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Y.eni·Kadro 
Münasebötile 
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rLEH-RUMEN11 Isnıet lnönühugün mühi~ 
TEM-AS~·RI. _.bir ·hitabede bulunacaklar 

•, . ( ! . • ' • 

Yazan: · Hüseyin Cahid YALÇIN 

D enizbankm te,kilatmı ıslah 
ve tanzim etmek için tet

kikler yapıldı ve yeni bir kadro ter· 
tip edildi. Gazetelerin verdikleri 

!haberlere göre, 1 ~O memur açıkta 

~· p ~ ~ 

~'C1afeıiCo\. Vd'rşo~Vada·:' Cümhurreisi Bu Sabah İstanbul 
çQk. İyi -'~~rşıla·n_<!ı Universitesine Şeref Verecekler 

·bırakılmı,tır. Denizbank kadroıu . 
'İçinden 130 memur çıkar.ıdığı hal- Rumen:..:Gazeteleri Bu Teşri~i Mesainin B8'lkan 
de Banka~ın kendiaine tevdi edil- Antantı"tn F aali~etini - Şima. le Doğru Tevsi 
'mif olan vazifeyi hakkından gele· ı• J 

cek surette ifayı taahhilt etmesi Etmesine Medar . Olac~ğıpı Yazıyorlar. 
· birdenbi;e inaanda hayret hissi ·u- BUkreş, 5 (A.A.) _Havas bil. 
yandırıyor. D~nizbankta acaba kaç d" . >:, 

yüz memur ya,rdı? Bunu bilmediği- ın~c:;~ akşam B. Gafenko ile B 
ıniz için açığa çıkarılanların mev- Bcek tarafından irad edilmiş olan 
cudün yüzde kaçını tuttuğunu he- nutukları iktibas eden gıı;~etel~r, bu 
aap edemiyoruz. Fakat her~alde nutuklantt R<?ma~ya ile Poloıwa a~ . 
yalnız bir idareden 130 memur ta- · ·· · · · - · rasınd;ı f'eni qir ıeşri_!<i' ~esaı,1 umı.~ 
sarruf edilmesi bizi üzerinde duru- - b te dini uy~ndırm~ oldugunu· ve u ş-, 
lacak. derin derin dü.ünülecek bir riki mesainin. Balkan antantının 

: ıneaele ile kar9ıla9tırır. muslihane faaliyetini ~imale doğru 
Fakat bununla meşgul olmadan tevsi etme~ine medar olacağını yaz

.evvel, daha acil bir hak ve adıalet maktadır. 

.Kumcn Haricıyc Nazır.· 
Gafenco 

.. 

meselesi zihnimizi işgal ediyor. A- Maamafih siyasi mahafil B. Ga
çığa çıkarılan bu 130 vatandaşın fenco'nun vazifesinin nazil, olduğu
hali ne olacak? Aileleri ile bera- nu beyan etmektedir. Evvela B. 
ber hesap edilirse, en aşağı dört Beck'in kral Karolu geçen birinci. 
beş yüz vatandaş bugUn bizim itti- kanun ayı;ıdan sonra Kalasta zi~a-1 büse hacet kalmadan Varşovanm 
h·az ettiğimiz şu tedbir yüzünden reti sırasında müşterek bir Macarıs- bfüün müsbet tekliflerini alaka ile 
ıztırap ve ümitsizlik içind~dir. M.a- tan _ Polonya hududu vücuda getL tetkik etmek tema.yülü vardır, fa. 
aş ıle geçinen aileler i~ ~aaştan• rilmesi suretinde müşariiniley~e kat başka bir müşkül vardır, o da 

Milli Şefin Hitabesi 
Radyo ile Neşredilecek 

Günlerdenberi aramızda bulun. 
masile bütün İstanbul halkını sevinç 
içinde bırakan Reisi Cüm.hurumuz 
tsmet İnönü dün Kadıköyünde o. 
turmakta olan hemşiresini ziyaret 
etmiştir. 

Milli şef saat 12 de üsküdar:ı 
geçmiş, oradan da Kadıköyünde 

oturmakta olan hemşiresini ziyaret 

etmiştir. Reisi Cümhur hemşiresin. 
de saat 14 e kadar kalmış, mütea
kiben Moda iskelesinde hazır bulu . 
nan Sakarya motörile saraya avdet 
buyurmuşlardır. 

Milli Şefimiz bugün saat 10 da 
üniversiteyi ziyaret ederek yüksek 
tahsil gençliğini şereflendirecektir. 

Reisi Ctimhur saat 11 de g:eriç· 
liğe hituben tarihi bir hitapta bu. 
lunacaklardır. Bu hitabe radyo ile 
memlekete ve dünyaya yayılacak. 

mahrum k~l~anın ne karanlık ve yapmış olduğu teklifin boşa çıkma. şudur: 
korkunç bir i~ikbal manzarası t~- sından dolayı hasıl o~an suitefeh. Ma-caristanın metalebatı. tır. ı· ni · ~~iteliler Mı1b :;.eti Haydarp'lşada karıdar:k'A 

- kil ettiğini hepimiz nefsin:1ize kı hUmU.n izalesi. Bu~ vaziyet, de- ı ~---~ ..... ~~'!l!!"!'......, ..... ~....;.--..,..~~"'"""'"~-~!!İl!ı!-11!!!9l!A11İllllııİıllı_; __ ~~~~~;;__;;:~;;~~~iİİMI 
v .... ederek hakkile ditııUnmeli.viz. 'M aamafih Polonya ile Romanya a- ~ ".,_ '( Amiştlr. Münih itilafının neticele. d te · · · · h • k " "' · 1 LJ k •• 

Kendilerini böyle &ltm ve feci ra.'iın a mas tesısısının a ım amıli cı(l.S 0y eTSQ• 
ri Bükreşte tama.mile hissedilmiş. her haJde bir neticeye varmak hu 

bir vaziyete sokt~ğumuz bu vatan- · ı tir. Bundan dolayı şahsi bir teşeb. (Sonu 3 Uncü sayfamı~a) neSl.nl•n Jslahf 
d~lann kabahatleri ne idi? ~dn· 
krvazi~le~nfnehlimlde~Mil~T ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

. saummatde mi buıunduhit'! yahut 1-8
· tanI:uJ MuhteJı•tı• 'cı·n Bı~r Proı· 

tembellik vesaire gibi ıbir kabahat u ıı, e 
, mi işlediler? '9enizk?~m~ tar!fmdan fngi1tere. 

Bu bapta bir ttOk1im vere-bilmek A k q 1 -~ d • / ye ismat'1anaca.k olan on bir vaptı . 
. llçin, Denjzbankın yeni :kadrostt tan n ar, ayı .:,. . ~ ı .en J run siparişleri etrafında ortaya çı-
~ltn edilirken hangi e!a."lların göz- kan ihtillialr hakkındaki tahkikat 

. {S<>nu 3 üncü sayfada) Gnflnde tutulmuş oldu~unu bilmek nci sayfamızda) 
Uzımdır. Tabiidir kJ ·gözü kapalı, ,,..,._~'V'VVYVV'VV"VV-~(V'ıtY"ı'Y'i.~YYrr~~rotn.XO<XX>OO"Y'>t.'YYVYVV":!Y''i'V'.t'Y'ı,..,,,..."t".~VYvvYY~A.I"..,,.__~,..,;.,,""' 
ır.astgele hareket edilmemiş ve bir o 
prensip takiı:> olunmuştur. Makı:1a- B u G N B A Ş L A D ı K 
kıımız Denizbank idareRinl veya İk- , 
tısat Vekaletini muahaze dd'il, ye-

lli kadro neticeRinde tahaddüs e- .. 
iden vaziyeti munsıf, hak ve a-
1.daleti sever, halis bir kalb ile kar
ışılıklı dü~ünmek ve hiç biı: vatan
fda.şm hakRız yere muztarip ve bed
baht olmasına meydan vermemek 
yollarım aramaktır. 

Açıkta kalanlara bir miktar 
tazminat verileceğini biliyoruz. Fa
!k,at bu tazminatın ortadaki yaraya 

_ ~akiki lbir ilaç teşkil etmediğini 
. de düşünmeliyiz. T11zminat veriyo
ıruz ya_, mukabelesile vicdanlanmı-

. zı -ı:ıusuturmağa kalkm~k kendi ken • 
dimizi avutmağa ve hakikati gör
memeğe çalışmak olur. Üç dört ay
lık bir tazminat yıarın başlıyacak 
bir işkenceyi Uç d~rt ay sonraya 
talik etmektir. Oç dört ay içinde 
:bu 180 memurun iş bulamıyacak
'larmt hepimiz biliriz, üç dört ay 
:geçince ne olacak? Demek oluy?r 
1Ci tazminat liakiki bir çare d-eğıl-
dir. 

Eğer bu memurlar ehliyets~z
liklerinden, kusur ve kabahıatlerın
den dol.ayı çık-arılm1şlarsa, o za
nıan şu duyduğumuz teessü
re mahal olmıyabflir. Çünkü ka,ba
hat kendilerinindir, derdik. Belki 
i~lerinde böyleleri de vardır. Bunu 
bir ihtimal ola11ak aklımıza getiri
yoruz. Fakat rnuhakk:ık ki hiç bir 
günahı olmadığı halde açıkta bı
rakılmış olanlar da mevcuttur. Bu
nu meselenin teferruat!ndan habe
rimiz olmadığı halde, iı,in cereyan 
tarzına nazaran, uzaktan anlıyo
ruz. Çilnkü bazı serviıder .ilga. e
dilmiştir. Bu serviı:ıler talhıidir . ki 
ondaki memurların hatası yüzün
den kaldırılmadı; esasen banka f- G 

/. 

· Bahçekcl.pı Y angıriının 
Sebebi A~laşılamadı 

t ,. • • .. 

Yangın hala içinrçin devam ediyoir 
Sultanhamamda çıkan yangın rile uykularından uyanarak ken

hakkınd&ki tahkikata devam -edil - dilerini dışarı atmL~larClır. Yangın 
mektedir. Tahkikatın bütün cep- ye.tine ilk yetişen Fatih itfaiye g~
he!4ini mü<ldeiumumilik idare ·~t- rupu da binayı tamamen alevler 
mektedir. Şimdiye kadar ileri l'IÜ- 1- içjnde görmüş ve ilk önce hangi ka
rili en ka,naatlere gj)re ateş Atabek1 tın tutuştuğuııu anlıyamamıŞtır. 
han ııda.n cıkmıştır. Ynlmz yan- Yan~mdan yanan hanların vazi _ 
gıııııı hangi kafünı başladığı bir yC'tleri tehlikeli olduğu için Atabek 
tü?"!ü te.9bit edilemcnfr4ir. Yangın hanının ününden halkın geçmesi 
bu satırları yazdığımız zamana ka-

1 

menedilmistir. 
dar için icin yanmakta olduğıın- Çilııkii bu çürilk duvarların her 
dan ke~if yapmağa iınkaıı görüle- aıı \'tkılnıa1ıı ihtimal dahilindedir 
memi:;ıtir. Yaııgmda yanan mallarla eş;·an~n 

F..sa:;eıı yapılacak ke~iften de da hakiki kıymet yekunu da henüz 
hakıki bi,r netice elde edileceği anlaşılmış değildir. Yalnız buıılar
~üpheli görünmektedir. Çünkü ha- dn11 ·gQrtlı olan kısmın dfüt mil
n~'.ı hlitüıı katları kamil~n çök~I'ek yon 200 bin lira olduğu anlaşılmiş.. 
.kul oln:~!'ltur. Bu v~'.zıyet kaN11- tır. Bu miktara hanlarda yanma
Jl}ll(!u do~t.. duvardan ıbaret kalan mı1;1 olan dairelerin su1arJıa harap 
~anclu ate=-ın nereden çıktığını kes- olmuş eşyalarını da ilave etmek 
lırtnPk güç olacaktır. icabetmektedir. 

