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BUYUK YANGIN FACİASI 
Sultanhamamı Yangınında Zarar 
ve Ziyan 7 Milyon Lirayı Geçiyor 
itfaiye Dünde; Bütün Gün Ateşle Uğraştı. Bir çok 
Şahısların 1 fadeleri Alındı. Tamamen Ve Kısmen 

Yanan Mağaza Ve Hanların isimleri 

Hanlardaki Kasalarda O~ ~inlerce Liralık Çek Ve Senette Yandı rr ı? 

Milli Şefimi• ... ...Eikılan dblıll pJiumda .ı-111ın iltifat ec11,...ıv Faciada Bir Kast 
Milli Şefimizin Çayı lh~a~}!~~.~~-

mi11 (Sultanhamam) ındald Ata.. 

· ismet lnönü Ve Refikalan Dün Akşam Şehrimiz Erkanına ~~;·.E:..,~~~! 
ve Saylavlara Büyük Bir Çay Ziyafeti Verdiler ::;:~:;.::=~~ 

............ - ............... errr . ani ateşin yaptığı tahrJbat .,. ... 
l ...................... ...-... mi'... .-,...;,ıw nl ı ra.nn ts ..,onu • ...._._6 a 841-mıt-

lstanbulun tır. - boet•. yanan mag-. 
ı tlcarethane ve yazıhanelerin k&SL 

Beş Milyonu ~ıı:::,~veıvaıu 
Yanan müesseseler, Anadolu ve 

TnLkyanm hemen bUtUn eehir ve 
kasabalarmda.ki tüccarlarla mtına.. 
eebeti bulunan m.anıt teeekkWler 
olduklanndan her birinin kasaların. 
da, müteaddit bono ve iskonto ~ 
nedi ile muhtelif ticari evrak mev •. 
outtur. 

Yazan: H&e:rin Cahid y ALÇIN 

Muhterem Belediye Reiai:mis 
Ankaradan IOD dönÜfÜD

de cepleri dolu seldi. Bize hüka.. 
metin latanbul Belediyeaine bet 
milyonluk bir yardmımın uıüjdeai
ni setirdi. Gariptir ki timdi latan
bul Belediyesinin duyduiu zcwluk
lara bir de bu inzimam ettiı Şu 
bet milyon lirayı nasıl harcedelim 7 

Ve ba kealenn bluDlan, çöken 
aııka.z, göçen dıvar ve katlar altın. 
da kalmış, bir kısmı da, yerlerinde 
fakat ateşler arasında mahsur bu. 
lunmuştur. 

KASALARDA BUJ,UNAN 
KIYMETU SENı."'l'Ltm 

Cumhuriyet arkadaşımız bu 
baıbta bir anket bile açtı. Görülü
yor ki paNı sahbi olmak ne kadar 
zorsa onu yolunda ve bilhassa, her-
kesi memnun edecek tarzda har- Henü.a yangın yerleri, sıcak kül 
cetmek daha zordur. Ufak bir tec· f net 1 önü dOnkO çayda ve ateş tabakası ile kaplı olduğun. 
rübe rey ve muta18a.ların gaye~ dan bunlann aranıp bulunarak açıl-
kuvvetli olduklarını isbata katı 4 giındenberi şehrimizin misa- • yın Millt Şefimiz ile refikalan ta- malan bir müddet gecikecektir. 
gelmiştir. Şu halde, ne yapılsa, in- firi bulunan sevgili Cilmhurreisi - rafından karşılanmışlardır. . içindekilerden hangilerlnln sağ. 
sanların bir kısmını memnun etme- miz ve Milli Şefimiz İsmet İnönü Bayan İsmet İnönü d~ve;!ıleri- lam kaldığı veya sıcaktan eriyip 
mek mukadder demek oluyor. Zan- ·ı efikaları dün akşam Dolma- ne ince bir nezaket ve mısa ırper- yandığı da bittabi ancak o vakit 
ederim, bu meselede vaziyeti en ~:: e sarayındıa bir çay ziyafeti verlikle iltifat ederek herbirine ha- belli olabilecektir. - .dakAr" b~r. ltfaiye nefcrimiz J dftn öğleye doğru bili yanan 

· te ç. 
1 

d" tır soruyor; yanlarında bulunan Dıloerzade" ve küçük tıcarct hanlarına demir 
doğru surette sanatkar Ramız s- vermış er ır. . · (Sonu 4 üncU aayfada) d d 
b·ıt etti. Kaleminden ,.1kan zarif B . fete ""ehrimizde bulu- İnönü de sevımH ve mlltebessım mer ive en gu kark~n ... 

"' u zıya ' y • k d'l • • t' k XXX:XX:OOCO::XX:XXXX::OOCO::XXXXXX::COOO::XXXX>OCOOOO:X:XXXXX:COOO::XXXX:~:OC~:XXXX::OOCOOO::XXXX::OCCC:~ bir karikatür İstanbul şehrini gü- nan bütün meb'uslar, vilayet v~ çe?relerıyle en ı erıne ış ıra 
zel bir kız halinde temsil ediyor. arti erkana, şehrimizdeki re mı edıyorou. . F V" .. , .. " 
Buntın üstu"nde parça parça biri pil Ierileri gelenleri refikala- Bu suretle davetliler Mılli Şe- • A0pTU UnUn 

m essese . . . 1 f'ıftftl - u d n bi 
gömlek vardır ve karşısında Bele- rı ile davet edilmişlerdi. Dave lı- fımız. e re il\~ arını~ on n e - D •.; k .. 'u"bı.lesı· 
diye Reisimiz Lutfi Kırdar bu yır- t 17 den itibaren "Dolma- rer bırer gcçı~ ellerıni sıktılar~ Ve !.;..n U J i 

ler saa · 'lt'f tl ld 1 f . 
tık gömleğin tamirine nereden baş- bahçe" sarayına gelmeğe !başlamış- ı :ı a Sarını3a .. 

1 ~r. yf ızd ) 
h · d' salond" b"ızznt sa- ( onu uncu sa am a 

hyacağını tayin<le milte ayyır ır. ]ar ve büyük .. 

Filhakika, fstanbulun duyduğu •••••IJlllll~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
mk~brıınihtiyaçlarkaqı~ndabeş~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
milyon lira bir damla sudan ibaret- :: 
tir. Bununla ne yapsak yaptığımız 
şey kaybolup gidecek ve göze bir 
şev görünmiyecektir. ~akat beş 
milyon liranın azametlı hatıra~n 
lbizi yanlış bir harekette bulun~uş 
olmak endişesi ile iz'aç edecektır. 

B"q milyon lira ile !stanbu~un 
""' d b'l' · ız' su ihtiyacını temin e e 1 ır mıy · 

Hüseyin Cahid YALÇIN 
(Sonu 3 Uncil sayfamızda) 

Ali Osman 
Kahya Nasıl 
Çalışırdı? 
işgalin ilk günferfn~e .Zeytin
burnu f abrikasındakı sıfah re 

cephanenin AnadoJuya kaçmJması 
Kortan Kara Mehmet, işgal 
ıenelerbdeki harikulade ma· 
ceralaranı bugün anlatmaia 

baıladı 

a ncl sayfamızda 

Yarın Başlıyoruz 
·········~····~················ .. ····· .. ······························::::::::: ..................................... ... .............................. 

yarından itibaren Senenin En Büyük Eserini 
Neşredeceğimizi Okuyucularımıza Müjdeleriz: 

Erzincan Ve 
Erzurum un 
·Kurtuluşu 

ismini ta~ıyacak olan bu emaalslz 
tarihi kıymeti haiz olan eser Sayın 

General Kazım Karabekir 
Tarafından büyük bir salah·) etl . yazılmıştır. 

Profesör Fuat Köprülü; dün; 
şerefine tertip olunan toplan

tıda nu tule söylerken 

Dün sant 10 da üniversite kon. 
ferans salonunda davetli profesör

(Sonu 3 ünr.ü sayfamızda) 

Türk Karakterine 
Ve Seciyesine Yapılan 

Taarruza Cevaplar 
TUrk MUnevverlerlnln Flklrlerinl eşret
mekte Devam Ediyoruz: 

Tıp Fakültesinden .Memduh Öz- v.ap bann henuz tc iri hafızamdan 
çopurı silinmiyen bir yazıyı hatırlattı 

"M. Zekeriya Sertclin yazısı Orhan Seyfi \6 Yusuf Ziyıı ta-
ve () yazıya gazetenizde çıkan ce- ( s nu 3 uncu a fn 

HER SABAH 

Yangının Verdiği Ders 
Sultanhamamı )angını, hamdol. 

sun, hl~bir '\atandn~ın hu)n.tma 
malolmadan ucuzca atla.t1ldı. Ucuz
ca dl) onız, zim mil.) onlarca Um 
maddi zararı badi olmakJa beraber, 

böyle korkunç bir tehlikenin insan 
za3iatma sebep olnından geçlştiril 

miş olması yine bir ltazn.nçtır. 

Ate..~in tehdidi altında bulunan 
bhıaln.rclan birinin mahzeni fıçı fıçı 

isı•irto ile dolu olduğu ve bunun ge. 
rek o ci\'a.r halkı, gercltse yangını 

söndürmekle m~gul itfaiye kuvvet .. 

lcrl içh ne büyük bir telılikc t{'şkit 
ettiği dtisi.lnüloock olursa afetin ~ ı 
ne ucuzca sa\ U! tunılınuş olmn n:...ı 

Ukretmck lizıındır. 

Ancak ucuzea savu11tunı1mu, bu 
felaketin ıjehirellik bakımında bize 
bir ders 'cnniı: ohluğunu da unut
m13 alım: Şehrin böyle nüfusu kesif 

merkezi mıntalmlarında fazla. ınik. 
tnrcla ımrlayıcı maddeler bulundlL 
rulmasmın arı:cttlği teıılike , 0 vn. 

kit kaybetmeden bu tehlikenin ön. 
lerunesl lüzumu. 

A. CEMALEDDIN SARAÇO(;LU 



Sayfaı 1 

Tefrlkn No 20 Yazan ı M· SIFIR 

Ali Osman Kihya 
Nasıl Çalışırdı? 

/Şgalin llk Gü:nlerind~ Zeytinburnu 
Fabrikasındaki $ilah ve Cepa

nenin Anadoluya Kaçırılması 
Düpna.n karşuıuıda saf tutacak kar. 
cletlerine llil&h ve cephane yeti!'1tlr
mek için, yalnız rahatmı, uykusunu 
bırakmak değil mttcadeleye atıldığı 
güne kadar arttırdığı maddi vs.rlık. 
larıın 'hile harcamaktan çekinmiyen 
bu arkadaşımızın, millete hizmet yo.. 
lunda hepimize örnek olduğunu ve 
~muzun da rehberi olduğunu iti
raf etmemeyi, kendi hesabıma, bfl
rlk bir suç sayarım. 

Ali Osman KAhya hilkatin, til
ki .kadar .kurnaz, sansar adar sin
si, kaplan kadar atılgan ltir yara
tıtıdır. Gar ve çatık Jca.şlannın al
tında gizlenen parlak gözleri tıP
la dilrbin adeselerine benzer. Ku
kklan çok iyi itftir, zeki ve hafı

)Sa81 kuvvetlidir. Tahsili az fakat 
laayat ve lfbn.tsf tok ve yttkseJdir. 

Ali 0.-. Kl1t7& Naul 
Çallfriı?_ 

Bu nale venıcJim ilk oevap fU 
... : Bilerek, d .. tlnere't çahprdı. 
'.ilk 8'ftnlerde, Galatada, Arap ca
mı.i civanndatf nf, nakU7at lfle-
11 tle megal olan bir yazılaaneye 
benzerdi ve o yasıhaneefnhı :red
ne &mir " mtldtra idi. ıra,amıe
rf de Galata &'lmrflll hammaJlar 
klb7aaı twfh ReM tJe, mGcadele 
tlnlerinin t&ııımmt lhnalannda11 
Hem.tl•H llelmıed fdi. BuıJıaeU 
Mr ambaruı, boıplaeak bfr depo. 
nn, tqınaeat bir cephaHlilin 
'bittin pJlalaz2, prosramJarı eaMI 
tanılıa.n bu adamların bot samla• 
cllmaflanndan çıkardı. 1fem de 
nuıl bmr misiniz?.. Dofar ve f>t
bır slbf .. 

t_.ı1n f1k a1ln]erinde, Dhya, 
Zeytinburnu fabrlkuınd&kf lfl&h 
ve cephanelerin bir kısmını Ana -

'dolu yakuına pçfrmek fçfn, fab
lnkadaki zal>itlerden ytızbqı llayrl 
Bey fl• anlqır. İfe yeni bqladıfı 
n •linde vamtaaı olmadıfı içJn Od 
~8prtl arasında bulunan mavna, 
motör ahfplerfne b&.fV11l'Ur. Fakat 
t.attln bu dellfz ukil 'VUltalann -
dan hiç birinin 11&hibf XAhyaya nio
tar, mama ldralamafa ya11qmaz
Jar. TaflD&Cak yükOn, ~dilecek 
J'erin aklı tutulmamndan tlrker, 
ba.flanıaa bir f ellkeıt l'etirilmesi•
den çekinfrler ... Daha ilk teşebbüs
te, bflyQ.k zorluklar .karşısında ka
~lan Kihya, hiç de kendini Umit.aiz-
1 Ufe kaptırmaz. Arkadaşlan ile Io
A bir g6rflşmeden sonra, sahiple-

, lfnf ald~tmalc suretiyle birkaç mav
•m ele geçirmeyi kararlaştırır. 
1 Ertesi gihı, Klhyanın a.damla
tından Remtfnli Abdullah, muha
lapJanaa gerçelcten zengin bir t11c 
oar bftlllhaf vereeek flk ve intizamlı 
Mr kıyafete l'frer. Yanma aldıfı 
Cfloflu AbdullaJı ~VUf namında 

