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E. KOnig Hakkında 
En Doğru Malilmat 

·Şehir Meclisi 
A 

Azalan istifa 
Meşhur Tayyare Kaçakçısı Londra 

da Detil Amsterdamdadır. 
Etmeli midirler? 

Bu Teze Cephe Alan 

J).aiz nakJlyeeıleri cemıyeti ualanm tetkff ~ uaclalca •• 
cıJar cliiaJdi toplaotm• hararetli bir auDda 

••vuaa Ya1111 3 tmcB aayfacla 

• 

yanıa hikayetline gelince onun da 
ulı §Öyledir: 

Baya KeMre Londrada Ek-

• 
iki Gazeteye Cevap 
HALKIN SÖZLERi 

rem KönltD. refakatinde değil, ha- İstanbul Şehir Meclisi A:ıuilel ıunmış diğer gazetelerde bızim t 
len Amerikada Pin M'anor Junior Daimi Encümen Azuını topan isti- zimizi sempati ile karşıladılar. Yal 
kollejinde lisan ve resim tahsilinde faya davet eden ~azımızın 1stıanbul nız ortada u~ak bir nokta kalmıştı. 
bulun.maktadır. batkı tara.fuıdan ne kadat· _büyük Bugünkü sehir meclıisinin veni se 

Bayan Mefkure , Sen Benuva bir sempa.ti He karşılandığı ma· çilmiş olmU& ve eski vali v bele 
mektebine devam ederken pek gene· 10.mduı. l\1emur, eı;naf ••e her sınıf,. diye refli M11hidd~ Üstündağ' ile 
y~ta B. Emin ile evlenmiş ve bu- tan halk,· bu te~ e.tı'afındıa baFiz bir -.nc&t bir llltllk ay kadar •ber 
sebepten. dolayı tahsilini ikmal ede-· ittifakla birleşmi, bulunuyor. çal'llpJlış bulumnaaı. 

memlftir. Şimdi Amerikada sırf ya· Bu büyük şehir dava::-ıında bi- Buna biz de çok vazıh bir şekil· 
nda kalan tah•iHni bitirmek için tarafhtı ve dorru sôzlülüiü ile-ta- (l°"u 3 Uaee .. ~.-, 
bulunmaktadır. Bayan MefkUre kol· m=m:n-==:an=:nu=ma: lllHICmll __ ı_au:: 

~d=~i=::d:k·~!~·~:f! it l . L .b 1.T s l. 
Mefkfare) diye yazılıdır. Ji a ya' l ~a Ye oma ı 

Vakıa Ekrem Könif ile bu aile 
arasında bir sıhriyet mevcuttur. J • t h • J t 
Nitekim bundan iki aene evvel Ek· ae yenı a şıaa yapl"OT 

(Senu 3 üncü .. yfada) 'J: 

• 
ltalyan Afrlk•aandaki yerll askerler 

Londra, 9 (A.A.) - Havas a- rin biç olmazsa Fransa kadar lngU-
• jan8ı muhabirinden: tereyi de istihdaf etmekte oldugu. 

Bir ltalyan zenginini tyi maltimat almakta olan ma- nu beyan ve Fransanm Şimali Af 

Şehrimizde 
Amerikanvari 
Bir Haydutluk! 
eterle baylltarak soy- hafilin iatihbarlanna göre, ttaıya, rikada muazzam kuvvetleri bulun-
mak laUyen bir lsvlçrell evvelce Libyaya göndermif olduğu masına binaen bu tedbirin ttaiya 

yak•landı 1 30000 kişilik askeri kuvveti takviye tarafından Tunusa karşı bir teşeb
etmek üzere mrkO.r milstmlekeye büs addedilmesi ihtimali mevcut ol-

Polis evvelki gece Jojef Mililer 30.000 kişi daha göndermektedir. madığını ilave etmektedirler. Her 
isminde bir ecnebiyi adam bayılt- Salihiyettar mahafll, bu tedbi- (~onu ~ , ., •· 

mak suretiyle haydutluk etmek ig. 5!!i!Eii!il!!i5!E!55E!!i!iiiE!!!i!iiiE!E!i!!!!!!i!5!!!!5!!!5!!!=:is5i!!Sa=eE5!!!!!555:5!!!=:::Eie=e==ıa 
terken suçüstü yakalamıştır: 

İsviçre teb'asından olan ve 22 
yaşlanndıa. bulunan bu adam; ZO
rihte babası Alberin bir miktar 
parasını çalarak yol parası yapmış 
ve kolayca zengin olmak hevesiyle 
aklıDCa bir &t plln .kurarak ( l) 
fehrimize gelmiştir. · 

(Son 1 IDol sayfada) 
~ 

_Bursada Ml1him 
Bir ihtilas 

-+-
Tanare cemiyeb muhuebecill 
7,500 Ura ihtil&a. ettiliadea 

tevkif olunda 
Bursa, (Hususi) - Tayyare ee

miyetl mulıuebeclsi B. Mümtaz 
'1CiOO Ura ihtilAa etmif ve tevkif o
lumn'Qftur. 

lfunun, blrblci kltibi adil bay 
(._ S lnctl aa:rfacla) 

HER SABAH ·-----
Hangisini Tashih Edelim? 
Sablk BabıUl, Wılk Ankara çad 

~ "*lerl )'Bal biz puteciler 
llİıyanİia blrblilM ~kemtyen en t.e
auttdslb insanları olmU§UL 

(Yeni Sabah) Ekrem K&dg 
nmrdarlıpu bttttbl ijrençJlille or
taya attajl vakit bir IEıyalmttlr 
kopC. idi. ..... nffldmlİI ....... 
mlal, ehelllllllyetBfa hlr hldllıeyl l
- etiaeldlt' W.. etller. Bir dl
~: (orW& '* teyc61er yokbea 
bbbeJ1 im.,._ ;apty811181luz) dedi. 
.. blıW: (yalan, yalan wı ya
lan) diye yutmdı. Biri oıktl. insan
llP (canlı gtlbre) sıfatını t.evcltı 
buyurdu. Halbuki ne hazindir ki, 

blrı8 ~DDI tavslyeshıde en dymd& 

~rt giden, (Yeni Sabah) ı gaf yap

makla itham eJllyea. bir cuet.e 

dünkü nttshasuuta bir. ailenln ~ 

ftni de hige -~ bqmdan aıoa. 
- .... )' ..... bir haberi bq 118-
tanlarma ~lrmek gafını bizzat 
)'a(lllutiu'. 

( Yeni Sabah ) karileri Ekrem 
Köatp alt bu haberin as1nu. 4oğ
namıu kısmı mahSUfMllDmda elm
yMaldanbr ve ~ Ka..lc .-ee-

ruuun mahkemesi ~-n=ı• 
(Yeal Sabah) ıa 1"J IMA;t._ W 

efjplell~ •tlereee 1iü1a eldulu bla• 
~ortaya~ şüp
he eimemekle beraber (büyük 8Ö)· 

leme) Din bllhaasa gazet.ecWkt.e in
sanı buan. ne dtitündttriicll aldbet
lere ~ kaydetmeden ge
~. 

A. Cemaleddia SARAÇOCLU 
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Artık 
er mitti 

AtMıddflarile ,.lilite Eti EVfJel 
Ce h yll areket !tti 

Ha~ırlıkları 
Tamamla•tlı Ttftlt.,.. ......... -
bele41Je daim! enclmenl azası atın 
de illntellibi enet cleft.eılainl tef
tie 1111 ........ .... 

Uaal: ~ lldıap clıifter· 
Jerfnhı ~ tamamJanm'f ft tas 
dik olUJilıp yatm l&baJl )llehelJAlere 
amJmak ttzeııe kaymaJramlıklara 

pcllriJmitt1r. 
Bu .... bMb dettellerm tel> 

kiki lıWrlleceld:fr. Ve yamı sellah 
talrdlrde bolu hopu l:ıir Jrmemlla mabaJJelere am1*alrtır. Defterlerin 
lazterfnl fani clttn,aya kapa,.... t.etJdki bitirlblırıe fltlllllır.ddlM mla-
cll. tehlbl evvel mtktBn t.amamen belli 

l'ab& llllver pqa Jile'"' bö1'e olacaktır. Bu miktar beDi olunca 
dUfftnmiyOnfa. 0 keadtaiDt Jair öJ&. :latanbul1m çıkaraeajL mebuS Pdedi 
mb ~ blml tbdyoıda. • ...,,... eclecektir. 

-.-al ,..._ lil2tt etmek, •flr• w Kuvvetle söylemtiğine nazaraıı 
bndl 1i1Mfealne 4"'8n vulfeJI ,.,. .ı.tanllalda nlfua 1llr fu1a l8llrl 
-- IBttyordu. Nitekim bunu dltll- Çl1raraca1f kadar artmJebr. 
--~ iı.tJe gitmek "' Mide evvelce 17 mebus ~-
...... lıılh9-lld. ~ kardıjı halde bu defa ı.tan'llal 18 
(bu olamaz) 61 brtmmda P8I& mellwl wrecektir. 
bDcll noJr:tal DUU'Jlll mlda1'aa .. llV'tJ"""'fVV'."""'VV'lo/'VV'""""..,..,,.~~""" 
re1ı: DedJe sıtmet branndaa .... 
mtJeoeifnl bildirmek i8tecli w ..._ 
ti: 

- Jlathiw ftr'. llerlde tehDe 
ftl'dlr. ama.. 1Mmduı batka c1a ,... 
-..- hlcblr it yotiur. Qhkl bu'* ook c1a 1'Jnm bJdık Abl tak
._ yap Jallm blaeaia lled 
llatlati ubrlerimide de irtibata 
be e Njla. itte o ama feci .,.....,... 
......... obmm. Oerlye ~ 
llerJden • hayır blmu p..,_ ....... 
....... kacl WllldU ..... 
,.uataa edea 1ISUD .. -~ 
-~- (Denmftl') 

\'İLAYETTf 

l.mine .dikkat edilecek 
kasabalar 

'1'wetl .,.,.... bailı Kalan 
..... 111 ..., ~ blil1 
Keba1l ........ Wm1m'indeld mtl· 
tdellet dolqıllle ptaJardakl Jl.ll
...,.,... mahal ftftllil J6l1llmUI 
• lımMh• eonra x.han b•sma 
~ ~thıerlne 
(Kaluı .. 'J.'aaceli) ,..,,,_. karar· .._. ... ...,.r. --laR·•~·-> .... ... ~bağlı·-
Jmlıaın ianrimm <Karh ava) ola-
rat~ .unn • ..... 
-- billirilmtlUr . ................. ,_., ... 
_. n pul 
~~ 

mettu~ pUI )'apllbnlmam w 
............. daait~'#
tetta adi ,..,..il 1111• .... · 
ta. 

JKT!SAT ISLFRf 

Bundan sonra 'l'aksimde (Cöp
ltlk g111111e 8C)bil) ma ..... Den· 
Jrer 8obit olarü teMBl hükmd• 
Jd mDlye 8ncUIDeld ~ 0-

bnmuetur. Aadu 1* Nu tl$po-

ltlk MllWt ... fmHe '* 9ddı! '··--ohitlkla berahar Dmlw faı ıntn dt 
yerinde Ye IDU'ftflk ~lt@tım ı. 
,_ etm'tJRdJr. ll'lllllıda dalta mu 
ftfJt bir imin .... •• itin • 
almmeba.ueolm..._. 

Ruzıwileliia dlılw ..Uderllaln 
de ............ - -t Dld 
tiid, .liattlma ... ,. tama~ 
toplanmak bnlmı verıali ft eıı 

- gld t.cıtf' 7 ık..,. 4aglli!" 
m. 

t vL .. 1 Lrı··,R J•,:• ~Rr 
!'-. _, "1} ı , ~. ': 
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Bulgar Kralı Belgrada 
gidecek .. 

Sofya, 9 (A.A.) - Bir kaç 8:: 
tlenbcri 1s\•içrcde bulWULD kıra! 
'lis, yakında buraya dönecek, s~-
1iığına göre de dönüşte Belgrad da 
bir mUddet kalarak kral Jıaibi pı'elll 
Paul ile görüşecektir ... 

--

Belçika kabinesi 
istifa Etti 

Briiksel, 9 (A. A.} - FJımıan 
Operatör Martinsin F18JIWI: aka.de
m.isi azalığına tayini netioesınde na
zırlar arasında çıkan fikir a~~-

""'bebile kabiııe (e\'kalide btr JÇ· n- ~· 
timaı ıntileakip istifa etm"'l.ır. 

O ni versitelil erımiz 
Atinada 

Atina: 9 (A. A.) - Ba larm
d Doktor Hıfzı Veldet olduğu hal. <l: İstanbul üniversite inden 34 
kişilik biı· talebe gurupt~ bug~in 
Seliinikuen bura;:.a gelrn~ ve ıs
tasyonda üniversite baretleri tara-

fından knrşılMmı.,tır. Tlırk Üni -
versit'I! talebesi öğle üzeri Üniver
site rek-töri.l tara.tından ka:bul edil
miş ve rektör ti.Irk ta~be ışere!ine 
bir Bğle yemeği vermiştir. Öğle • 
den sonra Akropolo ve mü~leri 
i'ezen türk tale.besi Atinada ilç güıı 
kalaeakıtQ\ 

TK•laa8A8 

Rakamların 
Belagati 
Karşısmda 

(88.f tarafa 1 inci •Jfada) 
!atanbul Belediyesinin 'hakkını 

tanıyarak meşro ve tabit varida.t 
~nbalarını kendisine ia<le eden 
hazine devlet adamlarımızın yap
tıkları yardım vaadini tutmak için 
işte bu noktada k<>lay bir fırsat bu
labilir, bunlar da hükumetin İstan
bul şehrine ilk hediye;;i olur. 

Bu yardımın gayet kolay olaca
ğrnda hiç ~uphe yoktur. Çunlctl şir
ketler i.çin peşin para verilmi.."e 
bu para bir lceı·e sarfolunmuştur. 
Yeniden blitçedeıı bir şey ayrılmı
yacakhr. Şirkt>tlere kar,..1 vuku
bulmuş t.nahhütleri devlet hazine~i
ne de,·ret mek oraya hü~·cı k bir 
külfet tahmil etmek ~a~·tlnrn.z. 

.Fakat lcıtnnbul '13Pll'diyed hu! 
varidat menhnları ile hemen zen-
ginle~('cek mi! Zmmetmiy-0rum.J 
Yalmz, -şimdi ne si>ylc ek hep tllh
min üzerine, gözü xapah serdedil
mi~ bir nrntallia mahi~·etini gecmi
ve~t>ktir. Bh· ere, hazinenin Bele_ 
dive\'P bihakkın tf'rketme:;i icap e
den. varidatın nelrı· olduğu Ye 
bun1arın yckfmu ne tut:rnağı ra
kam ile tesbit edilmeHdit. 

Hangi varidatııı belediyeye ait 
olması ic:ıp edeceğini bize medeni 
memleketlerde kabul rrlitmi-ı pren
ıı.ipler gösterebilir. füı ıırensi'{llerin 1 

mu1ıtelif mcmle'keUerM ba'!'kn bı.~-. 
ka tatbik edilmeleri kabildir. Bn 
noktaları atıa~tırarak i-.in e.,a,.ını 

anlamı~ bir taı·~d:ı hal'l'ket etıııek 
ilk muvaffa.kiyet şartıdır. 

Sonra. dü. ünülecek bir cihet da
ha var. fstanl.ıulmı altı asırdır de
y~ml eden ihtiyRçhn-ını be.~ ou se
li~ içinde tamıımlayqı hitiı'mek id
rliasuıa ve hülrlll mR <lüşmfrelim. 
Yapılacak Mkakl:ırı. mel.'raları lcı
c;ın1 kı•um ayll'arak eıı liizuın lu ta
raflardan işe ba.l nıak biı nxıı

rettir. 
Relediyeınfaiıı varidstı hakkm

da Anupll ınem1ekeUeri ile ve 
.kom.ju Balkan hükumetleri ilı0 mu. 
ku·c~li bir cehe'l ~·apıldıktaıı v~ 
i~i. bile bili" konu~mak inık!nı le
min edildikten ı::onnı vaıııl ;0lacaiı

mız neticenin 1stanbu1un acil \"e 
feyk11ladt- ihti~·~ cını ikarşılamakbm 
iciz .kılaeağrnda üphc yoktur. 
hte o zaman büyuk imar nrnsrafin-
1~ııa i~tinı k için MıkunıetJn yardı
mını ı•ictı cı.lt'!hilfriv.. 

j~ta 11but beledi~<' i işini hoy1e 
c;ağla~n ,.,uı·eltc t<1nzim etıneıiikı:-ı:: 
ciddi hm·eket deceğinc. mN·ku 
<ıağJam olduğ'uııa daiı' hükt1ıııcte 1 
emnivct ,.E'rmeılikce ondan C' ·a ... lı 
surette ym·dım göremez z:rnnede-ı 
rim. 

Hii~~in (!11hiil l"ALÇL~ 

Gürültülü 
• 

Bir lctima • 
Dün saı.lt 1 t dt• I·~miııöııii fratke. 

vinde Deni;'. nakliyccilt!d ecmiyei.i
ııiu se.11elik kongı't' i akdedilmiştir. 
Falcat i1;tima cok miinaka~alı ol -
mu§ ve sonra giiı·ültü btıyi.lnıüştür. 

Nihayet ida'l'e heyeti hıtihabı 

yil7.ündcn çıkan ihtilaf gittikc:e art
bğından .-- iı,e polis müd~hale et
n1i~ ve ittimaı dağıtmışt.ır. 

Diğer taraf.tan şe}lrimizdeki 

Esnaf cemiretıe:rinln enellk kong
releri dE>vam ~tmektedir. Şimdiye 

kadar yapılan içtimalar ı.-.onunda 
bazı cemiyetler yeni idare heyet
lerini !'!eçmişlerdir. Bazı remiyet
leı'İn kongreleri ise~ Bk içtimada 
ek~eriyet olınadı~ındıın 2 nci t<>p
lantılaı·n tellir olunmuştur. 

Eski Çekoslovak Cum
hurreisi Amerikada 

. :'cwyork: 9 (A. A.) - B. Be
neş bugiin buraya gelmiştfr. Şere
fine belediye dairesinde parlak bfr 
knbu1 resmi tertib olunmu tur. B. 
Beneş Ne,ttyorkta sekiz gün kala
cak ve bu esnada . ercfine terttb e
odilecek ziyafetlerde bul mm cağı gi
bi konferanslar da verecektir. Mü
teakiben sabık Çekoslovak reisi • 
cumhuru şikngoya gidecektir. l\ıfa _ 
Hlm olduğu uzere, B. Beneş, Şika
go 'Üniversitesinde profesor sıf ati le 
deml>k'rasiler hakkında k~uıferans
tu v~reee.ktir. 
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Şehir Meclisi E. KönigHakkmda 
Azaları istifa En Doğru 

ij 

Etmeli midirler? Malumat 
(8 .. taraf a 1 iDci aaJ'fada) 

de ceval) vermiş oldukumuz gibi 
diğer ı·efiklerimiz de gay&t bariz 

--0larak kaydettiler ki: 
Şehir mediaisinin bugUnldi aza

sını teşkil eden zevatın yiizde dok. 
~anı, senelerdenberi ayni vazife~·i 

if.a eden kimselerdir. Meclisin is
mi yeni fakat azasının çoğu eski
dir. Ve bizim bahsettiğimiz ze' at 
ta bunlardır. 

