALK GEC~:L 

Ertufrpl Sadi Tek" arkad-( 
Dü oyun Wnten 

Karanlıklar ~inde 1 P. 

Çiğerli balo vodvil 2 P. 
(Se) AtHa revüsü. Miçe Pençef 

varyetesi 

Localar 100, her yer 20 Paradi 10 

KURUŞ 

Nevyork: 10 (A. A.) - Efkarı 

umumiye enstitüsünün istatistikle
ri Amerika halkının Fransa ve İn
giltereyi ıaşe etmek hususunda 
gösterdiği arzunun 'Münib mesele
einden sonra mah us dereeede art
tığını göstermektedir. Buna mu
kabil e a en ehemmiyetsiz olan 
seferi ku\'\et gönderilme.si taraf -
tarlannın miktarı geçen nydanbe-
ri azalmı tır. 12 Ni an çarşamba akşamı Halk 

Münıh • nla mn ından evvel yi- Opereti Ye Zozo Dalmasın 
yecek gonderilm si tt raftarı olan- iştirakile 

lann ni bdı ) lzd 57 idi. Bu nii- ..... ·---· ... ·-· .. ---·••.. •• 
bet geçen a\ v zde 76 ya, bugün 
yüzde 82 ~ çıkm tır. Silah gön
dcrilm · • ·• f laı mm n · beti de 
mtlte >ı ikn yhzdc u, 17 ve 17 dir. 

ENi NE RIVAT 

"Çocuk,, çıktı 
A k ri kıtal. r gonderilmesi ta-

raftarı ı n · ti ı:se mütekabi _ Çocuk F.airgeme Kurumu Genel 
le U d 5, 17 v 16 dır. Merkezi tarafından çıkanlmakta o. 

Çanakkalede brhl mü
cadelesi 

Çanakkale (HUSU8l) - Çanak
kale viliyet ormanlanndaki çam a· 
ğaçlarma zarar veren çam tırtılla· 
rmm imhaaı uğrunda açılan mtlca
dele gerek ciheti askeriyenin ve 
gerekse civar köy halkı ile ücretli 
amelenin hummalı faaliyet ve gay
retleri neticesinden şimdiye kadar 
115880 ad"t k se tırtıl toplattırıla -
rak yakılmak suretiyle tamamen im
ha edilmi tir. 

MU~leye şiddetle deftm ohm 
makta ve ormanlanmuı bu zarar ve
rici tırtıllardan kurtulmaktadır. 

lan Çocuk adlı derg nin 1.11 üncü sa
yw çıkmıştır. Yurt yavrulannın saf 
hk, so yal, kUltUrel durumlarının in• 
kipfma hizmet eden bu kıymetU 

dergiyi çocuklara, çocuklu ana t" 
babalara tav iye cderız 

• •• 
MANA" 

Çocuk Esirgeme K'uıı.ımu Geml 
Merkezi tarafmdan çıkanlmakta o
lan (.Ana) adlı derginin 15 inci u
ywı çıkm.ıetır. Yurt yavnılannm sal 
bk, IOSyal, kWttırel durumlarının lll• 

ldlafına hizmet eden bu laJmetll 
dergiyi çocuklara, çocuklu ana Y• 
babalara tavai19 ederiz. 

Nafia Vekaletinden : 
Ek ıltmeye konulan İf: 

1 - Manyas aölü seddeleri ve reatl&törtl bıf&ata 
"634.97'7" lira "22" kuruştur. 

2 - Ek itme 20 ' 989 tarf11me rutbyan Pertembe a1bltl H&t 
(15) de Nafia Vekaleti Sular Umum Mldlrlllll 811 eum;. 
m 1'omiayonu oduuıda 'kapab sarf muliJl• ,_.,ııacakqr. 

- İstek r eksiltme ,artııameai, mukavele projtlli. BayıadırbJc 
ifJ f ntil şartnamui, fenni taıiname Ye projeMrJ (at}; 

"ıl"ra ('il kurut mukabilinde Sular Umum Müdll'lQUlldlılt 
aılab![lirJM,· 

• - B 1 m ye sfrebilmek ~in istek! lenn (2&.1,9) Un {Ot) 
~ uıuvMkat teminat vermesi ve &Uiltmemn yapıla. 
c sı rbden en as Hkiz l'Ün evvel ellerinde bulunan btl
ve kalada birlikte bir i8tida ile VeWet.e mtlraeaat ede1*: 

~u işe ma)ggf olma.le Owe ve.ika almalan n 1>11 ftllkaıı 
!bru etmeleri tarttır. Bu mtlddet içinde vet!(b talehtnde 
'bulunmı,yanlar eblltmeye iftin.k edemesı.. 