, 'bir komlayoncu ile piyasya çıkar, 
ı Deri Ulecarı oldufwıu Zeyilnburnan 
ela buhı.nan derilerini, limanda de
mfrlf bir İtalya vapuruna tafıttır
.... k fatedftfnf ~ylf7en, gtlnftn bu 
7apma tttccan çok gezip yorul -
•u. İlk tbat vurduğu yazıhanede 
r-tmlfer tonluk fki mavna sahibi 
ielan bir adameatız fi& anlaşır. 
Ba,..lqtıfı aeben lira ücret tlze
rbldo Jtrmt Hra da .kaparo 'Nrfr. 
&eialere, taJtaJaa bir.~ Hra tıeh 
"' adamalı da mnatmas. lıfkvna
&ar ba eli aost tloearla, • eeee 
rataı Taktfnda. z.tfnh1m111 aflk
lanndaı birl8flDÜ azeN, 'ldJprl at 

dala çıkarlar.ten, bfdm Hemşba-
Abdullah da afuına kof&r, va
eti bildirir. 
:A7ua aild 7i1dm ,.. JŞıtı bol 

fr ~ece idi. Ali <>cman X:lhyanm 
u fşl&r f~ l>eiirmenciyandan 
raladıfı atlrat.U motor kalafat 

erinden kalkmış. bQyftk k&prU ağ
a sokulmnştu. t~,...alci kuvvetle-

rin o samanlar köpr1l ağızlanna 

koyduklan n~etçi>er, arayıcılar, 

&"eÇeD her motör w mavnayı olduğu 
gibi, Klhya.nın motörttntl de yok
lamışlar, içinde füphe uyandıracak 
bir şey göremedikleri için dışarı çık 
masına müsade etmişlerdi. Gecenin 
sessizliği içinde, limanın iki yanına 
takırdılı akisler datıtarak ilerliyen 
motör, Sarayburnunu dönmflş, A
hırkapı feneri hi7'alanna gelmişti. 
O zamana kadar, içinde makinist 
ile kaptandan bqka kimsecikler 
ıörflnmiyen motörUn baş ve kıç alt
lannda bir kaynaşma olmUıŞ, biraz 
sonra hırçin akisleri kale duvarla
nna çarpan çıflıkh tk:ahk&halar 
kopmuttu. B&f ve kıç sintinelerde 
gizlenen ltlhya De arkadaşları, 

sindikleri yerlerden birer birer sil 
ldnerek ~ıkıyor, motörfln gttv-erte
ainden, eaııld denize ,enlik ve şa.k
raklı~ saçıyorlardL Hepsi de ldlAh
lanmlŞtı. 

Bir .kut aflratfle uçv gibi iler
liyn mot6r, az bir maman sonra, 
z.,tinl>arnu açıklannda, demir ü
seırinde duran Arap mavnalanna 
yan-.DUfb. G1lnd1l*'1 altın S()z -
lflk}G tık taccan bekllyen mavna
cılar, motörden mavnalara atılan 
11Ulhlılar ka11wnda ta.bit birden 
f&fll1!lışlardı. Bir an evvel işe baş
lamak ka7sın ile ~nan Ali Os
man Xlh7a, mamalan bağlayıp 
fabribıım nhtmına yanqmat is
tiyor, fakat, mavnacılat' işlerl ve 
mOfterlleri o1dufunu ileri sürerek 
Kihyanın teklifini reddediyorlar -
clı. Kendilerinin Zeytinburnundan 
limanda bulunan bir vapura deri 
ıötürme.k tızent tutuıduklannı ileri 
ıllrOyorlar, demir almamak çıma 

vermemek i~in fnad ve israr edi -
rorlardı. 

Arayı yine Henıfintli Abdullah 
bulmuştu. Günd0zk11 kıyafeti ile 
l'ecek.i kıyafeti arasındaki dejişik
lik .ka11Wnda, taşkın şaşkın biri
birlerine bakı.fan mavııacılara, bir 
iki sözle kendini tanıtmıştı. O sı
rada, klhya da yapılacak memle
ket hizmet.ini ortaya atınca arada 
anlqamamazlık kalmamıştı. Yur -
dun öz evlAdlan hep birlikte ;rurd 
hizmetine koşmuşlardı. 

Fabrika nhtımıDda hazır bu
lundurulıan eilAh ve cepbane san
dıklarının mavnalara taşınıp yer
leştirilmeei, aaatle değil dakika 
ile ölçOlecek bir sflr'atle yapılmış
tı. Fabrikanın çevik erleri, Salih 
~n becerildi erleri ile birlef-
mifler, iki sıra1a dizilmişlerdi. 
O koca sandıklar, bflytt'k bir in
tizam ve Atiklikle çalışan erlerin 
kuvYetlf elleriyle havalanmış, bir 
b9 haflfliti ile alda ele uçarak 
yirmi dakika içinde ma'Ytlalara 
aıralanıTermifti. 

HuırJıtı '8Jtanlan bile .. ~ 
tutacak bfr kurnulıkla, t&fm
ması da karıncalara parma.k ısır
tıp pea dedirtecek bir sttr'at ve 
nldnlikle yapılan bu işten, fabri
kayı bekliyen dUflllan askerlerinin 
haberi bil olmamıştı. Bin beıJ yilz 
ton ağırhfındald yQzlerce mavzer 
tMengf yb binlerce maw.er ~eııgi 
ile ffşeıık makfnelerf biran içinde, 
IDeV8fm •eyahatfne §ikan leylekler 
d>f, Jranatlanmlf, havalannnt ve 
X&t"!llaramn :karanlık lfnesfnde 
bıholwermf.ttf. 

Yfllderfııf al&n mavnalıa.r, bfrf
bfri ardına rJ.btımdan açılmış, fo
ra edilen yelkenleri tatlı tatlı esen 
iodOl!J meltemi birden ~şfrmiştf. 
Adalara doğru bq Yeren·mama -
Jar, birer kara denfs eanavan gi
bi, denizi yararak, etrafına kö
pttldtt dalpcıklar saçarak Derliyor-

. lard1. (l>eTamı Yar) 

YaJlfll.A.8.A.ft 

E.-llllWl1llli--
Küçükpazarda 1~,. -------... 
Kanlı Bir Okuyucularımız 
Boğuşma · Diyor ki ı 

Din aeee XfiçClkpazarda titr 
Ait ybflndeıı bü,ytlk bir ta.vp çık.
mıtt;ır: 

KClçakpuarda otanm Çlnp-
_, D111'1Dq 7•mnda maa.,ı Ha7-
dar olduju halde eokaktıan ~ 
ken ayni semtte oturan Celil Ah
met oflu Ali Ye Keılıınet otlu Jl&h
mut isimlerindeki arkadaşl&riyle 

b.l'f1laşmıştır. 

Beş kifi; bir mfiddet dmup ko
•Uflllutlar; b9 ara; bir hayli sar
hot olan Durmnt; Mehmet oğlu 
Jılahmuda dönerek: 

- Ulıan benim kaç-ak olduğu
ma eöylemete utanmıyor musun 

Demiştir. 

lşte bu suretle evvell i'ki arka
da• aruında başlıyan manazaaya 
biraz sonra diğer ttç ~ de karış
mış ve beş ar.k&dq bıçaklıannı çe
kerek biribfrlerine girmittfr. · 

:Kavga çok şiddetli olmuş ve 
etraftan polis ve halk yetişinceye 
kadar .kavgacılardan Çing-ene Dur
muş ve H-aydar muhtelif yerlerin
den, Celil göğsünden ve karnın
dan, Ali bacafından, Mahmut da 
bqımdan yaralanmışlardır. 

Etraftan k~uşanlar 5 yaralıyı 
da yerde ve kanlar aruında bul
muşlar bir kısmını Cerrahpaşa bir 
kısmını da Gureba hastahanesine 
kaldırılmıtlardır. 

Yıarahlardan kıptı Durmuş öl
mek ttzeredir. Celll ve Alinin ya
ralan da afır ve çok tehlikelidir 
Diter iki kişinin ise yaralan hafif
tir. 

Camilere Su! 
Evkafla Belediye arasın
tlakl lhUflf ne vakii hal 

olunacak? 

Bu Çefmeye Yazık 
Defilmi 

Topbpı cbfannnc1akf TaQred 
mahallaainde Wn atltadaa bir 
Takyec:i .-mH vanm. Çok kı7-
metlf olan ba eamfba lntlnde bir 
de Jine lan itikada• bfr fllflll• 
vudır ki bu ~enin Jn8lutları 
~aklar tarafından Mlktllmlf ve 
usun samandan beridir muattal 
ve aunz .kalımfbr HalbuJd bu 
antika çepıe o chum yeglne 99' 
mesi ve 1U menbaıdır. Ayni za
manda önttnde bir buçuk, iki met
re derinlitinde bir de çukuru olan 
bu çeşmenin 6nandeld yalak gibi 
bfr yağmur yatdıtı zamanlar de
rin bir hovus halini almakta ve 
geceleri oradan geçenler buraya 
yuvarlandığı &'lDi yaz yağmurla
nnda da çocuklar burada banyo 
yapmaktadır. Bu antika çe.menin 
musluklannın takıtarak, çukuru
nun doldurulması ve hazinesine 
su getirilmesini belediye ve ev
kaftan rica ederiz.,, 

Yeni Sabah -Tıopkapıda otu
ran muhtelif karilerimizden aldı
ğımız yukardaki mektupta iste
nilen husuaların süratle temin o
lunacağını belediye ve evloaftan 
ümit ederiz. .. 

•• 
DUzeltma 

Dliakü . ikiyet MeY%U1111a 
tetkil ed•n zatn ismi fm':lm 
hafız (Muhsin) değil f m:un 
hafız (Mehmet) tir. Düzeltiriz. 

Etrüsk ıcin • 
Almanyadan iki 

Baroda Dünkü 
Neticesiz 
içtima 
Rele Ha- Hayrlnln 1811-
... ı Jln• konntul1U1111dı 

Evvelki hafta lattfumı .,.. 
rm ı.tanbul Avukatları. Baro rüf 
nln J9riDe din bir Jmiıll 118Çileoekti 
l'üat mt ikide Acm,. binası• 
8st katmda yaplcak eeçlm elrwiye. 
Un toplumuna• Jbllndm S 8 ka. 
dar dmduralm1Jltm'. Seçimin yapıl 
m&8l lçbı 121 lvnm bulnnma-1 ..a. 
mndı. Salonda a ancak 250 avu. 
kat vardı. Bir mtıddet daha intizar 
edildi ille de bqka gelen olmadığm. 
dan içtima gelecek hafta ayni gUn 
ve ayni saate talik olundu ve etraf. 
tan yOkaelen: - Bis, her hafta bu. 
rada mı olcağız? 

Sesleri arasmda herkes yerli ye. 
rine dağıldı. 

Hususi Halılar 
Harekenin bUtUn tezgah
ları Nevyork .,erglal için 

hall dokuyor 
tzmit (Huaual) - Hereke Ken. 

aucat fabrikuı Halı tezgihlarmda 
hummalı bir faaliyet vardır. BUtUn 
tezgilılar Nevyork dünya serjisi. 
ne yetiştirilmek üzere Türk ha:ıeı. 
lık sanatının en güzel örnekleıinl 

yetiştirmeye çalı§maktadır. 

"Son Telgraf,, Uç yatında 
Akşamlan intipr eden (&>ıı 

Telgraf) refıkımiz dün iç yaşın. 
basmıştı. (Yeni Sabah) muh 
arkadaşının uzun seneler n81l'iva 
&leminde ki vazifesini muvaff:dı:i 

yetle bqarmakta devam etmesinı 

temenni eder. -·-Yoksul dastu Mı JBrhlll Mü:tahassıs 
lstanbulda kırk~ sularının Zongnldakta hayıraverlllt ve 

kesilmesi üzerine, camilere terkos Daha Geliyor Yurd ftlerinde fedakirlıfı il• sevi-
auyu verilmesi kararlaıttırıbnıştı ve Mnıin aeferlıeri için yaptınlan len Bay Mehmet Çelikel hv aene 
İBtanıbul BeJediyeai E\tkafııt yapbğı Etrüsk vapurunun Alman fen he.. öksilz ve yoksul 40 yavruyu giy
fıetebbüs üzerine bu sulann par&- yti müvacelıesindm. yeniden tetkik dirme.k suretile Çocuk Esirpme 
aız olarak verilmesini de kabul et- edileceği için bu hafta sefere çık- Kurumuna }"&rdımlarda bulundu
m.işti. F~kat ·camilere verilecek madıtını dünkfl nüshamızda yaz- ğu gibi bu kere de kisesfz yavru
terkos suyunun camilerdeki ~ - mıttık. Dün ayni postayı (Tan) lar için ~nguldak merkezine iki 
melere kadar sevki için yapılacak vapuru yapmlfW'. yttz lira teberrO etmiştir~·--
teaisat mesarifi Evkaf ile Belediye Etrüskü tetkik etmek için Al Bay Mehmet Çelikelin bu sU-
araaında ihtilaf mevzuu olmustu. manyadan yeniden iki mütehassıs rekli yardımtarını takdir eden 
Yapılan hesaplara &'Öre İstanbuldakf gelmektedir. Bunlardan biri güverte Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
bfitfin camilere terkos suyu sevki diğeri de kazan mütehassısıdır. Bu merkezi bir şilkran hatırası olmak 
oldukça mUhim bir paraya ihtiyaç muayeneden sonra gemide yapıl:ı.- ilzere kendisine bir Çocuk Esirge
rastermektedir. cak tamirat ve tadilit tesbit edile- me madalyası vermiştir. Hayırlı 

Ve İstanbul Belediyesi tara- cek ve gemi burada tamir görecek. yardımlarından dotayı Mehmet Çe
fından bu&'iinkü şerait altında ve- tir. Yalnız memleketimizde ohnıyan ilkeli biz de tebrik ederiz. 
rilebilmesine im.kin yoktur. 1,ın buı malzeme Almanyadan getirti. YEN1 SABAH _ Yurd için ço-
Evkafla Belediye arasında sür'atle lecektir. cuğun ne büyük bir kıymet olduiu-
hallolunması imkinlıan araştırıl • Diğer taraftan bu geminin ka- nu takdir eden ve yoksul minimini 
~- .:ıı.- zanlarım tetkik eden A t...uo.-t..:-m· m&&WMU.1"".. uuuı-.nu.unı leri sevindirmek zevkini talmlf o-