Bu davaya ancak iki gazı>te 

muarız c<!phe aJ.dı. "Tan .. 'e "\ a
.kit,,. 

Kendi:.inde daima Anıerikannt
ri bir ilerilik tevhin1 ettiği hnlde 
bir hafta evvel istifa eden Yugos -
Ja v ba, \'ekili Stoyadinoviç'i htila ı 
:ba~vekil sanan ve bunu 'baş m.aka
le!!lnde mevzuu hah~edecek kadar 
gaı:etecilik bakınundan geri oldu-. 
ğunu i pat eden "Tan.. gazete i. t 
''Bir Gaf" serle\ ha ı altında '\azdı

ğı ,·~zı~mda büti.m ga.rreUerine 
rağmen bizi ancak ., u noktada oz
de hak:;IZ hulu~OI', di~Ol' ki: 

"Bugünl~ü l>cledb e mecli ·i üç 
dört ıı~· C\'Yel ~eçilmi~. ü~tuııdag i· 
le heralıer ancak bir aj kadar ça
lı:;;mıştır. Binaeııalcyh 'Üstündağın 
icraatıııdaıı Qııbrı mcs~ıl ıutnıak 

maııasızdır. Saniyen bu he,:. et 
Halk Partisinin göst<>rdiği namzet. 
ler olal'ak cçilmişlerclir. Yani 
müntehabdtrl r. Ü tündaR' tnr,ıfn\
daıı tayin edilmitı memur değil. .. 

Tan,. gazet ;-iniıı birinci nnita- ı 

)e.a".>ına daha yukarıda ce\Alı \·C'r-ı 
dik. Meclis y ni, fakat RZaları e"· 
kidir, eledik. Biuaenaleyh bu <lt=gis 
mi_\·en 7:enıtı ÜsUmdaı{uı icı·aalın
llaıı ıne~ul tuhnıtli makul ''e mant1_ 
kidir. 

Sırniyeıı bil yı•ııi .&ıauııı Ü~tün
dağ tarafından tayin e<lilıııi~ olduk 
laı-ım ıiddia et.m~dik. AlH·ak bu a
zan m, o v.anıan 'Pın·ti 'bru, kanlığı va 
ı.ife:-1ini de nefs.indl' biı·leşt.irıni~ <0-

laıı 'Ost iindnğııı' tııın iUi Ht> namzet 
gi.>~lel"İldiklerini J.iim üıkfu· edebi-
14r? llalk Parli~hıi e\•en ve oıuı 

kaılt büyük biı' itimad be:'!liyen hal
krn da reylerini Pa1·li namT.ctleri
ne '\"ermesi gavet lalıii ve giizel bir 
harekettir. 

Hütun bn ııoktıtlıtrı ııa;r.ıtrı iti
haı·a .alır~ak, bu i:-ıte li\k:ıydilı:-ri 

gayri kıt.bili mlimıkalla olan n~ ~(·

neh•rt1 •ııhcl'i dt•ği nıin n hu aza
nın yPııi :ı.·ali \·e lıelectı~ c ı·efainin 

<:anlı faalh•etine cklr. gC'tirmeme
leri icin i-ılifa etıneleri '.\ iık ... ek bir 
foragatkarlık oltıl' ve dnn clt> tek
ı-arladığnnız g:ı1i ıı.clıir mecli~i a
za?ığı cıl un. d ı ·ır i cııl'iınwn nzRlı-: 
ğı bultııb 1 ın, mih ıı"li. kulfeti \"C 

m~uliyeti. lalı · .ıtın.ı 11i hvtle 
pcJ\ h!i~ uk olan llll'\"kilcre l.ılıyük 
bir arzu ilf' arı1rııak mı.ı.na!lız }Jir 
ı:;ı>rdir. 

Gelelim "YHl:il.. al'kada~ımı -

Y:ızı 1~1eı·i miictürü Daimi 
E ıı c· ii m ,e Jı ~b:alığım ~·ıtlar
danlıeri uhde:ıindı· buluncluran bu 
gazetenin hi% I,:l!':;;ı cep1w alma.'lt_ 
nı gayet tabii bulduk. Bu gazete
de keııdi;1ine ha' nrnğlak, nnla
:;ıılnuı.z. bilmece,\•j andırır bir iis
ltip - h~r halde \'l\Zı h;leri müdü
rünün kaleminden ~ıkmış ola.cak 
- ve bir y.u;ı ile özde bize cevıı.p 

v.eriroı-. Bir iakını 'kanuni forma
litelerden bahı:ıcdiyor. 

Anladığımıza gört- demiyeN•
ğiz-çünkii razıda ne .insicam, n'· 
de vu·7.uh \•ar - tahmin ettiğimize 
göre fikMerini açık~cı ~()y)İ\•en 

Türk vatanda~lımııı çok nj(ır kt>
limelerle tahkir etmeğe kalkıı;-nn 
l.>u gnU'te seh'r mecli iniıı f<' hedil 
me ini galibn kanun uz buhı\·or, 
vali Üstündağm vol uz hareketle
rinden bu mc<'li in nrn ut olnmn a
cağını sövlemck i ti~ or. 

Biz, e a!'ıen bu ehfr m<>cli i a
zasının kanun uz olarak eçildiği

ııi id<iia oetmi dcl!'iliz . Ve onun 
Jçin gayet nazigilne bir . ekil dl' ~ e 
azanın -adct!l hi~ iyatmı tnhrike 
çalışarak kendilerini istifaya da
vet ettik. 

Bir de bu gazete. lcendisine. .san 
ki bütün mııtbunt n:lmınn !'!Öz öy
lemek snHihiyeti verilmiş gibi ida
t'ei keliim etmektedir. "Biz gazete-

ciler,, gibi tabirleri kendisine tah
~is eden hu g:azete di~r bil' gaze
te il<' hcraher, dahi\ gPçeıılerde 
Ankara müdd ·hımuınisinin İstan -
Jrnl gaz 1 ci1eriııin al<>v'hinde ulu 
orta • oyl diğı özlere hak vermiş 
ve bühiıı gazeteC'ilerin antipatisini 
lıir dah·ı lo z:ı ımı~tı. 

'ıl elıir me ·1;. i \<! daimı 

e cu ı ıı zal rmı btifa) a -davet 
me el "'udc fikı;mizi kafi derece 
vuzuhla mılatnıı. olduğumuz ka
naatinde\ iz. lstımbul lıem-;;ehrili
lcrı dP bi~·mıe heralıcr olduklarını 1 
ilfuı ettilcı·. Hu 'azi,:. et karşısında 
i 'fa edip lm nıc·k nrtık bu ze' :ı-1 
tın t kdirlerine kalnrn; bir keyfi-ı 
yettir. 

Gazetemiz bö\ l likle uhde in[ 1 
dti-;; n vazifeyı ifa etmış olu) or. 
R ı hmm t ki neş.rh atımıza da b 
uretle hitam veriyoruz. 

Dün fikirlerini aldıgımız İstan 
bullular unları ·Ciylcmh,Jcrdi: 

- Sadert• yapılan ı~lcri görmi 
yen değil ayni zamanda ıiçlerind' 
işleri yanhH yola Sf'vkeden ldm::i<. 
ler de bulunan bu heyl!l 'stümfa 
gibi çekilip gitmelidir. 

Biz Sahur Samillen !\laçka hat 
imtiyazını aldık. 3 ay sonra yan! 
yoldan gittiniz, fazla yolcu La.şıdm 
diye 6 otobüsümüzün ruhsatı alır 
dı. 

Kurtuluş hattıııcl.ı clahn fazla 
rııba çalıştırılacak iken calıstınlma
clı. ll;iittiğimize göl"e I!..nciimen aza
:mıdau bir zat birint• iki aı ab:ı alıp 
piyasaya çıkarmal· ist~miş Ye biri
ni çıkarmış. Sabur Saıninin Maçka 
hatlı için olan ruh.~attan 2000 lira 
aldığını işitmiş olun 1'uhiltin Us 
tünd:ığla her i i <\umşarak yapan 
bu enciimenin hir t•ok yanlış isler 
vardlr. 

Anketinizc \•erilen bazı N'Vap 
larda denildiği gibi üstündağın mah 
kUıııiyetinden som ıı def;'ll heml"!1 
Ri:n di istifa lazımdır. Yapılan gü· 
n · gibi meydanda ve açıktır. 

Ot-0büs sahlıllerindf'n M~hnıet: 1 

- Eı:et istifa... Hic durmadım 
istifa etmelilr.r. 

Hi~ ·araba il~ uliıkası olmıy:ııı 

ve belediyeden suiistimalinden dı 

layı çıkarılan Refet isminde hiı za
ta 20 otobüs ruhsatiyesi veren: 

Ref tin J>Rra muknbilinde Kara 
h"ftim ve Behcct ıaınmda iki zata 
otobüsle ti devredı>rkcn aı adaki ko 
misyonları gi>rü11 su an: 

Rar~ırları bozm·uk Refetin oto
büs :ruhsatiyesinin yarısını Muhittin 
üstündağın hir emrile $abur Sa· 
miyc veren, -Sabu Sami bu imtiynzı 
2000 lira ile başkasına devretmi~. 
eyda da 500 lira alıyordu. 

Snbur Sanıinin imtiyazı Urlalı 

Rifata devrini \'C açıktan açığa ko· 
misyon almıı.smı görmiyen bir heye
tin tekrar is başında bulunınAsınJ 
hiç kimse istemez. 

Benim 3265, 3301 numaralı ik\ 
otobüsümün fazla yolcu taşıdığım
dan dolayı ruhsatiyesi alındı. Mu
hittin üstUndağ· Avrupa seynhatlıı
den avdetinde bir af <.·ıkardı. 30 a
raba affolunduğu halde ben müfet
tişlere ifade v~rdiğimden dolayı bu 
güne kadar evrakımı makamdan 
çıkaı1ltnam~· l-u1unuyorum. Eski 
encümen azalan ynptıklan yanı~ 

işleri ört bas etmek için yeni valiye 
de ''aziyeti yanlış aksettıriyorlal'. 
Toptan istifaları lizımchr. 

Jkıyazıt Şoför Mehmtt: 
- Bayım, sabahtan ağzımı açıp 

akşa.ma kadar uf ağından büyüğilne 
kadar yanlış işlerini ı:;öyliyebileca
ğim kimselerin ya çalışmasını veya
hut yerlerini iyi çnlışacaklara ver
mesini isterim . 

Ye.miş isk losi 26-27 nuınarnlı 
dükii.mla zalıirc tüccarı 1h n nuın
galoğlu: 

- Bayım, senelerdenbeı .i der
diıniı»i nnlatamadık. Gördüğilnü?. 
halden kurtulamadık. Yenisini mi, 
eskisini mi isteriz, siz tayin ediniz. 

Yağ, salımı tücr,an \'asli AYl'at 
oğlu: ' 

- Şehıin imarı için çalışaıılan 
isteriz. Bu işte muvaffak olursa.ruz 
herkes size dua edecektir. Bir çok 
fika~·etlerden aoıır.a karşı arsaya 

(Bqtarafı ı inci .,.<1ufa~ 

rem Köniğ Pa.risc giderken ba)· E
minle reukası da ayni tirenle seyaı
hal etmişlerdir. Genç karı koca Pa 
ris ergisini gezdikteıı ~onru Eh-ren 
Königden ayrılarak Beynıta git 
mişler Ye rekrar Paıise döndükten 
sonra Baynn Mefküre tahsilini bı

tirmek üzere yalnızca Amerika) a 
!ritmi tir. 

Bu ahbaplık dolayısıle ha:} n 
Mefkfn enin, Ekrem füiniğin b zı 

gizli 'e dalevcı eli i lcrini bilın :->ı 

ihtimalinin o1tıp olmadığım bilmiyo· 
ruıt.. 

Yalnız bilcligin:ıiz bir şey 'ar 
cı da haien ıstanbulda bulunan b 
yan .Mefkurenin pederi ila zevcinin 
Buyan Mefküre hakkında isnadka
r:ıne ve şereflerini muhil neşriya
tından dolayı bu gazete aleyhinde 
dava ikame etmıs olduklarıdır. 

Btı hususta yarın da muhterem 
okuyucularırmza yeni malümat ve
receğiz. 

Diğer tarn t. n mezkur gazı>tc 
hu razısında: na.yan l\f efkureniıı 
f.otoğraflarmı tek~ir olunarak diln_ 
ya ~mbtta. lllll yollandığını yazmJR• 

sn da dün g-ôriıştuğiimüz salihiyet
tar v.e\•at bunu da katiyetle tekzib 
t•Lmi !erdir. 

ı.,-ıı hım Bir 
• 
lhtılas 

(Baıı b,.ıtfı l ind H"Yfl'dR\ 
Kemı.nın dniresinde 7560 lirayı tay
yare cemiyetinin Bursa ~ubesine 
borçlu olduğunu ve ultt ay zarfmrla 
(id<·ycceğini taahhüt ve ikrar ctmif!
tir. 

Bu ihtilasın tayyare biletlt-ri sa
tlşı hesabmd.an olduğ\l söylenmt"k
tcdir. 

Maznun muh:u;ebec:inin şimdiye 
kadar çok yüksek man la kefilqiz 
olRrak istihdam edilmesi ve lbıı ihi
disc muhitt derin bir tNıRiir 'llYtl'tl
dırmı~r. 

llumaileyhin Buraa inRaat kaJ
ialanndnn binle ve bir operet idare 
memuıile müştereken tstanbulda 
Samatyııdn bir sinemn binası yap
tırdığ1 Hursada çocuklar tnraundnn 
bile seiyleıı ilmektedir. 

Milmtazııı hu gibi islE'rt~ giri.c;~

cek kudar hiı ser .. ct ve itiban mali
~ e sahih bulundugumı lmrad: d 
bazı amiri ri pek yakından bildik
leri halde m rleyi tctki Ye bu sine
ma inşası isine nasıl girdiğini tah~ 
kik etmemc>l ri dedikodu uynndıra
ı ak tahkikatın tmsii ist:ennıektedir. 

a hdest bozma ın di~ e bir tel eek -
mi:;lerdi. Bugün o dıı kalm.ıdı. Ilu 

ha liıı <'l üzclme i lfizım. 
Yemls rnımr isln•lt-si charnula 

~-uınurta türean \'ani: 
- J..iı.kırdı, karar değil. bu ha

lin düzeltilmesine çalışacak kimse
ler istiyonız. 

Y f!mls iKkf'kt'il )"ağ ttiC<'an N us
nat: 

- St:nclcrdenberi anlatıyoruz, 

~ikayette bulunuyoruz. Memleketin 
en büyük ticaret merkezi olan su 

sahilin en işlek lmnmnı camur ya
tağı otmaktan kurtanı.mndık. y()f 

yok, helFt yok. Herkes Ro'kağa ab-
dest bozuyo1. Bunları düzeltecek 

kimselere ihtiyacımız var. 
Orohü saJılplt>.rind~" 

hacttln: 
ba~ 1~-

- Dün, .Muhittin üstiindag za
manında. ~·otsuz hıu-eketleriniu şah

san zararı..nı gördüğümüz encllme.n 
bugün ha1·olcctini defristiı miş deeil
dir. Ahbaplarının o~büslerini calu -
tırmak icin elimizden ruhsatnam~· 

lerimizi ::ıla bu <'ncbmen on mıi
racatimize de sırf Muhittin "Ostün 

dağı tutmak yahut ev'\ elki lıarckct
lerini doğru göstermiş olmak irin 
menfi cevap vermi. , fidilfme hare
ket etmemi tiı . 

Hatır için hnı-cket eden bir en
cümenden ne hayır gelir? 

Umumun selameti namına cekil· 
meleri lıizıındır. Şahsan biz otobiis
çüler hakkımızı aramak için Riya

seticiimhur, Başvekalet, Dahiliye 
Vekaleti makamlar.ına resmen mu. 
.racaate hazırlanmaktayız. 
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~~BARill:r} 
::;-~~etler, Dilekler 

{(a:;;a~hk kalan bir sokak 
;Ka~ımpaşada Nahooı yo.kuşunka Pl-ektrjk hath geçtiği halde Cam 

E 
f.ıJ-:mazı denilen bu eokak unutul 
uş ve elektrikten mahrum bırakıl 
~. Senelerden'berl mıaJı.nmtl

r et ve kar<lnlık içinde 7&.flYa.• bu 
~alk bilhassa geceJ.e.ri de ~k mkın 
ft ç.elunekte ve yere JUv•rlamnak-

t
dıı·. Yol v~ aydınlık füı mfiude 
~dlldlti bir sırada 4eterJi -..ti-. 

i~iu lturaıunı da btr an ev"9I •
~arı dikkate alarak bbi aydınhlc 
~~ınde ya~tacatmı bekleriz. 
ı Kasımpaşada NaHnci yok"'fu 
Camcı çıkll1&& N. 14 N. Toksoy 

00 il 88 
Bu nasıl Kabristan? 
22--1--939 pazar günü baebel 

icab oldukça büyük bir kalabalıkla 
Siva.sın yeni m<)zba.h'a• eivarmdaki 
halfelik namiyle anılan mezarlıtı
:na gitmiştik. Çok eı:ü olan bu JM

zarlıkta insan duygusu ta1:-1yan her 
fPrdi hayretlere düşürecek çir.kin 
bir manzara ile lc.ar,ıl.a~hk. Man
zara şu: 

Meıaı·hğa girdikten ve takriben 
25 - 30 me-tre yürüdükten sonra es
ki ve yeni mezarlar; tıpkı tilki 
inini andıran inlerle delik ve deıpik 

o 
1 ULUDAG 
Kayak Cenneti 

lstanbulsporlular 
Likten Çekil~iler 

Buranın inkişafı için 
• v. l 1 J S . . v Kayakçılar ne istiyorlar? 

Talebelerın A.U Bpıerıı-. . por ı a· tiıudai ot.elleri, bu ~e de. 

l B .. , t . . 1 r d . 15Ömeatr ve ıbayram tatillerini da -pamama arı a ıye ıceyı " er l fıa temis muhitinde geçirmek ÜZ&. 

~ 

1 

re g~len yüsleroe sporcu Ue 'dolup 
taştı. 

