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ABONE ŞARTLAR! 
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90 Kr. 1 ayhiı 300 Kr . 

P o.t a ittihadına airıı.emit m8• · 
leketler için 26, 14, 7.5 •• 4 lira 

HER YERDE 

3 
KURUŞ 

inönü Yeniden Ciimhurreisliğine Seçildi 
MlLLİ ŞEFiMlZiN YEMlNLERl: 

"Reisicümhur sıf atiyle Cümhuriyetin kanun
larına ve Hakimiyeti Milliye esaslarına riayet ve 
bunları müdafaa, Türk milletinin saadetine ha
zıkaıle ve bütün kuvvetimle sarfı mesai, Türk 
devletine tevcih edilecek her tehlikeyi kemali 
şiddetle men, Türkiyenin şan ve şerefini vikaye 
ve alaya deruhte ettiğim vazifenin icaba tına 
hasrı nefs etmekten ayrılmıyacağıma namusum 
•• • •• • • 
uzerıne soz verırım,, 

Şehir Mecliıioia dünkU toplantısından bir intıba 

İstanbul Şehir Meclisi dün sa-, ıın başlamı;;tır. Bu ·çtima d evre-

at 15 de Nisan d evr esi toplantıları- (So11 ı 4 ılncil sayfamızdal 

MECLİSİN TARİHi iÇTiMAi 
6 ıncı Büyük Millet Meclisinin 
İlk Toplantısı Dün Yapıldı 

ktor Refik Saydam Tarafından Teşkil Edilen Ka
inede Münakalat ve Ticaret Vekaletleri ihdas Olundu 

(eni nafia ve" ili ge eral 
Ali Fuat Cebesoy 

lstanbulun 
Milli Şefimize 
Tebrik va Tazimıeri 

Dun Ni ıın el He i ılk içti
mamı lapan Şeh ı ı· M eli ı ye
mden rei ıcil luga intih.ap 
olunan Milli Şef 1 met lnönü
ne ve yeniden Buyuk Mıllet 

Meclisi ı·ıl a tınc inl'hap olu
nan Audulhal k Ren sa \C ye
niden tc ekkul eden Türkiye 
Büyük Millet Meclisine nşağt
dakı tebrik telgraflarını gon
dermiştir. 

Milli Şef ismet lnönü 
Türkiye Reitidimhuru 

A NKARA 
ınak ı . teiniyorum, doğn!dan dognı 
işimize tahlif ve meclis relsı <:eçimi 
ile başlıyacağız. Alkışlar,, Büyuk Turk millelınin kı) -

Nutku müteakip aznı ın tahlifı n~etll mUme illeri Türk tarihi-
yapılmış ve bu talılı f merasimi üc ııın bOyllk şahı:i etini 'eniden 
saat kadar sUrmüRtUr. başımıza getirm kl Turk mil-

T. hıı·f b"tt"kt " !elinin Millt Ş~fe kar~ı be Jcdi-a ı ı en sonra meclıs ri- w. • 

. . . y '' bııghn lı·ı keı dalın lfin 
REmda yenıden, ıttıfakla, meclis ri- edeı·ı<erı hıtırnlıullu:s:rııı goz ın4 

(Sonu 3 i.incü sayfamızda) ... "' .. 11 ·avf"da) 

y aseti intihabı yapılarak AbdUlhalik Lgı guven \~e s~' giyı lnltdn d.Un-

XXX)COCOOOC(~~~OOOCOOOC~XXX):XX·~~~Cccc:O<XX~XXX)O<X>OCOOC~~~ 

Oniversite HER SABAH 

Talebelerinin 
Beyannamesi 

fataabul : 3 (A. A.) - liu 
güa yirmi - yi rmibeş kadar 

Üniversite taleu<!:si evvela Tan ga
zetesine soııra pa diğe r gazetelere 
giderek son zamnnlaı·dn Tan ga
zete inde ne redılen bnzı ~ azılnrı 
bir bcynı nnme ·ıe pı ote to etmiş· 
lerdir. Ru bevaıınam ezclınıle u 

(So ey/< .. d) 

Milli Şefin 
Türkiye Bü.vük Millet Mcclisiniıı d" 

Yemini 
Altıncı İçtima devresi dün ilk tarihi 
celsesini akdettı. B ütün milletın et
rafında tek bır kalp halinde toplaıı. 
dığı se gılı MilU Şefimiz ismet lno· ı 
ııU 1kincı defa olarak ittifakla Cli:ıı
hur reislığine s <_:ildi. 

Büyük 'Jfü k milletinin bu vesile 
ile gö~tcnniR olcluğ~ı ttsarıüt ve itti. 
fak, Türk cnım&sırun her vaziyet 
karşısında ayni şeyi düşünen. ayni i
deali takıb eden, nynı hıslcrlc mü
teha ~is yekvtıcud bir varlık oldu
ğunu butun cihana ispat etmekte 

ır. 

Ba"ırınzda Mim R'ıHğimizi:ı 
scmU.>IU olan, Be\ gili CUmhurreısı
miı-; h;rıı~t Jnnnu bıılundu.k~a , . .-.: 8r.U-
rnüzdc bUyUk Atatilrk:Un "•1.d · ı . ~ 

y ukselrne yolu durdukça 1'Uı·k nüJlc-

ti hcrgUn d11.ha fazla kuvvetlenerek 
bu ) oldu emırı adımlarla saudc.tc 

doğru yU..Uy( ktir. Milli Şef, diln 

rnılletin en .\ iıksek ınakamınrln 
gür sesile yemin edt rk n bu ıman -

mızı bir detn dulıa kuvv~len.d!rdi. 

A. Cemaleddin SARAÇOOLU 



Sarfac a YlııtlSA•AH 

Tamiri 
Tefrika No 50 Yazan : M. SIFIR 

Salih Reisin Başından 
Geçen Yeni Macera 

Yolların 
Ve Yeni 
Parklar 

Belediye; yolların tamiri için 400 
bin Ye parklar içinde 50 

bin Ura ayırdı 

Okuyucu lan mız 
Diyor ki ı 

" Ağaç Bayramı 
İçin Şehrimizde 
Hazırlıklar 

Köprü üzerinde tramvaya binmek 
istiyenlerin hayatı tehlikeden 

kurtarılmalıdır 

En fazla ağaç dikenlere 
ve iri yetittlrenıere 
rnUklfat verllecek 
Orman kanununun 95 inci mad

de"ine n.azarnn her sene yapılması 

lazım gelen ağaç bayramımn milli 

Şef 1 met İnonünün \'erdikleri e
hemmiyet ni betinde iyi bir ~ekil-

Salih Reis Nihayet Dayanamamış 
Papas Çehreli Herifi Haklamıştı 
Rcisı yuı d hızmctindcn alıkoyma. 

• 

Ömet 5unal 

İ tanbul yollarma arfoluı mak 
iızere geçen eneki yollar blitçe i -
ne de 400.000 liralık bir zam ya
pılmıştır. Bu para ile :;;imdilik çok 

mühim olan yollar in':'a olunacak 
Ye bozuk olan ~ oJJar da tiratle ta
mir olunacaktıı·. ı~tanbulda ~eni
den in~a olunacnk fidanlık jçin de 
200.000 liralık bir t~thsi at aynl
nuştır. 

İ t.anbul Yali ,.e Beledil c rei i 
Lutfi Kırdar l tanbula geldiğin -
denberi en miıhim me elelcrinden 
biri t tanbulun parkları 'e çocuk 
bahçeleri me eleleri) le mc gul ol
maktadır. 1--tanbuldaki mevcut 
parkları ı:;lfıh \'t:> yenilemek tahsi-
i iç.hı de 50.000 lira munzam tah

si at veril ~ccktir. 
1 t~1nul Belecliye:;ıııiıı tah,;i,;at

sızlıl~ ylizündeu çok zorluk çeken 
\ e vazife ini layikiyle gôrcmiven 
temı;dik teşldlatınııı da takviyesi 
iç.in temizlik tf' .. kilillına ela J 00 bin 
Hralık bit• zam yar)ılacakhı-. 

Neşriyat Kongresi ---

Bılhassa akşamları köprü Uze
rinden geçen tramvaylar Galata cı. 
betinde birbiri arkasına sıranlana
rak, köprünün, Kadıköy Ye Haliç 
iskeleleri arasında, köprü üzerin
den geçmeyi hemen hemen imkan
sız bir hale kcıy:makwdırlar. 

fraım•aylarm ._ağından Ve SO

lundan ge~en otomobiller de köpril 
üzerinde halkın tramvaya binmesi
ne engel olmaktadır. tki otomobil 
arasında açılan boşluktan bir fırsa· 
tını bulup tramvaya bin helecan ve 
heyecanla güç bclfi. binebılenler, 
ezilmeden, bir otonun veya kamyo-

nun sadcmesine maruz kalmadan 
kendini tramvaya atabilen kadınlar 
daima göriikn manzaralardandır v~ 
burudan, bir tehlikeye maruz kal
madan tramvaya. binebılmek büyük 
bir buhtiyarlıktır. 

Kôprii \izerinde bütün vesaiti 
nakliyenin en hafif bir süratle geç
meleri icap ettiği halde otomobiller 
ve hatta otobUSlel'1 büyük bir hızla 

köprüde de yollarına devam etmek
te, saı ı çivili yerlere geldikleri Ya
kit bile ya.va.fıiamağa pek lüzum 
görmemektedirler! .. 

de te 'id edilmesi için lazım gelen 

hnzıı·lıkların l apılma ı içın İstan
bul Be!~diyesi tarnfmdan haz~rhk

lnra h!ışlanacaktlr. Ynpılnn hazır

lıklar ve tesbit olunacak program 

Zirnat Vekaletine bildirilecektir. 

Ayni kanuna i tinaden bilha a 

tren guzergahlarmdaki köl lcrrle o

turanlar ha~ boyunca agaç dikme

ğe mecburdurlar. Al nca her 'il a
yetten fazla ağaç dikenlere ve iyi 

bir ekilde ~ f tiıenlere mılkafat 

verilecektir. 

Hapishaneda Kavga -
• auçtunun lftUhakeme

sln• baflandı 
Geçenlerde Hapishaned Bekir 

ğa, kendi gibi onu da düşman uşak. 
lığına sokmağa uğraşıyordu. Dolguı. 

maaşlar, yüklü vaitlerlc reisin aklı
nı çelmcğe, dilşman tarafına çevir
meğe çalışıyordu. Nihayet Salih reıs 
bu papas ~ehreli herifin tekliflerir.
den, tazyiklcrinden, bıkmış usanmış 
tı. Bir gece Mumhane caddesinde 
sunturlu bir sopa atarak yanından 
uzaklaştırmıştı. Bu muameleden kı
zan Kapiten Benet, Salih reısi de!'
hal tutturmuş, gizli dosyası. ıle bir· 
likte J{roker otelindeki Ballar ka
rargalıı ıabıta kornh;yonuna göndı>t• 
mişti. O sırada Mehmet Ali Dündnr 
isminde bir Tilrk zabiti d Kroker 
ıındnnında bul ınuyordu. Salih rei 
de 'bu zabitin bulunduğu bodrumr. 
tıkmışl rdı. Reisi Kap"ten "Difray· 
tis,, in odasında toplanan bir heye
tin karşısına çıkarmışlardı. Odada 
Kapiten Benet ile Bedirhani ailesin
den Cevdet te bulunay-orlardı. Benet 
Salih rei i gliler ~ üzle kar.-,ılamış, bir 
çok nasihatler ve vaitlerden sonra 
söziı Cevdet hainine bırakmıştı. 

kapılanlı:tr çok değilse de yok değil
di. Toplan·•nlardan bir kısmı vado
lunan cennete girmek, hm iler ve 
gülmanlarla cenkl~mck, bir kısmı 
da bir kaç lira edinip gün ti.nü gUn et-

DUn vlliyelte bir lopl•nle 
yapeldı 

Rskıdcn köprüdeki geçit yerle
nnde beldiyen memurlar da şimdi 
kaldırılmış olduğunda.1 şoförler a
raba!annı suratle surebılmcktcdir. 

isminde bir mahkiım öldürülmüş v•· 

bu vaka münascbetile bazı mahkum 
lar iki taraf olaı ak bir birlerile dö

ğüşmüşlercli. Bu kavganın muha· 
kemcsine dun 2 inci Asliye ce7.ada 
baslanmıstır. 

Bcdirhani Cevdet, o gün saatler
ce doktüğtl diller, gösterdiği cekler
le Sahh reısi ıkandıımağa, düşmm -
Jarla beraber çalıstıı mağa uğr. şmış 
fakat mU\ af fak olamamu;t.ı. O gcce. I 
yap1lnn i~kence 'e zulünılcr de hı .. 
bır netice \C mcmı ti. Nil nyrt, ıeısı 
bitkin ,. baygın b"r halde I<roker 
zındanının taş dösch zınoanr~da ~e. 
rilmı ti. On bır gün bu 'azıyett · 
kaldıktan, ara}a gn n "Lcon,, .Ldıı: 
dn bır n\TUknta şef at üc ti olarak, 
tam bın bc~yüz lira \ erdıkt n oıır:ı 

vaka ım kıırtnı rtbilmicıtı Bu pa~ , 
reisin o za nana kadar odcBigi ü
çüncü şef a4 bedeh 1 ı Bu kad r w 
lı.im ve işkence gordukten ve mec· 
bunyet altında bınl rcc rra ödedık
ten onra rei ın artık bu i l rdPn el 
ve ct;;eini çektiğini bir tarafa <ekı
lip indiğini tahmin \ e zaııneder si
niz değil mi? .. Hayıı s ,·gıli dinl vi. 
"ilerim, Salıh reis hapisten çık ı 

'ıkınaz, hepis yattıı;'l günlerde k;. r
deşi Osman reis ile kitibi Ömer ~o
nal tarafından idare edilen işinirı 

başına geçmiş, canı ve kanı gibi yur 
dun uğruna vakfettiği bedenini vine 
hizmete hasretmişti. 

Vahdettin Haininin Siilcyma·t 
Şefik ve Ahmed .Anzavuıa teşkil e'
tirdiği Hilnfet ordusu deııilc.ıı hı· 
yanet sürülerine efrad arandığı Vf> 

alındığı günlerde idi. Şimdiki üni
versitenin bulunduğu Harbiye NeZH. 
reti meydanında yer yer çadırlaı ku. 
nılm~. üzerleıi ayetler yazılı yeşıl
Ji ve kırmızılı sancaklar dikilmiHli. 
Koca meydan bir karargahtan ziya-
41e bir tekke bahçsini, bir meclı-e e 
a vlu11Unu andınyordu. Sürü stirü yo
Mzlar, Ç8tit te4it irakıye1i dervişler. 
cenber sak1tlh ve byaz tiveli so
fular" şeyhler, hacılar, ·hocalaı· 
kümeler teşkil etmitlerdi. Bu kümc
lerhı etraflannı da f•tanbulun dam 
ph eenerileri, cinayetle mahkümi
yeti tere! sanan baıı dönük babayi. 
filleri, itsis kalmış Aciz sllmsüklen 
~vrelemi§Jerdi. 

Kftmelerin ortasında Dürri zade 
E&~yid Abdullah hainin tür
lü türlü f e t v a 1 a r ı, Danıad 
Ferid rezilinin beyannameleri avaz 
avu okunuyor, okutuluyordu. Mey
danda sanki bir ahttt mahkeme~i 
kurulmuıtu. Hillfet orduımna girmi
yenler, girip kaçanlar, milli kuvvet· 
lere kablanlar, milli lru\'Vetlerin za. 
ferini dileyenler hep kafir addedili
yor, gurup gurup cehenn<!me atılı
yorludı. Sultanın emrine itaatle hi
lMet ordusuna girenler~ biı\ ük se
vaplar, bu yolda ölenlere şehidlik, ya 
ralananlar.a gazilik payeleri verili
yor, ~nnet kapıları açılıyordu. Hu 
riler, gulrn. ılar davıtılıl ordu 

Dmin, rlatm , a ıta ola~ kul· 
lanıl<lığı bu propagandaya k. nan Vt: 

mek için kayıd yapılan ~adırln[,1'1 bc
yun büküp sokuluyordu. Bu gibiler~ 
hemen kat kat (•aınaşırlar, elbiseler. 

ayakkabılar dagıt1lıyor, avuç m uç 
da paralar sacılıyordu. Bu cömertli· 
ği görenlerden birkaçı aaha adırdH. 

kileı e katılıyordu. 
Salih reis, Hemşinli Ali ve ben 

o gimleı d n birinde meydanı doldu
ran kalabalığın aı asın.t kaı ışmış, 

cennet yolcıılnnnı se) re dalmıstı ı~. 
:Mı k-;adımız. u cennl.!tlıkh e 'erılen 
cama§1r, elbise, ayakkabı ve matr •• -
laıdan ··yıe kilm li hfr parti kal. 
dırmak, Anadolu~·a aşır.maktı. B" 
teşkılatın namlı ele başılarından er
kanı harp mirala) ı Ahmed Rcfiğin 
emirberi ıken hılafet ordusu levazı
mı y zıcı ba \'1.Isluf;rıına kayırıla·ı 

sökeli Kadriyı elde etmiştik. Bu 
cennetten zıyade cevhere, ahretlfü. 

ten ziyade dunyalıga dü kün deli
kanlı, Salih reisin vadettiği manğır

lara konmak ve kavuşmak için, ogiin 
bi?.e güzel bir haber getirmişti. Hlı.-

inlerin sürü başısı tarafından izmt
te gönderilmek üzere sekiz yüı; ta -

kım çamaşır ve elbise denklendiğm:. 
sekiz yüz matara ile sekiz yüz çift 

de postal sandıklandığını ikiyüz san
dık da cephane hazırlandığını bildir
miş ve bunlann fzmite llakli için ş~. 
riat ehli bir motorcu aranıldığını da 
ilave etmişti. Hilifetçilerin sevkiyat 
dairesinin mavna ''e istimbotların:ı 
itimatlan yoklu. Bunlara verilecek 
cephane ve teçhizatın Anadoluy• 

kaçmhnasından çok çekiniyorlardı . 
Bu sebep ile işlerini kendileri gör
mek yad~ rakııılarma, iıurndıklamrn 
gördürmek istiyorlardı. 

Sökeli Kadrinin geti1'diğ; haber, 
Salih reisi ve bizi canlandırmı~tl. H~ 
men yanımıza Hemşinli Ali ile bi
r.im Hoca Bekid almış meydana dal
mt§bk. Hoca Bekiri her halde tanı
yacaktıınız. Naklettiğim hatıraları 
mın baş tarafında hakkında bir hay. 
li malumat vermiştim size. K~·~ 
Hoca Bekir, o gün bütün becerikliği
ni göstermişti. Kelli felli kıyafeti i· 
le müteassıp ve hakiki bir hoca tesi
rini bırakmıştı muhataplarında. He
le savurduğu yavelerle pek yaman 
ve biaman bir hilaf etçi olduğunu her 
'kese inandırmıştı. Hilifet ordusu kn 
rargihının bütün erkanını etrafına 
toplamış, manyatizme etmiş gibi 
dondurmuştu. Hepsinin emniyet v~ 
itimatlanııı bir aııda kazanıvermisti. 
Çok şaşacak ve güleceksiniz sevgili 
diıılcyıcileı im, Bu koltuğu saldırma. 
lı beli tabancalı yobaz taklidi, esrar 
kaçakcılığı, :ileminiıı bu eşsiz ve em
sal iz )lllanınış afacanı o gün, hu 
seı seri sürıi.sUnün bmbaşı payesi ve-

Anlrnradn toı>lanacak .Ne\riyat 
kongre,.ine 1 tanbuldan muhtelif 
11eşir nıüeso;;e.ı elerinden seçilecek 
fızaıım eçilme lni kontrol edecek 

olan h ~et dun vila~ ette bir toJllan
t ı yaııııııştır. Toplantı\ n vilfıyel 

nH'ktupçu ... u O::ımcın 1"
0

) a:;et ctmis 
'e Maaı if muduriı Tc\•fik Kut. l\fa

arif \ ' ekaletı derl l mu durti Se-

lcr! .. 