Poliste _\ başkanlığı altındaki heyet mesaisi. lan bu temiz ve hamiyetli yu~ddatı 
ni bitirmiş. ve raporlannı Vekileta biz de tebrik eder ve bu necibane 
göndermiştir. hareketin diier varlıkla vatandat-

ÇÖp kutu1arı hazır! Bu raporlara g3re vapurda mev. lara örnek tetkil etmesini temenni 
cut iki kazanın makinelere icap et- 1 • 

Belediue temizlik ; .. 1 .. n· mu""dllr · Y• kada · · ey erız • ., ~ . tıgı r istım vermediği anlaşıl· ~---- - - ------- - - - - - - - - ---- - -----~ 
IUjtl tarafından hazırlattırılan çi>p makta ve bir üçüncü kazana ihtiyaç lNIDSAJUABDA : 
kutulannın bir kısmı tamamlanmış- gösterilmektedir. -
tJr. Bunlar derhal yoDara asılacak. - -~~;;;,;-=--------- --- ---- --------- lspirtolann dereceleri 

lardlrBlr lem. daha I - indiriliyor 
ı.ta.nbul Belediyesi Fen İ§lcrl Vilayet binasının tamiri inhisarlar VekAleti son gtiıılerde 

m.ttdürlüğtl t.elm1k bt1roau şefi Arif tstanbul Vlliyetinin bundan hir yüksek dereceli içkller baklnnda 
Hikmet Belediye Riyasetine istif&- müddet evvel görülen !Uzum tızerWe mühim bir karar vermiftir. Bu içki

esaslı bir şekilde tamirine başlr&JJ- lerdeld ispirto mlktarıtım azaltJlına
mm vermiş ve istifa kabul olunmuş. _....._ 
tar .....,._ 11 için bir proje yapılmıf ve umum 

· Yapılan tamirat bu hafta içinde müdür Mlthat Yenal bu projeyi ev. 
fatifama esbabı muclbeai A~ bitecekti Tamir u be il uh r. m nase ti e m velki akşam .A.nkaraya götllrmilf-

mımı:n serbest bayata karışmak telif kalemlerin yerleri değiştiril. tür. 
&rZUB ur. mi§ti. Tamiratın hitamından sonra Pfojeye göre bugün 43-SO dere

iKTiSAT ışı.mı : -------
Ha11111U.r ta .... ndılar 

BamaHar Cemiyti senelik 
mnuml heyet topJantılarmı Emfn6. 
all Ha1kevbıde yapmlllardır. Bir ... 
aeJit hesabat w faaliyet raporlan 
tetkik edildikten aonra J8Dl idare 
heyeti balan eeçDmtttfr. 

Tiftik kureu 
Tiftik ihracatının istandardizas.. 

yonunda çahştınlacak olan kontrol 
memurlarını yeti§tirmek üzere ev· 
velee açılan kurs faaliyetini bitir· 
me.k ttzeredir. 

Bu kurstan mezun olacak olan 
n genç derhal vazlfe1ent t.QiD edl 
Jeeeklerdir. 

l ' 

bu kalemler kendi odalanna geçe. ce arasında olan içkilerin isplrt.o 
ceklerdir. miktan çok azalmakta ve dereceler 

TAKViM 
5 Mart 1939 Pazar 

Hicri : 13 Muharrem 1558 

a-•= 20 Şu~•' usc 
KaRm: 118 

Det• aaati: 6,28 

Oıa. • 12,26 - lıdadl ı ts,38 
Akta• ı 18,05 - Yat.ı ı lf,33 

a...ıı :4,50 

o nJabette dtışUrlllmektedir. Bu su. 
retle bu içkilerin sıhhat tır.ertndekl 
tahribatı azaltıbml ve ayrıca az al. 
tonu içkilerin de stlrl1mtt temin e-
dilmit olacaktır. Aynca bu içkilerin 
flatlan ucuzlatılacak ve fileleri de 
büytltttlecektir. Umum Kttdtlr Mlt. 
hat Yenal Ankaradan döndtıkten 
sonra· tngiltereye gidecek ve ttıtnn 
illerimiz için tngilizlerle temaslarda 
bulunacaktır. 

Bundan ba§ka fsveç, Norveç ve 
Dantmarkaya da uğrıyarak inhlaar. 

1arm bu memleketlere en fazla ih
raç ettiği lçldler ttzerinde bam mi. 
ukereJr yapacaktır., 

- 5 MART 1931 ~· 

POLIT'IKA 
1 ..... ' r lo. 

lnglllz ve Alm•n mUatakll 
lkbaadl mUzakerelerl 
Yakında başlıyaea.k olan lngt. 

liz - Alman iktısadı müzakereler( 
hakkmd& lngiltereni• takip edec&. 
li plln ,.. hattı hare.ket hakkında 
muhtelif plblar mevsubahs ol. 
IUıtt&cbr. 

Bu aertpaeleM., 7eni v• de
litfk bfr mbakere tana ihtiyar 
eclilecell llm .artllmektedir. Bu -
ııada MD&Jf uyatuwı muhtelif 
kollarma temaa eden luuualaııdan, 
bundan nveltf ilr:tlaadt JcODtıf!D&'o 
lard& takip edilen metodlarda11 
eaerlerden m.tlhim ft fakat haliha
mr vasf7.thı lcabettirdlği pre!llip.. 
lere de tevafuk eden bir hal sureti 
bulanacafı derpJt edilmek ihtima
li vardır. 

Bu mtısakeratta yalnııı fkf 
memleket arasındaki tfcart rekaı.. 
bet ile beraber İngiltere ile Al• 
manya arumdakf mftbadele mev
zulan da kanuşulaeaktır. Ve hat. 
ti bu lld mes'elenln de mftşterelt 
surette bir sureti tesviyeye başla
nacağı da. ili.ve edilmektedir. Bu 
suretle İngilterenin harici bir piya
ada kendisine yapılacak müsaa
dat karşıaında bazı a1hn.rflk mua
fbretleri koyacatı ve hatıl Fransa 
ile Birl8flk Amerikıa.ya bu konuş
malardan halber verilmiyeceğf söy. 
lenmektedir. Bu vadide bu devlet
ler sanayifnin bilAhare ayni fekil· 
de itflAflarla baflanacafı muhte
meldir. Bu arada, Almanya, f. 
tal,,amn mevzubahs mtlzakerelere 
~t •tmeefni de istemektedir. 

Alm.an matbuatı mtızakereler 
hakkında muhtelif mwid tefsirler
de bulunmata bqlamışlardır. 
Deuteehe Allgemein• Zeitnng gaze-
tesi, İngiltere ile yapılacak m11za
ken.lerta 1l7ut ehemmt:reti ize. 
rinde W'&r etmektedir. 

Ve bu müzakere1erln, Mttnlli 
konuşmalanndan sonra, ilk v11ou
de plecek kmfıl&f!ll&lardan biri 
olacatı ileri ıfirfllmektedir. Ht11A
• olarak, konUflllalarda mnzu
bahs edil8CH metodu,. Çember
layin metodu denilen tarsın umumt 
hudatıan iç•rı.inde .J'&pılacafı ya
ni İni(ilfz Bqv•killnln takip etmek 
i.steditf efyaaetfn am.Jıatlan dahf· 
linde oJ.acaiı anlqılmaktadır. O 
da, totaliter devletler fle yapılacak 
resmt anlaşma siyasetinin mtlnfe
rid karşıla,ma ve bal suretleri fle 
muvaffak olacağı haldnndaki İn· 
&iliz Başvekilinin kanaatıdır. V• 
her ışeyden evvel mftabet bfr neti• 
cenin tf earf mtlnasebetlerin tekem
mftl ve tebfff ile mthnktın oleile
ceii, bu konuşmalarda iki devletin 
takip edeceif •bir dtlstur oJıaeak gi
bi g6rUnft7or. 

Dr. Rqad Sapy 

'l'OPIANDLAB ı 

Dev et 
DarUHaf aka mesunJarı cet'lİ • 

yetinden: 
Darttaafakanın el mm yıldö. 

nl1mtt 12/ 3/989 Puar glhıtl kut. 
laDacaktJr. Mesmı arkadqlanm zm 
o gUn saat 10 da Darllaafakada 
bulunmaları rica olunur. 

GUlhane MUaamereel 
Gülhane dlSrıdUncfl mftsamereal 

dftnkfi cuma gttnft saat 1 '1 80 d& 
Prof. Dr. Kemal Hheyiıı Plevnell 
oflunun 1>8'kanlıjmdıa açılm1F.. 

1 - Dahiliye aaistam Dr. Ybıı 
b&fl Ali N eJat tarafından 'Offml 
Y&kaaı, 

1 - Kulak uiatanı Dr. Ysö,. 
Ofu• tarafından ce,.bt keyfi iltJ. 
habmdan menşefni ahı\1' bir ceytil 
keti tambon vak&n, .. 

8 - Prof. Dr. Burhanetthı ta. 
rafmdan mide ve fılnaater karhaı .. 
nmn ameliyattan sonra df7atitlk 
Te tıbbi tedaYDerL 

Yapılan mthaabfada Prof. Dr. 
Abdtılkıadir Noyan, NUDD Şakir, 
Murad Cankat, LMft Abu, Bur
Jıalıett.hı, Vlhdl; Zeki Faik t1ral, 
Nbhtıt Şakir l&I alaJtlardır. 

~·~ 
IWZIK U KOllO 

1 - !ki aylık tatil mtlddetlnt bf. 
tiren 89lmls uluaal mtızlk '9'e 
heyetlerl t.ekrar taliyetlerlne bqJaı. 
ımalardır. Bu ııe,etlere dahfl olmalt 
lstlyen kadın, erkek amatör ve he
veaklr vatandeaJarm alı ve c:ams 
gUn1erl ekpmlan saat 20 da 11111881 
m8zlk ... Jroıo GIN«mm11rJ118 iDll. 
raoeetlan J•~ 



Göz kamaştıran 
kalkınmamız 

......... b ............ 
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Ankara eüi btlflk elçhd -- ..-ener ta• ._, u. 
Chambruıa, da..... .U'hl ıtoıat.,.n• TC1rki1enha sO. 
'1-ançaüse &zumctan Olıa•um•ı ._ .,, 1 91 M 1ıı1Drm•·•~per 
riJuetkaM ()ull8'J6 IS - iatlfk'la ........ ft T 
r&flDdaa ..._ .a.e 1ı1r toplla- ~ _.... .wnattth'· Ve 
.ıJ... T~ _..tr•ı fek parlak ...... um Wmaelmn llrekıt 
--. ·aq Wofwo ._.. .-da Atatark'la ~ 
blrk_,.....,....~ ...,,..., ·.~-lıa.tlıa&all'ne 

Konteraut& bahuıaıalana = ...... .,. a-.-
mda Tlrkb'e bl.Jik elflll'K...... .... ........ ..-,. 

Da-..z, Gaeral~Gourblfl.==~==~ı~• ~--.-.:---
1 1 Yeni Papanın 3 Harp Gamlı l Taç Giyme 

8JID 15 Od& Merasimi 

Denize ~ndirlllyor 
Berlha (H .. sl) - Atman1M• 

•'B1ota11Dd V018" tellPh~D·: 
TlrJdte CGmJuırlyeti BahriY91 Ha 
bi7•f hesabııaa iDf& edilmekte olan 

lstanbuluı 
Beş Milyonu 

Dlp1nce Ve I!!_ 

Düşünceli Küçükler 
, ........ 11 1 inci ...,_ .. ) 

1Bo --- ,,...,a 1 ........ 
7apabUJr mQi9 t Klıbtm iair ilt!m
JM: ~ ,....,..,. .,.., .. 
pda ... &llMlt iri.......,. .... 
out ihtq&f}anndan bfriDe aarf .. 
4flmit olacalı:br • .Fa.W ba ~ 
1arm ea mtlhhmnl ıaeclfrf 

(Y..ı ..... ,. - pba '*,.. 
dol.,.U. ...... ldareh•elliıa• 
mettupsönd ..... bir kltD -Mılpl 
wlll'Jnia kllmlta Jbl *"'wwwti
Jbd Hl .. anJıat:tıkta IOlll'& 16-
Jerlm fl71• bftlriı«: 

-"!Mhfl&dfba, MbMtlr dol-...... 
...... ldr 1UiWttaa bah- Bıa tfachılffe dolriilt*. blttll ~ 

Mdll.wll081ia• .._. kalll *' ı1llliltle knracblllll ı&Mrmek -.. 
twa. Tabiidir kf lıaran. -.ıh 1fJe* n ~it mlWekldlhı ._ 
Wr ..... w .. Hlll'&, ...... -- d•mıula lı:tmblftr •• "'7lıt fııtma. 
kam verecektir. Onun iP.. 6ılr J.- Jar .tapmaktadır. 
..u.ıı. atatUe dlfG1ldGlbll ben Qnlamn AmaB bi8Cle Dde ;rolı-
41e llJ'lemeöe btr 111ahaw söre • wftuk )'1ldn4en deffldir. Hali 
mem. yaJdl ywinde ola1danmın, ha1ta 

llıtanbGl• 1El&11lurl8flll" ıtrmek wqtn1erimfshı tçtncle bnı nhhat '.ka--mfsf• ea bt7flk eJMllwlnm- tcıe1erine .,&re Jiytp içmesini bi1miyen 
den biftdlr. Fakat d&H llenftm iv, yahut bilip te bildiklerine gih'e 
pltaı bfle kati surette taıvlqma- lıareket etmtyenJer, az delildir. 
11l1' olan bu mnrnm nih&Jete er- Fakat kahvaltının ne olduğunu 
diline phid olmak bugh aaj olan bilmitmek .. Ne demektir! Bu bJl
lstanbaDalann hio bfrhıe muhak- meyiftıe bir mtlbatafa hİHeli ol
bk ki nasip olmıyacaktır. Fakat dujıma farze.taek bile memle'keti
bu kadar muazzez ve 'fabli btr e- mizde genit "çocuk m&Bele&r' nin 
mel k&rfUlnda s&zf:l açık ıftm•k l~h bir de ._~ocuklan beelemek" 
de çek aeı bir '97· mevzuu bulunmadığını iddia ede-

t.dmıblala l'hell8ftirmek ve bilir miyim? Bu mevzu etrafında 
modenımştirmek ~ icap eden 78ptı1danmızla dilfündilklerimiz 
para tamamen eftmfze reçse bile, arasındaki mesafenin u~unl~uuu 
m11b~kkak ki parça pan;a buluna- o k1lçfik mUtefkldrin mekt•bunda 

