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KABARAN iŞTAHA CUMHURREİSİ KASTAMONUDA' 
İtalyanlar Çok Fazla İleri Gidiyorlar • • 

ismet lnöni1 Dün Yeni Halkevini Açtı. Bugün De 
Şimdi Bir Azgın Deniz Gibi Kabarmasına Şahid 
Olduğumuz ltalyan iştahasına Karşı Alman Genişle
ınesinde Duyulan Sempatiyi Duymak Kabil Değildir 

Kazalarda Tetkiklerde Bulunaca 
Kastamonu, 6 (Hususi muhabirimizden) - "Reisicumhur İsmet İnönü, geceyi Alibey mevkiinde ge-

çirdikten sonra sabahleyin saat 8 de Çankırıya varnıı~ ve kalabalık bir halk kitlesi tarafından hararetle 
karşılanmıştır. 

İsmet İnönü, Çankİrıda bir müddet tavakkuf etlikten sonra dönüşte daha fazla kalacağını \"adederek 
otomobille hareket etmiştir. Yolda Tosyalılar ve Ilgazlılarla gôrü~mü<J ve tam saat 13,30 da Ka•tamonuya 
muvasalat etmiştir. 

r 
YAZAN: HÜSEYiN CAHiD YALÇIN 

Münihle İngiliz" başvekili Sir 
Chamberlain ile Alman Führer'i a
ra~ında temin edilen uzlaşmadan son 
ra A vrupada nisbi bir sükun devre
si başlıyacaıtı ümitleri hasıl olmuş.. 
tu. Fakat çok vakit geçmeden mil • 
!etler arası münasebetler sahası
nııı üzerini yine kara bulutlar kapla 
dı . Şimdilik uzaktan uzağa ~imşek
ler çakmağa başladı ve herkesi bir 
endişe aldı. 

Berlin - Roma mihverini vücu
da getiren devletler bir türlü rahat 
durmasını bilmiyorlar. Diktatörlü.ki 
r~jimleri için gür ültü pek tablt, hat 
ta zaruri bir "tklim,. dir . SükO.n, 
normal hayat onlar için fe!Bkettlr, ı 
tnühliktir. Çünkü bu türlü rejimle
rin en birinci hikmeti vücudu bir teh / 
likeye karşı mücadeleye ihtiyaç his. 
Sedilmesldir. Ancak böyle bir mü
cadeledir ki fertleri en başlıca insa
nı haklarından, hilrriyetlerinden 
fedakarlık yapmağa razı edebilir. 
Fakat ortada ya dahili ya harici bil
Yük bir tehlike mevcut olursa o za
tnan bir harp hali, bir idarei örfiye 
rejimi zaruri görünür. Normal ba-

Roma sokaklarında geçen ııün Fransa 
nOmayişler yapılırken 

Halkın coşkun tezahüratı ile karşılanan Cuınhıırrei"inıiz doğruca partiyi teşrif etmi~, daha sonra da 
vali konağında hususi surette öğle yemeğini yemiştir. 

İsmet İnönü, öğleden sonra Kastamonu hilkilmet konağı·ıda memur ve muallimleri kabul elmi~. mütea
kiben liseyi ziyaret eylemi~ ve ondan sonra da Kastamonuda yapılan yeni ve giizel halkevini açmı~tır. 

Cumhur reisimijl geceyi burada geçirdikten sonra yarın kazalarda tefti~Ierde bulunacak ve bilhassa 
keten sanayiinin inkişafı imkanlarını tetkik edeecktir. 

Alman Hariciye Nazırı Pariste 
- - ---

Fransız-Alman Anlaşması 
Dün Merasimle imzalandı 

- ,~. Oolmabahce Faciası 
aleyhinde Tahkikatı lcin iki 

italyada Tunus için Ye- ~a~ü~~!!~!iz n~!ı1a~ı~ın ziyareti 

Anlaşmanın Es-asları 
Nelerdir? 

• 
ht avdet elince artık bu rejimin nı 
lüzumu kalmaz; milletten de esaslı 
haklarından fedakarlık talep edile

N •• • ı y ld esnasında "Dolmabahçe., önünde v11 

Umaylş er apı 1 kua gelen müessif kııza hakkındaki 

--. ..... ._._ ;:~ım~~~'.katın ik~ıııl olundu~~uı ı 
Fransız Cazetelerl 
Anlaşmayı SUphe 
ile Karşılayor 

ınez. İ~te bundan dolayı, diktatörle
rin yumruk kaldırmalarına, kılıç şı
kırdatmalarına, nutuklarla etrafa 

Romada ve Torinoda Binlerce Kaza~:'.u";e::'.:~:t.av;f_ı:;;:~ı.
boınba atıııa!P.rına pek o kadar ehem 
llıiret vcrilıııiyebilir. Ve bu je<t -

Ta/ebe Sokaklarda Dolaşarak! HER S ABAH 

ler az çok mazur göriilebilir. 
İtiraf etmelidir ki Alman Füh

rer'i bu nümayişlerde ölçü hi""ini 
kafi derecede muhafaza etmektedir. 

• 
"Tunusu isteriz,, Diye Haykırdı 

Roma, 6 (A.A.) - Yüzlerce iini 
vcr<ite talebesi bu sabah Roma so-

Şimdiye kadar Alırnınya pek ~ok kaklarında dolaşarak "Tuııusu iste-

nünıayi~ler ihtimaline kar~ı elçilik 
civarı polis kordonu ile kapatılmış 

bulunuyordu. 

Faşist merkezinde genel sekreter 8Öyledi, tehdit elti, hatta filiyata riz., diye bağırmışlardır. 
hile geçti, büyük şeyler yaptı, A \'US- Fransız büyük elçiliği önünde {Sonu 3 iincü sayfada) 
turyayı yuttu, Çekoslovakya~·ı par- ============================ 
ÇaJadı. Ruhr havzasını geri aldı. 
li'akat bunlar dünyanın hemen her 
taı·afında Almanya aleyhinde hiç 
bir haset uyandırmadı. Denilclıilir 
ki bütün dünya Almaııyaya manen 
Yardım_ etmiştir. Çünkü Almanya 
llu işleri görürken milliyet hissine is 
llnat ediyordu. Raşka bir mil!etiıı 
~Praklarını ele geçirmeğe teşeb-

Os etmiyordu. 
le Fakat şimdi bir azgın deniz gi\ıi 
abarmasına şahit olduğumuz İtal
~an iştihasına karşı ayni sempatiyi 
. Ul·ınak kabil değildir. İtalyanlar 
1 . J1n_ tadını kaçırıyorlar. Çok fazla 
.. erı gidiyorlar ve hariçte hiç bir 
Utkede iyi bir tesir yapmıyorlar. 

Taksim 
Hela 

Meydanındaki 
Yıktırılıyor 

Yeni Vali Dün Şehirde Teftişler 
Yaptı ve bazı Yerinde Emirler Verdi 

Yeni htanbul valisi doktor Lütfi 
Kırdar dün yeni vazifesine başla

ması doiayısiyle vilayet ve belediye 

memurlarına bir tamim göndermiş
tir. Valimizin gönderdiği bu tami
mi aynen neşrediyoruz: 

"İstanbul vilayet ve belediyesine 
mensup mesai arkadaşlarıma: 

İstanbul valiliği ve belediye r t is
liği vazifesine bugünden itibaren 
filen başlamış bulunuyorum. Bilyük 

{Sonu 3 üncü aayfada} 

Rakamların Belagati 
"Son Posta., arkadaş111ıız geçen 

sene memlekette (1.438.051) deste 
oyıırt kdğıdıımı satılmış olduf1unu 

nazarı dikkate alarak bııgiinl'1l na. 
fııs11mıız göz önünde bulunduı·uııır· 

sa Ufağı yukan het iki aileye 
bir deste iskambil i.•abet edeceğini 
lıescıpla ııı ı.~. 

Arkadaşıını; bu wnunıi oyun 
iıılilası karşısıııda telciş etmekte, 
eııdişelenmekte haklıdır. Ancak biz 
oyını kôilıdının bu fazla revacını 

bafka bir zaviyeden de nıütalea et
tik: Bfr de.•te oyıııı kô.jjı.dı ( 5! ) 
fakambildeıı ıniirekkeptir. Binaen
aleyh memleketimizde bir sene irin
de tamam (H.778 .65!) tane iskam
bil satılıyor demektir. Şayet "Son 
Posta,. bil· 11ıı içinde memlekette 
satıla ıı gazete, 111ecmııa ı•e kitap sa
yısı ile bu korkunç rakaıııı ınıtlcaye-

se etseydi arkadaşımı~ın. bi:'.ırıle V tın Ribbentrop son Roma sey· 
beraber, daha çok ıı.zıı!ecegınae, h f d M r · · ı b b 

hayflana~ağında ~iiphe yoktu. A . C. ya a ın e mıso ını ı e era er 

Paris, 6 (A.A.) - Saat tam 
11,10 da Alınan hariciye nazırı ile 
maiyetini hamil bulunan tren ista.,
yoııa girıni~tir. İslasyoı cin harici
ye nazırı Bonnet, hariciye genel :-:ek
reteri Lrgcr, h;ıriciye nrzarr-li t'rka
nı Aln1anyhnın Ye Fl'Hn.3aııın Ilaris 
Ye llerlin el~ileri \'e diiwr bire.ok 
ze\·at lıaıır Lulıınııı mlu. 

Yon Ribbenlroıı nrka ın.tı lev
cesi olduğu halde tn•ııcleıı inmi~t'r. · 
·tııerinde sirah bir ko,tüm rnr•lı. 
Von Ribbeıı(!'op keı di,İ'ıc ı!0gru iler 
!emekte olan Bonneti <:ok )(tiler ;·üzl• 
kar,ılanıış ,.e iki devlet atlamı ıc\'kli 
ve samimi bir el sıkı~ı ;-aıımı<lır. Bu 
anda Ribbentropun şunları ~ü;·le<li

ği isililiyordu: 
- Fraıı>aya gelıli,ii;iınden ve <'ıi 

tanıdığımdan doları fe\'kalfı[le bah- . 
tiyarım. 

Ilariciye nazırına a!"keri ınera

sim yapılmış ve heyet istasyonun iki 
tarafma dizilmiş olan Alman koloni 
sinin ara~ından geçerek dı~arı çık

konulan radyoda birkaç 'öz söyle..-. 
Almanların her birinin önünden avrı . . 

(Sonu 3 üncü sayfada) le Bir:lenbire, Alp eteklerinden 
ıı?llan ve dunyayı bürümek tehlikesi ....,,....,... ..... _ _ _ ..,_ ___ ...,,. _ _______ ...,..-_ ...... ..,... ____ .,... _____ ,,,,,. __ ,.... ______ =-------------------------------
1.: lrösteren bir fırtınanın İtalya i~in 1. b il ı y • v 1 B 1 d • R • d N - • 1 ~:i~~·d~t~;;~::~~e~~;ns~~~~~:~ stan u . u ar enı a i ve e e ıye eısin en e ıstıyor ar 

lıa ın bir parçası olan Nis ve Savoie 
i \>~!isini istiyor, Korsika adasını ı 
1 atıyor, Tunusu istiyor. Bunları böy 
;. ağız patırdısı ile elde cdebilece- ' 
ı~~e eminse hayret ederiz. İşi si
• . kuvvetiyle halledeceğini zan ne-' 
• ı;· 0rsa buna iki kat hayret ederiz. 

lııır l<'raıısa Habeşistan değildir ve 
kaıltereniıı bir İtalyan tecavüzüne 
~a~~ı Fransayı yalnız bırakmasına 
bu ı~en imkan yoktur. Fransızların 
lca ırun dahili vaziyetleri ne kadar 
lt)( rışııc olursa olsun, harici bir teh 
ıııa~arşısında müttefikan vatanın 
ta.ıı faaaı~a koşacak derecede va
lıe llerverlik göstereceklerlnde şüp -

lolctur. 
lerı tıılyaıılarm F ransadan istedik 
~11 ~tollraldar 1859 tarihinde, üçün-, 
ite ın 11ııoleon zamanında halkın reyi
li'raıı flracaat neticesinde, halkın 
~erııı:a ile blrı-.meil arzu etmesi 11-

Fransaya geçmiştir. Üçüncll 
H!iaeyin Cahid YALÇIN 
(Sonu S llncU aayfada)_ 

--. 
latanbullularıa derdlerini teabit eden arkadaşılDIZ Dlla manifaturacılar Ya ıoförlerla görüıllrkesı Yum S nnctı Sayfada 
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Mısır carsısında • • 
Yen iden cöküntii • 

Piyasada Pamuk 
Buhranı Okuyucularımız 

Florya ya Vapur 
Seferleri Bu Yıl 
Başlıyacak 

Asarı göründü 

Yeni Sabahın Tarihi Tefrikası : 6 

Enver Pş. Rusyada, 
Bak A Kongresinde. 
Paşa Locasına Girince Şark Mil
letleri Murahhasları Selamladılar 
r· 

Çıkan kısmın 
hulasası 

1918 yılı birincitefrİnllı so
nunda; dört yıl ıüren Umuınl 

Harp bitmif ve Talat Pata kabi
neıi d~erek izzet Pata sadrazam 
olmuttur. 

Enver ve Cemal PAfalar bi
dayette Sapancada saklanmak 
iatemifler lakin Alman atatena
valinin telkini üzerine memleket 
dıtına çıkmaya karar vermitler
dir. Cemal Pata maiyet zabiti 
Seyfi Drahoru direktif almak ü-
zere ziyafet gecesi Enver Pata .. 
nın yalısına eönderi.yor. Enver 
Pa!a Seyfi Beye o gece tamam 
saat 12 de bir .sandalla Balta li
manı açıklarında lıtanbuldan ıe-

,. 

lecek motörü beklemelerini ve 1 , 
Cemal Pafayı o motörbota bin- Enver ve Cemal Paşalarla bir-
dirmelerini söylüyor. likte memleket işine çı.lcan 

Bir gece Enver, Talat pafalar Sadrazam Talit Paşa 
la Bedri ve Nazım beyler Enver 

leket namına bu yemini tekrar eder 
Pa,anın yalısının rıhtımına yana. 

ken salonda birdenbire bir hareket 
fan bir Alman motorbotuoa gizli. 

oldu ... Başlar birdenbire arkaya dön
ce atlıyorlar. Cemal pata da Boy 

dü ve gözler yukarıdaki locaya ta -
cı köyündeki yalısından bir sanda. 

kıldı kaldı. 

( 
la Bedri ve NazlJ11 beyler Enve 

İçeriye Enver paşa girmiş ve 
tuna geçiyor. Bu ,..otorbot pa~ala· 

t 
doğruca locaya çıkarak kendisine 

rı bir torpito muhribine götürüyo 
ayrılmış olan mevkie sessizce otur -ve muhrip Karadenize çıkıyOT, 
muştu. Gürültü yapmaktan korkar 

Var mı 1 
Türkiye İtalya arasında yapılan 

son ticaret anlaşması münasebetiy
le anla~ma esaslarına göre İtalyaya 
Türk pamuklanndan verilecek mik
tar, pamuk kontrolü olarak tesbit e

dilmişti. İtalya ticaret evleri ticaret 
mukavelesinin imzasını müteakip 
İzmir, Adana ve İstanbul piyasala

rından pamuk mübayaasına ba~la
mış ve büyük partilerle mal almıştır. 
Pamuk mensucatı sanayii erbabı pa 
muk ihracatının artmakta olması 
dolayısiyle kendi imaliitları için pa

muk tedarikinde zorluk çektiklerini 
sanayi birliğine bildirmişlerdir. 

Birlik böyle bir vaziyetin hadis ol 
duğuna ihtimal vermemekle beraber 
bu sanayi erbabının noktai nazarla

rını dinliyerek vaziyeti bir raporla 
vekfılete bildirmeğe karar vermiştir. 

Pamuk mensucat imalathanesi sa
hip be fabrikatörleri bu münasebet
le bugün öğleden sonra milli •ıınayi 
birliğinde bir toplantı yapacaklar
dır. 

Maarif müdürü Şilede 
Maarif müdürü Tevfik Ktıt tef

ti~ maksadiyle ılün Şileye gitmi~lir. 

Konferans 
Dün saat 18,10 da üniver ite 

konferans salonunda profE!'!Ör dok
tor Rasenberg 3 ünc!i konferansı 

vermiştir. 

Diyor ki: -Türk firması altında 
açılan ticaretheneler 

(Son günlerde bazı ecnebi eşhası 
ve müesseselerin Türk firması al
tında gizli gizli ticaret yapmağa 
kalkıştıklannı şu küçük misalle aıı
latacağım: 

Beyoğlunda lstiklfil caddesinde 
geçenlerde bir pastacı dükkanı açıl

dı. tabelasının üzerinde bir Türk 
ismi ya~ılı bulunan bu ticarethane
yi ben öz bir vatandaşımın zann~·· 
diyordum. 

Fakat soruşturunca bun.un biı 

ecnebiye aid olduğunu ve ayda 30 

lira aylık vermek üzere yanma al 
dığı bir Türkün isminden istifad 
ederek burasını a~tığını duydum.) 

Yeni Sabah - Bu hususta ala 

kadarların nazan dikkatini celbe 
deriz.) 

Halk Bankası 
Ayın 22 sinde 
Acılacak 

' l<tanbul halk bankası, banka mü 
dürünün tayin edeceği bir gıinde açı 
laeaktır. Kuvvetle zannolundugu
na göre Lu açılış mera~imi bu ayın 
12 sinde yapılacaktır. Dun 1.ıanka i
dare meclisi toplanarak idare meclisi 
reisliğine şehir meclisi azasından 

'fevfik ve ikinci rci~lige de ikinci 
müdür Lütfullahı intihap etmi~ler
dir. 

Bankan~n açılış merasiminin baş 
bakan Celfü Bayar tarafından yapıl 
ması kuvvetli bir ihtimal dahilinrle 
dir. Bankayı Cehli Bayar açtığı 
akdirde bankaılaki ilk h~•al.ıı kendi
sinin almas ı teklif edilecektir. 

Deniz bankın Yalova ve Adalar 
hattı için ;;oo ki~lyi ist1ap edecek bir, 
şeki.de yaptıracağı seri motörlerin 
tamaınlanmasiyle bu hat için Alman-! 

yadan gelecek vapurlarla bankanın 
elinde vapur kadrosu bayii artmış o

lacağından gelecek sene içimle Ada
lar tarifesinıle mühim tebeddüller o
lacağı söylenmektedir. 

Deniç ticaret müdür!Uğüııiln ver
diı'.,ri raporlara göre yandan çarklı 
vapurlar daha uzun bir müddet için 
sefere elverişli olduğundan yeni va
purların gelme,ini müteakip çürüğe 

çıkarılmayıp senelerden beri düşü

nülen Florya seferlerine tahsis edi
lecektir. 

Bu sene Adalar hattı getirilen iki 
vapur sebebiyle tarifelerde halkın le 
hine <Jl:ırak yapılan tebeddüller gele 

cek sen~ daha geniş bir surette tat
bik edilecek ve bütün Adalarda her 
nevi işle meşgul olan kimselerin kııı 
ve yaz oturabilmeleri temin edil
miş olacaktır. 

Avrupaya gidecek talabeler 
Deniz bankın orta mektep mezun

ları ara<ında açtığı Avrupa imtiha 
nında 31 kişi muvaffak olmuştu. Bu 
gençler yarından itibaren bankanın 
IIaliçte:.:i atölyelerinde staja başlıya 
cııktır. 

Bir sene devam edecek olan staj 
müddetinden sonra açılacak olan 
ikinci bir imtihan neticesinde mu
vaffak olanlar Avrupaya gönderile
ceklerdir. Bu namzetlere staj müd
detleri zarfında 50 lira ücret verile
cektir. 

Ya,Jlş bir h:ıber ·- ~ := ~ _ _. gibi flandalyesine ilişmiş olan bu ku
Dir ş,ıııt sonra karanlıklar ara- mandan gözlerini hatibe dikmişti. 

sııııla ilerlij en" mot&r Anadolu sahı- Fakat başlar hJila onun üzerinde idi. 
l'ni takip ederek Arnavulkoj' aç.k - Zinovyef onun oturduğunu his
brındaki Ru. lard,rn alınmış olan bir sed.nce kesmi~ olduğu sesini birden-

KonferanHla kuyruklu yıldız, şe
hab ve meteorlar anlatılmış ve bu 
hayret verici sema hadiseleri büyük 
bir talebe kitlesinden başka ünivcrHi 

te rektôrü, dekan ve profesörler ta
rafından derin bir alaka ve heyecan 
la dinlenmiş ve çok alkışlanmıştır. 

~v-.AA.'VVVVVVVV 

Dün bir refikımızda İskenderiye 
hnttına yeniden seferlere başlanaca
ğı hakkında bazı haberler çıkmıştır. 
Dün deniz bankta yaptığımız tahki-

torpidoya ya'laştı.. bire iki misli daha yüksekten çıka-
•r t u E Ye .. ı' Daru'"laAceze mu'"du"rü " o or an ·.nver, Talat, Cem:ıl rarnk sözlerine de,·ama ba~ladı. Bü- •• 

pa~:ılarla İzzet paşa k:ıbine,;i tara - tiiıı salonu heyecanlanılırmak ve coş- Darülaceze Müdürü Cemilin te-
fıııdan gemiden alınmış olan Azmi turmak için bütün kuvvetini sarfe- kaütlüğü kabul olunarak yerine lı<>
ve Bedri beylrr birer birer torpidoya diyordu. Bazan sesini yavaşlatıyor. lediye müfettişlerinden doktor Be-
çıklılar. Bazan co~uyordu. Fakat hatip söz- kir Zafir tayin olunmuştur. 