Billrnssa köprütıün en kalabalık 
saatleıinde kciprüden tı amvaya bin 
mek 'cya karşıdan ı. arşıya ge<:mek 
iztirarmda olan halkın hayat VP. 

emnıyeti ıçin pek blıyük bir tehlıke 
teşkil eden bu vazıycti belediyenm 
azarı dikkatin koyar, köprüde 

Suçlular, Hasan kaptan, Musta 
fa, Kürt Yusuf, Ha :m ve Rifat na-

mında beş ımahkiı d r. K. ' ga e ·
nasında ;yaralanan l\irkor i ınindc 
biı mahkum da sahsı ahar da.va;, 
açm tır. Fal a kendisi dün muha· 

lim Gerçek hazır bulunmu lardır. scyrisefcrin selametini tcmiıı ı·r·111 a· · d d ta. ";(' kemeye gc ·nıme 1011n en va, 
Toplaıılıda Maarif \' ekaletiııd<'n ıcaı d kohtrollcrin artırılmasını lik olunmustur. 
,·erı)Pn direktifler d irt' mele hare- 1 ederiz. 
ket cdilmeğe kar.ır \ürilmi.tir. Se- _____________ .. , ,, bank~ urrum mUdUrU 

· · · 1 k t 1 l M ı 8 fş Bnnkam yeni umum müdürü 
çıın ıçıı•_ \'~}ll ı~~a op _nıı_t. aı· ı a- ı· r K~~çakcıl ık ' Sata.haddin Çam d··n sabah şebrimi-ar f mudurluıı;und~kl u;tima AA1<>- :(1 

1 nundak Ynpılacaktır. Bu toplnn- ze g lmistiı. Umum müdur ıdoğru-
tılnr nıc,zuulıahis he.ret ı·iya t --- ca lş Bankası subcsinc giderek ora-
edcceklir. 5000 lira kıymetindeki dam(' gul olmu lnrclır. Bu arada 

Bfl~EDIYEDE ! 

Bugün seyyah geliyor 
Yarın nbab ,ehrimize Almatı 

bandralı :'.\tihoke se))ıah gemi i ile 
muhtelif rrıilletlere meıısuı> 500 
eyyah gelecektir. 

• cyyahlar burada iki guıı ka
lacak1'ıı· ve ehrJmizin şayanı t:.-

maşa ~·erlerini, bilha" a müzeleri 
ziyaret edeceklerdir. Vapur lima
uımtuhrn ... onra Rodosa gidecektir. 

ln•••I nt•lze meslnln 
kontrolu 

1 tanbul Belediye i tarafındnn 
emaneten yaptlralacak olan in .aat

ta kullanılacak malıeme ve iptidai 
maddeleri tetkik etmcğı- memur 
olau fen i,teri tetkik şııeb~i nıe -ı 
murları nıevzuuahi~ malzemenin 
yn1mz kalitesini muayene etm~ğe 

sa Hi hiyctta rd ırla r. .Mal z-cmenin 
ınikdarı ve tadadı haııgi belediye 
~ ubesi tarafından atrn ahm\·orsa 

o şube \"e te elitim heyetine aid 
olacağı görülen lüzum iizerine qıJa
kıtclarlara tebliğ olunmuştur. 

rilmiş ele ba~ılanndan Gönenli Be
kir Sıtın il.e 7"' kiye ellerini öptiirmüş 
Anza\'uru bilt• kendisine hünnet '"-= 
tazim göstermeğe mecbur &tmişti 
Kumandanlık c:adınnın baş k{)şesi

ne ku111lm~, ne ayinler, ne hadisler 

ne kibar kelimlan bulmu, ve oku
muştu. Yalnız cahil Anzavuı la ma;. 
yeti değil, çadırda bulunan koca sa

rıklı, mangal göbekli ilimlere, yeşıl 
dcstrnh, düı·meli gözlii şeyhleı·e. a
yağı mcstli eli tespihli sofu efend: 

tere bile ilmi ve fazlı karşısında bo. 
yun eğdirmiş, pes dedirtmişti ve ni-

hayet 1zmite gidecek cephane \'e tec 
hizatm nakli işini, kaı-deşi 'e bütü ı 

manfısıle kendi gibi, dini bütün b 
mu luman, k.ıtıksız b~ı· er oglu er ol
duğunu söylediği lleflminli Aliye ,. ı· 

diımışti. (Devamı var) 

mılli Reassiırans mudimü Refi B -
iplikleri beline dolayan yan kabul etmistir. 

bir yolcu yakalandı 
lst.anl.ıul gunıruk ieı kiJatı yeni 

'e mu:azzam bir kaçakçılık hadi -
si etrafında tahkikata ba lamı tır. 
H~dise ~udur-

Limanımıza gelen Daçya \a
purundan çıkan Beyrut1u 
met adında bir )·okunun e~y•-
lannda gorülen luzum uzerine 
sıkı bir araştırma :r.apılmış 
fakat bir şey gorulememiştir. 

FakKt Ahmedin viıeudu \e diger 
tarafJarı normalden fazla siı;ıkin 

göriilınc ·i üzerine AhmPıliıı iiz('riıı
de sıkı biJ· ~ıraırtrnnıa )Cl]H1mış '\le 
neticccl e su şayaııı dikk>1L \"MZİ~ et 
ha-.ıl olmustur. Ahmedhı beliu~ 

b,ıldırlarımı \ c bacaklarına sarıl. 
mış ve çok şi,kın olan ya~tJgma ve 
yorganına mahirane Lir tal'zda ı

kı~tırlnu,. 70 kilo i1ıck rneıı-;ucat 

.i kilo~ıa _yakııı jpek'i l>ulunmu,tur. 
Yapılan heı aplara rôre kaçınlma-
ma çalı ılfrn ipekli e>:J•nııı kı)

meti 5000 liradır. Ahıııediıı biı· 

kat.akc:ılık ~eke ine dahil olup 
olmadığı 'tetkik olunmaktadır. 
Dun tevkif olunan Ahmet A hyf! 
Rettinci ~eza mahkeme;(ine \"t>ril -
tnİ!ltİr. 

T AK V l M 
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llAllKEMELEBDE : 

Kıza sarkıablık ve 
hakaretin cezası 

Fatihde bir dairede memur il~ 

med Batu isminde bir adam dün a-
bah Naciye isminde 16 yaşlanndt. 
bir kıza sarkıntılık etmiftir. FFaka.t 

genç im kendisine yüz vermeyince 
mumaileyh işı hakarete bindirmiş, 

kızın şikiyeti ürerine de yakalana
rak mahkemeye venlm.iştir. 

3 üncü Asliye ceza mahkeme9i 

Ahmed Batuyu 6 gün hapse mah· 
küm etmiştir. -..... -

Bir 18''8 Ullb_. 
Dm fU mektulnı at•ık: 

1 Nisan l u:rn tarihli nüshamzın 
ikinci sahifesi b~inci sütununda 
''Şal ani dikkat biT chwa" serlevha
lı Şekerci Yani Sarrafoğlu tarafın
dan A li~ e Ceza mahkemesinde ls
tepan Gülbenyan aleyhine a~ılıp 

ru:ret edilmekte olduiu tasvir <edi
len oeza da\ asına cbir miıntefir 
yazı) ı oku) &n bazı dostlarım, isim 
ıltibası dola) ısiyJe mezldlr davada 
alakadar bulunduium zan ve u
habınd2 bulımmu~lar. Sözü l'eçen 
da\·~da isimleri zi1'redilen taraf -

ni 
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Yugos.la vyanıc dahili 
vaziyeti 

Yugosla\yanm dahili vaziyet.:: 
beynelmilel siyasetın ve hele mer
kezi Avrupadaki kanşık hadisclenıı 
seyri sırasında bilyük bir ehemmi
yet kesbetmektedir. Tuna havza. 
sında ve AHupanın şarkında iktisa· 
di me elelerin inkişaf ettiği bir za
manda Yugoslavyanın beynelmilel 
siyaset 8.lemindcki mevkii, istikbal
deki vaziyeti dahili siyasetindeki 
sağlamlık bu devleti teşkil eden 
muhtelif unsul".lann tesanildil mese
lesine dayanmaktadır. Bu sahada 
Yugoslavyada yeni bqvekil Svetko
viçin iktidar mevkilne gelmesinden
beri mühim değigildiklere rutlan
maktadır:. Son haftalar zarfındaki 
hadiseler Yugoslav millt siyasetiniı 
yeni bir nokta) a doğru gittiğini gös. 
termektedir. Ve bu arada müşahedP. 
edilen en mUhım mesele de Hırvat 
meselesidir. Eskiden Zagrebin talep· 
leri karşısında muhalif bir tavır ta
kınan Belgrad bugün Hırvat mes~
lesini başka uviyelerden mUtalea. 
etmektedir. Yalnız Belgradm bura. 
da tatbik ettiği miyar, Yugoslavya
nın harici \ aıiyeti, yani arazisinın 
mutlak tamamiyetini müdafaa için 
zaruri olan bırli,ği ve müşterek kuv· 
'eti ihli.l etmeden faaliyette bulun· 
makbr. 

Merkeu Avrupa haritasını de
ğıştiren hadiselerin pyam hayret 
derecede mkişaf \'e bilh~ bu kev
fiyetin Yugoelıl\')"aya cıvar mmta· 
kala.rda vukubulması, Beıgradda ol
duğu kadar Zagrebde de dahil kal
kınmanın tarsini hususunda sela
metle nihayctlenmesı için uzun biı· 
sulh devresi, yaşamanın zaruri ol
duğunu göstermektedir. 

Yugoslavyaruıı dahili istikrannı 
tanzim hususuna kati olarak giri."1-
mesi tam Tuna havzasındakı kanşık 
hadi elerin seyı i sırasında vukubu. 
luyor. Bu sebebten harici vaziyettP.
ki tehlikeler, yırmi senedenberi de
vam eden bu ihtil5.fın kati liUrette 
hallini intaç ettirecek bir imki.n ha
zırlıyor. Dahili istıkrar "°e harici 1.:.

tikr.nrsızlık meselesi birbirine dnyn· 
narak Yugoslav de' Jetine ınilsb c 
bir netıcc' recek gıbi gorünuyor. 

Bu surctlC' Zagrebde Hın•at lide
ri Mnçeklc yap lan ıstifmrclcr fikı r 
teatileri, tcmennilrr dikk. tc 
yan olmakla beraber esas netıcc, 
Zağrcbin resmi teklifleri ile sırpla
rm ) npabık ekleri t klifler ara:-;m
ki itil:lf sonunda belli olabilecektir 
Şüphesiz ki buradan da, Yugoslav
yanın hali !hazır hudutlanmn ve 
şimdıki kt'8.1lı'k ailesinin mevcudiye
ti heı· şeyin üstünde tutulmaktadır. 

Bu arada öğrenilmesi llzımgelen 
hwıus, Hırvatlann taJebleridir. Sırp. 
laria Hırvatlar arasındaki anlaşma
nın temelleri nelerdir? Burada Hır
vat lideri Maçekin umumi fikri, Yu
goslav devletinden merkezt idarenm 
ortadan kalkması, Hırvatlann ser
best inlrişaflm temin edecek veni 
bir teşkilat vücude getirilm~i ve 
bunu isterken de Hırvatıann Yugoı:ı
l&v camiasını terketmek arzusunu 
gösterdikleri, ve Yugoslav devletinin 
harlci~de vaziyetlrinin çok nazik 
olar.agıdır. Tabir diğerle, Hırvatlar, 
tariht bir :milli vahdet olmak ftiba· 
rile mutlak hakimiyeti elde etmek 
ve hunu, kendilerinin mevcudiyeti 1-
çia zaruri olaıı birlife terlredllmesi
ni arzu etmektedirler. 

Bu 11uretJe Hırvatlar, dahildeki 
vuiJetlerinin lnldpfını temin etti:-
mek ilterkm Yug08la•')anm par
ç.alan••mna katiJ"'ft ymaJmadık1a

nm bilikiıl bu 1.telderinin hür '"' 
müstakil Yucostav devlettntn vUcu. 
dile kaim bulunduğunu Deri stır
mektedirler. 

Bu aebepten Yugoıstavya, her 
hangi harici bir tehh"keye taraı mlls
takU tarzı hareketi dahili lstikrart
nı temin ederek '119 aynca mQda.faa .. 
ı-ına ehemmiyet vererek vüculle ge
tir~ çahşmattadır. 

Dr. Repd SAGA y -
&•lh•n• ma •• ........,,.. 

mDhlm bir llitbl'i 
Gülhane mü amerelerinin 6. 

topJaııu ında ••rlc çiban1annm ye
ni bir u ulle ted41\'i~ine aid serlri
yat ıı yaptıgı 1;!leiai cildiye a i . 
Dr. iL Salman tarafından tebliğ 
ed"lm· 1 Çol< muvaffakıyetli 

l'le .' · olnn bu Hni taı ı 
bt:) uk bir alaka uyandır-
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Fransız Gazetelerinin 
iki Yalan Haberi 

Almanya 
Karşısmda 

, Lehistan 

Meclisin Dün ü 
Tarihi içtimaı 

(B4'tarafı 1 inci sayfamızda) ı 
yasetine sec:;ilmiş ve neticenin bildi
rilme~i üzerine kUrsilye gelerek mil
let Meclisi ta.rafından hakkında gös
terilen itimada şu cümlelerle teşek
kür etmiştir: 

Dahiliye Vekili Tekirdağ mebusu Na{ i/ 
Faik öztrak, 

Go bin klşllik bir TUrk ordusunun Hataya girmek 
Uzere hududa toplandıgı haberlle donanmalar~!1 
boğazdan geçmesine mUaade etmemiz için; go. 
rUtmek Uzere Rumanya Batveklllnln Ankaraya 

f geleceğl haberi resmen tekzip ediliyor 

Paris : 3 (A. A.) - Figaro ga-ı 
Zr>te"i, R a tay parliinıentosun un, 
Hatuyın Türkiyeye ilhakını ilan et
mek fikrinde olduğuna dair İ::;ken
deı·iyedeıı geleıı uazı lıabeı·Jer ııeş-

rdnıektedir. ı 

Yine bu haberkre ııa;rnran, 60 
bin kişilik uir 'l'iiı k ordusu netice
,\'(>. intizanm Hataya girmek üzere 
hudutla lııhas-:ürl ctmi:;;tir. 

'•" . 
Diğer taraJlaıı Ilalebde de 

Türk komiteleri kurulduğu \e IIa
t.ıy Tiirk oı du::;u tsrafınclan işgal 
olunurken bu komiteler resmen 
Tiirkiycye muracaat ederek zullim 
görmekte otun Tiirkleri kurtarmak 
üzere kıtaatın <laha ileri yürüme::;i-

lli rica edecPklerdir. Bütün bun
lar önümii'zdeki ~alı güııü ve müte
akip günler için derpiş ediliyor. 

Ajans notu-
Anadolu Ajaıısı bu haberi tek

zibe mezuııdıır. 
Paris: 3 (A. A.) - Havas teb

liğ ediyor: 

) ! atin gıa?.ete:-;i, Londra muha
biri. gazetesine ~u haberi vermek

tediı·: 

Romanya hı,riciye nazırı Gafen-

co, Roman) a nı ~~kül bir vaziyett.e / 
kaldığı takdirde lngiliz har p gemı
leri de dahil olmak üzere harp ge
mileı-iniıı boğai'.lardan geçmek hak 
kını •r urk hlikıinıetile ~öriişmek ü
zere Aııkarnya gitmeğe hazırlanı
ror. Ru hacli:-;e. Romanya hüku -
~1etiııin kendi mukadderatını İn
gilll!reıılıı mukadderatiyle bağla
mağıı karal' \'erdiği ~uretinde tc · ı 
Jakki olunmaktadır. Romanya ay
ni :;;cl(ildC' Poloııya ve Fran:-;aya da 1 
IJHğ"' ,uım ış olacıı ktır. 1 

Tıiı·kh·eniıı iltihak ı da daha 
şi nı clic.lt• ı•. ınuhakknklır ve Yugos-J 
lavya ve Yunaııi..:taııla isti:;;aı·eler 
dcva;ı1 edecı•ktir. 

Ajanım notu: 
Aııadulu ~ jaıısı , lıu haYadisin 

Tlirkiycyc taallıik eden kısımların
dan Anknr.ı mahafiliııi. haberdar 
bulm~ mı~tır. 

Beynelmilel 
Sulh için içtima 

--
Devletler arasında aulh 

ittifakı aktl için dUn 
Londrada toplantı yabddı 

llstanbulun Milli 
Şefimize Tebrik 
Ve Tazimleri 

tondra: :l (A. A.) - Beyııcl 
nıilcl sulh için toplanma birliği~in 
İngiliz komitesi f'mııiyet ::ıiya:<elıne 
avdet edilme.si Jehirıcle geniş nıik
ya,.,ta harekete geçmeğe karaı· 
vermistir. 

Dun yapılan içlimaa bırkaç yii·zl 
murahhas iı:;tirak etmiştir. K on11-

te, 16 Nisanda Bide p:u·kta lıüyiik ı 
b;r nümayiş lertiU ed:r~k. ingillcre. 
.Fransa, Sovyctll'r Bırlığı, Polon ·ı 
ya, Romanya \·csaiı· nrzu c<len mem 
lckt!tlerin gin•lıilccf ği lıir "Sulh 
ittifakı,. vlicude grtil'ilmc:ıini iste-

mcğe k:.ı rar vcı·miı:;tir. 
---o 

Hitler Seyahatte 
Berlin· 8 (A. A.) - "Rohert 

Ley., gemisi ile seyahat etmekte 
olan Hitler, şinın 1 denizinde ~eya
hatini temdide karar vermiı;.tir. 
Mumaileyh, salı günü Hamburg'a 
dönecektir. 

"Robert Ley., e iki muhrilJ re-

fal-Oat etmektedir. 
Dün öğleden sonra Bitler, Hel· 

goland'a çıkarak adaııın teshmtını 
gezmiştir. 

Berlin: 3 (A. A.) - B. Jlitler, 
Bedin'e döner dönmer. Berchtes -
gaden'e hareket edecek ve beklen
miven bir ha-di:"e zuhur etmediği 
takdirde 20 nisana kadar orada 
kalacaktır. Hitler, Berlin'e ancak 
50 inci yıldönümünün tesicli rniina
sebetiyle yapılacak büyiik nüma
:\'l. lerde hazır bulunmak üzere dö-
~ ~ 

necektir. 

{Ba;;ı tarafı 1 inci ::;ayfada) 

de ye gonltindc okunan sevinç 
hi~lcriııi he nışeri 1 erinin bu a::-;il 
duygularrnu terciıman olarak 
izhar l'clen i~tanoııl t:ınum Mec
lbi tebrik \'e tazim hislerini j 
ylık ek lıuzurumızıı iblağa itti
fakla karar ve.rmi:?lerdir. 

Bu lumm ynine getirmeJ<ten 
m u fe\(~llit b 1 h tiyarlığım ı aerın 

tebrik ,·e tazimlerımle birlikte 
ııı·zederim. 

İs tanbul Umum~ Mecl is re isi 
Vali ve Belediye r e isi 
Dr. LÜTFİ KfRD.AR 

MECLiS REISlMlZI TEBRiK 
Abd ülhalik Renda 

Türk iye B. M. Meclisi reisi 
ANKAR A 

Türki~e Bihuk Millet l\Iec
li i riyıt~ctine iııtihabları dola
yı:ıiyle tebrik ve tazimlerinin 
i1>18ğımt İstanbul Umumi l\Iec
li i bugün ittifakla karar ver
mi':"tir. Bu kanın ~ahsi tazim 
ve tebrikinıle birlikte arzet. 
melde bahtiyarım. 