""8Mlle p1*11': .fıfJlk ppualar, 
iFillk sGrenler bu ıe.ldı.t içinde •atta birtbJrlerlDf tammıyaıbilirler 
de.. T-... Ulle luL11r da• de
tll aicllr! Bi• i9tlmat yardım 
lfD• dnletta de metaul olması
•ın lMıt'tea t8'teplerlsHhn W bu
dur. ~ d""'4i• Wb6 aldığı 
tMI pnJt if1 dr'de yOrtıtmek için 
llatka bir t.aNftas da ba..t llayır 
emd)-..ılli(laa, '1'Udıt11 tetkftatnra 
mlair 1>lına llsuncbr • 

ltu J'&SJ.1& ltatladıktan sonra 
(Yeni &balı) m başma.ka1estn4e 
bir kaçtık matefekkfrden 4aba 
bahıolundufunu ıördtım : bu kf1-
9tk de me'ktep 1dtç1annm hem 
pah&lılıjını, bem de - pek muh
terem Cumburrelsimlze bir mek-

tep ••arak - bu pahalılıkta.n Iİ
.klyet etmeyi dfişilnehihnif.. Bir 
g"azeteeiye dyledi,idne bakılırsa 

kendi nndina. pahalılık için tkl 
tıkh. bir Jıııl.I çaresi de balmıı.t-

Btı iti diflaceli ~vnuuuı hem 
r.iJaiıUeriHeki WtJekli~. hem 4e 
-- dafGalMkle. bühaekle bl
llİlprat • ~ Oir .... atabil-

·ı . ·-...ı- A.ıofiJıia 
1.m harp aemı enmı-- ~ 
martın on beşinci o•~~~ .aııtt ıı.ı.-m~• eaktır. Zaten hepsi bfr4en temin J,t,:r daha görm11ş oluyoruz .. 

mif olmalanna, bftytfklen tle d8-
'8•mele w ~ Üftt etme
terhae IMWlHfl ohnat.,.ız. hbt 

ecfifwe de kısa bir zaman 1 inde bu- D celt fi u:rı kaf!J.Sınd-a 

F. Köprll.ltlniin 
DllnkO. .l/Jbileai 

(Bq tarafı 1 IBd. -~) 
ler ve bt1tila Olliwnılte talebelerinin 
iltirakUe Edebiyat Tarihi Pzofesörtl 
l'aat K&prMhıb jlbi1esl yapılDll§. 
tır. 

Tam vakttn4e bafhyu bu mera.. 
lbılcJle atan bmcahmc do1mUştu. 

lhve1l !Jdebiyat l'aktUtes1 pro.. 
fesOrlerlnden AH N!bat 'larlan kilr
dye gelerek top1antmın gayesllıdea 
'ft KGprUntln Bctebt7at ulıasmdan 
bahsederek dedi' ~ ı 

(- Tlrk trfamnda ftley cüz'I 
hizmet etmlt olsa, - film adamı. 
m takdk' w tftı'Gda ~ 
IBll!ıcv +er ztbmenfn borcudur. 

hat K6prttm, • 9011Ta bMlsa. 
tan ar~ bOyUk ldzmettert 
dolayısfle ba takdir ve fDkram ea 
lııeyük ..WUyetle haketınit bir iBm 
adammnz, beıyne1milet ilim ltemme 
•eau -.w «a,..... ~ 
lerilı bif'90k miB&Derini taehih e4e. 
rek kalımte o Umlll lethetmit '* 



Y•NllA8All 

BUYUK YANGIN FACiASI 
Ömürdür şu bizim Naci Sadul

tah ...... 
Hazret yine mevzu ve nükte 

kıtlığına uğramış olacak ki Kızılor
~unun yeminini "Yeni Sa.hah" ın 
~azmamış olmasını bir türlü affe-

Sultanhamamı yangınında Zarar 
ve Ziyan 7 Milyon Lirayı Geçiyor 

demiyor ve bu Jhmalimizi diline (Bq tarafı 1 inci aayfada) 
dolıyarak bermutat bize aat&şl- YANGIN YERlNIN DVNKV 
yor. VAZlYETl 

"Yeni Sabah" a sataşmanın pek Ateein çıktığı aaat 24: ten biraz 
hayırlı bir şey olmadığını ve tepe- eonra yangın yerine gelen itfaiye 
~en inme cevaplanmız karşL~ında efradı dUn de bUttın gUn ve gece 
apışıp kalmamn "Tan" hesabına kısmen orada kalarak hlll yanan 
ikaydedilecek parlak bir muvaf!a- ankazı taınamile söndUrmeğe uğraş. 

iloyet teşkil etrniyeceğini Naci mışlardır. 1 
Sadullah da blttecrilbe bilir amma Bu mlinasebetle, merkez ve ci. 
"eceli gelen piliç'in tilkinin ba- var aokaklara ipler gej:~.te etraf 
caklarına siirtünmNıi.. kabilinden koı·don altır.a alınmı§tır. 

mevzu kıtlığına uğradı mı yarenlik Ayrıca, ekserisi sigortalı bulu. 
edeceğim diye bizi hafif, hafif iğne- nan hanların kapısına da -kimsenin 
!emekten de kendini alamaz. Za- içeri girip çıkmaması için. Milli Re. 
ten bu şaklabanlıklar da olmasa v.sUrans kumpanyası tarafından 

!Avrupada, Amerikada tahsil eden memurlar konulmuştur. 
gençlerimizin milliyet hislerinin za- İtfaiye hortumları, bir yandan 
~ıfladığını iddia eden, bütün in- Sirkeci tramvay caddesine ve bir 
tıanhğa bol ke eden "canlı gübre" yandan da Eminönü meydanına ka 
tevcihivecihini ih an buyuran. siya- dar yayıldığı ve yollar sularla kap. 
&t bir mülakatı vukuu11dan beş, on landığı için de buraların her günkU 
1ıaat evvel olmuş gibi göc;teren son tabii manzarası değişmiş, bir kısıın 
sistem kiibik gazetenin okunacak, dükkanlar dUn hiç acılmamıştır. 
ele alınacak bir tarafı kalmazdı. Ezcümle (Orozdibak) ile (Yerli 
Hani soğuk, inqanın in irine el oku- Malhır Pauuı) nm köşesinden itibn· 
nan tiyatro onınhrı vardır. Arti t- ren BUyUk Postahane binaı;ına ka. 
leri acemi, ahnesi kırık dökük, oy- dar uzanan cadde, tamamen kordon 
oadığı piye in mevzuu berbat ve altında bulunmuş, buradaki iki sır.l 
~ocukça ı n böyle temsillerde !'le- dilkkanlar ve hanlnrla <TavYare 
~'ircileri yalnız ara s.ıra sahneye Piyanko MüdürlUğil) binası hiç a. 
çıknn paskal gülüdürilr. İşte mahut çılmamıştır. 
gazetenin muhteviyatında da Na- Keza bu caddeye muvazi olan 
ci Sadullah'ın "gıdıkla da gOle- yukarıki caddede d<: (Banko di Ro. 
yiın" kabilinden bu harcıalem nük- ma) köşesinden itibaren Umar han. 
~eleridir ki, biraz 'alakayı çekebi- kı~ı) na kadar olan sahadaki dük
liyor. İş o kübik başmakalelere kan ve hanlar da diln kapalı kal
son 8istem gazetecilik soğulrneva- mıştır. 
lıklarına, gizli ve &insi propagan<ia Yalnız, bu han ve ma.ğazalarhı 
ıı~mazlarına inhisıar etseydi Tan- nF kası bulunan tiiccar ve müstah. 
cıların hali cidden düdüktii. dcmlerlc sahiplerinin gidip gelme)~. 

Biz, Naci Sadullah'ın "Yeni Sa- ıinc mii"-ınd,.. olunmm;tur. l 
bah" la yarenlik edebilmesi, onun nt~NKP TAHIUKAT 
fazlalığını ve eksikliğini layikile Eminönü polis merk0 zi ile miid. 
görebilmesi için gazetemizi dikkat- dciumuıni rnuavjnlerinden B. Neca
le okuması lazım geldiğini söylemiş, ti, dün gece yansındanberi yangın 
JlZ nOkte yapıp bu nüktelni çok pa- Uı.hkikatilc meşgul bulunmaktadır. 
~ahya satan (idare müdürü Halil lar. 
J.,Otfinin kulakları çınlac:;ın 1) bu Yanan han ve mağazalarda ça. 
hrkadaşa evvelfi okumasını, sonra lışan müstahdemler ve sahipleıi 
tenkit etmesini tavsiye etmiştik. dün geç vakte kadar dinlenmişler. 
Halbuki Naci Saclullah'ın ezbere dir. 
tenkit yaptığını gazetemizin henüz SORGULA.Uf l'APILANl,AR 
ismini bile doğru dürüst yazama- Ru meyanda Atabek mağaza ve 
masından anlıyoruz: Şirin mu an- hanı sahibi Ata Refik, Fahri Birol 
r:ırnız "Yeni Sabah" a "Sabah" de- ve Mehmet ile Atabek hanının bek
rnekte devam ediyor ki bu kadar çilerinden Şerif, Mustafa ve Yusu. 
tecahOlü arifane de olsa çekilmiyor. fun da ilk sorguları yapılmıştır. 

"Yeni Sabah" ın yerli havadis- IŞtNt HARl<JRSIZ BIRAKAN 
leri ecnebi membalardan gelen BEKÇi! 
Jıaberlere tercih ettiği doğrudur. Bu bekçilerden Yusufun, izinli 
Ancak bu tercih hiç bir zaman olmadığı halde, babasını kendi ye. 
yerli olmıyan haberlere de ehem- rine bırakarak mağazayı akşamdan 
miyet vermediğimiz ve istihbara- terketmiş olduğu anlaşılmıştır. 
tımızın o tarafını ihmal ettiğimiz ATA UEFJK NE DiYOR? 
manasını tazıammun etmez. Hani: B. Ata Refik. yangın çıktığı zn.. 

Evvela can, sonra canan... man tiyatroda olduğunu, ancak ti-
D 1 . te ,, yatrodan çıktıktan sonra Eminönii er er a... ış "Yeni Sabah 

da evvelA yurd havadislerine. son- polis merkezi tarafından kendisine 
ra da kıymet ve ehemmiyetlerine yangının haber verildiğini söylemek. 
göre yabancı haberlere yer verir. tcdir. 
Zaten bu hususta fazJ.a söze ne ha- Mumaileyhin çocukları Naci ve 
cet. Ef.kanumumfye ve kari deni- Fevzi de, babalarinın bu ifadelerini 
len şaşmaz ve ywıılmaz hakem bu teyit etmektedirler. 

hanını söndürmek için uğraumaP. 
başlamıelardır. 

Bu sıralarda Vali ve Belediye re. 
isi B. Lfitfi Kırdar ile, Emniyet mU 
dür\l B. Sadrettin Ak& vak'a yerine 
gelmişler ve icap eden emJrJeri ver. 
mişlerdir. 

Saat 2,5 da Ata Refik hanının 
içi, büyük bir gürU.ltU ile çök:mUş 
tUr. 

Bu sırada blti§ik bulunan K&
santopulo hanının da arka tarafı 
tamamen alevler içinde idi. Aynca 
ateş yandaki tayyare piyango mü. 
dilrlüğü binasına da atlamak istida. 
dını göstermiş, fakat binanın da
mında bulunan itfaiye neferleri fe. 
dakfı.r çalışmalarile buna mani ol. 
muşlardır. 