Atabek hanının ı>ıı alt katında Yangın civarında bulunan dl-
yatan hademelerinin verdikleri İ· ğer binaların da sıkılan su n
fadeler de neticeyi meydana çıka- zünden gördükleri zarar 300 bi:u. 
ra<'ak mahiyette değildir. Çünkü ra tahmin edilmektedir. Riltün 
buıılar da ateş her tarafı sardık - lbunlardıan başka yanan han v~ ya-
tan !ionra duman ve hararetin teşi- {"on 3 ·· ·· f d ) 7 u uncu aay a a 

H~R SABAH 

Tütüncülerimizin Bir Dileği Yok muyau? .. 
_.,.._ __ c:=----

ÜNY A Demokrui tarihi, ı 
halkın ihtiyacını, ferdin 

dileğini Milli Şefimiz lamet İııönüı 
kadar yakından takip l"tmİ~ ve 

bunları bir baba tefkat ve alaka-ı 
sile dinlemi~ bir devlet reisini pek 

. nadir kavdeder: 
• f " • " .., -

-· Faziletin ve imıetin timsali olllln ! 
aevJ=İlİ Ciimhurreiaimizi lsta'nbul

- da da, tıpkı Ankara, Kastamonu
da, İnebolu' da olduğu gibi halk ara 

aında ve halkla beraber gördük, o
nun ameleyi de, bahçivanı da ara-
bacıyı da, sinemacıyı da, fabrikatö-

çin lüzumsuz olduğundan dolayı • 
fdamesine lflzum görülmedi. Bu 

Hüseyin Cahid YALÇIN 
(Sonu 3 UncO sa,tauıı-'&> 

Kazım Karabekirin Şark Harekatına Ait Hatıratı 

BEŞ,NCI SAYFAMIZDA 1 

rü de, ihracatçıyı da, takaacıyı da 
ayr,ıi alaka ve dikntle dinlediiine 
fahit olduk. \ l 

Lakin bu arada tütün ihra.cat
çı.larım~z~n. dilekle~ni ka;ydederne
dık. Mılh ıhracat erntiamızın en 
b:l~mda ısclen nefis tü.ünümüzü 
ihraç eden tnüeıaeaolerimizin hiç 
bir dilekleri, küçük bir ist ~deri 
yokmu, ki istediklerini arzet
.ınek için · tetebbüste ' :. .1lunmn
dılar. Halbuki Türk tütünü gibi 
dünyaea maruf bir milli servetten 
azami randınıanı nlmaklığımıza 

mani olan sebepleri izale ve her 
gün dedikodusu yapılan ve önlen
mesi yolunda kanuni yollar iktısa'
di tedbirler aranan müsküllerin 
halli için acaba bundan bÜyük bir 
fırsat bir daha ele &eçer mi? 
A. CEMALEDDIN SARAÇOe.Lu 



Sayfa1 Z YENISA.BA.H 

n ulun 
• 

Su ·ihtiyacı 

'f orpito Yaklaşırken 
Kihyanın sesi duyuldu 

Karşılanıyor 

Tarihi 
Eserlerin 
Tamirle'i 

tst.anbul Belediyesi, su mesel . Müzeler ve Va-
sini esaslı bir §Ckilde halletmek için kıflnr idnre ·nin 
yeni ve esaslı tedbirler almak Uz•. itarihi ve mim ~ 
redir. Belediye sular idaresinin her rl kıymeti haiz o-

e 400,000-500,000 lirayı bulan lan lcrimizl 

"Haydi mavnalara gidin. Biz ateşe 
girişince siz de işe aşlar ınız,, 

vaı dat fazlalarının şebekenin ısla. korumak için müş
hı için daimi tesisata seriolunması. terek gayret va 
na ve Belediyenin ılk hizmet ve yar. te bbU 1 ·ı b 
dımı ol rak b k d bulunan 800 şe 5 erı e azı 
bin liranın da bu i tahsisine rağ. ıibidclerimizin tn
men lstanbula sevkedılen su sened ... mir edildiğini duy --..:::> c::.c:~--

omurtmı 

yorlardı. 
Artık B k d nın gôlgeledlği 

Clu un ul r girm· lerdi. Biraz 
on a d tz it k rf 'nin Yalova 

ile D a ar. ınd ki ni boğazı

n var c ki r. k rfeze dalacak
lardı. T b'i hep ·n·n de yüzleri 
gUlüvor, 'Wi çten ôzleri sUzülU
yordu. Ne ,. zık ki çok Urmemiş
ti bu. T J'h bu rnrd 'fedailerinin 
sevinçlcnni çok görmil , körfezin 
ağzında ~ oll rı Oz rine çıkardığı 
!iki dO ma ı torpıdo unun ha'li aya 
pUskUrdukleri k ra dumanları 
Omitl rinı, y 'kr ki r'ni karartım -
tı. Kar b r mu · t gibi fı kıran 
v korf ·n bo luklarına çoken bu 
.k r du 1 rı ilk önce motôriln 
"ha taı af ıda gözcOlUk yapan 
1

Hem inli Abdullah gorrnü , hır -
smdan k. m çckil<'n dudaklarını 
3cemirer k ln ımla nrkadaşlarına 
ıclönmu Ui ve ha~ kırmıştı. 

- Kahy . tıeri<le tehlike var. 
An zın \'tık elen Hemşinlinin 

~ik \e sert c i motördekilerin ku
\aklnrn ı, b'r kur un gibi delmiş. 
iti. 1 ot rt 1 b lı\ erte ine ko
~u an \ old l rıJJ gözl t'İ hep kör
trez , zma dik'lmi ti. Yanlış de
tğ:ilcli Rem 'nlinin gördü •li. Du -
:nı nlnrı ara ı ıda u ·u an kıvılcım
IJnrı bile eçilebilen ik' dü man tor
~ido u. hakjkat n adaya doğru 
ve tir' tle elı.} rlardı. O nnda 
yold. ı;ılrıra bir dur unluk çokrnfiq, 
sarar n ) iızler k: hvaya dönmüş -
'tü. S . floluk ke ilmi!;, motör bile 
durmu~. . u mu tu. 

Kah.} a, b'r dürbin gibi jşliyen 
gözleri ile ilcr') c, r riye bakırnr. 
MaYnalnr \'!" torpidolarla motör 

ara mdaki mc nf~l('ri ölçüyordu. 
A ılan urntı birden gülmü , ça -
talla an e i ıhrlemi ti. 

- Haydi kaptan. Son cilr'atle 
r rl. 

Saatte on sekiz mil yapan mo. 
tör, bulunduğu yerde bir fırıldak 
gibi dönmüş, başını da yardığı sn. 
Jara gömUlmtiştti. Be dakika sonrn 
motöre ~ımnlnnan mavunalar, se. 
def adasile Bl\ylik adanın arasınn 

girmis ve biraz zaman sonra da, Se. 
t!ef adasının dik kayahklan altın

daki loşluklara sinmişti. 

Kahya dokuz arkada~ı ile atladı
fı adanın kayalıkları üzerinde, hem 
bir keklik gibi sıçnyarak ilerliyor, 
hem de emirlerini veriyordu. 

- Şayet, diyordu. Torpitolar 
Sedef adasına yaklaşırlar ise şid. 
detli bir ateş Jle karşılıyacatız on
la.n. Hiç flipheeiz yollarını keaeoek. 
le.r, bizi tutmağa heveslenecekler. 
dir. Blz onları ateşimizle oyalarken 
ıiz Hemf1nli Abdullah ile Rizeli 
Mustafa, mavunalarm basına kO§a
cak, yanlardan, bat ve kıç altların
dan, evvelce tarif ettiğim gibi birer 
delik açacak, mavunalan derin su. 
ya oturta<:akSlmı, ruıladııuz deAil 
mlT •. 

Adanın tam t.epcsini bulmutlar, 
yattıkları yerden torpltoları gözle. 
meğe koyulmualardı. Torpltolaruı 

takip ettiklert yol. yoldaşları hiç de 
memnun edecek gibi değildi. Sedef 
adasınm Y alovadan yana olan ucu. 
lna doğru ilerliyorlardı. Burunu tu. j 

up iki ada arasına sokuldukları tak 
irile tehlike. yUr.de yt1a muhakkak-
. Alınlar kınşmıe. J'tlrekler kızış_ 
ştı. 

..... w.ı:.c.u' )!usW~ .lUrckleri ferah 

' 

latmak ümidi ile arkada§larma, bir 
teselli çar gibi, bağırmıştı.: 

Bu heriflerin, demi ti. Suları 

Osman Kahyanın yeni reımi 

bilmedikleri için fJ:ı ada arasından 
geçcceklenni biç sanmıyorum ben. 

Ali O manın boğuk i de yük
selemişti: 

- Onlar mı bilmiyorlar bizim 
suları? .. Şaş nm aklına Mustafa 
senin. Bıliyorlar, hem de kanş l a
rış, senden, benden daha iyi. 

Torpltolar artık adanın bir mil 
açığına kadar sokulmuşlardı. Yol 
değiştirmeleri ihtimali azalmıştı 

Geçirilec k vakit yoktu. Ate~ ve i. 
e sanlmak z manı gelmişti ve tnm 

bu esnada da Kii.hyanın titrek sesi 
yükselmişti. 

· Hadi Abdullah, Mustafa gidin 
mavunalarn. Biz ateşe giıişince siz 
de işe başlarsınız. Gözünüzü ve. 
yim. ehnizi çabuk tutun. Dilfil?lan e. 
line geçırmiyelim şu sılahları. 

Abdullah ile MusWa tı.ifenkleri
ni omuzlamıalar, mavunnlann bulun 
duğu yere doğru sarkan kaynlıkhı. 
ra varmışlardı. Hmçkıra, hınçkıra 

ağlı~ orl.ırdı. Snde onlar mıydı ağlı
yan Kah) a ve arkadaşları da ağlı
yorlardı. Namert talle H'metler 
savuruyorlardı. Artık btittin Umit. 
ler kesilmişti. (l'üfenkler torpidolu. 
ra doğru çen·ilmiııti. Parmaklar te
tiklere değmi. ti. Hır mdan dudnk
lanm dişliyen Ali Osman Kahyanın 
vereceği ate ... i areti bekleniyor
du .. 