Jııtanbul Umumi Me clis re isi 
Vali ve Belediye re isi 
Dr. LÜTFi KIRDAR 
MECLİS i TEBRİK 

Büyük M illet Meclisi r e isli

ğine: 

ANKARA 
Üçuncil intihap devresinin 

birinci yılı. üçüncü toplantısı 
çalışmalarına bugün .bnşlıyan 
İ!ltanbul t: mumi :Meclisi asil 
milletimizin vilk~ek itimat rey
leride yeni bir mesai devresine 
giren Büyük ~iillet "Meclisine 
kar.;;ı saygı hi::>lerinin ibHiğına • 
beni memul' etmiştir. hıtanbul 

-· -- Umumi Mecli~inin tazimlerini 

Polonya Danzigiı ~~;~~~azimerime biı·ikte arze-

de rada Etmiyor 1 
İstanbul ~mumi M~cliı r~İ.&İ 

1 j • 1 Valı ve Belcdıye rem 
Almanya tec vUz halin- Dr. LÜTFİ KIRDAR 

de sllAhla mukabele İran Veliahdı ve refikası görecek 
• Varşova: 3. (A.A.) - !ngiliz be- hareket ettiler 

&'annemesininPolonyanınbirAlman Kahire: 3 (A. A.) - İnan ve-
geni~leme hareketine mukavemet liahdı ve refikası, yanlarında Mı
zihniyeti dairesinde silfilılnnmasına sır valide kraliçe,:ıf olduğu hnlde, 
nıani olmıyacağı hiikUınet mahfellc. <lün akşam "Mehmet Ali" gemi ... i 
rinde söylenmektedir. ile Basra kôrfezine hareket ctmi~-

Ecnebi milşahicllerin tahmin etti- Ierdir. Buradan Tahrnn'a gide
ğine göre Danzig statütıüniln bir ta- ceklerdir. "l\Ichmet Ali,, gemi
ı·anı ola.rak tadili için yapılacak het· eiııe bir İngiliz torpito muhribi rc
lınngi bir teşebbüs derhal Polonya fa' at eylemektedir. 
ıile Almanya arasında silöhlı bir ih
tU8.fa sebep olacaktır. 

Pragın i§ga.li esnasında alınan ve 
f'ıfemelin ilhakı esmıı:;ında takviye e
liiıcın askeri tt', ..,,r .. ı 1""t1r. 

Hatta Vi.still ııehıiııin muıısab cihe-
tinde kain Hcl yanın adacındaki ka
lelerin garnizoıılan ıı t<tkvıye edil. 

diği ho.b ·r ' c 

(Battarafı 1 inci sa1fairiı~da) 
dm derinliğine biraz gözlerimizi dal· 
dırmak mecburiyetindeyiz. 

Lehistan bütün bloklar dan dışa

rıda kalmak istiyor. Avrupa kıtasın

da bir memleketin kat'i bir infirad 
politikası takip etmesine vekayi her 
zaman imkan bırakmaz. tngilten! 
bile muhteşem yalnızlığı terketmek 
zaruretinde kalmıştır. En kuvvetU 
A \Tupa de\·letlerinin mihver, itihi.f 
ve::;aire namlarile kendilerine bire ... 
yardımcı temin ettikleri görülüyor. 
Bu vaziyet karşısında, bir Lehista· 
nın ne kadar kahl'aman ve cengav:.•r 
bir millet olursa olsun, yalnız kendi 
kuvvetlerine giivenerek rahat yaşı

ya bilmesini zihin almaz. Farzcdeliın 
ki Lehistan ile Almanya yahut Rus
ya arasında silahtı bir ihtilaf çıktı . 

Lehistan hiç bir bloke dahil olma
mak , bnşkalarınııı menfaati i
çin kan dökmemek siyasetinin tabü 
neticesi olarak yalnız kaldı. Lehis. 
t an Rusyaya yahut Almanya.ya kaı·
şı kahramanane harp edecektir, bun 
da hiç tereddüdümüz yoktur. Kam. 
nın son damlasını dökmek derece
sinde fedakarlık gösterecektir. Fa

kat knmnııı son damlasını dökmek 
bir kahramanlık olursa da her hal
de akıllı ve tedbirli bir hareket ol· 
maz. Maksat az çok şanlı bir suret te 
ölmek değil, emin bir surette yaşa
maktıı·. 

Fikrimizce, Lehistanın yapayal· 
nız bir siyaset takip ederek, muhte
mel bir taarruza karşı şiddetle mii
dafaada bulunacağını ilan edilere!r 
kendisine emin bir i::;tikbal hazırh
yabilme.si imkan haricindedir. 

Lehistan vaziyeti icabı, kendisi
ne hariçte bir mlittefik aramağ«ı 

mecburdur. Bunu arayınca da, ic~
bında, başka bir millet için, yal'i 
miittcfiki olan devlet için kanrrıı 

dökm<'ğe hazır bulunmalıdır. 

(Aziz arkadaşlarım, göstermek 
lütfunda bulunduğunuz yüksek iti
mattan dolayı her hil'inize ayrı ayrı 
şükran ve minnetlerimi sunarım. Va. 
zifemi görürken kıymetli yardımla 
rınızı e~irgem1~rn·:niz.i hepinizden ri· ı 
ca edenm. All\ ı~lar .. ,. 

Nutku tııkibeıı riyn.;;et di\·anmın 1 

intihabına başlanııuştıı·. 

Reis \'ekillet ine Refet Canıtc•z, 
Şemseddin Günaltay, Doklor Maz
har Geı·men. tdare iimirliklel'ine Dr. 
Saim Uzel, Halid Bayrak, 1rfar. Fe. 
rid Alpaya, katipliklere Ziya EtiU, 
Cavid Oral. VeJit Uzgören, Bekir 
I{aleli, Dr. Sadi Konuk, Kemal Ünal 
seçilmişlerdir. 

H.iva,ct divanıııın lıu suretle te
şekkiilünü cümhur reisinin intihabı 
takip eylemiştir. 

Reylerin Mr.clis Heyeti Uınumi
yesi h ızurundıı yapılan la::>nifi neti 
cesinde 413 reyle ve mevcudun itti
fakile Cümhurrei.sliğine Ankara me
busu tsmet 1nönüniin intihap edildi
ği bildirilıniş ve bu netice ı:ıü rekli al
kışlarla karşılan mıştır. 

intihap neticesinin cümhurreisL 
ne tebliği ic;in toplantıya kısa bir ru 
sıla verilmiş ve reis Abdülhalik Rer.. 
da Çankaya köşküne giderek Milli 
Şt'fe meclisin intihap netict-sini bil
dirmiştir. 

Reisicümhur Jniinü B . M. Mecli. 
sini tesl'if ederek saat tam 18.30 da 
içtima salonuna girmişler Ye :sürek
lt alkışlarla ve içten tezahllratla ka1·
Şllanmışla ı"thJ'. 

Bu celsede kendilemıe tahsis e· 
dilen localarda Mareşal Fevzi Çak
mak ile Ankarada bu1urıan hUylik 
elçiler Ye elçilikler erkanı hazır bu
lunmakta idiler. 

Reisicümhur 1nönü riyaset mev
kiine gelerek yemin etmiş Ye yine 
biitün meclisin 'e hazirunun en de
rin saygısının ifadesi olan alkışları 
anısında ictimn salon unu t erk eylc
mişlerdir. 

Hariciye Vekili 1zmir mebus·ı l 'eka""lef;n _Jekl 
Şükrü Saraçoğlu, Y ~ 1\ U 1 

f 

Maliye Vekili Elaziğ· mebusu lnkı·.eaf 
I<"'uat Ağralı, y 

Maarif Vekili lznıir nıebusu Ha- Dün te~kkül eden ~eni kabinb 
san Ali YUcel, niıı eıı şayımı dikkat vasfı eV\'e!ce 

Nafıa Vekili Konya mebusu Gl. Nafia Vekaleti ismi altında toplan-
Ali Fuat Cebesoy. mış bulunan Nafm ve MtinakalaL 

lktisat Vekili Samsun mebusıı vekaletleı ınin ayrılması, iki ayn v0 
Hiisııii Çakır. nıüstakıl vekalet haline getirilme::.-i-

Sıhluıt \'e Jçlimai Muavenet Ve- dir. Şimüiye kndarki mesnbile lıütün 
kili Aydın mebuı-m Dı". Hulusi Ala- yurd<la vataııtiaşlarm bi.ıyük se\·gi
ta.ş, sini kazanını~ olnn Ali Çetinkaya 

Gümrük ve 1nhisarlaı Vekili is- sadece ~lüııaknlat Yekiıletini deruh-
tanbul mC!bU!iU Rana Tarhan. de etmi~ , c l~cııt-ral Ali Fuat Ceb~-

Ziraat Vekili Kiitahya mebusu soy Nıtfuı ''ekili olarak yeni kabine-
11uhliı:; Erkmcn, yo dahil olmuştur. 

Muluıht'rııt ve Miinakale Vekili Bu vesile ile saym Ali Çetinkay 
Afyonkarahisar mebusu Ali Çetiıı- uın yorulmak ve dinlenmek bilmez 
kaya, bir 6Zimle basardığı büyük işleri ha. 

'l'icaıet Vekili Antalya mebusu tırlamak lii.zımdır. Dcmiryolu gibi, 
Cezmi Erçin. yol gibi, köprü gibi, su işleri gibi 

Meclis pazartesi günii saat 15 de memleketin her tarafında tahakkuk 
toplanacaktır. cttiı diği veya tnhakkuk ettirmek i.i-
Rı-i!>iciimhur sC<·inıi toplarla ilihı zere okluğu büyük işleri bir yana bı-

olundu. rakıp sadece 1stanbulu ele alsak, 
Ank,u·a: 3. (A.A.) - Allm ·ı başla tramvay ve elektriğin millileş. 

Büyilk Millet l\frclisinin bugünkii. tirilmesi \'C ucuzlatılması olduğu hal 
lophınlı::;uıda ctiınhurrcisliğine inti. de yapılan nafıa işleri bile bir vekl· 
lıap eclilınesi i.izerinc yemin elmeı~ lin mm~i...,ini şerefle doldurmağa kiı.
üzcre meclisde geli~leri esnasında fidir. Halbuki onun, yurdun her ta. 
Milli Şl'f. lsmet tnönü mecfü;in ö- rafınd::ı, her kösesinde yüzlerce bll
niinde toplanını~ bulunan kalabalıı{ yiik eseri var. 
bir halk kiillesi tarafından cok ır- Yine bu azimli çalışına neticesın 
den tezalıUrntıa selamlanınışltr. • dedir ki Nafıa işleri bir tek yekıht. 

Meclis kapı:;ında başda Riyru;ctı luıkkile başaramıyacnğı, her şube 
cümhur bandosu Ôlc.luğu halde bir sinde meşgul olanııyacağı kadar g• 
asker·i kıt'a rasime ihtiramı ifa evle. nişlemiş, inkısaf etmiştir. General 

nıiştiı·. Riyasl'Lı ciiınlılıı· intihabı ioı Ali Fuat Ceb o). i te bo.rle mu 
pare top atımı ile ilan cdilmh;tir. kemmel bır kafa ve el taro.fmdan ı-

l\filli Şef nıeclisden aynı mera- daı e edilmiş bir 'ekfüetin ba ma 
simle nyrılınıs \'e meclis önünde Y(' gelmekle eıddcn talılidır. 
yollard t biriken halk tarafından gc- Yurdun imaı ı gibi çok çetin bir 
liRlcrinde olduğu gibi sür ekli alkı~- vazif<'yi 0· ıuıların::ı alan iki vckil· 
!arla sclamlnnnu ·tıT. den bu tle\'ıedr de biıyiık muvaffa-

~f'lıriıııizdeki ff'.2nlıiirat: kıyetlcr ve memleket icin hayırlı IH'. 

Milli ~efimfaın tekr:ır Ciimlrıır- ticclcr beklemek <>lbett hahkımızdır. 
reislığinn iutihAbı mlinasebetile dün MUı{.AD SERTOGLU 
gece şehrimizin belediye, Parti, ünı- --------

versite ve diğer biitün resmi bin.t ı·ngı·ltere -Fran ra 
lar \e Beyazıd y,ınğın kulC'~i elek- '1> 

trikJ.c iı le11mi tiı'. Rci friimhur 
intibahı akalıinde se.hrımizde tQll-

F:ırzedelim ki Lehist:ın Romarı. 
ya ile ittifak etmiş bulunuyor. Ya
hut fart.edelim kı Almanya ile ittı
fakı tercih ediyor. Doğrudan doğru
ya; kendisine değıl de müttefiklc11-
ne bir t aarruz vuku bulduğu zamaP, 
Lehistan bunu artık "başka bir mil
let., uğurunda k:ın dökmek telakki 
edemez. Müttefik bir devletin beka· 
sını muhafaza hususunda harbe i~
t irak etmek bir zarurettir. Çünkü 
onu müdafaa kendimizi mi.ıdafaa

dır. Lehistanın müttefiki Alman~ 'l 
olur da tngiliz, Fransız birliği kuv
vetleri Almanyayı ezerse Lehistan 
kendisini kurtımıbilir mi? 

Yeni lml>ine Jar atılmıştır. 

Romanyaya da Yardım 
Garantisini verd.ler 

Bu merasimi mtiteakip kısa bir iJ!i29f!!!S!~""'-""~._.,..~~~,~----~~;;,,,......:.;;; 

fasıladan sonra celse açıldığı zamatı Eski Leh Başve kı·ıı· 
Londra: 3. (A.A.) - Mütcaddıt 

!nr,iliz gazete! ı i, bu sa bnhki nus-
aşağıdaki tezkereler okunmuştur: 

Büy\ik millet Meclisi Yiiksek Rf'- Ken dı· nı ÖldUrdu'' 
isliğine: 

hnlarma~ Roman.}anın tngiltere v<'.! 
l• ansndan ynı dım garantisi nl
mLtı old ı , ınu ve bugün ndemi teca. 
viiz paktına iltılıaka karar \'erdiğmı 

yazmaktadır. Bu haber, henüz res
men teyid edılm mistir. 

Binaenaleyh, Leh gazete.sinın 

başka millet için kan dökmiyeceğiz 
sözilnUn ancak bir şart ile manası 
olabilir. Bu da I..ehistanın hiç b:r 
devlet ile katiyen ittifak etmemesin
den ibarettir. Yapayalnız bir Lehis. 
tanın ise, Almnn silindiri karşısııı

da, bUtün kahramanlığına Ye feda. 
karlığına rağmen, ezilmekten baş

ka bir ııasibi olamaz. Lehistan ken · 
disine sağda veya solda bir müttefik 
aramağa mecburdur. Bu müttefiki· 
nı seçmek hnkkı, ynlnız kendisinde
dir. Fakat lıu yolda bir karar ver· 
mek lüzumu kat'idir. 

Lehistan böyle akıl ermiyecek 
bir hattı hareket peşinde göründü
ğü sırada, ingilteıe başvekili, 1ngil
tereni n hudutlanm Rhin luyıların
daıı Lchistana kadar uzattı. Lehis
tanm bir tecavüze uğramasına kar· 
şı gerek Ingilterenin gerek Fransa. 
nın askeri kuvvetlerle yardım ede
ceklerini ilan etti. 

Fnkal... E\'ct, yine bu fakat, bil. 

3 Nisan 193!.l 
Büyük Mı11et Meclisinin yeniden 

intih ıbı dol.n ısiJp istifa eden İcra 
Vekilleri Heyetinin iı.tifası kabul e. 
dilmiş ve Başvekalete yeniden 1sbm
b ul mebusu Dr. Refik Saydam tayin 
kılınmış olduğunu saygı ile arzede
r im. 

Rei i<•ümhur: 
is met tnünü 

Bi.iyük Millet Meclisi yiiksek Re
isliğine: 

3Nisım1939 

Büyük ~! illet Meclisinin yenider. 
intihabı dolııyısile tem Vekilleri He. 
yetinin vukubulan ist ifası kabul ve 
yeni Heyetin yine l~tanbul mebusu 
Dr. Refik Saydamın başknnlığılllla 
teşkili tensip edilmiştir. Başvekil 

Dr. Refik Saydam tarafından teklif 
olunarak kabul edilen yeni heyet lis
tesinin ilişik olarak sunulduğunu 
saygılarımln arzederim. 

Reisicümhur: 
i smet inönU 

Adliye Vekili Konya mebusu Tev
fik Sılay 

Milli Müdafaa Vekili Bıı~a mP
busu Gl. Nacı Tmaz. 

hassa ingiltereııin sözlerinde, hiçbır dm açık olmadığını söyleyip yangı
zaman eksik olıuıyor. ıngıltere ve ne seyirci kalabilecek-
Fransanın yardıma ko§abilmeleri Başka bir nokta daha var: EğP.r 
için Lchistanın istiklali "açı.k suret· Lefüstan, Çckoslovakyo. gibi hiç mu 
te,. tehdide uğramalıdır; Lehistan kavemet gösterrpezse, yahut bir mü. 
da bütün milli kuvvetlerile muku· zakereden sonra arazisinden ve hu-
vemet etmcğc kalkmalıdır. kukundan bazı fedakfirlıklar yapar. 

Şimdi bakıpız, bu 'adin hükmü sa lngiltcre yine karışmıyacak. Çün. 
ne kadar zayıflıyor: kü Lehistan bUti\n milli kuvvetlen-

Dıyelim ki, Almanya Dançiğe le mukavemete kalkmamıştır. 

hücum etti. Acaba bunun neticesi.1- Böyle olmakla lıernber, tngiliz 
de Lclıistanın istiklali "açık ımret.I başvekilinin §U beyıınatı Lehistana 
te,, tehdide uğramı~ mıdır? Bu nok-j karşı her hangi bir mütecavizi <lü
tayı kim halledecek? Bıttabi 1ngil· şi.inmcğc mecbur edebileceği için, 
tere. Şu halde, İngiltere canı istersa sulhün muhafnza ı namına bir hizmet 
yahut hal ve vaziyeti müsait göıür- teşkil eder. Leh ga .... etesi de görü. 
se Lehistan harbine müdahale ede- yor ki İngiltere, b:ı~ka bir millet u
cek. Her ne sebeple bu müdahalede ğurunda kan dökebilirmiş. 
bir fayda tasavvur etmezse, tehdi- Hüaeyin Cahid YALÇIN 

Vtırııl)nl: ~ (~\ . A.) - Sabık 
BaşYekil 'e fl.abık dij et mecli:;ıi re
i i Albay Slırn nk, b r talJanea ile 1 

intihara te~ebbüs etmiştir. Ken
disi. çok vnlıim bir Yaziyettc has
tahane~ c kıılrlırılmı~tır. 

Gece . nat bird(' sahihiv<'ttar 
makamlardan verilen halıl'rl~re gö
re, All>a.r'a ikinci bir cerrahi mü
daha!P yapılm1<1lır. Kendi ·i ham 
konrndadır. 

Albft) Si ıwak, bu sal:Jah VP-fat 
etmi~tir. 

- • ::mı' 

Beneş Çekosıovakyanın istik!aUni 
isıirdat edeceği kanaatinde! 

Ele' laııd ·ı (A. A.) - B. Be
nes ile Ncv) ork b ledi) e reisi H. 
Leguı>rd·a bir nutuk sö) liyerek 

Çeko Jovak) n'nın i tiklftlini istiı -
darl edeceıd kannntini izhnr etmis-
lerdir. ' 

Sarıkamış Okulunda 
izci Teşkilatı 

Sarıkamıı orta okulu iıcilerJ Ant tçtlkden sonr rsı 
Sarıkamış (Hususi) -Açılışımn 

ik nei yılını yaşıyan orta okul bu 
se.1e tam kadrosu ile muhitte çok 
s<:' ileıı ve çok başarı göı.ıteren bir 
müessese olmuştur. Güzel bir bina. 

ya malik olan okulumuzda bu sen\ 

bir de izci teşkilatı vücudc- getiril

miştir. Genç izcil0r; toplanarıı:k hep 

beraber and içmişlerd~ 
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Şehir 
Tiyatrosu 
San'atkarlar busabab 

turnaya ç kıyorlar 
İstanbul Şehir Tiyatro u evvel

ki geceden itfö ren t til olunmuş
tur. Arti tler her sene çıktıkları 
memleket turne ine bu sene de çı
.kacaklardır. Bu turneye bu sa
bahdan itibaren başlanmaktadır. 
Şehir Tiyatrosu artistleri bu seya
hatta evvela Konyaya oradan Ada
na, Meı"Sin ve Hataya gidecekler
dir. 

Hatavda; Antakya ve İskende
runda müteadit temsiller verecek 
-olan san'atkti.rlarımız or.adan 1 
Mayısta Gaziantebe geçecekler ve 
5 Ma;ı., )fardinde, 9 Ma) ı ta Di
~arbakuda l 5 M ayı ta El ziğda, 
1!) MaJ ıscta Malatyada, 22 Mayıs
ta AkRehirde, 25 Mayı ta Afyonka
rahisa'rda. 29 .Mayısta İsparta ve 
l Haziranda Burduı'Cla, 5 Haziran
da da Antalyacla temsiller verecek
ler ve 11 Haziran günü Antalya
dan Ank.arava g~çerek orada da 
temsillerine devam eclecekleı'Clir. 