Enver Paşa Rusyada ı Icrine devam ederken locada oturan Birehaneye tecavüz e:ien 
- Enternasyonal komünist par_ Enver paşayı elleri ile selamlamak m'lbJ..iım o'du 

M icra komitesi namına sark millet- mee\ıuriyetinde kaldı. Bunu gören Kadri isminde bir adam dün fi-
leri birinci kongresini aç.ıyorum. kongre azası başlarını geriye çevire- ti! gibi sarhoş bir vaziyette J3<,yoğ-

Şiddetli alkı~lar arasında biten rek elleriyle ve her kes, her millet !unda özcan birahanesine tecavii7. 

bu sözlerden sonra Kızıl Rusyanın kendi adetine göre bu selamı tek- etmekten suçlu olarak dün cürmiı 
en mühim bir hadisesi de •üktınetle rarl:ıdı. meşhut mahkemesine verilmiştir. 
tamamlanmış oluyordu. Locada bulunan Enver paşa bu Kadri Muhakemede: 

Nerimanof Kızıl tilllere sarılmı." hü•nü kabülden çok memnun olmuş-·' - Sıtmam vardı! .. Şarap içmemi 
olan ktirsiye parm:ığiyle şiddetle vu~ ' tu. Herkese ayrı ayrı iltifata çalı-

b k 
. şı~ordu. tavsiye ettiler ve sıtmayı biçak gibi 

runca er esın gözü bir kat daha ' keser dediler. Ben de iki bardak 
açıldı. Bütün salonu dolcltıran giir Proğrama göre celse arası tatili 

1 k d d ·ı k · şarap içtim. bu kadarcıkla. sarhoı 
sesiyle sükfitu yararak me•hur nut- yapı mıyara cvam e ı ece tı. Fa -
kunu söyledi. · kat reis kongreyi biraz tatil ederek olmuşum! .. ) df'miştir. 

Ncrimanof nutkunu tamamlarken Enver paşa ile murahahslar arasın- Muhakeme heyeti, kendisinin cür-
binlerce el sanki bir ahenkte hare- daki v:ıziyet!Pn husule gelen Jiiiibnli- münü gabit görmüş ve 55 gün hap-
k te 1. • · ·· ·· k · t• d K ııe mahkilm ederek hemen tevkıf 1 
·e başladı. Uzun sıralarda yan ıgı onune geçme ıs ıyor u. ong-

yana Yilksclen başlar ve çehreler re tekrar bltiln ciddiyetiyle çalışma- vve"'y"'lem""i"ş"ti"r". ,.,,..,~.,...,.vvvvvvvvvvvv-v 
sallandı. Biribirine yaklaşmış ol::ın sma devam etmeliydi. 
beyaz s:ırıklardan itibaren muhtelif :-:;tekim reis ve ayni zamanıla 
renkteki knlpakiara ve serpırlara hatip Zinovyef biraz da keneli selıe-
~ihayet siyah ve kırmızı fese'. ipek'. biyct vcrdii;;-i 1.ıu va7iyellen canı sıkı
lı yOnlil ôrtillere kadar sarılmrn b:ı.•- larak sözlerine şiddetle de\·am elti. 
!ar bir buğday tarlası gibi dalg~- Lılkin canı ,ıkıldığı Rözlerin -
landı. dc'l anlaşılıyordu. se,inin tonun-

Nerimanof kongreye iştirak eden dan hissediliyordu. Enver paşa bi
memleket murahhaslarının İsmini le hiç Rusça bilmediği halde bir 
okudu. Ortaya gelen murahhaslar an içinde hadi• olan bu vaziyeti 
muhtelif renk ve biçimde, şekıl ve anlamıştı. Zinovyef sözlerine de

~?yda balka!andılar. Kongre reisli- vam etti. 
gıne_ seçilen Zinovyef makamına Bu nutuk muhtelif dillere ter-
geldıkten sonra diğer murahb:ı 

1 
cüme edilince herkes kongre reisi 

da yerlerine oturdular. s ar ve hatibin sözlerini iyice anlamış-
llfütebeaaim bir çehre ile marah- tı. Tercilme bittikten sonra bir 

b~~arı sel4mJıyarak makama seçil- kaç dakikalık bir paydos yapıl
dıgınden dolayı te~ekkür eden Zino- mıştı. Hiç kimse yerinden kalkına
~e!, etli ve kalın Parmaklı elle- mıştı. Biraz sonra tekrar kürsfi
rı~ı ~ızı kürsüye koyda. Sonra ye çıkan Zü1-0vyef : Yoldaşlar .. 
zözlerini salonun derinliklerine d • diye bitap ederek baııladığı ikinci 
ru d.ikti. Sanki bOtün murahha:ı!: nutkunda gözlerini yukarı locada 
rı bır kere daha gözden geçi . bulun.an Enver paşaya dikerek bir 
ıı:.uş gi?i. baktı, baktı. Bir kaç~~ müddet sustu. Yine blltiln başlar 
sukfit ıçınde ıreçen bu v . tten Enver paşaya döndü. Fakat zeld 
sonra Zinovyef tekrar __ azıy~-- hatip derhal sözlerine büyük bir 
Jadı: seze .,_, heyecanla başladı ve: 

Konırreden, yapılacak if!erden - Bugün Tilrldyenin general 
ve yapılmakta olanlardan bahsettik- olarak en bilyOk adamlarından 
ten aonra muvaffak olınaga" . birine filı:rlmizi nasıl anladığını 
ett·kJ · . yemın sordum. O da •bana ~öyle izah etti: 

ı erını ve ittihada dahil 87 mem-
, - •· -., (Devamı Yar) 

Buğdıy f atları 
Dün şeht·imize 40 vagon bui;;...-lay 

gelmiştir. Buğdayların 5 vagonu ı 

sert ve 35 vagon pumui'lktır. Gelen 
mallar arasında mevrudatın fazlalı
ğına rağmen yumuşak buğılaylar da 
3 ve sert buğdaylar da 2 para yük

selme olmuştur. Bundan başka 15 
vagon arpa 5 vagon mısır gelmiş ve 
hepsi saWmıştır. 

Aynca 936 kilo yıkanmış güz 
yünü kilosu 70,5 dan verilmiştir. 30 
ton keten tohlllIİu 12 den, 22 ton kuş 
yemi 5,9 dan satılmıştır. 

Dün piyasamıza 2 vagon patates 
ve 2 vagon tiftik getirilmiştir. 

Sanayi birliğmde 
Sanayi birliğinin senelik faali

yet raporuna göre yapılacak işler ta 

kip edilmektedir. Geçen yerli malar 
sergisinde, birliğin sergi hakkında 
tesbit ettiği mütalealarla varidat ve 

masarifatı gösteren cetveller hazır
lanmış olduğundan perşembe günü 
birlik idare heyeti toplantıya davet 
edilmiştir. Toplantıda bütün hesap 
lar tetkik edilecektir. 

14 yaşında bir hırsız katta bu seferlerin yapılacağına da-
ir olan havadi"lerin asılsız olduğu 

Polis dün henüz "14" yaşrnda bu anl~ılınıştır. 

lunan bir küçük hırsızı yakalamı~- İskender've seferinde kullanmak 
tır. üzere Kauadadan iki vapur satın a-

İsmet ismindeki bu çoruk; dün Jınması hakkında da bugün için ve-
Tavukpazarında kahveci Hakkının rilmiş bir karar mevcut değildir. 
dükkıinının önüne bıraktığı bir dolu -----------------
gazoz kaflılsının yanına yerden sü
rüne sürüne yaklasrnış ve 4 şi•e ga
zozu göğsüne doldurmuştur. 

hmet tam 5 inci dolu gazoz şişe
sini de göğsüne sokarken yere dü
şürmüştür. Bu suretle hırsızlıktan 

haber<lar olan Hakkı hemen kendisi
ni yakalıyarak polise teslim etmiştir. 
Zabıtadan adliyeye teslim olunan kü 
çük hırsııın rnuhakeme.•i dün gizli 
yapılmış ve 3 ün~ü sulh ceza muha
kemesi kendisini 3 ay hapse mah
klırn etmiştir. 

Yalnız, yaşının küçüklüğünden 

bu ceza ,1 güne indirilmiştir. 

Yamln bir hırsı: y1kalandı 
Ayva.,saray ve Balat "emtlerin

de bir ı:ok hırsızlıklar yapan Rıza 
ismııırl~ birisi dun polis tarafı.ıdan 
yakalanarak mOddeiumumiliğe ve
rilmiştir. 

Rıza, J?u meyaııda Ayvansaray 
parti binasına da iki defa gizlice 
girerek oradan e~yalar çalmıştır. 

Kendisinin bu eşyaları Sedat i~
minde birine sattığı anlaşıldığından 
Sedat ta tutulmuştur. 

1ki suçlu müddeiumumilikten 
Sultanahmet sulh 1 inci ceza muha
kemesine verilmişlerdir. 

Muhakeme Rızayı tevkif etmiş, 
Sedadı serbest bırakmıştır. 

Denizd:ı bir ceset bulundu 
Dün Kabataşta sandal havuzun

da bir ceset bulunmuştur. 
45 yaşlarında kadar tahmin olu

nan bu ceıet bir erkeğe aittir. o~ 
rinde siyah pantalon, fildekoz bir 
fanila vardır. 

Ceset havuzun 4 metre kadar de
rinliğinde bulunmuş ve adamın gas
yan ettiğine dair izler de görülmüş
tür. 

Adliye tabibi Salih Haşim cesedi 
muayene ederek morğa kaldırılması
na lttzum görmüştür. Zabıta ehemmi 
yetle tahkikata devam etmektedir. 

İki usta hırsız yakalandı 
Emniyet Müdürlüğü 2 inci şube 2 

inci kısım memurlan şehrimizin 

muhtelif semtlerinde hırsızlık ya
pan iki mahir hırsızı yakalamıştır. 

Mehmet ve çiçekçi Foti namile nıa 
ruf olan bu sabıkalılar, bir müddet 
evvel Pangaltıda (Şahan) gazinosu 
altındaki Sabalan tütüncü dükkA

llını soymuşlar ve bir kaç gece 
sonra da Bakırköyüne giderek Sü
leyman isminde birinin bahçesine 
girmişlerdir. 

Fakat Süleyman bunu sezerek 
arkalarından silfıb atmış Fotiyi ya
ralamıştır. 

Mehmet; arkadaşını kanlar aka
rak ertesi sabah Gureba hastaha
nesine giitürmüş ve kazaen; taban
cnsın.ı temizlerken yaralandığını söy 
)emiştir. 

Bu suretle Ahmet ismi verilerek 
Gureba hastahanesine yatırılan Fo
tinin Müslüman olmadığı görüldü
ğünden Balıklı hastahanesine gön
derilmiştir. 

Foti Balıklı hastahanesinde bir 
gece yatmıştır. Fakat bu bir gece 
esnasında hastalara ve hademelere 
ait bütün tütün tabakalarını, el 
fenerlerini ve saatleri de gizlice çal
mağa muvaffak olmuş ve sabah 
olunca hastahaneden kaçmıştır. 

Fotl nihayet evvelki gece Galata· 
da yakalanmıştır. 

Mehmet de tutulmuş, her ikisi 
Adliyeye verilerek tevkif olunmuş. 
!ardır. 

Tramvaydan 

muallim 
düşen 

öldü 
Bir sene evvel Galatasaray lise

sinde fizik muallimliği etmiş olan 
lzaaro isminde bir adam geçen haf
ta Beyoğlundan bir tarmvaydan dü
şerek ağır surette yaralanmıştır. 

Eski muallim dün kaldırıldığı 

Pastör hastahanesinde ölmilştilr. 

Mısır çarşısının Bahçe kapıya a~ı· 
lan kapısından bundan altı sene eV· 
ve! iki üç tane ta.' düştüğü için ka
pı inhidam etmek tehlikesini gö0 • 

termişti. o zaman esaslı bir surette 
tamir edilmiyen kapının bu kıSfOI 

bir kaç tahta ile kapatılmış ve mcın· 
leketin turistik bakımından mUhİ1!1 
kıymeti olan çarşının bu kapısı se
nelerce bu şekildeki çirkin vaziyette 
kalmıştı. Çarşının birçok yerlerin· 
de olduğu gibi bu defa kapıda <la 
daha genitl mikyasta çöküntü asarı 

görülmekte olduğundan içeridelıİ 
esnaf tekrar şikayete başlamıştır. 

Fakat bu defa da başka bir mesele 
baş göstermiştir. 

Kapalı çarşıya belediye, evkaf ve 
müzeler idaresi ayrı ayn hak et· 
mekte fakat buna rağmen husule 
gelen çöküntüleri ve yıkıklan hiÇ 
biri yaptırmamaktadır. 

Çarşının içinde bulunan düklui.n· 
lann sahipleri de ancak dükkan· 
!arın yerlerine tasarruf etmeğe bak· 
lan olup duvar tavan gibi esaslı in· 

şaatta hakları olmadığından çökün· 
tüleri tamir edememekte ve bu ta· 
rihi çarşı da günden güne har&P 
olmaktadır. 

Esnaf ve mal sahipleri bu kerr0 

aliikadarlar nezdinde yeniden teşeb· 
büslerde bulunmağa karar verıIJİŞ· 
!erdir. 

i*MAHKEMEl:.ERDE . 
'""-- .~ , ,_ ,. • ıı.. 

Uyurken parasını 
çaldırmış 

Mehmet isminde bir tüccar baY· 
ramı geçirmek üzere şehrimize gel· 
miş, fakat bir müıldet daha burnd~ 
kalmağa lü?.um görmüştür. 

Mehmet, evvelki gün Gülhane par 
kına gitmiş ve bir kanapeye oturıı· 
rak orada uyuyup kalmıştır. 

Bu sıralarda ;ı:ine :Mehmet isroill 
de biri kendisinin yanına yaJdıışınıŞ 

' ve gizlice 6 lirasını cebinden çalıP 
kaçmıştır. 

Mehmet uyanıp parasını cebinde 
~e 

bulamayınca polise baş vurmuş 
şüphe üzerine diğer Mehmedi ys.kıı· 
!atmıştır. Suçlu dün Sultanahrnet 
birinci ceza mahkemesi huzuruna 
çıkarılmı~tır. 

Mehmet cürmünü inkar etmiş ~e 
hakime: . ~ 

- Mademki bu adam oyurken P 
1 rasını çaldırmış beni uyurken na~; 

görmüş? Gördü ise yakalaması ıa· 
zımdı !... demiştir. 

Hiı.kim Reşit; bu makul ınilda" 
faa üzerine Jllehmedi serbest bırıı):· 
mıştır. 

Bir iftira davası 
Uzun müddettenberi şehriıniıde 

çalışan iki Fransız tebaalı toccJlr 
birbiri aleyhine muhakemeleriroiıde 
dava açmışlardır: 

Evvelii; Fen iks Friyan isminde 
bulunan bu Fransızlardan biri ar~~ 
da~ı Lüsyen Fotinin kaçakçılık 1::; 
tığı hakkında asliye beşinci e 
mahkemesine ihbarda bulunmuş~~ 

Fakat bu ihbar tabhakkuk eı.ıw 
miş ve Lüsyen beraet etmiştir. , 

Mumaileyh beraet eder etıneı ' 
!iye 3 üncü cezaya milracaat eı1cre;: 
Feniks aleyhine bir iftira da\lll'f 
ikame etmiştir. Dün asliye ııçıınc 
cezada bu davaya bakılmıştır. ~ı 

Diln Fen iks ihbarda bıılunınııclı t' 
nı söylemi~, fakat tahkikat netic 

0
, 

sinde ken.:i~inin ~ifahl ihbarda ~e 
Iunduğu tahakkuk etmiştir. Muh 01 
me müdeiudınuminin mütaJeası 
bildirmesi için kalmıştır. ___./ 
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Finlandiya Elçisinin 
,) 

Matbuata Beyanatı 
.cAtatürk, Yalnız Türkiye..iin Değil 
, bütün insaniyetin malı idi,, 

KABARAN 
iŞ TAHA 

(Battarafı l inci sayfamızda) 

Napoleon İlalyan milletinin vahdeti
ni temin etmek ve İtalyayı ecnebi ha 
kimiyetinden kurtarmak için Avus
tııryaya karşı ilanı harp etti. Onun 
bu yardımına mukabil ltalyanlar 
Sm·oie viliıyetinde halkın reyine 
müracaate razı oldular ve Nis şehri 
ile havnlisinin Fransaya iltihakını 

-·•",...... .... - kabul elta:r. 
Izmir, G (A.A.) - Finlandiya- dünı. Ata•ürkün yarat ığı reni ve ttaly:ınlur ~im.Ji bu i.·ten geri 

nın Ankara sefiri ve fevkıilfide mu- modern Türkiyeniıı bilhassa eJ,ono- uönmek i.•!iyodar. Eğer bütün es-ı 
l'ahhası B. Onni fıılas şehrimize g~I mitle hayrete ~~yan bir inki~af gös- ki pazarlıklar ,.e mukavelel•r fe:'he 
iniştir. Bugün Budapeşteye gitmek tcrıliğini mü~ahecle ediyorum Cöı- dilerek tekmil he aplar yeni hastan 
llzcre hareket edecek olan sefir, ~u d'üklerim b~n~. büyü~ ıimit~erver~i. görülecekse ltalyııııın neden dolayı j 
beyımath bulunmuştur: Umarını kı :F ınlandıya Turkıye ıle btı dadar sey bt nıekle iktifa et-

- Türk milletinin kaybet ' 'ii:i fktı•:ıdi sahada ht11>d:ııı srınra çok tiklerine hayret eucriz. Çünkü es
Rüyük Şefi Atatıirkiin cen.ıze tvre-, iyı mfin"scbetler lesi• edebilecektir. ki Romı. imrara.orlugu,a rnrislik id 
nınde ":-emleketimi temsil etmek ü Ben, bur ·ın i~in çok ~alı~ırorum. dia edenler içı'l e ,kı Gaule kıta ~ına 
zere Ankarara geld nı. Finlandıya- Gezdiğim Yerlerde Türklere has o - tamanıon hiı:>imıye! iddiasına kalk
nın !.Iacaristan sefiri .ği de uhdem- lan büyıık nezake' ,.e misafirper- mak zor bir iş olmaııı.ılıdır. 
dedir. Atatilrkiin vefat l>aberini ,·~rlikle k.:ır~ıln'.ıd m. lzmıri ç~~ sevj .\ncak nka~ii. bizim gibi ll7.ak -, 
Rudape;teıle aldım. Asnmızııı bü dım. Bu , .rııı 'c modern ~ehıı tek- tan se\'redenler ı>lcmekle elde et
Yük adamı AtatUrkün ufuJU Türk 1 rar ziraret etmek i"ter: n. mek a;·asıııd.ı eııe.r~e bir me"afe bu
milleti kadar bizi de müteessir etti.j Finlaııcl yn, Ttirkiyeye kıiğıt,pa Iı.;nduğunu düş:nmekten kendilerini 

1 
Bu bilyuk adam yalı:ız Türk mille-, nıuklu mensucat, lfi•tik, ayakkabı meııedemezlcr. İtalyanlar lalin karı 
tini değil, bütün in•aniyctin malı ve krema nı.ıkinPleri gönderiyor. dcşleri Fran<ızlann kahrıınuınlığı.I 
idi. · l!ukabilind" Hltüıı, kurıı meyva, 111 , ,·atanııen·erliğiııi pek güzel bilir-

Ilen, Türkiyede bulunduğum za-
1 
buğday alıyor. Tü ·kiyenin nefis in- Jer. K~ııdilerini A\'usturya ve Al -

ınanlarda fırsat buldukça seyahat e-ı cirl~l"i ile iizüınii memlekrtimizde man or<lularının ~iddelli hücumları
derim. Bu itibarla cenaze nwrnsi- büyük rağbet kazaıınuştır. Ben bile 1 na karşı müdafaaya ko~~ıı ve llalya
rninden sonra tekrar Budapeşleye bugün çar~ıdan iyi icir \'e üziim al- rı harbin en buhranlı dakikasında 
diinmekliğim icap ettiğinden Anka- dıın. Şarıııılımnız ıhı )·ava~ yavaş 1 büyük bir feJaketten kurtaran e8ki 
radan Kay"eriye ve oradan Adana hnriçte tanınıyor. Senenin birkaça- siliilı arkadaşlannııı meziyetlerini 
ile Mersine uzandım. Şimdi de iz- ~·ını Budapc.~t~de birkaç ayı~ı ela 1 dii~ünmemi~ olacakları şüphesizdir. 
ınire geldim. Gezdiğim yerlerde Ankaradn geçırıyonım. Zevcım ve Şimdi bu onlu ile Alp hudutları ü
Yeni Türkh·enin her sahada büvük ben Tü;·ki)•eye her gl'ldiğimizde bü- zerinde boğazla.~mak İtalya için 
terakkilere. mazhar olduğunu ~ör- yük bir sevinç duyarız.,. ne ho~. ne kolay lıir maceradır. Böy 

• - le olduğu halde gürültüye pabuç bı

ltalyada Tun us için Y e-ı 
Nümayişler Y apıldıı ·-111 

- .......... .,.... . ...._ __ 
yaptığı şiddetli te~ebbüs hakkında 
hiç bir kelime yazmamaktadır.,, 

Ne,-; Chönicle gazetesi, gerek in
gilte!'e gerPk Fran<a için biribirif.ri
ne 'Ikı sıkıya bağlı kalmak wrureti
ıw ,.e totaliter de,·letler tehditle-

rakmıyacağı muhakkak olan Frnn
Hayı bu kadar rencide etmekte ve 
Anupayı güriiltüye boğmakta İtal
ya için ne menfaat tasavrnr edilebi
lir? 