Federasyonunun bAyramda ter 
tip ettiği ro~abaka.l.ar da kalaba~ 
hiı bir kat daha arttudıjından, 

evvelce mektupla yer tedarik et -
miş olanlar yataklarında. ikişer i

. kişet-; habersiz gelenl~r ise salon
da, koltuklar üzerinde yatmağa 

meebur -oldular. 
Sömestr tatili esnasında 2 ka

file ha1inde çı.kan l1niversitelilere 
daha sonra İstanbul kız ve erkek 
Amerikan kollejJeri, İAtanbul ve 
Buru Dağlık ldüpleı·i, Ankaralı

lar, Subaylar, Ga1atas!-.-y kafile
leri iltihak ~dince kala.balık ıaza-
mi haddini buJdu · bir kere daha 

olmuş, bu delikleri tetkik ettik bir 1 a.aD~ Jaiyecllı.a 
de ne görelim içerid-e irili ufaklı, 1 

' 
Giaef kuiiibile yaptıkları bir 

1 

görüldü ki bugünkü oteller, giın 
geçtikçe arta.n rağbeti karşılaya

cak TAZiy•tte değillerdir; ancak 
70 - 80 ki•i alabilecek v.n.ziyette o-
1an kayakev1erinde, bir iki kafile
nin dönmesine rağmen 200 e yakın 
sporcunun barındığım aöylemek, 
rağbetin fazlalığını, yerin azlığı

nı göstereck en iyi bir misaldir. 

birkaç tane köpek yeni gömülen 
bir ölü cesedini yemekle meşg\ll -
ler; di~er bir deliğ-e koştu le ayni 
hazin manzar&. Orada da gözümü
ze ilişti. Hemen oracıkta elimize 
geçen kazma kürekle bu delikleri 
eşerek zavallı cesedleri köpeklerin 
ağzından kurtarmak j,gtedik. Fakat 
buna muvaffak olama·dık. Çünkü; 
Köpekler t11aA'lıkta. ekmeklerini ve 
ölü iken ele mezarda etlerini yedik
leri bu insan mezaJ"larmı delik 
deşik etmişler, lıiz bir taraftan kö
pekleri çıkarmağa uğraşırken on
lar mezarın diğer bir deliğindan 

çıkıp koşarak daha ötede bir baş
lrn mezarın kovuğuna giriyorlar. 
Bu fübarla didişmelerimiz bo~:ı 

gidiyordu. 
smı.s giibi eski bir vil8yetin bil

hassa şehre yalcın olan böyle bi1· 
mezarlığında ölen öli\leıin köpek
lere pay olm.a.si ve m.aalei!ef bn ha
li •imdiye kadar kimsenin görme
mesi veyahut al!kada.r olunmama
sı doğrusı,ı bu çirkin manzaradan 
daha fazla bende bir h.ayrri uy~n
dırdı. Ve ıaıldıın.a gelen &on fikir 
de ~ oldu: Ben şahsan böyle öl
mekten VA böyli! ftü, köpekli me
ızarlara göm<.ilmekte11 vaz •eçtim. 
Jlilmem ki sis ne dersim~? 

Sivu: D. D. Yolları tren 
.K.flnntr1anndan 

10194 
MeMned E.rhıf ay 

İiJtanbulepor kulübü İstanbul ( 
~i talebeltriniıt m.uhteltf kulöp
lere intiaap etmemesi, tah1ıillerini 

yaptıkları çatı altında onların spor 
yapmda.rmı temin makse.diyle 14 
sene evvel kllf'ulm~ bir te\lekköl
dür. Kendisine has vekarı ile, 
memleket ve ıpor sevgisiyle multi
tinde geniıt bir sempati temin et
mi' püriisstiz ve şeref dolu bir ma
ziye malik bulunmtış bir cemiyet
tir. 

Son kaı·ar münhaim·an mektebe 
istinllt eden ve mektebdcn kuv,~et 
alan bu te~kkülti tamamen sars
mıştır. İstaııbul lisesi talebesinin 
ve me:rn11larının S(por yapan a
zaclaıı baY-ıları bu kat•at· karşı~ın
da kulüpl&ı·ini korumak iç-in. tah
&illerinden v•~ geçeceklerini muh
telif suret.lerJ.e l>~·an ve izhRr et
mişlerdir. 

Kafanın bedenle mü1 ernzin bir 
ahenkle inki~-ııfıruı. taraıftar olan 
kulüp idaresi göz ya,artacak ka
dar tahassfü;le dolu bu feragatli 
m f>rac.atları önl~mek ve filen red
detmi4 olmak maksadiy]e .muvak
kat bir nma.rl için likten çekilmeğe 
ka.rar vermiştir. 

Buna Genel direktörlüğünüzün 
memur ve talebe olan idmancılar 

hakkında verdiği karar dahi amil 
olmu~tı.w. İrae ettiğimiz kanuni 

yana dikkat gö.rtHe.n eihet . ~udur. 
Karardan sonra Liseyi hı.tiren ~ir 
genç evveli memur olur, 111üteaki
ben Üniveı'Siteye kaydedilirse ku
lüpte m üsaı'bakaya iştirak etmesi 
kabul edildiii halde mezkur ka
rardan belki senelerce evvel m& - Tenha bir umanda. heır cih~t 
muriyete inti.ıı..ap etmiş ve fakat ı 

mektebe duhillü memuriyete inti-ı r~ 
saptan mukaddenr bulunmu~ olan 
azamız kendilerinden çok gen~ 

olan ve yukanda işaret ettiği~ 
birinci vaziyetteki azamıza naza
rnn daha ya~lı ve kıdemli memur · ~~~~ıE .;<ı-.n.:...;...; 
oldukları halde maç yapamıyacak
lardır. 

Eğar azalarımız olup bugün for 
masmdan uzaklaştırılan lise ve 
Üniversite talebeleri kendi mekteb 
formalariyle memleket sporunda 
bir mevcudiyet olularsa ~on karar. 
dan netice itibariyle müteel'lsir ol-

• mamıı;ı oluruz. Bize düşecek va-
zife beden terbiyesi kanunu muci
bince tayin edilecek aşağıdaki 

gençlerimize teşkilatın emri altın
da çahşmnlarını te~vik ve temin et
mekten ibarettir. 

Genel Direktörlükçc talebeler 
hakkınd:ı verilen kararlan kanuni • 
hükümler ka:r~Hnnda mafevk idari !' % 

kaza mercileri nezdinde kulüp cep- ----=-~-~. 

Uludafidan bir klSfe 
" Cennet Kaya ,, 

· ··~···-~·---··· ..... •••• .. .--__..._.: ... t . , 

• ae.bepler naz.an iti-OaM alınmamış 
ve memuriyete intisaıı tarihi mek
ube kayıt tarihinden sonra olanla_ 
H kulübümüzde mü..<>,abaka yap
mak imkinı bahşedilmemi~tir. Li
HdeR mezun o}an bir gencin ilk 
1rayeii memuriyete değil Üniversi
~ye kıa.ydolun&cağından bu vazi
yet karşısında memuriyete intisabı 
daima kaydından sonra ıw.evzuba
his edileceğinden bu kımtr muva
cehesinde ıpemur ta.l~nı>dell ba~ka 
t ürUi istifade d~ mümkün ola.ınıya
ca.ktıır. Bu 1'ararda. bfru da ,a-

hesinden bozdurmak imkan ve ih-· 
timalleri de mevcut ise de bu hu
r-:ıııcıa resen hareketi idare heyeti 
muvafık göı'mediğinden ve netice 
itibariyle bugUnkü vaziyet bizim 
on dört !'lene evvel temine çahştı~
mız ve muvaffak olduğumuz teşeb
büslerin umumi bir şekilde tatbiki 
demek olduğu için maksadlarımız
dıan aykırı bulunmarlığından Dev
let Şurasına müncat huı;1usuna ka
ra.r ittihazı keyfiyeti zaten nizam
name mucibince bu ay içinde kulü
·bün yapılacak olan noı·mal kona"re. 
sinde liıir madde o~ara.k at·zedile

ten mükemmel olan b~ otellerde 
k.alabalık bastırınca büyi.ik bir za
&f meydana çıkıyor! İdare zaafı! 
Nitekim kayakevlerinde az kimse 
varken fazla~iyle bol olan yemek
ler, sonraları hissedilir ~ekilcle a
zalmağa rnu,ıa.dı, hattA, bazı gün
lerde ekseriyet sofradım yarı aç 

yarı tok bu vaziyette kalktı nemek 
mübaliıv alı o1ma.z; sonra, yine ten 
ha zamaıılarda herkeain yı;ıtağın

da i k · '.atlaniye, bir ot minder, bir 

Evkahn yeni çahtmalan 
Evkafa alt emllll, an.u, orman, 

ve 16ftllıliJderin, kiraya vern:» n 
mabaul satma tan1.arı huswıi bit' 
#!zamııame ile ~ edilmiftir. Her 
fıla alt em!Ak ve aıui kiralan ve 
•elwut bedelleri vıwidM bütçesin· 
de kendi tuüluma irat h;y&Muıı- cektlr. 

maktad~. z:::::::::========:::::::ı::::::::::::;;;;;;;~:::::;::==;:;:::;:::=:===================::::::::::::::::: 
Onnıuı.. aeyüntık \."e ıneımba 11u-

ları gibi ayn btr idare tarzuaa tabi 
tutulmaaı lbmı ıeM11 ı.m mevzu
lann f' letiJmeai için g.lkarııan mü
tedavil aennaye kanun• ile o{-0000() 

lira talıs.Ut edllmf§tir. 

Alman koneoloeunun . k•M•• vefat etti 
• Alman General konsolosunun 

Katil suç.ile maznun 
adam 

Evvelki gün F;ehl"İirlizde yaka

lanan katilden 11onra dltn de Mr 

adam daba kat.il su~Q-ıe tutulmUf
tı.ır: 

Saçını başını 

yolmuş mu ? 
Langada otur-aa DEM5pina ismia

de 1bir k&dın komşularından Va-

,mo ·huhınu:rken, kalabalık gelince 
battaniyeJ&r bire indi, siltelt'-r or
tadan kayboldu, n ni·hayet bir ya
takta iki kişi yatılrnağa meebırr o
lundu. (Talbii yerl~rin evvelden te
min ed~nler mevzuba.hetir) gel -
meden evvel ye.r ayırlltl1' olanlara 
iee birer tilte ile, herk&a çekildik -
ten i:onra salon.da. uyumak hakkı 
verildi. 

Sivası n • 
rı 

Kasabası : Gü •• 

Bu Gü:zel Kasabada Çok Kıymetli 
Tarihi Eserle"" Mevcuttur 

Sıvas (Hususi) - Sıvasın en 
şirin ve meyve bahçeleri ile tanma.-:ı. 
güzel kasabalarından birisi de GQ.. 
ründUr. Tarihi durumu oldukça es
ki olan bu kasa.banın adı ('ruga
rim) dir. !sanın doğumundan 1600 
yıl evvel tesis olunmuş, coğrafi 

mevkii itibarile şimal ve cenuba hi
ki.m yüksek dağlar arasında kurul· 
muş olduğundan eski siyasi ve as
keı·t idare teşkiJatıne göre son de· 
rece ehemmiyeti haiz bir yer il 
Gürün'ün tarihi bakımdan tetı' 
edilen cihetlerinin buranın. ilk . 
kinleri olarak Hititler idareslna 
kalmış bir kasaba olduğu gibi sıras
ile de Roma, bi1yük Kilikya. Ka.pa 
dokyaların idaresinde kalllll§tır. 

Güründe bugün kimin tarafın
dan yapıldığı ve hangi yıllarda mey 
dana geldiği tarihi vesikalarla belli 
olmıyan bir de eski kale harabesi 
mevcuttur. Kasabanın nahiyesi o
lan (Güyekviran} da ve bazı köy
lerde Hitilerin medeniyet izlerine 
tesadüf edilmektedir. 

Gürün 308 kilometre murabba· 
lık bir saha üzerine yapılmıştır. Ka
sabanın belli başlı suyu Tohmadır. 
Bu su oldukça küvvetli bir sudut'. 
ilkbaharda. kasaba bu suyun f eye
"'.e.n etmesinden sel tehlikesi ile de 
karşılaşır ve bu felaket kasabay:ı 
her yıl büyük zararlar açmaktadır. 
Bugün Güı·ünli.lJerin h~~atı, ihti
yaçları arasında yer alan bu sel fe
laketini önlemek için yapmaları j • . 

cap eden çalışmaları yapmış ve bu
nun önüne geçmiş bir haldedir. Ar
tık havanın kararması Güriinlüle
rin kalplerinde acı bir yeis meydana 
getirıniyecektir. 

Güriin Sıvasa 190 kilometre m•) 
safede 60 köyü iki nahiyesi vardır. 
Nüfusu 20 binden fazladır. Kasa 
banın her yanında büyiik çalışma 
lar canlı ve faal bir şekilde devam 
etmektedir. 

Kasabanın genç ve idareci Vl! 

enerjik kaymakamı Cela.J. Değer her 
işte büyük çalışmalar vücude getir
diği gibi bilha,;sa köy ve köycülük 
davası ile daha fazla yakından a· 
lakadar olmaktadır. 

Bu gün kasabanın bir çok köy
lerinde köy kanunu ciddi bir saba 
da tatbik edilmektedir. Ve bunun 
da köylü üzerinde bariz tezahürleri 
tabiidir ki göze çarpmaktadır. Ka
saba ile nahiyeleri ve bunlar arası 
köy yollanın intiznmlı bir hale ge
tirmek ve köyleri muntazaman te
lefon muhaberesi ile nahiyeye ve 
kasabaya bağlamak, köy çocuğunu 
irfana kavuşturmak, köy meydan
ları açmak, köy mektepleri yükselt
mek, köyün her bakımdan temizlik 
ve intizamı ile köylünün kültürel 
ve sosyal ve i~timai vasıfları ib 
uğraşmak, onlan aydınlatmak, köy 
kiltiiphaneleri ve okuma odaları 
kurmak ı:ahı:ınınl::ınn arasında yet' 
alan mevzular<lıı nılır. 

Kuabnnın kiifti:iı't'l vaziveti: 
1 • 

Ka~abadR J; t~ n e ür merkezde 
diğerle:ri na~ye \'P l:i)yJ~"dc olmak 
üzere mekteb V<irdır. JJ al kın kül
türe lrnnıı yıldan yıla aduıı aHika~1 
çok faz)arlıı-. Bugün kasabanın vt: 
köylUnün en büyük ihtiyacı fazla 
okul açılmasıdır. Gürün kültür kad-

Gjrtinta genç ve ça 'ışkan 
Kaymakamı B. Celil Değer 

rosunda çalışan kuwetli elemanlar 
büyük faalıyet halindedirler. 

Okullarda kooperatif, Kızılay; 

gençlik teşkilfi.tı ve himaye heyetle· 
ri iyi bir §ekilde çalışmalarına <le
,·am etmektcclirler. Himaye heycH 
çocuklara gıda temin etnıektediı·. 

her yıl faldrleri giydirir. ve gıdasız 
Güründe bu gün kiıltür sahasmd~ 
ihtiyaç olarak hissedilen orta olrn · 
luıı açılmasıdır. ilk o~"llldan mezuu 
olan bir çok talebeler mnli vaziyet
leri dol&yısile orta tahsile devam 
etmek imkanlarını bulamıyorlar. 

Bu yüzden bir çok kabiliyetler sö
nüp gidiyor. Burada bir orta okul 
açılacak o1ursa Darende, Kangal, 
Pınarbaşı kasabaları da Gürlin ili) 
beraber istifadelenmiş olacaklardır 

Gürünliiler memleket çocukları· 
nın orta tahsil ihtiyaçlarını karşıln· 
mak için Maarif Veka.Ietinden bir 
orta okul istiyorlar. Bu da onların 
inkılap ve cümhuriyet ateşi ile ya· 
nan kalplerinin en büyük· vuruşu
dur. Kasabanın sıhhi vaziyeti d2 
çok temiz ve normal bir haldedir. 
Genç hükfunet doktoru Veysel hal
kın sıhhi ihtiyaçları ile yalandan 
alakadar olmaktadır. 

Kışın bilhassa yolların kapan· 
masından her tarafla irtibatı keseıı 
kasabada mevcut olan dispaıı.eeriıı 
'daha gem§ bir hale getiri1mesi ve 
hastaların yatırılması da istekler 
arasındadır. 

Kasaba köylerinde haı. ve kilinı 
işleri ile uğraşan küçük tezgıihlar 
da vardır. Kasabanın iktisadi vazi~ 
yeti de koyun, ziraat ve meyvacılıı< 
jşleri üzerindedir. 

ihracatı, · yapağı, buğday, arpa, 
fazla miktarda patates, pekmeJ:, 
elma ve diğer bir çok meyvvalardır. 

Gürünün her tarafta dillerde 
dL~ştan olan şallarını meydana getir
mek ic_;in tezgahlar her evde hulu
:rn ı ·t ıı ln:~ i.ın ancak 20 kadar te. 
gab ;raJm1~tır. 

refikaaı Mme. fi'~ bugön öile
den aonra Alman butahaııeBind'? 
vefat etmıtıttr. Jıfm&. Loepke, usun 
arıilddettenberi haeta ve teda'Yi al

G~ü~aneKin x~lk+t kaG8ba -

&nın "San Şeyh" m&!H.l'lıkı köyün_ 

den Ka.yıa oğullaı:mdan İın1ail oi

hı Haydar imıinde bulunan. bu a

da-m iddiaya göre "Ordu" da İe • 
met i9miade birini vurdu:ktan aon

N ~hrimize k~m~ıı-. 

ii.la.b ve M:ari.ka. t.ara.fında.n dövöl
dütü; bu ean.ada da sa.çlarınıR 
lcop.anld1iı MfdiaNyle dün Sulta • 

nahmed 1 inei 1Ulh cez.a mahlc&m._ 
sine mUraca.at etmiırti:r . . 

Federasyon r&if-.i Bay İlyas ve bulununcıy~ ·kada.r 1tz para ile da
Bur~a Dağcılık Jdiibü re~i Bay Sa- ha çolc faydalı" İfler yapılabilir. 

Bunlar da küçük mikyasta i-ş 
çıkanıbilmektedirler. Evvelce 3000 
kadar tezgahtan bug\İ!l kalan yu. 
kardaki rakkamdır. Gürün şalları 
her piyasada tutunur ve herkeıı ta· 
r~ındau sevilip alınan bir emtia 
halinde iken gümrük resminin faz1a 
olması ve teşviki sanayi kanunwı· 
dan istifade edilmemesi yü~ünden 
bu hale geldiği de bu işle evvelce 
uğra§anlarm yegane söylediltleri 
konuşmalar arasında not eclilenJer:
dir. Kasabanın en büyük ihti~ac! 
Kangal, Armanam istasyonundan 
Giirüne bir şosa açılırsa mesafe da
ha kısalacak ve GUrilnün ticari va
ziyeti daha normal bir şekilde iler
lemi~ olacaktır. GürUn halkı temiz, 
misafirperver, birbirlerine karşı 
saygı ve sevgi besliyen insanlardır. 
Kasabanın kUltUr ihtiyacın. karşıla
mağa çalışan bir de odasından balı· 
setmeden de geçmiyereğiın. Burada 
bulunan kitaplar ve gazeteJer, 

tında idi. 

Berberler mektebi ted-
risata b•fllyor 

Bir müddettenbel1 bina&ı~bk 
•.,üz ünden tedril&ta davam edemi-
17en "berberler meki;$bin•" oemiy9t 
.-em bir yer ıbnlmuttur. M~kteb 
1tlivanyoluııdaki müşterek eanaf ee
;ıııiyetleri merkezi bürosı.mun üst 

atıııa yerleşeca.ktiı·. 

l_ eimdilik mektebe ~o t&J.eb·e alı· 
!tia.c.ak 'f9 bu ıniktar ileride arttırı
.~t.ır. Me.kt.b i§.hı hazırlanan 
ii~~tlh. te.frfşlne başlanmıştır. 

1~QıCQ;~~l ~ntınıtizdeki hafta tç.in
d ·- ---:; · ~m uuıulmaktadu-. 

.:.:: !-.-.;~ 

t&m.ail oğlu Ha.ydar düR p.olis 

tuafmd&R AsliTe 2 ine1 ceza. mah
kemesine te&Um olunmuştur. 