Bu ~yahatte; yalnız şu eser
ler oy n nacaktır: 

B"r .l\Juha ·ip aranıyor, Oğlumuz, 
Korkunç Gc e, Dnm. Çıkmı Gü
zel, Satılık, Kiralık To un. BÜ\ k 
Hala, s; r'uk. 8 zun Kı a ı Ct 1 be 
ve halk tcırbiy' i e ni olarak da) 
Zehirli ku a c. ----Yanda g ç dikme 

se e erh 
Van: (AA.) \lı)lınhr 

b l 1 

T_R_A_D_Y_Ô_-, 
SAl...I: 4 4 939 
12,30 Proğı am. 
12,35 Türk müziği - Pi. 
13,00 Memleket saat ayan, a-

jans ve meteoroloji haberleri. 
13,15 Milzik (Operet ve neşe:i 

uvertüaler . Pi.) 
13,45.14 Konuşma (Kadın saati-

Ev hayatına ait) 1 
18,30 Program. 
18,35 Müzik (Oda müziği - PJ.) 
19,00 Konuşma (Türkiye postu-

m) 1 
19,15 Türk müziği (Fasıl heye-j 

ti) 'fahsin Karakuş ve arkadaşlart 
20,00 Ajans, meteoroloji haber

leri, ziraat borsası (fiyatl 
20,15 Türk müziği. 

" 

Çalanlar: Ruşen Kam, Cevdet 
Kozan, Zühtü Bardakoğlu. 

Okuyanlar: Mahmut Karındaş, 
Safiye ffokay. 

1 - Küçük Osman beyin - Nevr. 
peşrevi. 

2 • Rahmi beyin - Beyati şarkı
sı - Gül hazin sünbül perişan. 

3 • Rakımın . Uşşak şarkı-Ba · I 
na hiç yakışmıyor. 

4 • Lemi beyin - Isfahan şarkı
Nan aşkınla kW oldum. 

6 • Rahmi beyin - Isfahan şar
la - Etme beyhude fegan. 

6 - Cemil beyin - Muhayyer sa?. 
semaisi. 

7 - Zühtü Bardakoğlu _ Santur 
taksimJ. 

8 • Asım beyin - Hicaz şarkı -
Her zahmı ciğer suze. 

9 - Leyll hanım - Hicaz şarkı . 
&vkı sevda duymadım. 

10 - Halk türkUstı • Karanfil o
lacaksın. 

21,00 Memleket saat ayan. 
21,00 Konupna ( Hukuk ilnıi 

pyma kurumu) 
21,15 Esham, tahvilit, kambiyo

nukut bonuı (fiyat) 
21,2:S Neeeıt plaklar • R. 
21,30 Milsik (Radyo orkestruı

Jef: Huan Ferit Ahıar) 
1 . L. Cherubini • "Les dewı. 

journeea,. operaaından U\·ertUr. 
2 - Van Beethoven. 7 inci sen-

foni, La majör, op. 92 • 
Poco sostenuto - Vivace 
Allagretto 

\ 

Presto - Assai meno presto 
Allerro oon brto 

g - L. Van Beethoven • "Corio
Jaa,, uvertUrtl 

Çemberlaynın 
Dünkü Beyanatı ....... , ....... ' 

Londra: 3. (A.A,) - Bu akşamı 
buraya gelen Polonya hariciye nazı
rı Beck Polonya. bUyUk elçilığinde 
arkadaslaıile istişarelerde bulun. 
muşsa da 1ngıliı nazırlarile temas 
etmemiştir. 

Chamber!ain ve Lord Halifaxla 
miizakcreler yarın sabah başlıya
caktır. 

Çemberlaynın DUnkU 
N_.tku 

Londra: 3. (A.A.) - Chambet
lain, bugün avam kamarasında yap
tığı beyanatta geçen cuma günkii 
beyanatının bugline kadar 1ngiltere
nm bütün teşebbüsleri arasında tari
hi bir ehemmiyeti haiz değişiklik t~ş 
kil ettiğini kaydettikten sonra de
miştir ki: 

Bu beyanat, büyük Britanyan•n 
harici si)asetinde yeni bir devrin a
çılışıdır. Eğer Polonya hakikati-! ı 
tehlikede olursa hiç cıüphesiz ki, Po
lonya milleti mukavemet edecektir. 
Ve bu takdirde de FFransa ve İngil
tere derhal ona yardım edecekler. 
dir. 

Daha euliıl 1938 de her hangi btr 
milletın diinyn}t tahakkümü altımı. 
al nıyn calısmasınn muhalefet gfü~
termı tık. O zamanki Alman vaidle- ı 
ı inı ı ü , r alıp goti.irmüştür. 

İtimat tamamile :;aı sıldığınuan 
İngiltere hükumeti yepyeni bir siya. 
seti ele almıya mecbur olmu§tur. Bıt 
her hangi bir Alman tehdidinin res
men ifade edilmiş olduğunu tazam· 
mun etmez. Ancak, bütün dünya ef
karı umumiyesi büyük bir telaşa 
düşmü§tür. 

Almanya, iyi bir kom§u olarak 
kaldığı müddetçe hiç kimse ona fe
nalık etmeyi düşünmiyecektir. İngi
liz milleti kendisine yapılan muame
leden başka türlü muamelenin Al
man milletine yapılmasını isteyem~.ı 
İngiltere, İngiliz Alman ekonomi 
müzakerelerini en büyük bir itimnd
la derpiş etmişti. Fakat itimat o de
rece sarsılmıştır ki, bunun tekr.1· 
tesisi pek gilç olacaktır. Büyilk Bri. 
tanya hükumeti vaziyeti tedkik et
D'!iş ve hususi taahhütlere girişmı:
tir. Eğer Almanya, siyasetine d~
vam ederse tehdit altında buluna
cak memleket yalnız Polonya olmı
yacakbr. Rejimleri her ne olursa -.ı
sun bütün memleketlerin tecavüzt' 
karşı koymak için teşriki mesailer1-
ni temenni ederim. BütUn büyük 
Britanya için imparatorluğu bu sı · 
yaseti tasvip eylemektedir. ümit e· 
derim ki, tngilterenin bu hare ke:ı 

dünyayı bir lını be deyi! daha hayn·· 
lı bir devre götürmektedir. 

Şehir Meclisinde 
Bü e Konuşmaları 
Belediyemizin 939 Varidat Büt
çesi 1 Milyon 616 Bin lira Fazla 

Yeni büiçenin umum yekunu 12 milyon 423 bin liradır 
(Battarah 1 inci sayfamızda} 1 

sinde !13!) sehir butçesıni tetkik vel 
muzakcre edecek olan Şehir l\lccli
... ·ne bi;1,.,at Vali ve Belediye reisi 
J.utfi Kırdar rij aı:;et etmiştir. Top 
lantıda Va' i muavini Hüdai Kara
taban, Belediye reisi muavini Ri
fat Yenal. Belediye muhasebecisi 
de hazır bulunuyorlardı. 

VALiNiN NUTKU 
\'ali 'e Belediye reisi Doktor 

Lütfi Kırd.ır aşağıdaki küçilk hita
b~"İ.\ le m >el isi açtı: 

"-Arkadaşlar; 

Be!edıye kanununun 54 üncü 
madde ine tevfikan bu toplantı i
çin :!ahalilclerini burada toplantı
ya davet etmiş bulunuyoruz. 

Bu toplantıda başlıca mı.izake
rı>mizi !J39 biıtçesi teşkil e<lecek
tir. 

Bugün heyeti aliyenize yalnız 
varidat kısmını takdim ediyoruz. ı 

Müteakip toplantıda da masarifa
tını takdim edeceğiz. Buglin sa
yın htanbul halkını şahsiyetinizde 
!'elamlar kararlarınızda muvaffak 
olmanız dileğiyle celseyi açıy<> -
rum. 

Ve Mart devresinin son toplan
tısının zabıtları okundu. Burada 
kiiçtik bir mtinakaşa oldu. Azadan 
biri zabıtların çok hülasa olduğu

nu ve daha mufassal yazılması lü
zumunu ileri silrdil. Bu şiddetli 
bir muhalefetle karşılandı. Ve bi
lakis mecliste okunacak olan Sıabık 
celse zabıtlarının milmkiln oldu
ğu kadar muhtasar olması kabul o
lundu. Bundan sonra İstanbul şe
hir bütçesinin tetkiki bütçe encü
menine havale olundu. 

İstanbul 1939 bütçesi geçen 
sene bütçesinden 1,616,959 lira 
f azlasiyle l 2,423,67 4 li11aya baliğ 1 

F' 1:9 DAH Slnemade .c,n Telefon 
21359 

olmaktadır. Bütçede bir milyon 
lirayı tecavüz eden varidat fazla
lığı bu sene yapılacak tahsilatta 
alınacak iyi verim sayesinde temin 
olunacaktır. 

1'"'azla vıaridat temin olunacağı 
tahmin olunan fasıllar şunlardır : 
Bina vergisi vilayet hususiyesinden 

883 bin, arazi vergisinde 20 bin, ferağ 
arazi vergisinde 20000, kazanç 
ve intikal harçlarından 1000, yol 
vergisinden 110.000, Emlilk icarı 

ve gayri menkul ferağ bedelin
den 3500, fidanlık enstitüsü verida
tından 2000, satılan eşyadan 1000, 
m titenevvi varidattan 1000, bina 
vergisi belediye hissesinden 139000 
belediye gümrük hissesinden 156 
bin, tanzifat vergisinden 49.000, 
ölçü ve ölçekler resminden 10.000, 
tellaliye resminden 2000, kara na
kil vasıtaları resmbden 5000, ve
saiti nakliyeye munzam köprüler res 
minden 100.000. müştacil maddeler 
istihlak re::;mu1den 25.000, oyun a
letleri resminden 5000, hastahane
Jr•r hasılatından 25.000, köhne eş
ya ve enkaz pedelinden 12000, sa
tılacak bina ve .arsalardan 12000, 
kabristan hasılatından 5000. 

Meclis perşembe gilnü topla -
nacaktır. .......... , ............................. .. 

Aydınd• bir kaza 
Aydın: ~. (A.A.) - Seyyar ga

zete müvezzilerinden Süleyman Te:r.
gider Selçuk istasyonunda harekP.t 
halinde bulunan posta trenine atlar
ken muvazenesini kaybederek tel•.er
leklerin altına dü§mÜ§ ve ağır su
rette yaralanmıştır. Uk tedavisi ya
pılarak ayni trenle Aydına getirilen 
Sü1eyman yatırıldığı memleket has
tahanesinde bir kaç saat sonra ol
müştür. 

A Z A K 
Sinemada 
Telefon 

23542 

Yarınki : Çarşamba matinelerinden itibaren 

Y .ŞASIN AŞK 
Türkçe sözlü - Arapça şarkılı 

''ABDÜLVEHAB,,ın Saheseri 
Azakda seanslar Ferah'da seanslar 22,80 Müdk (Solistler • Pi.) 

23,00 MUzık (Cazband • Pi.) 12.30 - 3. - S.30 10.30 - 1 - 3.SO - 6 

23,45.24 Son ajans haberleri ve .. •••S•u•"•a•r•••8•·•3•0•d•a••••••••S•u•v•aılıle•t•a•m•8•.4ıiıiSiıııııııidiie••• 
>:aı.ruıki proıraıP 

• 

Kayseri· 
Belediye seçimi 
Feshedildi 

----Yeni belediye reisi ve 
azaları l&llfa ettiler 
Kayseri (Hususi) - Devlet §U· 

rasına aksetmiş olan Vilayetimize 
ait belediye intihabatı feshedilmiş 

ve esbabı feshe ait evrak vilayet yü
ce katından derhal belediye riyase
tine tebliğ edilmiştir. Buna nazaran 
belediye reisi Bay Hayrullah Ür
kün 29 3/ 939 sabahından itidaı en 
makamından ayrılmış yerine vekale
ten llyöııkurul üyesinden Bay Faik 
Seler tayin edilmiştir. Belediye en. 
cümeni de bu vaziyet karşısında da
ğılmış olduğundan belediyeye ait 
umurun belediye heyeti idaresi ta. 
rafından tedviri kararlaştırılmıştır. 
Yeni intihaba teli.kki edilecek tali
matı müteakip hemen başlanacaktır. 

•• 
Universite 
Talebelerinin 
Beyannamesi 

(8qtarafı 1 :mci aay~ada) 

mahiyettedir: 
"A tatlirk'iin hatırası ka ipleri

m izde çok canlı bulunduğu bir an
da ve gözlerimizin yaşı daha he
nüz kurumamış iken bu şekilde ya
zılarm neşrini çirkin buluyor ve 
kabul etmiyoruz. Biz Kemalist re
jimin gençleri) iz ve kurtarıcımı

zın hatıı-:a ına hürmet <>dilmesini 
i tiyoruz.,. 

Tan gazete i bu dcmarşı naza
rı itibara alarak bu yazıları neşrct
rnekten vaz geçtiğini kendilerine 
vadetmiştir. Bn itiraz keyfiyeti 
itidal ve soğuk kanlı bir hava içe
risinde yapılmış ve hiç bir hadise 
husule gelmemştir. 

Suriyede Kabine 
Buhranı devamda 
Halepte ve Şamda gUrUl
tUIU nUmarltl•r devam 

ediyor 
Şam: 8 (A. A.) - 20 giln sü

ren grev ve nümayişlerden sonra 
ka•bine buhranı henüz zail olma
mıştır. Yakında Nusuhi Buhari -
nin riyasetinde bitaraf bir kabine 
teşkil edilmesi ümid edilmekte - 1 
dir. 

Bununla beraber milli blok, 
henüz muhalefetten vaz geçme
miştir. Ve mandater devleti istik
lali geciktirmekle itham etmekte
dir. 

Halebde ve Şamda birkaç. gü
rültülü nümayiş yapılmış ve müs
lümanLar arasında vukubulan çar
pışmalar esnasında birkaç kişi ya
ra lanmıştır. 
Yugoslav B .. vekilinin Hırvat Li
deriyle ıörÜfmeai devam ediyor. 

Bdgrad: 3 (A. A.) - Bu sa
bah Zagreb'de, Başvekil Svetkoviç 
ile Hırvat lideri Maç.ek arasında 

ki görüşmelere devam olunmuş - ' 
tur. 

Neşredilen resmi tebliğ, Hırvat 
meselesine bir hal sureti bulmağı 
ist>hdaf eden görüşmelerin dostane I 
bir hava içinde cereyan ettiğini ve 1 
görüşmelere yann da devam olu
nacağını bildirmektedir. -·-
Madridde 2000 Kisi 
Tevkif Olundu 

Madrid: 3 (A. A.) - Julian 
Besteiro ile eski riya~eticümhur 

başkanı gibi Raf ael Sanchez gu
erra ve h1lkümet merkezinin muh
telif mahallerinde sak)anmıı:ı olan 
takriben iki bin kişi dün hapsedil
miştiı . 

Zannedildiğine göre, Franco, 
bugOn "biitiin dUnyarlaki İspanyol
lara., hitaben bir nutuk iradede
cektir. 

Mallup fllo l•penyay• 
dönüyor · 

Bizerte: 3 (A. A.) - İspanyol 

filosu, İspanyaya dönmek üzere 
Bizertedım ayrılmıştır. Bu filo, 
Miguel'de CenantP da dahil ol
mak uzcn' iki kruvazor, 11 torpi
to, 1 tahtelbahir. 2 nakliye ve l 
gaz gemı inden murekkcptir. 
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Sultan Aziz Devri 
Başpehlivanları 

- Akkoyunlu Kazıkçı Kara Bekir -
-3- YAZAN: SAMI KARAYEL 

Güreş Bütün Hızile 
Devam Ediyordu 

• 
Tokatlı Sağ Kolunu içten Sakara~ 
Hasmını Çoban Teknesine Getirdi 

İki pehlivan bu kısa dua biter 1 
bitmez bir keklik gibi oldukları yer
den sıçradılar. Birbirlerinden uzak- 1 
!aştılar... [ 1] r 

İki hasım, gayet tetik ikide bir~ 
de yere ellerini vurarak olduğu yer
de koşuya çıkan bir hayvan gibi bir· 
denbire şahlanıyor, ve yine ellerini 
yere vurarak, sıçrıyarak hasmına 

yana.<ımağa çalışıyordu. 

Akkoyunlu Bekirin boylu boslu 
yağsız ve adali olduğu görülüyordu. 
Hasmından da.ha çevik bulunduğu 
gözüküyordu. 

Yürükoğlu, hasmından biraz kl· 
saca ve biraz da yağlıca idi. 

Fakat; okkaca, Akkoyunludan 
on, on be. okka fazla olduğu görlilii. 
yordu. 

1kı ha ım; karsı karş ya hilaf
sız beş dakikadan fazla sıçraşblar .. 
Bir türlü bırbırl rinc biçimine geti
rip yanac:amıyorlnrdı. 

Nihayet; Yürükoğlu calıınma f,;C 

tirip beş metre kadar bir nıesaf eden 
hasmına bir ok yılanı gibi daldı ve 
Akkoyunlunun topuklarını eline ge
çirdi. 

Şaka değil; Bekir. Yürük Alinin 
bu mahirane oyunu ile sırtüstü yere 
düşebilirdi. 

Lakin; çok çevik ve tetik olan 
Akkoyunlu bir şimşek sürat.ile ol 
duğu yerden sıçradı, havalanarak 
sanki; bir adım atlama müsabaka
sına giren bir şampiyon gibi hasmt
nın ardına iki ayak üzerinde düştii. 

Daha: hasmı olduğu yerden to
parlanıp kalkinadan Uzerine çullan · 
dı ve belinden kavradı. 

Şimdi; Yilrilkoğlu altta, hasmı 
üstünde idi. 

Tokatlılar bu vaziyet karşısında 
oldukça sinirlenmi§lerdi. 

Sıvaslılar bağrışıyorlardı. 

- ülen Akkoyunlu, bedi diyon .. 
Ak koyunlu; çok geçmeden has-

mını yan kıskacına almıştı. 
Karakucak güreşinde yan kıska

sı, tıpkı yağ güreşindeki sarmanın 

tersi idi. 
Akkoyunlu, hasmını kolundan 

kapmış gırtlakhyor ... Çarçabuk işini 
bitirmeğe çalışıyordu. 

YürUkoğlu da, sağ elile hasmınııı 
bel kuşağından elini geçirmeğe sa· 
vaşıyordu. 

Halbuki; bu kuşaklar öyle sıkıl· 
mıştı ki, buraya parmak geçirmek 
mümkün değildi. 

Nihayet; Yürükoğlu; bir dev hı
zile olduğu yerde silkindi. Olanca 
zoru ile hasmının kıskacını söktii. 
Bir zemberek boşanır gibi açılıp fn
ladı. 

Tokatlı pehlivanın bu hareketi 
okadar seri ve zorlu oldu ki: Akko. 
yunlu bile ne yapacağını şaşırdı. 

Hasmının altından kalkıp kurtn. 
lan Yürükoğlu bir geyik çevikliği 
ile meydanda bir iki ıJıçradıktan son 
ra: Narasını attı: 

- Hedindi Zivazlı be! 
1ki hasım; yine birbirine yanaş

mak üzere meydanda şahlanrnağa 
ve manevralar yapmağa başlamış
lardı. 

Yürükoğlunun alttan kalkması· 
na Tokatlılar sevinmişlerdi. Onlar 
da Sıvashlara mukabele etmek üz~
re bağrışıyorlardı. 

- Eferin YUrUkoğluye ! 
Güreş tekrar kızışmıştı. lki peh

livan da birbirlerini oyuna getirme. 
ğe çalışıyorlardı. 

Bir aralık: Akkoyunlunun sağ 
eli hasmının eline geçti. 

Tokatlı, derhal sağ kolunu içten 

[ 1] Karakucak güreşinde güreş 
haslangıcı böyledir. Yaf gilrejine 
hic benzemez. 

sokarak hasmını çoban teknesine g& 
tirdi. 

Akkoyunlu, koca gövdesile ha
vada, macuncu fınldağı gibi döndü. 
Tam sırtı yere geleceği sırada balık 
gibi dönerek yanının üstüne düştü. 

Yürükoğlu, oyununun boşa gitti
ğini görünce hasmını bırakmadı. Bel 
kündesine aldı. Aşırmağa çalıştı. 

Fakat; zorlu ve mahir Sıvaslı 
bu oyunlardan da kurtuldu ve aya
ga kalkb. 