Bu anda Dilsizze.de hanının Ust 
katında yanan ahşap kısım çökmUş 
ve alevler binanın diğer alt katına 
sirayet etmiştir Fakat hana giren 

ti 4!9._.. Pug··n l l 
Tepcba-ASR"J ı 
şındn Sinemada 

HABANERA 

gibi işlerde d'erhal kararını veri _ Bunlar, fcaket haberini alır al. 
yor ve gösterdiği rağbetle hangi maz hemen bir otomobile atlıyarak 
tarafın daha iyi dilşün<lüğünii mey- mağaza ve hanlarına koşmuşlar, fa. 
dana ıatıveriyor. Nitekim Tan ga- kat koca han ve mağazayı kızıl a. 
zetesinin bütün kfiibikliğine rağ- levler arruımda yansı yanmış bir 
men satışının günden güne düşmesi halde bulmuşlardır!.. 
bunu~aç~olarnk~batclm~m K~d~ri~~.art~~w~ycl~r·~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~ 
mu? Tevekkeli: yapacak bir şey olmadığından bir Bugün SAKARYA 1 
Ayine•i ittir kitinin lafa bakılmaz köşeye çekilip felaketi bütiin dehşet Sinemasında 
Şahsın görünür rütbei aklı ~rinde ve bUyUklUğile acı acı seyretmişler. DAhl 

dir!.. GAR y COOP1C"R'1" en gU Dememişler. TiLKi ean'atkAr L. zel eaer.I 
Şehrimizin muhtelif semtlerinde 

• RALKEVLEROO>E = ~:~:nd:i!;~:a:e ;l~~:r~:~ Markopolo'nun Müthiş Maceraları 
Bakırköy Halkevi Başkanlığın- ri tarafından mallarının yanmakta Fransızca SözlU Süper ilim 

dan: Fakir hastaların muayene ve olduğu bildirildiğinden bunlar da 0 
tedavisi için evimizde 5131939 pa. =~~~:::::::;;;;;;;~;;~~;;~~~~~==B~ug~ü~n~•~a~at~l~l~ve~l~d~e~t~e~r:~zi~l~at~J~ı ~m~a~t~jn~e~ı~e~r ==~~~~ 
zar gtlnUnden itibaren muhU:lif has. ı 
talıklara ait polikliniğin açılacağını ---·: B u G o N p E K sinemasında ~::-ı 
sayın halkımıza ilin olunur. Muaye. N ' E-1 Z k N f M 
ne gün ve saatlannm idare memur- eşe, gence, CY ' • e ıs usiki, Kahkahalı Hınketli bir mevzu 

t-.erkesın ıeveccği, Bcğenecegi hir filim ' ' 

luğundanöğrenilmesi. R AD y ~ .. Mu HARE BE si 
itizar J Fransızca sozlu, Baş rollerde sevimli Fransız yıldızı 

Bugünkn yazılarımızın çok- S M ON E S 1 M ON ve Radyo Kralı BEN BE R N I E 
luğundan dolayi «Çocuk sayfa» ve 
mız yarına tehir edilmiştir. M'lli ş f · IS 1 Ö O f 
KDçük okuyucularımızdan 3zür ı e ımız . M_ET ~ -~ 'nüa stanbula muvualatlara, yapılan istikbal 
dileriz. . . • meruımı, Şef1mızın halkla tcmaslan, bütün teferrüatile 

ime ılavo olarak: l - Fob Dünya Haberleri. 2 - Renkli Moda Mecmuası 

' dmT J.939 

85 Yaşında Bir 
Esrar Kaçakcısı ! 
Eskişehirde Oğlu Ve Cürüm 
Ortağı Olan İki Kişi ile Beraber 

Nasıl Yakalandı ? 
- ----~ - ~ ~,....,_,. _____ -----

Yakalanan Eskfıeblrli esrar kaçakcıları Çolak Mustafa, 
Çolak Nuri, İbrahim, Osman 

Eskişehir: 8 (Husust) - Şeh

rimiz da.bilinde ötedenberi ufak te
fek Esrar satanlar yakalanmakta 
idi. Bunların esas membaları olan 
yerlerinin bulunması üzerinde şeh-
rimiz zabıtası derhal faaliyet 
başlamış bulunurken 1 martta ~ 
bıtamızın sıkı tedbirleri saye · 

de mühim -bir Esrar kaçakçılığı 
satıcılığı şebekesinin ipucunu eld 

etmiş ve alınan tedbirler sayeslnd< 

2 martta bu mtıhim E~rar ka~akçı
lan yakalanmışlardır. 

HAdise şudur 

Şehrimizde Çolak Nuri adındı> 
80 sene-denberi kaçakçılık işlerile 

uğraşan bir adam vardır. Bu adam 
bUtUn maişetini Esrar satmaktan 
temin ediyor. Çolak Nurinin bir de 
oğlu Çolak Namile maruf ve 36 
~abıkah Mu~tafa vardır. Bunun 
roltı de E!lrar satmakta çok mahir 
olmasıdır. Bundan bir kaç gün 
evvel şehrimizin çfk mahir bir Es-
rar kaçakçısının iki seneye mah

kfim olmasını öğrenen Çolak Mu"
tafa ortalığı boş bulur ve bu karlı 
i~i başka ının yapmaması için E" 

rar temini faaliyetine geçer, 1 mart 

939 gilnü Osman adında biriRile 
!beraber bu Esrar ~attcı!'!ı Mustafa 

Egkişehirden Oımıanııı tren iicretini 
vermek suretJle Bozöyüğe giderler. 
BozöyOkten altı saat yayan olarak 

Bozöyüğe yRkm bir köye giderler, 
bu köyde de Esrar kaçukçrnı Koca 
Ali adında biı· adamla buluşur ve 
görüşürler. Görüşmeler tatlı hac:;-

Jar, bunun üzerine Çolak Mustafa 
cüzdanı çeker ve satın aldığı iki 
kilo 850 gram Esrarın beher kilo-

sunu on lira hesabile parasını Ko

ca Aliye verir ve Koca AJinfn bu
lunduğu köyden 2,at tedarik ed~ 
rek Osmanla beraber Eskişehirli 

Çolak Mustafa atlara binerler ve 
satın aldıklan Esran dıı. kontra 
plaktan yapılmış bir bavula .korlar. 
Bunu bindikleri hayvanın sırtına 

lbağlıyarak yollanna koyulurlar. 

Martın ikinci günO E!'lkişehire 

gelir ve hayvanları hana bağladık 
tan sonra Çolak Mustafa Esrarla 
dolu bavulu eline .alır ve evine ge 
Jir. Çolak Mustafnnın bırısı bulu
nan Zebraya : 

-Bu bavulu kardeşim Banıdt.. 
yenin evine götilr. 

Der. 
Zehra koca.sının bu isteğini y,.. 

rine getirmek üzere bavulu alır ve 
Hamdiyenln evine göturilr. HAdt. 
~enin cereyanını atlım, adım ~kfp 

eden şehrimiz zabıtası derhal ter
tibat nlnrak Hamdiyenin evini ba· 
sarak Esrar dolu bavulu çıkartır. 
Cürüm ortaklan olan Esrar kaçak. 
çılan da kaçırılmadan 85 yaşında
ki Çolak Nuri, oğlu Çolak Musta. 
fa, E.~rar satlcısı Osman ve yine 

E3rar satıcısı Koca Ali yrucalanır
lıır. 

İfadeleri 
mahkemeslne 

alınarak İhtisaı 
sevkedilirler, ilk 

yapılan duruşmalarında der
hal bu kaçakçıların tevkifleri mah. 
kemece istenir ve tevkifhaneye eev
kedilirler. 

Şehrimiz zabıtasının uyanıklı

ğı sayesinde bu kaçakçıların yaka
lanmalarına çok hassaı.ıı davranan 

polis Amirlerimizi ve memurlarıZl 
tebrik ederiz. ,I .................... ._. ................. ~ 

Bilmek için KÖrülmesı lazımgeJen bir f ılm harp ... Ordular karşı 
karşıya ... Casfisluk .. Aşk ... Asri vekayii mu.ıavyer bllyük tarih 

safh211 .. Senenin en büyük Fransızca Filmi .. _. 

iste, HARP DÖNÜŞÜ 
Böyle muazzam, emsalsiz, heyecanlı ve gayet müessir bir şaheserdi. 

Baş Rollerde. RAIMU. ALBERT BASSERMANN-
• GERMAINE DERMO 

Bugün TAKSIM Sinemasında 
Mutla~a ıöriin z. ilaveten Büyük Şefimiz Reisicilmbur 

I·sMET INo·· Nu·· , .. ısTANBULA 
DUD M uv•••l•Uan 

Bü On teferruatile g6sterile~ektir. 
Bugün 11 ve 1. de tenzilAtlı matineler ••••I 

Bütün Şehir halkını koşturan Film ... Tekrar tekrar 
görülmeğe liyık Şaheser .• 

BÜYÜ K CA Z 
(Fransızca Sözlil Filminde) 

ALiCE FA YE-TYRONE POVER 
lk.inci zafer haftaJ~rında Muhterem perestiıkirlarını 

s A R A Y sinemasında 
Gaşyediyorlar. lıAveten Milli Şefimiz 

1 S M E T İ N ö N Ü' nün 
lstanbula muvasalatlan bütün tafsilltile gösterilmektedir. 

Burtm -t 11 Ye 1 de tenzl.ith matinelu 
Bugiln aaat 11 ve 1 de tenzilith matineler. ................ ~ ........................................... .. 
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lieneral KiZlm-Karabeklrln Habra 

B . OK HARBE NASIL GIRDiK 
' SPOR 

Ankara • istanbul 
Alınacak Dersler oo· k .. K . ı - 2 ı A k _ . . . • n u arşı aşmayı - n ara 

Yaşamak ıstıyen Bır Mılletın Mubteliti Kazandı 
Münevverlerine Düşen Vazife 

Bir Millet, Kendi Yll.kaek Menfaatlerine Taalld/ı 
Eden Dll.ıB~celeri Yabancı Memleketlerden 

F ormll.le Edilmif Bir Halde Almamalıdır 

Dan Ankarada ikinci Ankara Mulıtelitl 
Miaafir T amfıvar Takımını S - 2 Yendi 

de 

Galatuaray - Boğaziçi liseleri arası•da icra kılınan müsabakada da 
her iki takım gol yapaımyarak O - O berabere kaldılar _ ..... 

Aabra Ye l.taahal _.teiitleri Wr arada 

le AnıeBcllm vulfelerlDl J&lllJWlu', 
tor hattmda da AJI Rla ... F.iat 
~lar. Dlnmıı lae 1*wwwtat 
debtetli boıluk, Ankaralılar ... yo. 
ruJm111 gibi. 

& mel daJrilrada Budurildn ini 
bir hücumunda bot kaleye giclen to. 
.ınm Anbrah mtıdafi olle meyrbd 
değletirdl. Hakemin yerinde bir kL 
rarile çekilen penaltıyı Eaa.t yerden 
Ankara kalesine sokarak takıımnm 
eeref sayısını yapmağa lllUftffalr 
old<ı. 

Oyunun bundan 80lllUI ı. llıl 
taralJa .......... üudarlle .... 
ti. Bu atmJaıda - çok ı.taı.anu. 
Jar muvattaa oluyor ve Anan b. 
leeine korkulu htlcumJar --larch. .,-rv-• 

1-i UncU dalrllrada Ollndlla w 
Hamdi, iki dıJrika aonra Ali Jti• 
ve Naci muhik d6rt gol ~. 

Yine 27 iDcl dıJrilrıda GtbMiGıa1n 
yakın bir meaafeclen gektlif tnta. 
IAde bir flltll lfUeunett!rdn PiiBI 
kurtan:h. Ali IUsa ve Jl!aclaa ...
iki fllttl de avut ve Necdet ftafıll 
le ıoı olmaktan kurtuldu. 

!Jrincl ..... dalla - ........ 
hm hlllınlyeU altmda, AnbnbJa. 
na 2.1 pJeheıdle IJltU. 

Ankara muhteliti: Takmc1a fut. 
bol oymyan yalnız tıç oyunea vu-.. 
AB R1a, Suıtrhat Hasan, eoUç Ha
lim. OteJri oJUllCU)arm lılr bam 
mllptedl ve bir lmmı da beoerilrsis. 
BUhına Nuri dehtetli fawllll. 

Oale'tielerlDI Baetm gibi alalb bil 
oyuncu.ya meclyundurlar, 

latanbaJa pltnee: 46 OJUllCU ds 
wt ecU1medne nim• '* OJ'WiıM 
kıtJıtı vardı. Talnmda Bat, w Uda. 
el devrede BUanil ve )(uqdan bq.. 
ta biebir oyuncu muvattat +ma. 
dl. 

Anbrablarm, mektepUJerln oa. 
namıBJDı temin nmeıertıı. ...... 
ı.tanbul bunlardan hiç birllll ...... 
etmemiftir, Kwll taJnmda ~ 
B'4fat ve Salim olaJdl ...... 161-
bllttln .... olurdu. lllh·- ... 
çık, ~ mi, 8lllDl mi al. 
411'a .. obmJan Dirin ...,. 
Jlktl Ylran eyledi. 

Dllnktl maç her halde ktnhlha 
klarecDerbı gafl 1 yttznndm b1W 
IBUfbır. Bua1ln de &7DI eJdWI .. 
ramak l8temiyorJana Nmlan 41 
01UDCUdua 111 lıAr taba ,. •• 
mlmklbıdtlr. 

Anbrablarm mektepllllN • 
Jamlarmda 1W 'Nl'dlklerlld ..... 
Jllw ı.tUıballu ldarecDer de W.... 
imdi peklll mektepli 07UDClU1ara 
llln alablllrlerdi. Buna tlmdlllk im. 
kin oJmadıtnıa ıöre Nınluı CJl'llD. 
cularla peklll. töyle bir taıa. ,.. 
pabllirtz: 

lftaamettln • Uatft, " il • 
Kusa, AU..Rla, m.t . lfecdlt; .... 
hap, leref, Buıt. Naci. ._., .... ~ 



G,ece Yolcusu 
a

MEDIH EGEMEN 

- Doğrusunu söylemek icabe. l 
deı'S6 tabiatın bUtu.n güzelliklerini 
bilyU.k bir arzu ile seyretmek iste11o
diın ... Fakat insan denen bu riya
kar mahlfıkların yüzünU göremedi· 
ğim için çok memnunum. Evvelce 
ben de tabiatın bütün g\izelliklerini 
seyrederdim... Fakat bugUn hiçbir 
şey göremiyorum bunu da eserinıize 
insanların kadirşinaslıklarına med. 
yun um. 

Bu size pek tuhaf görülür. Fakat 
maalesef böyledir.. Şu muhakkak. 
tır ki hakikat dalına acıdır .. Size bir 
an dertlerimden bahsedeyim ... llk 
tanıştığım bir insana bu eekilde a. 
çılınam belki tuhaftır ... Fakat acı 
insanı susturmaz bilakis söyletir .. 

Yaşım kırkı aşkın diyeceğiz ki . 

tam 40 senenin tabiat tahassürlerini 
taşıyan bir insanla k~laşıyorum ... 
Fakat yanılıyorsunuz... Gözlerim 
tam 40 gündenbert görmez haldedir. 

Merak içindeydim ... 

- Bu nasıl olur dersiniz.. dinle. 
yin.. 

Çocukluk hayatımın yeglne hn· 
yal kardeşim ve d:ıdundan ibaretti. 
Ailemin zengin olmasına rağmen 

hayatımın yeknesak ve biraz da &cı 
reçmesi ya kendi huysuzluğ'undan 

yahut da beni anhyan bir insana te
ımdü! edemeyişimden ileri geliyordu. 
bilmiyorum .. daha ilk mektep çağla
nmdan .. hep mektep köşelerinde ve 
yatakhanelerinden ba§ka bir şey 
hatırlamıyorum ... Mektcbimi bitiri~ 
üniversiteye devam ettiğim zaman. 
larda bile hayatım hep yeknesak .... 
Belki ufak tefek hatıralarım mevcut 
Seneler hep böyle geçiyordu. Fakat 
insan daima dal'lieyi en sevdiği in. 
ıanlarda.n yiyonnuı ben bunu çok 
ı-eç idrak etmiıJ bir insanını .. Ve bu 
anlayış bir hayata mal oldu ... Hiç 
kimse bir şey kaybetmedi.. Ben 
her şeyimi hayatımı, gözlerimi 
kaybettim. 