Muma.ihry-tq bn.disine isnad 
~1unan ciırmü tamamiyle inkar et

miş ve b-Oyle bfr adamı tanımadığı. 

~bi vurma.dığını da söyl-emiştir: 

Mahkeme; kendisinin "Ordu" 

ya Jl~~:ilmesilli ka.rar~tırmıt -

tır-

DeBpina.; hlldmin h11suruna 

~lince elinae iıtina. He tuttuğu bü

yilk bir tutam aaçı hakime uzat
m14 ve &0nra da batJını goo~rerek: 

- i,te 'bu iki kadının bıa~ımdan 
)'oldukları &açlar ... Ve i~ i!~;;ız; 
.kabak kalan kafamı... 

Demi1'til'. 

Muhakeme ıonuııda her Ud bı
dını da 25 şer lira para ce1;uma 
mahkOm olunmuşlardır. 

KUçUk kızı iğfal mi etmif? 
Fatihte (}turan Hakkı i&minde 

biri ayni evde beraber ikamet eto. 
tikleri 12 yaşında.ki Me8ude ismin
deki kızı iğfal etmiş ve dün 4 tlncü 
sorgu hakimliğine teslim edilen* 
tevkif olunn;ul}tur. 

imden, bu gibi n.a.ho• Taziyet~ri n 
idari karı~ıkhk:lan ya.kın bir iı11tik
balde daha iyi bf r şekle .koymalarrnı 
bütün sporcular b&klemekıtedfr]u. 

Uladağa, bilhas~a ilk d6fa l'i
den bir ~porcu için en yorucu n 
eziyetli kısım, karaevleri He otel 
odasındaki me.1Jafedir. OtobiWe.riR 

ıiOn merhal&si olan Kuahelenden 
ssnra kayakları takip v• oteM ka
dar çıkmak llzımdtr Jd, oo d.e ace. 
milı~ri n bilhaMa bayanluı çok 
y om1-aktadır. 

A Vl'Upa dal iatMyonlarınm h-e
men hepsinde kananılan telef&r:i -

tin (havai ·hat) kafi tahsis.at l>ulu
Ruı· bulunmaz Uluda.ğa. diaı yıapıla
caiı mevzubalı.fa ise de, tahsisat 

1 - Bugiinkli kıayak evi ihti
yac.a klfi gelmedfğJnclen, ikinci 
bir kayakevi in~ac;ı elzemdir. 

2 - İc<ibınd~ Bursa şehrinde 
kullanılmak ii~re ·alınacak ·bir 

kaı· temizleme makfn.~.ile ,oRe te
mizlenJrse atla çekilen kızaklar 
veya otobfüılerle otellere kadar ko
htyhkla gidilebilir. . 

Her iki .,eklin tahakkuku ile 
Uludağm daha ziyade kal..iıbahk 
çı.kacaj'ı muhakkaktır; billuMısa i
leride telefeMikte yaPJ1'M& ryi bir 

idare w ·k~v~tlf bh· pı'ıo])fl!and& 
Ue burasının Ba.lkanla.ıın en güz~) 
da~ sporu istMy<mu h.alini alacağı 
ve lwmşu mel'iılek<!ıtle.rdtm çok ,.y 
yah cel'bedeceiine iüphe :yoır.tur . (Sonu 7 inci ~yfada.) 



. 10 ŞUBAT lt3f ~········ 
eneral Kizım Karabekirin Hatırab 
BQYOK HARBE NASIL GiRP.iJÇ fF 
· C,ğazları Müdafaa 

Bu İş için Avustury~ J?o1!anmasının 
Bile Gelmesinı ıstıyorduk 

n-1.! l -8 g.,azları Kolaylıkla işgallerine Ve 
-.uuşman arın o . D · K d. 
11A ._,,. t• ··in Bile Tehlıkeye üşmesıne en ı 
ır.ıevcuaıye ımı-'- Ol b ·ı · d · L ? 

Elimizle Naaıl Sebep ..... ~ .. ,' ır '". 

ç.nakkale harbini e11nlanclıran bir tablo 
3 - Birinci ve ikinci maddelerde

ld !enahltların husulüne müsaade 
etmekle; lngliz ve Rualann boğazla· 
n kolayca işğallerine ve mevcudiye· 
timizin bile tehlikeye dtişmesine 

kendi elimizle nasıl sebeb olabili .... 
dik? 

. 
sıra Enver paşa~a. gel~~:: Yazan : General 

paşa ile muhaveremızı, m 
lfiŞeleıiiıii kendisine söyJ~m. O, ı 

: . yan dinliyor gibi geldi. Zihni Kazım Karabekır nı _ ldu Aklıma daha iyi bir hal L-.::=::.:.:.:--=.~------.. meşgu . d" . ·· ı ken ısı· çaresi geldi ve onu şoy ece 
ne söyledim: 

- Paşam! Liman pa.~a !,arın 
beni de Bandırmada dörduncu ko· 
lordu mancvrcsine götüreceğini teb
liğ etti. lhtimal şu n~ik. zam~~r
da birkaç gün zatialılerıne vekilim 
fortrak vermek zaruretinde kalacak 
tır. Bunun için bir muhtıra ~ibi ya· 
l'ın hareketimden evvel takdım ede· 
Yim. 

~nver - Pek ila yaz! Fak~t bu 
'Alnianlarla pek nazik bir vazıyete 
girdik. Şu seferber vaziyetim'':: 
:ıterifler bi3e para verme:aae dahi 
)imiz haraptır. Bundan bafka bu 

t&damlar gemileri boşaltıp gi= 
.bile bunlan nasıl kuııamrıs..:.,_._1 .. 
IJ{Uslar harbı kazanırlare& umuu
lıesap görmeye geleceklerine hiç 
~ıılie etmiyorum, ıae yapacaklan& 
~ri Almanlarla kırışmakhğımıı 
dan evvel yapsalar. Donanmayı Çl• 

karmaktan menedemeyis. ÇtlDkll 
~Rusi&r boğaza torpil dök•. ve bl1' 
teşebbüste bulunabilir. tnglizler de 
Ruslar da isterlerae ııarmaraya bir· 

lkaç denizaltı gemiei sokup Yavusa 
bir suikast yaparak Sinop vak&BlDa 
llaziı c yapabilirler. Donanmamızı 

1 tensik den tnglizlerin Rus donanma• 
1 
ıında olmadıklarını kim kestirebilir 

1 Sen Bulgar- Yunan taanıızlan ~ 
·kında ne yapacaksan yap fQ&t J8. 
: tıhbarat tu'be8i mtldUrtl oldutunu 
:da unutma. Hareklta ve sonra daha 
·mühim olarak devletin eiyuetme 

-43 -
Almanların arzusu veçhile hw

fazla kalmıyarak çekilip gidecekleri be girmeyi kabul edersek: 

tabiidir. Şu halde: Gerçe Karadeniz nakliyatmı sek-
1 - Donanmamız harbden ev· teye uğratarak ve hudutlarımızda 

velki zayıf vaziyiyetine düşecektir. ve Rua sahillerinde daha fazlaca kuv 
Halbuki biz boğazların müdafaası 

vet tutarak Alman, A vusturyalıla
için Avusturya donanmuuun bile ra yardım etmit olurduk. Boğazla-
gelmesini istiyorduk .. Şimdi elimizde dre . d azaltma 

. indirebilir nn müdafaa ku tini e -
ki iki ıemiyi nasıl hiçe • lllll olacağımızdan mukadder&~ 
dik? .mı Sefer· . zı da kendi elimizle tehlikeye koya-

2 - Bük1imet paras ' 
klemek iJDkiıvnzhğı IÖY mazdık. 

ber halda be . ek Fakat: 1- Balkan yolu açılma· 
le dunun hazeri ~azıyete .::,_çm dan cephanemiz biterse ne olacak? 
bile kolay bir il değil~ 2 _ Hususile 1tJIAf kuvvetleri 
lekette mütlıil asa d '11...1-- fazla yUkleninıe ne olacak? 

ı:L•-- •ey: aa aça• .,._ 
ya~pr....-• Gerçe bu il Enver paşanın bana 
1- lifdi. ihtar ettiği gibi istihbarat 1Ubesi 

mUdtırtl olan bir erktııı harb binba-
pmım ne vuifelert arasına Vt! ne 
de allhiyeti arasına giren i§ler de-

lildJr. Fakat her iki halde dahi kar· 
ıııı .. capg telalikeler insanı BÜ· 

Httan menedecek kadar da clehtet· 
ildir. Bunun için lk.iai ortuı aklıma 

&'elen fU flkkı eleun Enver pqa söy 
liyerek belki bir yardımım olur dif't 
ttU§llndtımı 

1-Almanlarla ipi koparmadan 

mtımldlnae busUn yarın diyerek Rus 
taarruzlarının neticesini görmeğe 
eaJıpnak ve bu esnada donanmamı

IDl Karadenhıde dolqmasını ve bu 

anıretle olsun Rusların serbest nak-

SERBEST FiKiRLER: 

ilk Terbiye 
Bizde yavrularımız için bir (Ço· 

cuk haftası) ftl'dır. Bu yedi gün 
içinde bir çok kıymetli doktorlan· 
mız, bilgi ve terbiye btlyUkJerimlz, 
küçükler için f aideli ve öğütltt YU1-
lar yazarlar, en ideal temennilerde 
bulunurlar. 

Fakat bö& bualar yarınki llOll

yal toplulujwnuzmı tam " att
keınmel birer hUCl"Mi olacalı olan 
yavtulanmıa içba nekadar vertmll 
olur bilmem .. 

Her halde öyle zamıederim Jd 
vanlmak iatenlien gayelerdea mü 
birer hakikat olarak kahr ve yan 
yanya noban netiee verir .. 

Çilnlı:U; çocuğun terbiyeei w ı.,. 
kunı, tem-.yilllerinin (iyi) ft (gtl· 
ıel) i gaye edinmesi onları Yetiftl· 
renlerin soeyal bllnyeaile beraber 
yUrUye oldujundan daha ziyade 
çocuğun içme 'mlerini açdıjı mu
hiti canlandırmak ve tetkik etmek 
lizımgc'ir .. 

Ancak aile enmuzeçleriııi tetkik 
ederek verilecek hUkUmlerdir ki bi
zi çocuk terbiyesi hakkında en doğ. 
ru bir metoda ve kanaate sahıp ln
lar. 

İşte bu sebepledir ki ben bura
da; yarının vatan ve uluırunun mu
kadderatını omuzlarına yüklediği 
genç ve gürbüz olduğu kadar sos
yal bünyesi sağlam nesli yetiştire
cek anaların -bugünkü genç kızlı
ğın. çalışma ve yaşama sistemin" 
temas edeceğim .. 

Malümdur ki bizde aile hayatı 
hemen hemen nev'i şahsına mün
hasır ve türlU tUrlUdür. Aile teşek
küllerinin böyle zümrelere ayrılma· 
sı: 

1 - Birbirlerile temas etmleri. 
ne mani olur. 

2 - Kültür birli~nin tecanüsü 
nü temin imkanı güçleşir. 

3 - Bu gayri mütecanislik heı 
türlü kabiliyetleri baltalar. 

BütUn bunlar neden ilen geli
yor diye düşündüğümüz zam:ın l 
evvel aklımıza gelen şey; iptılii.Iar 

ve bunların başında da henuz ımti 
sas edeme<liğimiz (moda) oluyoı· 

Bu; bizim karakterlcrımiz üzeriııd 
okadar menfi bir te ir yaratmıştır 
iri teli.kkilcrimiz giln geçtikçe id" 
ta uçsuz bucaksız bır enginde ser 
serileşmek istidadını gdsteriyor. 

Ve bu menfi tesirle biz; asrııı 
baş döndüriıcü ve gUnden güne in 
cclcn zevklerine uyabılmek için al · . 

ka gösterenleri (makul dUı;;bnüyor 
diye takdir ediyor, dtğcr taraftan 
hayatlarının he~ecanlarını ancak 

sıcak ve basit yuvalannda tatmiıı 
edenleri hakir görüyoruz. 

Bu suretle pek tabiidir ki muh 
telif tip aileler icerisinde yetişen 

yavnılann birbirlerifte karşı görüF. 
telikkileri değişik oluyor, bunuıı 

neticesi olarak ta yann iç:n bekit' 
diğimiz verimli netice t.nakkuk et 
miyerek fena bir kabiliyet knzanı 
yor. 

Binaenaleyh her şeyden evvel 
bu aile tiplerini ayni hi"rle yii~ 
rütmek çarelerini düşünmek yap•
lacak işlerin b&şuıda gelir. 

Netice olarak; çocuğu yannki 
mevkiini benlı'Meterek yetiştirmek 
için: 

1 - tçinde bulundutu aile ha 
yatını tetlclk ve ıslah etmek, 

2 - Aile ha)llatında hllrim o
lan temaytlllertn nelerden ibaret ol
dufunu bilmek tetkik edilecek en 
mühim ftd noktadır. 

Hastalıklar Wfhis cdildtltten 
sonra konulacak tedavi usulleri llil! 
ftlpheeiz topluluk hayatımızda dU· 
senli, bllgill, hareli iyi zümreler ya. 

ratacaktır ki, bunların hepsi kuv. 
vet ve varlığın bizzat kendileri ola" 

'ait işlere .kan§Dıa. 
Gece sabaha kadar da evde u

Yudum uyuıtıadım yine vaziyeti dtl
IÜndüm Bir klğıda fayda ve mala· 
ZUrlan irat masraf gibi ild taraflı 
BlralaBım. Aklıma geldikçe : 

eaktır. 
liyatına Mitte vermek ve sahillerin- Hihamtdit'n Vuri. 
tıe fazla kuvvet tutmaya mecbur e- l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!ı'!~!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!I!! 

~aparak muvazeneye uğr8'IY 
Su aralık harbe girmeyi kati olarak 
'l'eddederek ilk baharı bekliyeceğiz 
i!esek ne olur sUtUnuna ıunlan Y.&%
lını · 

A wsturya- Macartstan cephesi 
inhilal ederse artık Aimaniarca bo· 
laııann açık veya kapalı vaziyet· · mumt harpte Sheyfl ilk d~ ~ 
ilin ehemmiyeti kalmıyacağındaıı. ve dOpaan liSaple ıehit 
bu zamana kadar bekleseler dahi bu geç: Malili• Ma.tafa Necip 
'~~>:ette artık aıemleketimizde 0 

ltilmemelerinl temin için de Odesa 
l&hillerine asker çıkaracağumzı pra 

paganda etmek. Fakat kara Rus 
ıulanna yaklqmıyacafına ve har

bi kendi açmıyaa.fına dair yeni

den Amiral Şusondan el yazısiyle 

•skerlik t•ref ve namus üzerine ıöz 
alma:k. 

Buna muvaffak olup bu kl§ı ge-

çirmek bisim için pek btıyUk bir ka· 
zanç olacaktl. Harbe girsek, Alman
lann .kıp beklemiyerek Enveri bü-

yük mac&&"&laı a atiı1!kliyecek'erin
den korkuyonlum. 

1 - Harbe girilsin girilmesiıı 
Bulgarlann vuıyetl acıh111ya ~ 
dar aleyhimbe EuJıar- Yunan ınU.,
terek mesaisini kabul ederek bofaz· 
lar cıvanndan altı kol orduyu ek8ik 
edemlyecefimizi Alm&Jllara söyle

yerek harbe girmekle girmemek a
rasında bUyUk lııir fark olmıyae&tmı 
anlptmak 

(DeYar.-1 YU') 

MÜHiM BİR MESELE 
Maarif Sistemimizin 

Noksan Tarafları 

Geçen gUn Maarif Vekili Bay 
Hasan Ali YUcel'in gazetecilerle bir 
mülakat yaı1tığ1m işittik. Muhterem 
V~kil bu mülakatta öntimüzdeki 
aylarda .toplanacak Maarif Şurası 
için btiyilk hazırlıklar yapıldığım 

bizlere mü;1e1edıler. Ben bu yazıır 
da Maarif şurasını yakinen aliı.k. 
dar edecek iki şeydm bı:ı h edcceğir 

1 - 'Tahsil yapamjyan bakım 
2ız ve kimsesiz çocuklar. 

2 - Çocuk istidadlstn. 
Tahsil yapamıyan bakimsız v 

kimsesiz çocuklar me~clcsi: üzerind 
ehemmiyetle duııılması icabeden 
bir şeydir. Bence bu ış bugün bir 
memleketin davası ndded.ilnıt'lidir. 

Çünkü memleketin istikb.ıli iyi yeti· 
şip yetişmemesi Tıc kaimdir. Sokak-
1.ır<la pejnıurde kıyafetlerle gordü

ğümüz bu gibi J;ocuklar ne;,adar ha
zin bir manzara teşkil ederler. M"k
tcb çağında olnn bu çocukların bir 
kısmı istcmiye ı temiye hırsızlığa 
alı tırılıyor, direr bır kı~mma d 
aileleri tar. f ında..-ı profesyonel dileı 
cilik sanatı ogretıliyor. Son zaman· 
Jnrda. bey z zehır tan• r, müşten
lerini çogaltmak ıçın, böyle çocukla
r ra ı olarak Z<'hire al tırıyorlar 
saniyen sanısta buıılann ta\ assutun 
dan istifade ediyorlar. 

Ferden birer kabiliyet olan bu 
çocuklar himaye edilmeclikleri için 
vakitsiz sönüyor ve memleket için 
biıyük bir tehlike tcf}kil ediyorlar 
Mahkemelerimizde bunlara ait yüz 
lerce vuka cereyan ediyor. 'Jeçenler 
de bövlc lıir çocu!?ıın, yatacak yeri 
olmadığı içın, hı ınaneye sevescv" 
gittiğini gazetelerde okuduk .. Bu gi
bi müessif hallerin tekerrüründen 
müteessir olmıyacak hicbir vatan
daş tasavvur edemiyorum. Bugünün 
bil} ·leleri dUnUn çocukları değil mi
diler. r-unlımn içinden yarının bi•
yük bir kumandanı V"'Ya ilimi çık
mı~ ucağını kim iddia edebilir? Şim
diye kadar llyıkile tetkik edilmiyen 
bu meselenin toplanacak Maarif şU
rası inin iyi bir tetkik mevzuu ola
ca~nı zannediyorum. ÇtinkU bu 
memleket; bugüne kadar bakımsız 
ve istifadesiz kalan yer alb servet· 
lerinden istifade carelcrini ararken 
aziz vatan çocuklannı hiçbir suret
le ihmal edemez. Bilha1Ba bizim gibi 
fazla nüfusa ihtiyacı olan milletler 
için bu hal en hayati hir iştir. 

Coculc iatidatlan: 
Bu hal her a.ile çocuğunu pek 

yakından meşğul eder: Zamanımı· 
mı ruhiyatc;ılarını yakinen alakadar 
eden ve dUşündUren bu mesele; ma
alesef bizim memleketimizde tama.
men ihmal edilmiştir. Bu vaziyet ge
rek maarif proğramlanmızın iyi 
tertip edilmemesinden gerekse ehem 
myeti bugün lc;in haJl epeyce takdir 
edilememesinden mUtevellitc:Ur. Bu
nada Paskalm meşhur bir sCSzlhıil 
tekrar edecetlıa: (Hayatta kendine 
bir meslek eeçmek en ehemmiyetli 
bir i§tir. öyle iken bu il rastgele ya. 
pılmaktadır.) 