Sıvaslılar: pehlivanlarının kud
rf'I ve mcha•:-cti karşısında heyeccı. 
na gelmi8 habire bağırıyorlardı: 

- Hedi !.. Bitiriver bir yol su 
işi .. 

Tokatlılar da: 
- Hedindi Yı.irükoğlu ... Söylet. 

me k. hbe nallıyı ... 

Akkoyunlu acı kuvveti karşısın
da hasmı canım dişine takmış zehir 
gibi hareket ediyordu. 

Nihayet; Akkoyunlu hasmını ço 
ban teknesi denilen oyuna getirdi. 
Olanca kuvvetile kıçının üzerin~ o
turarak Yürük AJiyi yere vurdu. 

Çok çevik olan Ali, yerden he
men, hemen bir karış yukanda sırtı 
yere geleceği sırada yaylandı ve ton 
lanıp fırladı. Hasmının elinde bir 
ceylan çevikliğile ayaklarının üstü
ne toplanarak ayağa kalkb. 

GörUliiyordu; çok geçmeden Sı
vaslı güre§i hasmına bindirmişti. 
Yilrilk Ali nefeeleniyordu. 

Aradan beş on dakika geçmişti. 
Akkoyunlu bu sefer hasmını kav~1t 
atma oyununa getirmişti. 

Karakucak güreşinde, kavak at
ma oyunu çok zor ve kuvvete mulı
taç bir oyun olmakla beraber ayni 
zamanda da tehlikeli bir oyundu. 

Maazallah- Oyun alan pehlivan 
eğer maneveliyı idare edemezse sağ 
kolu ne kadar kuvvetli olursa olsun 
dirsek tarafından kırılıp ikiye ayrı
labilirdi. 

Okuyucularımın merakını defet
mek için kavak atma oyununu ıura
cıkta tarif etmeyi münasip buldum. 

Ayakta iken, hasmının sağ ko
lunu, sol kol ile bileğinden tutma, 
sağ kolunu hasmın tutup zaptedilen 
gergin sol kolu içinden geçirerek po 
turundan ve arka taraf putluğun. 
dan kavramak ve desteklemek .. Bu 
hareketlerin itmanundan sonra, sa. 
ğa ve hasmın sol ayağının bastığı 
yerden biraz öteye doğru olanca 
hızla oturmakbr. 

Bu oyunu tamam ve yerli yerin_ 
de yapan pehlivan karşısındaki has
mı isterse beşyUz okka olsun oldu
ğu yerde macuncu fırıldağı gibi dö
nerek sırtüstü yere düşmek zarure.. 
tin dedir. 

Fakat; oyunu Anında ve bir şim
şek eUratile yapmak ve tatbik et
mek, yerli yerinde hesaplı bir suret
te tatbik etmek te en birinci şartlar 
dandır. 

Eğer; bu saydığım şartlar daire
sinde oyun icap ettiği sUraUe yapı
lamaz ve yerli yerinde hesabı olmSE 
sa, oyunu alan pehlivanın haamını 
içten kavrıyan saf kolu bir anda 
be§lik simit gibi kınlır ... 

Bu sebeple; karakucak gUre§in· 
de kavak oyununu her babayiğit 
pehlivan hasmına takamaz... kor
kar ... Çünkü ebediyete kadar sakat 
kalır .. 

Müsaade ederlenıe, ıuracıkta o
kuyucularıma başıma gelen ve b•ı 

gün kırk sekiz yqına ıeldiğim hal 
de bir tilrlU aklımdan çıkmıyan ka. 
vak oyununun içimde ve sırtımdR 
kalan iztirabını hikAye edeyim: 

(Dnamı Yar) 
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E ııiM<R-VEEı uıun~ 
KURTULU.lU 

Yazan: General Kazım Karabekir 

/KT_/SAS VE TERCÜME HAKKI MAHFUZDUR 

Erzincanın Zabtı Ve 
- 30- -

Rus Kaynakları 
Y aphğımız Harekib Ve Şehrin 
Sukutunu Ruslar Nasıl Görüyorlar 

"Dilşman Si1varisi Şehrin Cenubuna, Piyade 
Kolları Şehrin Şimaline Sevkolunuyordu,. 

Eniaean : 18/JO/S9 ela Kizım Karabekiri istikbal edea Halk Tarafından lmnu kesilirken 

R\lll)arua Kafkat cepAeıli erk&mter~ ikinci 
reisi general G. Karganoff'• ld'I tte-~ eden 
eserinde "Erzincan hareketi,, ne dair yazdıklarını 

Posta kumandanı bunu durdurarak, .nütareke esna· 

da Jmaca görelim: 
"(1917 Birinciklnun 39) da Erzincan mmtakaaı 

yalnız muntazam ve gayri muntazam Ermeni kuv· 
vetıeri tarafından müdafaa olunuyordu. Bu esnada 
Erzincan grupu; bir piyade alayı, bir gönilllü .Uvari 
bölUğll bir batarY• sahra ve bir takım dağ topun· 
dan i~tti. eeman mevcudu 1800 aüngil, 120 kılıç, 
• sahra ve 2 dağ topu ve 6 makineli Wfeii apııyor • 
du. Kumanda. miralaY )larel -eski 1 inci Kafkas avc:ı 
fırkası erkinıharbiye reisi· e verilmifti. 

Bu grup, bu havallnin Ermeni gönüllü müfreze· 
Jeri ile de takViye olunarak. Enincan havalisinin ea
Jd L Kafk88 kolordusU mıntakasım müdafaaya çalı· 

faC8ktl. 
Bu cephe, kut uçqu 70 kilometre geni§liğinde 

Erziııcandan Fem'e giderdi. Ordu erklm harbiyesi· 
nin takdirine göre bu grup düşman olarak kareısın· 
da kürtlerden başkasını bulmıyacaktı. tkllm ve ara· 
ziııin şartlan TUrk ordusu tarafından bir taarruza 
az ihtimal verdiriyordu. ÇtlnkU bütün boğazlar derin 
bir karla kuşaWmıştı. Milli ordu cüzütamlaruım teş
kil&bm tamamlamak için he halde Emenilere vakit 
kazanmak J.lzım geliyordu. 

Bu grupun kısmı kWlisi Erzincanda toplaıımıeb. 
)(anahatune kadar olan menzillerde kUçUk göııUIUl 
mtlfreselcri vardı. Fem'de bir tabur, Manahatunu ce-
auba kal'l1 kapıyordu. 

1918 tkinclklnun sonlanna doğru Erzincan gnı. 
pu, Erzurum mevkii mu.tahkeminden 50 kilometre 
mesafe ile tamamile ayrılmıf bir halde duruyordu. 
Grupun gerileri kUrtler tarafından taciz olunuyordu. 

2T ve 28 ikincikinunda 60 kitillk bir Ermeni 
mllfresesi tarafından muhafaza olunan Suspirana 

müteakip taarruzlar yapıldı. 
Acele gönderilen takviye kıt'alan; bir piyade 

böUljtl, bir .Uvarl bölüğü ve iki top Erzincan gru· 
pundu abndı. Ktlrtlerin taarruzian def olundu; 65 

maktul blrakblar. 
Fakat 2 pbatta bu sevkulceyel noktaya Erzin· 

candan dahi Od piyade böltlğll ve bir .Uvari bölüğü 
gönderilerek geri ile olan muvuala yollanm muha. 
fua etmei mecburiyeti hul1 oldu. Kürtlerin Ustila· 
IUğil görUldUğllnden daha iki piyade bölUğU gönde· 

rildi. 
3 ıubatta bütün bu kuvvetler birdenbire Erzin· 

cana gaiırıldı. Kürtlerin sllihlarmı toplamak ve mu· 
vasalayı temin etmek için vakit bulunamamıeb. Se
bebi: Emin haberlere göre bir Tl1rk taarruzunun 
kat'I 8U1'9tte vaki olacağı ve bu taarrusun Erzincan· 
daki zayıf garnizona k&J1l halkın ayaklanmasile de 
)'rdun eöreoetl anJaeıbyordu. 

10 tubatta. öileye d<>iru bir Türk bölüğU, Çar
daklı postu& önilDıde pa üzerinde, bize görUndlL 

..,. ~ill8ataltlııda .... 2 l!?&I ........ . 

sordu. 
Türk zabiti siste yolunu kaybettiğini söyliyerek 

ödr diledi. 
Çardaklı postası derhal takviye olundu. Fakat 

12 tubatta taarruza uğradı ve Y erbanma çekildi. 
Ayni günde Kafku cephesi bqkumandanı ge

neral Prjevalsky ve Kafkas ordusu kumandanı gene
ral Odichelidz8 Vehip paşadan bir telgraf aldı. Paşa 
yeniden Ermeniler tarafından yapılan vahletierl ve 
lalim halkı himaye için kıt'alannı ilerletmek mecbu. 
riyetinde olduğunu bildiriyordu. (Vehip paşa daha 
evvel de Ermeni mezalimini protesto etmi§ti) 

Bu beyanab, Tl1rk kıt'alannın ileri hareketi ta· 
kip etti. Bu kıt'alann Kemah cihetinden ilerliyen 36 
ıncı fırkaya ait olduğu anlqıldı. 

Erzincan grupu lmmandınınm elinde karp koy· 
mak için 1000 süngü, 120 kılıç, ve 6 top vardı. Geri 
kalan kuvveti, muvasala hatlannınmuhafazası yuL 
muetu. 

Kuvveti~rin bu parççalanması, mümkün olduğ ı 
kadar her cıdcll muharebeye ririfmekten ka k 
Erzurum üzerine çekilmeğe bizi mecbur ediyo~ 

13 tubat. tefakla beraber Türk pişdarlan Sıvu 

~~:.U palarmdan ayni surette ilerlemefe baş~ 

Yttrilytlf halindeki Türk birlikleri, Erziıacanm 
garbında 10 .kilometre mesafeyi aşan bir hatta va
nnca Ermem grupunun arkasını kesmek için eehri 
ihataya çalıftılar. 

DUeman süvarisi Kemah I0888l tızerinden eehri 
cenuptan kuptmağa çahfıyordu, halbuki piyade kol· 
lan eehriıı etmaHne aevkolunuyordu. 

Grup ~danı dutmanın bu manevruma 
kaJ'll koymak iınklnsızlığında idi. Kupblmaktan 
aakmmak için, öğleden önce saat 10 da aiırhklann 
ve Ermeni mWtecilerinin eehri terketmeai i . verdi. çm em1r 

Saat H te-grupun kendisi de Erziıacanı terkett' 
Ricati setir için eehrin gağrp kenarlarma JJd bölü~ 
piyade terketmifti. Bunlar da saat ıs te -ı..ıı..an ~uuer. 

DUeman siivarisi, hUBU8ile kürtler, ricat eden 
kollan takibe bqladılar. Fakat tardolundular. 

Ricat iki yc>ldan yapıhyordu. Ermeni halk, iki 
piyade böltığll, bir siivarl böltlğtl ve ild top timal yo
lundan, garnizon kısmı ktlllisi, 6plyade llöltlğtl, 4 top 
ve ağırlıklar cenup yolundan Han menziline doğru 
birinci günün yürUyUıünU yapWar. 

Saat 19 a doğru grupun başlıca kuvvetleri Han· 
da toplandılar. Mülteciler öne geçirildikten sonra 
kendisi de iki saatlik istirahatten sonra harekete 
geçti. Ve bir günde 40 kilometrelik bir mesafe yUril· 

yerek, H tubal sabah saat 4te Çerlike vardı. 
(Devamı 'Var) 

Hapishaneden 
Kaçmak İstiyen 
Katiller 

Tavuk Eti Yiyin de 
Can Besleyin 

Galata pastahanesi 11znadannın v AZ AN : OSMAN CEM AL 
katıll Apdullah Ilı arkadaşımn Tavuk eti etlerin en hafifidir; Yağma yok, çorba ile pilav lez

zetli olacak diye tavuğun kendisiui 
yağı, kaymağı alınmış çökeleğe dön 
dUrUlemez. 

h k 
hani, midesi en zayıf insan bile bir 

mu a amasına başlandı anaç tavuğu, bir oturuşta gövde)"' 
Galata postahanesi veznedarı- indirirse bu, ona vız gelir. Lakin btı 

nı öldürmekle suçlu ve 24 seneye gün tstanbulda §Öyle ağız tadile bir 
mahkum Abdullah; arkadaşiyle tavuk eti yemek her babayiğitin ki.· 
beraber; geçen yaz hapishane ab- n değildir! Vakıa ıimdi, ortalıkta 
desthanesinin dıvanndan firar et- pişmiş tavuk eti satan dUkki.ndan 
meğe teşebbüs etmiş ve yakalan - bol bir teY yok .. Fakat al pilJllİ§ ta· 
mıştır. wk etini de koy rafa! diye buna 

Abdulla r ve Maksud bu hare- derler ifte ... Bu dUkki.nlarm çoğun· 
ketlerinin hesabını dün Ağırceza da insan, tawk eti mi yiyor, yoku 
mahkemesinde vermeğe başlamış· kaynar suda bolca başlanılır eyice 
Jardır. suyu çıkanlmıt muşamba mı? Pek 

Maksat çorba De pllivm lezzetU 
olması ise onlara bafka ta~ 
tahsis edilir ve bu tavuklaruı kup
kuru posalan da artık tavuk diye 
değil, tavuk poaası diye 18tiyene sa
tılır. 

Tavukçu dUkkl.nlannda adıru 

porsiyon denilen bir parça tavuk 
posası on beşe, yirmiye satılıyor ki 
bu ufacık parça, bir bütün tawğun 
yedide, sekizde biridir. iki suçlu da dün cürümlerini fark olunamıyor. Söğllşfl anlarım 

tevil etmişler ve: hakkile yapılmış sö~uşlük ctın, y .. : Bugün en anaç bir diri tavuk 
altmış kuruşa olduğuna ve her ta
vuk~n en aşağı yedi parça çıkbğı· 
na gore bu, eder yirmişerden yıJz 

kırk ... Ooh, diyeceksiniz, ne ili! Bir 
tavuğu diri diri, canlı canlı, kanh 
kanlı, ayğlı yağlı altmışa al; sonra 

-" Bizi hapıshanede jandar • 
malar tecrid etmişlerdi. Buna ca
nımız sıkıldı ve höcrelerimizden 
çıkarmıalannı söyledik. Çıkarma
dıhar. Bunun üzerine 'kendimiz 
höcrelerimizden çıkmağa çalış-

tıkt .. 
Demişlerdir . 
Bu ifadelerden sonra; evvelce 

hapishane jandarma kadrosunda 
bulunan ve elyevm terhis edilmiş 

olan Mazlum onbaşı şahid olarak 
ttinlenmiştir. 

Mumaileyh: 
-" Bir sabah aat 4,5 da ha

pishanede otururken dudük se le· 
ti işittim. Hemen fırladım. Gar
diyanlar "firar v r!., d dı er. Bah 
çeye çıkın Abdullah ' l\lak u
du gördüm. Dıv r tır anm lar; 
kendilerine uzatılan Jandarmala -
nn silahlannııı namlıları kar ısın
da öyle duruyorlardı!,, 

Dem Mir. 
Muhakeme; elyevm Denizlide 

bulunduğu anla ılan e ki hapi ha

ne jandarmalarından Kemalin is
tinabe suretiyle ifade iıun alınması 
için talik olunmuştur. 

POUSTE: 

hut yağlıca bır gerdan ~öğüşUnün 
yemesine doyum olmaz ve ondaki 
lezzet, değme kebaplarda bulunmaz. 
Lakin, bugün bir çok tavukçu dük· 
kanlarında, tavuk söğüşü diye çiğnL 
yerek yuttuğumuz nesnelerin ne ta
dı var, ne tuzu! 

Herifçi oğlu, za\•alli tavukcağızı onu k~zanda kaynata kaynata ana. 
atmış kazana, kayııatmış, kayı at .. smı. ~glat, hayvan~ağızm kan, can 
mış, kaynatmış ... ve rahmetli bütün ~ ~g, ılık namına nesı varsa hepsini al, 
yağını, ı:;elinı, özünü, tadınıt tuzunu bıçare itam mana ile soy, sogana çe
suya salıverdikten sonra, onu, bü- vır ve ondan ~nra da bu kupkuru 
tün faydalı maneviyatından sıynl· ı k.~davrayı yedıye, sekize bölüp bö
mış, kupkuru bır posa hahnde ko\- l~p ~baklara oturt. her parçasını 
muş taba a, muşterılerın onüne d~ ~rmışcrden mu t nl re dayıyarak 
yıyor. Geçenlerde sıkı bir perhizle 1 yilz kırkı topl . 
ge<;irmiş oldu um be , on gün içın- Sade bu k dar mı ya, onun çor-
de, bu kupkuru tavuk po alarmdan bası caba, pıl vı c b ve ayni dü 
neler çektı ımı ben bıhrım. Bakıyo • kıı.nl rda ta' uk g u dıye sabi 
dum, kar ınıda, yanı b ımd bn sutlu v ı ·n u lu tatl ı caba 
kupkru po lara g velıyenl r, ku lu c b ! 
vetı tuza, bıbere verıyor \e z , al'ı- Ho al n k cmda b 
lar bu tuzun, bıberin hızı ıle onla 1 gozumuz Y k, A lah versm de el b 
govd 1 ıne ındırıyorlardı. bın k an ın ! 

Halbuki ben, tuza, bıberc de bi 1st•y n tavuk posası satsın, isti· 
raz peı h · z ettigim için omimdeki, 0 ) en brd k kuru u ve lBtiyen kaz hu
sozum yabana tavuk sogüşunu tıı·kı 18.sası! .. 
bir mu amba ha~laması yer gibi, Lakin nedır ki hani, kaymakalb 
dı lerımın aras nda zorakı ovutme- ı:ıütlerden krem ı alınını yogurt· 
ye çabalıyordum. 1 lardan ınsana ne hayır gelırse, k:ı

Adına "Tavuk sôvlişu!,, denilen zunlaıda kaynaWa kaynatıla 0 suyu 
bu çeşıt yemeği kim icat ve kim ta· a;elı, kanı, canı, yagı, ilıği taman ılf: 
mim etti ıse, doğrusu, ona aşkolsun! aluımış tavuk posalarından da ın· 
Zavallı tavukcuğun suyunu al, seH- ':8k o kadar hayır gelir. Yani hem 
n~. al:.y~ını al, iliğini al, ciğerini, uste para ver, hem de beyhude )'el'(: 

yuregım al ve hatta göğsünü al, ge- diş ve mide yor! 
riya blan lnlpllunl bo8ta lrol'kulu. Bana .taııraa. PİIDÜI tavuk satu 
ğunu da yemek dıye, gıda diye ken diıkkanlar. tanruwı gUııü herkeae. 

Bundan 15 gün evvel Kurbağlı 

1 

yapar, can ~sler- diye getir, müş- bu kupkuru posalan yedireceklen· 
dere clvarmda bir kuyudan gebe bir terıye daya! ne, tıpkı işkembe çoı·bacılan paçacı 
kadın cesedi çıkmışb. Dün zabıtaya . _B: bıraz da neye bemer bilir mı. lar gibi dUkkinlarınra sıcacı'k ve su: 
bunun bir cinayet olduğu ihbar edıJ. sı~ız · Portakalı sıkıp sıkıp onun tek yu, seli, kanı, canı, yağı, iliği yeriu. 
mi§tİI'. Ceset mezardan çıkarılmış V<! mıl suyunu, u aresini, şekerini a.<ıı· de birer tavuk kazanı bulundursalu 
morga kaldırılmışbr. Mesel morgun dini, vitaminini aldıktan sonra: ku· v~ herkeste bundan sonra ağız ta 

Mezardan çıkarılan ceset 
Mo'11d• mu•,...• ilill
lerek neUce •lın•cak 

raporundan sonra anlaşılacaktır. ru posasını yPmeğe! dile tavuk yise de biraz kan yapsa 

K 
. Tavuğun, horozun, pıliçin sanki (•) can beslese! 

endi kendini aUnnel et- bır türlü yemeği varmış ta bunun 
mek letlyen Ermeni genci ~~ka çeşidı yokmuş gıbı, şimdi bü- o.maa Cemal KAYGILI 

Dün Kumkapıda garip bir hadise tun tavukçu dükkinlarmda mUşte. (*) Ba (ba ,.._.) ._..._. .._ 
olmuştur: rilere sunulan enfes tavuk yemeğl eni ~ -. _, 

Diran isminde 25 yaşlarında bır hep bu çeşıt, hep bu a) arda şeyler y orta;ra... ŞlnMll herJlye-

Erm 
Halb k

. k . cek. içecek aataa böyle "-k=mor: 
eni çocuğu müslüman olmak is· _ u ı oyun, kuzu eti gibi tavu- - Hulya kaa yapar~ ba 

temiı ve bir ustra ile kendi kendini gun da yahnisi, kızartması, köftesı, yapar! 
sünnet etmege· kallmııat•• ! tfFakat d~lmaaı, cevizlisi ve daha tUrlU çe- H .ıı. 