Mukadderat, bahtsız yurda, yur. 
dun kurtuluşuna çalı.şe.n yavrularına 
acımıştı. Bu muhakkak. Çünkü, Se
def adasına yar\m mile kadar yakla 

~~---"""""' ..... 42,500 litreyi henilz bulmuetur. maktayız. 
Bu ise: İstanbul gibi medeni ve Bu meyanda, o. Kem 1 Alt n 

modern bir §Chrin Sl,l ihtiyacını kar- büyi.ık Türk Miman Sinanın, Fa
şılamaktan çok uz ktır. Şehre sev. tJhde yaptığı meşhur camisi ile bu 
kolunun suyu nUfu başına 150 lit. camiin mfü~temilatmdan bulunan 
re olmnk üzere hiç olmazsa 120,000 mezarlıktaki bazı kıymetli mezar 
litreye çıkarın k Inzımdır. Su mikta- ta laı·ı ve lahitleri tamiri için hazır
rınd.a bu rakamlara yeti ebilmck lanan rapor bugünlerde ta dik edi
için de su te satına hiç olmaz a Ieeektir. 
daha 5 milyon lira serfetmek lazım Ayrıca Şehremininde, Saraybos-
gelmcktedir. tanı denilen Mevl nekapı ı üze-

lstanbula dahil 'Qulunruı Adalat' rindeki (Acem cam· ') nin de bu
ve BakırköyUnUn de su ihtiyaçlnn günlerde tamirine başlanacaktır. 
düşünülürse bu miktar 11 milyon Bu cami, ikinci B yazıd de'\ rinden 
lirayı tecavliz etmektedir. KanuniSult n Süle)man znmanına 

lstanbul Belediyesinin Belediye. kadar ynsıyan mim r Al eddin'in 
ler Bankasından yapacağı 5 milyon eseridir. Büyük sanatkar yaph,brı 
liralık i tikrazın bir miktarının bu bu camiin avlu unda yatmaktadır. 
işe sarfolunm ı alfıkadarlar tara- AH\kadnr makamlar, cami me.y 
fmdan düşünUimektedir. · danında bu klymetli mcz«trm da 

İstanbul 
Köylerin 
Büyük Ka kınına ---BUtUn köyler ı kirik 

ve m ktep femln olunuyor 
1stanbuln bağlı köylerle daha 

e~ lı bir şekilde meşgul olmağa 
kaı· r veren İstanbul belediyesi, 
nıecmu!arı 258 e baliğ olan bu köy 
ler hakkında esn lı tetkikata giriş
miştir. Bu işle meşgul olmak vazi
fesini belediye reis muavini .Rıfat 
Yenal üzerine nlmı tır. Rıfat Y -
nal bilha a koylerdeki kiıltur fa
aliyeti etNlfına maarif miıdürti Tev 
fik Kutla konuşmuş ve onun bu 
hu ustakf mutalaa mı almıştır. 

letnnbul köylerinden ancak 242 
inde mektep vardır. 

Koyleri medeniyete kavuı-;t tr
mak yolunda atılacak adımlardan 
biri de onlara elektrik teminidir. 
Bu hu usta da tetkikler yapılmak:. 
tadır. Bu nradn Al' bey köyilne ilk. 
olaıak elektrik verilecektir. 

Siltı.htnrağa elektrik fa'brikası
na 10 dakika mc af ede olan Ali
boy koyüne yapılacak elektrik te
si tında ucuZıa çıkacağı söylen -
mektcdir. 

DENiZLERDE : 

Lfmand çarpıfma faci
asının tahkikatı bitti 

tamirini kararlaştırmıştır. Bu hu
susta müzeler mimarı Kemal Al -
tan ile beraber Vakıflar fen heye
tinin hazırladıkları tamir rnporları 
umum rnlizcler müdürlil~üne veril
miştir. 

Yalnız Fatihteki cami için 4000 
liralık bir tahsisata lüzum vardır. 

Te-İstanbulun 
mizlik Kadrosu 
bir misli Büyüyor 
8.J mak aUa beled ye 
bUtçe nez m y p~ı ca 

İstanbul belediye tinin girişti
ği temizlik mücadelesinde mu\af
fak olabilme i için bugünkü temiz
lik işleri bOtç inin arttırılması a
JAk darlar tarafından çok lilzıım
hı addedilmektedir. Bugünkü te -
mizlik i 1 ri kndroı:ıu ile ı:ıehıin e
saslı surotte ve i tenildiği gibi te
mizlenmesi imkansızdır. Yapılan 

he aplımı göre fstnnbulun bütiln 
cadde \ c okaklarının her gOn süp
rulebilme i için bugünkü me'\ cut 
kadro ile h r ilpürgecinin 270000 
metre murabbaı bir ahayı temiz
leme i kap etmektedir. 

Bu yüzden t tnnbulun ana cad
delerinden ba kn di°'"r ok. klar 
ancak h ft da bir defa uprille
b'ln ktc ir. Ayni zam n<ln sokak-

şan düşman torpitoları, ansızın bir Geçen hafta Deniz:bankın liman 
mana vra yapJll'ak BliyUk adaya doğ. motörlcrinden birilc çarpı§an Şirke. 
ru doıımilşler, Adanın pek yakınla- ti Hayriyenin 58 numaralı vapuru 
nndan homurdana, homurdana ge- . k ti H k. d k' ! b "k 1 d 

lardan çöpleri kaldır.ncn.k olan a
ra b. lnrd n i tiyaç · b ile h' · h ',ç 

me abe~lndedir. Bir çöp arabasının 

şehrin temizliğ' da\la ında k~ dine 
dU en v zifeyi ~ apabilm · içi 
günde 36 aat çalı malnrı lflzımdır. 

. . . . şır e n as ·oJ e ı a n a arın a 
çıp gıtmışleı'dı. tamir edil rek çıkmış olduğundan 

Torpitolara ateşe hazırlanan bu gün seferlerine ba§lıyacakbr. 
kollar, art.ık birbirini kucaklallll§b. Vak'nda hangi tarafın mesul ol
Ağhyan göılerden sevinç yaşlan bo. duğunu tesbit etmek üzere teeekkül 
§anmı tı. Rizeli Ali ma\'llnaya doğ. etmiş olan hnkcm heyeti tahkikatı. 
ru koşuyor ve bağırıyordu: nı bitirmiş olduğundan her iki idar. 

Hemşinli.. hemsinlf ... blrakın re aralannda anlatacaklardır. 
}finfzi. 

Bu ses bir dakika de.ha gecilanio 
ol8e.ydı mavunaların kumlan de
"tımiş bulunacaktı. Erişen mtıjde 
mnvunacılann kiiskün çehrelerini 
de diiz ltmi ti tabii. KD.hya, mavu. 
naların baema geldiği zaman, yar. 
da§le.nna: 

- Çocuklar. Demişti. Şahit olun 
Dil iskel fne ayak atar atmaz de
pirf ne :fkf kurban k eceğfm. llizlerln 

Tayyare Balosu 

Bu ı:ıene temizlik isleri butçe
inde l apılncnk mühim zamlarla 
temizİlk i teri ameJclerini \'O çöp-

çülerini hiç olmazsn bir mi li faz
ı in tırmak imkinlnrı ara hrıla

ca khr. 

Neş'eli Geçti 

KahJ a, ırerçekten de dediğini 
yapmıştı. Sat>aha karşı, Kara Mfir
eelin beti tarafında bulunan Dil 
burunu yanındakf, Topçular iske
lesine yanaşan mavnalar, civarın 
yur:dsever k6yl0leri tarafından bo
taltılırken o da, ıada~ını yerine 
getirmişti. Deniz Jcenarında eliy
le kesti~ kurbanların kanını, de
rıizcilerf n pirine gitmek ttzere denize 
akıtmıR, etlerin[ de oracıkta topla-
nan fakirlere dağıtmıştı. j 

(Devamı var) 

Cumartesi gtınft aktamı Perap laıt Tayyare Gemiyetinin yıl· 
hk balosu Yerilmiştir. Balo çok gOıel ve ncş'eli geçmiştır. Re

simde baloda bulunanlardan bir grubu görüyorsunuz 
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Belediye 
• 

Tenvi at /cin 

Romanya Hariciye Nazı
nnın V rşova sey hati 

U günlerde, Romanya Hari· 
•• • 

Ne Odiyor? 
lstanbul eehir htdudu dahilindı.1 

muhtelif voltlarda 4688 lllmba ya. 
kılmaktadır. Bu lambalardan tram. 
vay caddelerine tesadUf eden 1168 
zinin elektrik idaresince ve muka. 
vele i bı parasız yakıldığı ve geri 
kalan 3560 lfunba için de İstanbul 
Belediye i elektrik idaresine 260,000 
lira ödem ktedir. 

H lbuki Belediyenin h r sen 
tenvirat rUsumile temin edebildiğ 
para 210000 liradır. Bu suretle ten 
virat i i ı in ı. tanbul B lediyesi ke 
di bUt~sinden 50000 liralık bir f 
dak ~ rlık yapmaktadır. 

ade 
• e 1 

Karadeniz ve E e d niz'n e ev 
vel i gUnd n ı lbaren b yan fır 
tın dUn d bUtiln 'dd ıle devnr 
etmi tır. Fırtın nın idd tinden bi 
ço <: po ta ve nnkliye gemi ı Zongul 
dnk, Sinop '\e Amasra limanlarına 
ilüc etmi 1 r ~ e buradnn Karade· 
n'ze gidecek vapurlar da BüyUkdere 
d demirlemişlerdir. Bu ylizden Ka. 
rad niz po taln.nnda bazı aksaklık. 
1 r hu ule gelmt tir. 

EV\ elki gUn "abahleyin limanı. 
mıza gelme i b Jdenen Olgen vapu. 
nı dün akşam mu kUlatla limanımt
z gel bilmi tir. Yine dün saat 12 
de gclm i ıcap ed n Güneysu vnpu. 
ru da ruırnk sah günUne gelebileceği 
anla ılmııJtır. Halen amsunda bek. 
lemektcdır. 

D nizbanka. can kurtaran istas. 
yonlanndan gelen malfımnta göre, 
hi bir kazanın vuku bulmadığı an
la lmı tır. Anl·ara rasat istasyonu
nun hnvn vaziyeti hakkında verdiği 
malumat ı ıddır: 

H va Trakya. lfocaeli, Ege böl 
gel rinde bulutlu orta Anadolu, Ka 
ra "İZ ,.e Akdeniz kıyıhrmda çok 
bulutlu ve yer yer yağışlı diT,,~r böl. 
gel rde k p lı ve yağı 1ı geçmesi 
ti.iz arın \ rnumiyetle simal istika 
metinden rakya, Ege ve Orta A 
nndolud kuvvetlice diğer yerlerde 
orta kuv' ette esmesi Karadeni?., 
Maımar v E e denizinde fırtına. 

Bir a anın tedbir izliği 
B 'kt , Mnckn meydanı soka. 