1 - .latekl lerm teklif mektGplanıu fkhıcl maddede pmh ._.. 

ten b r MM evveline Udu s.lar Umum lltkiflrllilne aaJr.f 

baz mukabilinde Yermeleri lbmıdır. 
P.tada olan pcikmeler lrabnl edilmes. (lOH) Okup;,..: s.dl lla11H, Mlbey-

yen Senv. ==============================================~· __ , ~.u.> ..... Iskrim ~= -----
wrlfmhMh. ı..,. •U,::-::_ Karşılaşması FatA ~· 
laıı 1llr mUJ81UIDID;:. bu mene 3 aydanberi Wlıelerde Iakrim ı. Evimiıde wrilmekte olan 
ta4 olan Yalıuda7.: mumdan hey· hazırlıklan yapılmakta bu arada mutat hafta tonferanalarmm 13 Un· 
Bltlede KumoJin in fatanbul I.skrim Ajanhfına setiri- cUs8 12 nisan çaqamba gtınü saat 
telleri ya.lalmıltU'· len emeldi Yarbay Ömer idare.sin- 21 de Ev Jmrainıda, Deni& lille8i Ta-

-•- de İstanbul Iskrimcileri de oallf- rOı muallimi Fevzi Kurdoğlu tara-
IElllW_JO.... mtlll makta idi. Uç katal'ori flzerinde fmdau (Tllrt Bayrağı ve Ay yıldız) .... r... oalı.şmalanna devam eden İstanbul mevmunda verilecektir. 
a-- <Uta. p,.. mervia) - Iskrfmcileri arasın.ta lstanbulu 2. - Bu tonferaM& her iılteyen 

1 - TMir hselik pefftVi 
2 • Da1nb - Tahir Pwıelik yll

rtık semalal • O ıtll endam. 
3 - .Kazım Us - Tahir Puselik 

prkı - Görmesm gül yUzünt1. 
' • Rahmi bey - Tahir Pwıetik 

,arkı - Geç i o ,amı eyyamı. 
tJ - Kbmı Us Tahir PuaeWr 

prkı ·Ben ana mecbur . 
8 • Tahir Puselik su semaisi 
7 - Oaman Nihadın • Nihavent 

Bu ..... t1t1D eat,enuulYODa1 tem ı edecek takımın seçilme 'ne plebilir. 
...enı maJıallerlD dMıpleriJe Var- bqlanm tll'. Seçilecek takım mev. Çoculdllr an•ntl• =• -K 
patla bir JQtlma J&parak 18 ile- ilmin Uk Jtıaı1ılqmasım Ankara · 

ki dalpı auya bir 

aı •t., .,..._ IO _... b· utrimclleri ile bu ayın sonunda Bft1l1k derede oturan 101111ında 8 - Şevki beyin - mcu tarla • a..-.. ı. 1ıı1,..a. baüer Ankarada Japaeaktır. BlaeJbı ve Galip otlu Haaan kav- Bağlanıp zUlfi1 her.aran 

14's11t .uwenı1er •·•ı..• ':; Bisiklet gezileri r ~ =7· _, e- ~ ~1:°:,~~ §&l'ln- Bir 

:.ı:·;0 =~:::ı.:=; Ankara - 'Oçtlnctl bfaitlet Bir ,. .... _. 10 • 'llrldl • AlMrin bai!Ut•PP 

redir. Kongrenin umum kltibi Al- •ezlsi aeben kadar bia-~~hı leJu'emlnWle oblnD AB oğlu 21,00 llanleket aut aıan. 
muıyan.m bu kongreyi her halde fttfrlkfyle Keçllrea'• PA™™-r-· o.naı vmriDde lılrl. dOn Vahan oglu 21,00 KonUflD& ( Hukuk Dmi 
ldmaye edeceğini bildirmi§tir. Şiın· Suc 10 da 19 Mqw Btadyomun. Emini blçakla arkumdall yarala· Yayma Kurumu) 