9
,_ şıU l att-, seçen sin ltiaim mlh-

usturayı biru derin kaçıran Diran, crı 0 uı·. Likin gelin de siz bu· a...hı. ... a • ..n, bile •• n ~ ~ baldı f:N:s ... 

Yaralanmı• ve Cerrahp<>•• hastaha· u: son zamanlarda tstanbulda pek ._ 'll' ~ çog ı b yanma 7•-,tirmit oldap koca Wr 
nesine kaldırılmıştır. Hayab tehli· lab: tn ızım tavuk posacılanna ar. çamaşır sepetbdn lchldeld, her biri 
kededir. !.. Amm eevlz kadar ..ıyugGlllan g&Here_ 

Ad•tını J•r•l•dı • •_şimdi siz diyeceksiniz ki: rek hem gtlltlyor, hem de._......_ __ 
- Eğer böyle yapılmıyacak ols'l da : .._..8J __ 

Dün öğleye doğnı sebze halin~ o zaman da ayni dUkkincının · · • çalışan Hüseyin bir fabrikada katip eliği çorba il epiliv yavan olurpllll'.' - Ranlya ba J&PU' blı .__ 
Hüseyin isminde birini yaralamıştır. lar, ba JaPU'! ;:~~paşa hastahanesinel~Y~e·n~i~B=i~r ......... ._ __ ~..;~~=~-----· 

O 
Laleburaaz yeni 

ç kiti blrl8fUp bir Hastahane e . •d•mı vurmufl•r 1 . bir irfan yuvaaı-
Tophanede oturan Mehmet oğlu 1 

1amail Budak dün polise müracaatla nt•••n• beled'7ece HllZI- na kav ~rika lıanııuıı aıbnda balıkal Yam ran•n aonra baflanıror - UfUyor 
Nıko, Andriya ve Vasll taraflaruı. İstanbul Şehir Meclisi mesarif _ LWeburpa (HU8Ulli) - lröJ. 
dan döğilldüğüııü iddia etmiştir. bütçesi geçen seneye nazaran ogretmen okulunun Burju aafalt 

ll'ahkikata batlanmıştır. 1.'616,9G9 lira fazlahk gösterccek-1 yolunun 'bellncl ldlometı_... in· 

Jllttlı kız klrdtfllil yüzllali kesti ::~. ~tanb~I .b•lıdly~al, bu fazla :"'ı.ı.r ~ ı.ma altım. 
Dün e şe rın mühım dertlerini • 

3 d gece yansından sonra saat çare bulmağa çahtacaktır B Alpullu mektbinde muvakkaten 
e BakırköyUnde Yeni yolda r. rada latan bulun en bflyflk d:...ı a- bulunan etitmen kursu ve ögretnwm 
D~ evde oturan Avrina ismin- rinden biri olan hastahanelerin; ~ mildllrU Bay NecaU: 
de bır kadın kardeti Nlko tarafın- t~k adedini çoğaltmak için yeni kia~e~ı yapılacak mektebimizfn kro-
dan jiletle ytlzünden yaralanmıştır. •hır hastahane inf8 etmek üzere nı ~rlıyoruz. tn.,..bnı da eitt. 

Suçlu Nlko yakalanmıştır 400.000 lira verilecektir. menlerimiz yapacaklardır dedi. 
...,...,.._ · Bu para bir hastahaneyi inşıaya Bu surette Bwtu beuUa mn-

~~E::J ::.:;~~~nf!i~~~:!F.: ::: .. ~~·••r m. 
EmJnönU yerU askerlik tubesla- recekttr. Bu suretle İstanbulcla Yuvaııııı l&&det ve varlığını 

den: büyük ve modern bir hastahane in- dojuran, Aile dutilmtıni kn 
Askeri durumu tesbit edilmek Ü· şa olunacaktır. vetle:ıdiren çocuktur. eoc...; 

zere (38296) kayıt nunıaralı yedek İnfll&tına hazirandan ıonra b&f Sevilmekten malınım wır. ,.v. 
hekim teğmen M. Esat oğlu Mahmut lanacak olan bu hastahaneye. tim- ruları da hatırla yılda dlr Jlra Yel' 

Muzafferin acele olarak •ubeye m·u· _ dilik sari olmıyan butalar; kabul Cocuk Eeirıeme Kunmauna '0)'9 
,, olunacakl!rdır. ol! 

racaati olin olonur. 
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iKi MEKTUP 
zo:guldakta İ Tsn~!~ın ~~!!~~- J 

Sa lg 1 n Tıf omu Var '1 Emine hanım beni görün~· B1, her hangi bir buhran anında va. 

• -----------------·-----••• - Bapnıza neler gelecek bilmi- aime ktmbillr neler yapmazdı? Delı--·Y•nn: Zir• SEVEN Adedi 20 ~ Geçen Musaplardan 
Yarısının Öldüğü; Yeni vak'alar 

Olduğu Bildiriliyor 

yonun yavrum, dedi. Nailin kilçUğtl ~ cinnet buhranları sırasında 
bir kaç gündür hasta idi, bugün va· fevkallde kuwetli olduklarmı ifit· 
ziyeti çok fenalaemıe. doktorun at'· mifijm ..• 

Aradan geçeıı senelere rağmen 1 
D)'&retçJIJmİ tamdL Likayt bir ses.. , 

- riyaretiniaiıı aebebW anlabr 
MIBJDtg btnımefeadi, dedi. 

Ziyaretçi ~kelimeyi duyurmak 
latenııiş pbi a<!ır ağır: 

- Sime onun içiıı geliyorum.. Sw 
Ye ln11nm gormek istiyor .• 

Melih&t: 
- Ona annnıda konuplacak 

bir l8Y kalmadJğuıı JUIDllbm. Da. 
ha ae Jatiyor ? •. Ve ıönderifiii de siz 
linil ! Bütün oWılardan 80lll'& onun 
tarafmduı bana gehneğe DUll kat· 
luadum! Kad1nllk gunırunuz bile 
IMana mini olmadı mı? Galiba onu 
CDk aeviyonwıuz? Ona yalnubğmı 
uıwttura.nılihnıı mi?.. Ona geline." 
anmwda konUfUlacak bir teY yoic 
dedi. 

- Biraz da timdi beni dinleyi
llia hannnefendi! Ve IODl'a kararmı· 
• veriD. Evet onu saıınettiğinizden 
fala aeriyorum. .. Fakat; bu ancak 
lıir •vgi... SIZİD zannettiğiniz gibi 
dejil. .. Bu aramısd• bir aırdı .. Bit' 
öltbıtln son al'ZUBuydu... Bunu tut
mak laterdim .. Fakat.. •• 

Durdu. DudakJan titriyordu.. 
Gasleri dolmuttu.. Bitkin bir sesle: 

- 'Biz Şevketle ~ hanı
mefendi... Anlıyor musunuz brde
aıls. •• Hiç te bildiğinis gibi değil ... E. 
Yet hayret etmeyin. Evve11 beni 
dlnleyinız !. Siz bir şey sormadan O• 

DU bıraktınız... tzinizi kaybettiniz ... 
Fakat o ... 

Hayır bır şey söylemeyin, smıra. 
söylersiniz •.. 

Baba111 yani babam: babamız ve 
llbin kaynatanız Şevketin annesile 
evlendikten sonra annemle tanışJ
yor. Aralannda başlıyan aşk ikisi
be de her teyi unutturuyor. Netice. 
de, ben dUnyaya geliyorum. Fakat 
bendeki taJihlizlik daha gözleriml 
açmamla bqlıyor. Ben doğarken 
anllı annem dUnyaya gözlerini ka
~· Yedf yaşıma kadar a.nne sev· 
cfstnden uzak Bit amıe eliıide bü.Yü· 
... Boma da babam, leyU ecnebi 
mekteplerinden birine verdi... Bil
t.ln sene mektepte kalıyor. tatilde 
9ftUie gidiY<>J'dum. Bltttln ltlerime 
-kbamm kllıyuı bakıyordu. Babam 
8Mlede ilrl defa gelip beni alırdı. tz. 
mirin bir Jraythıdeki annemin meza-
11Dl ziyarete giderdik. Derken ben 
ldeJ lıitlrdim. Babamın arzusu il~ 
.ı-trde bir eve.yerleftlm. BUttın ih. 
~ babam temin ediyordu. 
lfilla1'lt 8hdn onu bıraktıjmızdan 
~ - ff\leldi: Bir gOn babamın 
&ftMllrdlli bir adam pldi, Beni is
tedijhJ, ilk vuıta ile ~ 
.,,..... a.e ...,.. bir gtlndtl. ı. 
t ... lnM:. 8ııml dolnı hastaha

- Şevket ae yapıyor? Onu an· 
latan-.• dedi. 

Ziyaretçi karşısmdakinin bile zor 
•teceği bir &esle devam etti: 

- Sia gidince deli gibi oldu. Gün 
lerce ev'" µğramadı. Kumara batla· 
dı. Sonra içkiye ahftı. Aqama ka· 
dar aizi anyordu. Eve her ıün biraz 
daha çökmiıf ve yorgun olarak dö. 
atıyor .• odMUDa kapanıyordu. Do· 
laptan içki çıkarır, yemeğini isteyip 
içmeğe bqlardı. Fakat ekseri gece
ler de yemeğine doknnmaulı. Gece 
yansına kadar içer ve sonra kollan
m masaya çaprazlıyarak uyuyup ka
lırdı. •• 

Oç ay evvel bir hafta hiç eve \ığ· 
ramadı... Nihayet bir gece yansı 
geldi. •• Sizi çok geç bulduğunu eöy
ledi, odasına kapandı ve gene içme. 
ie mtl•dı: Sabaha karşı bir mınltı 
ilittim. Oduına yaklıfhm, kapuu 
anlıktı. Dineklerini masaya daya
llUf, bquu avuçlaruıa almıştı: Re
simlerinize bakarak aöyleniyordu, 
Dinlemeğe baeJadım: 

- Bir günde kayboldunuz. Yli
larca gözükmediniı. Bu gün V&l'Sl· 

DiL Fakat her halde beni unuttu
nus. "Hayat geçmifi yıkıp unuUunı
Yor. Ona yeniaini yarabp ilerliyor,. 
derler. EvJenmipin, meautaun artık, 
senden bir 18Y bekliyemem. 

MeWıat hıçkırıklanm zaptedemı 
yerek görilmcealnin dizlerine kapan. 
dı: 

- Şimdi nerede? Beni ona gö· 
tür! .• Yalvannm •. 

o derin derin içini çekti: 
- Şimdi çok .• ~k fena .. Doktor 

lar bile ümidi kesti. tki gıindür sizi 
sayıklıyor. Adresinizi ancak bu sa
bah bulabildim, dedi. 

* Otomobil ufak bir evin önünd? 
durdu. tnen Uç kadın kapıdan stızü. 
Jerek bir nefeste ikinci kata çıkb
lar. Gözleri yaşlı, bakışları düfilnce
llydi. 

Naciye, yavaşça kapıyı açtı. 
- !şt:e ! dedi. 
A7*1anma "8rmma .._rü l· 

lerlediler.. Yan inik perdeler oda)a 
bir kasvet veriyordu ... Hastanın ba.ş 
ucunda bir kadın ve bir çocuk resmi 
asılıydı ... Melibat ve Suna korkunç 
bir rüzgir canılan ll&l'Blyordu ... 

Hastada hiç bir hareket görlilmü 
yordu ... Keli.hat yavaş yavaş ilerle· 
di: Biraz daha yaklqtı... Acı bir 
Clğhkla yatapı berille kapandı. 

- Affet Şevket: Artık aendeQ. 
aynlmıyaeajım. Bak Suna geldi, 
ben pldlm. Şevket, Şevket. .. 

Fakat artık hastadan ne bir ses 
ne bir nefes gelmiyordu. Yalnız do
mık cam gibi iki göz odada aabit bir 
noktaya dikthni 1 aya Seven 

SllMt YıkilıU Tllirll'i l•trol için Mlfıttiş 61Rdırdf 

bk ümidi yok. Kurtaramıyacağmı Yerimde duramıyordum. Gaytl 
eöylllyor. Hasta annesi bunu nasıl ihtiyari, etrafıma bakmadan MJaoe. 
karşılıyacak ve tahammül edebile- ye çıktım. Ve birclen kendimi o mfln
cek? Bir fellket olmemn diye kor- zevl evin bulunduğu yere giden dar 
lmdan bitiyonım. .. Naile haber ver· yolda buldum. Nlh&J'l!t, eri renkli 
memis 1ismı ! ve yosun tutmu' dıvar kartıma Çıt-

~hra: tı. llk nazarda kUçUk kapının aralık 
(Bartin) refikimizin haber ver

diğine göre Zonguldakta bir mUd
dettenberi salğuı bir tlfC1 hUldiıu 
stlrmektedir. Soğuksu mıntakasın

dan çıktığı ve l&ğım karlff.D çeşme 
sulanndan geçtiği anlaşılan, hasta. I 
lık müsabakaları bugüne kadar 20 
yi pçmi§tir. Hastahaneye kaldın-

lan bu hutalann yansmdan çoğu - Kendisine haber vermesek da olduğunu gördüm. Her halde Mailia 
ölmilştilr. Yeni musablar kaydedıl- ha iyı olur efendim, diye söylendi. çocuğunun ölümü, Aliyenia pıdl, 

Za vaDıClk, kanaından az 1111 çekti, yaııJarmı GBlll"bml, her gilnkO ille-mektedir. Gayet ..ıa tedbirler alın· 

mıı, .qı tatbikme bqlaıunJtbr. / 
Vakayı tetkik ve tedbirleri kont

rol için Sıhhat Veklleti milfettie gön 

derıniftir. 

• • • • • 
Kin Güden Çocuk 
Dayısını Ôld6ren Adam Hapia

haneden Çıkar çıkmaz Onu 
Vu ;rmağa Kalktı! 

Bursa (Hususi) - Emin oğlu şun Alinin ceketini delerek seçm1'
Hallli öldUrdUğtlnden öttlrll mahum tir. 
oldufu cezayı çekerken ceza evin· Birinci aorgu lle1rimHğinde ya· 
den ı;ıkan Bunanın Kayapa köyün· pı1an tahlrik•t bitirilerek suçlu ta. 
den Muatafa oğlu Ali, köyde dut a- maili de öldtirme kaata tesahtlr etti· 
Pcına çıkarak temizleme yaparken rilmittir. tabanad•n çıkan kurtu
Halilin yeğeni 1amail adında bir ço- nun hedefe iabet etmemek auretlle 
cuk ODU ağaç berinde görmÜ§ VC mani 8ebebler hudua ettiiinden kas
dayısuıı öldllrdüğünil hatırlayınca teylediğini adamı öldtlrmek BUÇU 

teeutıre kapılarak tqıdığı taban· tetebb08 derecesinde kaldıtı izah 
cayı çekmit ve öldtlrmek için üzeri. olunarak ağırceza mahkemesine sek 
ne bir el ateş etmifse de, çıkan kur- olunmUflQ.11 

• • • • • 
iki Kanlı Cinaıet 

Bir ~rman memurunu öldüren katil mah
kum oldu. Bir köylüde karısının kamım 
cleıip sonra piıman olarak doktora götür
mek istedi isede kadın yolda öldü 1 

sıfiilce (Hususi) - Silifked~ J 
köprü yanında orman mesaha me
munı Ziya ölU olarak bulunmuş ve 
katili olarak Ziya isminde biri yaka
lannuftır.Katil vakası meydana çık
tıktan ve katil yakalandıktan sonra 
derhal ctlrmllmeşhut kanununa tev
fikau muhakemesi yapdmJ,ftır. 

Katil Silifkenın Makdem mahel
leeindeo berber Ahmet oğlu aıöför 
muavini esnai muhakemede , aktaın 
maktul ile birlikte rakı içmif olduk
lannı, gece ise kendüıine bulunduğu
nu aöylemie ve bundan muğber ola
rak kalbine iki bıçak vurduğunu ik
rar etmiftlr. 

bir buçuk aene8l temll alılerek yedi 
buçuk seneye indirilmiştir. 

Kan81ft& kıyaa kiylü 

Ceyhan Hhususi) - Kazamızın 

asmalı köyU sının dahilinde göçebe 
harman dair qlretinden Çalar Bat
tal oğlu Mahmut adındaki §&hıa ka
J'IBl Oll altı yqlarmdakl Ha\iyceyi 
ara1annda çıkan bir milnaza netice
si hiddetlenerek cebinden çıkardığı 
bıçakla muhtelif yerlerinden ağır 
surette yaralıyarak öldürmflftür. 

yeniden UzUntiüye mi sokalım. riııi unutturmue olacaktı. 
Emine hanım, aakin ytızU ciddi Bir l&haa tereddüt eder ek dar-
Emine hanım, sakin yüztlnde cid. dum .•• Sonra brarımı vererek kap

dt bir ifade ile ayağa kalkb. Ağır bir yı ittim. Ve iç~ri girdim. önümde et.
sesle: rafı fimşir ile çevrilmif, w luı çl· 

- Ogıunun ölmek üzere bulun- çeklerle sUıi1tl tarhlar g6rdllm. •• Da
duğunu bilinesi lbundır, dedi. Zeh. ha ileride de bir kameriye vard:. 
ra, o kadına brta kin ve adavetini• Burumı sw,eıa ,..nlilrler arasın. 
Bizi bazan ne yaptığınızı bilmez bir dan ev görilntlyordu. 
hale getiriyor. Birdenbire titredim. Kamm!Je. 

thtiyar, qçı bdm ..., wrme. Din a1tmda alnmı eline .,..... bir 
dl Fakat bana fena bir llUU' aUet- erkek~ 
meden de arammctan çekilip gitmedi. Bu Nal idi. 

Yemek esnaamda Nailiıı, zihninin Acaba ne ~ ! O iztı.. 
metgU} olduğunu röetermemek için raplı ıtmıerini mi, yolma ima alnın 
uğrqtığı belli idi. Sofradan kalk- 8Udltlnla hatıralanm iDi dlllntl· 
mak llzere Ddıen hJmnetç1 Jm .... ,.., 
rek, Seherin kooamnm pldlilDi w Ah· Onu teselli edehihnelr !_ On-
vuiml görmek i1tectitiJ1i 85Jtedi. dan ber tUrltl ~ ~-

Nail, heplmiac:len mtlll&ade aldık· mek imlr.lumı lmlnUık ! .. 
tan ve ödr dileclUrt.en 80lll'& dJian Biç olmam, lqwllei iGla daJdu
Çltb. Sellerin .kocaauun, kayahklann Cum derin lelllp&ti 'tMltJJni Wr U· 

thDerlncleti evden geldjiini ve haber ~1 ııtnp ...... ldn, 
ptirdljini farketmlftim. Acaba ldl- bu ac11anaa iltirak eden bir •1e e 
çUğtln 6lcftliU haberini u1qtuınJ1b. Din yanlarmda buJgnm•• ne iç açt

Endieell ve uabi görUııen Emine a bir 18JdirT-
hamm bir arahk fırsat bularak ara- Yavap. kmD1a Jo1 ._ ... i
mır.dan unklafb. Tekrar içeri girdi. •""'•• • 'ftılııat' 'JllıllDDrlet arum
finde, misaftrlerl ı.tuabulda pıaen da blııaa&n, bir kadmm ÇlktJimı 
ve yabancı bir mulıtt.e alt bir dedi- l&dlm.. Vulm birden ay.p kalktı. 
kOdu ile meegul görünce beni yam- Kimin geldllimıi anJaımetım. 
na çağırdı ve kulağıma fısddadı: Aliye kocamqı s6nnliftil. Bir sa-

- V.vallı küçük gitti! Nail ora- niye g6deri cl&mıtlt, oğlunun C&I\· 

ya gitti, fakat kanama görünmiye- vlcuchmu. ••••·n-
cek. Şimdilik Aliye, bitkin vaziyette ms ·~ eobee1ramı 

gibi 8lbrak durdu. Semra .. .ldlçU. 
öyle duryor, hareket etmiyormuş! cllk ceaedi yere bırakarak, ve elleritJ 

Nail demek, orada, kansile ab- Unki hojMelrlllJI Jibi ileri uma. 
dal çocuğunun aeneJeree bir arada raır Nallbi berine atlldıt 
,..adllf evde idi! Fak'lt, deli kar. 