Rurasını lı!r tiirlü an1ıyan10Hl!ğı 
m•z için hayretler içindeyiz. Hele 
böyle bir mesele çıkırnp neticede el
leri hoş geri çekilmenin İtalyan dik
tatörh.iı.(ünün pre~tijini artt1rn1ağa • 
hiç e faydası olmıracağını dü~ün -
clı1k~e lııı ha~-retinıiz lıil' kat naha 
artıyoı·. 

Hüseyin Cahid YALÇIN 

(Ba,tarafı 1 inci aayfada) 
nUmayi~çilere hitaben söyledii!i nu
tukta lta 1 vanın. hakkını almasını bi 
leıı bir şef tarafından idare edilmek 
te olduğunu ve binaenaleyh İtalyan 
milletinin nihai zaferden emin ola
bileceğini ehenımi~·etle ka~·ue\·lemiş
tir. Hatibin bu sinleri "Tunu,, Tu-

rine kar~ı ayni azmı g';stermek za-
rurrtini lebarliz ettiriy r. ===:-

Fransa Almanya 
-------

nus., avazeleriyle karşılannıı~tır. 

Diğer taraftan nümayişçi talebe D 1 b h F • 
F'ransız ~eyahat biil'O'UOUn önüne o ma a es acıası 
&ittiklerinde,ı lıüro, polis komi,;el'i- Ta h k ı' kat 1 ı· c ı' n l kı· llin talebi üzerine on beş dakika k:ı-

ı>ılarını kapamı~tır. M "f tt• G ld, 
Torinoda nümayişler U e j Ş ft j 

.Roma, G (A:A.) -.. T~ri_ı;odan l~I (Batlarafı 1 inci sayfam12:da) 
'I'rıbune gazeteme bıldırılılıgıne go-llli< nokl.alttn birer birer gôsterilen 
re, mu,llim mektehi talebeleriyle di lıu fozlekeniıı · vilavel memurin mu
ğer yilksek mektep talebeleri muaı- hakemat encü

0

meııi ·tarafından tetki
zam bir alay teşkil euerek ';'(!hriıı bü- ki de bugün.erde ·sünıtle bitirilecek
~·Uk sokaklarından geçmi~ler rn mil- tir. 

li mar~lar arasında "Tuııusu i"teriz, t Diğer taraft.,n dahiliye vekaleti 
l<orsika"I istel'iz,, di,Ye bag·ırmıs.·lar- de ı · b .. ··k b' ha · ti ' me•e eyı uyu · ır s.saıııye e 
dır, Üzerinde Korsiya ltalyandır, I incelemek üzere şehrimize iki mülki
'l'unus garbi Akdenizde İtalyanın h ye müfettişi gönı!ermiştir. Sami ve 

akkani.vctli talepleridir,, cümleleri Al' s !" · · el ı ı b 
ı Py ı I'nıııı e 1u unan u müfet-

Yazı!ı Lıavraklar ta, ınmıştır. Talebe- · 1 h h 1 ' · tış er dün salıa ŞP ri·nfae gelmişler 

An!aşması 
( Ba.tarafı 1 İnci sayfamızda) 

ayrı durmu~ Ye onları nazi ~eI:ln11 ile 
seliimlıımışlır. 

Resmini çekmek isti~·en fotoğraf 
r·Jann öııünden •üratle geçmiş \'e 

Fransız halkına hitaben ista,yoııa 1 

konulan radyoda birkaç söy söyle
mesi rica edildiği halde beyanatta bu 
lunamıyacağ1111 söyliyerek nzaklaş
n11~tır. 

Alman hPyeti doğruca konkordia 
meyrtanındaki büyük p:.ılas oteline 
inmü.~tir. ~lt'ydanda ~eyry~efer n1u 
vakkaten tatil edilmi~ bulunuyordu.! 
Halk iHe polis müfrezeleri tarafın -
dan çok ıız:ık me•afelerıle durılurul 
muştu. 

İstanbullular Yeni Vali 
ve Belediye Reisinden 

Ne istiyorlar
1 

, 

Taksimdeki Hala 
Kaldırılıyor 

(B.,.ıarafı 1 inci ıaytada) 
ve geniş bir çalışma ve memleket• 
hizmet imkan ve fırsatını sizlerle 
paylaşmaktan bahtiyarlık duyaca
ğım. Asılsız şayialarla şahı;i endişe 

, Jere dü~ülmemelidir.Herkesin biitün 
fstanbulluların ihtiyaçları neler-( Veli Veh~i (Mısırçarşı.•ı t9). enerjisini vazifeHine hasretmesini 

dir? Yeni vali ve belediye reisimize - Esnaf ceıniyetleriniıı malik ehemmiyetle dilerim. 
bunu du~·urmak için büyük bir an - olduğu haklara sahip olduğumuz Arkada1Iarımdan dürü•ti, vazife 
ket açtık. Ve diin sabahtan itiba- halde bu haklardan Jiiyık oldui:'ll ka- bağlılığı ve yardım rica eyler ve he
ren bir arkadaşımızı bu işe memur dar istifade edemiyoruz. Mesela has pinize başarılar temenni ederim. 
ettik. Kendi•i htanbulun her tara- ta bir arkadaşımız cemiyetin gös- İshnbul valisi ve belediye reisi 
fııu dolaşmakta ve halkın yeni vali terdiği bir hastahaneye kabul edile- Dr. Lfıtfi KIRDAR,, 
ve belediye reisinden beklediği şey- memiştir. Yeni valimiz Lütfi Kırdar dün 
leri teslıit etmektedir. Emin Parmffk.•ı:oğ/ıı; (Bahçeka bazı terti~ler yapmı~ ve ondan sonra 

Bunları sıra ile ne~redıyoruz: ııı 32). vilayet ve belediyeye giderek me~gul 
- Evlerimize iki •enedeıı beri olmuştur. 

Mıı~tufa Remzi E.'!'caıı (Sultaıı- elektrik tesi"atı ~·apıldığı halde ha- Vali Lütfi Kırdar sabah saat 8 
lıanıoın Zıim ruf ıııffuifnlııı-rr ııı,,ğa- la lamba ışığı altrnda otuıııyoruz. de ikamet etmekte olduğu halk parti 
zası) Çapaya pek yakın olduğumuz ve si binaoınclan hareketle yanıııda he

- ı:mlııöııilndı~ki n1eydan İ:.;tim
lıiki bitikten .<onra açılacak bu bü
yük meydanda bir parkııı yaptırıl
ması ve bilhass11 bu parkın orta ye- / 
rine A!.dt(irkün bir heykelinin dikil
nıe.•i çok yerinde olur. Sarayburııu 
m!l'te,;na İstanbul cihetinin h'ç lıir 
ı-crinde Atalürkün bir heykeli yok
tur. İo«ıı eder~e bütföı İ"tanlıul tüc 
carları Atatürkün bu heykeli için se 
ve •eve tebernıl:ırda bulunuruz. 

tramvay pek yakın olduğu haJd,, so-
1 

yeti fenni):e ~ıü?ürü ol~uğ~ .h:~de 
kakların çok karanlık olma>ı dan Taksıme gıtmı~tır. Vah Lutfı Kır
evlere erken kapanmak mecburiye- dar Taksimdeki meydanın etrnfıııda 
tinde kalıyoruz. ki harap binaların ~·ıkılma"' ,.e bu 

na•cın Tııııco: (Bozd11ıi11ıı ke-1 suretle meydanın genişletilme"i ve 
ıııtı-i) . tmızimi.l'le ezcümle bu htanbulu ı 

- Yolların kah kanaliza<_ı on ,.e çok mühim meydanının önünde ço 
kah su borularının tamiri dolayı iy- çirkin bir manzara arzeden Iıelala -
le bozulma•ı ve uzun müddet uyle- rın ka!Jırılma;n ile ehemmiyetle a
ce kalması bir takını kazalara ~<'b~ 11\kp.dar olmu·tur. 
biyet vermektedir. \'ali Lütfi Kırdar buranın düzel 

Yal>ııa Galip: (Ma11ifatııra tı'ic- 1 Polis ıııiıtekaitleı·inifen lı-fau A-
ran). to .. oy. 

tilme•i ve tanzimi için süratle hare
kete geçnwk azmindedir. Bunun 
için ~ehrin e"a.<lı planının tabıkını 

beklemek"izin şehircilik mütehassı
sı Prostun fikri ıılıııarıık lıir ihznrl 
proıe hazırlanacak ve sürat.le hare • 
kete geçilecektir. 

- ~foale.srf ~imdiye kadar me
deni haklardan isti~1de~i ihmal edi
len Ka~ımpaşa imar edilmeli ve hiç 
oJnınzsa İ:·•kele.,·e kadar tram\·ay ge
tirilmelidir. Hem Kasımpa~anın 

Beyoğlu ile yakınlığı gözön[ine geti
ril•e görülür ki bu tramvay hattıııın 
yapılma'ı zannedildiği kadar güç 
değildir. ı 

Naci E:rlam: <Balıçekırııı 46!. 

- Bana kalır">ı en·e!a "u elilen 
ci cingenelerin ortadan kuldırılnıası 
yeni valimizin ilk işlerinden biri ol
malıdır. Yol kesen bir ha)·dııt gibi 
g~lip geçPnlere yılı~maları halkı çok 
rahatsız ediyor. 

Bexiııı Alıı/"!f: (.llısıl' çarJM 91). 

- ı~ ('ni ve e~kiden yapıl mı~ o
lan a"falt yollarımız terkiplerinin 
kiitülü~ü dolaysiyle çalıuk bozul
maktaı\ır. İlk nazarda büyük bir 
çirkinlik arıed~n ve çok kere lastik
Ji vesaitin Stl'.\'l'İne ınit.ni olan bu yol
ların gim•I lıir şekilde yapılması. en 
miihiın ı.~it'r sıra:o;ına girn1elirlir. 

Sonra dıgı~r bir mühim mesele de 
Unkapmıı kiiprll,üniin hala bitme -
mi~ olnHaıdır. Galata kiiprüsünden 

saat be~tPn sonra arabalar işlemi 
yor. Sırt hamalları da kaldırıldığın
dan bu .vüzılen Beroı!lu Ye İstanbul 
ara>ınrtaki nakliyat çok kütü cere
~·an etmektedir. 

_<:;uıtrriılutnuınıı ~ık bayrfJlıl pa:a-
1'l .!it'ayn· J.1. ı 

- Eminönündı• yapılan i>timlak 
ler dol:ıyısiyle büyük bir dükkiin 
buhran' ba~lamı~tır. Diğer dükkan 
kiralan li7,erinde ytizde elli bir yük
selme yap,uı bu meselenin önüne ge 
çilmesi h~m bizim \•e hem de dolayı
~irle halk için i<lifadeli bir i~ ola
caktır. 

- Bazı dairelere lıagh olan mü
e<seselerin çok uzak yerleı·de bulun 
ması, halkın evrak takilıini güçleş

tirmektedir ve bu ~·üzden halk çok 
kere i~lerini ihmal ediyor. Ve netice 
de para cezalarına maruz kalıyor ... 

Tak.~inl Ceylôn apo1"/11Hı,ız Şf)föı· 

.~/ıtstafa Bayrakla!'. 
- Şehrin muhtelif yerlerıııde 

yapılan ayni cin8 suçlardan a)·ni ce
zalar alınma<ı icaı.ı ederken maale
sef ayn ayn cezalar alınmaktadır.! 
Mesela cadde i~galinden dolayı Be~· 
oğlunda 10 lira ıılıııırkeıı ayni suç 
için diğer >emtlerde az veya çok ce
za kesilmekteılir. Takdir edilen bu 1 
cezalar, esnaftan bir kanuna göre 
alınmadığ'ı anla=;:ılı~·or. Yeni valin1iz~ 
den bu ceza i,leriııin lıir ~ekle lınğ

laııma>anı ilk i~ olarnk istiyoruz. 
.\'i~aııfa~ı tul·•·~i şofiiduiııdt 11 

Kadl'i t'ııMI .'İci/ !25. 
- Yollarda mü~teri indirip bin

dirmek gibi zarun selıeplerle dur
duğumuz zaman mı•murlar hiç so
nıp dinlemeden caddeyi işgııl nıad

de;inden ceza ke•mekteclirler. Yeni 
valimizden bu ceza i~lerinin uir ~ek
le bağlanmasını ilk iş olarak bekli
yoruz. 

Karaköy tak::;i f!O_fiiı·leı·iiltftıl .\'e
cafi. 

- Seyrü,;efer memurlarının el
lerinde sürati tayin edecek kronu
metre gibi hiç bir vasıta mevcut ol
madığından ~ehiı· dahilinde miısıdt 
yerlerde 20 kilometre süratle giden 
bir arabaya sorup dinlemeden ceza 
kesiliyor. Halbuki kanunen şehir 
dahilinde 30 kilometre ile seyredile
bileceği tesbit edilmistir. Biz veni 
valimizden bu ceza k~<me isler.inin 
ciddı bir şekle bağlanmasın; ilk iş 
olarak bekliyoruz. 

Lütfi Kırdar bundan sonra Tak.~im 
den Dolmabahçeye inen ve veni ya 
pılmakta olan yolu teftiş etmi~ ve o
radan yanındaki zevatla beraber E
minönüne geçmiştir. 

Vali Eminönünün açılması işiyle 
ele ilıikadar olmuştur. Bilhas"a yık 
nıa i~intle çalı1tınlan ameleyi az gör 
nıü~ ,.e bu işin daha süratle bitirilme 
si için amele adedinin arttırılması 
hususunda müteahhide şiddetli di
ı·t>ktifler \"ermiştir. Vali oradan ,·u
karı,·a çıkarak Ankara cadde,iııde 
yapılmasına başlanan asfalt yolun 
d:ı bir "nene! bitirilme8ini eıııret
mi~tir . 

Bun.fan sonra vali Lütfi Kırdar 
saat 10 da dogruca Yıliıyete gelmiş
tir. Vilayetle kendisini vali muavi
ni Hüdai Karataban karşılamıştır. 
'"ali vil<lyetteki bütün daireleri ve 
kalemleri gezerek lazım gelen malü
matı alnıı~tır. 

Lfıtfi Kırdar dün öğle üzeri Fın 
dıklıda htanbul kumandanı Halis 
Bı~·ıktay'a makamında iadei ziyaret 
etmiştir. 

Yeni valimiz öğll'clen sonra saat 
üçte belediyeye gelmiştir. Buruda 
kendbini bilhassa eski sehreminle
rinden oparatör Cemil v~ Mehmet 
Ali ziyaret etmişlerdir. Lütfi Kır -
dara belediyede şehircilik mütehas 
sı•ı Prost takdim olunmu~tur. 

Heyeti fenniye müdürü ile bera
ber gelen Prostla yeni valinin bir
çok meseleleri konuştukları zanno -
lunmaktadır. ere halk da karı"m'" ve muazzam a- ve doğruca \•ilayete gıderek kendile

lay iki tarafta to;>la~an halkın faşist rine ayrılan büroda ehemmiyetle tah 
8ellmları arasaıda şehri dolaşmı~tır. kikata başlamışlardır. Bir müddet sonra hariciye nazı------------------------------

Lütfi Kırdar İstaııbuluıı temizli
ği ile de çok yakından alakadar ol
maktadır. Tanzifat isleri üzerinde 
ehemmiyetle durul~akta ve yeni 
kararlar alınmaktadır. 

Romadt inkisar 
Roma, 6 (A.A.) - Havas: Clıam 

berJainin avam kamarasında Akde
İizdeki İtalyan metalibatına karşı 
llıriliz noKtai nazarına dair yapmış 
Olduğu beyanat, Roma mahafilinde 
hayretle karşılanmıştır. 
k Filhakika Roma mabafili mez-

0.r metalibabn İtalyan - İngiliz 
llnlaşmasına aykırı bulunmadığı 
llltitaleaınnda idi. Hususiyle ki yine 
lllezkur mahafil, İngilterenin bu 
~sele yiizünden Roma ile baş gö,ı
e~en anlaşmayı hiç de ~ozmak istc
lllıyeceği kanaatini besliyordu. 
h !~te bunun içindir ki, Roma ma
/fılınde bu akşam biw inkisarı ha
f~! mil,ahede edilmektedir. Maama
dıh İtalyan matbuatının hücumları 
1 evaın etmektedir. Fakat bu hücum 
ıı~r dahil ziyade Fransız gazeteleri-

d~ neşriyatını istihdaf eylemekte
ır. 

~iİli:ı gazetelerine göre 
~e•- ndra 6 (A.A.) - Times ga

"'8İ diyH ki: 
"l tı talyan gazetelerinin ne~riya-

l>~~ bakılırsa İngiliz efkarı umumi
dir ı İtalyan metalib::ıtına muzabir
dit.' liaibuki hu kııtiyen varit değil 
deıi Şurasını da rhemmiyetle kayde 
reıııın ki, İtalyan matbuatı, fngilte-

n Roma nezdinde bu meselede 

Hadıse esnasında orada bulunan 
memurlar idareciler ve vakaya şahit 
olıtnlarla 6 yaralı da müfettişler tara 
fından dinlenecektir. iki nı'ifettiş; 
dünden itibaren bu şahitlerin malü -
mathrıı.a müracaat etmeğe başla
mı~laı·dır. 

Diğer taraftan emniyet işleri u
mum müdürlüğü ue şehrimize bir 
enıni) et roiıfetti~i yollamıştır. 

Bu miıfetti~ de dün sabah sehri
mize gelnıi~ ,.e emniyet müdür!Oğün
de müfettişler odasında meşgul olma 
ğa başlanu~1;ır. 

:Mumaileyh, vaka anında orada 
bulnnan memurların ve onlara Iazım 
gelen emirleri veren amirlerin ifade 
!erini a!mağa başlamıştır. 

Mufetli ,.Ier tahkikatı süratıe bi
tirerek mcsul_leri tesbit edecekler ve 
bilahal·e muhkemede kendilerinden 
heqap sorulacaktır. -·-Hicret eden Yahudi çocukları 

Yiyana 6 (A.A.)- Viyana yahudl 
cemaati reisi B. Povenherz'in Lond
rada yapmakta olduğu müzakereler, 
ilk bir neticeye müncer olmuştur. 

Perşembe günü 1000 i İngiltere
ye, 2 bini Ilollandaya gitmek üzere 
8000 yahııdi çocuğu Viyanndan ha-
reket edecektir. • 

rı otelden çıkarak Elize sarayına git 
mi.~tir. 

Aln1an hariciye nazırı reisicum
hur tarafıııdan husu•i olarak kabul 1 
edilmiştir. Almanyanın Paris bü
yük elçisinin de hazır bulunduğu bu 1 
mülakat 25 dakika sürmüş ve reisi- I 
cumhunın me,aı oda'1ncla çereyan 
etmiştir. ı 

Alman hariciye nazırı saat 13,15 
te Başvekalete gitmiş ,.e lıa~,·ekilin 
öğle ziyafetinde bulunmu~tur. 

Saat 15 te hariciye nezaretine 
giden \"on Rilılıentrop orada Fransız 1 

hariciye nazın Boıınet ile Fransız 

- Alman deklara,yonıınu imzala-
1 

mıştır. 

İn1za~·ı n1üte;.ı~~ı 1) iki harici\·~ na 
zırı konferans salonuna çekilerek u
zun müddet görüşmü~lerdir. ı 

Paris, 6 (A.A.) - Fran"1z - ı 
Alman deklarasyonunun metni ~u-, 
dur: 

Fran.<a cumhuriyeti hsriciye na
zıı·ı Georges Bonnet ve Reich harici
ye nazırı Joachim von Ribbentrop,I 
hükumetleri namına ve hükümetleri 
ııin emriyle hareket ederek, Pariste 
6 Kanunuevvel 1938 deki mülilkat
larmda aşağıdaki husu.atı kararlaş
tırmışlardır: 

1. - Fransız hükümeti ile Alman 
hük(lmeti, Fransa ile Almanya ara
sından sulh ve iyi komşuluk müna-

sebetlerinin A vı-upa vaziyetinin tar
sini ve un1un1i sulhun idamesinin e
Haslı uıı"urlarrndan birini teşkil et
uği kanaatine tamamiyle iştirak et

mekte.! r. Binaenale,vh iki hükümet 
iki memleket ara•ındaki münasebet
lerinin bu istihamette inkişafıııı te
mine bütün kun·etleriyle çalışmak
tadır. 

2. - İki hükümet, memleketleri 
:ırasıııd,ı araziye müteallik hiç bir 
meselenin muallakta kalmamış ol

duğunu mü~ahede eder ve bugün 
memleketleri arasında çizilmiş bulu 
ııaıı hududun kati olduğunu re,men 
tanır. 