ğınd 30 numaralı hanede oturan 
O m ının karısı Şadan 8 aylık ufak 
ç, cu unu kanepenin üzerinde yatar
ken bırakarak pazara gibniştir. Bıı 
sırnda mangaldan sıçnyan bir kı. 

vılcım çocuğun üzerindeki yorgam 

tutu tunnus zavallı çocuk acı acı 
feı yada baslamıştır. Yeti enler ta. 
r fından utl k bir ölUmden kur. 
tnrılmı3tır. Ana pa.zardan dönünce 

çocuğunu bir çok yerlerinden ynn. 
mış rak bulmuştur. 

Tramvayda unutulan 
çanta 

Vali konağı caddesinde Emek 
apaı tımıuıında otuı an Dipladis adı•ı 
dakl kaduı içinde 270 lira para İl" 

bir yUzUk ve bilezik olan çantasmı 
evvelki glin 94 numaralı ikinci mev-

ki Fatih.Aksaray tramvayında u. 

ciye Nazırı, G. Gafenco' • 
nun Vartovaya. aeyahatini, Merke
zi Avrupa ve Tuna havzaaı aiyase
tile alakadar devletler dikkatle ta• 
kie bqlamlflardır. Zira bu karı· 
tık devirlerde, her memleket dik· 
knt ve teyakkuz ile hareketi ken
dilerine en eaaslı bir gaye olarall 
seçmi~lerdir. 

Fakat umumi mahiyette, Ro-
manya Hariciye Nazırının bu se· 
yahatinin d ha ziyade bir protokol 
ve tetkik ziyareti ,eklinde tasav
vur edilmesi cihetine gidilmekte
dir. M. Gafenco, müttefiki oldu·u 
devletin Hariciye Vekili M. Beck 
ile konutması, umumi siyaset ·hak-
kındaki fikirlerin teatisi zımnında 
bir temas gibi görülmektedir. Bu 
fikirler, v konuşulacak meseleler 
aro.aında Romany Hariciye Nazı• 
rının Balkanlardaki eiynsetin umu• 

mi veçhe i hakkında malmat •er
mesi bulunduğu gibi ayni suretle 
hal yan Hariciye Nazın Kont Cia
no'nun V rtova ziyaretinin sebep
leri ve mahiyeti hakkında da mu
kabil bir malumat almak istemesi 
de vardır. 

Bundan bntka unutmam hdır 
ki Korpatlaraltı Rusyası meselesi 
hala, iki memleket arasında cl·eın
miyetli ve halli lazım bir tekilde 
durmaktadır. Bugün ıiyasi vaziye
tin büyük tahavvülatı kartıaında 

Romanya Hariçiye Nazın, Polon• 
y ile daha sa.mimii bir ziyaaet ta
kibini arzu ve Polonya da, Macaris
tanla Romanya arasında bu meae· 
lede adetA bir hakem gibi hareket 
etmek imkanım bulabileceğini ü
mit etmektedir. 

N tice itibarile bu mesele, iki 
Hariciye nazırı arasında mevzuu
bahı edilecek noktalardan en mü
himmini teokil etmekte ve iki mem 
lcketin mütekabil dosttuk ıiyuet
lerinde ehemmiyetli bir muvaffaki
yet veya ademi muvaff akİyet ae· 
bebi halini göstermektedir. 

Bu umumi siyaset . bakımından 
mutalaa edilen meselelerden baş
ka, sadece lher ild devleti alaka
d r eden bazı noktaların tasrihi bu 
meyanda zikredilıneai lazımgelen 

bir mahiy t arzeder. Bunlar ara• 
unda, Yahudi muhacereti ve Ro-

manya toprakları Uzerlnden Po1on· 
ya ticaretinin transit olarak geç· , 
mesi, Varfova ile BUkreş arasın• 
daki ıiyaıset dahilinde halledilme• 
ai ve yerine getirilmesini hissetti· 
ren iki esaslı amildir. 

Bundan başka, Romanya ve Po· 
lonya, merkezi Avrupa ve Tuna 
havzasında eakl mUhlm mevkiinl 
ka)I beden FranHnın mUttefikl dost 
IArıdır. 

Kont Cianonun eeyahatinin, Po 
lonyayı bu siyaaettenı ayıramadığı 
neticesini gösteren haller karfısın• 
da. Romanyanın da, birlikte bu hu. 
susta yani Franaaya kartı müteka
bil mevkilerinin teabit ve tayini 
hakkında müdavelel efkar ede
cekleri de nazardan uzak tutulm~ 
maısı li.zımgelen bir keyfiyettir. 

Dr. Reşad Sagay 

Karadcnizde Mayn 
Knradentzde Mldyenln Sipka 

mevkiinde bir mayin görUlmü§tÜI\ 

Deniz Ticaı·et MildilrlilğO aHik&dat 
acente ve gemilere müteyakkız bu. 

nutmuştur. Neden soonra aklı ba~ı. lunulmaın için icap eden malQmatı 
na gelen kadın heyecanla polise baş vcrmiı;ıtfr. Serseri mayinin imhast 
vurmu§tur. Yapılan tahkikatta için icap eden tedbirler alınmakta:. 
tramvay vatmanı Suphinln çantayı dır. 

bularak Aksaray merkezine teslim .._•••••••••••••11ıııt. ettlği ö.ğrenilmi!JUr. Vatmanın bu , 

dürüst hareketi m mnunlyet uyan 

dırmı~ ur. Diplodls çanta mı bulduk. 
tan sonra sevirıclnden ağlamı.<Jtır. 

oto obll çarptı 
Cibalide Sivrlkoz mahallesinde 

MUezzln sokak 30 numarada oturan 
kömUrcU Mahmudun kızı Muall8 
dün lbrahim paşa caddesinden ge. 
çerken şoför Halidin idaresindeki 

2200 numaralı otomobilin sademesi. 
ne maruz kalını§ ve vücudunun ve 
yüzünün muhtelif yerlerinden yara. 
lanmıgtır. 

Şoför tutulmuş ve zabıtaca tah . 
kikata başlanmıştır. 

TAKViM 
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, Denlzbanktakl 
G.Frankonunbirlngiliz Y~.nl Kad~o 
Gazetesine Beyanatı M<~~~e~.~!~.h) 

Leh- Rumen Temasları 

Hükumet Donanması 

Tarafına Geçti 
İspanyol 

Franko 
---=-..,-=----

Kartaea radyosu bu sabah an
sızm verdiği bir haberde hilkümet 
filosunun isyan ederek General 
Franko'ya iltihak ettiğini bildir
mi~ ve biraz sonra şehir halkının ve 
sahil topraklarının da bu harekete 
iştirak ettikleri ve filonun biltun 
hükOmetçi gemilere beyaz bayrak 
çekmeleri için bir ultiınatom gön-ı 
derdiğini ilave etmitir. 

Londra: 5 (A. A.) - General 
Frank<>, Sunday Chroniele gazete
sinin Barselondaki muhabirine ver 
diği mülakatta İspanyol miletinin 
İtalya. ve Alm:anyaya karşı olan 
vaziyetini teyid etmiş ve demiştir 
kf: 

- Evvelil. şunu sarih bir suret
te söylemeliyim ki, ne İtalya ne 1 
de Almanya ne İspanyol toprak
lm'lnın herhangi bir kısmını, ne de 
İspanyada askeri üsler tesisini iste
n1emişlerdir. Almanya ve İtalya ile 
ıpanya 1spanyalılarındır" prensibini 
zaman altına alan anla~malaı·ı mü
zakere ettim. hpanyol toprakla -
rından bir karı:;; dahi herhangi bir 
~·abancı devletin hükmii ıaltma geç
miyecektir. '' 

Fakat saat 11.30 da radyo tek
rar hükCımetçilerin elinde oldu~u
nu. hükftmetçilerin şehri tekrar 
işgal ettiklerini ve temizleme hare
ketine de başladık! ıll'lnı bildit'-

miştir. 

NEGRIN ORDULARIN 
KUMANDASINI ALDI. 

Madrid: 5 (A. A.) -Bay Neg

General Franko sözlerine 
suretle devanı etmiştir: 

şu rin. merkez ve cenup ordularının 
şimdiki gurupunu feshederek bü
tün orduların kumandanlığını er
kanıharbiyenin yardımile şahsan 
deruhte etmeye kar~r vermi~tir. 
Bu karar çok mühimdir, zira Bay 
Negriıı bu suretle bütiln harekatın 
şefi olmakta ve baş kumandan Ge
neııal "Jose Miyaja" ın fevkine 
geçmektedir. Bu karar Bay Neg
riniıı daima müdafıı.a etmiş olduğu 
sonuna kadar mukavemet tezinin 
ifadesidir. Geçenlerde Başvekil, 
nazırlar meclisinde ordunun vazi
yetini takviye etmek fikrinde oldu
ğunu ve bu mabatla Aliblnte Vi
layetinde kalacağını söylemiş idi. 
Bundan başka mumaileyh 44. 45 
yaşındaki erkekleri terhis ed~rek J 

bunları lazım olan tarla işlerinde 
iRtihdam etmeye karar verm~tir. 

- Yeni f!-ipanya intikam ve 
kin mefhumlarını tanımıyacaktır 
ve bütün düııyanııı bunu anlaması 
elzemdir. Zira miisalemetsiz bir 
znf er, boş bir zafer olur. Dünyıa
nın ve bilhassa İngilterenin bunu 
anlamasına ihtiyacımız vardır. Ke
za İspanyada şimdiye kadar ıbize 
dUşman olanların dH bunu biJme
&ine ihtiyacımız vardır. Şimdi va
zifem, ülkümtizün onlarınki kadar 
samimi olduğunu ve biribirirnize 
karşı muhalif !->aflarda harbetmiş 
olmakla beraber ülkümüzün müş
terek olduffuna inandırmaktır. 
Dlinkü düşmanlanmız bizimle teş
riki mesai etmek i:ı1temedikleri tak
dirde, İspanya Avrupada kendisi
ne düşen mevkii bizzat kendi gay
retile elde edebilir. 
BİR ISPANYOL ŞEHRiNDE 

iSYAN 
Saint - Jean - de - luz: 5 (A. 

.A.) - D. N. B. bildiriyor: 

İtalyanlar Bir 
Harp Vukuunu 
Yakın Görüyor 

Roma, 5 (A.A.) - Bazı !ngiliz 
gazetelerinin beynelmilel siyasi va. 
r;aiyet hakkında gösterdikleri ( Nik
binlik) demokrasilerin bir taarrm; 
harbi hazırladıklarına ve artık si. 
lft.hlan muazzam bir şekil aldığı için 
bu harbin geclkmiyeceğine kani bu. 
lunan Giornale d'ttalia ga7..etesinde 
makus ı.ekilde tefsir edilmektedir. 

tngiİiz bütçeslııin 48,639,000,000 
lirete baliğ olduğunu kaydeden bu 
gazete, B. Chamberlain'in (Müza- ı 
kere yoluyle bar1ş) formulüniin 
(korkutma yoluyle barış) formülü
ne çevrilmekte gecikmiyeceğini kay_ 
dediyor ve diyor ki: 

Bir kaç ay zarfında harp depo. 
le.rı doldurulduğu için İngilizler se. 
sinin değişeceğine ve barış melodi
slle daha az ahenkli bir tınnet gös. 
tereceğine kat'i nazarla bakılabilir. 
Şimdi müphem bir nikbinlik dalgası 
görülmekte ise de, bu nikbinlik şüp. 
belidir. 
ANKARA HALKEViNlN FOTO. 