Bu herkes için gUIUnç bir mace
ra telakki olunabj.lir ... Fa.kat hayır 
bu pyet acı bir maceradır. 

Bundan tam ilti sene evvel.. göz. 
lerimde bir türlü geçm.iyen değişik . 

tikler görmeğe başladım ... Hiçbir 
eeye bakamıyordun."l ... rramamile iz. 
tırab çeken bir insan olarak yaşı
yordum. Yegft.ne tesellim ... karde-

·lim Avrupada ihtisasını vermiş mü
kemmel bir doktordu bütün tahminle 
onun ha.ne. karşı göstereceği ihti. 
mama bağlı idi.. Fakat diyebilirim 

ki yaaamam bile onun etınde olduğu 
nu tahmin ediyordum ... Ne yalan 
söyllyeyim o da bana bir doktordan 
ziyade bir hasta bakıcı gibi yardım 
eder. BUtUn gUn beni iyi edecek L 
l!çlann alınması ve yapılması ile 
$aşırdı .. • 

1şte ilkbaha.rm e1\ güzel günle. 
rinden birinde kardeşim hastahane 
ye gitmiB ben de bu güzel havadan 
istüade etmek için Rumeli hisarına 
doğru lft.kayt adımlarla ytirümeğe 

~ılmııştım ... Hava çok güzeldi .. Yal
nıs ılık bir rUzgann saçlan dağıttı
ğını hissediyordum .. Gözlerimi Boğa 
zın dalgacık halinde alop giden ma. 
vi sulanndaıı kaldırdığım zaman 
karşımda.... ruhumun derinliklerine 
kadar nüfuz eden iki ma-\i göz gör. 
düm... Hiç çekinmeden söyliyebili
rim... Hayatımda bukadar kuvvet
li ve bukadar cezbedici gözler gör-
memistim. Ve bu gözleri çerçevele
miş sarışm bir baş.. Fakat diyebi. 
liı ki tabiatın özenerek vücude gc_ 
tirch -;.i bir bahar çiçeğinden lfle da
ha narindi.. Gözlerimin bir an yan
dığını hisaettim... Ona doğru yüriL 
düğümü hatırlıyorum .. Bu anları. 
mın iztırabmı anlatamıyacağım ... .' 
ÇünkU hayatımda ilk defa bir kadı!l 
la tanıgıyordum. 

Artık o günden sonra onu her 
zaman görmem itiyat haline geldi. 
her zaman konu§Ur ve dertleşirdik. 
ve işte bundan tam bir buçuk sene 
evvel bir yaz günU evlenmeğe karar 
verdik ve evlendik ... 

Ben mesudum ve herkes de be. 
nim kadar mesut zannederdim. Fa
kat bundan bir müddet sonra gözle
rimdeki arızalar arttı... Diyebilirin, 
ki her şey karşımda. bir hayal hali. 
ne geldi ve ben yarı kör bir adam ol
muştum .. Elimde bastonum yardıma 
muhtaç bir alildim .. Daha doğrusu 
bir bedbaht ... 

Kardeşim icabeden bütUn tedbit-. 
1eri alıyordu ... Fakat heyhat! .. Hep 
beni iyileştirmekten ziyade fenalaş
tırmakta idi. Böyle tam albay geç
ti... Artık anlıyordum ki ben yavaş 
yavaş sönen bir insan oluyordum ... 
V akia henüz bir şey görmiyor değil. 
dim ... Fakat görüyor da sayılmaz. 

dım. Kanm ... bir hasta bakıcıdan 
farksızdı fakat ona ne zaman bun. 
lan açsam halinden memnun oldu

iundan ve kendisini hiç düşünıne
memden bahsederdi.. 

(Devamı var) 

·~ ~ ~ 
~-~~:.. 

ile SABAH, ôGLE ve AKŞAM 
Her yemektea sonra muntazaman dişlerinizi fırçalayını:z:. 

,··~. . ~- -.,.· "· .... :' 

Heyecanından utanarak, son söz 
lerini ani bir tatlılık ile ~öylemiş
ti. Sonra yeniden Lunaya bakıa -

\r.8.k: - Şatonun ormanlarına ka
\dar bütün arazi benimdir. diye ilA-
1ve etti. Saadet için elde edilen bu 
·toprakhı.rı cedlerim ta bin sene -
!od:enberi ellerinde butundurmuşla!\. 
:dır. Sihirbaz !bile, buralıanni mu -
lbafaza için kanlarını akıtmışlar. 

dır. Babam v& kardeşim de bu i~ 
'için ölm~lerdlr, ben de mllcade.
le ettim. Ve hayatım Uzerlne çöken 
bu canavarın gölgesne rağmen, 

meı1ud olmafa hakkım var! 
Garip bir endf.şe ile ve ateş gi

bi yanan slSzlerlle bu lil:ırdılan 

11öylerken tuhaf bir vaziyet alı -
rordu. 

tık defa olarak Madam York 
•öH karıştı ı 

Hepimizin mesud olmağa hak
ikı var. Tabi! gUnahlarımı.z, h.ata
lanmız, hldiseler ve etrafımızda 
l)ulunanlann ettikl-erl mllsaade nie
(6etinde. 

Oliver şiddetle.: - Etrafımız.. 
al ibulunanlar mı 1 Yam Katı mı 

ima ediyorsunuz? diye bağırdı. 

- Hayır! Luna, •bunda sizin ka 
bahatiniz olmadığını pekAia anlat
tı. 

- Fakat mukavemet etmemiş 
olaaydım ... 

Lft.kırdı~ım ke..<rti. Etrafına bak
tı. Sonra devıam etti : 

- Mis Bartendal, bu canavarın 
belki de, cedlerimizin işlediği bir 
hata, ölmn. mazinin bir baklyesl 
olabileceğini söylemiştiniz galiba T 

Lunıa kederli hlr vaziyetle: 
- Ölümden <laha canlı hiç bir 

~Y yoktur, dedi. Ben lbeşeriyeti, 
Arzın sathında bulunan bfr milyar 
beş yüz milyon insanın Y&f&dığı, 
ve altında da sayısız ve esrarlı bir 
ölil kafilesi duran bir keyfiyet ola
rak telikki ediyorum. Onlar to21 • 
dan başka bir şey değil, fakat iyl
Uk veya fen.ahğa doğru sevk için 
yaşıyanları yakalarından bıra~ 
y.orlar. Evet, ruh, hareket, fikir 
ve sözlerinin bizler de, yani yaıp.
Jan yaşıyan insanlarda temadi e
den ölüleri dü.şflnüyorum. 
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\Aş K v i 
0 a 1 n Ça U Ş 1 U 1 TefrlkaNoı t7 Nakleden: ORHA"'!_S· i 

K •• •• d c• t' Birdenbire i11c hareketim, ke>r-1 mişti. Bir senedenberi al~tığım, 

OYU n e 1 n aye ıkudan geri çekilmek oldu sonra tanıdık bir vücud yanımda ıbe ni kol 
• kendimi t<>plamaA'a 1rayret ~derek, lan .arasına almış, teselli ediyordu. 

Fatınaya. teyllemi kaldırıp odasına Bir müddet böylece ağladıktan son 
götürmet& yardım ettim, bu 11ırada ra sUkftnet buldum. Ve kendisini Bir kız meselesi yüzünden bir genç öldü. Diğeri 

ağır yaralandı. Üç gençte hapisaneyi boyladılar 
. Peyker, adamlardan birine ha • rahatsız ettiğim için özilr diled im. 

Hopa.dan iki eaa.t mesafede bu
lunan Çavuşlu köyünd& çok acıklı 
bir cinayet olmuştur. TafsilAtı şu
dur; 

Çavuşlu köyünden Şaban oğlu 
Şabanın .kızına bu ka'bileden Şa -
ban oğullarından Muhammet aşık 
olmuştur. Fakat kıZ1 ha.bası buna 
vermeyip ayni köyde Kara. İbrahim 
oğullarından Faik isminde bir gen
ce niı;ıan!amıştır. Muhammed de, 
bundıan muğber kalarak içinde kin 
beslemeğe başlamıştır. 

Kendisi ile kız tarafı arasında 
bir gün bir knhvede kavga çıkmı~, 
bunu t.ali vak'alar ve münaferetler 
ta kip etmiştir!.. Nihayet şubatın 
19 uncu pazar gUnü kızı al.amıyan 
taraf -0lan Haı.an oğullarından 

Mevlüd oğlu Muhammed, Hasan 
oğullarından Mm~tafa oğlu Harım, 

kara .İbrahim oğullıanndan M&Vl6d 
oğlu Bidayet, Şaban okullarından 
Abdullah o~lu Muhammed, Şaban 
oğullarından Abdullah oğlu Celll 
ve Paşa Ali ismiı:ıdeki kimselerin 

yolunu bekliyerek dövmek istemiş
lerdir. Fakat kavga ç.ok heyeV"8n· 

h oldu~undan her iki taraf taban.. 
Clllarına sa.nlnnşlar bu esnada da 

bir tabanca patfıam.ıuıile Paşalı can
sız yere yuvarlanmıştır. Kavgada 
Celdl de başından yaralanmış ve der
hal kamyonla Kvarshan Bakr fabrL 

kası hastahanesine kaldırılarak te-

davi altına alıııını~tır. Suçlular Bi
dayet. Muhammet ve Harun; Ho
panın çalışkan jaırdarması tarafın 

dan yakakımp adliyeye teslim olun 
muşlardır. 

Bahri Lostar 

8fl 

Mollaf enari Cinayeti 

!her vererek epey uu.kta olan nahi
ye mer:kednd~. hayattan çekilerek 
doğduğu yere dBnen yaşlı dokto
rumuzu çağırmağa yollıyordu. 

Fnkat büttın gayretlerimiz bo
şa gitti. 1'eysem ölmüştü. Şiddetli 
bfr krf z, kadmcağız.ı bir hamlede 
i'Ötürmüşilt. 

Doktor: - Bu kı~. teyzeniz, 
lıisse1Jtiği bnzı b~dönmelerinden 

endi~e ederek beni çağırtmıştı. Ve 
ben de kendisine, rutubetli ve ka
ranlık bir odad a, kapalı ya~amamn 
kendisine bir oyun oynıyacağıP 

açıkça anlatmıştım. Fakat btiti' 
söylediklerim boşa gitti. Tavgiyelr 
rirn dinlemedi. 

İçinde bulunduğumuz şaşkır' 
ğı ve tecrübe izliğimizi görer 
adamcağız bi.itün 1 işlerle uğraşın 

ğı üzerine aldı. Ben de. belki m · 
dire hala Bileciktedir dive üm · 
ederek telgraf çektirdim. 

------------~~ 

Ne ise, thlihimiz yaver gidereı 
mOciirenı bir gün sonra yanınrn: rl 

idi. Ağlıyarak kollnrının arasl' 
atıldım. Sinirlerim berbad bir hal
de idi. Ölüme ilk defa rastlamış 
idim, ye bundan başka büyilk bir 
manevi yalnızlık içinde bulunuyor 
dum. Fakat şimdi vaziyet değiş -

Osmanın Olümile · Neticelenen Vak'anın 
Aöırcezada Muhakemesine Başlandı 

şar buna cevaben 2o liraya taban
camı !'atmıştım, demiştir. Kime sat
tığı soruluııc:ı da Ali adında biri
ne sntt1ğını. fakat Alinin memleke
tine gitmiş olduğunu hi ld i ı·mi:;;tir 

Bur:ıa - Mollafenaride kereste 
tuccarı Laz Oııman, parasına ta -
rnaaıı bu me3ireye götürülerek ge
ce tabanca ile öldürülmüş ve er
te~i günil cesedi, oradan geçen Ce 
mal ve Salahaltin adlarında iki kişi 
tarafından görülerek polise haber [ 
verilmek suretiyle bulunmuştu. 

Bu cinayetin muhakemesine ağır ı 
c&zada lba.,tanmıştır. 

Katilden suçlu ıanıLan Rizeli 
Yaşar, sorguda S çocuklu olduğu
nu 12 sene evvel şekavetten Bursa 
mahkeme~ince 4 seneye mahkum 
edilip 3.5 ~ene yattıktan sonra çık
tığım söylemiştir. Diğer suçlular l 
Oflu Kalaycı Hü!'leyin ile Kayan
da kahveci Mehmet İner, Hüseyin 
Yelkenci, ve Rizeli Kasımın $Org-u
farını nıüteakıp son tahkikatm a
çılmasına dair olan kıaı-ar okun. 
muştur. 

Bu karara göre Yaşar, Türk ce 
ıa kanununun 450 inei maddesinin 
4 ve 7 nci fıkralariyle, diğerleri de 
65 inci madde delaletile 450 inci 
maddeye göre mahkemeye veril
mi,ıerdi. Kararnamede; Kalaycı 

Hüseyinin kıadın muhabbeti yap -
mak üzere Osmanı kandırıp oraya 
götürdüğü ve mesiredeki bir ba
ğın kulübesine yaklaştıkları sırada 
çalılar aragından Osmana ateş e
dildiği ve Osmanın öldüğü, cesedi
nin erteıd günü bulunduğu tahki • 
kattan sonra yakalanan Yaşarın 

üzerinde 57 lira çıktığı, vaktile 
şundan bundan 'borç para alarak 
yaşıyan Yaşar da böyle toplu pa
ra bulunmasının nazarı dikkati cel-

Birdenbire titredi. 
Oliver sordu: 

- Cedlerimizin sadece akisle
ri miyiz? 

- Hayır, Mösyö Hamand. Şah
siyet, verasete karşı koymağa ve 
kendimizi yükseltmeğe yarar. E-

ğer düşündüklerimden emin olsay
dım, şimdi yaptığım a-ibi, ceddiniz 

Varkokun masum h.alefleri üze
rinde şeytani bir kudretin anahta
rını çözmeğe uğraşmazdım. 