3. - İki hükümet, aher deYletler 
le olan hu<u•i münasebetleri kaydı 

ihtfrazi•iy!e, iki memleketi alakadar 
eden bütün meseleler hakkında te
masta kalnıağa ve bu meselelerin 
mu•takbel iııki~:ıfı enternasyonal 

müşkülat çıkarmak tehlikesini gös

terdiği takdirde biribirleri ile isti~a 
rede bulunmak kararındadır. 

İşbu deklarasyon derhal meriyete 
girecektir. 

Paris 6 (A.A.) - Paris gazete
leri, umumiyetle B. Fon Ribbentrop 

ile B. Bonnetin bugün imza edecek
leri Fraıı.~ız - Alman iyi komşuluk 
beyanname3inin hakiki kıymeti hak 

kında oldukça ~üpheve tereddüt iz
har etmektedirler. 

Hatta yarı resmi organlar, bu 
beyannamenin pgikolojik ehemmiye

tine işaret etmekte ve bu beyanneme 
nin "iki memleket arasında daha iyi 
münasebetlere şahit olacak bir dev
rin mukaddemesi ne alamet olması,, 
temennisini izhar ebnekle beraber 
Fransanın, İngilterenin llfünihte B. 

Chamberlain ile B. Hitler arasında 
imza edilmi~ olan beyannameden gon 
ra ittihaz etmiş olduğu hattı hareke
ti mümasil bir hattı hareket taklrm 
kendi teslihatını tavkiye ve teksif 
etmei'i Iiizumunda i~rar eylemekte
dirler. 

Birçok gazeteler, Almanranın 
do•tluk vandlarının sadece "Fransa
yı uyutmak,, için çevrilmekte olan 

bir manevradan ibaret olduğunu ve 
·bugiinkü beyannamenin "alelade bir 

kağıt parçagı., ndan ba~ka bir şey-;ı 
madığını iddia etmektedirler. 

Komünistler, Alman misafiri pek 
bayağı ve hakaretli bir lisanla kar
şılamakta olup diğer bazı gazetelerin 
edası da bunlardan hiç farklı değil -
dir. 

B. Leon Blum, Populaire gazete
sinde B. Fon Ribbentropun Parisi zi 
yaretinin "Fransız hissiyatına teca 
vüz,, demek olacağım yHmaktadır. 

Vali, akşam mesaisinden sonra 
parti idare heyetini içtimaa çağır
mıştır. Parti idare heyeti parti is
leri etrafında meşgul olmuştur. · 

Rumanyada alınan sıkı 
tedb:rler 

Belgrat, 6 (Husus!) - Bükreş -
ten bildirildiğine göre, demir muha
fızla rtarafından diln yapılan sni
kasttan ~onra memleketin her tara
fında çok ciddi tedbirler alınmıştır. 
Demir muhafızların biııman dilsma
nı dahiliye nazırı Kalineskunu~ evi 
ve dahiliye nezareti binası çok sıkı 
muhagaza altına ahnmrntır. Kimse
nin buralara yakl::ı~ması~a müsaade 
edilmemektedir. 

Almanya ve Polaııyada çıkan ga
zetelerde, Romanyada öldürülen de
mir mlhafızlar teşekkülü reisi Kad
reanunun lehinde yazılar intisar et-
mektedir. ' 

Bir vapur birdenbire battı 
Dantzig, 6 (A.A.) - "Pozen,, a

dındaki Polonya vapuru, Umanda 
eşya boşaltırken birdenbire bir da
kika içinde batmıştır. Tayfadan ilci 
kişi kurtulaını.varak ölmUştilr, 
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Pilanlı çalışmak 

Tanıdığımız bir tüccar anlatıyor· 
du: 

- Fabrikamda bir çok memur
lar, işçiler, makinistler var. 

_Mukavemet Koşuları 
· K k K .. Mukavemette Tempo~ Nürmi'nin 
Ste arı 0C3 avgasl Tekniği· Enerji Tasarrufu 

............... ........... ~v··· .......... u ... .. 

Her gün işçiler muayyen zaman· 
da tatil yaptıkları halde büro mua· 
melatile uğraşanlar ve bu meyanda 
tabii bizler ancak bir buçuk iki 
saat sonra fabrikadan çıkabiliyo • 
ruz. Şoför kr"rt, Otobüsün Biletçi/iğini Yapan Karı_.~ına 

Yazan: İst. Atletizm Monitörll Naili Moran ~. PıE • 

-2 
Geçenlerde tngiltereden bir ma· 

kine mütehassısı davet etmiştik. 
Bu zat her gün işçiler gittiği halde 
bizim gidemediğimi1j farketmiş. 

Bir gün konuşurken söz mevzuu· 
nu bunun üzerine getireli. 

- Siz niye işçile!'in tadil ettiği 
yani fabrikanın çalı.şması bittiği za· 
man fabrikarlan çıkamıyorı;unilZ "! 

- Ne yapalım, iş fazla da.. Ye· 
tiştiremiyoruz .. 

lngiliz mütehassısı· birdenbire pi· 
posunu ağzından çıkardı ve ayağa 
fırlıyarak: J 

- Azizim.. dedi. Size doğru bir 
şey söylersem kızmazsınızya .. 

- Hayır .. 
- O halde söyliyeyim. Siz. fabri· 

kanızın çalışmasını iyi organize ede
memi~siniz. Sistematik çalışmış ol
sanız i~çilcrle baraber siz de çıkabi
lirsiniz. 

Bu söz karşısında hepimiz birden 
duraladık. Fakat hislerimizi atarak 
normal şekilde düşününce adamın 

tamamen haklı olduğunu anladık. 

Derhal çalışmamızı değiştirdik. 
Plfmlı çalışmağa başladık. Artık 

rahatız. 

İşçiler çıkar çıkmaz biz de işimiz 
bitmiş olduğu halde rahatça evimi· 
ze gidiyor, çoluğumuzla çocuğumuz
la oturuyoruz.) 

Dostumuz çok haklı idi. 
Bizim şimdiye kadar en büyük 

noksanımız, kabahatimiz, munta -
znm, sistematik ve plii.nlı çalışma

maktı. 1 

Fakat bugün en büyüğümüzden 
en küçüğümüze kadar artık plii.nlı 

çalı.~manın ne demek olduğunu ve 
fayrlasının ne olduğunu gayet iyi 

biliyorıız. ı 
Yalnız, bazı yerlerde henüz planlı 

çalışmanın kıymeti takdir edilme -
miş olacak ki.. İstenilen fayda elde 
edilemiyor. 

Tüccar ise biraz ziyan eder etmez 
her şeyi terk ediyor. Memur ise 
kendinden evvelki memurun başla
dıih işleri bozmağa kalkıyor ve baş
lanılan işin aksini yapmak istiyor. 
Halbuki plii.nlı çalışma ile başlanılan 
iş yarıda bırakılmaz tamamlanır. 

Çünkü yapılacak işin hedefi, gayesi 
malUındur. 

Pazar günü Başvekil gazetecilerle 
konuşurken bir mesele mevzuubah~ 
oluyordu. 

Başvekilimiz Celal Bayar: 

Hayır .. dedi. Bütün işlerimizi 

planlı yapmağa alıştığımız için eli
mizde plii.n olmadıkça hiç bir me· 
sele üzerinde konuşamayız .. 

Bu söz Yeni Türkiyenin neden mu 
vaffak olduğunu gösteren en büyük 
miHal idi. 

Büyüklerimizin prensip olarak ele 
aldıklan esasın bütün Türk halkı· 
nın da esas prensi pi olduğıınu tekra
ra lüzum yok zannediyoruz. 

Her işimizde planlı olalım. 
TiLKt 

Radyo ve Otomobil 
memleketi : Amerika 
Son nüfus tahririnde 130 milyon 

ahaliye malik olan Birleşik Aıneri. 
kada tam 37.666.666 radyo maki· 
nesi vardır. Yani 1000 kişiye 290 
makine düşüyor. 

Bu suretle Birleşik Amerikadaki 
radyo makinesi mikdan, Almanya 
İngiltere, Fransa, U. R.S.S. ve Jıı
ponyadııki makinelerin mecmuuna 

1 tekabül ediyor. 
Otomobiller üzerine yapılan mu

kayese daha alaka vericidir. Zira 
dünya yüzündeki yollarda süratle 
giden dört otomobilden üçü Birleşik 
Amerikaya aittir. 

Fener Beşiktaş Maçı Hasılatı 
Pazar günü Şeref stadında yapı

lan Fener - Beşiktaş maçının hası
lah bin beş yüz liradır. Bu paranın 
vergileri çıktıktan sonra hin lirası 
klüplere kalmıştır. . , 

içeriyor, Renkten Renge Giriyordu 
Bu hafU. için·le bir gündü, Ça

padan Topka. ı - Sirkeci arasın
da işliyen otu uslcrden birine bin
dim. 

Bir koııok ı.reıli~liğinde ve es
kiliğind~ ol:ın uwbüsün içi ağzına 

kaıbr dolu idi. Şoför işaret etti 
yıuııııılaki açık bir kişilik yere o
turrlum.. Ellı adım yürümemiştik 

Şoförle kadın biletçi be.vninde u
zaktan uzağ_ atışmalar başladı. 

Her halde ben binmeclen evvel 
ele atışıyor olacaklardı. Durakta 
kavğalarına fasıla vermişe benzi
~·orlardı. Şimdi yeniden tutuşmuş
lardı. 

Bu bir karı koca kavgası idi!. 
Otobüs şoförün. Kadın da şo

förün karısı. .. Ailam elli yaşların -
da, saçlarının akı fazlalaşmış, yü
zü çizgi çiz,i ayrılmış uzamış tıra~~ 
!arı da kır~ıl. Üstünde gri kumlu 
bir elbise var. Gözlerinin dumanlı 
bakışlarından kendini zor tutabil
diği, a.%bi bir buhranın sıkıntısı 

seziliyor. 
Biletçi kadın, karm çok genç. 

27 - 28 ya.şlarında kadar. Soluk si-
yah mantoHunun açık önünden i
çindeki çiçekli basma entarisi götü
nüyor. Siyah rengi uçmuş baş ör· 
tüsünün urlarını çen~sinin altından 
bağlamamış da omuzlarına atmış • 
Kolunda bilet kutusunu tutuyor. 

Pembe beyaz yanakları hırsın-

rlan solııkla~mış, küçük ağzının 

YAZAN; 

Neriman Hikmat 
le bir an evvel erişmesi için bindi
ği bir Otobüste böyle çirkin bir te
zehür ayıptır. Galiba taş kasaba ge
liyorduk. Şoför dayanamadı Oto
büsü kenara çekti. Direksiyonu e
linden bırakarak genç karısına 

döndü: 
- Haydi dedi. gitmiyorum işte 

arlık. .. Ne yapacaksan yap, benden 
iyisini bul buraya getir, oturt o 
çeksin arabayı.. Sen ne edebsiz ne 
kötü bir kadın imişsin!.. 

Hepimiz endişeyle adama bakı -
yorduk. 

- Aman etme eyleme .. Geç ka
lıyoruz. Kavganızı evinize saklayın 
kuzum ... dedik .. 

Yolculardan yaşlı bir bayan ka
dına çıkıştı: 

- A .. hanım sen sus bari. Ne 

ği gibi bir kazanın zuhurundan 
korkuyorduk, ödümüz kopuyordu. 
Adam bir yere çarpacak diye göz
lerimiz dürt açılmıştı. 

Kadın galip galip söyleniyor -
- Ne oluyorsun a ... a ... 
Bu Refer erkek yolcular da ka

rıştılar: 

- Bırak hanım bır~k... Su~ 

sen ... diyorlardı fakat yine o aldır
madan mırıldanıyor.iu. Bir taraf
tan da ~·eni gelen yolculardan bilet 
vermek için para istiyordu. 

Türbeye yaklaştık. Verdiğim pa
raya mukabil bileti, hiilfl verme • 
mişti. Seslendim: 

- Bayan hani biletim dedim. 
Yolculardan ırenç bir kadın da: 

- A benimkini de vermedi, pa
ramın üstü de onda dedi. 

Biletçi kadın ikimize de birden 
gayet laübali bir eda ile cevap ver
di : 

- Ne oluyorRıınuz. İşte geldi
niz bundan sonra bileti ne yapacak
sınız. 

oluyorsun böyle dır dır söyleniyor- • .. 
sun. Kadın kısmının dili kısa ol- Bu bir parça komik ve çirkin 
malı, adamcağız hiddetinden bir vak'ayı canlandırırken şoför zevç 
kaza çıkaracak.. ile biletçi zevceye düşen vazifeleri

Bu kIRa müddet içinde şoförün ni hatırlatmak isterim .. 
aklınd.rn her ne geçtiyse geçti ina- Yolcuların bir dakika, bir sani
dını kırdı. Bir uzun lahavle çekerek ye bile lüzumsuz tehirlere taham
tekrar yerine oturdu. Ve ora- mülleri yoktur. Manasız kelime
dn durdurduğu otobüsü asabiyetle 'lerle onları tac:iz etmeğe hakkınız 

ycrinden oynatarak yeniden hızla var mı? 
sürdü. Liıühali olmıyalım; iş hayatımı-incccik dudakları büzülmüş. Ters 

. . Yolrularda müthis bir endise zı hususi haya' ımıza karıştırmıya-
ters komısurken muntaıam dışlerı- hl t fh . ·k 

1 1 
d·. 

. ' . ~a :ınmıs ı. lıvar acının c e ı- hm .... 
nın yrınıncla bırkaç danc de altın~ ·v-.~-· ~.,...,..,...,..,...,.vvvvvvvv""""~~~_,.,,..,...,..,...,.vvvv~ 
d!~ mP~·dana çıkı~·or .. 

(;enç kadın ılıırmarlan söyleni -
yordu. l'ie!er rliyordu? Bir türlü 
anlıyamıyorduııı. Bu münakaşaya 
na,ıl lıaşlamı~lardı. Sebep neydi 
lıilnıİ/Orum. 

Bir iki cümle arasından şunları 
i~ittim: 

- Ne biçim şeysin! hem sen da
ima böylesin ... Ne oluyorsun a .. hiç_ 
çekilir tarafın yok.. 

Bir duraktan geçerken lafını 

ke,;iyor: 
- A dur, dur yolcu var .. diyor. 

Zile dokunuyor ve kapıyı açıyor . 
İnen yolcuların yerine başkalarını 
alıyoruz. 

Şoför renkten renge giriyor
du. Küstah karısına içerliyor. Fa
kat ses çıkaramıyordu. 

Halk yarı müstehzi tavırlarla 

onları dinliyor kimi dudaklarını 

rnırıyor, kimi yanındakini dürtük
liyerek bir şeyler fı"1ldıyordu. Ben 
de hayretle bir şoför kocaya bir bi
letçi zeyceye bakıyorum .. Her mes
lekte karı koca birlikte çalışanlar
dan pek çoğunu görmemşitim. Bir
likte bakkallık, manavlık, balıkçılık 
salıcılık, deniz feneri bekçiliği e -
denleri bilirdim .. Bunlarınki de fe. 
na değil, kocası şoför, karısı bilet
çi... Ama bu kavgaları da neydi?. 

Herkesin gideceği yere sükunet-

Urfada Sel 
Faciası 

44 Zavallı vatandaş sel
lere kapılarak nasıl 

boğuldular ? 
Urfa vilfıyetinde 44 vatandaşı

mızın hayatına mal olan feci bir 
seylilp olmuştur. Şehrimize gelen 
malUmata göre her sene olduğu gi
bi bu •ene de kış dolayısiyle göçe
be halk dağlarda kuytu yerlere çık
mışlardır. 

Göçebeler kuytu olarak sellere 
na ruz münhat yerleri inti
hap etmişler ve faciada bundan ile
ri gelmiştiı". Üç gün devamlı şe
kilde yağan yağmurların hasıl et
tiği seller bu münhat yerlere hü
cum etmiş ve göçebe halktan bir 
çoğunu alıp götürmüştür. 

At"'türkün Ruhuna 
Mevlud 0 '1 undu 

Er!ıaa ( Yeni Sabah ) - F.~siz 

kahraman Atamızın aziz ruhuna 
ithaf edilmek üzere halk tarafın
dan gaziııaşa mahalle•i büyük ca 
miinde binlerce halkın iştirakiyle 1 

bir mcvludü şerif kıraat ettirilmiş. 
tir. 

Mevlude ba.~lanmazdan önce 
AtatürLün büyük eserleri takdir 
ve hayranlıkla aııılmış, manevi 
varlığı önünde üç dakika sükut e
dilerek meş'aleler yakılmış mevlu
de ba•lanmıştır. 

Erbaa, Basri Ahmet Ünal 

-----
Kir s kazasında 

Kilbte yine perşembe günü ya
pılan seçimde Umumi Meclis azl\
lıklarına lllahmut Tolunay, Raif 
Ç:ıkmur, Hamid Azazlı, Adeviye 
Dokıızoğu;: seçilmişlerdir. 

44 vatandaşımız sellerden ken - --------------
dilerini kurtaramıyarak boğulmuş -
!ardır. Boğulanlardan yirmısının 

cesedi kumlara gömülü olarak, se
kizinin cesedi de açıkta bulunmuş
tur. Geriye kalan 16 kişinin ce:.;ct
leri aranmaktadır. 

Harrar kazası içinde Kocar is
tasyonunun on dokuz kilometre şi

malinde bulunan hadise yerine Ur-

fadan 'avlık müdürü , .Jandarma 
komuta ııı ve Kızılay reisi gönde
rilmiştir. Heyet hadise yerinde tet
kikler yaparak tedbirler alacak ve 
boğulanların aileleriyle eşyası sel
ler tarafından götürülenlere acil 
yardımlar yapacaktır. Hadiseye a
it mütemmim malumatın gelmesi 
beklenmektedir. 

T AKSiM SiNEMASI 
Müdüriketi iki haftadan beri 49370 kişinin görüp bir çoklarının da günlerce yer buhmıyarak 
geri dönmelerini nazarı dikkate almış ve Sayın halkımız.o arzu ve rağbetleri üzerine herkesi ı 

görebiımeıini temin için 

MISIR/ıV SES KRALI 

MEHMET ABDÜ ~VEHAB'ın 
•• 

AŞKIN GOZ Y AŞLRi 
Filmini bir hafta daha temdide karar vermiştir. 

Ayrıca : Ekler Jurnal tarafından filme çekilen Ebedi Şefin Cenaze Töreni 

HAŞiYE : Bu akşamdan itibaren gösterel'eğimizi evvelce ilan ettiğimiz KATIA filmini 

bu hafta SÜMER Sinemasındl gö "iinüz. 

~ . 

Wide,, süratli fulesiyle nam ka
zanınış 1924 Paris Olimpiyatlarının 
muhtemel galibi olarak dünyaca 
namzet gösterilmi~li. 

"Stokholm,, da yapılan bu husu
si karşıb~mada yarışın başında 

büyük bir süratle ileriye atılan İs
,·eçli "Nurnıi,, taraftarlarını inkisa
rı hayale sevketmi~ti. Finlandiyalı 

atlet rakibine ehemnı!yet vcrmiye -
rek ilk iki turu 63 er saniyeıle geç
ti. Üçüncü tura ayni tempo ile ge
çen 'Nuı·mi., bidayette fazla efor 
sarfiyle arayı açan "Wide,, e yeti~
miye ba~laclı. !Ieyt•candan yerinde 
duramıyan halk teşvikkar bağrışma
larla kendi vatancla~larına cesaret 
veriyorlardı. Nihai turda coşkun 
tezahürata son bir eforla mukabele 
erlen "Nurnıi., 4 dakika 10,2/5 sa
niyede rakibini geride bıra\<arak 

diinya rekorunu kırmıya muvaffak 
oldu. 

Bu sıralarda Amerikada doğmuş 
büyümüş "Willie Ritola,, adında 

diğer bir Finlandiyalı atlet memle
ketine dönmüş bulunuyordu. Bu at
letin bir günü diğerini tutmuyor, 
bir idmanda verilmiş mesafe bida
yette süratle katediliyor yolda kalı
nıyor, diğer bir idmanda umumiyele 
yavaş koşuluyor dm·ece tutulmuyor -
du. "Nurmi,, bu adamı ele alarak 
adını temposu üzerinde çalıştırmış
tır. "Ritola,, neticede beş yıl için 
üstadının en büyük rakibi kesildi. 

ENERJi TASARRUFU: 

lllııkavemet koşularııırla tempo 
tekniğinden sonra en mühim şey 
"enerji ta<arufo .. dur. 1500 metre 
ve daha uzun ko.;-:ularda boş yere c
nerj i yakmak tehlikesi daima mev
cuttur. Baıı günlerde atlet kendi
ni tnın formr!a hiss~ılcrek yarışın so
nunda sarfedeceği enerji;•i ilk anlar
da dizlerini fazla kaldırmak, kolla-! 
rını lüzum"uz derecede kuvvetle sal
lamak Mıretiyle harcar. Sürat koşu
larında faydalı olabilecek bu hassa
lar mukm·emette lüzumsuz glirülür. 

Uzun koşularda vücurlu hafifçe 
öne doğru yatırmak ve kollarla mu
vazene temin etmek, fuleyi lüzum
suz derecede açmamak veya fazla 
kısaltmak , ayağın bütün tabanını 
yerle temas ettirmek lazımdır. 

Vücudün normal ihtiyacı nispetiıt· 
de derin nefes alınır. Bu normal ih· 
tiyaç hareket anında genişliyebilit. 