Bu yazımda; Strasbu!'g tıb fa. 
Jdllteel profesörlerinden Dr. Pol Şa-
vinyi'nin (çocuk istldatıan) ıdJı 
eaerfnden istifade etmefe çah§tun, 

Bu kıymetli eser lisanımıza mu. 
aD1m Bay Mustafa Ieıksal tarafın. 
dan güzel bir islftb ile herkesin an
byacağı bir tekilde tercllme ••tilmie 
tir. Bizde ilk ve orta tahsil Jn•· 

ramlan ısJllıa çok muhtaçm. Bu 
müeaseseler çocuğu el sanatıari ile 
ali.kadar ohmyan mekteblere ~ 
tırmaktadıı'. Bugün bizim en DObau 
olduğumuz ,eylerden biri de ktlçük 
sanatlardır. Fabrikalanmız da bu 
ihtiyaçtan dolayı birçok ecnebi tek· 
nisyen kullanmak 'llf'cburiyetindedir 
Sanat mekteblerımizi u bil olduğu 
kadal' çoğaltmalı ve ısl!h etmeliyız. 
Birçok ailelerimiı çocuklarının kabl 
liyetlerine bakmadan onlara zorla li· 
se tahsili yaptırmağa çalışırlar. 

Sebebi gayet basit- lyi kotü bır 
şahadetname aldırıp hükflmet kapı
sma çırak etmek. Onlar nazarında 
sanatkar olmak adi bir insan olmak 
demektir .. Kitaptan şu parçayı Qku
yalım: 

(Dört yaııımıza dikkatle ba11ın
ca bir sürü yanlış meslek seçme kur 
hanlan görürüz. Bunların hayatları 
pişmanlıklardan, tiksinmelerden, de 
vamlı muvaffakiyetsizliklerden ö
rtilmü tür. Bu okadar çok görülen 
!>ir haldir ki bu kitabı okuyanlardan 
bir çoğu kendilerinin de bu kurban
lardan ofdukJannı anlamakta güç
lük çekmezler.) 

BugünkU imtihan şekilleri de 
çokçocukların kabiliyetlerini tayin
den r.ok uzaktır. Şu satırlan bera
ber okuyalım: 

(Bir adamın hayatı içtimai Yeri· 
minin meziyetlerine bağlıdır. imti
hanlar ise bu meziyetleri ortaya b') 
maktan çok uzaktır. Ferdin karak
terini gereği kadar gösteremesler. 
İmtihan yalnız bilği ister. hayat ka
rakter mczıyetleri ister bunlu çok 
ayn şeylerdir. meslek kabiliyetleri
ni tayin için pratik kaideler 111Dlar 
olmalıdır. 

1 - Her hangi bir mesleğe, her 
hangi bir çocuğun, bir gencin kabi
lf'yeti var mıdır, yok mudur? 

2 - Bu mesleğe yol açan imti
han yarışlarına hazırlanmak gtletl 
ve kabiliyeti kendisinde var mıdır?) 

Çocukların kabiliyetlert, kttçtık 
yaşlardan itibaren, hocalar ve aile. 
ler tarafmdaıı kontrol edilmelidir. 
Bu hail çocuklara ıhsas ederek \en. 
di kabiliyetlerini tayin ettirmeliyiz. 
Aksi halde onlan bqı bot bir bey. 
lir gibi tahsillerinin sonuna kadar 
buıüunak girecekleri mesleklerde 
~bir fayda beklenemez. :.A.lelAceJ. 
seçilen bir meslekten fazla ne bek· 
lenebllir? 

Bir ferdin mesleki kabiliyetini 
anlamak için iki 19ye çok ehemmi1ft 
vermek IAzımdır. 

1 - Sıkı bir vücut yoklaması 
2 - Sıkı bir akıl ve tahsil yok

lamasL 
Bu ikinci yoklama ruhun bü.un 

kuvvetlerine alt dlacak, hele ruhi 
Arızalar iyice elenecektir. ~m 
vasıflan, melekelerinin eerpDme, .bü
yüme dereceleri, karakterin hali, ah· 
lik değeri meydana çıkanlacakbr. 

Muh.terem profeeör, Dr. Pol la· 
vinyi'mn bu JwautaJd fikirleri tu
durı 

(Çocukların, gençlerin, yetipen 
lerin meslek kabiliyetini anlamaJr ne 
bir psikologun, ne bir pedağonun 
tek bnşııı y. pabile i bir ış değıl· 
dir. Bıınl r el l ,·erseler de, IWrl 

ayrı ldıkl ı n lıct'lN i b'ı ı tfne.. 
ler d yııı i.:i •. y l'apan r. 

• ÇtlnkU ı in (ioktorluk tarafı ıa. 
aanıile onlann g Und n Uç~. 

Clema7at&ea,,_.J 
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Temsil Meselesi 
Sord~ 

lğr~nç Kadın!. 
- Sizin liseden. 'hu aeae JnelWl 

olaoaklar veda müsa.meresmd4t D9-

t1 teauril edecekler? 
- O kadar aradık, temsil ede

bil~ğimia bir piyes bulamadık. 

tşte bu temsillM, bu piyesler her 
yerde oldufu cibl Halkevlerinde de 
o,yuanıyOI'. 

Halkevi tam manasile halkın 
evi olmabd1:1'. Peki şimdi 3öY.le so· 
rahm. 

Tefrika No. 28 Yazan: BEDIT ESEN 

·- .. ı 
VI' - -

Yazan : Cevad Tevfik Enson 

•' KarŞımdakı aaamın teessürden 
gözleri yaşarmış, zafiyetinden yüzij 
sararmış, asabi hareketlerle tüylerı 
ürperten hikayesini anlabyot'du: 

- Kı.ı.nm uşağımla kaçtı. Haya
tımda buka.dar acı bir güne tesadüf 
etmedim. DüşUn bir kere... Bir u-
1şak ••• hemde mendebuı bir uşakla 
kaçtı. 

Arkadaşımm anlattığı \'e insa
nın saçlaı mı h'av!iya dıken korkunç 
hikayesınin hulasasını dinledikte".l 
sonra derhal cevab verdim : 

- Arkadaş! .. Mademki me.seb· 
nin içinde kadın var .. Her şey bek 
lenebilir. Bu mahlfık paşa ile de ev· 
t nir- böyle mendebur bir uşakla d.ı. 
kucar ..• 

Arkadaşımın kansı yüksek b1:-I 
eılenin kızı idı. yı tahsil görmem .. · 
... ıne ragmen <·ok yti.ksek nıuhakeme
l bır kadllldı . • \.z çok hayatını na· 
musiJe kazanan bir adamla eYli ol
ma&ından, kendisini cok mesut ad
aett1ğinı mulcaddit defalar b:ın.ı 
soylemişti. Nasıl oluyor da .. bu ka
<lın bl)yle aJı:ak bir adamla kaçıyor? 
l i~ e düşünüp dururken: .. Aı kada wı 
ncı <lcı hayku dı: 

Anhyoı um._ • 'en de herke.; 
gıbı ınanmaJt i~ tcmiyorsun. Ben dt 
nın gibi inanmak i~temedim .. Fı· 

kal ·.,~leı imle gôrdiiın. ı:.vet yin·· 
en n de .ı n dognı ! .. Kaclından hor 

sey bckknir .. H le böyle okak ruh· 
lusu oluı. ı. .. 

Asabi. •etten cigara~ını kemiri· 
} {)l" kan ç:mag-ı .Kdzleı iııi .efü:leri
mc dikmi.? ... 

bir adam girdi. Şöyle sağma soluna. 
bir bakındıktan sonra. tavla. oynıya.ıı 
ların başına dikildi. Zann mütema
diyen akı:ıiliğinden kudururcasın'l 
sinirlenen adam bit denbire ayağıı. 
kalkarak: 

- Ulan! .. Ne diye ba,1ımda eli· 
kiliyorsun? Sen kimsin! .. 

- Bana Bitirim ömeı derler ... 
- Sen Bitirim öıner isen .. Beıı 

de Azrail Hilmiyim-.. Arkada.-> bura· 
sı Zoingomııı ahırı değil olur ohıı·du
ğun yerde. Dedi. Adama biraz öte-
de duran sandalyayı gösteı·erek I 
kahveciye seslendi ; 

Azra.ilden Bitirime bir kah\'e ge· 
tir! .. 

Kahvenin icinde ses sada kesil· 
mişti. Anlaşılan bu adamdan herk > 
Azrail gibı korkuyordu. 

Kahveci . abırsızlandığınu hi~e · 
dince: 

Hilmi biıaz 
~~skndi. 

gelsene... Diye 

Yanın saattanberi etl'afını gör· 
miyen adam, zarları bırak;ı.rak tez
gaha yana~tı. Kahveci beni göste
reı-ek bir seyler fı..ııldadı. O da d~r-

1 
ha.1 ce\'ab verdi: 

Emredersin ağabey ... Rııyu· 

nın beyim! diyerek yol göjterdi. 1 
Çay parasını bir tiirlü kabul et

ıniyen kahvecı bizi kapıya kadar u· I 
ğurladı. Eline ~ıkı~tırdığım iki li
radan hız alan adam kendi kendine 
hem başını ı;allıyor .. hemde mırılda
nıyordu: 

- A ne kadar m\lskfilpesentei- · 
niz. 

- Neden? dedi. Si.z söyieyill de 
onu temsil edelim. Hem ben :si&e 
(temsil edebileceğimiz bir piyes bu
lamadık) diyorum. (temsil etmek 
için piyes beğenmedik) demiyorum. 
Galiba siz erkek mekteplerinde kız
lara mi verilmesinin yasak olduğu
nu bılmiyorsunuz. Geçen gün hoca
nuz söyledi. Hem erkek mekteple
rinde kızlara rol ·"el'ilmesi, ve hem 
de erkeklerin kız rnliine girmesi 
yasakmı..ş ... Onu ı:ıf>yliiyordum. l İs· 
tikl§l ) piye:.;indeıı başka içindP. 
(cinsi mahrem) olmıyan 'piyes bu
lamadık. Şimdi biz de bir cal'e ola
rak ne yapalım diye clü~ündük. Mu
allimiınizle şu kaı·arı Yerdik ( ...... ) 
piyesindeki kadın roliinü erkeğe <;e
virPceğiz. Ne dersiniz siE. 

Ce\'ap verme<iim. yalnız derin 
biı· iç çektim . 

Evvela }liyes cemiyeti ifade e
der. Sonra cemiyette iki cins var
du·. Fakat bu ikilik flzyoloJik ola
rak kabul ~dilir. Sosyoloji bakımın
dan bu iki cins arasında hiç fark 
olmaması liizımdır. Buna 15 yıldırn
beri manıyoruz. Cemiyetler müte
kabil cin:>lerin uyu:ınıalanrun yeku-ı 
nudur. En küçiik birlik ailedir. Bu 
suretle rin~lerin rolü cemıyetlere 

de girince hundan başka manalar 
cıkarma.mahdır. Yeni iş bölümünde 
kadınlı:ı erkek arasında hiç fak yok
tur. Kadın da. erkeğin yaptığı bü
tiiıı isl~ri yapabilir. Bunu tekrar 1 

etmeğc bile lüzunt yoktu. Ne ise, 
kadınsız ceAliyet yoktur. Cemiyetin 
ayna~ı olan riye~i.u kadın~ııı; olma
dığı gibi. 

- Olursa ne olur? Ne olacak 
talebenin de evi olur. Netekim olu
yor ve temsil kollarında erkek ta
lebeler, talebe ve i§ci kız ark_adaş

lariyle çahşıyol'lar. Bunu hepimiz 
t.abii görüyoruz. Öyle i,.;e: 

Mekteplerdeki müsamereler ile 
Halkeyleri temı;ıil kolu müsamet e 
leri arasındaki fark nedir? 

Erkeğin kadın rolüne çıkması 
sakil ve soğuk. Bunu kabul ediyo· 
rum. F'akat bir türlü muallimler ne
zaretinde kız talebeye rol \'f~rilme
mesinin hikmetini anlamıyorum. 

Eğer bu, kızla erkek talebenin 
münasebetlerinin zecri tedbirlerin· 
den ise rnua llimlerin talebelerine 
kuvvetlei bir kat·akter ve iı ade ve
ı·emediklerini ifad eder. 

Şimdi soruyorum. 
1) Bu yasağı koyanl~r 'l'üı·k 

gençliğinin muhtelif cins üzerinde
ki zaafını mı gorınii~lerdir. Eğ-er 

bunu gördiiler:>e kabahat kimdedir? 
Cevabım ben vereyim. 

Böyle bir sey yoktur·. tste muh· 
telif mekteplerimiz ve iste kız ve 
eı·keğin bir arada çalıştığı Halk('\'· 
leri. 

2) Her hangi nıuharriı·in eı;eri

ııi lııh?'İf etnıeğt> kimin h,ıkkı rnr
dır. 

••• 
Eğer kadınla e1kek ayr,lığı ha

yatın her saflıasında kendini gü3. 
termis olsa idi bu yazıyı Yazmaz 
dım. 

Fevka.lid~ mana:-:ız o~"' ıı bu ya
sak kalktıktan sonra b'rhirine ya
km kız ve erkek mektepler inin spor 
müsabakalar ve birle!'ik tl'rnsi11eri 
gençlerimizi hayata hazırlar ve ka
rakterleri üzeıi.nde iyi tc!:lir yapar 
kanaatindeyim. FER ALP 

Aylarca. çektiği izbrab, kanını 
kendini onların uğruna bukadar har 
caması yetmiyormuş gibi neredeyse 
kendini suçlu çıkaracaktı .. üstelik 
inanmadığı mazeretlerden sonra ken 
dini nasıl aldattığını anlatıyordu. 
Güya onu unutmak istemişti .. ken
dini niçin unutmak istiyordu? onu 
aldatan, ona ihanet eden, kalbi bir 
an onun sevgisinden bosalan bir 
ka:lın değildi ki.. 

Bir an, seven kalbi kocasına hak 
\'ermek istedi. ızini kaybetmiş, bu
tün ümitleri oı-tadan kaldırmı§tı. 

Senelerce bir rahib hayatı sürmcğe 
onu mecbur edemezdi ki.. Nebil ya
lan söylemezdi. Şimdi nasıl onu unu 
tabi imek için kirli km:aklaı a ;..tıldı

ğııu ~öyliyorsa C\•velce de fena bir 
münasebeti olsaydı bu münkesir ha
linde içini döker, ondan af ve tesel
li dilenir,.1i. l\end;sinin nekadar bü
yük kalbli olduğunu Nebil bilird:. 
Bilirdi ki aldanmaktan ziyade doğ
ruyu ö:';rreıımeği tercih eder, scvca 
kalbile suç1aıı affedeı, fakat alda
tılmaktmı nefret ederdi. 

Yaı abbı ne taw emellerle cor.uk 
denecek yasta kendini bu eller·e le\' 
di etmiştı. Biitün çocukluğu. gen~ 

kızlığı bir anda gözlerine doldu: 

Zengin degilkrdı. Bahası miite 
\•azi bir memurdu, om.~· d~arıdh 

geçmişti. Az ka7.ancı iki yerde e\• 
gedndirmc~e müsait <leğilc.L Hemen 
bütün <'ocukluğu aıuıcrunden uzak
la geçuıisti. T .. hsilini yapabJmek i
c:in halilsının yan:nda kalıyor, ta
tillerde onı:ırn gıdiyordu. Fakat <>· 
kumak i('.in <>kadar büyük bir aşkı 
Yardı ki kiıçiik yJt~Uı bi.ıtL:ıı Nene a
nacığınfüm uzak kalmak onu y.ldır· 
mıyordll. Talii bu yüzden ona hlç 
glilmN.ti. Bir stiril ailPvi sel-eoler, 

buhranlı günleri o zaman gP.,miı:ıtı. 
Gece odasına kapanır uyumadan. 
saatlerce ağlar, ynzılar yazar :.>.ilesi
ne isyanı bile düşünürdü. Falrnt mu
hc:.fazakılr ve hakim ferdler içinde 
o da birçok şeylere iuanıırnk yeti.i
mişti. Sonra ya~1, bukarl r büyük 
bir silkinmeyi yapacı:.ılr kadar iler
lemiş değildi. Hinıayesizlig-iıı kor· 
kusile itaattan başka elinden bir şey 
gelmiyor, bugün iztırablannı coş

kun haddini kağıtlara döküyordu. 

Büyükleri, onun yazdığını ria ha· 
bcr aldılar .. 

- Böyle scylerlc kafanı doldur
ma .. Bunlar sana yakışmaz .. diye 
önüne flikildıler. Medit iyi yazıyor
du. Hocaları ve bazı yazılarını oku
yan şayaui ıtimat kimseler istikbal 
.çiu çok seyleı vadettiğini söyler
lerdi. 

-Bırakın bu istidadı olsun kôr
letıncyin .. diye yalvardı. Fakat sıkl 
bir kontrol altına alınmıştı. böyle 

(muzır) şeylerle uğraşmayı bir geng 
kız için tehlikeli buluyorlardı. B"r 
iki hikayesini neşretmek için ba .ı 
ahbaplar teşvik ediyorlar. Medit ca ı 
atıyor büyükleri: 

- ~ E\'lensin de ne isterse yapsıı:ı 
Şimdi olmaz. diyorlardı. 

- Suç mu? Ys.-n yazmak kaba· 

haı mı? Bunun için beni almak ist& 
n.iyeceıt kadar kafasız bir adamla 
e\•lenmem ben zaten .. diye sızlandı. 

- isyan ediyorsun. Büyüklerme 
karşı koyuyorsun. diye alnına bir 
ilaatsızlııc damgru.-ı vurdulıır. Adeti 

aile içinde kredisi bozulmuştu. Ye.· 
şını nazarı itibara almadan çocuk 

gibi azar işitmeler, daima itti.ham e 
den bakıslar altında eziliyordu. ~.J n ık• hi•: <.lü tinınc-.. Som ı 

benim akib ·tin'<.' uğrarsın .. Aklıre, 
l,açu·m:ıl' frı.et·cyim .. Dedi ve uzak· 
], " . 

Hey gidi dünya ht?y! .. Deme~ 
bunu da görecektik hı.. .. Geçen gün 
sizin gibi bir beye_ de yine ben gö..,
terdim onu ... Bu is sökmez .. Hele Al
lah baba, etrafı biraz beyazlatsm: 
yerlertakır tokur ol.oun .. rfüıgir am 
ca da yapsın 8anatmı... o kıptı da 
görsün numarasını.. Eweli panb. 
lononun deliklerini bir reakle yamfl 
sın da sonra başka işlere karl.§fnu . 
Ka.z·m~cağı para haftada Uç lira ... 
kııdını alddank bir de kPndi~ine 
dükkan açtıracaknuı:; .. 

a::::ıı:a::::::.::ıc:::::::~::::-.11111:::::::::::::::::::::::::::::::::.-: •::::::::::: yersit: kapri:;lcrle onu ağlata. ağla
ta nı< ktt>biııdcn :ıymhlur. M::tPal'; · 

Mütemadiyen her sözüne mana 
veren, bir fikir beyan edişini i.sya~ 

f arzeden büyilkleri ar4smda hareJra. 

tına bir korkaklık sindi. Hisleri, ar
zuları mecrası tıkanmış bir nehit' 
g:bi tişıp köpürmeğe amade, kalbi-

Tees.:n .... _.. unutmak için fazlı 
mıl. :u 'a :ılkol aldığını anladığım 
kin, kl ntli.sini evine kadar tallibet
tim Ev karanlıktı. Her r.aman uşa
gııvn a~tıı,1 kap'VI. bugün anahtari· 
lC' acıyı,r<Jıı. freı ıye girdi. Bira% sor.· 
rn ! ·:ılomm elektrikleri yanmL'!lı. 

llt!dbaht ad:un pija~sını giymi~ 

a~•bi asabi dolaşıyor ... arada sındr.. 
,ıa ellet ile ba~ı hıı ı·ektler yapıyordı•. 