- Doğru, hem hen de rartık ço
cuk gibi söyleniyorum. Bu son gün-

lerde o kadnt mes'udum ki. Beni 
aklım kaçırmış bir adam olarak te
lakki edeceksiniz? 

bcttiği; Kasımm da Kartalda çi
mento fabriknsnda çalışmakta iken 
bilalüzum Bursaya geleı·ek Yaşar
la düşüp kalktığı. maktulün üze
rinde 600 lira bulunduğunun tah -
kikat neticesinde aıılaşıldıjb bina
enaleyh Osmanın parnsına tarnaan 
öldürüldüğüne şilı>he kalmadığı; 

ayrıca Yaşarın vaktile O~mandaıı 
borç para almış olduğu halde bu
nu vermediği ve O~man def'atle 
bu parayı istemesinden Yaşarın 

bu suretle hem intikam almış oldu
ğu, hem de parasını almak niyeti
le hareket ettiği zikrediliyor. 

Reisin sualine karşı, Oı;manı 

15 senedcnberi tanıdığım, onun -
1a ~ekavetten birlikte mahkilm ol
duklarını; hapishanede beraber 
yattıklarını ~öylemişüı-. 

FakaL Osmanı keııdi:<inin öldür
mediğini, hatla onun ölümünden 
haberi hile olmarığını anlatmıştır. 

Reis - Pan!l.1zmışsın. Onu pa
ra~·na tama ederek öldürmüşsün, 
diyorlar. Ne der::;in? sualine de: 

- Para için hiç in~an cana 
kıya mı efendim. Ben böyle bir 
şey yapmadım demiştir. Reis bay 
O::ıman Sabri. Yaşnnn 938 hazira
nından itibaren kazandığı paral1ari 
nerelerden ve ne kadar almış oldu
ğunu .ayrı uyn keııdi ·inden tahkik 
etmiş; mcmlekotindeki ailesine 
göndeıxliği 1 B lirayı ·bu yekundan 
çıkarttıktan sonra !(eri kalan 60-70 
lira ile insan 5-6 ay nasıl idare o
lunabileceğini ve ayrıca üstünde 
nasıl olup ta 57 lira t oplu - bir pa
ra bulunabi1ec2ğini sormuştur. Ya-

R. SAGAY 
Luna cevap vermeden bir müd

det tereddüt etti. Sonra sert bir ses
le: 

-- Mösyö Hamand siz uzun bir 
hastalıktan kalkıyorsunuz. Sinirle
riniz ç.abuk bozuluyor. Çok ha~<ıaa. 

Dimağınızda cedlerinizin şuurları
nı uyandırarak bu hassasiyeti daha 
arttırdım. 

Kalaycı Oflu Hi\!'leyin Keskir 
is~ ı;;orgusunda: Yaşarın ya lan söy
lediğini; kendisine vakndun evYel 
Osmanı buldurup bu kadın alemi 
için onu l\follafena riye getirmesini 
tenbih ettiğini ve filhakika Osma
nı aJ,arak gece oraya ır,ötürdüğü sı

rada kulübede kimseyi bulamadık
larını, bu esnnda çalılar arasından 
Yaşarın birden bire tabanca il e Q,. 

manın göğı:ıüne ate~ ettiğini kencli
Rinin de korkup Gökdcre boğazına 

kac;tığını, sabaha karşı Bursayn 
geldiğini: erte?.i giln dükkanda Ya 
~arla tekrar konuştuklarını. fakat 
u"ltasınm duymaması için vukuat
tan hiç bıahsetrrı,_")diklerini anlatmış 
tır. 

Hü~eyin Keskin, reisin - Ni
çin haber vermedin? sualine: Kor
k udan; cevabını vermişitr. Bu ifa
deye karşı diyeceği :ıorulan Yaşar: 

- Yalandır, bana garazı var. 
Beni yakıyor. Vaktile aTamızdıa bir 
clirmlimeşhut muhakemesi olmuş
tu : demiştir. 

Diğer suçluların sorgusunda 
gayri mevkuf olarak muhakeme 
edilmekte olan ve tabanca me!'lele

ı;;ile alakadar bulunan kahveci 
R:ıtumlu Mehmed İner, tevkif e-

dilmiştir. Suçlulıarrlan bazılarının 
ı;orgusu ikmal ~dilemediğinden 
muhakeme 7 marta bırakılmıştır. 

"Bursa,. gazetesi 

yiiklUğünde ve şeklini kaybetmiş 

bir şeyler çıkarmakla meşguldü. 
Umumi bir surette bakılınca bu şe-

kilin rengi siyah idi. Sıyrılan bazı 
yerlerinde sarı lekeler görünüyor
du. 

Yaren, bir parça kopar.arak ka
difeden .olan elbisesine kuvvetle 
sürdft. Bu parça bir şapka kutu

sunun kapağı kadar vardı. Her iki 
ucunda ye~il çiviler saplanmıştı. 

Birden ameleler, batan güneşin 

kırmızıya boyadığı ufka doğru 
bakarak dimdik duroular. Varen: 

- Acaba bu eski zamanlara 

aid bir mabud mu diye sordu. 

Oliver, çukura atlıyarak: 

Bu sırada, aşağıda kazılan çu- - Bu ne define, ne mabud, di-

kurdan çıkmakta olan Svanildi gö- ye cevap verdi. Ve pembeye büriin
rerek tepeden aşağı indiler. Geng müş semaye doğru uzanan çamla
kız: - Çabuk geliniz, altında bir rın tepesine doğru bakarak ilave 

define bulduk diye bağırdı. etti: 

Amelelerle, geıW, ve derin çu

kurun etrafını li.lmışlaı·dı Godard, 
çukurun dibinden ıbir in:)an bü .. 

- Bu ı.e acaba? ... Çam ağacı, 

mabudların yapılmasında kulla -

nılırdı ve ... Ağaç boyanmış, ve al· 

- Ne yapayım efendim, çok 
yalnız idim. hayatımrnda hiç kim~s 

miz yok t Ne alcraba, ne de kom u ! 
Hiç kimse yok idi. Teyzem kim<:ıe 

iie konuşmazdı ki 1... 

- Ne münasebet yavrum, bila
kis iyi yaptınız! Size böyle keder
li zamanınızda yardım etmek im
kanını bulabilmemden dolayı çok 
memnunum. Ve Nail Beyin böy le 
bir zamanda yanınız.da olmadıvı 

için üziileceğlne eminim. Baknlım 

telgrafım ne vakit eline geçecek? 
- Ona telgraf mı çektiniz? .. 

Neye rahat.cnz etik? Ona ihtiya . 
cım var mı? .. 

- Fakat vazifesi, tabii gele • 
cek; hem de yakında. Telgrafı h
tanbulda ki adresine çektim. Kfitibi 
nerede olduğunu bflir. O da ha!ber 
verir. 

Cenaze merasimi sade oldu. Ci
vardaki köylüler ve çiftlikteki iş

çiler teyzeme son hürmet vazife
sini de yaptılar. 

• 
Evde ~imdi yalnızdık. ::\1üdlir& 

dayanıımıyarak: - Vah zavallı 

yavrum diye içini çekti. Sizi bu
raya çeken şey nedir bir ttirlil an
lıyama<lım? Burası hakiki bir me. 
zar .. 

- Ben evi sevmiyorum ki diye 
cevap verdim. Burada mtımkün 

mertebe az kalıyordum. Yokluğu

nu hissettiğim şeyler, ormanlar, 
kırlar, ve nihayet hepsinin n~tun
rle hürriyetim, serbest hayatım i
di. 

İğildi. Alnımdan öperek tath 
bir ııesle - Bütiln bunların yerine 
mektepte ruh ve kalbin hay.attaki 
mevkiini buldunuz Cahide dedi. 

Gözlerim ya~larla dolu olarak 
boynuna sarıldım: 

- Doğru, ve bunu daima hatır
lıyacağım, diye cevap verdim. 

Teyzemin ölümüne şahid olduk 
tan sonra kendimde bir şeyin de -
ğiştiğini hissediyordum. Kollejtle 
başlıyan deği~ikliğin fazlala.,tığı

ğının farkına varıyordum, bu defa 
hayatın ıbüyilk kanununu öğrenir 
gibi olmuştum: Ç.ılşma, iyilik ve 
sadakat. 

Bir gün sonra Fatma bir tel
graf getirdi. 'Bu vasimden geli -
yordu. Kendisi o aralık Romanya
da bulunuyormuş. İlk vapurla İs
tanbula hareket edip yanımıza 

geleeeğini bildiriyordu. 
- Vasim. geldiği zaman be

ni bırakıp gidecek misiniz diye 
sordum. 

- Öyle icap ediyor yavrum. İg-
1ıanbula gitmem IAzım. Mektep 
işleri için orada bulunmam !Azım. 

- Ah. Buııada ne yapacağım, 
üzüntüden biteceğim diye içimi çek 
tim. 

- Öyle ümit ederim ki Nail 
Bey sizi burada yalnız bırakmaz. 

( Dt"vamı var) 

tın yaldızb süslenmiş.. Yükselen 
bir şey. .. Bir gemi başı! Tamam, 
Svanild ce-Olerimizin yelkenli ge -
milerinin güvertesi üzerindeyiz. 
Birkaç ~a:ntimetre toprak gemiyi 
·bizden ayırıyor, ıben hatırlyoruıh: 
Bu gemi ile beraber nehri takip et. 
ti ve ihtiyar Magnus öldi.lğil zaman 
onu bununla beraber gömdüler .... 

Luna.: - Mezar vazifesini gö· 
ren bir gemi ve bir de prova hey
keli 1 Bunu şimdiye kadar neden 
düşünemedim, diye söylendi. 

Oliver konuşurken giyinmeğe 

giden köylü amele gelerek: 
- Mösyö Hamand yıarım saata 

kadar güneş batacak. Biz gidiyo
ruz dedi. 

Ameleleri ka.ndırmanın imkanı 
yoktu. 

Luna: - Bu işi nasıl bitirece
ğiz diye sordu. Şimdi buna bir ni
hayet vermezsek, dedkodular üze
rine, ya:ı:m sabah Londra gazeteci. 
}erinin yarı.c;ından f4azlası buraya 
üşüşecek .• 

(DeYalDI var) 





ADEMi iKTiDAR 
ve BEL GEVŞEKLl~INE KARŞI 

HORMOBiN 
Tabletleri, Her eczanede arayınm 

Is tan bul 

İstanbul Gümrükleri 
Baş Müdürlüğünden: 

İhale ıünü 20 - 8 - 939 694 numaralı mezat kaimesinde yazılı MH 

markalı 500 _ 76,2 numaralı kanuni srkleti 8800 kilo ağırlığında 2078 

lira 44 kuruş değerinde demir civata somun MKN 4868 28 kflo 21 li

ra değerinde kasarsız pamuk mensucat MKN 4332 KS 142 K 600 G 

142 L 60 KD kasarsız pamuk mensucat MKN 5696 SM markalı KB 

10 K 400 G 133 LD terbiye görmüş ayı pistu MKN 5586 820 G 88 LD 

ıafi ipek mensucat MKN 6579 545 G 36 LD ipek işlemeli bohça MKN 

6434 1 K 88 LD ipek karyola örtüsil lıfKN 999 AH 3585 N KS 10 K 

&00 G 127 LD ipekli keten mensucat MKN 5181 KJ 89 M ve KS 67 
K 86 LD demir cililı etiket Jr!KN 3617 4 K 150 G 25 LD eski bavul 

MKN 5613 bir adet 72 lira değerinde alıcı rady<> makinesi MKN 5601 
1 kilo 20 i'!'&m 81 lira 50 kuruş D lastikle mürett&k ipek ka.dın mu

~ambası MKN 328.( 25 K 18 L kasarsız pamuk menaucat MKN 3926 

85 K 18 ipliği boyalı pamuk mensucat MKN 4361 28 K 31 LD pamuk 

mensucat MKN 4382 38 K 600 G 38 L 60 KD iplii'i !boyalı pamuk 
mensucat iha le günü 22-8-889 MKN 5736 350 G 29 LD deri kadın 

çantası MKN 5734 3 K 560 G 32 LD yün erkek _elbisesi MKN 6730 

680 G 56 LD ipek mensucat MKN 5729 580 G 48 LD ipek mensucat 
MKN 5626 28 L 940 G 276 LD müstamel yün erkek elbisesi MKN 711 

AE 710 M ve N KS 34 K 487 LD yün mensucat MKN 5581 910 G 64 
LD ipekli pamuklu işlemeli bohçe MKN 5584 346 adet 25 LD kimya

hanenin nümuneleri için boş cam 'işe ve kavanoz MKN 5576 5 K 480 
G 68 LD a-ayri mezkôr u~an yağ1ardan MKN 738 SME 8849 10 K 

174 LD uçan yağ MKN 789 HB/ B 940 M ve N KS 44 K 128 L 23 KD 

boyasız masıraya sarılı yün ipliği MKN 729 D1 M ve N GS 19 K 48 

L 2~ KD ararot MKN 730 HFVS 11560/ 61 KS 204 K 76 LD sulfat dö 

eud MKN 738 BPC 42 M ve N KS 35 K 71 LD aliminyum metre &k

tarmaya MKN 737 JB 1/ 40 KS 5680 K 1816 LD adi cam bo' şişe 

MKN 696 valt&r siger 126 M ve N bir ·a.det 129 LD alıcı ra.dyo ihale 
günü 24-3-939 MKN 704 FIV (VP) 46 M ve N KS 128 K 390 L 

21 LD ipli.fi boyalı pamuk mensucat MKN 695 V Koh en 1/ 4 M v& N 

.KS 54 K 79 L 34 KD llstik emzik MKN 703 FI 5569 GS 57 K 108 L 
54 KD muşamba üzerine yapılmış yağlı boya resim MKN 701 AP 3 

M ve N KS 57 K 66 LD demir bağ makas MKN 719 AZOA 1179/ 81 

TSRllAaAR 5 MART 1939 

Başı ağrıdan 
Çatlıyacak gibi 

, , .. ~~~ ............................ .., 
SAGLIGINIZI 

En Şiddetli Baş ve Diş 
Ağrı :anm Dindirir, 

Bütün ağrı sızı ve 
sancılan keser. 