Hareket anında vücutta basıl 
olan (nıetabolimiz) in neticesinde 
artan (karbon dioksit) medula ob· 
longataya müessir olur, cliroağ 
merkezleri faaliyete geçerek ( te~· 
ııeffils adalelerinin) hareketi için 
lazım gelen emri verir ve vüeudull 
oksijene olan ihtiyacını temin ede
bilmek için nefes sıklru;ır. 

Dakikada 31) nefes almak kabı!· 
dir. Bu adedin listüne çıkıldığı. -va· 
kit vücut umumi kabiliyetinden ka; 
ip etmiye başlar. 
Koşu esnasında muntazam -ve 

muayyen bir tempo dahilinde ne
fes almak lazımdır. Nefes ritmik ol· 
mayınca ciğerlerin vazifesi inkitall 
uğratılır. Alman (oksijen) ve atı· 
lan (karbon) arasında bir nispet 
teessü~ edemez, dimağ meı·kez]eri 
ziyadesile müteessir olur, nefes sık· 
!aşır ve ritmini kaybeder atlet ne
fessizlik duyar. 

Hareket esnasında adale ne de
rece az takallüs ederse (karbOP 
dioksit) prodüksyonu o derece ba· 
fif olur, nefes en normal hatlar dıı· 
bilinde kalır. Atletlerine serbest kO
şu tavsiye eden antrenörler buflıl 
nazarıitibara alırlar. 

En uzun mesafeyi en büyük sil· 
ratle katedebilen atlet vücudunda 
en az (karbon dioksit) toplıyaıııdıt· 
Adelesi az ciğeri büyük koşuculat 
bu sebeple mukavemet koşularında 
temayüz ederler. 

'Devamı var) 

.. 
Jzmir lil< maçları 

lzmir, G (Hususi) - Milli ya• de>
layısile tehir edilen lik maçJarıJl8 

tekrar başlandı. Günün en mühi111 

maçı Üçok ve Ateş takımları arı· 
sında yapıldı. 

Çok heyecanlı olan ve daha ıi· 
yade Üçokun bnskısı altında ge\en 
bu maçı üçoklular bir farkla kaz311' 
dılar. 

~:ne llk devre yine 2. O üçokun Ieıw· 
idi. i 

Bundan evvel yapılan Yamaııl'r .,,. 
Demir spor maçı da 5 2 Yalll"" 
lann galibiyeti ile sona erdi 

ıııı 

Ankara At Yarışları 
Havanın Yağışlı Olmasına Rağmefl 

Y a·{ışlar Muvaffakiyetle Yapıldı 
Ankara, (Hususi) - Son bahar 

at yarışlarının dokuzuncusu bu pa
zar havanın yağmurlu olmasına rağ

men şehir ipodromunda büyük bir 
kalabalık önünde yapıldı. 

Koşulara saat 14 de başlandı. 
Birinci koşu 

Yarım kan lngiliz olan üç ve dört 
yaşındaki taylara mahsustu. Mesafe 
1800 metre, ikramiyesi 275 lira. 

B. Sait Halimin Sağnağı çok ra
hat bir koşudan birinci, Alaceylan 
ikinci, Lüksbar üçüncü oldu. 

Müşterek bahiste ganyan 105 
kuruş getirdi. 

ikinci koşu 

. ,e.;i 
Mesafe 3000 metre, ikraJll1) · 
1000 lira idi. Bu koşuda 8 at koştıl
Koşu başlangıcında en arkada ol~ 
Benliboz birinciliği, ünlü ikinciJigh 
Uçan üçüncülüğü kazandı. tıO 

Müşterek bahiste ganyan 12. 
plase 220, 135 ve 240 kuruş get~ 

D<irdüncü koşu . 

Yerli halis kan İngiliz olall J1 

yaşındaki taylara mahsustu.~ 
safe 1400 metre, ikramiyesi 1 
lira idi. 

. ·ııc~ 
Karanfil birinci, Senyör ıkı 

Yılma.zkaya üçüncü oldu. ·~ 
Müşterek bahiste: Ganyaıı 21 

plase 145, 105 kuruş getirdi. 
Dört ve daha yukarı yaşta olan 

halis kan arap at ve kısraklarına Beşinci koşu 0ı11ıı 
mahsus hendikap, mesafe 2200 met- üç ve daha yukarı yıışta raJı' 
re ikramiyesi 225 lira idi. haliskan yerli İngiliz at ve kJ.ll tıe< 

!arına mahsus. Mesafe 2800 ıııe 
Efe, jokeyi, Filp'in iyi bir binişı ikramiyesi 2000 lira idi. i 

ile gilzel bir koşu çıkararak birin- ·kiJIC 1 

özdemir birinci, Taşpınar 1 b"' elliği kazandı. ıc p 

Girgin üçüncü oldu. Müştere 1.~ Can ikici oldu. 05 ov 
histe: Ganyan 275, Plase 1 • Müşterek bahiste Ganyan 255 

plase 180 ve 780 kuruş getirdi. ve 110 kuruş getirdi. ·dl· 
· İkinci ikili bahis te bu koşuda! ~Jll 

lkili bahis bu koşuuda idi. Ete özdemir _ Taşpınar çiftini bulallrdıı··ıı• 
ve Can çiftini bulanlar bir liralarına d.. u 

b. liral 18 45 ·· ·· cü ve 0 
karşılık 4 7 lira aldılar. ır arı , , uçun bl· 

Cçüneü koşu cU koşudaki çifte bahisi tutturıı • 
Dört ve daha yukan yaşta olan ha· !enler de 27,40 lira aıdıJar. 

1
_. 

lis kan arap atlarına mahsustu. .> 1LHA!tl KJLIÇ.\ 
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CUMHURİYETİN . VARATTI ... • 
HUDUT ŞEHRi • • 

Mardinin Umumi Manzarası 

Cumhuriyete birer harabezar r-
halinde intikal eyliyen şehirlerimiz 
arasında en bahtsızı Mardindir. Bu 
bahtsızlık umumi ve şumüllüdür. 
Şehri ne cihetten ve hangi sabada 
ietkik edecek olursanız olunuz ayni 
talisizliğin tezahür ve tebarüzll kar
şısında kalacaksınız. 

Sultanlar Mardini Türk camia
sından dahi saymazlardı. Nitekim, 
·Bağdat valilelerinin şikayeti üzerine 
r esmi dilin Arapça olduğuna dair 
lnüteaddit fermanlar neşretmişler 
e üç yüz yıl bu fermanlara inkiyad 

"Ylemek mecburiyetinde kalan asil 
'I'ürk şehrini ana dilden ayrılmak 
ilkibetine maruz bırakmışlardı. Türk 
saydıkları şehir ve kasabalara en 
Ufak bir hizmetleri geçmiyen bu va
tansızların Arap damgasını vur
dukları :\fordinin hiç bir suretle 
:ılakadar olmıyacaklarında şüphe 
ı·oktu. Bu itibarla Mardine gönde
tileııler, değil şehrin talisine çalış
toak, me\'Cut asarın muhafazasını 
bile kcrndilcri için iş edinilememiş, 
hil<ikis her sahada tedenni ve ha
talıisiııe sebep olmuşlardır. 

~L1:1ltan binlerce yıl evvel yuka
ı·ı ~lezopolanıyada komok Türkleri 
hırafıncfan kurulmuş olan Mardin, 
•l~ha o tarihte bch·ük bir Türk me
denil'etinin en pa;·lak ve muhtesem 
devir:erini temsil ediyordu. Y~ka
tı Dicle kıyılarını kapln-an, Frat or
talarını aşan, Mazi dağından, Bak
lııan ve Sa\'ur sularından l\1aras ön
letine varan \'C asağıda Derik c'enu· 
hundan ;ltiriyat d~ğlarının uzandığı 
~ere kadar gcnişliyen bu medeniyet 

omuk medeniyeti idi. Şehir Milat- ! 
~;n . 602 yıl önce Komukların asür 
~ «kımiyeti altına girmeleri üzerine 
' 1 ~vi Türkleri eline geçti. 
lı· l\farclinin bundan sonraki tarihi 

1 _"Ylı karı~ıktır. Romalılar, İranlı-
1•r, sasaniler, Küyanyanlar, Arap
~r. F.mevileı-. Abbasiler, Hemdan 
~~tılları, l\Iervun oğulları geldi geç-
11· 478 hicri senesinde başlıyan Ar
nık oğulları hükfımeti 811 hicri yılı
t: a kadar devam etti. Mardin, bu 
~tihte en yüksek şöhretini yaptı . 
l 1Um, Fünun, Sanayi ve ticarette i
_.~i bir mevki aldı. Bu devre ait 
a--k~ek tarihi kıymeti haiz asara bu 
lu~~ de Mardin ve millhakatında çok-

&'ıyJe rastlanır. 

b Son Artik oğlu hükümdarı Şaha
etı-

!ıı ın Ahmet tarafından Tebriz Sul-
nı Karakoyunlu Yusufa tahlik e-

/ 

Mardinin kı)metli Te plışkan 
valisi Bay Ömer Cevat Ökmen 

dilen Mardin bir müddet de Ak
koyunlular ve İran Saevileri hükmü 
altında kaldıktan sonra 923 hicri yı
lında Yavuz Selim zamanında Di -
yarbakır valisi Bıyıklı Mehmet pa
şa tarafından alınarak resmen Os
manlı İmparatorluğuna ilhak edil -
di. 

Bu derece enğin bir tarihe sahip 
.olan ve binlerce senelik büyük bir 
Türk medeniyetini içerisinde müze
leştiren asil şehrimize Arap dam
gasını vurmakta tereddüt etmiyen 
o sıyanetler Mardinlneri fikren ve 
ruhan söndürmek için ne yapmak lil
zımsa yaptılar, terakki bulmaktan 
menedici her çareye baş vurdular . 
Tek bir mektep açmadılar, şehri bir 
taş yığını ve bu pislik deryası hali
ne soktular, Iktisadi varlıklarını öl
dürdüler ve Jlfardini hastalığı en bol 
bir mıntaka haline getirdiler. 

Mardin, bize böyle ve bu halde 
intikal eyledi. Şehrin o günkü man
zarasını göz önüne getirirsek bakım
sız bir köye benzetmekte hiç de te
reddüt etmeyiz. Bu köyde cadde; 
şimdiki en dar bir arka sokaktır, çar 
şı ; burun tutulmadan geçilmez bir 
kırk anbardır, su yoktur, ışık yok
tur, temizlik bilinir şeylerden değil-

Bir jandarma nümunc karakon. 

Bu Halis Türk Şehri Az Za· 
man içinde Nasıl · mar Edildi? 

,., 

MARDiNDE YAPILAN İSLER 
diği gibi teğallüp ve ağlık tama
men ma%iye karışmış bulunuyor • 
Herkes iş ve güciyle uğraşmakta , 
bu varlığı yaratan Ulu Önderine 
candan teşekkür ve dua etmektedir. 

' ... .... ..... - -~ .... .. 

• On kaza merkezinde de posta telg
raf teşkilatı, mıntaka itibar edi

len köylere kadar telefon şebekesi 
mevcuttur . 

ir. Köylünün kıyafeti dağda gezen 
şakiları andırır. Ve ilah ... Cumhuri
yetten evvelki Mardinde insanların 
nasıl yaşadığına hayret edilse yeri
dir. 

• •• 
1200 rakımında bir dağın tepe

sine kenetlenmiş ve ovayı tekmeliye
rek uçurumdan aşağı atmış olan 
Mardinde dört mevsim de hükmünü 
icra eder. Tepe soğuk rüzgarlar 
eserken şehrin içinde göz, yamaçla
rında bahar ve eteklerinde bir yaz 
mevsim yaşarız .. Şehrin umumi man 
zarası gayet hoştur. Cenup kısmı
nı göz alabildiğine açılan Mezopo -
tamya ovası, doğu ve batısını yük -
sek, yeşil dağlar kaplamıştır. Susuz
luk dolayısiyle şehrin çıplak oluşuna 
mukabil yanlarını ve şimal kısmını 
zengin bahçeler kaplamıştır. Saatler 
ce devam eden bu ağaç deryası ve 
bol meyveli bahçeler, bağlar insan
da zevkin ve hayranlığın en üstünü
nü yaratır. 

Belediye şehirle kale arasında 
•rnrşılıklı iki parke cadde ve kale 
eteğinde - ki bir buçuk kilometre 
murabbaında bir platforma mi\lik
tir - Büyük bir gazino ve m!itead
dit oyun yerleri yapmak tasavvu
rundadır. Çok değerli ve mümtaz 
idareci Bay Ömer Cevad Ökınenin 
himmetiyle su tesisatına önümüzde-

. . 
• • 

Cumhuriyetten sonraki Mardin 

yep yeni bir varlıktır. Onun içindir 
ki, vilayeti dün bilen ve görenlerle 

bugün bilen ve görenlerin hasıl ey

ledikleri intibalar arasında ölçül • 
mez farklar meydana gelmektedir • 
Dünün hasta, harap, bakımsız toP

rakları üzerinde bugün modern ve 
ileri bir mevcudiyet yaşıyor. 

Cumhuriyetin yapıcı ve yaratı

cı kudretinin tezahüratiyle yalnız 

Mardin şehrinde değil vilayeti teş

kil eden dokuz kaza ve on nahiye 

ınerkezinde, hatta köylerden bir 

çoğunda tesadüf etmek mümkün

dür. Elde edilen bütçe imkanları 

nisbetinde ve gayretli idarecilerimi

zin büyük bir ferağat ve fedakarlık
la çalışmaları neticesinde kasaba
larımız yeni ve medeni birer hüc
re iktisabına başladıkları gibi köy 

!erimizin de her noktad.an inkişaf

ları yolunda takdire şayan mesai 
sarfolunmuştur. Esasen bu çalış

maların güzel ve hayırlı n~ticesi 

şimdiki Jlfardini doğurmuş değil 

midir? 

Mardin şehri imar noktasından 

büyük bir terakki ve inkişaflar kay 

d~tmiştir. Kas~banın. eski_ çehresi-, 
nı burada tebarüz ettırmege lilzum 

Mardinde bir mahalle parkı 

ki yıl başlanacaktır. Belediyenin 
tasavvurları tahakkuk eder ve su
dan istifade ile şehir tamamen a
ğaçlanırsa Mardinin Turistik bir 
şehir halini alacağını tahmin et -
mek kolay olur. 

290 bin nüfusa malik olan Mar
din vilayetinin dokuz kaza, on na
hiye ve 960 köyü vardır. 923 den 
evvel bir kasbadan diğerine gitmek 
için bazan haftalarca beklemek la
zım gelirken bugün köylerden ço -
ğuna otomobille gidilebilmektedir. 
Bayındırlık hareketleri en uzak 
ve küçük köye kadar nüfuz ~tmiş -
tir. 

Cumhuriyetin teessüsünden ön
ce Mardin vilayetinde serbest do
laşmak imkanı yoktu. Her dağ ba
şında, her boğazın iki tarafında, 

hatta her yol dönemecinde silahlı 
şakilerin taruzlarına uğramak mu

kadderdi. Kimse hayatından emin 
değildi. Teğallüp köylüyü berbad 
etmişti. Köy halkı ağanın kul ve 

köleleriydi. Bugün ise bir hudut 
boyundan diğerine kadar geceleri 
<lahi tam bir huzur içinde gidilebil-

görmüyoruz. Bunu (bakımsız bir\ 

köy) şeklinde tavsif ve tevsim et

miştik. Şimdiki Mardin doğrudan 

doğruya Cumhuriyetin eseridir. On 

beş Cumhuriyet yılında Belediyece 
yapılmış olan işleri şöylece sırala

yabiliriz: 

İki kilometre tillündeki ana cad

de parke, kaldırımlarından bir 
kısmı beton, bir kısmı parke dö • 

şenmiş, sokaklardan bazıları açı • 

lıp genişletilmiş, ana cadde üze

rinde Modern bir çaişı vücude ge
tirilmiş, umumi temizlik te'min 

edilmiş, kanaliza~yoır ve kaldırım 

inşaatı devam etmiş, fenni bir 
mezbaha ve bir kasap çarşısı açıl • 

mış, esidden eşeklerle nakil edilen 

etler için bir kamyon tedarik olun • 

muş, dört aile parkı tesis ve mü

teaddit umumi heliiler inşa olun

muş, ayar saati dikilmiş, şehir 

dahilindeki ağıl ve kabristanlar kaı 

dırılmış, dahili ve harici haritı, 

yaptırılmış, bütün çarşı ve pazar-

Mardinden tarihi bir k5şe : Artık oğullarına 
aid Zenciriye medresesi 

Jar yeni baştan tanzim olunmu~. -
şehir elektriğe kavuşturulmuş, su 

tesisatı için hazırlıklar ilerlemiş, 

çocuk ve Halkevi bahçelerinin top-
rak tesviyesi bitmiş, eski enkaz 
kaldırılmış, medhaller muntazam 
bir hale getirilmiş, Belediye kanun 

ve yasakları harfiyen tatbik edil
miş, sağlık işlerine bilhassa ehem
miyet verilmiş ve nihayet biltçe 
yirmi bin liradan seksen bin liraya 
yükseltilmiş. 

Vilayet dahilindeki yol, köp

rü, karakol ve resmi mebani inşaatı 

da ehemmiyetle kaydedilmeğe la
yıktır. On beş Cumhuriye yılında 

224 köprü ve menfez, 68X869 ki

lometre şose, 250X965 kilometre 

toprak tesviyesi, on iki jandarma 
nümune karakolu, müteaddit hükü-ı 
met konakları re~mi devair, mer -
kezde muhteşem bir Halkevi binası 

ve bir vali konağı yapılmıştır. 
Sıhhi durum, dün hiçken bu

gün her şeydir. Merkezde bir mem

leket ve bir trahum hastahanesi, 
merkez ve Cizrede birer dispanser, 
Midyatta iki yataklı bir hasta evi 
açılmış, kaza merkezlerine birer 

doktor ve müteaddit sıhhat memur
ları gönderilmiş, köylünün sıh

hatiyle yakinen alakadar olunmuş

dır. Memleket hastahanesi için 
modern bir bina derdest inşadır. 

Umumi Iktisat durumu her yıl 

biraz daha inkişaf eylemektedir . 

Ticaret Odasının aldığı tedbirler 
ve hükümetimizin himaye siyase
tinden azami surette faydalanan 
Mardin Ticaret ve Sanayii, bugün 
mühim mikyasta ihracat yapabil -
mektedir. Bilhassa ilzüm, badem, 

zahire, mazı, canlı hayvan ve mey

dan mamülatı ve dokuma ihracatı 
büyük bir yekuna baliğ olmakta • 
dır. 

Kültür sahasında elde edilen mu 
vaffakıyet hakikaten üstündür. Es-

.• 

Yeni yapılan Mardin kışlası 

kiden yalnız vilayet merkezinde bir 
mektep bulunmakta ve halkııı yiiz-

de doksan dokuzu cahil hir halde 
iken bugün vilayette otuz beş mek

tep çalışmakta ve millet mektepleri
nin de yardımiyle halkın yüzdr iO 

. şi okuyup yazma öğrcnmi~ bul>m

maktadır. Merkezde açılan orta 
okulunun talebe mevcudu 3f0 ye 

yakındır. Köy okulları her 'ene 
fazlalaşmaktadır. Ulus okulları rn-
sıtasiyle vilayet hnlkıııın öz dili -

ne kavuşmagı te'min edilmektNlir. 

Bu vadide !\farelin Halkevi•ıi'l 

oynadığı rol de büyük bir takdirle 
zikredilmeğe sezadır. Hem lıir 

milli dava olan dil meselesini yiiz

de 70 muvaffakıyetle halleden bu 

kıymetli irfan müe""esesi der•Jhte 
eylediği vezaifi bihakkın "başaı· -

mış, medeni klyafeti ikame etmiş , 
spor hareketlerini canlandırmı~, 

tamaşa hayatı uyandırmış, müte

addit lisan ve meslek kursları aç
mış, şehrin musiki ihtiyacını gider

miş, köylerle bilhassa meşğul ol-
muş, zengin bir kitapsaray ve o

kuma odası meydana getirmiştir. 

Yeni açılan caddelerden biri 
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Hakikat Olan Rüya 
Amerikan Zihniyeti 

Çeviren: Cevat TevfikENSON 

Almanyada Yeni Yapılan Muazzam 
Yollar Sayesinde Berlinden Münihe 

4,5 saatta Gitmek Kabildir Porselen kralı Sam Ster!ing el
li yaşıdayken on beş platin dişle, 
yüz milyon dolar ve bir evlit sahi
bi idi. Vaktiyle bir dolarla işe 

b:ışlamışb. 
Öldüğü gün yer yüzündeki in -

sanların dörtte üçü Sam Sterling 
porseleninde yemek yiy.:;~lardı. Sam 
ölünce on iki metresiyle Veııizli bir 
kadını dul bıraktı. Onun ölümü bü
tün dünya piya,3sını çalkaladı. 

Oğlu Arehibald Sterling çok bü
yük bir istid.ıtsızlık gösl.ererek ba
basının Porselen fabrikasını tasfi
ye edeuk yirmi ikı yaşında altı yüz 
milyon dolar gibi mühim bir servet
le otuz yarış ntına sahip oldu. 