Azıh Hırsız 
Hastaneden firar etti 
Manısa (Hususi) - tzmirin mu

teUf yerlerinde ı:lokuı kadar ev ve 
dUkkln soyan meşhur sabıkalı ııır. 
sız thsan Çetin Cin, evvelce zabata~ 
mız tarafından yakalanmış, asliye 

ceza mahkemesinde on sekiz sene 
ağır hapse mahkum edilmitti. Çetin 

Cinsoy adını tqıyan bu sabıkalı gön 
deril~ manJsa asabiye hasta hallf.
sinden kaÇllllfbr. Gündll& uyuyarak 
geceleyin faaliyete geçen bll bırau: 

( Dncımı "4r) 

Atatürk Günü 
Blrffllda • ~ ·-· Bartın (HUIRlll) - 811i1aa. Ata· 

türl&: günlldtır. Dedi 8efimis Ata
tlrlrtln ufz hatırumı bir daha an
me1r için, Balk Evlmis 8 Nisan ca 
marteai gUııtl ıkpıpu ... toplatı 
tertip edecektir. 

..,. mlwein ,..... gfJttlrdftler .. 

IMWi a oluat o g0n g6rd11m 3 y Bal 
... JD •aat•"lt vahhnlepııttı: onan ıkçı 
Glclllde nefes alıyordu. 

Katil doktora muayene ettirilmf6 
ve ifadesinin hakikat olduğu doktor 
rapora ile anlqılm\ltır. Muhakeme 
gece yansmdan iki saat sonraya ka.. 
dar devam etmiı; heyeti hakime ka

Katil: hadiseyi mtlteakip yapmış 
olduğu bu cinayetten mttteeaır ola
rall kan8I Hatiyeeyl doktora gfitftr
mek t;eeebbüsilne giritmil iaede, Ha
ticenin karnı de9ilmit ve bağırsakla 
n dıpn fırlamıı olduğundan yarım 
saat IODra bayata gözlerini kapa. 
mıetır. 

girdiği ev ve meğazalarda eşya çaı.. 
mıyarak daima para çalmakta ve 
aynı samanda bina aahiplerine hita
ben Çetin cm tmzalile tehdit mek· 
tuplan yuarak çekmecelıerine ~
disi içhıdaima para barakmulansa 
hayatlannm tehlikede olacağım ih
tar etmek ctlr'etini ~idi 

lrmir valiliği 
....,...,, -

llJI ... 
;,:. ~~Ellerimi·- motörii Y"'alandı 

TUç1arma alarak okfntağa başladı. aa 
tile on aelds aene btlktlm venırk me. hldise mahalinde C. müddei umu-
llelede tahrik olduğundan bu mildde- misi ve hüktimet doktoru giderek ce. 
tin yansmı affetmif ve katil ylrnti sedi muayene etmielerdir. 

Ankara: (TelefonJa) _ Buna 
mebuslufuna aeçUen llmir va1Jai 
B. Fazlı GWeçin yerine eUi vali 11111-

avinimiz elyevm Bingöl YaUai olan 

B. Saip Okaym taym eddeceğinl Jaa • 
ber aldım. 

.-.. le•kete d&ldtl: 

- Ş.Vbt- bİliJWlllll ld iyi bir 
goeuba. Ben beaJm DUıl oflum
MD Naciye de öyle lnawdlr, dedi ve 
,.arda antattıınn haktkatl ~ 
di. Tekrar Şevketf d&.dü: 

- Omm hayatta benden halka 
ldmaeaf JOktu. .. Arbk ba ftlllfe sa. 
Dbhyor ojlum. Bmm bu gine b
dar kilue bilmedi. Yine de~-
L. dedL 

Belki daha bir f8yler aöyliyecek
ti. l'abt lllSyll)eımedi .. G6zleri ka
ı ı r ........... llir' lunltı çıktı.. Ba
ll JMDldall ..,._ llte btı kadar .. 

o ........ ben. Şeybt gibi, 

.... bıdella olclvt•• 11iJmtJordum. 
Ken41mf ..... _ bir Jma Dl\""41• 

JQl'dum .. 

Çantamı açtı, çıkanhlı J01mlll 
bir kaç kqlda, bir kaç resmi KeJL 
1iata mattL 

Balıkçılann kaptanlan 
da yarah 

bir )'alllll doldurmadıjmdan bu el· Katil vermiş Qlduğu ifadede cik-
hettmde mtltdeti mahkuıniyethım mOnO inklr etmiltfr. 

• Urla (Huauai) - Saat yirmi w 

:m~::...~.: Kuduz bir kopek 1 8arhoşun Zoru 
tar1e kara BUlanmltda kaçak balık O • 
madlklan lfirtllen attı, Yunarı'IJ ıenne 60 kurıunsıkaldı Otobüsde yer verilme-

aup~~~~mazaotöteetaratkilltmadanmer.- Ancak 30 kurıun1111 İsa- yince tabancasını çekip 
~... r m ya- be ·ı ... d. ·ı b.ldi kalenınlfbr. ti e o uru e .. iki kişiyi vurdu 

Bular, gece 1al'l8l balık avlama- Bursa (Huaulli) - Beo zabıta Barba (Husuai) _~cama.. 
ta daldıldan mrada uhDlerf kotıtrol memuruma tarafmdan Temeııyedn ertesi gllnti akpmı Kokaksu dura
eden ~ muhafua motöıil, va- deki cumhuriyet köşkQ yanında bir tında bir vak'a olmuş: bir sarhoş iki 
ka yenne ,elm11 ve Yunanlı bahlrcı- kuduz köpek 60 turşun abldıktan kişiyi yaralam.Jftır. 
lara : 80DI'& aldlrillmtllttır. ..... ...... : 

Bu aabıkalı, Kuzuoglu ~da B: 
lloreno Korganoto ticaret hanesin1n 

tavanmda zabıtanın heyecanlı ve teh 
likell bir takibi Detiyceainde yakala ı 
iDii muçlaruun mükerrer ve milt:ıad- !!!ayen!!!!!!!!!!!!!!!!ea!!!!!!!!l!in!!!!de!!!!!!!uabl!!l!!!!l'!!!l!!!!!!h!!!!ı•at!!!!eh!!l!kell!!!!!!!..a!!!mm 
dit olma..,.n iğır Dekilde cezalan- olduğu w dHrlrate tlllnarat mu. 
dmlnµetır. Fakat wk kurnaz olaa aahede ~ balandUnılmak Uzere 
11ısan Çetin Cinin hapishaneden kaç- v-m- aablye hutalıaneılilıe ..... 
ması ihtimali nazarı dikkate almm13 •~ 
kendisi sıkı tarassut ve muhafaza derilmiftir. orada tedavi a1tmda bu
albnda tattllmuttur. hmduiu ınrada bçmağa mınaffa • 

Bundan bir müddet evvel ...,.._ olmut, Manisa adllyeat, budu fzmir 
hanede deWerin hareketini tak:lid adliye ve zabıtaaım haberdar ...... 
eden ve deli olduğunu aöyliyen thsan tir. Zabıta, aabıkahnm rlphnma• 
Çetin Clain, doktor tarafmdan mu- için tetbir almapv. 

- Dur ! 8etb9lı civarmda bır kadınla bir ~-. .. _.,_,. 
Bmrini -: ... · Balıkcılar --.- tNllinden arlıoO o~ =====::::;===:::========~c=:==== "'"'&UL19•1r. bu ~Aldıran bu köpeğin kuduz larak çıkan ve ulen Ve1rfikel*ll 

emridinlemiyerek kaçmağa teaebbtls oldupau a&'enler derbll poliae ha- olup qajı tbunlye köyünde oturan 11111 - - - - - -
ediw, amhaflıa erleri vuiyfelerini ber vermltler, bunun tiserııae Setba- tamail Demir adlnda bir adam, oto
J&PIUI. NhkcıJar motörleriyle yaka ımdan yetltea Polialer lı~ kova bUae binmek istemit ve lr-diaine 
~:_~~~ ~ adast hal lamağa ba§lamıtlardır. yer olmadıfı s6ylenmeai lberiııe, 0 • 
~ -Wll ..... aapt&n dbnit- toblls mu.tahdemlerinden Kemale 
riftlkla, ••Jrtniet Yorsi oğlu Kana. Diğer tarafdan, lılaksem noktası· Küfrederek tbancasmı çekınif iki 
kosald Niko Vurya, lllba1 oğlu Yu- na da telefonla köpeğin kareılanma- el a+- ._,~... "'"ı.-- .... _..:., .... 
vani8 K--'-- ""-• sı bn~ı .. n-: .... ı ... Ar'·---.a-- ı..·-·- ,....,. .. W&&llJl'W& v....u a.u9U&&&A& .uaaç, uuwtri otlla Kocafcıır- W4 &&.1&U9W& wmuau. Alü 91.111 Kemali ve arkamnda duran Çalar 
osdur. aiti taçlu moti>rleriyle Urla- abla abla köşkilıı yanına kadar ko- kadı köyUDden Osman admda bir Ba• Dİ.f AJ l G • R • 
nrn&jacü iMelemne ~ fthman bu kuduz k3pek vücuduna köylilyU ~an yaraJanuetır Ti ' lY8Z e, rıp, omatam 
~ Kıetaa Dimitri Bibi 80 munı k1ll1UD Jaabet eWkten 80JL. Suçlu rkııınıp Adliyeye veril~ Nnnljl, lanldlll nlll•• .~ ........ 

• ' ra ...._. ..U., tevkif edllmiltlr. .. • IOlabtlMlll •l•lla • 1111• llllMl•r~ 
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\' ENi NESRIY AT 
TUrklDk 

., ....... . 
JSTANBUL BELEDiYE iLANLARI 

!)39 senesinde ölçülerini senelik muayeneye getireeeklerin nazan dikkatine: . inhisarlar l1. Müdürlüğünden: 
Bu isimde bir milliyetçi kuıtUr 

mecmuasının ilk sayısı Wil ve dol
gun mUnderecatla intişar etmiJtir. 
Ciddi tetebbulan seven karilerimize 
ta'Vlliye ederiz, 

Ö~~n~mM~~~17~cim~~m~~u939~~W~i~~~~~e~d~----•••••••••••••••••••••••J 
ve sahiplerine müracAat kijıdı verilmiş_ olan öl,öler'in 939 z1enesi seneJ:k muayeneleri 1-4--939 ılilnün-

H•vecllık ve epor 
Bu sUzel ihtisaa mecmuasmm 

1 (238) mcı sayısı cab'bi dikkat va 
nıerakaver mtlndericatla ~ Ka
rilerimize tavaiJe ederis-

Yleel 
Bu aylık aanat ve fikir meemu. 

lt8JDll1 (~) inci m.n ayısı da zen

gin milndericatla intipr etmiflİI'· 
t&ftiJe ederiz. 

ESKIŞCHIRDE 

Ses_- lpk Kitap Evi 
Ye.ı Saa..la Gauteıdle di,ıer 
'3hıllk ye Hat aldı Gueteleria 

Sabf erkeddlr 

7Aayl 
Ziraat Bankasmm 4 ıo 38 tarih 

ve 1842 numaralı tevdiat bono&WJU 

kaybettiğimden hftkmft yoktur. 

Nillai Yelim* 

-- ·········~ .................... ~·····.... i 

Rıza KOŞKUN 1 

--

-sASIMEVI f - . 
11tan1191: 'Va,-M ...... No. tl 1 

Kitab, )(ecmu w her tUrlU 1 
tala işlerini en temiz, ea gU• ı 
.ı ve en elıftn ~tle ..ı )Jlr 

• aorette ya.par. J ------··· .......... 

ge başlıyaeaktır. -

Muayeneye sireoek ölçüler: 
ı _ 937 senelik vey.ı nk muayene damgasını taşıyan bütün ölçüler: 

2 _ ~bipleri tarafından ayar ndan veva damguırıdan tuı>he edilen öJçöler. 1 
Seaelik muayene dampın silinmit Teya okunamıyaeak kadar bozulmut bilumam ö~qler. 
oıcn aahipleriDin mlfkllita maruz kalmamaları ve i•lerini cabuk yaptırmalan icin ellenncleki 

Uracaat kQıdında yazılı iç maddeye göre hareket etmeleri lbmık. Afalıda yazıh &1la1erde Ye yer-
~ ayar memurJannm 6)ftderi muayene edecekleri ilan olunUI' 

r..±k'i pnsp ...,.._ a1ar memurluk llÜDtakaamda: 

1-4-939 stnönden 31-4--939 günü akşamına kadar Beyazıd nahiye mudil1'.ttı8üııde 

., •• , Pft1P •llolrcrl 1l7H IDelDUl'Juk wmtak,ıUMla· 

1-4-939 .Unönclea 11-5-939 günü akfaJ?Wla kadar 
2~989 " 20--6-939 ,. " u 

24-6-989 ,, 25--7-S39 ,, ,, ,, 
29-7-939 " 11-8-939 ,, ,, ., 
19 ~ 9S9 .. Sl-8-989 " ,, ,, .. 

Fatih suruP merkesi ·~ memurl•k mıntakaıında: 
t-4-939 gilnünı 16-5-939 gtinü akşam~ k~u 

16-5--939 26--5-939 ,, " " 
29--0--939 8--6-939 " " ,, 
5--6-939 " 9--6-939 ,, " ,, 

12-6--939 ,, 17-6-939 ,, " 
18--6--939 " 24-6-939 )• " " 
26--6-939 " 91-8-939 ,, • 

Kadaköy prup .....-..m ayar memurluk -.ıtakatmdaı 

t-4-939 gününden 28 4 -939 güntt akşamına tadıv 

2-&--939 " 
12-5-939 " 

,, 
" 

16--5--939 31--6-939 ,, 
" 

,, 
1-6-939 .. 9-6-939 " 

,. .. 
12-6-939 23-6-939 .. ,, 

" " " 26-6-989 ,, t' 7-7-939 ,, ,, ,, 
' 14-7-939 10-7-939 ,, " ,, ,, 

11-7-939 " 
21-7-939 ,,. ,. 

" 
!4-7-9S9 " 

!8-'1-939 ,, ,, n 

sı-7-9S9 .f-~939 .. " .. ,. 
7-8-989 10-8-939 " il ,, 

"' 
14-8-939 16-8-939 " " ,. 

"' 
17-S-989 " 

18-8-939 " ,. ,, 
2.1--8-t39 ,, 31-8-,S!J ,, ,, u 

Beyoilu kaymakambjında 
Reşiktaş n 

Sarıyer ,, 
Yeniköy nahiye müdffrlUğün~ 
Beyotra kaymakamhjında 

Fatih a:rar ı:aemnhıfunda 
Eyftp kaymakıarnlıfında 
Bakırköy ,, 
Yeşilköy nahiye müdürlüğünde 
Çatalca kazası belediyesind .. 
Si Jivri " ,, 
Fatih ayar memurl.ağ8JMia 

Kadıköy ayar memurluğunda 
Erenköy nahiye müdürlüğünde 
-Oskööar ka.yınakamhjında 
Kısıklı 1ı1ahiye midüriiğünda. 

Beylubeyi ,., " 
Beykoz kaymakamlığında 
Büyükada " Maltepe belediyesinde 
XarfıaJ kazası belediyhhlcle 
Pentük bulı belediJ~ 
Yalo-v& llazaaı 

"' Şile .. ,. 
Ağva nahiye müdürlüğünde-
Kadı:kify ayar memurluğunda 

(218!j 

1 Devlet Demiryollan lıanlan 

\ 

1 

1 - Şartnameleri mucibince ·~200. [)00,, atdt"t "100,. kiloluk ve 
'"80.000,, adet te "50,, kilolu tuz ~uvah .kapalı zarf vsulile 
satın aJmacaktır. 

lI - "109,, kiloluk cuvahn l»eherinin ımı!ıammen bedeli .... ,,, ku
l'Uf, ·w.. JdJohlk JU?•hn 1Ntherinin 11t11haınmen bedeH "27,, 
kurU.Jitan '105.6_00,, lira, muvakkat teminatı "79"12,, lira _,50., 
kmıattur. 

lll - Dailtme 12 - 4 • 989 tarihinde Çarşamba &Unü saat 11.30 da 
Ka-..ı.tta I..nuım ve Mabayaat tubeainde.ki Alım JComiqo
•uda )'apılaeaktlr. 

iV - Şartnameler her sh sözü geçen tubedeıa ve lz.mir, Ankara, 
..... MörlllderiJa ... "526,, luırDf bedel mubbiliacle ah· 
ııüOir. 

V - Ebiltmqe iftb'Ak necekler mühürlü teklif mektublanm 
kanuıd •~le " 'l ,5 giheıuae J>U• -...kblız" T9J'• -... 

, b temfut .. tms.~nı ihtiva •cek lapah z.arftann ihale 
_.thlden bir uat evveline kadar llemt.yon Baş,kanlıiına 
makhuz 111ukal>ilbMle vermeleri li&1JndJr~ 08U) 

" * c-.... ........ : Muhammen MaYakkat Ekailt-
Bedeli Teminab 
Lira K. Lira IC. Şekı; 

Makine şeriti 2000 adet 
(ı:naTi - kırmızı) 1250.- 93 75 Açık 14 

llaldne şeriti .. aclet 
(Siyah - kırmut) 

Sabit toz mlreldıe}J !OtipaUt 224.- 16 80 
Yazı maki.ne yap ~ .. 

Takriben 25 ıc •• 40.- 3 M 
" 

Sarı kalem ueu~ 2000 kuta. 379.- 29 49 AÇ1k 15 
Mürekkep lastiği 500Q adet 27!.50 2<J 4.( 

Stampa mQ.rekkebi (ma.vi) 2000 şife 
ta.'1• 'I • (kırmızı) 500 şiıfe " ,, .. 

Sünger titrdı 26000 fabab 393.96 29 25 Açık 

Takriben 806 J(c. 

l - Ş.rlnmne Ye Jlftmııneferi maeibince yukarıda 'ins ve milrıdan 
yazılı (7) lalem lınaaiye hizalannda yazılı usullerle ayrı ayrı sM&n 
abMcakm. 

il - ••--men Ndellerf mavakkat teminafüm eksiltme saatleri 
hfzaiarmd& gösterilmiştir. 

111 - Eksiltme 17-4--!)39 pazmWtli gibi Kıabatafla 1.tmızmı 
ve MiEbayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılac&11tll'. 