A!-1il rııhlu zmındti~m kndmı. 

;h•hıs etti*i hu c·irkin sahneyi bir 
defet da ~fü:ll•ıimle görmek arı:u~u
her ııerlt·ıı~e l)('nrle de uyunm1<ttı. 

'Mnhalleniu sırlarını bilPnleıin 

bir anıya geldikleri kahveye gittim. 
ı~ah,·eci beni görür görmez tezga
hın yanına bir iskemle at~nı k: 

Otm nğnbey .. Dedi. Çoktar
beri go?.i k "i<!fm yok! Ne o':. Hay
rola! .. l\=u;elcyi uıılutlım. Bana yar
dmı etmesini ı. tcdim. 

Ricam lfızıını yok.. 1:-.Lediğin 
bı ohmn! ... Şu knrş1daki adam tav
hısını bıtirsin .. lstt>ıiiJ:°Fn yed göste
rir.. ~de r-cn su <'ay1 i<; .. 

'l'avla t>VnlJ an adam mi.ithis SU· 

n:tte u~abi11.:c: ıniı?, etrafına fali.u 
baı<tığı yok. ~r~temadiyen anlat:· 
yor köplirüyor, tam o sırada kahve· ı 
llİn kapısını a~ık bırakarak içeriyt' 

- Bunu tesbit ~Kabartma 
d&ki mahlukun şekli anlablamıyor. 
tablodaki resim do çizilmie. ~lli et. 
iil. 

· - Cana,•ar, başka adamlıır tara 
fmdan gölii.lmüş veya tah"vir edil· 
anif midir? 

- HayıL Onu gören kim.Belel' 
ya ölmüş veyahut da korkudan de
linni§W-. 

-- Fakat bahsettiğiniz Kat is· 
.muım kız yqı~or mu? 

- Yaşıyor ama, daktorlar il· 
m.itlerlnl kestiler. 

- Zannedereem, eski bir şarkı 
bu canavardan bahsediyor. 

- Evet, 6nrkı şu ~ekil dedir ı: 

Donol cana.' arının ruhu 

Adamw anlattıklarına. tamam ile 1 
l~kayt kaldığım halde, bfrdenbire I 
hır sual sormak ihtiyacını hi!i&ettinı. 

- Bunlaı· yiyirı içmezler mi? .. 

- Herif kadının e~yasmı salıp 
duruyor. Hatta kadının kocasından 
kalma \·azolal'ile bazı eşyaları bil::: 
satmış .. Kime de .:->attığını biliyonım 

- Sıcağ~ kar mı dayanır ... \'a· 
zolar .. tabakalar .. }Jt'd~lf'ı". mobil~·a
lar ~abuk gideı· .. 

Ağabey! .. Zaten evin ıçı ttun 
takır .. hicbir sey kalmam~.. simdi 
de kadın durmadan sağa Hola mek

tup yağdıra.t'ak para istiyor ... bit 
verdiler .. iki verdil<'r ... o da suyunu 
çekti. 

Etrafıma bakınd1m ... Biru evvel 
gördüğüm apartımanların yerim: 
şimdi alçak ve kulübeye benziyen 
evler peyuıt olmuştu. Bir sokak ağ
zına gelmistik .. Butada adam biraı. 
durakladı. 

(Son n yarın) 

Eter bu kars.-m&dtla 1mrtu.
bınta, 

A.ldheti ilünaclftl 'bfot4"r ola<'H:· 
tir. 

Luna: 
- Çok garip bir şarkı diye mırıi

dandı. (Canavar y~dığı müddetQe 
Hamand ailesi refah i~inde yaşıya: 
(!aktır.) bunun manası acaba nt>dir.? 
Demek ki canavarıu yaşamast aile 
için hem bir şans hemde bir felaket. 
Bu acayip mahlUk hakkında birçok 
yazılar okumuştum. Bir tanesi Ha
mandlardan birisinin zaman zaman 
kurban edilmesinden bahsediyordu. 
Bir başkası da şatoda gizli bir odn 1 

nın birinin ve içindeki esrarengiz 
şeylerin mlistakbel aile reisi yirmi 
beş yaşına vardığı zaman sır halin· 

'" n nJ LA tu ebedi.ven bağ de, kendisine bildirildiğini teyit e· 
n.J..le 0 un.ya ta diyordu. Ve bu sının müthiş bir. 

•bilıı·. 
şey olduğunu, şinıdiye kadar buna 

Ouawar ,.Wğı mtidde~e~ ag§.h olanların kimseye söyliyeme-
llamand allesi refah i4;lııde yıı- diği de ilave ediliyor. 
~. Svanild gene kadıııııı si>Eünil kM-o 

ICfer o ntne, tile bl1lnle, mek istedi. fa.k&t Luna ellie 00r. ... 
lf°1t-.M'a.tm ll'kı 8ÖnecekUr. Cltırdu. 
u..ava.ra Nrtlıyacak kimMıleriu - Baa anamda nesilden neeilt 
-...ı~~~ . mt.lbl ede bL.a ıt•~ ıözıe aile· 

Muhtaç ve Fakir[ t 
AilelertJ ~ 

TİYATROLAR ; 1 bir eski zaman askeri olan eni~--esi 
~ 1 (Yeter .. kız çocuktur .. Katip mi ola 

1 cak? E\' kadını oh.mn, hanımlık öğ
ı rcr."in l diyor ıhı. gaba~;ı birr •• bu 

Yardımlar 
Iı~vkaf umum müdürlüğü muh

tac; ve fa kir ailelere yardmı içm e
MRlı ~mı·ette m~gul olmaktadır 

ş.•hrin Aksaray ye Üsküdar gibi 
~emtlerimlt• bulunan muhtaç ve 
kim:;e~iz ailelere ya pılaıı yardıın-
1 ıı.r het' yıl biraz dah». artmaktadır. 

Ezcümle umum müdürlük sor. 

!>eneler içinde bu iki semtteki aşha
neleı<.lcn {6f'J000> liralık yemek tev· 
7.İ etmek suret ile bir çok fakirleri 
sevindiı mi:?tir. 

Bu .ısharıelere ilaveten Eyupte 
tesis olunan yt-ni aşhane de yakın
da buradaki fakirleri sevindirecek· 
tir. 

Diğe rataftan Evkaf umum mü
dürlüğü şehrimizden başka yerlerde 

Tl KAN TiV ı\1'R().Sf , 

Bu ak-.am 

Yi.Jk:oı~k okuvucu Mualla, kt•nnııi 

Sadi ve ıu·kaclıt·dat·ı 
Ertuirul Sadi Tek: 

Çanıl!rda bir z~ıııhak 3 P. 
lamail Dümbüllü: 

Paıı-iiyoııc u Cl·\·ı·iyı• 1 P. 

Mitel varyetesi, nktı.tUCtı ~cmih:.ı 

Birlikle 

* Halk opereti 

Son Tem.sil 

Cumartesi, Pazaı· güııdii~ "e ıcet'(• 

ESKi 1'AS F..SKl II AMAM 

şe.\ lere Jak.ı~ ı' kah\·oı-. :ıııneciği tt 
ba"!ına flkr-ini ımidaf:ın cJemiyordu. 
(I;iz kızımızı çalu::tn :ıca!c d~iliz, na
rnusile e\•lerısin o yett•r.) dıyodaı·dı 

• 1\Jed·~ l'Ocaklu ~ıııı ;ı ezi içir.tlc <;n·ı, 
myor, lH'JX~iıw ayn yah·arıyor: 

JJcııi :u katla~ııu·ımdan ayır
mayın .. 1çim'1cki bu ateşi söndbr 
meyin.. Bir adam ölclUrUyorsunuz. 
Okumuş bit- adam öldtirliyorsumı; 

diye sızlanıyordu. Böylece daha ortn 
tahsilini bitinne4en oıı dört :va..,md 
onu nıektebkn alclılaı·. Hedidir. cı 

ne yığıldı. Adeti o yasta; çok ya.'}&· 

mıı;ı ~uk çekmi!j inRıı.nlann beıginlf· 

;l~e duygulan yolunu şaşırıyor, yst
nız, buhranlı ve- daima kontıol al· 
tında geçen gecelerinde ö!Jmü bit• 

dfü~i.i·1Uyord11. Böylece geçen üç se 
neden sonra onu stisleyip orta.ya ça-
karmışlardı: Hayırlı bir kısmet bek 

liyorlardı. On yedl yaşında evlen· 

meğe lı;yan eden ~edit, yavaş ya
vaş bu fikre ah.şu. Şimdi ue çocuk 
ne büytik, ne talebe idi •• 

(DeTamı TU) 

""""'""'"""",,..,.,..,...,.vv-'-'V"""'""'"""""~-'V'vvvv"""""'""""",,..,,.."""'vv~...,.vvvvvvvv -
' - . ~ . . : : 

bulunan muhtaç ve kimsesizlere =::::::=====-===:::;-==== - - __ ..:.:=__.:, 

. . N·~ ,, .· 'E ..... :·:··-··-.·v· :···R .... :·o· .· · .~z· . ' ,. ; .. N~ ... .. 
'-~ ·. ·. . ., . . .· .. - -~ .·. .. ! ·~. . ·. 

•' . '.... : . ...,._ ·~ ' . . . ... . ~ :·. . .. ·' . yaptığı nakdi yardımlarının mikta-
rı da !{On zamanlarda artmıştır. 

Ayni zamanda ama: olupp ta ça
bşamıyan muhtaçlara son 14: yıl 
içinde 116000 liralık nakdi yardım
da bulunulmuıi. buntarın haricinde 

Tefrika No. 11 

nizin ilk ıcisi esrarengiz odayı işgal 
ediyor ve baıt devirlerde, kendi ha· 
yatını uzatmak için bir insan kur· 

ban etmek yoluna sapıyor. İşte halk 
na.zarında hUlılıiat~n cana,·ar ilk 
ceddin iz olacaktır. 

Svanild: 

- Th'Ct, ha.Jkm mıklettiği riva
yetler bu ~kltde diye ta.stik etti. 
Ayni zamanda bu ilk ced, yine bu 

rivayete göre, o derece korkunç bir 
şekle bürünmüş ki oıı~ ·gören her
kes ölUme mahkfım oluyor. Fakal 
mutlak olan bir şey varsa Mia Bar· 
tendol, eatoda gizli oda yoktur gm~ 
li ve esrarengiz olarak. gösterilen 
od.aya ben ekseriya gittim. 

- Yine, ıaman .aman, aüenhl 

olarak ta yine yardım fashnd~n 

1,957 ,890 lira. sarfolunmu!]tm·. 1 B D . N" [ G . R . 
Bundan ba$ka mlil'ıak bütçedenj aş, iŞ, ez e, Tlp, Otnatızma 

de müteaddit yardımlar yapılm:~· ı Nevralji, k•rıklık ve bUtun alin•annızı derha! keser. 
tır. . .. &;m icabında gUnde ll kafa alanahlUr ... mi 

ÇeYi.ren: R. SAGAY 

içerisinde yarı insana yan hayvanı:. 
benziyen bir mahlıikuıı meydan!'. 
geldiği ve şatoda ı:ıaklandığı da söy
leniyor. Bu mahlCıkun her görünü 
şi.inden rnüthis dramlaıuı \•ukua gel
diğini müsahed"' ediliyor. Şüphesiz 
ki bu tafsilat halkm dedi kud·1 ihti· 
yacını tatmin iciıı uydurulmustur. 
Fakat buna rağmen bunları n,aıaıda 
tutmanız lazım. Başka rivayetler 
bilmiyor musunuz? 

- Bitiyorum ve en korkuncu da 
Hamandların gayri ş1ıuı1 leir çckU
de vampir oldu • ..llı.rı ve ıçlerin\. ~n 
birinin vakitsiz öl:imil h::..llnde, için
deki canavarın serbest kafarak Do
nova geldiği merl·.ezindedir. ve: 

Genç kıs, nefesi '\İö bir hal-
de durdu. 

I..una: 
- üzülmeyin. devam edin de<i'. 

- Civardaki halk, bundan üç ay 
evvel ölen büyük kardefıim Reggı 

olduğunu söyliyor. 

- üç ay mı! tam nasılsa ... 
Evet, ahali buna kani. Büyük 

babamın &Jtimündcn sonra, o kadın· 
Ja bek<:inin katili olarak, iki sene ev
vel <-·onbahaı- mevsiminde bir av es· 
ı.asın:.la kazaen ölen en küçük kızını 
ittihanı etmi§ler<li. Büyük babanın 
ela ölmesi, bu kanaatı takviye etti. 

?.fis Bardental, genç kıza bir an-
11" şefkatı ile bakıyordu. Sabahm 
ilk ışığınuı altında., o güzel gözlerin 
bebekleri büyümü!::, karanlıkta parh 
yun kedilerinkine benziyordu. Ya
vaEıra: 

- Tecrübem neticesi, köylülerin 
neler tasavvur Ye tahayyül edebile
ceklerini biliyorum. Her yeı·de böy-
ledir. •rabietile bu dedi kucfular 

" 
kard~1nizi fazla müt~sir ediyor 
değil mi? 

- Bundan başka bir şey düşün

r.1iyor ki. Babamb: harbde öldü. An

nem, bu f el§ket karşısında UZUQ .. 

muddet J. ıana.madı. Yalntz kaldık. 
Siz .. bu hususi ~eyleri nastl anlat.tı
ğıma şaşıyorum doğrusu. · 

- Çtinkli bana itimadınız var .• 
Şimdi ;Size bir şey soracağı.ın. Cana
var, ormanın lıaMcindİ! biç kendisini 
gösterdi mi? 

Gi.istermitı. Keşişin babw;ı 
Oliver Hamond ve kızı uzak bir yer
de seyahat ederken öldürüldüler. 
Yü.Il.larında bulu 1an ve bu faciadan 
kurtulan Codfreıı r.ıhilı oldu . 

- ·-·ıavaı ın ancak lnş gecele· 
rinde zulıur etmeshin Sf.:bebini an
lam«ğa çalımnak ı:ızım. 

- ~aşka bir şarkı buna imalar
oa Luluııuyor: 

Ç:ımların s1k olarak büvildü -;ı, 
v 6" 

yeı leı dC'n, 

Yıldızların altında, hararetsiı 
YC ya~.:1Jt'SUZ, 

!faroallCUarın ,.e!si ölümünü bu· 
lacakur. 

- Netice olar.ık canavar, ancak 
bu malikaneye ve topı-.klıı.rmı.; sa.
iıib bıılunanlarıı taı1.r!-u; Mliyor. Ca· 
navarı şat.uda hiç .;ören oldu m:ı? 

(D~amı vac-) 
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.Sovyetlerle Japonlar . Duvardan düşmüş 
Arasında Bir Hidise -~~o:= 

rdetmr mukim 8 yaemda Sıtkı oğlu Nevzat 
da) 1 möfn&ufni tta adadan ta mak ıt,;_ evinin kaqımıdakl anada bulunan 

POLİSTE -·. 

(Battarafı 1 lacl -~· Ar. tir. Japonlar biri aubay ol dıV'&I' lzerfne çıkmış 've ayağı ka-
lbir Sovyet hudud devrıyesıne SoT re 10 kiti kaybetmiflerdir. 8ov- yarak a metre yerden düşerek ba
gı.m nehrindeki 227 numaralı • z~ler tarafında ~ir 618 ve ild ya· yıhmf olduğundan baygın bir halde 
yet adasında teğı11en Yuşkonun ;.b ..,ardır. Cerrahpaşa hastahanesine kaldın!-

\ idareai altında. bulunurken, •tef TokJodaki Sovyet maslahatgil. DUlbr 
l açmı~tır. Sovyet ®vriyesi mu: un, keyfiyeti .Japo• :~ım::, Kund~rll bıcallle yaraladı 
! bele ederek Japon. )ıf.aııçuko m • nezdinde proı-toJ& 'f• :.~ne Yentpbtr berber ömer eadde-
: rezesini kendi hudud kara.kolJıarı· kaÇ ,an eVY•l .Japoa htlaulllV~ ilinde 62 numaralı .Ardquı meyh&-
1 na dofnı ric'ata mecbur etmittiı"· _, __ ihtara rajmen Japo• - Man -'-de Leon Sbak ve Yatuva Re-

5 •Jd V"" yaralı 'Oltlpuau .............. ~•'-- d·~ ~ , Onlann tarafından u • J- -.ı.1erinin uuu-ıa- " al ela ıka 
..C•h çoko Jcun... edil· eep ve Hayrullah ar arın ç n 

vardır. Sovyetlerin llfç sa:.ı.- ya.ın ettiklerini beyana memur ıaOnuaada Hayrullala kunduracı 
yoktur. mfştir. . 'nd blçaiile Leonun sol kolundan yara· 

1 

2 

Mahim Bir 
Mesele 

(8aftaralı 5 inci •7fada) eu halde bir doktorun da araya lh'
mest lcabeder.) 

Bizim içbı bu tlkrill ııe dereceye 
kadar dojru olaeağmı aalıib aaWıi
yet kimselere bırakıyorum. Yalnız 
tu kadanm IÖyliyeylm ki bugUnkti. 
tebabet yalms hutabk tedavildle 
kalmıyor, içtim.al uyatımızın her 
ıubeıdnde mftim rcııDer oyaamıya 
başlıyor. Bilhaua tababeti ruhiye
:ahl ..Wye teekilltmma gole yardum 
dokunmaktadır. öyle amıedlyorum. 
ki Beride ideal bir mahkeme heyeti 
arasına bir aaabtye mftteha.-.aıınnm 
c1e girctiihd cöreceğia. 

s..tDela 
7 Şubat tarihinde, Japon· )lan- 25 teşrlniaini 1911 tanhi e JadJimdan Beyoğlu hastlhanesine 

ıÇUko milfrezeıd Mıançuko topra~- Çin tıe Rus hnparatorıuıu traaın- bldmlm11, suçlu yakalanmıştır. Tevkil edildi 
lanndan teğmen Yuponr"· de-trt· .da akdedilen Çiçihar an ••m:s~ Bir dellnln marffetl Halil isminde bir adam Gümiiş-
y e koluna agwır mitralyözlerle tek· k n27 numaralı ıa.danın ger de Dola ~Anede -Oturdn<ru zaman amca~ının arab • eere il • ÜS&demenin İCA.diye mabalJelİD P fJO- DA -
J"ar ateş ıa.çnıış ve .22'/ num 81 ic&nunuunide bır m • 

11 
"danın ka.Mnda 12 sayıda oturan üskUdar genç ve gürbüz evlatlığına göz koy-

daya da ~o ~ai ta'"•id ederek htl· Jd • 279 numara ... &• t cavüz ettik 
• A"i' "'i vukubo ugn ... t rih et. belediyesinde köpek itlifına memur muş ve onun ırzına e -

cuma ~mi,tir. Ta]cviye ıotaıat.ı Rusyaya aid oldugunu as Tevfik oğlu Hasan kudurmuş oldu- ten sonra şehrimizden kaçarak baş 
alan YUfkO müfrezesi bu ıaarruzu mektedir. T;ıp!! _ -. itı şüphe edilen bir köpeği yakala· ka bir i8im altında balıkçılık etme-
püsktirtmfiş ve Japon • :M.ançuko • ıs dığı sırada BUlbUI deresi tramvay ğe başlamışhr. 