~z!'!!'?~~~-
tizmaya karşı çok 

müessirdir. 

. 

KORUYUNUZ: 

• En hoş ve tabii meyYa uaa
relerinden yapılm?ftır. 
T aklid edilmesi kabil olmayan 
bir fem harikasıdır. 
İNGILlZ KANZUK ECZANES1 

BEYOGLU - jSTANBUL 

Devlet Demiryolları İl~nlan 
Muhammen bedeli 1725 lira olan 150 adet demir el arabası 15. 8. 939 

çarşamba gtlnü saat on buçukta Haydar~a gar binası içindeki 
komisyon t.rafından. açık ebiltme. ile satın alınacaktır. 

Bu iıJe girmek btiyenlerin 129 Ura 38 kuruşluk muvakkat temi
nat vermeleri ve kanununun tayin ettiği v~aikle birlikte eksiltme gü

n.Ü saatine kadar komisyona müraca.atlan lazımdır. 

Bu ife aid prtnameler komfsy<*dan parasız olarak datıtılmak-

POSTASI 
Yalnız bu hattaya mehsua olmak Uzere s Mart 

Pazar ve 7 Mart Salt gUnkO lzmlt haHI postaları 
yapllmıyacakbr, 

Kitap Resmi Hazırlama Müsabakası 
Maarif Vekilliiine.& hazırlattmlan Fr.ansızca ders kitapları için 

86 t>a.oo renkli levha y.a.ptı.nlacaktır Bu levhaların her !biri için malzeme 

1"888&m tarafından temin edilmek üzere on lira telif hakkı verilecek

tır. Bu işe talip olanlann yapılacak resimlerin plAn ve şartnamelerini 
görmek üzere 6 - 10 mart 1999 tarihleri arasmda. Galatasaray lisesi 

müdürlüğüne mttraeaatlım llzımdır, 

Taliplerin alacakları izahatı& ve tesbit edilen şartnameye göre 

hallll'lıyaca.klan ikişer örneği 15 mart 1939 tarihine kadar G"1atasa· 

'l'l&T lisesi müdürlilğüne teslim etmeleri icabeder. 

Kitapları hazırlıyan komisyonca yaptığı resim ma.ksada uygun 
i'Öl'Ö1en ressam diğer tabloları da yaprnağa memur edilecektir. 

Beğenilmiyen resimler sahiplerine geri verilecektir. (1385) 

Üniversite Rek ör ğ nden: 
Edebiya.t Fakültesi Arke<>loji Enstitüsün& bir Desinatör alınacak

tır. Aylık ücreti 80 liradır. Güzel Sanatlar Akademisi dekorasyon ve 

ya tezyinat kısmı mezunu olmak şarttır. 

İ~t k'"le ·n T'· ' ' y 
1 

Gripi ve nezleyi, 

ağrılarını d< rhal 

(1388) 

baş, diş- -ve Romatizma 

geçiren en iyi ilaçhr • 
t Ka e ~ , Altllık Kutu so Kuruftur. 

tıadır. 025e>_ Iİİİİiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim•-----------·• 
Jf.. 

Muhammen bedelf 11576 lira olan 650 adet el karbit lambası ile İnhisarlar lT. Müdürlüğünden : 
387 adet muhtelif eb'atta meydan karbft lAmbası 27 - 8 - 1939 pazar- ·-----------------•• .. ------• 
tesi günü saat on beşte Haydarpaşada gar binas.ı dahilindeki komisyon 
tarafından kapalı zart usulile satın alınacaktır. C .• 

mal: 

Muhammen 

Adet Fiatt 
Kr. 

Bedeli 
Lira 

Teminatı 

Lira Bu i~e girmek istiyenlerin 868 lira 18 kuruşluk: muvakkat teminat 
GS 283 K 897 L 41 KD top halinde örme pamuk meneucat MKN 188 ve kanunun tayin ettiği ve&aikl~ teklifleri muhtevi zarfl.anru eksiltme Beyaz Çul "bafl bağlı" 
Ayvan saray kala! at yerinde yarısı denize batmııJ vaziyette bfr adelt 

denıir gemi kazanı hurdası MKN 5687 bir K 630 G 102 LD ipek 

kadın çamaşırı MKN 6688 910 G 7 4 LD ipek erkek elbisesi MKN 

6664 850 G 29 L 50 KD müstamel deri kadın çantası MKN 6665 890 G 81 
LD fpek ıboyunbağ1 MKN 5696 2 K 160 G 177 L 52 KD ipek mensucat 

MKN 5699 420 G 36 LD ipek mensucat MKN 5717 480 G 36 LD ipe.k 

mensucat :MKN 5718 670 G 54 LD ipek mensucat MKN 5704 .4 K 

950 G .(6 LD yün elbJse müstamel MKN 2479 GS 772 K 100 LD kim
yıa.haneden ırelme 2571 parça kıymetsiz muhtelif nümunelik eşya 

MKN 677 4 1 K 265 G 98 LD ipek a...mrh deri kadın çantası ihale günü 

24-8-939 MKN 5822 HW 46 M ve N KS 104 K 4187 LD ipekli 
yünlü men.•mcat MKN 5791 655 G 67 LD müstamel ipek kumaş MKN 

5824 260 G 24 LD ipek mensucat MKN 5823 VH 46 M ve N 6 K 110 

G 71 LD yün mensucat MKN 5832 1 K 100 G 91 LD ipek memıucat 

MKN 5830 820 G 74 LD ipek kadın muşambası MKN 5829 1 K 20 G 

88 LD ipek kadın muşambası MKN 5847 1 K 380 G 70 LD pamuklu 
ipek mensucat MKN 6848 320 G 29 LD ipek mensucat MKN 5850 

420 G 36 LD ipek mensucat MKN 5853 520 G 41 LD ipek mensucat 
JrlKN 5854 340 G 27 LD sa.fi ipek mensucat MKN 5856 280 G 28 

a; D safi ipek mensucat MKN 6869 500 G 40 LD 30 KD ipek astarlı 
4eri kadın el çanta.sı MKN 5485 1 K 300 G 85 LD safi ipek örme ba

)'Un atkısı 1549 sayılı kanun mucibince ve ba~larında yazılı günlerde 

aaat 13 de 2.(90 sayılı kıanun hükümleri dairesinde Sirkecide Re~adiye 

caddesindeki Gümrük satış salonunda açık arttırma ile satılır. İstekliler
den maliye unvan tezkeresiyle malın değeri nisbetinde % yedibuçuk 

pey akçesi makbuzu aranır şartnameler her gün dairede görülebilir. 
Pey ıakçalan her gün alınır yalnız ihale ~ünlerinde pey ak~alarının 

saat 12 ye kadar vezneye yatırılması ve bu aaatten sonra katiyen pey 

kabul edilmez. Peşin para ile mal almak istiyenlerden bu belgeler 

aranmaz hergün müteferrik. ufak eşya ~tarı vardır. Bunl&nn lis-

116000 70 ssoss 2477.48 

tesi satış salonu kapısında asılıdır. (1460) 

İstanbul Maarif Müdürlüğünden: 
Yeniden inşa ettirilen Aksaray 46 ci ilk okulda açılacak çocuk 

~hçesi için Keçihatun mahallesinin Hacıbayram mektep sokağında 
1 numaralı ve H. Hilseyine aid evin tamamının 1500 ve aynı mahalle

d., Asıma aid evin tamamının 1200 lira bedelle umumi menfaat namı
na istimlakine karar verilmiş ve bu evlere ıa.id haritalarla. takdiri kı~·

met raporunun mahalline ve Belediye dairesine talik edilmiş olduğu 

1296 tarihli istiml!k kararnamesine tevfikan ilin olunur. (1473) 

GUMRU~LERDE İŞLER1 OLAN 
MUESSESELERE 

Çaker YazaroQlu 
Gümrük komisyoncusu 
Galata, Ziraat Bankaıı 

karııııotfa Çanakçılı han No. 34-35 
Telefon : 35, 95 

SATILIKMuhteli~ .eşya 
J:sul Stıhnde 

sabbk otomatik bir yazıhane 
ve yağlı boya ilstadları:nn im
zalarınıhavi bir çok tablolar. 

Şişlide . Bulgar çarşıaında 
Arpa suyu ıokak No. 12 ye 
mllracaat Tel. 42238 

günü saat on dörde kadar komisyon reisliğine vermeleri Ulzımdır. 

Bu işe ait .şartnameler Haydarpaşada gar binası içindeki komi~

yon taN.lından paraaız olark dğıtılmktadır. (1257) 

• 9 ncu işletme Müdürlüğünden : 
Muhammen bedeli 5868 lir.a olan ve hangi ebattan ne miktar i::J

tendiği ıJartna.mesinde yazılı hulıunan cem'an 143 M 8 m~şe azman 
kapalı zarf usulile 18-3--939 cumartesi günü aaat 11 de Sirkecide 
9 ifletrne binMında satın alınacaktır. 

İstekJilerin kanuni vesikalaril~ 43973 kuruşluk teminat ve teklif

leriııi ihtiva edecek olan kapalı zarflarını saat 10 a ka-Oar komisyon 

reisliA-ine vermeleri lbımdır. Şartnameler parası.z ol&N.k komisyon-
daıı verilmektedir. (1389) 

• 
Vagonlarn tahmil ve tahliyeleri için Terilnıekte olan mühlet sene-

nin EylUI, Birinciteşrin, lldnciteşrin ve Birincikanun aylarında Hay

darpll.1ada ve İzmirde (8) diğer istasyonlarda 16) saattir. Senenin 
diğer a.ylannda bütün istasyonlarda (8) saattir. Bu saatlerde araya 

giren öğle tatilleri dahildir. Arn!barların kapalı kaldığı muayyen gece 

saatleri ve tatil günleri dahil değildir. 5 mıa.rt 1939 dan itibaren bu 

suretle tatbik edilecektir. Buna muhalif olan ilan ve emirler mülga-

dır. Fazla t afsilat i~in istasyonlara müracaat edile.bilir. (1403) 

TORK HAVA KURUMU 
Büyük Piyangosu 
Beşinci Keşide; 11-Mart-939dadır. 

Büyük lkramiye:S0.000 Liradır, 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 
10.000 liralık ikramiyelerle 
( 20.000 ve 10.000) liralık 
iki adet mükafat vardır. 

Bu tertipten bir bllet alarak iştirak etmeyi 
ihmal etmeyiniz. Siz de piyangonun mes'ut 

t 
ve bahtiyarları arasına girmı, olursunuz ••• 

... ·• · .~~;,;... ~ • • .... • • • -~4 .... ' .4fı·..,ı. • ·' ı. 
--- ..... -

"Kilosu" "Takriben" 

I - Yukarıda yazılı çullar için 27-2--939 tarihinde kapalı zart 
la yapılan münakasada teklif olunan fiat haddi layik göriilmediğin -

den pazarlıkla mübayaası kararlaştırılmıştır. 

II - Pazarlık 7-3-939 tarihinde saat 16,30 da Kabataşta leva

znn müdüriyet binası alım komisyonunda. yapılacaktır. 

m - Taliplerin teminat akçelerile birlikte belli güqde komisyo-

na gelmeleri ilAn olunur. "1405" 

• I - Şartnamesi mucibince ma~ teferruat bil' adet buhar kaza.mı 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye kon nu~r. 

ll - Muhammen •bedeli sif İstanbul 12500 lil'la ve muvakat temi
natı 937 .50 liradır. 

ili - Eksiltme 14. 8. 939 tarihine rasthyan salı günü saat 16 de 
Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yıapı
lacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alı
nabilir. 

V - Ebiltmeye girmek istiyen firmalar münakasa tarihinden ni
hayet bir hafta evveline kadar fia1sız tekliflerini inhisarlar umum 
müdürlüğü müskirat fabrikalar ,ubesine vermeleri ve tekliflerinin ka
bulünü mufazammın bir vesikayı eksiltme gününden bir gün evveline 
kaıdar alma ları lazımdır. 

VI - Eksiltmey e g irmek istiyenlerin teklif mektubunu, kanunt 
ve~aik yü zde 7,5 güvenme parası ve yıa banka teminat mektubunu ve 
münakasaya iştirak vesikasını ihtiva edecek olan ka.palı zarflarını ek
siltme günü en geç :ııaat 14 e kadar yukarıd1a adı geçen komisyon baş-
kanlığına makbuz mukabilinde vermeleri ilin olunur. (591) 

Cinai: * Miktarı: Vahi. Beheri 
Muh. B. 
Lira K. 

o/o 1,5 temi
Tutan nah Eksiltme 

Lira K. Lira K. Şekli saat 

Gaz y.ağı 16000 Kg. 147 60 2360.- 177.- Açık ek.14 
Göz taşı 18200 " 16'5 3003.- 225.22 " 115 

Göz taşı serpme maki
nesi "Vermeral marka" 
Kükürt için serpme 
makinesi "Superba veya 
Vezüv mar ka" 

110 adat 15 1650.- 123.75 " 15,80 

104 tt 1~ 1660.- 117.- ,, 16 

I - Şartnameleri mucibince yukarıda yazılı 4 kalem malzeme ayn 
ayrı açık eksiltmeye konmuştur. 

ıı - Muhammen /bedelleriyle mnvak.at teminatları hizalarında 

gösteri lmiştir. 

III - Eksiltme 13-3- 939 tarihine rastlıyan pazartesi günü hiza
larında yazılı saat lerde Kabataşta kain şubemizin alım komisyonunda 
yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız olarak ah. 
na bilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ~ satte yüzde 7.5 
güvenme paralariyle birlikte mezkfır komisyona gelmeleri ilan olunur. 

"1081" 

Sahibiı Ahmet Cema leddin S A R A Ç O li L U 
Hefriyat müdüru: Macit ÇETiN B•aıldıtı yer Matbaai Ebüzziya 