GRAF MUSABAKASI 
Ankara, (Hususi) - 1yi fotog. 

rafçılığın burada inkişafını göz ö
nünde tutan Ankara Halkevinin a
matörler arasında açmış olduğu fo_ 
\ograf müsabakası sanat severleri 
sevindirmiştir. Müsabaka 7 mart 
salı günü bitecektir. 

A.MlmtKANIN YENi HARP 
TAllStSATI 

Vaşington, 5 (A.A.) - B. Roo. 
sevelt, kongreden tank ve top mU. 
bayaası için 110 milyon dolarlık bir 
kredi ile Panama kanalı mmtaka
emda sahll tahkimatı için 6 buçu!t 
milyon dolarlık bir kredinin müsta. 
celen kabulünü istemiştir. 

Relsicilmhur bundan b~ka pilot 
talimi için 7,300,000 dolar istenıi3 
ve ileride Panamayı kanal mıntaka. 
81 harlclnde bir yolun in§ası için tah. 
iı::at istiyere!!ini bfJdtrmlştir. 

Katalonyuı hadiselerinde ya -
nrlık göstemıiş ve derhal merke
zi mıntakaya dönmüı;ı olan zabit
ler terfi edilmek Ruretile mtikafat
landırılmaktadır1ar. 

Lond.rada Bir 
Yangın Bombası 
Daha Bulundu 

Londra, 5 (A.A.) - Dün akşam 
24 saattenberi ikinci olmak üzere 
bir yangın bombası keşfedilmiştir. 
Bu bombayı Posta telgraf ve tele
fon memurları, Payitaht zabıtasının I 
yüksek memurlarından birine ait O

lan bir koli'de bulunmuştur. Eks. j 
JH'r erin mütalealarına göre, infilak 
takriben kolinin polis idaresine tes· 
limi sırasında vukun geleckti. tki 
polis hafiye:,ıi bu sabah Bukingam 1 

sarayına, parlamentoya, BaŞvekilin i 
ve Dahiliye Nazırının dairelerine ve 
ikametgahlarına gönduilmiş olan 
kolilerde taharriyat icra etmişlerdir. 

AbdUlt aUk Renda 
Çankırı da 

Çankırı, 5 (A.A.) - Müntehip. 
lerie temas için şehrimize gelmi§ o. 
lan Çankırı mebusu Abdülhalik Ren 
da. vilaye, parti ve belediyeyi z.i,ya. 
retten sonra Çocuk esirgeme kunı. 1 
munun tesis ettiği çocuk dispanse. 1 
rini ve süt damlasını gezmiş, halke. I 
vinde halk ve esnafla görüşerek on. 
!arın dileklerini dinlemiş, kendilen. 
le memleket işleri hakkında. konuş. 

muştur. 
Abdillhalik Renda bu teması 

hakkındaki intibalarını soran bir 
muhabirimize şunlan söylemiştir:: 

(Çruıkında blitiln memlekette 
olduğu gibi her zaman bulunduğu 
şekilde birlik, iman ve inan buldum. 
Halkla yaptığım konuşma, memle. 
kette gördüğüm man1.ara, bana_ bu 
kat'i intibaı verdi. Bu birlik ve ına. 
nış tezahürli, Çankırı hakkında her 
bengi bir ~y il§.vesine lüzum bırak
mamıştır zannederim.) 

YENİ YUGOSLAVYA 
BOTÇESt. 

Belgrad: 5 (A. A.) - Dün öğ· 
leden sonra bütçe, ilk okunmasını 
miltcakip 281 rey ile kabul edilmiş-
tir. . 

BGt·vlslerde delerll, ça11'kan, mllı
takfm memurlu yok muydu T Bu 
memurlar ı;ıfmdiye kadar devlet 
kapıBında hfzmet etmemişler rnf:Jl"
dlT 

İşte yeni kadronun tanziminde 
böyle topyekfin bazı senlslerln kal 
dınlmasıdır kf iş.in içinde taJJhio 
ci1vesine kurban gftlen vıa.tandaşlar 
bulundu~u kanaatini veriyor. 

Talihin cilvesi... Bu tAbir bizfm 
vicdanımızı susturabilecek bir nıa
na ifade etmez. Bu talihin cflvestnf 
bfz yaptık. Bunu yaparken sebep 
olnl.ılleceği ına~duriyetlerl dil~Un

mek ve ona meydan verm~mek va
zifesile mükellefiz. . 

Denizbank miles esesi bir ima-
ret değildi. Devletin hazinesinden 
hol bol paralar alıp maa~ namlle 
liiwmsuz memurLara da~1t.amaz

c11K. E~er Denizhıınkta lüzumsuz 
môlmtıriyetler varsn bunların kaldı
rı1ması 9.Jir vazff e idi. Binaenaleyh, 
DPnizbank niçin kadrosunu daralt
t! diye bir muahazeye kalkmak ak
lımızcfa.n geçmez. Fakıat devletin 
hazlnc.qini f~ı-af etmemek na..,ı1 bir 
vazife i~e vatandaşları sebep>1f7. ye
re açıkta bırakılmak t4' ciaha 

Gafenco Varşovada 
Çok İyi Karşılandı 
(Battarafı f inci aa~act.) zerinde ve Romanya ile. Polonyayı 

11usundak1 müşterek arzudur. B. yekdiğerlne bağlıyan uzvi :rabıtala. 
Beck ne B. Gafenoo arasında mev. rın sıklaşmıt olduku noktasında ıs
cut olan ve dUn akşamki nutuklar. rar etmektedir. Gazeteler, bilhassa 
da bahsedilen ~si mUnaaebetler Bay Gafencu ile Bay Bek arasında 
göril!Jlllelerl. kolaylaştıracaktır. samimt dostluğa l§aret etmeklı 

tRA'.f EDtLEN DOSTANE müttefiktirler. 
NUTUKLAR Dobry Vieczor yazıyor: 

Varşova, 5 (A.A.) - Bay Bek (Komşular arasında iktisa 
ile Bay Grenguvar Gaf enku, Polon. mevzular hakkında noktni nazar tc 
ya Harlcfye Nazın tarafından Ro. atisi, iktisadi meselelerin siyasi m 
men hariciye nazın uerefine verilen selelerle gitgide daha ziyade girif 
ziyafette teati etmi§ oldukları nu- bir hale gelmekte olmasından dÖla 
tuklarda Polonya.Romanya ittifakı. hali hazırda yapılacak en makul 1 

nı ve dostluğunu son derece medih tir.) 
ve sena etmişlerdir. Beck'ln Londra yahc 

Bay Bek bilhas~a demiştir ki: Londra, 5 (A.A.) _ Röyter 
(- Devletlerimizin hayati)' etine jansındaıı: 

olan imanımız bedbinliğin dalgaları. Bay Bck'in buraya yapacağı 
na karşt bir sed vlicude getirmekte. yahat esnasında müzakere edile 
dir. Bu iman beynelmilel siyasette başlıca meseleler, (Dantzig) 
hasıl olmuş olan değişiklikleri daha. mlistemlekat meseleleri olacakt 
bUylik bir sükun içinde nazarı dik- Bay Bek Dantzig'de fili komiserı 
katten geçirmemize ve onları teknik · ıpkası lehinde mütalca beyan ed 
bir mesele gibi derpiş etmemize me-ı cektir. Bu müatalea tngilizlerin nol 
dar olmaktadır.) tai nazarına tevafuk etmekte ise n 

Bay Gafencu vermiş olduğu ce. tsveçlilerin arzulal'tna muhaliftir. 
vapt.a ezcümle şöyle demiştir: 1 Malum olduğu veçhile İsveç ha. 

(- Diğer kom~u ve dost dev_ riciye nazırı Bay Richard Sancller 
letlerle de aramızda mi.işterek oldu. milletler cemiyeti tarafından Dant. 
ğunu anlamış olduğum mesai birli- · - · · · A zıg ışını ıhlfil edip etmemiş olduğu-

Buglin çıkardığımız memurlar ği arzumuzun, müşterek gayretleri na dair bir karar itasına memur e 
ol'ayR zorla gelmediler. Evvelden ile ve salih yolu ile Avrupa medenL dilmiş olan üçler komitesine dah'' 
bazı müesseseler vardı. Bunları yetinin selametini temin etmekle bulunmaktadır. Şu halde Lord Hali. 

mükellef olan her milletin hesaba f p 1 birle~tirdik. bir Denizbank yaptık. ax, o onyarun noktai nazarına va_ 

mlihim bir vazifedir. 

O muhtelif müesseselerde ~eneleı·- katmaya mecbur bulunduğu ve is_ kıf olduktan sonra üçler komitesin. 
tinad edebileceği mtihim bir amil d 

denberi ç.alı~mı$. hizmet etml~ de- olduğu kanaatindeviz.) e Ba~· Sandler ile vaziyeti tetkik 
ğ 1. f"f 1 d ş· 11 J. enebilecektir. 

er ı. a ı memur ar var ı. ımc LEH GAZETELRRINtN 
bunları Dcnizbankta bu kadar ka- Mt'TALEALARI Müstemlikeler meselesine gelin· 
labalığa lüzum yok ciiye perişan ce, İngilizler Polonyalılara arazi ter. 

VarE~oya, 5 (A.A.) - Romanya k' · d 
ede bilir miyiz? Şüp he.c:ıiz ki De- ını erpiş etmemekte yalnız mese-

hariciye nazin B. Gafencunun ziya. l yi · t'd • 
nizbı:ınk lrndro~unu yapanlar ya]- reti bütün gazeteleri nı~şgul etmek. e 

1
P ı aı maddelerin yeniden tev. 

nız o mlle~seseniıı muntazam işl!- tedir. Gazeteler mtittefikan Gafen- zii sahasında görilşmek ve ihtimal 
yebllme:-ıi fçin kafi bir kadro te..,hf- muhaceret meselesini de bu meyan. 

cu -~k telakisinin ehemm.iyeti u d .. k 
ti vazife~y]e ınükelleftiler. Açık- =~~~~~~~~~~~~~~~=a~ın=u=n~a~~;a~e~~~e;k~is~te~m~ek~te~~~·r~. 
ta kalacaklarrn vaziy~tini dfü~ün-

mek on1nra terettüp etmiyebilirdi. Çinlilerin 
Belki ~alahiyetleri hu kadar geniş 
df'ğildi. Fakat ortadu bir hak ve Muvaffakıyeti 
adalf'-t me::ıelesi vardır ki buna De-
nlzbank d0l!iJ9e devlet alak:H'lar- Hong_kong, 5 (A.A.j - Çin a-

jaruıı bildiriyor : 
olmak mecburiyetindedir. Hiç bir 
kahahatleri olmadan açıkta kalan Çin kıtalan Honan vilayetinin 
bıı 1 ~O mı>mnra. devlet memuri~Te- doğuımnda mühim yeni bir muvaf. 
tinde Mihdam edilmelerine mftni fakiyet daha kazanmışlardır. Tai. 

k:ı. ng ile Tonghu arasında 30 kilo 
bir vnzivetleri yok~a. bir işe tayin metrelik arazi Çinliler tarafından 
rd il ece k l0ri zamana kadın· hiç ol- işgal edilmiştir. Japonlar 3000 ölü 
ma7.~a ~·arım m:rnşlannı teı::viyede ve yaralı vermişlerdir. 
devam etmek en ba~it bir adalet İ· tNGILtz HAVA KUVVETi 
ca hıdır. On la ra ,·erilecek bu taz-
minat devlet hazine ini harap et-

Londra, 5 (A.A.) - Hava Na. 
zırı. 31 binden fazla gencin askeri 

mez. Fakat onlar icln be~ varasız ta yyareciliğe girmek i<~in anga.1·-
aylarca ve belki f!eneJerce i~ pe- 1 man ar imzalamış olduklarının, ma. 
~inrlc koflmak muhakkRk bir neri- mafih kayıt ve kalıul muamelesine 
~anlıktır Ye istiJıknk ke~bedilme- devam edildiğini, çünkü önUmüzdeki 
mi~ hir fplakPttir. ·h · sene ı tıyacının pek mühim olduğu. 