.,. bdar bu koupeyt dalıil olmak 4an hıalre.kd eKt edll!_er:,t ..::~~bir Jlllltır.I 21,15 FAham, tahvilit, kambiyo-

llw...-ı-r1n _n • ..1-- aooo ~bal- Dete i~ n e 99 ua-.u •• , UUlfOIU• • nukut borsası (fiyat) 
~ .1111A'l9P -..v• t 2 so kaclar W,ha Ta- Köpek ı•ır 2 

lstanbul Emniyet Sandığı 
Müdürlüğünden: 

Em~ Sandıfına borçlu 611l Bay İbrahim BaHl miruoılaıma 
nan 1oli7le ıon tıeblii: 

Mahcuren ölen Bay İbrahim Halil n halihayatmda vasileri 

Mahmut Celilettfn ve Nazmiye Ane Kadıka;vande Tuflacıbqı Hacı 

Mustafa efendi mahalleli eski Erenkly rem ltayıfdatı eaddfllllBde 

eaki 4 Mtı. 4 a yem ı,. ıı No.lu bahçeli abpp bir kötldlıı '" Wr tar
lanın tamamını birinci d recede ipotek söstererek '1-6-98& 1ıuiAia. 

de 21828 hesap No. ıiyla mahcure izafeten bilveaaye aldıldan 900' 
ra 19-1-938 taribin6 kadu Menmediiinden f&ız ve komfQon 

muarifle beraber borç 1278 lira 7 kurup varmıttır. Bu Hbeble 
8.201 No. lu kanun mucibince yapılan tı&kip v• agık arttırma ııetl-.. 

sinde mezkflr pyrf menkul 1600 lira bedelle Sanctıtımım IWIDlm& m .. 
vakkaten ihal• edflmlftfr. 

1'bu fl&n tarihinden itibaren tifr ay f91ncl• 987 /114 No. Ut Sa .. 
4ılmıısa bllmtlraeaa bol'C1I ldemedflbd• tüdlrd• btt lllalı braıt 

ftrilmek isen doeyanm len lallltmlllim ""'41 ecllleeelf ftln olman 
(IU4f •'111lm· Bu konpeia bQh•- • Saa , • ..ua..t.. 

1 
1,25 Neeell pltklar. R. 

l- myet1 fU?&Cladır· 'J.'llttln~ kft ıeçirildikten aonra ~- o • Samatyada otaran Ba,.ıDB kö- 21 ao lılUalJı (Senfontıı pl!klar) 
~L-~~~~w~~~~~~~~~-*~ ~~~w~I=~~==~~~~~~~~-~~~~~~~~~~ 
- .... - h döntllm..... .. ııencı , ... nele birtBIDi. llU'lllJfo .... PL> Nafı V kil • d arltbrılllan burada iabatı ricud Unde 'e re _,.,_. • & e etiD eD : 
"'-'ti•. TtlttlDOD .,ı.hzta, kimya· Gelecek haftaki ıetd ltayaf'a tir. K6peji, -..p blnba Bayık 23,00 M8zlk (Cuband • Pi.) 

_ .. _-.--1 ... .a. ... __ nn1. eden alhet rapılacaktır. ... ..,... 23,46-2' Son ajana laaberlerl w 
.... uvaw.-...,.-~- •• .,ıaıı:utRDI a..,.ac.... laaJrlrmda taW-ta bethnm• w Mu JU1Dki 
._ .......... lwiCl'9J'a it- ~· ratda Mr Dltbnale b1'll Kudus hu- pıocram. 

5:~ :r-:?ı::! -~~ ~·:,l!tah! ..... ~!·!ı&ı!!!•!rlmt~~--!·~~•tr Dr. Hafıi"Cemii"' 
M