.. sı·vasın En Şirin caddesinde araba tamirclai Ateş Keyfiyet GtimU~haneden lstan_ Müstakil M• ·.medin bir ay evvel emarzı ak bul zabıtasına bıldirilmiş ve Ham 
Vasab-~ sı: Güriin liyr hastahanesinden çıkan oğlu tb- aranırken; Galatada bir sirkat 

Saylavlıklar A,ı rahim Hll88nın kendisine yumrulü~ suçiyl~ yakahı.nmı~tır. 
(Btı1ttırtıft -' ri Mf/atla! vurd .. ~·nu iddia etmiş ve suçlu hak Fakat iHmini değiştirmiş oldu -

ualar ... _ .... kahveden uzak.lal- Uf§U d k " 
nıecm JIAIAO kında tahkikata başlanmıştır. ğu için evvela Gümüşhane e ı su -

l!unlar için ancak birkaç -.ilA- tınmt bir haldedir. Sirkat çun faili bulunduğundan şüphe e-
yette itoş yer bıraJula~k 1 Beledi)'e ~: l2S4 Kalyoncu "'-me sokak 18 nu· dilmemiş ilkin bir tesadüf haki -

A) CumhU· Tr-•eba belediye tefkilitı ~ 
Ankara: 9 (A. · - li ~ 0 bin lira marada oturan Ferdanın evine hır- kati meydana çıkarmıştır. 

G l l '---"•r .. de .___.1mu..+ur. bugüla 1 . · s ı ı d ı l · 1 'riyet Halk P.artiai ene .. _.. .ıuı.nu ..,.. ed sız gı"rdiği ihbar edilmiş ve Vasil Halil dOn u tana 1mc neı 
i • "re önfl - w.... bir b, r" ile kasaba.Dm. bel ıy. " k · · l · iinden öğrendiğim ze .., ' ua ... _..a,1 ~--ıı- kızı Harikliya kapıya anahtar uy- Sulh ceza mah emesıne verı mı:; ve 

1 imind.... bötOn -ham- '--ına devam ICU.I meAuıuu · G h .. 
mfizde.Jd mebus seç v ~;ıua..a u- · de durmak suretile içeri girerek sirkat tevkif olunaı•ak ,ümilş aneye guıı-

-" mebu•n v-.... bada 896 ev vardır. pçp81 
rilAyetJer için intihıaıul • e - '°""' 1 ri aıtm ika edecegıv· sırada suç üstü yaka- derilmesi karaı·laştırylmış!_ır. 

1 · daıresind yetil -"""''"ların yetil gUO&e e · ~ JK aır - - , L.anununun hOküm en ~- ı t 1 k .. b anmış ır. fapk• ve •• .,,.. vilAyetlerin çıkaracaklan me us da BJnl]aJlır. ı. 
ad-·u n.18betinde partice mebus Belediye reisi Fuat Or~oğ u esrar zuhuru · hlMHZI 
~ Ancak k banm yetiştirdiği şehsıyetler Bursa sokağında Periklinin iş- Cibalide, Fener caddesinde 243 

namzedi rrösterileeektir. aA-- h k k" M .k ü • Jdl bua- dir Kasabasının imarına ve e:: kembeci dükkanında hazır gerçe numarada mu ım arı a m rac·a· lrir ta,. vn• .. ette musta me den · 
s- ~ ı ktır -ı.·-dan m\•~I bir hale gelmesinı: ömer ve Nuri adlanndaki şahıslar atle Uç gUn evvel evine giren meç-lukJıar 1,.ln ....... yer bırakı aca . .,..a&.. p;,- af d b. 'ft . 

Y ""'"" telerde bu··yu· k rrayret ... rfetmektedir. Ka- birbirlerile kavga etmeleri üzerine bul bir ~hıs tar ın an ır çh ıs-
Bunvn 'L.--=cfnde bazı raze • •• -

...-ı f tı _ .. ı.. ..... m ~011--.. a, köprillerfne, kal~ m"'rkezde üzerlerinde yapılan ara- karpin ve bir erkek şapkasının ça-.-ı.rfiJen _ __,.,at~ bir esasa 8 - ~ ~· ıuwua " 
•" _,,, .. ., dınJDlanna Ilğunlarma dikkat e- mada Nurinin üzerinde yarım gram lındığını iddia etmesi ilzerine tah-
nad etmemektdir. <titmektedir· • . esrar zuhur etmiş, tahkikata baş- kikat yapılarak Loncada oturan 12 

h • d Kasaba sularının fennı tahlUJen· lanmıştır. yaşında Osman ve 15 yaşında arka· Se rimız e yapbnhnll. içme sulan bu suretle Kamyonla J•ral•nma daşı tarafına,.n •;alındığı anlaşılmış 
A •k an• intizama girmiş bir haldedir. Kasa· Kadıköy Talimhane sokak 13 ve her ikisi eşya ile yakalanmıştır. 

merl &DV ba içerisinde bir kaç dilkkin istim numarada mukim 4 yaşında Mihran Bir kaza 

h d ti k lik edilmek wretilc odun meydanl valdesi Mar,yam taraf mdan berayi Kömür tahmil ve tahliye amele-b İr ay U U vüeude getirilmiştir. Cumhuriyet muayene götüıiildüğli nUmune has· sinden Mehmet Ali oğlu Aziz ve Ya-
(Battarafı ı inci sayfamasd•'. meydaııma da bir Atatürk btlstil tahanesinden simit almak üzere sef, Kadri, Artin, Mehmet, Hakkı, 

Fekat kendisi dalfa b.ududda_ ı- rekt.edifmıştil'. caddeye koştuğu sırada Yusuf oğlu Kuru~me kömür deposundan Bey 
Jı:en paaaportunon vizeaız oJduru Srfu' tasabalan içerisinde ilk Ahmedin idarelliDdelil kamyona çar lerbeyine giUıHk ~ Oitalıöy is
~k memurlar taialııidan elelltrlie ka"V\ll&ll kasaba lniru1- p:lrak hafif surette ~ w keleatne memup 10'5'1 numaralı san 
''iUrkeef" ı.uqoamrda polise 'fes· dır. Eleldrildn kavuşması ile yeşu suçlu yuaıanmıpır. dal ile Ortaköy ile Beylerbeyi açık-

dah n-~ı b"r manzara ice lanna geldil.leri sırada Karadenize 
lim edilmiştir. Gürlln • g~ ' · • Zehirlenme •161ml 

Mu··ııer; l»urada pasaportunu~ risindedir. doğru giden Sovyet bayraklı bir va-
N tn üsküdarda Tunusbağı caddesin- dal tesiıile sandallan Ha~ç ve cez.asım ödiyerek ovo d 1 Elektrikten yalnız şimdilik çar- purun gasmm 

Oteline Yerloıı.miş ve bir ta.raf. un a 11 ve mahallesi 196 lamba üzerine de 2 numarada mukim SO yqmda devrilmiş ve denir.e dökWmüşler ise 
.lturduğu p~ ( !) tatl,ıkıne geç- istifade etmektedir. Bu yıl genç Selim oglu Mustafa ve ayni evde de oradan geçmekte olan Denizban

kaymakamın da yardımı ile elek- 75 yaşında Fuat bir gün evvel Mı- kın Ahmet kaptan idaresindeki .trve 
mift;ir. · k ili ak til sır çarşısından aldıklan boru çiçe- motörU. tarafından hepsi denizden 
• Mililer plAnın esasını; uy .

0 
fl.A- trik projeslhl.YtLP~, ~ev- jini kaynabp içmek neticesi her f. toplanarak karaya çıkanlmıp. 

Cl veya "klorofonn" ile z.engın r-· lelin de tiyacı aa9ilana • kisinde 7.ehirlenme aWmi görülme- Ool•ndı"ctlık 
'Jı 1 utmak ve ceplerınden pa- Kasabanın evvelce 8el tahriba· . 

18 arı uy tti~ .. den· ... 1n1... ha mm verine llİ tızerfne nUmune hastahanesıne Çeşme meydanı Arap camü cad-
ralannı Çalmak te11kil e gın . • tından 3-mam " tahkikata 1. .... 1 .... ....,,.. h 

v d be'~ ptır yatınlmış ve ~..._· desi 12 sayıl dUkkinda mukim Me -
af1 h gflmrftk muayenesı se- asri blr hamamı a .-...,,e ya . met Emin Cıva mttracaatle Yeni 

:;ıe eylsvtçreden getiremediği m.ışbr. Belediye bütçesi müsaade tır. Postahane Hekim çıkmazı 7 sayılı 
ıkloroformu şehrimizdeki ecza~a - ettiği takdirde kasaba içme suları !:m":n s::r::• 6 nu- diikklnda mukim Cafer Tayyar Taş 
nelerden tedarik etmek istıemışse borU içerisine alınacaktır. Her sa marada oturan Mutafa tstiklil kıran ile Mehmet oğlu HUseyin 
de bittabi muvaffak olanıamıştır. hada belediye kilçtik Ve dar ~ caddesinden geçerken 2402 numa- Hüsnü taraflanndan 51irasınm do
A vantarye eenebhıJD bu hale eanı De bliytlk çaiışmalar g(Sstermekte- ralı kamyonun sa.demesine maruz k.ndınldığını iddia etmi§ ve suçlu· 

ı sıkılmakla berahet bir yandan da dir. Kesabanın genç kaymakamının kalarak sol dizinden haf"ıf surette lar yakalanmıştır. 
·cebindeki paralar oitmei• başla v.e belediye reisinin faaliyetli çalış- yaralandığını iddia eylediğinden K'-lmar 

inhisarlar lJ. Müdürlüğünden : 
Miktarı: Mvh•s-en 

Bedeli 
Lira 

Teminat Eluilt· 
akçe 

Lira 

Ctbali P'. iCfn tahta 532 M& 22or1 1650 
Pa,abahçe F. " H 800 M8 l 3200 99& " 

I - idaremizde mevcut ~artname ve eb'at li8teleı·i mucibince f'·
bali fabrikuı ~n Ciba.liye talim şartiyle 532 metre ve P•bahçe 
fabrfaJcrnn tçm 800 metre mikAbı taht~ a;Tı ayrı kap-ah zarflarla ek
alltme aureU1le aabll alınacaktır. 

Il - Mubammut ~edellvfyle teminat akçeleri hizalannda sos e
~flllı.tk'. 

IIl - Ebiltme 16-2-939 tarihine rasthyan çar"f&mba g1inl Jı"
zalannda yazılı saatlerde Kabata(..a levazım 'e rnübayaat 'ubesinde
ki abra komisyonunda yapılaealrtır. 

IV - Cibaliye ait şartname ve listeler 110 kuruş mukabılınd~ 
Pqabahçeye ait olanı paruız olarak her gün levazım ve m6ba.yaa 
~ubetinden alınabilir. 

V - Munakuaya iştirak etmek istiyenlerir. kanııni vesaiki, temı
nı~t akçesi mak'buz veya banka mextubunun ve aynca kapalı fiyat tek
lıflerini ihtiva etmesi lazım gelen kapalı zarflarının münakasa glnu 
de eksiltme sytlerinden bil'er saat evveline bdar yukarıda adı geçe 
komısyon rei ine makbuz mukabilinde vermeleri il&n olunur. ('117) 

lL' 
1 - Şartnamc,,i mucibince map teferruat bir adet bahar kaz 

'kapalı zarf u uliyle eksiltmeye konnuştur. 
il - Muhammen h<'cleh sif İstanbul 12500 Ur ve muvakat tem'-

natı 937 .50 liradır. 

IH - Ek ıltme 14. 3. 939 tarih"ne rastlıyan aab günO saat 16 d 
Kabat sta l ,, ,\ .ım ve miibayaat şt besindeki alım komisyonunda JWP -
lacaktır. 

1V - Saı tn.ıınt>l<'r parasız ol. rak her giin sözü geçen şubeden al 
nabfür. 

V EJ,,..iltıneye girmek isi' 
hayet bir Jı,ıfta evveline kadar f 
mUdilrlüğil mü kiıat fabrikalar ıı: 

bulunu mu1 ·ızanımııı bir vesikayı 
ka.dar aln ı nı lazımdır. 

n firmalar münakasa tarihinden n 
ıız tekIJfJerhıi inhisarlar umum 
esine vermeleri ve tekliflerinin ka
~ksiltme gününden bir gün evveline 

VI - ı~k,..iltmeye girmek iatiyenlerin teklif mektubunu, kanuni 
vesaik ~ uzcle '1,5 güvenme parası ve,_ banka teminat mektuba• ve 
munakasay1t iştirak vesikasını ihtiva edecek olan kapalı &arf1umı ek
~iltm günü en geç saat 14 e kadar yukarıda adı geçen k~mJqoa n 
kanhğına makbuz mukabilinde vermeleri ilan olunur. (691) 

* I - TuzLalarımız için şartnamesi mucibince 90 adet vagonet açık 
eksiltme U"Uliyle satın ahnaeaktır. 

II - Hep3inin muhammn bedeli aif Haydarpaşa 4700 lira ve mu
vakkat tı>minatı 852.50 lir.:ldır. 

III - Eksiltme 10/S/939 tarihine raslıya.n Cuma günü saat lf\ de 
Kabataşta LevJ\zım ve MUbayaat şubesındeki alım komisyonunda va
pılaca ktır. 

iV - Şartn <lmler par<lsız olarak her gün sözü geçen şub6den al•na_ 
bilir. 

V - F.k ·ıtmeye iştirak ebnek istiyen firmaların fiyatsız teklifle
rinl. el ay ve ab'adını Jösterir reaimlerin ve varonetlerin yatakları 
hakkınd .ayrle& tluf&ııiS&l izahat ne deta,y reaimlerhd n.aı. 
gününden bir hafta evveline kadar inhisarlar Umum Jılf.ldflrlilfl Tu 
Fen şubesine vermeleri ve teklifleriııin k&bulUnU muta.zammın vatka 
almaları li\zımdır. 

YI - fs~kJilerin eksiltme için tayin ıulilen aün ve saatte ~e '1.1 
güvenme paralariyle ve tuz fen ,ubesinden aJdıklan veafk;a. be birlik
te yukarıda adı gçen komisyona a-elmeları UAn olunur. ll.11) 

* 1 - Şartnamelerine 'kli listede ci-ns, eb'at n mfkdan ,,uılı 
ınuhteJif renkte 2800 adet bobin afpra kAtıdı açık tbdtme uulfJJ• 
satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedeli bether mUimetıesi !.10 .kDl'Uf ve tatara 
1280.40 lira olup mutakbt temhı' .ı 96.CM lindır. 

III - Ekailtme 14/2/939 tanJ ine rastbyan Sah sQaQ aat ı .. de 
Kabataşta Levazım ve Mttbayaat şubesindeki alım komisyonunda 
y4lpılacaktır. 

IV - Şartnameler paruıa olarak her gftn llf)ztl ıeçen tubeden aJI., 
nabileceii gibi nilmuneler de göı111 ebiJir. 

V - İsteklilerin eksiltme i~ln tayin edil.,n sttJı ve 8&tte ~ 1.1' 
güvenme paralll.riyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona aelm(t· 
leri ilan olnnur. (516) dığınd.an nihayet "lJoroform" ye- malan ile Yeti Gürün daha güzel tahkikata başlanmıştır. Tahtakalede Çamaşırcı sokak 

rine "Eter" kullanmağa Jc;a.rar ver- bir hal alacaktır. Eroin Osına.QJD 6 sayılı kahvesinin Ustün- * 
•'l'n; .. ~ı-ı ....... -• .. ••••••-.. ··-••- deki odada kumar oynandıgı- haber Cintti: Miktarı Muhammen B. % 7,IS -v~ •• -··• • Balatta sabıkalı eroin satıcıla-

Filhakika MtUJer evvelki gece s ı · J lf l n alınmış ve alman tertibat neticesi:ı- Beheri Tutan teminatı 
,_.eczahanelerin birinden 10 kuruşluk oma ıae ı~ Q _)'a nndan Laz Ahmet ve arkadaşları de Hüseyin oğlu ekmekçi Mustafa Lira K. Lira Kr. Lira Kr. 