Hfüıeyin CaJ,id YAl.CJN nu beyan etmiştir. 
Nazır geçen haziran ayında Bav 

(Kingsley Wood) un yeniden 31 bi~ 
kişi bulunup kaydedilmesini talep 
etmiş olduğunu hatırlatmıştır. 

DUn geceki yangın 
Nuruo man ye . çindeki 

Koçunun çini fabrikasındaki 
talaşI~rın tutuşmasından gece 
saat üçte vangın çıkmış ve 
k~rcste d 0 posuna sİr"'yct ct
mışsrde vcti en itf ... iv .. t ~rahn
dan söndürülm ür. 

Bahçe kapı 
Yangını 

(BattarJ'lfı 1 inci aayfamızda ~ 
zıhanelerdeki masalarda bulunan 
mühim miktarda bono, çek ve di
ğer evrakın 8.kibetleri de meçbul
dilr. Yanan binaların içinde bulu _ 

nan kasalar biltiin saha tamamen 
so~uduktan ~onra açılabilecektir. 

Birçok alakadar tüccar bu kasala-

rın muhteviyatından endişe etmek
tedirler. Sigorta kummmyaları 

yıangımn çıktığı Atabek hanı ile ya
nındaki Kasantoplu hanından maa
da diğer han ve müesse elerin gör
müs oldukları zarar ve ziyanlıarı 
ödemcğe başlamışlardır. 

Yangının bu ule getirdiği haki
ki zarar ve ziyan enkaz altında 
bulunan kasalaı· açıldıktan sonııa 
anlaşılacaktır. 

Yangın hala devam etmekte ol
duğundan bu sahada bir itfaiye 
gurupu nöbet beklemekte ve ateş 
göriilcn yerlere su sıkmaktadır. . 

Memleketimizde ts Mart 

Marmara Fı'm Stiidıosunun 
Ç r ı mba 

akşamından 
it haren 

Çarşambl. 
akşamından 

itibaron Şair Mehrret Akifln ______ _.l ·irci büvük.vc şerefli mu aff kiyc'i 

l\ler~~!;~~ir1 M~!~~t Akifin Bu Stüdyoda evvelce Türkçeleştirilen Aşkın göz yaş
11

l·a-rın-da-n-so-nr_a .. 
eniştesi, Halet Arslangilin •babası ABOOLVEHAP ve LEYLA ·URAO'ın 
ve Feyzi Arslangilin kaynata~ı A- t 

l'if Hikmet Çobanoğlu diln irtihal • 
etmiştir. Cenazesi bugün Koska /kinci Bü "k 
caddesindeki evinden kaldırılarak YU · Şaheseri 
cenaze namazı öğle namazını mü- YAŞAS 
teakip Fatih camii şerifinde kılına- iN 
cıak ve Edirnekapıda merhum şair 

Akifin kabrinin yanında makbere- il·------· ş 
siude Allahın rahmetine tevdi edi- 15 Mart 
lecektir. Merhum hukuktan ve SUMER ve TA sı· 
Darülmuallimini aHyeden mezun Ç şamba Çarşamba 
idi. Birçok muallimliklerde bulun- akşamından Sinemaların a birden go"s erı ecektı'r ak amından 
muş, bir~ok güzide talebe yetişti~ itibaren itib r 

miştir. Mevta rahmet eyliye. iill••••••-----•-r:ıı:::mmmm:::zs'.!Eırlma::nn•ml 

tS art 

İhtisasa 
Riayetsizrk 

Aı;ıağıdaki ~atırları e•;velki g-ıJn 
kU gazetelerden birinden alıyorum 

(Anka.ra, 8 (Telefonla) - Da· 
biliye Sicil Ye 1\Juanıelılt Umurn 
MUdür mua.><inl Ilnlit Enıni~ et 1 
mum Müdür ınua,·irıllğiııe, Mali~ • 
Vekileti ~filli Emlak müdürltiğiin. 
den JIUsnli Emniyet dokuzmwıı 

sube müclürJüğünt', E11111iy<'t mil. 
fetfüti Nazmi Basın'" Ya~ın miL 
telıassıs nma\inliA"inc.... ta~ in e· 
dilmh;lenlir.) 

Bu tayin listesi, bizde muhtelif 
lere tayinler yapılırken ihtisasa 

1 atiycn ehemmiyet verilmediğıııi 

öslt'rmektcqir. Polislık, hele onları 
ı:iaz e eden emniyet amirlikleri hP • 

yden evvel uzun tcri.ibe sen lcrint> 
ütevakkıf bir meslektir. Bir incı n 

uıcak bu yoldan ilerliyerck iyi bir 
mniyet amiri olabilir. Hatta dah1 

ileri giderek diyebiliriz ki iyi bir em. 
niyet amiri olmak içn yüksek mck. 
tepten başka bir de hu::ıu i ihtisas 
mektebinden mezun olmak 18.zımdı't'. 

Bir adamın, çok dürüst, çok ça. 
lışkan, çok zeki, çok kabi1iyet11 ol. 
ması, onu bir meslekte mutlaka mu 
vaffak etmez. Muvaffak olmak için 
mutlaka ayııi zamanda o meslcltte 
çalı§rmş, tecrUbe sahibi olmuş ve o 
meslekin inceliklerini, hususiyetleri
ni öğrenmiş olması l!zımdır. Bu itL 
harla mesela Maliye Vekfı.leti milli 
emlak müdürHlğilnden Bay Hüsnil, 
ne kadar kabiliyetli ve yüksek me. 
ziyct sahibi olursa olsun bu, onun 
emniyet Amirliği gibi ihtisasa çok 
ihtiyaç olan bir meslekte muvaffak 
olacnğma delalet etmez. 

Ayni şeki1de emniyet mesleğin. 
de ihtisas yapmış bir başkası da ta. 
mamilc munmeH\tına bigane oldu
ğu Maliye mesleğinin yüksek bir 
mevkiinde muvaffak olamaz. tııA ki 
aradan bir kaç sene geçsin .. Aradan 
geçecek olan bu bir kaç sene de 
memleket hesabına kaybedilmiş yıL 
lardır. Hele bir memur, beş altı so. 
ne zarfında yekdiğerile hiç allkıı.cıt 
olmıyan bir kaç memuriyete tayin 
edilecek olursa ondan edilecek LqtL 
fade bUsbUtun azalır. 

Bu mühim nokta ha_l(kında na
zarı dikkati ce1bederim. 

MURAD SERTOOLU 
• • • 

Benimle görU5mek lsff}'lm oku. 
yucuma: 

llergUn ·öğleden sonra saat 2 ile 
4 arasında matbaada. beni görebilir. 
siniz. !I. S. 

Hasköy Tersa
nesinin Islahı 
İçin Bir Proje 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
bu günlerde neticelenmek üzeredir. 
tngilt.~ye sipariş edilmesi dilşilnll. 
len bu vapurlar için 1ngiltereden 
yapılan kredinin 10 milyon llrası 
aynlmıştı. 

tşittiğimize göre Vekalet bu 10 
milyon liradan başka bir şekilde is. 
tifade etmeyi düşünmektedir. Ev. 
velce inşa edilmesi düşUnUleıı ve bu 
~rada bazı tetkikler yapılarak pro. 
JCler hazırlanan Hasköy tersanel~
rlnin ihyası düşünülmektedir. 

Bu tersanelerin 1ngiltereye ıs.. 
marlanacak gemilerin tonajında ge. 
miler yapılabilmesi için beş milyon 
lira sarfedilmesi kafi görlliınckte. 
dir. Bu suretle 10 mHyon Uralık talı. 
sisatın be~ milyonu tersanelerin ku
rulmnsına sarfodilmiş olacak ve ge. 
riye kalan para ile de 5 bin tonluk 
gemiler yapılabilecektir. 

Aynyeten Türkiyedeki amele ü. 
curatı İngiltere ve Avrupanın diğer 
mem~ekctlerine nazaran daha ucu:ı: 
oldugundan gemilerin daha ucuza 
mal olacağı da tabiidir. Böylelikle 
bir tersane sahibi olacağımız gibi 
ihtiyacımız olan gemileri kendimiz 
yapabilecek ve bu suretle paramız 
da dahilde kalmıs olacaktır. 

Esasen Almanyada fnı:ıa edilen 
ve bir lnsmı da yapılmakta olan va. 
purlarla ihtiyacımız az çok temin 
edilmiş olacak ve terc;aneleıin ta. 
marnlanmasma kadar vaziyet id:ı.re 
edilebilecektir. Vekfiletin ·yakında 
bu hususta bir karar vermesi bek
lenmektedir. 



-·-. 
43lnlerce 8elle evvel (Ninova) 

eeJırinde Susana isminde bir kız var 
dı. Susana Ninovanm en RDginlerin
clen birinin kızı idi. Fakat Jdlçilkten. 
'-1 fena kalpli bir tlvey anne elinda 
bldığuıdan mesut olamıyordu. Bu 
bdm $UB&naya daima kaba mua
mele eder, ona evin en ağır illerini 
gördtlrtlrdn. Yırtık, kirli esvaplar 
giydjrjr, sabahtan akşatna kadar 
mutbütan dJpn Çlkartmazdı. Ça 
naldan temizletir, çamaşırlan yıka. 
Wdı. 

Bmnmla beraber Susana her g0n 
prip bir eevinç ve neee ne~ 
jl llir Ud AlriJr .. olUrdu. 0 da: öğ
le )eiDlıll icla ocakta lriyiuyan ten· 
......... pliyonnut gibi: 

KOçök kıs, kflçGk kıs dinl&-
Bi. Sam ve eebat kUrt&racak seni 

Diyen bir .. duymuaydı. o -
- Saananm 80lluıa d1aclakJarm. 
~1::: b& ıe-.Gin t6rQllrda • 

.ma Pldlll tarafa çevirir; 
W.DlftJl kendine lüan ve tebee.. 
... edm .... bir §llbn ... lidııle 
ı&'Qıdtl. Ona daha dikkatle bak. 
.. için biıu yaklqbğı Yaldt ... 
....,ı eül bdnde buludu • .Kallli-
118 prlp bir aevinç veren bu halin 
tmirile daJğm bir iki dakika geçir
IMClen eberiJa tencere tapr, o ... 
nda c"'"" .,,....,. de gn. 
... dQü,...U. .. 