UI .... ml'ı!eelenm 1ılllllt:mlldl la 111 t!J.ometnWı kOfU J;Qlln ammtıD ...,. il' Pi OLAN Lokman lıeklm 
,.ı w fUIDUDu bir hale qısalı Mr 7otda " tiet bttfkl•t9f· MUmP"' us Dahiliye Mütehumsı 
ıfıııi. clr at. tttfrlktJle J'•Pılmlfbl'· Ç •-- y Jl.lu !i1' • BUJ11k Mr mtkıılıd.re rı. ıeç•• a-r azarOga Dı...,.._ ıot 
6lr ollaadu'· Qoout...,.. tıotu a.tl...md•, Demtnporclan atımrGk komiqonCUIU Kuaıeat uatltri pazar llaılt ..,.... .ı.. aUaam •uan • na.t •• ü-ldb4& Mdatl, OüUa. Draat Bankuı lltr sb 1.1 • 1 aab, ~ 

...... '-maa bir ma...., flat .,m tllptlll o..- PM ldll ~· Qaıı&ktılı llaa ye cumartMI aabalıJan 1 . 11 

_ .. ___ a lh "fWlp 111.. & bir ..... w t ... -ı•I•• ~-·-----t'<l•ll•tl•m•ll,•ll••lll~-·fab-..:!.~ T 
.. hld aNlllıl ııWrleJ..-. • 

• 

11 ..,. •• nmart.lll ıtml ... 11 .. AllbnU .... Yl 
Jeti binuuıcla malum• mtldlrl6ill ocl•..U topla•• maı. .. aa-. 
m• kom.lqoıauda eemaıı IOll Ura müaaın• • et.t il• 
tipi te!O'&f m&kineainin talip p'km••w ,...,. Jrapell ..ı ..._. 
le yeniden •kAiltmeai ppüacıldır. 

lıluvakakt temiDat (Sltll.81) llradlr .. 

Ekalltm• f&rinamell w tefemlata Ankara .. M'ıfta ..ı..-
41rlQlbMle paruıs .-. aın.blllr. tn.ırtnva '*Ilı_. ..... ..? 
ruu muvakkat tıemhaal ve prillamıd•de pmh tullll'"9lklilllNN·••• 
ıla ....ı 10 a kadar maklMls ••)UıtllaM ~ ......... l•liı. 
dır. mit 
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Toptan ve parakende ••bt yeri: latanbul Sullllnha
mam Hamdi bey geçidi No. 48 - sa Tel: 21ae11 

MÜHiMDiR, OKUYUNUZ : 
Tanar• Piyango Blletlnlzl herhangi gl9aden al
dılınız halde, Amorti ve lkr•mlyenlzl hiçbir 

fark almad•n derhal 

Y J GıSESı DEN 
edlyealle ber•ber alabfllralnlz. Yeni tertip bllet
lerden alan aayın mUttertlere bir kutu teker 

veya Lokum hediye edllmektedlr. 
Tatra ••P•rlflerl aerl ve muntazam gönderlllr. 
Adrea : Yenlcaml ı, bankaaı kar~ıaında No. t7 

Doktorlar, Bankacılar, Kitibler, Mektebliler velhaaıJ 
büttha mllrekkepli kalemle yazı yazalar, mllrekke
bin ceplerine akmasından, lmrumuanclao, •• ucuq,. 
bozulmasından kurtara• yegbe 

TIKU DOLMA KALEMi 
Avrupada dahi tasdik olunduğu ıi· 
1,i Almanyamn bu icadı mürekkepıf 

Açık bıra
kıldıiı halde 

ber ne şekilde 

durursa dursun mü
rekkeb akmaz ve 

kurumaz. TIKU en 
sağlam ve en kullanışlı 

mOrekkepli kalemdir. 

kalemle yazı yazmak mec
buriyetinde olan halkı 
hakikaten bu eziyet-
ten kurtarnııştır. 
TIKU ucu aşın· 
maz, bol mü
rekkep alır 
kuvvetli 
baaıhrıa 
3 .. 4 kop
ya çıka
rılabılir. 

Siyahtan m ıada yeşil, mavi ve kır 
mızı renkleri de ayın fiatta satılm:ık

tadır. Her yerde arayınız. Fiatı 3 liradır. 
Ayrıca: C,p, Kol, Masa ye Duvar saatleri, 

Kaplama mücevherat, kalemler ve sair ... 
Deposu: Rıkardo Lavı halefi Flllppo 

Lavı, H•YUZlu ban Nö. 1, lstanbul. 

Taklitterinden sakınınız. Kırmızı halka üzerinde TIKU 
Markaya dıkkat edıni'. Taşraya poıta i e gö.1der.lir. 