Eter almış ve gflııdOz gözüne kes- h • J f Mutafa, Balliç Kemal, SelinffrH KAmil oğlu Mehmet. zar atmak su- Kereste 120& K2 - - 11987 - 8899 08 
tirdiği .. Lafonie'' şirketi mensub- Ta şıua ı :m~~b=-°:1 ;: retile kumar oynadıklan halde der- Beyaz çul 111000 adet - '10 88088 - 24'1'1 .t8 
lanndan ve İtalya teb'ıasından Ro- • eroinle cilrmtl meehut halinde ya- dest ve 210 kuıiıf kumar parası ile, ,,,-.ı batlı' "klloeu'' •'takriben" 

lıko Markoviçin işinden ç~km~ını ...... n katahlrı lnglllz ve blanarak ellmhuriyet middeimnu- 2 zar müsadere edilerek mahkeme- Düz beyaz 250000 metre -115,5 88760 - 2906 21 
bekliyerek arkasına düşmuş~ür •• • .,• 8e ileri _.._ rdir ye verilmişlerdir. kanavf~• 

Mumaileyh tam evine gırecefı Fr•n••Z .... - -- mWğiııe teslim edHmişJe . • 8d da demir Çlllltrlren 
mada Küller; demindenberi ff:lna •nd• Jllllıror 1 D•llllldı lar•llndan Kuraçeeme, Hamam aak sr 1 - Şartnameleri ve ntmıuneleıi mucibince 7111a&.,..._ yazılı mai-
ile avucunda sakladliı Eter flfe· Cibuti: 9 (A. A.) - ~uter A· dlv lmuf numarada oturan Tekirdağlı Ali zeme ayn ayn kapalı zarf usuJiyle satın ahıaaca.kbr. 
ainin afzmı açarak ltaıy~ b'?'· jansmın bildirdiğine &'Öre, İtalya~ Şehremini, Ereğli-mahallesi, Yn- oğlu Yaşar Tufan Unkapanmda a- ll - Muhammen bedelleriyle muvalrkat tem.inatları llfzahmnd• 
nuna tutarak uyuf;m&.l. ( !) ıstemif· kıtaatı lnafliz ıomalisinfn 30 1!ul llU8 Emre aokak 2 numarada mu- yazma caddclnde Balıkçıya.na alt tıösterilmiştir. 
tir. . l'arbfnde ve Fr&nsız ıomalfsinin Jdm Cemil laza Huriye mtlneaıtJe demir nıafuiLsı anf:ywinden otm m - Eksiltme 27 - 2. 939 tarihine rastl13'11G puarteal gbt hi...._ 

lJitt:abi Eter ne kadar kuvvetlı el lll mfJ eenahanda tahatşftd clamadı Denizabdal mahallesinde kilo aildetinde bir demiri çalıp ka· lannda yazılı 1aatlerde Kabatafta Levuım ve Klbay.at şuoeabıdelll 
de ... Wyle birdenbire uyotlnJYa- • =Heıtir. e a m 1 • o k a k 11 n a m a - carken yakalan""ltır. alım komisyonunda 7apdaeakt:lr. 
_,,.,. :Boko metecavfse brfI ..... • • b• k rada mukim Ali oğlu tmuil Bakin DlllDlmek IV - Kereste .,artnamesl 280 kul'Uf beyaa çul tartnamesi 181 Jm• 
ıelerek lltbndacla bql&mlfbr. Niğdede Fecı ır aza tarafından dövflJdQjtlntl iddia et- Şişli, Osmanbey, Muradiye so- ruş kana~e şartnameal de 191 kmııt bedel mukabilınde her ...... 

ltin sarpa. aardlfını gören Jlttl- Mlfde, (B....ı> - Hqdarpa- • ve aglu ~. bk 19 numarada mukim Adil k1zl d seçea pbeden ve tzmfr BafmadlrlOftlnden aJmabUlr. 
ler kafD"•k llt.....,. de tMmen ya- .. ı.- ... .mt talelNl'Pden ~:1 Y•ngtn I.eman lllUraeaatle Meran Rüşt& V - Bblltmeye stnaek lltl7enlerba mtlhtlrltı te'dtf 
bJa11mlfbrL yasi :e..-"'8'MI& ~tatilini Kmnbpı Nıtancumda Lltif • P8I& hanmda kahveci BiW tarafıa. tnaul vuaft ile ,asc1e '1.1 dvenme panu mübul&rw veya lıu.b 

~·~ --AJk Wr ta- ~,,. 2 __ _..._ CJtDna w ırır-._ ... ~ iddia ebDit "" temfna:t mettalnan• ihtiva edecet ""-..... ı. -... ...... _ &-ı- -...a-a..~ - 1'ZElllNS .,.,.. S91imt>M aum _.,_ ... __.__ ~ tarafeyn mahkemeye ll8Vkedilnüt- _..,_. Wü-- --. -.....-.; 

-:. ~ Jllllll ==-r.::.~ --:-Dı =-= =.,.-~::. tir. .:.~:::.:=:.=:.:ı~ ::....,~ :-n• ~ k~~~ b~~·~~- '~~~~··~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~ 
8aJt Ub at)', 9 {A. .:-~ 16 O biJ~di JUm kasket hn•llthaa-fnden yan- Mr • Jndea: manda demirledikten m ftPdl'l.I ..U •o tatla kl!N- tıld:alıııatııd 

Wtddetl 1* br futlMll, açı]a gm çıkmll ve dUkklnm Ust kısmı ıı oğullan lirketbıe alt :r.. arız olan Jıuarat ne bu bapta eer- ba ._....,. ilk~ ntu.\&lllarm 
'ilerine 1ılr Git ..... ~ LoJıdrJ, 9 (AA.) - IJDltlıı •· ile içindeki maDar tamlmDe yan- t&nbul Limanına mab17et $ad•n yan eden Y\Jluar ga.trlr ctems ra- bnda taya olun ı 9'fııı.,. --1:Mfl 
.... JQtJnlp öltlmilDI llbebiJtt wr- raplan ~ arumda bir anlaş· mıeıır. vapuru 1/2/989 tarihbtde Zor~ ponınun t..adUdnl ft:tnJr Jcapt.nı ı m•hJc.aıede OlaZ&t ı üanınıahn 
~. Bmıdan bafb, tutma yli- mqa vanJmMı 1miD1 nlmUn kon- Mezkftr dftkllnın 'Cniyon 11-1 dak &ıttnde demlrll bulum,., ~ 1- Turgut Alp tarafından laJeJ> edlhı-.1111 J"a bir V.U .ihıdermeBt !JmiB 
,..,_ l>eıaftrı.Rlo.:Jrando allrat ı..- ,,.,.....- GhQinde mtlabetı prta kumpuıyum& 8 bin Jlraya ._ sahur eden yıldız fıT't ril· ol<t~ı-:ırundtm mahkemeee ı•J:lt.ler;ı. ean.t W1.~ZUD 10M liaal -ı1ı1eııı111 
...... JOldaa cdmUI .. tclDde ... &:IPM... ..... bqlan•bilmlt- lllgortah olduğu anlat'1•11 " tall- 1 lllnden ~ llman,na h et .. mnlenmeal ft ( ,. .. .h !'t1>01'1JD11.11 tas· ile tevfibn .. olalmr. 
"-aJana .traf]a mtmuebetJeri... F Jdbta iuJ ' . derek 212 939 b rih. e m .Udlr H· t dl)Q ~ ll/"' • • c-u·nı?ıc.e~i (MBIS) 
llihnittir~ tir. 
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JVIAZON 

Haıım11zbft, micle 
. yaamalarnu 

afderir, laazı•11ıhktaa gel9 
uykutmluiu defeder, Mide ._ 

Banaldari botaltarak 

~ tdfr• .... YW Ye 

Buurn teda.W.. 
lmnetU nntte yarclma ..t-.. 
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lrifu kaW etme1. 
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..... 1 1()RK KEMAr.Kl$LERI t' ,. 
f'uaa:~KctMlrtem 

Bıabak ı.tanbul valiıi 

Bizde yenide• canla1111lala ba .. 
bya• Obporunun dört buçuk asuı-
hk mazlai.a, tarihini gösteren bu MEYVA TUZU' KABIZLIGI. MAZON isim HOROZ 
mühim w nafi uer ahiren birçok 

t" alıaahcbr. 

SatJaim Dlzımıchr. izale eda, 
f 

IST ANBUL SUCULAR \/E KÜULSOZ 
Meırubatçılar Cemiyetinden: 

Istanbul sucular ve küulsüz meşı·ubatçıla.r cemiyetinin umumt 
Je1~in 27--1-889 t.arihi.1Mle yapılacağı iliu edilen içtiuwnda ek-. 
•tı• .hasıl olmadıfıııd.a.n 18-2-939 paza.rtesi gününe bırakılmı~tır. 

Cenıiyet nıftaublannın mezldir a'nde saat 15 den 17 ye kadar 
~IUJIU>U.l :Belediyesi dwnnda 10 No. lı Esnaf eemiytleri binasında.ki 

tı1eı1111'tJ""etimiı idare merkozinde ceıriyet cüzda.nlariyle berabeı· hazır bu· 
...._.aları ilan olunur. 

Ruzname: 1938 aenesi muam~lat ve h-O<Sa batının t.etklki ve jdare 
• lljıeyetini. ı ibrası. • 

1939 sensi me_sai tarzı J.ı..,kkmda müzakerat ve ittihazı mukarre-
rat edilmesi. 

Nısfımn tebdili icaıbeden idar. heyetinin yeniden seçilmeai. 

~kumacıı.r, Yazma;:r•ar, itlemecller, Triko. 
lllJOllar, Çorapçalar c•m~etlnden: 

~emiyetimizin 1938 senesi yılma aid mu.amele ve hesablannın ve 
~a tarzının umtımi heyet karfısında tetkiki ilıe idare heyetinin 
Arası ve talimatname mucibince idare heyeti azasının nısfının yeni

.ılft seçilmeai iç in kayıtlı aza.mızın cemiyet lcarneleri) le birlikte 11 fU• 

~ 1989 cumartesi gilnü aaat 1 de EminöJtü Ualk€vinde ha.zır bulun-

i-ıatan rica olunur. 

ıatanbul 5 inci icra memurlu· MIŞNE TORA 
tundu: Bayır cemiyeti ualarma: 

'lir borçtan dolayı mahcuz olup Yeni cemiyetler kanunu ahkl· 
par&f& ~vrilmesine karar verileıı mına tevfikan nizamnamemizjn ta
muhtelif rerikte )Wilü kumaş açık dili ve yeni idue heyetlnlıı intihabı 
artbrma şartite 1T/ 2/939 -t&rllıine icıi• 19-2-939 .tarihine tesadüf den 
Tasthyan cuma günü saat 15 de Be· -pazar günü ~t 10 da ve ekseriyet 
~ tstikW cad~esiııde 98/1~ ~ edilmediii takdirde 15 gttfl 
No.111.Yarti apartunanı birinci kat,. sonraya talikile 5/3/~39 tarihine 
ta satılacakt\f'. AlnuLk istiyenleıin tesadüf eden pazar gUQ.ü saat 10 
mezkfır mahalde gösterilen saatte da cemiyetimizin merkezi olan Be-
laazır bulunmaları ilin olunur. . y~lunda Yemenici sokağında 9 No. 

· (14812) lu binada içtima edileceğinden ce-
.--tStanbiıl Asliye _. üncü Hukuk ~etimize mensup uaiarın bu ta· 
mıbhmeeinden: · rlh Ye saatlerde hazır bulıınmaıan 

tatanblıl ~kaf !lll!dirlyeti .. vekili ri~ olunur. 
ıarafmdan LAielide Mesih~ ma· l8pe Tora heyeti idare reis\ 
lt•Reeln<Je Alçıh8ne sokağında 13 __ __.;. __ .;._ı.K_ Nbeco 

lfo. lu hanede oturan Osman oğİu O...U. Salla lldncl Halmk hl
~ aıvııtıı8 .aS/ 997 No. ile açı· kimlitmtlen: 
lan •v'adaıi dola» mumafley!ı .Ah· 'Oakildarda Hayreddin çavuf 

..1n8'tia elye~ ikim« ettili mahal. mahallesinde Ferah 80bfmd& 4a 
' .-.:.. ıı:.aı;;._....ı;.;;; day..ı...o..:-... .o..-.ı .. -
... ~· ~-"'- nutnarlı&& mukim: KfJfflk Feıiba-
•..+•ttaii aiıhildchimdii iatei ~babası VıaJıftle anası Hftrmtt
WQlılle kmdiaiBe illnen da~enia sttn vefatları haae-bile mahlreme
tslllf edtlmealne '~ 'bu hUBUB için; maizhı 8 • 2 • 989 tarihli k&rarlle 
lı:_..ae bir ay mUhlet Veribri8al· ayni evde oturan tardeff Jandar. 
ne ve muhaJtementn 10/3/939 gblı ma a&befmeni Sadettfnin vesayeti 
saat 115 e taJtJdpe mabbmece kar&r altına verfJmif oldutu için bu hu
vertlmif olcluiWldaa fUkanda isim susta itlre.zı o'ıanıanı on a1lJı için-

'Ve adresi yazalı mttddeakriıfll yazı- de mahkememize :mflracutlan i
h gilıı ve sutte mahkemede hazır lln olunur. 
bulunmad1fl Vt9ya bır vekil gönder- ------~--99"'"---
lmediği ta~irde hakkmda gıyap ka- t:tımhı de mahkeme cbvarma asıl· 
~ !~rihceği_ ve bU.ba.ptıl.kt dl\ve- ı iDii oldup nan Glunur. 

.(14834) -

reeimler n vesikalarla inütar etti, 

J .... ım- ..... "\. Fiyab 80 kul'Uftur. 

ANNELER DiKKATl 
r.t ............... ,..._ 1 ' •• , ...,.... .......... ..,,. 

h·m ...-mclu, lçllea --. ...-. .,.. _, ehnaeeerd..ı U. 
.............................. ~ - IDU&ll' ~ 
... ........ .... ......,... iv ....... ~··.,.,... " Uıı ...... .......... a..-. Dra iıetle ..-....... ......... 

HelııılalllJ ......................... afnlan, .... ........ 
ter\ ....... m•ut .,_., ....................... ... 
.... .., -"ll7& ..... la.u.rt, ... ~ ..... ., ...... 
.. ~ ...... brtlana tıeairltllr. 

iSMET SOLUCAN BIBKOVITI 
• kartlana • Wrincl •~ ....... Bii)eiik Ye kaçiikJere emai)-.t 

.,.. .._. ... nrilir. Her çocuk ..... ene yer. Çoculdannısa .-. • 

.ı. ~ Ma ihtiyat .. verinb. Aile cloldonmuza tlanıpnı:ıc, 
DiKKAT: KuUa.ndıkta.n yirmi dört saat sonra. .solucanlar düş

mazee Qoeuiunuzda aolucan olmadıiına itinıad ediniz. Sıhhat Ve
kiı.tiahl ~umı mü.saadeaıni haızdir. Tarzı immali kutuların i'Çin
de yaıınlı411'. 
K.u.a., taraa: Bir M.kimt çiqi ia. lııet müsavi 11 ..... · qrıl

llllfbr. Btlytilder: Ge.. ,.tarken iki kutu ltiaküvit, Çocwklar: 
10. 11 J'&flll& katlar Wr kutu, 10 Fatm4an qaiı çocuklara.._ y., itin cece yatarken bir çivi •U4imt verilir ... 

P'iatl l\er eczanede 20 kur.u'1;ur. (iSMET) ismine dikkat. 

Adliye Vekaletinden: 
Aycia 160 lira matktu ücretle v• mün.haka ile bir mütercim alına

c&kttr. Jfüsa.baka imtihanı 16 ~u'Nt 1989 t.arihine müsadif çarşamba 
göetı l!laat 16 de Vilayette. yapılacaktır. 

İmtihana kabul ~ları şunlariır: 

A - Memurbı kanununda yazık vuıf ve R,artlan haiz ohlıa.k, 

:1 - Hariç.te resmi başka ltir vazifeı<i bulunmamak ve yüksek h ir 
nMktep vey.a fakültede 1ıa.lebe olmamak. 

C - 13 fUbat 1939 puartesi giinü iıttida ve evrakı veülete v..-il

miıf veya gönderilmiş bulunmak. 

Talipler, fransı!{!adan Türkçeye ve Törkçden Fransızcaya ter
ciiıneden imtihan edileceklar ve İngilizce, Almanca veyı& ltalyanoadan 

17irine vakıf olanlarla, d.aktilol"l'afi itilenler 'tercih olunacaktır. 
(235) (492) 

Istanbul Belediyesi İlinlan 
, ........................... ! ............ .. 

İstanbul ve Beyoilu Tepbirb.&neleri için tedarikine lüzum görü

len 40 tane eşya zarfile 10 tane eşya örtüsü ve 10 ta.ne elbise torbası 

lü:ayo.aın •n lüvı'M rac:t',o fo,hriMJı ola,a., 

/t'Hll.CIJ ·.,,un _4~a rı /Joz 11/ma~· 
~«N TılOPIK model! ge/mi.ştir -- - -

"7lln~b~ta~~~~~~~ebil~e~k~~m~u~Şu~ ======================~~~ 
nameaile nümune tutulan Boranda bezi Levazım Müdürlüğünde gö- 1 O ' 
ıiUebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ile 60 li11a 56 stanbul niversitesi Rektörliii\inden: 
kul'Ufluk ilk teminat makbuz veya mektubile birlikte 27-2-939 pazar- Edeıl>iyat fakilltSinde tecrübei .ruhiyat ve Arap ve Fan dili ~~ e. 

teai günü saat 14 buçukta Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (816) debiyat doçeulilderi açıktır, * Ta.limıatnamesi mucibine& 14 nisan 1889 ayı içinde imtüıanlan 
'başhykcaktır. bteklilerin mart sonuna kadar rektörlüf-e bafVUrmaian;. 

Sarıyer tapu aicil muhafızhimün: Boğaziçindıe İstinyede1 Nes- (iISJ 
litak Sultan mahallesinin lstinye caddesinde eski ve yeni 309 No. lu 
evvelce )(irgün kariyeei pazar kayığına mahsus kayıkhane ve çeşme 

mahalli bugün arsanın tapuda kaydı mevcut olmadığından senedsiz 
tasarrufat ahkamına tevfikan İstanbul Belediyesi namına tapuya tes
cil edilttektir. Bu mahal hakkında gerek ef}ıaaı h:a.kikiye ve gerekse 
eşhası hükmiyeden tasatTUf ve taalHik iddia eden varsa ellerindeki 
veaikıalarla birlikte ilin tarihinden ittb&ren 15 gün zarfında. Sultanah
mette tapu da.ires.iRde Sanyer tapu sicil muhafızlığına müracaatları 

ilb olunur. (815) 

TORK HAVA KURUMU 
Büyük Piyangosu 
4 Uncu Kaside; 11-$ubat-939dadır. 

BUyUk lkramiıa:S0.000 Liradır, 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 
10.000 liralık ikramiyelerle 
( 20.000 ve 10.000) liralık 
iki adet miikafat vardır •.. 

terllplen bir bllet alarak lfUrlk etmeyi 
ihmal etmeyiniz. Siz de 19lyan11onun m .. 'ud 
ve bahUyarl•r arasına glrmlf olursunuz ... 

Nafıa Vekiletinden: 
1 - :Muhammen bedeli yüz al11iıış yedi bin altımf dokuz li1'a aütinıt 

kuruştan ve muvakkat teminatı dokuz bin altı yüz ttç lira kırk sekiz ku
ruştan ibaret olup 20.1.939 taribbıde kapalı IB&1'f usulile münakasaya kO: 
nulduğu ilan edilmiş olan Sivas - Erzurum hattının 888 inci kilometıre • 
ainde yapılacak obm yüz yirmi metre açıldığındaki demir köprüye aiti 

mukavele projesinin köprflnöıı Mersine getirilmesi, köpra mahallin• 
nakli ve ray fersiyatına geçit verme tarihlerinde bazı yazı l-Ata1*:rı ôldu

iundan mezkQr münakasa ayni şartlarla 17.2.939 tarihine mü•adıf Cuma 
günü saat on beşe tehir edilmiştir. 

2 - Bu milnakaıııaya aid evrakı satın alm14 olanlar Vekiletimiz De
miryollar inf&&t Dairesine ·mfiracaat ederek satın aldıkları muka'tel~ pre. 
jesinin tashihan yazılan bu sahifesini tedarik edebilirler. 

3 - Münakasaya girmek istiyenler mUnakasa tarihinden en az se • 

kiı gün evvel ref eranslarile diğer vesikal•rııu bir istida ile Vekiletiıni.ze 
ver&rek ehliyet vesikUJ almalan lizımiır. · 

4 - :Mtlnakasa evrakım yeniden satın almak istiyenler IMı eVııaki 
seklz yüz otuz altı kurut mukabilinde Demiryollan İllfaat Dairesinden 

alabilirler. 

5 - Bu mttnakasaya ırirmek istiyenlerden llakal elli metre afiklı • 
tında bir demir köpril imli ft montajım yapmıf olmak f&riı anııac&k· 
tır. (&810) (9&04) 

ZAYi - Evkaftan ve mal mtl- •••••••••••• 
dilrlüğftnden almakta otdutum m• 
8f tatbik mflhrilmti zayi ettim. Ye 
nlsini hlkkettireceif,mdeıı eskiai. 
nin hf:lık:mtl yoktur. 

'Osküdar SeJimb• camii müez
zin bqım lılehmet Fahri Berkıan 

ZlbreYI ft ellt ı...talal..!uı 

Dr. Hayri 01Dir 
Ôfled• ıoma Be70tl• Afac ... 

kaqısuıcla No. 18 Telefon 4111 

Sahibi: AlıJiıet Cemaleddir& S A R A. Ç O C L U 
.Meıri:rat micliirl: Macit ÇE"l"IN Bauldlfı 'I• Matbaal EMissiya 