Nilıa,.,t, •valb S...•mp malı. 
- oldulG glD18ıA1eli 1ıfil pıai: 

Nfnova hflldlmdan biiyUk bir u
terclm. dlmnfttttl Şehrin muhtelif 

GUrbUz Yavrular 

Mart Ayı Bulmacası 

A71 ile Ta'ff&D karclet At oyunu oynuyorlar. Blt]bald b11 re.imde 
aç tıane uhfcf Atla ltlr tane de Köpek gfzlenmiftir. Bu ~ Atla 1dr ta
ne Köpeif bulabilir mlmbds'I Sis bu resmi kesip aç AWa Köpefl bo:ya-
7JD1Z ve "Yeni Sabah Gueteai Bilmece Jlemurlutuna" aönderlnfs. 
ı'alihhıiz varsa dzel ve t.erbfynt ldr hediye kazanırsınız. Bilmece 
•ftJduplarmı11 •cık dnderlnenis (80)' paralık pom pulu kati pUr. 

.. 

11 - SeJdifeldr, tik ok1ll (~) No. 
Ahmet Erllay. 12 - Brclll ._ .... 
Cll ilkokul <=-> Ho. Kelek ..... 
13 - Şipane,.... 1....., pııl
desi (28) No. da Leon Bama. 14. 
- Buna, Erkek ... <•> No. 
Fe1Ci Y8cel. 11 - Kalatp. Pırat 
ilkokulu tt> No. A. ~ 11..., ... 
tanbat. tih •> IDd UJroJmt (m> 
No. Yakup Bodancı. 17 - guJa, 
Zafer okulu (897) No. Zeki Oüa. 
18 - Çine, birinci okul (280) No. 
tbrahim Şan. 19 - Beyı>tlu (9) ma. 
cu ilk mektep lllD1f (8-A} Orhaa 
Akman 20 - RaJdarpata Jl8fJlıl 
(718) No. l'ethl Erdmı, 21 - Ça. 
naklrale, Bayramiç, ı.mıt zafer mı 
okulu (10) No. Ram 1 .. m p -
G8111'1e Vf9.'1 llDll-otulu (llJ No. 
H. Erçat 28 - Beykoz (&O) lntl ilk
okul (111) No. Doğan Ereın. 2f -
Kayaerl Uae. 1. C. ele (t87) No. klj. 
gln ÇeUtten. 25 - Hareke .._.. 
cat fabrUra8I untral meman J'I& 

- Deınlrb-.. 
.. 111111 1'8111 bmllfs 

28 - KaragtbnrUk, (27) inal o.. 
kul (881) Ne. Taıgut ot-ftrk. rı 
- Ankara AlbQrak ilk ebl1I (19') 
No. Dem CebeciollL S - s.11. 
k6ı Raa ,... Ç8llll8 caddeli (iM) 
No. Lenu DemlrlroL 29 - Pupl. 
ta Dumlupmar ,atı okulu D b 

5 i-
nam. 80 - Çorlu 8çlncl okul (116} 
No. BaiıOae Erpnıe. 81 Çenm. 
ı.tDdAI okulu ("8) No. &ki .t.m.Y
dm. 32 - ADJÜI bi8ar Mit lat 

20 No. Nefide. D - BabMJ 
Bes fürilrua dokuma • •• 
(1888) No. Ymaf Aknı. M - ile.. 
JlmVe, lerlf kuyu 80kat (21.) JJo. 
8aJaab. 81 - Saınmm, 19....,. ... 
halle8l mepıutlye llObk (1) .. 
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Cihan Harbınde Yendi Gayri Federeler Muhteliti 
Ol&Ştlğlm yerler TamşıvarlaO-Oberabere kaldı 

Karlar Altında Bir Ay Devam 
Eden Bir Y ol~uluk 

•Cihan Harbinde Uhteme Ver~len yazifeler 
Beni Muhasım Bulunduğumuz Uç Büyük 

Devlet Ordularile Çarpıştırmış Oldu General l'\.aztm 
Karabekir 1918 

y:bnda 

KARADEDft 

~-

Cihan Harbinde, Oolaş.bğım Yerler : 

İstanbul - Halep - Bağdat, Bağdat- Halep - İstanbul, Şile - İstanbul· Çanakkale. Çanak .. kale
İstanbul, Istanbul-Halep • Musul - Bağd~t, Bağdat - Küttllemar~ v~ Hlnikı~ ~ıntakalar~, Bagd~t
Musul _ Adana, Adana - Halep - Diyarıbekir :~ Lıca, L~ca - Bıtlıı .- Vangol~ - Lıca -. Sı!~an - Surd 

t k 1 S .. rd _ Silvan - Diyarıbekir - Elazıg - Refahıy - Suşehrı, Suşehrı - Refahıye - Kem:ıh-
mın a a arı, ıı T b . T b . N h . G" ö K 
E 

· E Kars - Gümrü - Nahc~van - e rız, e nz • a cıvan • &mr - ars -rzmcan - nurum - . .. 
Ahısha _ Batum - İstacbul, İstanhul - Trabzon - Erzurum - Kars - Gfimru. 

BAŞLANGIÇ 
Cihan Harbi hakkındaki üç ciltlik eserimin. 

yakında basılacak olan "Harbi nasıl idare .. et~ik?" 
başlıklı üçi.incli cildine - hacmini fazlı:ı. buyutme
mck için Şarktaki ileri harekfitımı?.ı -~tsaca _yaz
dım. Fakat bu harekatın tafsilfıtlıca 1bılınmesı, tt~
ribimiz için olduğu kad•ar yetişmekte_ ol~ı~ gençlerı
miz ve umumiyetle milli terbiyemız ıçın de çok 
f ... yodalı olduğundan bunları da "Erzincan ve E:
zurumun kurtuluşu" , "Sarıkamış, Kars ve ~te"'::• 
a.dlarile ayrıca birer kitap halinde neşretıneyı mu
nasip gördüm. 

Cihan Harbi hakkındaki eserimin üçimcü cil-
dinde tafsilli.tile görüleceği veçhile, kuvvei ~ef eriye 
kumandanlığiyle İstanbuldan ayrıldıktan sonra 
k vvei seferiye mi "Halep,, de toplamıştım. Bağdat 

Uu · d n trana hareket edeceğim sırada, Sarıka-zerm e d . .1 nuş felaketi dolayısiyle üçüncü or u. emrıne verı -

d . F k t b "rahk Irak ve havalısi kumandanı 
un. a a u .. • ld v d 

Süleyman Ae.keri Bey yaralanmış 0 u~un a; 
"Kumandayı almak üzere Bağdada hareket emr • 
:ni aldım ve bu suretle kuvvei sef eriyemden ayrıl
mış oldum. Posta nrabasile ve geceli gündilzl~ ~e
vam eden seıi bir yolculukla Bağdada yetıştım. 
Ancak o emirden vazgeçilmiş! Yeni bir emirle İs
tanb\lla çıağnldım: (Kartal • endik - Yakacık) 
mıntakasında bulunan ve karargahı Kartald~ olan 
on dördilncU fırkanın kumandanlığına tayin olun
dum. Marmara ile - Şile civarında • Karadeniz 
sahillerinin tahkimi işini bitirdikten ve birka~ ma
nevre de Y!fiptıktan soma kolordumuzla Lülebur
gaz iizerinden Çanakkale cephesine sevkohınduk. 
Grevizderede Fransızlara karşı fırkamla üç bu 
çuk ay müdafaada .bulundum. Buradan lstanbul
daki birinci ordu erkanıhar.biye reisliğ-ine ahıı.--

}
. dım; ıaz sonra Galiçyaya gid~ce.k ordunun erkanı
harbiye reisliğine tayin olundum. Fakat - <> sefer 
hakkındaki noktai nazarım dolayısiyle • bundan 
vazgeçildi; Iraktaki aJbneı ordu. kumandanlıi-ına 
tayin olunan müşir Fon Dergolçün erkanıharbiye 
reisi olarak Ira.ka ıönderildim. F<>n Der~lçün ve
fatından ıonra '19 Xdtfl1e:ın.ar.eırlıı lllkutulldan as 

önce orayı rnuha~ara vazifesi de üzerinde bulu
nun on sekizinci kolordu kumttndanlığına tayin o
lundum. Bir buçı.tk yıl kadar Irak cephesindeki va
zifelerimi yaptıktı.ln sonra 1stanbulda yeni bir va
zi feyc tayin olunmak üzere merkezden istenildim. 
Arn.:ak İstanbula giderken Adaııadan geıi çevrile
rek Diyaruekirdeki ikinci ordunun, merkezi Licede 
'bulunan ikinci kolordu kumandanlığına naklolun
dum. Bir yıla yakın (Van gölü - .J.luş - Çapakçur) 
cephesinde bulundum. Rus ordularının Bolşeviklik 
darlbe:.ıile sar:;ılması üzerine l{;afkas cephesinin 
sağ cenahında bulun~n ikinci kolordu kumandan
lığından Erzincan karşısındaki birinci Kafkas kol
ordusu kumandanlığına geçirildim. İşte "Erzincan 
ve Erzurumun kurtuluşu,, başlıklı eserime mevzu 
teşkil eden hadiseler, bu noktadan başlar. 

Cihan Harbinde u hdemo verilen vazifeler; 
beni muhasım bulunduğumuz i.iç büyük devlet or
dularile çarp:ıştırmış oldu: Çanakkalede Fransız
larla,· Irakta İngilizlerle, Kafkas cephesinde. de 
Ruslarla karşı karşıya bulundum, yine ayni harp 
içinde aldığım vazifeler dolayısiyle pek uzun me
safelerde katettim. (Harita - 1) 

* Cihan Harbinde elimizde 1 :200.000 metre 
mikyıasındaki haritamız vardı. Eserin o haritadan 
takibi şüphesiz harekatın inkişafını ve arazinin 
vaziyetini kavramak bakımından daha faydalıdır. 
Bununla beraber, bilhas:'!a ellerinde böyle bir ha
rita bulunrnıyıa.nlar için icap eden krokiler de ko
ıııu·ıtk mütale-a ve takip kolaylaştırmışhr. 

Erzincan ve Erzurumun Kurtuıusu 
Karlar içinde ~·~ 1!-Y Yolculuk 
Kafkas cephesinde lkı~cı kolordu kumanda· 

. . K ·lY'ahım, Silvan da bulunuyordu. K-01-
nı ıdım. arala y .. 1 .. .. d f a etti°'i cephe, an go u cenup 
ordunun mu a a e p ı ·k 

. Bitlis _ Muş _ Murad ç.ayı - a u şaı ı-
mmtakası. . . . C hemin harit:ı me-

k d . niş hır saha ıdı. ep 
na ~ aı ~e . h (25o) kilometre karlar 1 u-

. safesı, kei'!ırsız em~ . . . ıkıntılar'!" . 
tuyordu • .Arızaları, gırıntı ' e ç. . . 
ıafe., iki mislln.e J.&kıtı yükselebı lırdı. (Devamı ,._. 