Ata binmesini, otomobil kullan
ma;;ını ve çiklet çiğnemesfrıi çok 
iyi biliyordu. Bir milyoner için 
bu kadarı da kafi idi. Archibald 
hnstaland1. Altı alim doktor yüz el
li lıin dolar mukabilinde bir kon -
sültasyon ~·apmağa razı oldular Fa
kat bu alimler toplanbsı wvallı 

milyonerin sıhhatini ıslah eclemi
yeı·ek yatiyle Florida sahill~rine 

kaçırdılar. 
O sıralarda Nevyork'un Tıp 

yıldızı diye ismi geçen doktor Thonı 
son, Archibald tarafından çağrıl -
dı. )fe~hur doktor hastasını mua
yene ettikten sonra yılbaşına kadar 
ancak yaşıyabileceğini te'min etti. 

Kanunusani ayı girer girmez 
Archibald servetini hesapladı. BP.; 
yüz milyon dolaı·ı on iki kısma a
yırdı. Ayda yüz yirmi l.ıeş milyon 
dolar sarfetnıeğe karar verdi. Ev
deki pazar çar.~ıya uymadı. Arclıi
bald bin dolarlık banknotlarla siga
rasını yakmağa başladı. On iki ü

da on milyon dolar sermeyeli bır 
Anonim şirket ihdas etti. Böylece 
Archibald'ın damarlarındaki baba 
kanı galeyana gelmi~ti, daha ağ
zındaki plfıtin dişlerin adedi dör
dii gcçmPden Wall Streetdeki sim
s1rların ağzıııda Sterling ismi do
laşmıığn başladı. Babnsı ona sekiz 
yüz milyon dolar bJrakmıştı, halbu
kı o oğluna iki mislini bırakmağa 

karar vermi~ti. Daha cvlenmem•~
ti. Yırmi dürt kiı.tibe>inin bil'ind
siyle evlendi. Cenabı hakkın cilvesi 
olacak ki .. On iki kızı oltlu .. Kızlan
nı on iki Baronla evlendirnıeğe ka
rar verdi. On iki kızın dJğlinii a} ni 
günde oldu. Ohio şehrinde böyle 
mutantan bir merasim daha göriil -
mcm ~ti. Ster!.ng'in üç kızı yılz 

milyon dolar dernekti. 
ı'ihayet bir gıin koca milyoner 

kendisini çok bitkin his•etti. Du 
dünyada her şeyi in<anlar için .. . 
Ağzındaki platin dişlerin adetli on 
ikiyi bulmuştu. 

Dünyanın en me~hur doktoru 
Straug'u çağırdı. Eski ha.sta bakıcı 
yeni alim Sterlingi iyiden iyiye mu
ayene ettikten sonra: 

- Daha on sene yaşarsın! .. de
di ve gitli .. 

Ertesi günü zavallı Archibald S
terling öldü. Cenaze merasimi To
ledoda oldu. On iki kızı da merasi
me iştirak ettiler. On iki kızııı ya
nında bir Baron vardı, Çünkü öte
kiler ölmüştü. 

Hayatta kalan Baron da knyin 
pederinin hastalığına tutulmuştu . 
Ağzında iki platin di~i vardı. Şika
goda çiklet imal ediyordu. Şimdilik 

iki yüz milynn dolar vardı. 

niversite ile altmış hastahane yap- =============== 
tırdı, Zard köprüsünü Cincinnati- İslahiyede 
ye naklettirdi. Ye daha bir çok işle İ•lıihiye Umumi Meclisi üyelik-
yaptıktan sonra yılbaşı gecesi ce - !erine de Süleyman Sarı ,.e Hakkı 
bindeki iki dolarla kaldı. Demirel seçilmi~lerdir. 

Bir dolarla kendisine bir Hinıtı: Umumi Meclisin yeni üyelerine 
zıyafeti çekti. Dokuz yüz doksaıı vazifelerinde ba~arılar dileriz. 
dokuz •entle bir şişe viski aldı. Pazarcıkta 
Cebinde kalan bir Senti de bir fuka-
raya vererek ecelini beklemeğe baş- Pazarcık Umumi Meclis azalık -
!adı. !arına Ahmet Aksu, Mahmut Ne-

Fakat yeni yılın birinci günü . dim Özdemir, Hanefi Yadrak inti
Kendisini hayatta bulunca açlığını hap eı.lilmişlerdir. 
teskin edebilecek Senti düşünerek Nizip+e 
bir gün evvel verdiği •adakaya gıb- Nizip Umumi mecli,·i üyelikleri-
ta etti. O gün, Archibald hast.ılı- ne Avni Uygur, Mazlum Sayın, 
ğını unutarak, ilk defa olarak ha - Nimet Oğuz, Şakir Öğüt "eçilmiş-
yatmı düşünmeğe başladı. !erdir. 

---==----
Berlin 'Hususi muhabirimizden) 

- Almanyada, nakliyat sahasında 
bu son günlerde ehemmiyetli bir 
hadise olmuştur. Berlin ile Layp
zig.tngolştat ile Münib arasında o
tomobil yolları ikmal edilmiş ve bu 
suretle Baltik sahilini Stettin vası
tasile Berlin, Laypzig, Nüremberg 
Münih, ve Salzburg'a kadar doğ
rudan doğruya bağlıyan hat seyı ii 
sefere açılmıştır. 

Hali hazırJa faaliyette bulunan 
bütün otomobil yollarının en uzunu 
olan bu yol 900 kilometredir. 

Bu otomobil yollarının Almanya
da henüz üç senelik bir mazisi ve 
tarihi vardır. Fakat bukadar az bir 
zaman zarfında, bu husustaki teşld
lat, dımağda yerle>;en gayeye ta
manıile varmak yolunu bula bil
miştir. 1936 senesi son baharında 
1000 kilometre yol ikmal edilmişti. 
1937 senesi zarfında 2000 kilomet
relik yol seyrü sefere açılmıştı. Bu 
sene de Stettin ile Salzburg yolu 
daha şimdiden ikmal edildiği için 
sene sonuna kadar 1000 kilometre 
yi bulacağını da şimdiden tahmin 
etmek güç bir şey değildir. 

Milli Sosyalist idaresi, bu vaka
yii kemali iftiharla kaydetmekte 
haksız değildir. Bu yolların inşasına 
başlanmazdan evvel, planların, ec
nebi memleketlerde nekadar istih
fafla karşılandığını bilmez değiliz. 
Milli Sosyalist idaresi büyilk işe gi
riştiğini ilan ettiği zaman, muha. 
lifler, bu işin hiçbir zaman başarı
lamıyacağına kati surette kani idi· 
!er. Filhakika, plan da okadar sıı

de bir şey değildi. Böyle inşaata ;:-i
rişmek karan, payıdar olamıyan 

bir sistemin tesirlerinden henüz 
kurtulam1yan bir devirde verilmiş· 
ti. Hükumet, inhilal etmiş, harab 
bir vaziyette bulunan eski idare 
makinesi bir taraftan müstacelen 

tamir ve ıslah etmekle meşğul ı
ken, hizmetinden ancak bir atide is
tifade edileceği sanılan muazzam 
şebekenin inşasına girişildi. Şüphe

siz böyle bir proje, Milli Sosyalist 
azim ve iradesinin sebat ve savleti
ne vakıf olmıyanlar nezdinde bir 
cüretkfırlık diye telakki edilebilirdi 
Vakayi, bütün bu şüpheleri berta
raf etmekte gecikmedi. Ye bu e&:r, 
her sene, günden gün\'_ muazzam bir 
şekil alarak, terakki etti. Milyonlar
ca insanlar, orada iş buldular. Hu 
biricik eseri tetkik ve takdir etınek 
için dünyanın her tarafından mütt•
hassıslar geldi lıütün dünya bu ıı:ık 
!iyatı, bu inşaat tahakkukunun t.P.
sirinden kıırtulamaJı; hatta ikmal 
edilmiş olan bu muazzam eserleri 
takdir etmek istemiyen memleket. 
ler nezdinde bile tesirlerini göster· 
mekten hali kalmadı. Bu yolların 
inşasile değil yalnız Almanya dahi
li nakliyatı değişecek, hatta hudud 
haricindeki memleketler de, turist
ler üzerine sahhar bir cazibe icra
sından geri kalınıyacaktır. 

Bu son günlerde, Mili Sosyali•t 
otomobilcileri müfreze komanı ta
rafından yapılan yorucu bir yürü
yüş, Alman otomobil yollarının sey
rü sefere açabileceği imkanları 

isbat ediyor. 
Pazartesi sabahı saat ycJid• 

Berlin'de Kayzerhof otelinden ha· 
reket eden (Hünlayn Hühnlein), 
saat 11 32 de (Münih) de Odeon 
meydanına varmıştır. 576 kilomet· 
relik mesafenin 527 kilometrelik o· 
tomobil yolunu dört saatta ve mil 
tebakisini de yarım saatta ki ce· 
man dört büçük saatta katetmi~· 
tir. Böyle bir netice rüya gibi gö· 
rünürse de hakikat lıu merkezde
dir. Az zaman sonra da alelade bir 
hadise htikmüne girecektir. 

Ziya BALCI 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••• 

Balık akını var ı 
Buglinlerde Karadenizden cere

yanlar istikametinde Boğaza doğru 

Barda bıçak çekmiş 
Beyoğlundaki ''Tabarin,. bıırırı

da bir hadise olmuş Ahmet ismindt' 
balık akını başlamıştır. bir adam nıezkür lıar •ahibi Emin 

Birçok sandalcılar dün kolayca Yalmana bıçak çekN·ek: 

külliyetli miktarda balık avlamışlar- - Seni öldürürüm!. .. 
dır. Alakadarlar yakında geçen sene Diye tehdit ettiğinden diin cıirmiı 

gibi bu yıl da limanı balık bolluğu is- me~hut muhakemesine verilmi~tir 

tilii. edeceğini söylemektedirler. Muhakeme Ahnıedi 10 gün hap-

Hayatında, golf sopası ve olo -!=======-==----==================== se mahkiim etmiştir. Ayni barda po 

mobil dıreksiyonundan başka bir - - • • - - - !is memuru Hakkıya hakaret ed"n 
şey tutmıyan elleri, kürek kullan-

Şevket hakkında da 15 gün hapi,; ka 
mağa alışarak bir şirkete girdi ve 

rarı verilmiştir. 
y1k1cılık yapmağa başladı. Birinci 
günü, bir dolar yedi. İkinci günü Yo!cu sabn u inş3a tı 
biraz tasarruf etti, bir ay zarfında Denizlıank idaresinin yaptırmak 
portatif bir kiirek almak fırsatını ta olduı{u asri yolcu salonunun hey~-
elde etti. Böylece onun için uzun 
görünen günler kısa gelmeğe baş- ti umumiycsinin yıl başına kadar bı 
)adı. Baş, Diş, Nezle, Grip, Ronıatizma, tirileceği ümit edilmektedir. Ancak 

Dört aylık amele hayatı sıhhatı- salonun dahili tertibat \'e tefrişatı -
nı düzeltmeğe kifayet etti. Bir •ene ncnalji, kırıklık Ya bl!tDa atnlarınıu derhal keser. nın bir iki ay daha dernm edeceği 
sonra üstii başı oldu, üç sene sonra - - İcabında ,ı da 3 kate alınabilir.- • anlaşılmıştır. 

- Güzel J enni dedi. Siz çok 
iyi kalpJ..,iniz. Fakat teklifinizi 
kabul etmek doğru değil. Ben et
rafıma tehlike yaratacak bir kim
seyım. 

- Susunuz! oturduğum yerle 
burası arasında uzun bir mesafe 
yoktur. Apartmanımın bulundu
ğu 8 inci Avenüde sizi aramak 
kimin aklına gelebilir. 

- Belki hakkınız var. Fakat 
kararını kat'idir. Yalnız telefon 
numaranızı verin. Yarın size te
lefon ederim. 

J enni'nin adre.•ini aldıktan 

sonra da: 
- Şimdi sizi evinize kadar götü
reyim dedi. 

Bunlan söylerken, nazan te
sadüfen, kendisini hissettirmek
sizin civar bir masaya oturan bir 
adama takıldı. Şişmanca, yüzii 
çıbanlı birisiydi. 

DPn derhal harekete geçti. Si
gara tablasını yanına "çekiyormuş 
gibi mnsa üzerinde eğilirken, si
gara paketini yere düşürdü. Jen
ni kenara çekildi. Den yere eği
lirken arkadaşı:ıın kulağına fısıl
dadı: 

Arkamızda oturanı tanı -
yor musunuz 1 bizi tetkik ediyor . 

Denin ne demek istediğini an
lamıştı. 

Jenni: 
- Bu garson da nerede diye 

hiddetle bağırarak başını çevirdi. 
Civardaki masadaki gazete kımıl
dadı. Kağıdın üzerinden bir çift 
göz bu bağırmanın geldiği tarafa 
baktı. Sonra yeniden gazetenin 
arkasında kayboldu. Jenni ma
sanın üzerinde kalmış olan kalemi 
aldı ve Dene: 

KATIL ARANIYOR 
KİM ÖLDÜRDÜ 
YEN/ SABAHIN POLiS ROMANI • 
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ayrılalım. Ben ilk defa gideceğim. 
Sizi dı'}llrıda bir takside ·beklerim,. 

J enni ayağa kalkmıştı: 

- Allaha ismarladık yavrum, 
dedi. Bugünlerde bana telefon 
edersıniz. Ve tebesüm ederek ka
pıya doğru yürüdü. 

Gazete oku~·an adam, bir ha
rekette bulunmadı. Daima Denin 
cihetine bakıyordu. 

gösterecek kadar tiyatroda çalı, -
mış bir arfüt idi. Fakat doğnı -
dan doğruya eve gitmesini tembih 
et.<eydi, daha iyi olacaktı, yalnız 
başına oba, kendbini takip eden 
adamı daha kolaylıkla atlatabi -
lirdi: Jenni ile bu güç idi. Şimdi 
Den üç dakika bekliyecek ondan 
sonra sakin lbir tavırla çıkarak 

genç kadınla bulu~acaktı. Fakat 
kapı Jenni'nin arkasnıdan henüz 
kapanmıştı ki dışarıdan arka ar
kaya üç defa bir klakson sesi gel
di. 
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GENÇ Kil 
KA L Bi 

• Nakleden: R. Gülseven No.10 

- O kadar gitmiyor .. Her gün 
ayni şeyi yapmak insanı sıkmağa 
başlıyor.. Fakat Emine beni ba
şından savmak için uğraşıp duru
yor. Görünüşe nazaran, sabahla
rı hiç rahat vermiyormuşum!. 

)[ürel:füiyeye dönerek İffet de
\'am etti: 

- Emineye bu çiçekleri götü
rür müsünüz? Bunları bekliyor! 
Eğer isteı'$eniz tekrar dönün. Ben 
büyük yoldan kuzenimle beraber 
,viırüyeceğim. Ve bana başını çe -
vircrek: 

- Tabii kendileri bana refa
kat etmek isterlerse .. 

Bu son sözleri gülerek söyle
nıi~ti. 

Cideli bir tavırla eğildim. Şa -
şırmıştım. Benimle yalnız kalmak 
i~t.ediği açık idi. Acaba yine ne 
yapacaktı? Çünkü ilk gördüğüm 

gündenbcri hakkındaki fikirlerim 
değişmişti. İffeti dünyanııı en se
vimli kadını olarak kabul ettikten 
sonra şimdi çekinğen duruyorum . 
Şımartılmış bir çocuk tavrı beni e
pey soğutmuştu. 

Birkaç adım sessiz yürüdük. 
- Kuzinim bu sabah Gemliğe 

gittiniz değil mi, dedi. 
- Evet postaya iki mektııp ver

dim. 
- Ve benim için hir hediye al

mağa galiba! 
Bunu nasıl keşfettiğine şaşır -

dını. Birden yüzümden okunan bu 
hayretimin sebebinde ald:ındı. 

- Belki yanıldım. dedi. 
- Hayır, sabahleyin dediğiniz 

şe)' için çıktını . Size kim söyledi? 
- Hiç kimse! dün akşamki ce

vııbınızdan .5üphe etmiştim dl!' beni 
unutmuş muyduııu~? 

- Evet sizi unutmuş olalım . 
nu unutkanlığı telafime mü•ande 
eder misiniz? 

Bunları söylt>rken bilezik kutu
sunu uzattım. 

- Tabii memnuniyetle kabul e
dl'cc{rinı. F'akat dün gece hediyeden 
bah<ettiğime canım sıkıldı. Bu doii
ru drğilcli. 

- Bilakis gayet tabii bir şer .. 
Zaten siz söylemeseniz de ben dü -
~üniiyordun1. 

- Öyleyse pekala .. Ml. Katı za
ten sizden özür dilemek için gön -
dcrmiştim. 

Bunları söyledikten sonra, ku
tunun ü"tündek.i beyaz kağıdı çı -
kardı. Kutunun kapağını da açın
C'.l. bu <aattc üzerindeki ta.5ların 

ye~il ile mavi arasında parlak lıir 

n·nk verdiği bileziği gördü. 

Sev inçle kızararak: 
- Aman ne güzel bilezik diyr. 

bağırdı. Bu çok güzel, fazla gü -
zel, kuzenim, kardeşlerim kıskana
caklar. 

- Zannetmem. 
Gözleri parıldayarak ellerini u

zattı: 

- Ah ne kadar memnunum bil
seniz! Fakat çok güzel, ve çok kıy
metli, bilmem babam kabul etmeme 

nıü;aade edecek mi? 

dımda kasaya gelerek kadına he
sap puslasıııdaki parayı verdi. Ve 
geriye alacağını beklemiyerek dı
şarı çıktı. Sokakta, kapıdan içe
ri girmeğe çalışan bir guruba çar p 
b. Bundan memnun <>ldu. Çün
kü arkasından gelen adam derhal 
dışarı çıkamıyacaktı. Kal dırıma 

yanaşmış bir taksiden, bir el ken
disine işaret ediyordu. Hemen fır
ladı. Taksi hareket etti. Fakat 
ayni saniyede arkala rından bir o
tomobil gürültüsü işitti. Döndü , 
bir kaç yarda mesafede büyük bir 
otomobil kendilerini takip ediyor
du. Bu kahve renkli otoıbildi. 

Den, etraflarındaki 

fer i~aretlerinden takip 
aeyrilse
ettikleri 

- Niye etmesin? 
Halbuki, ben de, bu bileziğin 

genç bir kuzine verilecek bir hediye 
olmadığını düşünüyordum. AnasiY· 
le baba.•ının buna ne diyecek!erl:ıi 
endişe ile aklımdan geçiriyorduoı • 
İffet de galiba ayni şeyleri dilşil
nüyordu; Fakat fazla tereddüt ,,. 
decek bir tabiatı olmadığından bi • 
!eziği küçücük bileğine geçirdi. 

Bilezik çok yakışmıştı. çocııl! 
gibi bir ta\·ırla bana işaret etti. 

- İkimiz de dost kaldığımız nıiid 
detçe bilezik bileğimde kalacaktır· 
Fakat aramız bozulduğu gün ve si· 
ze kızdığım \·akit bunu çıkaracağn11 

dedi. 
- Ne tuhaf fikir!. 
- Bilakis söz soylemeden ntil• 

tekabilen anlaşmak için çok rahııt 
bir hulus. Ayni zamanda bu siz• 
bir ceza ~lahiyetinde olacak.. FakBt 
el\'erir ki bu güzel hediyeyi kabul 
etmeğc müsaade etsinler .. 

Birden hatırıma bir fikir gel • 
di: 

- İşte babanız ileride. Bırak!• 
nız onunla konuşayım. :Muvafakıılı· 
nı elde etmek için bir tılsım buldurll 
gibi geliyor .. 

- Haydi gidin, eğer muvaffıı!C 
olursanız, şapkanızı başınızdan ç:· 
karın. Taraçada dolaşacağım. \ ~ 
bunun ne demek olduğunu anlarıııı· 

Beni ne;;'eli nes"eli bırakara!C 
ileriledi. YOzü, söyİediği çocukça 
liıkırdılarla o derecede bir tezad tcŞ 
kil edi~·ordu ki uzun müddet göıle· 
rimle takip etmekten kendimi al:ı
madım. 

Bir kaç arlımda, elleri arka"ııı

da bahçivaııla konu~an Refik lıe.ı·in 
yanın,, gittim. Rahçivan ayrıldık· 
tan soura bir iki kelime ile içiııJe 
bulunduğum müşkül vaziyeti anlat· 
tını. İffet, hediye olarak bir bebek 
getirdiğimi fakat kuzinimin kii· 
çük bir çocuk olmadığını gön're1' 
düştüğüm şa~kııı!ığı, Geın!iktetle 
münasip biı· şey· bulmanın zorluğ-tı .. 
nıı ve nihayet, fiyatını saklıyar. Jc, 
bir bilezik aldığımı söyledim. 

• ){er - Bu çocuğa bır avuç ~,. 

alıp vereydiniz daha mükemmel ,,. 
!urdu. dedi. Muhakkak ki uiıİ111 

kuyumcular sizden düııya ıcııda r 
para istemiştir. 

A k . . b' r <il' ·- rnma, uzınını ır a\·u'J "' 
kerle tatmin edilebilir miydi! de· 

dim. 
bÔ" - Doğru, kız kısmı biraz . 

yüdü mü artık kumaş, dantela. ıııo· 
cevherden başka bir şey dü~ünnle.1• . •ı • 
Ne yapalım, bebekten bahsetnıeu 
ğiniz çok iyi oldu. Yoksa hec!İ)'e ,,. 
!arak bu bebeği vereydiniz, sizi ııı'1 • 
hakkak hiç bir zaman affetmezd i ~ 

. ·ıı· 
Bu bebek meselesi kendısı 

o kadar tuhaf geldi ki gülnıeğe b~' 
!adı . 