IV - Şartnameler her ııüı:ı. ııözü ~n şuffden ptal'aıRZ afmaealt 
gibi nümuneler de görülebilir. 

iktisat Vekileti Murakip 
komiserlği intihabatı 

. M kabe heyeti riyasetinden : 
T eltiş •• ura da mi• ... haı murakip komtser-

V - Ekailtaeye ganıek istiynlnin yiizde 7,5 gttvenme 
Muhammen bedeli 4100 lira oJrn muhtelif şekil ve eb'atta S970 riyle adı seıu lı.emM,yona gd-.lm. "2088* 

~~~namokömü~tte2~0~~~m~Umürü~. 4. 1M9 pe~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
k b ııeyeti kaiirosun ..... 

Teftiş ye ınöra a e b .. ü müsabaka imtihanı yapıla-
1939 çarşam a gun 

bkler ıçin 20 m~ıs k" komiserliklere tayin edile-
• • .ı k . anarak mura ·ıp 

caktır. Bu ımühaıı~a az ~ }Al" m;m.ı.aı vukıı-
.. ıao• ttra ..... v.pı.,ıı ··'"' -::ı:-. ~ 

eek olanlaN ayda . ....._ d..1o.. ve murakıp komiserlik im a-
. t'hana tabı tutuıuıa nı1 • ··r t-anda aynca ım 1 • _ .. 35 .. lira maaşlı fktısat Mu e 

nındaki muvaffakıyet tferecelerıııe gore 
. . ta in olunacaklardır. · 

tif; muavini ldenne 1 M rin kamınu~n (4) üncll 
.. a..tJar şunlardır: A - emu v 

Aram}an ~. • l k . B Ya ~ı yirmi dörtten aşagı ve 
. h enah haız o ma , - ı;- • • 

uıaddesıncle yaın M.:ı.Jk"ye mektebinden •-sıyasal Bil-
i amak· C - u 1 

(30) dan yukan om .' t . d Yüksek İktisat ve Ticaret me•-
. 1 ,. HUkuk Fıakül esm en, • . . 

sııer Oku u • . d d k' ecnebi mekteplennin bınn-
. b nlara muadıl erece e ı . ,, 

~nden veya u 
1 

.,,. tahkiJcat neticesınde şahsı vasıf-
t-ak. D _ Yapı acaA dell mezon 011u • 

· esi mtisait M}um&k. .. 
ları ve aecJYY • ~ 20 JCisan 1939 tarihine kadar AnkarMla 

tmtihana talip )ıe-+~ riyaseti• ara~u ile ml-
tktt.at Veklleti ~ve monJrabe "',.._ 

rua&l ea.e,eklerdir~ _ • _ Nüf'us hftviyet 
~le şu nrakm ıı.aglanması !izmıdrr • A 

. B - Kendi el yazılariyle tercümeihal hOlisası; 
cüzdanı ve adres • · • ferine dair resmi 
.._eınuriyette bulunanlar müddet ve sureti hisJnet . . 

. lerde bulunanlar ora.tan aıacatlan •uservWen Nf-

şembe günü saat (10.80) on buçukta Haydarpaşada gar binası da-

hilindeki komisyon tarafrndan &Ç'lk elmıtme uımlr1e ntm alınacaktır. 

,.,g:..t'l!'l~~~;z:ı: ... Jstn'efth'rin 8t'l lira 50- lrnFtıştut mQıVakkat temi· 
nat. ve kanmnı:n tayin eWii wısaiJde lrirlikte eDftbıi8 ~aaıatin& 

kadar k-0n:ı.i..c;yona müraea•Uan lazmıdır. 

Bu işe ait. ...,tnameter komisyondan paramz elarak tlağıtılmak-
tadır. (2228) 

İstanbul Belediyesi llinlan 

Zat İşleri Mödürlüğil mahzenmde ya,.tutlacak lr•IMkPı Ye rafTr 
yerli dolap, 598 lira keşif bedelile mfüeulııit. mun ve hesabına açık 

eksiltmeye konu..lmu,ftllr. Keşif evraki.Jle şartnamesi Lenm:m ]fft. 
dörliiinde g-öriıebük lstektile 2490 •yılı kanunda yazılı vesika
da• ._.ka Fen t,leri Müdürllfhden alataklan Fen ehliyet vesikasiy
le ,. lira 85 ku"'f'lak ilk teminat makbuz veya mektııbiyle wltkte-
11--4-989 salı günü saat 14 buçukta D:aimt Encümende bulunmalı-
dırlar. (2024) 

* Otobüs imtiyazının kısa bir zaman zarfında Belediyece doğrudan 

Nafıa Vekaletinden ı 
Ellsilt•8J'• koıııdaw iş: 
1 - "HftYtflt lf enderee ftzerinde ~ıldı söliı:DH mi._. ....,. 

dihar havuzu haline konmıası, k~f be.deli "1133860" liradır. 

2 - Eksiltme ıs ' 939 tarihine rıw.thyım Pe~ernbe ....... 
at ll d& Nafta Vektie.ti Salar Umırm J!fttdttrttttü Su ekailtma • .,..,. 
7na Oltatmda Jra,.h 2arf anttyle yapıtacıaıktır. 

3 - ls&ekUJar eksiltme ,artaamesi, mıUavete JAjesi, BayındJW 
lrlc İşleri Genel ş.ar!namesi, fenni şartname ve projeleri "60" Iaa -.. 
blır•de 8'llar Uıwam Vttcfllrflltıtnden afaoiifrler. 

4ı - rksihıweya shtbömek ~ iateililerin "47 765" lira "80" 
kunıtluk muvıakat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı ~den 
en az aek~ S,Üll evvel ellerinde bulunan bf1tün vesikalarla birlikte 
WıriwtWa. Ue VekiJete müracaat ederek bu ite nutlmr8 olmak «zere ve
sika almalan ve bu vesikayı iıbraz etmeleri şarttır. 

Bu müddet içinde vesika talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye j .. 

tira.k ed.emuler. 

5 - hteklilerin teklif !Bkt\lptarmr tkincı maddede yazılı saatte.
bir .... evveline kadlt.r l'tdu umum •tıdörlöiöne mıakbus mattılli • 
linde- vermeleri lizımdıı:. 

Postada olan .cecik•eler liMHt} etiilmez. "aıtr 

vesıka, mUe.s~ - Askerlik vuifesi•i yapbjma dair reslll1 Tmib; 
tedeceklerdır • C . _..ın-.. --M· E- lağlam lrilnJ"eıff 

h d tnamesı ~ tal9U••---• 
D - Mektep şa a e dair hükftmet tabibinin rapora. 
ve yolculuğa dayanıklı olduklarına . ik' ı'mtihana tabt tttttda-

dcıiruya iuaaaa ~ tleftm etmek -mere fİmdml E'minönil ve Ci- =========================~ 
'f h. otmak üzere ı Talipler tahriri ve şı a ı 

oaklardır. . A . ,,__ __ 1 r \akaraöa-yapıa~i:Wt 
Gerek tüıiıt .,. genli tıfahi ımtmaıu• 

hangir mevkileri arasında ruhsatla i•letmek üzere 12 adet otobüse ih-
tiyaç vardır. 

Buralarda otolHiıt işletmek istiyen ve 1rer hangi bir hatta ~ahımı 

ruhsatı bulunmıyan otobüs 'Sahipleri Nisanın 12 inci tarihine müsadif .......... rmu . 

111, taı:..a w ittilllik bahisleri' .. •. Ç&!'flmba günü akşamına kadar tasarruf veaikaları ·bağlı bir istWıa ile 

1 
_ ~t Dıai •1atilııılM.. tedavll. •tilt ib'"bU, •nb"',. ._.., Beletlfye Reialiiine mfkac.aa.t edehilirlu. 

ink'llULll!l n i.Ublik uhiısleri""; Evvelce ruhsat için istida ile müracaat etmi~ ol.anlar da ba defa 

_ İktisadi ıaealekler tariW "ımand maliimat"; • çnca. yem s istiM ile ..-acaa.i etMieirier. tB) "n!&-
1 . h .. sit " aür&llk .. faia. iskonto. fai.ıt ı.esabı l==========================ı:::::::z:== 8 - Tıcaı1 _.,, · 

..d fat.nlwl s.w.i mieıaeler wbıaa Ye elr-canıer, h~ 

4 - Hencfınıe "satıla ve lacim-~~:a 11aseWer ........ _..., ıiltme komisyonundan : 
• - U.lii aeft•i "lie•ri u -- mu "_.._.m9l''r Reybeliada Verı-m Saut.oryaırw. için llOQ JJia ıa..vı.. il-e 18& 

.._. ati -.m.mt maMmat"; hamam havlusu ıaçık eksiltmeye konulmuttur. 
8 - .ım11 • td h kuk "illad kaza dul4ir"'; B -
7 ~Hukuk ftnıi: A - are u uırilia nzifecfen mfltevellit Dailtıne ' ' ıaa ,_....... ,._ _. :H.• cta Catatottund'a 

Ceza Jtulııin "euslar ve mem fit Sıhhat ve lı-timai Muavenet Müdürlfliü binasında kurulu komiP.on-
hak....ıe · 1lilillllnden 8188& m eı- ~ 

ıuçlan" ~ C - Cesa m11- n tahkikat& a141 da yapılacaktır. 
aWk a&kialer ile luwrhk tahkik&b ve ilk 

• ı.. ... ır-atı ıt:ıi5Jue4alei k,..a hüküm-
ıua-1ar~ ...-a.11& .u.....-. · Medeni 
ı . 1 "160W' ......... unun hükf1mlerı; f) -
erıy e --.a---.ı i hilcümleri, Mtlmıi ,ahıs. 

lttrl:11I: l:••UBU ~.rR amum 
1 f ri ayni haklara mfiteallik hükümler ~ borçlar. ka-

lar a ~kaA mt «zerinde umumi mahlmat; D - Ticaret buku-
nunu au A • i"· 

d ruz. ticaret kanunlarının ahkamı esaaıyes ' 
ku "kara ve e 

1 
_ kBeW p.an "fnMmC8,. ıısp;n., ,AlmaMa lisaflu.U• 

JJ.lrr, 1·1· den sonna bilimtihan isbatı ehliyet edenler 
Müfettiş muavın ı ın • " 

8
,, "1959'' 

•tiaat JıUffettfşl tayin -olunurlar. 104 

Yüz bavın. için • 

Muhammen fiyat: kuruştur. 

Hamam havbuu için 2.75 

Muvdftaf sara.ati: 12'0 lira 75 kuraştur. 

tsteıcnrer ,artD.ame \tt nümuneletl hu &illl komisf~ ainltiJa. 
ıer .. İstekliler e&riı seneye Md tü:&ret aciıMıt vM'h-il& 2'M a)ftbı-... 
ıı.- yazılı belaeler v .. ı.u işe- yeter mu.vaıkllat pıramei nMltbtJ71 veya 
baDrka mel&tııliw il& hiıriiite- Mili gün vct saatte komısyona gelmeleri. 
• (ıggı) 

EtiiTn ınezballlmfa yapıtMai oha 'U.182 1iıra. M Uın1ş iMii~ ke

tifli aotuk hava de,wa w ~tahrik-. 44 slll ~ hpd ad 

hine•••iif salı pnü saat 15 tir. 

lstanbul Emniyet 1anclıjı Direldirlijiuden: 
Bakırkö,. Kartaltepe ...r.ırerimı .. Rat- .-.. 8 No. .. ....,. 

makta iken timdi ikametsaflı meçW ohm a.. Ali lr 9• Mıt p ıil;W.: 

... t.J.lii 
19966 hesap numarasila 29-9-934 taribi=ie anfliı ...... d 

aJAıjınız l.<*l ~ 2 2 811 WiMnıe- 'llaıchrr- ödenı~ildbletı fais 
ve komisyon ve muartti ite beraber bor' ı'nild&rı 1121 IBa IO Uınıt& 
varrn1'tır. Bu sebeble ve 931/11 ııumMah ilo&ya. 11W4İtaıaca • 1181 
No. ı.. kanuna tevfikan yapılan açık ıartt.ur.ma Mriw itli• 'Mldıld • 
ı ecede i~ eıl!ttliuiz ~ğl'alrda ald &aıarhıCuıı ym blr.11nlc_.. 
kulluiu mahallesinde fakir 10kaiJnda. eak.i w y8iı 2& l'4 ._ .. 
17 P9R1l numaralı ldqir wtnı ft> .,.eıwaıır tktf ifiılMde 
hlssaiı açık arttırma neticesiıwile 11• lisa -...ıı. Dllbf Jtrif umın" 

muvakkaten ilıa.Ie dl'fmftfii". 

·ıı.ı taırillin i ı• ~ Wr ay iıJÜldlıf '1ııılnu WemfflflH 
.. Jr.a4l"f iMJ. 1ianl'ı ftWilme4f IWP9' d!Ayıasınm hmr JıtllB«6e 
~dt ol\nıaıe9jı -en i1lhmamw mahmura kaim olma.i. ilnr• 

oh1nur. (2226).: 



Sa,faı a 
V-.V.VN~•W•VWV.VW .. +W. ... t•+WWWN,. ] 

TiYATRO~ .. M Gii. zelli ğin in 
Turan Tiyatrosu 
Bu altşam 
Halk gecesi 

Ertuğıul Sadi Tek ve ArKadaş 
I lan: 

Kuru Sıkı Vodvil 3. Perde. 
(Se) AWa Revüsü. Miçe Pen. 

çef V&ry>'!teai 

Localar 100 Herycır 20 Paradi 10 
kunl§. 

5 Nisan Carlamba akpmı w· 
tam o Kamelya ,,. 

Tepebaşı dram kl8mında 
Bu gQn saat 15 de gece 20,30da 

ŞEYTAN 

* latanbol caddesinde komedi kıs-
Gindib ... t 15,30 da. 

PERŞEMBE ~ 
Gece Saat 20, 30 ek 

PAZARTESi 

* 'JALK OPERET! 
7.om"'hM' 

MacarBal~ 
(Çardaş) 

Z.fl 
Belilrtq ukerlilı: ıuhMinden, tıl-

11111 olduğum, askeri, terhis, tezke
remi, zayi ettim, yenisini alacağım. 
dan eskisinin hükmü yoktur. 

Seyit •e11met 

Sırrı Yok 
Sebebi var 

l.tanbuJ Oniver.aiteai A. E. P. Ko111iqonuadan: 
Gureba hastahanesi 1 inci hariciye kliniiinde 729.11 lira keşifli 

~lrtrik tabloau konma f4i Rektörlükte açık eksiltmeye konulmu,tur. 
Hlerin 500 liralık f;u gibi it yaptıklanna dair ihaleden 8 gön ev

••I alınmıt veaika ve Ticar~t Oduı klfldiyle 55 Uta muvakat temi
!a:ıe:~buzlariylt 7-4--939 cuma &'Ona aaat 16 de RektörlOfe pi. 

ICeıfif Vt ilifi.kleri herl'ün .Rektörlükte •örUIOr. 

llAKAR_NA FABRiKATÖRLERiNE: 
·~ Cf~e Ticarethanesi, Yeni .Makama fabrikalannın tesis 
llaldn~lerı, ku~tma ileti, kalıplar vesaire al.Atının tedariki için 
ıaulrtezı her nevı ızabatı vermete anıide bulunduğunu bfldirir. 

Tel: 41513 • 42689, Posta kutusu Galata 1113 

t 

ŞIK BAY ANLARIN NAZARI DiKKATiNE: 
Avrupadan yeai relen hakiki 

AA~ANTIN TiLKi 
uzun V•d• lıe Veresiye Satış 

lstaabuı Mabqıutp•ta 137 Arjantin Tilki Mai•z•• 

Maarif Vekaletinden : 
Kendi hesaplşnna eser bastırmış olan mUetliflerden ve husus! 

tetekküllerden, Ankarada Sergi evinde Maarif Vekilliği tarafında.: 

tertip edilen "On yıllık Türk nefrfy&t Sergiaı' satış pavyonunda eser
lerini sattırmak istiyenlerin iftir&k f&rtlannı öfr8nmek flzere, Ankara
da Vekillik Yayın DlrektörlGlflne, İstanbulda Babı&li caddesinde 
Basma yaı~ ve resimleri derleme direktörlügHne müracaat etmeleri 
ilin olunur. (2089) 

DAVETiYE 

ilkbahar ve yaz mevsimleri mUnasebetile aalonlarımızda 'teşhir 
ettiğimız SON MODA ve ZENGiN çeşitlerimizi görmek içia Galata 

EKSELSYOR 

lstanbul sıhhi Müesseseler Artbrma ve ek
ailtme komiayonundan : 

Şftll Çocuk hastıa.haneslne lizım olan 1 adet yflkaek tazyikli buhar 
kazanı açık ekailtmeye kon'11muttur. Eksiltme 5--4-989 ça11amba 
~fl saat 16 da Cataloflunda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Küdilr· 
IOfü binasında kurulu komisyonda yapılıacaktır. 

Muhammen fiat: 1810 lira~ır. 

Jluv~ ~h 138 lira 76-~. 

lateklller prtnameyl her ailn komis;yonda sGrı61ım.... 

İatekliler cari aeneye ait Ticaret Odalı vesikaalyle 2490 sayılı ka
nunda: adı belpler ve ltu ite 1eter muvakkat prantl makbuz veya 
banka mdtubu ile birlikte belli JUn ve saatte komisyona gelmeleri 

(1885) 

DEVLET DEMİR 
• YOLLARI İLANLARI 

Derine~ Tahmil ve Tahliye . Ameliyesinin 
Madte kiin&nl krom 

Ameli,.enin Neviı n-•msatl dalcme Beher tonu 
oevhe,r TON ICu. 

1 - Ambar dahilinde supalana hazırlamak Maden kömflrQ 
f'e vapur dahilinde viçle supa lan .l apmak ve emsali dökm~ 
Yeya Hab ve y.ahut istif yapmak uu a.meliyede cevher 
........ veya stto iskelesine veya vapur güvertesine Krom 

10 

15 

Tasnif ve Fiab 
Kok kömiril 

Briket 
Ton Beher 

Tonu 
Ku. 

Muhteli\ 
mal seme ,,,. " 

emtia 
Ton 

Beher 
Tona 
Ku. 

m:,,,v~ennek Ye bırakmak dahildir. Ve mfitekabilen. 46407 

~--:;;-="Q:::~·:::;:::-:::-=-;-----=-:-:-'::--~~~~..:.:..:=-~~--..:_ __ __,, ____ ~~·-----~-----------------=23 2 - Supalandan açık vagona tahmil ve 
;ınfiteka.bilinde vagondan supalan ve idare ' 
vinci ile vagondan denize vermek veya 
mfltekabflen denizden almak. 

3 - Vinç İftiraki olmllksızm rıhtım veya siı. 
.akeleaine veya güverteden alarak vagona tahmil 
elmek veya mütekabilen 

4 Supalandan alınıp açık araziye nakil 
Ye istif etmek ve mütekabilen 

5 Silo iskelesine yanafmlf vapur güverte-
lfnden veya silo iskelesinden nakil ve yerlettirmek 

5 

6 - Vinç iştiriki olmaksızın vagondan 
tahliye ve açık araziye mağazalara nakil • 
Ye istif ve mOteltabilen 

1 - Vagından idare vincile açık araziye tabliye 
latife ve moteka~len 

8 - Vinçsiz merakibi bahri~eden küf el erle 
•~ya ark&bk ile ve el ile çıkanlarak varona 
tahmil açık araziye matazalara nakli ve 
latif etmek ve mfltekabllen 

26189 

44993 

12826 

-
21140 

-

269 

20411 

268 

18 

4,5 · 

17 

23 

5 

8 

7 

5 

18 

120 

4992 9 ·- . 

6526 11776 14 

23 975 18 

9 16 

2103 24 8904 

6 475 14 

18 
~~~~~~~~~~~--
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« ... DERMAN, T• ... belln eon k ... dlr. Her evde 
buluan.aı z•rurl ol•n DliRMA" ll•tel•rlnl 

ecz.nelerll•• ...... Luzumunchl 
gUnde t • • Uıt•,. kMlar •nır. 

•. KSi.JRUK ŞURUB 
'Sirop Pectoral., 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 

Beyoilu. latanHI 

Kolinos'Ja 
. Di lerinlz pırlanta ıibi parlar 
Dltlerialz çOrGmez, •tla"' kalır, 

çirkla,aarım1arak lekeleri isale eder. 
Dlıleria çürGmuine eehep olan 
mikropların tohumlarıaı imhaederek 
ditJeri beyazla tar n ıiaelleıtirir. 

KOLINOSLA G0ı.0şONOz0N 
~A~LAKLIÔINI YÜKSELTiNiZ. 

Macun tekıif 
~nllmlt ol
malda bir tip 
lbtlyaeuuta 
uzun mld· 
det tamla 

eder. 

Paalaamaz, lekele-. •• hoauil
maz. Yedek aluUDi .la;._ lllOY· 

cattur. Aaatlol.U ..._te 
ar•nwqalrtad ... 

TAŞRA SATIŞ Y~· 
Kon1ade Kaşıkçı Necati, Enanam
cla Net"et Solakoflu. 

Tütkiye umum dPposu J ak Dekalo ve Şsı. İstanbul Tahtakale No. 51 
Ankara acentemiz: YUMlf Bienıemir .. oiullUa 
Adana ,, Öiner ltatefmea 
Konya ,, Mehmet; ~ Necati ICAfakçı 
Ceyhan ,, s.;d Ak•aD 
(;azianteb ,. Mutafa otla M. Şakir. Oz,.trer 

Erzurum ,, Net'et Solalcoila 
Poltlı .. SUleyman Uzı~neci 

:.ah,ıbu u1:n t ~ı 1 d, ·a SARAÇ O C L U 
HeJr yat m dW'u: Mac;t (Eı'iN Baaaldciı J~r Mataı.-.ı ~,.. 