Siparişlerin bed.eli olan 3 ı;ra evvelden gönderilmelidir. 

----------- --- -- ---
lstanbul Sıhhi Müesseseler arttırma ve eksilt

me komisyonundan : 
Leyli Tıb Talebe Yurdu için 2600 metre elbiselik ve 1100 

1Mtre paltoluk kumaş kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

1 - EksHtme 26-4-989 çarşamba günü saat 16,30 da Cağa

loilunda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu 
komsyonda yapılacaktır. 

8 - Muhammen fiatı: Paltoluk kumaşın metresi 550 kuruştur. 
elbiselik kumaşın metresi 450 kuruştur. 

a - Muvakkat garanti 1331 Mra 25 .kurut. 

4 - İste'kliler şartname ve nümuneyi her gün Fuat paşa türbe
si bl'fısında Ltyll Tııb Talebe Yurdu merkezinde gör.ebilirler. 

1 - late.klller 1989 yılı Ticaret Odası vesikasiyle 2490 sayılı ka
nanda yazılı vesikalar ve ba ite reter muvakkat garanti makbuz veya 
banka mektuba ti• birlikte teklifi havi zarflannı ihale saatinden bir 
saat e'Yftl makbuz mukabili komisyona vermeleri. (2379) 

İstanbul . Belediyesi Ilinları 
Eminönü Kaymakam ve B. Ş. Müdiirlüiünden ı 

Uzunçarfı caddesinde 236 sayılı bill ruhsat ve yola tecavilzen ya
ııtmıt olan ahşap dükkan Belediye kanununun 114 1lncü ve umuru 
Belediyeye müteallik ahkamı cezaiye .kanununun da 1 inci maddeleri
ne istinaden dairece hedmedi1eceğinden sahiplerinin malQm olmaması 
dolayıaı)rle .kanuni t.Uli1rat makamma kaim olmak ~~re HAn olunur. 

(2446). • 

DEVLET DEMiR YOLLARI İLANLARI 

Derince Tahmil ve Tahliye Ameliyesinin Tasnif ve Fiab 
Maden ldSmüril krom J(ok kömiirtl 

' ve emsali dHlmle Beher tonu Briket 
Ameliyenin Ne~ cevher TOi( l(.u. t'on Beher ' ~ 

1 - Ambar dahilinde &Upialana hazırlaJR.ak 
va vapur dahllfnde vinçl• ıupalan yapmak 
veya Hah ve yahut satif yapmak bu ameliyed• 
rıhtım veya silo iskelesine veya vapur süverteeine 
vermek v• bırakmak dahildir. Ve mf1.tekabilen. 

Made1l kömttrt 
ve emsali dökme 

cevher 
Krom 
46401 

10 

11J 

Tona 
~ . ıCu. 

- !8 

c 
Muhtelif· 
malzeme 
e,ya ve 

emtia 
TOG 

Beher 
Tonu 
Ku. 

28 
--~--------------_,,,_,.,,..,....._ ______ ~----------------------~--------~----

2 - Supalandan açık vagona tahmil ve 
mOtekaıbilha de vagondan ıupala• ve idare 1" 
vinci ile vagondan denize vermek veya 
mlltelcabHen denizden almak. 

8 - Vfn9 fftlrAki olmaksızın nhtım veya lflo 
i&kelesine veya güverteden alarak vagona tahmil 
etmek veya miltekabflen 

26189:.. 

44998 

''" -
17 6526 22 ~U776 • 

------------------------------------------~-----------------------------·--~----------------' - Supalandan alınıp açık araziye nakil 
" istif etmek ve mlltekabilen 

6 - Silo iskelesine yanaş.muş vapur güverte
sinden veya silo iskelesinden nakil v• yerleştirmek 

6 - Vinç iştirlki olmaksızın vag-0ndan 
tahliye ve açık araziye mağazalara nakil 
ve istif ve mütekabilen 

7 - Vagondan idare vlncile açık araziye tahliye 
istif ve mCitekabilen 

8 - Vinçsiz merikibi bahriyeden küfeleri& 
veya arkalık ile v• el ile çıkarılarak vagon. 
tahmil açık araziye mağazalara nakil ve 