- Merak etmeyin. Hiçbir ~ef 
den bahsetmeyiz. En doğru hll,..ı 
kel budur . 

•',ı A. 1" 
- Ve bileziği vermeme mu" 

de .... 
Sözümü keserek: 

(Devamı v•r) 
,,.,ı!f 

- Peki.. şJ 
Şoför, heyecana düşmiY~rııl' 

arabasını kulanıyordu. Taks1 , 

aralık önüne çıkan bir yan so~;~. 
ğa saptı. Eli kapı tokmağıud~ 
ran Den: ,. 

- Dur, diye bağırdı. Ve ": • 
banın tamamiyle durmasını bCdl • 
lemiyerek J enniyi dışarı çıkar .;ı~ 
Ve bir kaç adım ötedeki b O~.,. 
bir binanın karanlık kapıgını .. ~\,_,.. 
r et ederek oraya koşmasını so. , 
di. Bundan sonra Şoföre dönt 
rek : 

ı, 

- Daha uzağa gitmiyecrğ~~e 
Sen hızlı gitmeğe lbak. Bu k~ 10• 

r enkli arabayı arkanızda epe~ Jİ· 
lar•anı z Beş dolar bah•iş var r .• . . rı 

yolun hep ayni istikamette gittiği
ni kalbi sıkılarak anladı. Bu vazi
yette kaçmak imkanlarını azaltı -
yordu. Fakat hatırına, muhtelif 
defalar kullandığı bir tabiye gel
di. Şoföre: 

Şoförün müsbet cevabı oze 00• 
ne, cebinden çıkardığı beş raJı: 
!arı uzattı ve kaldırıma atiıY" ,,.. · ıe~ 
J enni'nin yanına koştu . Taksı d'-

Den bu adamın kendilerini 
dikkatle tekile ettiğini farketti. 
Yabancı adam D.rln baktığım 
görilnce, elindeki ırazeteyi oku
yormuş gibi başını eğerek salt • 
landı. . 

- Size telefon numaramı ya
zayım. dedi. Bu vesileyle adre
simi de vereyim. Küçük el defteri
ni açık tutarak Dene uzattı. J en
ni telefon numarasını ve adresini 
yazmış fakat a:tına da acele ile 
tunları ilave etmişti: 

"Hayır, tanımıvorum. Fakat 

Vaziyet açık idi. Kendisini 
her taraftan takip ediyorlardı. 

Rontz'u arayan bir İngiliz le J en
ni'nin Angeloda tanıştıklarını öğ
renmişlerdi. Belki de telefonla 
konuşmalarını da dinlemişlerdi • 

J enni'ye bir şey yapamazlardı. 
Kendisini kuıiaracak masum gibi 

Bu bir işaret idi. Derhal aya
ğa fırladı. Arka nıa;ada bir is
kemle patırdısı , yabancı adanını 

da kalktığını haber verdi. Üç a-

- İlk dönemece sapın. diye 
bağırdı. Başka bir otomobil bizi 
takip ediyor. Bundan kurtulma • 
nıız lazım . 

rar yola dilzcldi. Tam bu .~'.r:j nl 
öteki otomobil sokağın . ko~;rı' 
dönerek önlerinden geçtı . şl' 
sonra ileride kayboldular. ~~;ati• 
nını sildi. J enni, Dene ılık 
bakarak: 
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Meryem - Is tan bul: 
Tab'ı mizacınız mUtchavvil olup 

hazan hoş hazan da sırasına göre j 
mfiz'iç olur ayn; 2ama'.'lda keyfi ha
reketlerinize tabı oldu.ğunuz~a~, ~a- 1 Yalata ve zarafete miıtemayı!sınız -
dir. 

Ev işlerinde: Dıkiş. nakış \'e 
bunlara mümasil şeylere fevkalade 
kabiliyetiniz vardır, hiç bir zaman 
r:v hususiyetlerini ihmal etmezsiniz. 
l\ocanıza sadık bir kadın olabilir•i
niz. Evlatlannızı kendiniz yetiştir
mek istersiniz. Bu hususta taliiniz 
Yaver olduğundan aile •adeti te'min' 
edeceksiniz. Yalnız bir takım nok
sanlarınızı tashih etmek şarttır. Ken 
diniz miılayim tabiatlı olduğunuz i
çin kalbiniz de yufkadır. En ufak 
bir "CY için göz yaşı dökersiniz. Bu
nunla beraber bütün kedel'leriniz ij 
kocanızı da bu kedere i<tirak ettirir
~iniz. Bu kederinizin ba,lıcası a~k 
''e sevdadan başka bir ey deyildir. 
Erken evlenmek suretiyle bu nıani
İniz zail olabilec<'k!ir 

Sıhhatiniz: Bünyeniz zayıf ol
makla beraber has~as bir kalbe mfı
likginiz. Hiddet ve teheVYürünüzil 
terketmeı!iğiniz tekdirde asabınıza 1 
mağ!Up olArak binnetice rahalsız!ı-, 
lnnı1.a J<endinlz sebep olacaksınız. l 
Fatına 'ezahet- Beyierbeyi: 

Zeki ve cevv:ılslniz.. Fakat nef
sinize fazla muhabbetiniz vardır . 
liiddet ve tehevvUrünilz varsa da ça 
lıuk teskin edilirsiniz. Yalnız inat, 
llıOtPhnkklm ve mii,·ev,·es tabiatleri
llizi hazan ifrat dereceye vardırırsı
lıız.Bu hal sizin için zararlı olacağı 
için kat'iyen yapmamanızı ta\·"iye 
ederim. Sizin yegane arzunuz sev -
llıek ve sevilmektir. Hele sevdirmek 

Kemal • B.akırköy : 
Henilz küçük olduğu için sıh -

hatına itina edilmiş i8e büyüdüğü 
zaman nazik ve narin olar. Ayni 
zamanda yakışıklı ve kuvvetli ol
makla faal bir erkek olacaktır • 
Yalnız asabi hareketleri mevccıt 
olduğundan bunu şimdiden ta>hi
he çalışmalı ve ona karşı müşfik 
davranmalıdır. 

BilylldGğü zaman: Kuvvayi ak
liye ve bede,iyece mümtaz olur. 
Şekil ve kıyafetleri z.:ıhiren mil -
kemmel olduğu kadar akıl ve ze
kiisı da metin ve cevval olacak ve

1 

tavrı idare<i de calibi dikkat bir 
hal alacaktır. 

Kendisi hulusiniyet sahibi ve 
açık yürPkli olup kelimenin bü
tün manasiy!e namuskiir olacak -
tır. Yalnız bazan keyfi hareketle
rin ifrat dereceye varması yüzün -
de'I :ımatacı, mütekebbir ve ba
zan da enclişe~·e meyyal olac :ı ktır. 

K~ndi"i her ne yapacak ol~a iyi 
olnıu~ telakki ederek herke,in de 
öyle telii.kki etmesini istiyecektir . 
Bu hu,usta nefsine fevkalade bir 
itimat be>liyecektır. Vefakarlı

ğı yüzünden her işte iin ayak ola
cakt1r. 

Aşk ıııuı·-ıbbeti fezaili in$an·
yrden addedecek ve •c,·dilti kadı
na ~on dı·rece sadık kıılacaktır . 
Fakat müthiş l,'r . urette kı<kanç 
olacak \'e bu yuzdcıı çok defa hat
ta ek•erira beyhude yPTe ke>ıdi 

n; bedbaht etmeğc .<cb~p olacak
tır. Çünkü netkede taıniri kabi 
olmıyacak t'eliıketlerc meydan ver 
mek ~ure!iyle hayat111ı zehirliye
cek!ir. Çünkü ifrat derecede aşk 
~cvdaya meyli olacaktır. 

IHSAN AKI 
Yol!annı pek iyi bilir.ıiniz. Çünkü ============== 
hem zarif ve hem de l'ikkati kalbi
lliz!e biçarelere yardımı seversiniz. 
l' alnız aşk sevdada, zevk ve lez-
2 'İten başka bir şey aramazsınız. 

Gaziantep 
Vilayeti 
Umumi meclis 'azaları 

yeniden seçildi 
Gaziantep hususi muhabirimizin 

bildirdiğine göre vilayet Umumi 

YENTSABAH /Sayfa: 7 

est 1 
ı Eylip Ahk!ıru eaJııılye Ha.kimli· 

1 Halkevleri ğindcn: 
r '"-------------•ı ölü 1'khmet Söy!t.mez t crekcsin-

Şiir Miisabaka~ı den olup berayı tasfiye sattlm:ısına 

Okuyucularımızdan Aldığımız 
Yazı ve Şiirleri Neşre.diyoruz 

AT 
.3sııki gökler yanldı, bir matem tülü oldu. 
Güne~le doğan g!inler, bir hicran günü old• 
içimizde açılan, bu ayrılık yarası, 
l\lah~ere dek kalacak, kalpte materm karas. 
Atam, altın kalbinle, fanilikten uzaktın, 
Hangi illere gittin, bizi neden bıraktın. 
Ayrılığın elemi, içimizi dağlıyor, 
Kalk gör ATAM, bu Türkler bir kalp gibi ağlıyor 
Sôyle bize teselli, hangi baharlar ol•un, 
Söyle istikbaldeki günler, sensiz mi doğsun. 
ATAM artık bu sema, bize kara kubbedir, 
Ök,üz kalan kalbimiz, bir ebedi türbedir. 
Ayrılık içimizi yas ateşile yaktı, 
O göklerden yıldızlar, bir şebnem gibi aktı 
ATAM şimdi kalbimiz, boğularak çarpıyor, 

llkkberinden doğrul da, bunu Tanrımızdan soı , 

O tanrı seni bize. Türklüğe çok mu gördü, 
B~ımıza sökülmez, matemden çelenk urdu. 
Bir arnç toprak bizi, ebediyen ayırdı, 
Ölmez zannettiğimiz, inancımızı kırdı. 
J\lavi gökler bölünse, matemimizdir deye, 
Az.iır bu yüce Türkün, kalbindeki sevgiye. 
Sön~ıı volkanlar taştı, duran yıldızlar kMtu, 
Ya!.ıız bu dünya değil, sonsuz kainat coştı. 
Afkl:ı saran matem, asırlarca diner nıi, 
Gıinlümüzdeki elem, ebediyen biter mi 
Jhı kara acı günün, zülmetecş yasına, 
Bizleri mi bıraktın, kalmaz mıydı yarına. 
Başlarımız büküldü; gözlerde birer perclP, 
Söyle nereye gitti, Tanrım, Atamız ııerda 
A~la inanmıyoruz, ATA ölmez diyorduk. 
Giden yalnız bir kalıp, kalan ebedi ;ıevgi, ' 
Bize mukadde;ı hep O, asla yok başka deng. 
Öyle bir güne tin ki, fezada e~in yoktu, 
Çizc\ij.ıin mahrek. Türkün cihan için bir yoldu 
Kalbimizdeki sevgi, kıyamet kopsa sönmez, 
Kurduğun cumhuriyet, son Türk ölmeden ölmez 
Diıımiyen göz yaşları, bütün kalpleri sardı, 
Tıınrım bu kııdıır acı, günlerinde mi \'arrlı? 

lzmir T(ur.~ıyako 
N. OZAN ............................................ .., 

Bursch Koyuncunun 
Başına Gelenler 

j TASllUI 

2.112 938 tarihli gazetemizin ye. 

dinci sahifesinin 3 üncü sütününde 1 

İstanbul Asliye Dördüncü Hukuk 

Beyoğlu Halkel·indrJI: karar verilen Eyüp Dilğmesiler ma-
Evvelce yapılması kararlaştırılıp hailesi, Biçakcı caddesinde 35 No. 

11-12-38 pazar günü saat 14,30 a lu sokak kapısından girildikte: Ar"
talik olunan mlikıifatlı müsabakanın !ık ilzerinde iki oda, bir mutpak, bir 
şartlan aşağıda tekrar yazılmıştır. hela, ve üst katta bir odayı ve ay-

ı - Müsabakanın mevzuu, İstik- nca bahçeyi havi ah§ap • muhtacı 
ifil marşmı şiir olarak iyi ve gü- ı ta.mır evin tamamı açık arttırmaya 
zel okumak, marş olarak usulüne çıkarılmıştır. Muhammen kıymeti 
tevfikan söylemektir. tamamının (370) liradır. 

2 - Müsabakaya yirmi yaşma Şartnamesi 7, 12 938 gününden 
kadar (yirmi dahil) her genç işti· itibaren divanhaneye asılacaktır. 
rik edebilir. Birinci arttırtn..-ı 9 '1/939 pazar· 

3 - Müsabaka mütehas&ı.s bir tesi günü saat 14 ten 16 ya kadar
jüri heyeti huzurunda yapılacaktır. dır. Arttınnıya girmek için talip-

Jüri heyeti, Şair Bayan ŞükUfe !erin muhammen kıymeti % ye-:li 
Nihal Ba.şar, Edebiyat öğretmeni buçuğu nisbetin<le pey akçesi ver
Bay Raif Güner, Viliyet Seferber- meleri veya milli bir bankanın te
lik müdürü bay Cema.J Gönenç, minat mektubunu hamil bulunma
!{onser\'atuar müdürü Bay Yusui lan lazundır. 
Ziya Demirci, Koruıervatuar yatı Müterakim vergi borçluya, yirrui 
mektebi müdürü Bay Cemil Döneler senelik evkaf, tavizi rüsumu delli-
den müteııekkildir. !iye müşteriye aittir. 

4 - Birinciliği kazanana C.H.P. Birinci arttırma kıymetin % 75 
neşriyatından Cümhuriyetin 15 inci şini bulursa müşterilerine ihale edi
yıl dönümü münasebetile neşredilen lir. Aksi takdirde son arttırınanm 
çok kıymetli bir eser, ikinciliği ka- teahhüdü baki kalmak üzere arttır-
zanana bir kalem mükafat olarak ına 15 gün uzatılarak 25/1/939 ta
verilecektir. 

5 Müsabakaya iştirak etmek is
tiyen gençler 10-12-938 cumarteı;i 

günü akşamına kadar hüviyet cüz· 
danlarile Evimiz müdüriyetine mü
racaat ederek kaydolunmalan la
Z1mdır. 

6 - Müsabakadan sonra Evimi-
zin gösteril şubesi bir temsil \•ere
cektir. 

7 - Iüsabaka, Evimizin &yoğ· 
\unda NUR1ZlY A ~okağında Parti 
kurağuıdaki termil tıal• ~ 
yapılacaktır. . . 

•• 
Konferan! 

~yoğlu Hıilke in~n: 

1 - 8-12-938 JlerŞC'mbe günü sa
at 18,30 da Evimizin Tepe~ındaki 
meıkez binasında, 1..tanbul mektı.ıp-

rihine rastlıyan çarşamba günü aynı 
saatte yapılır. 

İpotek sahibi alacaklılarla diğer 
alacaklıların ve irtifak hakkı sahip· 
!erinin gayri menkul üzerindeki hak
ları ve hususile faiz ve masrafa 
aid olan iddialarını evrakı müsbi
teleıi ile birlikte ve 20 gün içinde 
bildirmeleri aksi takdirde haklan 
tapu sicilleri ile sabit olmadıkça 
payl8!'madan hariç kalacaklan ve 
fazla malumat istiyenlerin daire
mizin 938/43 No. lu dosyamıza mli-
racaatlan iliın olunur. (12661) 

cusu Bay Osman Ergin tarafından 
(1453 ten 1938 e kadar 1stanbulJa 
kunılmnş olan Edebiyat ,Tarih ve 
ilim cemiyetleri) mevzuunda mühim 
bir konferans verilecektir. 

2 - Herkes gelebilir. 

Egenin En Çok Satılan ve Türkiyenin 
En Eski Gazetesi 

• 
. Fakat şunu iyi biliniz ki bu ha
lın devamı sizi biı- &ı>vdanın zebunu 
Olmak tehlikeııiııe sevkcdccek ve ne
ticede bedbaht olacağınızı dil•üne-ı 
t:k .kendinizi mulıaf:ıza ve nef;inize 
hakim olmağa azmediniz. Bu cihet 
Bizin ev kadınlıfrınıza da mani ola
l:aktır. Ve evinizi ihmal ettirecek
tir. Bunların önllnü almak için bir 
'n evvel evlenip anne olmağa gay
tet ediniz. Ondan sonra bu halleri

~foclisi kanuni müddetini ikmill et- Osmanın sarraf Y antoya mahkemesinin 938-976 numaralı 
dosyaya ait ilanda gümrülı.l<'r ta· 
rafından Yani Leğolulos ile Kostan

tin Sihimidis aleyhine ikame olunan 

e 1 s r: 
miş olduğundan Birinci Kanunun 1 t b kbgı~ 335 
birinci perşembe günü vilayet da- emane ıra 
hilinde yrnidcn Umumi intihap ya- sarı lira nasıl deve oldu ? 8 Birinci Kanıın PERŞEMBJ:' 
pılnıış ve vilayet Umumi Mecfüin / 
iızıiları seçilmiştir. 

Bıı,.sodan gazetemize bildirili- davada (2367) numaralı bekleme Gününden İtibaren lzrnirde Tekrar 
İntişar Ediyor . iliz tedricen zail olacaktır. 

Sanayii nefiseye fevkalii.de isti -
:~dınız vardır. Bilhassa mu•iki gi-

1 san'ata süluk ederseniz az zaman
~a Ylikselecek~iniz. Bu hu•usta da 
b~tinıamla hareket etmezseniz yine 
ır mil~kOlatıı tesadüf edersiniz. 

• Size tavsiyem: Çok ~iddetli ol
lııayın. İnfialden sakının. Fazla 
~rece olan açıklığınzı terkcdin. Faz
~ dostluk yapmayın. Sıhhatınız i
l>ıdir, Ta!iiniz yaverdir. 

Seçim Gaziantepte per~embe gü-ı 
nü sabahleyin saat dokuzda Beledi
ye salonunda başlamış, seçimde Va
li ve ·Parti ba~kanı Rıza Çe\'ikle 
vilayet idare heyeti azaları hazır 

bulunmu~lardır. İntihaba ikinci 
müntehiplerle şehir meclisi azasın -
dan (165) kişi iştirak etmiş ve vi
lay~t merkezi umumi meclisi azıi-ı 
lıklarına (154) reyle aşağıdaki i
simleri yazılı zatlar seçilmişlerdir: 

l\fuhtar Göğüş Doktor Abdili
kadir Göbel, Eczncı Bekir Aksoy, 

Ayten Salahattin kızı : Naci Dai, Halice llleruıan, Nuri 
B hı'd- Pazarbaşı, Hasan Kandemir . ., u kız bıiyüdllğll zaman 

"et ve tehevvüre mütemayil, kuv- Ye yine llreclis yedek ıizii.lıkla
~ei iradiyesine hakim olamıyacak- rına 11 reyle Bahtiyar Patpat. o. 
tır ır d "t dd't h 1 1 nar reyle :l!ustafa Yalkın, Abdul-. er ~ey e mu ere ı a a a- .. ,. .. . .. ·-
'ak Uh' b' . t b'I k t•· !ah Guzel, 1'. usuf Tufekçı, Ru8 tu ve en m ım ır ı~ e ı e a ı 1 • • 

ltara • kt' p·ıı· Aalar, l\Ichmet Kas:ıp, Alı JJese h· nnı veremıyecc ır. ı ır ve .
1 

. 
1 

d' ' 
~ iyatını da açık söyliyemez. seçı mış er ır. 

ehemmiyetsiz bir şeyde hemen ----
a>.ı Bir deli beraet etti " ıyacaktır. 
', lloş me~eb ve cazibeli olaca
!:d~n her kese kendi~iııi kolayca 
il ~dırecektir. Yalnız zarafete 
• tiııkun olmıyacak. Onun için her 
beırden evvel güzel yemeklerle 
~'hzını düşünecektir. İyi valde 
~U a_k ise de fazla olan kıskançlığı 
'e~Unden bu hususta zarar göre -
ıli·~· Gerçi aşk muhabbette sev. 
~ ınııı bile hissettirmiyecek ise de 
~enç t· Ya~ta sevdaya dalacak ve ih-

Bundan bir müdet evvel birindci 
sulh ceza muhakemesinde bir hiidii'e 
olmuş ve lllünevver isminde ihtiyar 
bir kııdın heyeti hnkiıneye hakaret 
ettikten sonra: 

- Ben deliyim galiba .. Beni mu
hakkak muayene ettiriniz! diye ba
ğırmıştı. 

Hakim de hakaretten dolayı as
liye 4 üncü ceza muhakemesine ve
rilen MUneverln zihnen malili oldu
ğu tesbit olunarak dün beraetine 
karar veriJmiştir. 

[!iv'ATROLAR .... -.j 
~,.., ......... ··~·················••ll'N 

HALK OPERETt 
Bu ak§am başlıyor ilk teııısil 

( ıç lÇE) 

yoı·: kanunu yerine (2267) olarak ilanda 
Bir müddet evvel koyuncu Os- sehven yazılmıştır. 

man adında biri Eskişehire gidece- Tashihi keyfiyet olunur. 
ği sırada ötedenberi kendisiyle iş=-:=;============~=======:=========;:==,;_,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ 
yaptığı sarraf Yantoya üzeriude AÇIK EKSJ-LTME iLAN"' J 
ıulunan 335 altın lirayı emanet 
olarak bırakmıştır. 