12326 23 

6 

25140 8 

7 

latif etmek ve mfitekabilen ~69 2d 

9 - Vagondan olukla tahliye 20411 IS 

2103 

ı9i· 

~---------------------------------------------10 - Saatle müteahhitten alınacak amele 268 18 

11 - Yevmiye ile alınacak amele 18 120 

23 975 

9 

24 8904 

5 475 

' 277 

7 

9 

14 

18 

18 

28 

14 

9 

25695 lira 9 kuruş muhammen bedeli bulunan ve 20-8-939 da milnakasaaı icra edileceği evvelce ilin edilip talibi tarafından uyı. 
gun fiat verilm~iğinden ihalesi yapılamıyan Derince limanı tahmil ve tahliye işi bu ker. Krom tahmilatına ayrı fiat vazedilerek kapalı zarf 
usuliyle tekrar eksiltmeye konmuştur. Eksiltme 17-4-939 tarihine rasthyan pazartesi gCinü saat 11 de Haydarpaşa gar binası dahilinde 
1. ci İşletme komisyonu tarafından yapılacaktır. 'Daliplerin 1919 lira 63 kuruş muvakkat teminat ile ayni gün saat 10 a kadar komisyon ka
lemine teklif mektuplarını vermeleri lazımdır. Bu işe ait şartnamesi Hıaydarpaşa Liman Başmüfettişliğinden parasız olarak alınabilir. 

Sablık Ev 
Kabataşta Dolmabahçe cad

desinde (177) aayıh ev altında
ki kirglr ev altındaki iki mağaza 
ile satılıktır. İsteklilerin Gala.
tada Bahtiyar hanında mübadele 
komisyonunda Bay Macide mü
racaatları. 

----- - -------

Kuru Sistemle 

Yapılan KELEBEK Marka 

KONTR - PLAKLAR 
Çarpılma, çatlama, kabartma 

veaair gibi biç bir anza 
l'liatermez • 

Kontr - Pllklar bu gibi 
arızalara k•rt• ıaran 

ile aatılır. 
Kili~ KAYIN, KARAAIAÇ'dan 
mamul Kontr • Pliklar atok 
olarak her aamaa me•cuttur 

Her yerde aabf 
yerlerl vardır 

azıbane adresi: 
firke<I MGhlrdar sade ban No j 

Saltaa Ahmet s öncll 9Ulh lmb1' 
hUdmJlğlndelı: 

"2191" 

ADEMİ İKTiDAR 
Ve Bel Gevşekliğine Karşı 

Tabletleri her eczanede arayınız. (Posta kutusu 1255 Hormobin) 

1111!111111 .. 
il 

. . 

~ . . ' :.: '·.·... . ·. 

Davacı Ortaköy yalı çıkmazında 
6 No. da Emine MUnire Marlalı ve
kili avukat Memduh tarafında!! 

Yahya ve Fethi ile Ortaköy Ta.~ 

merdivenler Palenga sokak 35-371!!!!~!!!!!!~!!11!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!1~~~~~~====~~~~~======:=::::::::!!!!!!!!!!!!1 
No.lu evde Sadettin oğlu A. Cevdet 
aleyhlerine açılan izalei ıuyu dava-
sının 39/816 No. lu dosya ile yapıl
makta olan muhakemesinde müddei 
aleyhlerden Ahmet Cevdetin ikamet 
g8.hın.. ::-:. bul olmasına binaen ila
ııen davetiye teblii edildiği halde 

mahkemeye gelmemiş olduğundan itiraz edilmediği ve mahkemede ha- ••••••••••••• 
10 gün müddetle gıyap kararının zır bulunmadığı takdirde gıyaLon 
ll8nen tebliğine ve muhakemenin hUkUm ve karar verileceği ilanen 
27/4/939 tarihine mUsadü perşem- tebliğ olunur. (939 - 816) 

e!"...----~~--~----....;..--~--be günü saat 14 de talikına mahke- Sahibi: A. C....lecldin Saraçotlu 
mece karar verilmif olduğundan ta- Ne,ript müdürü: Macid ÇETiN 
ribi ilinden itibaren 5 gün zarfm<k Baaddajı :rwı Matbaai EWizaboa 

lührevi ve cilt hutalıkları 

Dr. Hayri Omer 
)tleden aonra .8eyqa-iq ~cam 

bqwnda No. 38 Telelon •ı 