Koyuncu Osman E•ki~ehire gi- ~ 
dip gelmiş, ve doğruca sarraf 
Yantonun dükkanına uğramıştır. 

Fakat bir de ne görsün? Dükkan 
kapalı.. Sarraf Yanto meydanda 
yok. N" ereye gittiği de belli değil.. 

Halta komşuları da bilmiyor .. 
Bu vaziyet karşısında etekleri 

tutuşan Koyuncu Osman nereye 
baş vuracağını ş.aşırıyor, ve Yan
toyu kendisi aramıya kalkıyor. Ko
yuncu Osman lstaııbula giderek 
iki ay kadar dükkiin geziyor, niha
yet Yantoyu bir manifatura ma -
ğazasında tezgahtarlık yaparken 
b'uluyor. Emanet paraları isteyen 
O"man ~u ccvnbı alıyor: 

- Kardeşim dükkana anahtar 
uydurarak paraları çaldılar, iflas 
ettim!. Ru idclia üzerine Koyuncu 
Osman mahkemeye müracaat edi
yor. 

Dün asliye cezada görülmiye 
başlanan bu muhakemede davacı 

Osman ayni iddiayı terarlamış, sar
raf Yanto ise: 

- Gerçi kendisiyle Eskişehir

denberi iş yapardım, hatta bir se-J 
fer Osınana 6000 lira kadar boremn 
vardı, ödeye ödeye 1900 lirası kal
dı. Bunun bono•u da kendisindedir. 
Fakat böyle 335 altın lirayı alma
d1m. demiştir. 

Davacı Osman filhakika sarraf 
Yantonun 1900 liralık bir bonosu 
olduğunu bildirmiş, lakin kendisi-

. - Haydarpaşa Lisesi Satınalma Kurumundan : 
C

. . r 
ınsı: 

Tavuk eti 

Hindi eti 

Ayva 

Gümü~ane elma.•ı 

Portakal (80 lik) 

. 

Kayı•ı ( çekirdeklil 
Ceviz içi 

Çam fı~tık 

Kuru tl'züm (No. 12) 
Kuş Üziımü 

Kuru İncir 

Flndık içi (kavrulmuş} 

Üryani Erik 

Tahan helvası 

Pekmez 

Tah:ın 

Tel kadayır 

Y aası kadayıı 

Tereyağ 

Kaymak 

Kilosu: Tahmini bedeli 

Kuruş: 

8000 58 
6500 48 

5000 11 
6000 18 

16000 ad. 4 

2500 .f8 

1000 55 

500 180 

2500 25 

500 20 

lfiOO 23 

800 90 

1500 25 

4000 34 

3000 22 

3000 36 
1000 22 

1000 200 

16-00 120 

500 135 

Tutarı 

Lira 

1740 

3120 

4860 

550 

loso 
600 . 

2230 

1200 

65& 

900 

625 

'.00 

845 

720 

375 

4815 

1360 

660 

1080 

2'20 

8520 

1800 

675 

2475 

.. 

İlk temi

natı lira 

365 

16& 

86~ 

264" 

186 

' . '• 

İhale giln ve saati: '. 

-
22, 12, 938 Perşembe saat 14. 

Açık 

22, 12, 938 perşembe sa"* l'-30· 

Açık 

. -

~ 12, 938 "perşembP saat 15. 
A"'1r 

22. ı2, 938 per~embe s:.at 15,31) ..... 

r. 

22, 12, 938 PeJlelDbe saat 16 

Açık 

,;lta~lıkta dahi ayni şeyi takip ede
' ba tır. Bunun kuvvei muhayyelesi 
~/atta pek büyük bir rol oynı -
ııa~alttır. Bıı çocuğun talil ticaret 
~ asında pek parlak olacak ibu 
ltat •Ulük ederae az zamanda fa
ıli!(k lııbat etmek şartiyle şayanı 
tir at neticelere vasıl olabilecek
te~· l' alnız ten belliği başta gele
~lz ınden şimdiden bunu terkettiri
lııeİid_\'11 faal olmasına gayret et-

il', 

~Q11lluııa tavsiyem: Boğazına dtış
~'llıı Olduğundan fazla yemek ken 
litı, e ,_~ar verecekti:ı:. Tenbel-

'l!lizik: Seyfettin Asal ı' 
Reji: Raşi.t Rıza 

"" TURAN TtYATROSU 
Sanatkl.r Naşi.t, Cemal Sahlr 

()kuyucu Seniha Mezey varyetesi. 
BALAYI Vodvil 3 P. 

DANS SOLO D1)ET 

Haydarpa.~a Lisesi Pansiyonu için yukarıda cin~. miktarı, tahmin bedelleri, ilk teminatları ve eksilt
me gün ve saatleri yaZllı yiyecelı:ler parti halinde açık eksiltmeye konulmuştur. 

Ek~iltme Beyoğlu !.tikli! caddesi Karlınan karşısında liseler ahın ıatım komisyona biııaııı içinde tup. 
lanacalı: komisyonda yapılacaktır. 

ne emanet olarak 335 altın lirayı 

bırakırken yanında bulunan Tevfik 
isminde birinin buna şahadet ede • 
eeğini iddia etmiştir. Ayrıca sar
raf Yantonun lstanbulda bu para
yı aldığını söylediği iki kişiyi de 
şahit göstermiştir. Şahitlerin cel- İstekliler şartnameleri mektepte görebilirler. İateklilerin belli ır1!n .. ve saatte cart ııeıı.a Ticaret Odası '9'.9-

"'llkançlığı terketınelidir. bi için muhakeme talik edilmiştir. sikasiyle birlikte komisyona gelmele (8894) . 

.. 



TENl/JA.BA\_ 

.vrupanın 140 kuruşluk meyva tuzlarına mukabil 25 kuruşa ırBu mevsi.min K AD 1 N· ı 
MUŞAMBALARI gelecek l 
mevsime kalmamalıdır. Bu, 

Baker Mağazalarının 
~ 1 'h 1 k H ' · kat'i kararıdır. ııt'l~~-.::--~~~-:----:~-.ı::. ştı asız 1 - azım- ı Binaenaleyh stelcun verdiği 

Sabah. öij-le 

• 

7 KANUNUEVVEI.: 1938 

ve akşam her yemekte~ 

sızlık-Şişkinlik-Bu- ı i.m~an d~iresinde he~ yerden ı. 
• ıyı şeraıt ve ucuz fıatlarla ,!' ._ __ ..._ ___ _ 

lantı-Gaz-Sancı-Mı- satmağa devam edeceğiz. f , ullanan güzeller 

de bozukluğu - Dil- • ~ · 
Barsak ataleti-lnkı- ,.~- Baylar! 

b S 1 k S f 1 
Küçük bir ihmal insana 

az - arı ı - a ra b··tu b' h t u n ır aya ı 

Karaciğer - Sıkıntı- Zl'bir eder, Unutmayınız ki ı 

Sinir - Horlamak 
ve bütün mide ve 
barsak rahatsızlık
larına karşı Hasan 

f Meyva Özü 
Kullanınız. 

• 
1 

Radyolinle fırçalanan dişlet 

ebedi bir hayata, sıhhate 'le 

Mide için her yemekten ~onra 1-2 tatlı kaşığı yarım bar...ı k su içinde ve müshil için her 

sabah veaa gece yatarken aç karnına 1-2 çorba kaşığı yarım bardak su içinde köpürterek 
içmelidir. HASAN MEYVA ÖZÜ meyvalardan ve meyvalarııı özlerinden yapılmış bir harikai 

san'attir, Avrupa ve bilhassa İngiliz meyva tuzlarından daha yüksek olduğu kat'iyetle sabittir. 

Kullaadıldarını söyledikten son- ' 
ra, dişlerin niçin bu kadar be
yaz ve güzel olduğun~ şaşmak j 

PREZERV A- hakikaten şaşılacak şeydir. cazibeye malik olur. 

Buna rağm~n Avrupa meyYa özl~ri•den beş misli daha ucuzdur, TİFLERİDİR. DA.MA RA YO .... HASAN MEYV A ÖZÜ yalnız bir türlü olup şekersizdir ve çok köpürür, H::·:~:=.~·.::~.!~ "'1i 1 D Lh,. Sişe 25 iki misli 40 dört misli 60 sekiz misli 100 Kr • 

.. l lm!l,,.__ı N_H_ı s_A_R_L_A_R,_u_M_u_M __ M_o_o_o_· R_L_u.·_· _c;_o_N_D_E_N __ ı TÜRK HAVA KURUMU 
Cin.; Miktarı Muhammen B. % 7.5 

' 
Toz tütün çuvalı 2000 A. 
3/8 200 m/m boy. 
yuvarlak ba'lı ci-
vata 4000· ,,-

3/8 120 " " 
3/8 d~mir pul 

8000 .. 
12000 " 

Seheri Tutarı 

Kr. Sn. Li. Kr. 

26.'i 5 535.- -

60Ki. 440.-

Teminatı 

Li. Kr. 

40.12 

33.-

Eksiltme ı 
Saati 

15.30 

ı6.-

I - (2000) adet ince ~c::ler konabilen standart, normal Rık örgülü 
toz tülün çuvalı ile Cibali Bakımevine yapılacak pliıtformlsra lüzumu 
olan eb'at ve m;ktarı yukarda yazılı yu\·arlak ba~lı civata ve demir pul 
l - XII - 938 tıırihinde ihale edilemediğinden yeniden ayrı ayrı pazar
lık uguliyle ek iltmeye konmu~tur. 

II - Muh~mmen bedeliyle mum kk:;t teminatları hi~alarında 

gösterilmiştir. 

III - Pazarlık 1!l - XII - n38 tarihine rastlıyan pazart~si ı;ünil hi

zararında yazılı saatlerde Kabata~ia Le,a?.ım ve :lfubayaat şube;lnde
ki Alım komi;yo?1unda yapılacağından ıEt.eklilerin "1c 7.5 güvenme pa

ralariyle birlikte adı geçen konıısyona gelmeleri ilan olunur. (8811) ' 

* I - İdaremizin Cilıali Fabrikası iç:n kadranlı ve otomatik tartan 
cinsten 1 adet 500, 1 adet 300 ve 1 adet 200 kilogramı tartabilecek 
kabiliyette cem'an 3 adet ba,kül şartnamesi mucibince açık ebiltme 
u•uliyle satııı alınacaktır. 

II - Ifopsinin muhammen bedeli 2300 !ıra ve mııv~kkat t,,mı

natı 187°.50 liradır. 
IH - Eksiltme 30 - Xll - 938 tarihine rastlıyan perşembe günü 

saat 14 de Kabataşta Lernzım ve :lıübayaat şube•indeki Alım komis- ı 
yonunda yapılacaktır. 

JV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden 
alınabilir. 

V - Ek.ıiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fiyatsız fenni teklif 
ve kataloklarını eksiltme gününden bir hafta evveline kadar İnhisar
lar Tütün Fabrikalar şubesine vermeleri ve teklifleı:in kabulünü mu

tazammun vesika almaları lazımdır. 
VI - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7.6 

güvenme paralariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri 
ilan olunur. (8760) 

* I - İdaremizin Yavşan ve Çamaltı Tuzlaları için memur, a
mele ve lüzumunda hafif yük naklinde kullanılmak üzere satin alı
nacağı ve 26 - X - 938 de ihale edileceği ilan edilen 2 adet kamyone
tin muhammen bedeli tezyit edilerek yeniden ve pazarlık usuliyle 
eksiltmeye konmuştur. 

II - Her ikisinin muhammen bedeli 6000 lira ve muvakkat temi
natı 450 liradır. 

III - Eksiltme 19 - XII - 938 tarihine rastlıyan pazartesi günü 
eaat 14.30 da Kabat.aşta Levazım ve mübayaat şubesindeki Alım ko
misyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü 
alınabilir. 

geçen şubeden 

V - Ekı!iltmeye iştirak etmek istiyenlerin kataloklariyle karo;e
ri şekli ve dahili taksimatını gösterir bir plan ile benzin sarfiyatını 

gösterir fennt tekliflerini ihale gününden 6 gün evveline kadar İnhi
sarlar Tuz fen şubesine vermeleri lazımdır. 

VI - İstekliler pazarlık için tayin edilen gün ve .saatte % 7.5 
güvenme paralaril•le birlikte yukarda adı· geçen ]ıomisyona gelmeleri 
illin olunur. (8835) 

* 
l - Nümunesi mucibince satın alınacak "beheri 11.375 kurus he-

ııabiyle "341.25 lira muhammen bedelli 3000 adet silpilrge için 29; Xİ, 
938 tarihinde elde edilen fiyat layik hadde görlilnıediğinden açık ehilt
mesi 10 gün temdit edilmiştir. 

11 - Eksiltme 9, Xll, 938 tarihine rastlıyan Cuma günü ş:l'.lt 

15 te Kabatnşta Levazım ve Mübayaat şube>indeki alım komisyonunda 
yapılacağından isteklilerin yüzde 7,5 güvenme paral,ıriyle birlikle Komis- ı 

yona gelmeleri illin oluııı.ır. (8!;96) 

I * 
Çiıısi : lılildatı 

Sert liı~tik 300 kilo 
Yumuşak şambre hisliği 300 " 
Ebonit 180 

,, 

Mıı/ıaııwıen 

Be/ıeı-i 

Lim [(ş. 

2 80 
2 80 
2 80 

Bedtli , 
T11farı 

lJiı·a 

840 
840 
504 

2184 

1\.~. 

% Jf !,5 1 

te1t,ııırrlı. ı 

1 

.l.U·"l,~IJ 

1 - Şartname ve nümuııeleri mucibince yukanda cin' ve mı. tarı 1 

yazılı kauçuklar açık cksiltr.ıe usuliyle satın alınacaktır. 
II - Muhammen bedelleriyle murnkkat teminatı hizııl:ırıncla gös 

ter ilmiştir. J 

III - Eksiltme 22, XII, 938 tarihine rastlıyan per~enıbe guıııi s:ıat 

14 de Kabataşta Levazım ve Mübnyaat şube,indeki Alım komisycıııunda I 
yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak herı;üıı sözü geçen ~ulıeden aıına -
bileceği gibi nümunelcr de görülebilir. 

V - İsteklilerin cksilhne için tayin edilen gün ve s:ıalte yüzıl~ 7,f> 1 

güvenme paralarivle lıidikte yukarıda aılı geçen komisyona ;n·lı:wleri 

iliin olunuı:. (S8!J5) l 

• Ciusi · E'lı'nrlt: .11ık/an M11/11uımıh ;>Pflf'/i: 
flılıeri Tufnrı: 

'/'o df 7,.; 
1't>tllllıftft 

Um K. 

Çıralı tahta -
" 
" 

' .. 
" 
" 

Düz beyaz 

Tahta. 

---
IOOX30X~O 

400X:?8X:30 
4oox2,-,x:ı 

t"llX2~Xil 

/)OX30X30 

18 1113 
~ " 

10 
., 

1 ~ " 

51 
101113 

Lira K. Uro K. 
--------

43 

39 
~110 -

:lf>O -

2820 - 211 fi(\ 

I - Yukarıda eb'ad ve miktarı yazılı 54 metre mikabı çıralı tııt.ta 

ile 10 metre mikabı düı beyaz tahta pazarlık usuliyle satın alınacaktır. 
II - ll!ulıammen lıedelleriyle muvakkat teminatı hizalarında göste

rilmiştir. 

Ill - PaZBrlık 12, XII, 9:ı8 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 
14 rle Kabata~ta Levazım ve Mülıayıuıt şubesindeki Alını Komisyonunda 
yapılacaktır. 

TV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen giln ve saatte yüzde 7,6 
güvenme paralariyle birlikte ruknrıda adı geçen komisyona gelmeleri 
ililn olunur. (8897). 

lLA.N ı 
İstanbul Asliye Dördüncü Hukuk 

Mahkemesinden: 

Beyoğlu Birinci Sulh Hukuk Hii· 
kimliğinden: 

Abdurrahman terekesi kayyımı 
avukat ömer Cemilin Kasunpa:;a 
Bahariye caddesi No. 17 de Hüsc· 
yin aleyhine açtığı dava neticesinde 
elli liranın 21/4/938 gününden iti
baren yüzde beş faiz ile tahsiline 
dair verilen 1/121938 tarihli hük· 

Büyük Piyangosu 
ikinci Keside : 11 ·Birinci kanun 938 dedir. 
Büyük ikramiye: 45.000 Liradır. 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 
10.000 liralık ikramiyelerle 
( 20.000 ve 10.000 ) liralık 
iki adet mükafat vardır ... 

Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi 
ihınal etmeyiniz. Siz de piyangonun mes'ud 

ve bahtiyarları arasına ginniş olursunuz .. 

İstanbul Gümrükleri Başnıüdürlüğünden: 
Cahta Levazım dcııos•ında m0 vcut ~S lira .15 kuruş nıuhıınınıe 

ıı· 

kı.rnıc\iııde kırk p:ır~a muhtelif ciı1"lc C.~.ııirbaş eşya ile keza muh3ııı· 
nıcıı kıymc' i :10 lira olan iki ton nıııh tclıf lıoy ,.e ~ekildeki hurda ı]en1 ir" 
!J, l2, V;l8 tUlllil günü "aat onda, 2 inO ,ayılı kanun hükümleri daire~iıl' 
de açık :ırltırnı" ile ,,üılacaktır. 

• lsLPklileriıı yüzdtı 7,5 pey nkçe'eriyle birlikte yukarıda yazılı ıı 1• 

ve saa.U(• Ctı:ata Gün1rük binr.sında kurulu kon1iiiyona milracatları. 

(8910) 

İstanbul Defterdarlığından : 
binasında yapılacak (2103) lira (93) kuru• ke,if bedeli Dcflerılariık 

tamirat i•i açık eksiltmeye koııulnıuştur. 

Eksiltme 19:12, 938 pazartesi günü sa~t 14 tle yapılacaktır. Eksiil' 

meye girmek istiyenlerin bu işe benz~{ eıı az (20QO) lirnlık iş yaptık 1~ 
rına dair İstanbul vilayetinden ek'iltnıe tarihinden sekiz güıı e'"' 
alacakları ehliyet ve 938 yılına ait ticaret odası vesikalarıııı ve (lfı~) 
liralık muvakkat teminat makbuzlarını ibraz etmeleri lazımdır. . 

· ıl 
Taliplerin ke,if, mukavele, fenni, hufüsi eksiltme sarlnanıcle 1' 11 

. • .. ·Jil• 
görmek üzeı·e 18, 12, 938 tarihine kadar hergilıı l\!illl Emlilk Müdııı 

ğıiııe mliracnat etmeleri ilan olunur. (8824). 

.•... Or. Hafız Cemal····· • • • Lokmanhekim • 

Dahiliye Mütehassısı 
Divanyolu 104 

Deniz Hastahanesi cilt 'it 

zührevi hastalıklar mütehassısı 

DOKTOR 

:ı.ıazhar Cemal ve Yani \"ekili 
avukat Frango tarafından önce Ci· 
balide (58) sayılı halk değirmeni 
sahibi Yurgi Efremidi ve İstanbul 
hazinei maliye muhakemat müdü· 
riyeti aleyhine açılan istihkak da
vasının muhakemesi neticesinde. 
Yorginin borcundan dolayı davacı 
Mazha Cemalin yani emvaline konu
lan haczin kaldırılmaına karar veril 
eliğine dair mahkememizden çıkan 
3/11/938 tarih ve 210 Nolu ililmm 

bir sureti mUdeaaleyhlerden Yorgi 
Efremidiye de tebliğ edilmek Uz~
re yukarıda yazılı adrese gönderil· 
miş ise de Yorgi, mezkur mahalden 
çıkarak şimdi bulunduğu yer ma-
1\ım olmadığından bahsile tebliğ edi· 

mün müddeaaleyhin ikametgfilıınırı ll!uayene saatleri pazar haıiç Feyzi Ahmet Onaran 
meçhuliyetine mebni ilanen tebligat her gün 2.5 _ 6 Salı, cumarte-
mecburiyetiııe mebni ilanen tehli-1 si 9.5 - 12 fukaraya 
ğine karar verilmiş olmakla hülasai 1 T. 22398 * 
hüküm makamına kaim olma1c üzere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
keyfiyet ilan olunur. (12678) ----· --.----

lemcmiş ve davacı vekilinin isteği 1 i. ı.. ı revi ve cilt hastalıkları · 
üzerine bir ay müddetle ilanen tPb· Dr. Hayrı· Hmer 
ligat yapılması tensip kılınmış Ye 

1 

U 
mezkur ilam sureti mahkeme dı· (' ğledcn sonra Beyoğlu Ağacaml 
vanhanesine asılmış olmakla keyfi-, 
yet ilan olunur. 1 karşısında No. 33 Telefon 41358 

!:rt ' Pazardan maada her ı~· 
••• &ul den aonra haatalarını ,._ 

' 
eder, 

.:o· 
Adres: Babıali CağaJoğlıJ ' 

kuşu köşebaşı 43~ 
. oilıl 

Sahibi: A. Cemalettin SaraÇ 'fi~ 
Nefrİyat müdürü: Macit çE , , 

Ew•ı:ı:•f 
Baaıldığı yer: Matbaai .,~ 