"Namağlôp,, Matbuat Takımı Beyoğluspora Yeni di 
lki maç ya.pmak Uzere şehrimize 

gelmiş olan Ankara muhteliti dün i- J : 
kinci maçını zayıf bir surette teşkil 
edilen İstanbul muhtelitile yaptı ve 
3.1 mağlflp oldu. 

Evvelki gün güzel ve enerjik bh• 
oyunla tstanbulu yenmeğe muvaf. 
fak olan Ankaralılar dün kendileri. 
ne nazaran daha (!.üzgün ve daha; 
teknik bir oyun çtkara.n İstanbullu. 
lann karşısında bütiln enerjilerini 
sarfettikleri halde mağlup olmak· 
tan kurtulamadılar. 

Saat tam 15 te başhyan oyunu 
hakem Ahmet Adem idare ediyor. 
du. lki muhtelit sahaya §()yle birer 
kadro ile çıktılar: 

lstanbul takımı: 
Mehmet Ali; HUsnU, Lütfi; Mu. 

sa, Aytan, Yusuf; Necdet, Naci, 
Buduri, Şeref, Diran. 

Ankara. takımı iae: 
Necdet; Nuri, Ali Riza; Keşfi, 

Hasan., Nusrat; Hamdi, Ha~, 
GUndtiz, Fikret, Abdill. 

Kale intihabım Ankarahlar ka. 
zandığı i~in İstanbul muhteliti kuv. 
vetli esmekte olan rUzgarm altına 

dü~milştti. tık İstanbul akını Anka
ra defansında kesildi. Bundan son. 
rn solaçık1arı vasıtasile gttzel bir 

, 
___ _._. __ '"'""_J 

Alaıeara İstanbul ma~ ı .ıa Ankara kaltcislııin bir kurtar ııı 

ve İstanbul takımı da hücumlara 
başlıyor. Ancak müdafaa ve forvet 
hattının teknik oyununa mukabıl 

takımın sağ ve sol haf bekleri ta
mamen aksıyordu. 

Bilhassa Musa hasımlardan kes. 

il 

tiği toplan tekrar ayaklanna atmalı 
içiu lde~ inat ediyordu. 25 inci da.. 
kık.ada merkezden inkişaf eden bir 
İstanbul hücumunda şahsi bir gay. 
retle topu hasım kalesine kadar ge. 

(Sonu 7 nci aayfada) 

81 

Askeri Spor Kaynaklanmızda 
~:::~::aC:~u tstanbul kalesine Kuleli- Mal epe - Bursa Deniz Liseleri Arasında · 

Dakikalar ilerledikçe tsta.nbul Yapılan Boks ve Güreş Birincilikleri 
muhteliti rtizgar altında olduğu hal. 
de oyuna mütevazin bir cereyan ver 
rneğe muvaffak olmuştu. Karşılıklı 
bir surette yapılan hücumlar ara. 
sında Buduri Naciden aldığı bir pa_ 
sı gayet güzel bir şüt1e sekizinci da
kikada Ankara ağlarına taktı. 

Hiç beklenmiyen bir dakikada 
yedikleri bu gol Ankaralıları hare. 
kete getirdi. Ve bUttin takım atılgan 
ve enerjik hamlelerle İstanbul kale. 
sini zorlamağa başladılar. Onuncu 
dakikada Rantrahaf Uasnnın sıkı bir 
şütünü Mehmet Ali kornere atarak 
kurtardı. Çekikn korner hiç bir ne. 
tice vermedi. 

Kuvvetle esmekte olan rüzgarı 
arkaların:ı alan Ankaralılar dakika.. 
lar ilerledikçe hücumlarını artırıyor 
lar ve her an için İstanbul kal•'Sine 
daha tehlikeli oluyorlardı. Nihayet 
bu hücumlardan birinde LUtfiniıı 

hatasından istifade eden Ankara 
solaCJğı topu gayet ml~-:;ait bir va. 
zivct~c bulunan üç Ankara ortasına 
gönderdi. Ankara takımının sol in. 
sayt mevkiinde bulunan Haşim dt
şüt kadar sıkı attığı bir kafa vuru. 
şile Ankaranm beraberlik sayıı-;ını 

çıkardı. Bir dakika sonra yapılan i. 
kinci bir hücumda Ankara solaçığı
nın 15 metredE'n çektiği sıkı bir şii. 
tü kale direkleri kurtardı. tstanbul 
kalesi önünde mıhlanan top bir tür. 
lü uzaklaştırılamıyor. Bilhassa kııv. 
vetıc esmekte olan rüzgara karşı 
mildafaa fazla gayret sarfediyordu. 

Yine bu dakikalarda Ankara sağ 
içinin kuvvetli bir ştltUnU Mehmet 
Ali kornere atarak bertaraf ediyor. 

Bu tehlikeler geçtikten sonra a.. 
mdaki tevazün tekrar teala ediliyol" 

Birincilikleri yapılmamış olan 
988 - 939 boks ve güreş müsabaka~ 
larına Maltepe Askeri liseırinde, 

Deniz, Maltepe, Kuleli ve Bursa 
Askeri liseleri .sporcularının iştira
.kile başlanmıştır. 

Milsabakalaııa mektep mÜdür
leri, muallim ve subaylar her mek
tepten gelen kalabalık bir talebe 
kütlesi önünde oynanmış şu netice
ler elde edilmi~r. 

Güret: 
56 kilo: Fehmi (K.) Ne.cdet 

(M) i 1 dakikada tuşla. Halit (B) 
Denize hükmen galip. 

61 Kiloı • 
Ahmet (M), Esat (K) ı 8,10 da 

kikada. Sungur (D), Halit (B) gl 
6.5 dakikada tuşla .. 

66 Kiloda: 
Kemal (K), Nez.ihi (:M) i sayı 

he.sabile, T.lrık (D) Faile (K)ı 4,5 
dakikada. 

72 Kilo: 
İl an (K), Ercümend (DJ i 9 

dakikada tuşlıa.. Mustafa (B), Ziya 
(i\II) lıJ clakikadatuşla. 

79 kiloı 
Hasan (K), Nejad (M) i 8 dıa.ki

karla. Necmi (D), Ahmet (B) i 15 
dakikada tuş1a. 

87 Kilo: 
Osman (K), Mustafa (B) yı 

1.45 d1akikada. Abdurrahman (M) 
f'·ıfcr (D) i 4 dakikada. nıağlüp 
ettf. 

kanı Darüşşafaka lisesi muaUimle. 
rinden Bay Muhsinin başkanlığı aL 
tında boksör Selaminin de dahil ı.u.
lunduğu bir hakem heyeti tarafıa. 
dan idare edilen müsabakalarda a. 
lman neticeler şun1ardır . 

(Sonu 7 inci sayfada) 

118 88 rıg 

Kır Koşusu 
Birinciliği 

--·-~ TUrklye bJrlncillklerlne 
Artan, HUseyln ve 

Maksut gidecek 

lstanbul kır kotusu birincilijinl 
kazanan Rıza Maksut monitBr 

Naili ile beraber 

. 

Askeri liseler boks maçlannıı. 
dUn başlanmıştır. Mevsimin son iki kır k()fMeu 

Beyoğlu Haıkevi s k 1 b dün saıbah Şişli sırtlarında ~pıldı. 
por 0 u aş. Şiddetli rüzgara rağmen iyi dere-

celer elde edildi. 
3000 metrede bu son mevmmd-e 

gitgide gfizel bir form tutan Ha,.. 
darpaşalı Abdullah ile Demil' spo
run genç koşucusu Hüseyin k~ük 
Atıl arasında bidayetten itibaren 
bir çekişme ~eklinde cereyan edeo 
miisabakıa şu teknik neticeyi ver .. 
miştir: 

l inci Abdullah Haydarpaşn )1.. 
sesi. 

2 inci s"uren Yeni Kurtulu~ 
3 Uncu Hüseyin Kliçükatıı De. 

mi~por. 

4 üncü Eli B. H. E. 
5 inci Necmi Deniz lisesi. 

TamşıYar gayri federeler muhteliti maçından bir intıba 
6 ıncı Gazi Haydarpaşa llstısı • 

.(Soau 1 inci sayfada) 
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R Türk Karakterine Yapıla 
Taarruza Cevaplar 

Ltaabul - Ankara Askeri spor ır &Of USU ınnc ••• Tan pzetesinde bundan bir J ker.iya Sertelin başmakalesini. oku- Tan ~· hatırlatmak: 
IS U (...,t.Nlı 1 IMi .ula~ mt1dclet evvel iDtilar .S,n .bir yazı dafum wnan ben de bqoklan ai- isteriz ki ull mnzma •••le ıı.,. .. 
Bq tarafı 5 IDci llQfada) kayhklanmı~ Takma itibarile .-ticel•• baa Avrapa nwn'*'&lbıde tah- bl •yazık,. dedim. Bu kadar mas- line kopa ~t b•1nmmdan ec-

tiren Şeref topu llOlaçlk DlraD& P' Bil taraf& 15 IDel •Jfada) 1 tnef Hayd'&t'Pa,a liMI( sil eden ftrk em coJı lala TUrkllk- af ihtiyar ettikt.en, memlekete fay nebi ideolojilere 6eir olarak Q.J .. 
çlrlyor. Diran c1a h1t mnalmadık blr il Jllloda: a tMI Dai• lfae81. . lerinl bybettWerinl iddia edlyol-- dah birer unsur olarak yetf.fmeleri bettijinald ~ ~ • 
.,....,. pi ~ tütfit IPkı Bur•M :At it, Kv'tılw JtL ı beti Yeni ı:mtuı.... du. Mllll davalarda çok baeıaa olan husunda h«' tttrltt fedak&rlıta kat- bqfln ~ lciae d6n1lp 
1* il* aiBcl llt_,.. follal ilk&- Jlılda. 4 1ne1 San'at M•kt.ebt. guetemiz TUırk .leOiye ve braktai. laurak lllld.t lıarfdm Pnderdi - de ~~k plduklan P. 
n-. Ve birinct devre JwvıhJdı hti. • ..... : v ne eilrUlmek Jstıeııen bu lebJi der ~ -ıer demek mem.leket.A! rl bulam&JDK mretrle f*af ~ 

.T- -•'-~ ft-'- .. • 1 iDd B. 1. ... - -~ .__,.. L ı-..a;. 
cümlar arum4a bu Mtloe De - Bm•h 8lrMD, ..--r 1 mcı Haydarp8'A lı.esl. hat reddetmıetl. Yurdun her tara- Jıer tf1rlf1 baiWıklanıu unutara.k mlz pnçler ...-a çoa. w-~ • 
~or. din TJJal'L KaJeUdm Dlua, llllte- Ankara,,a Terkiye biı4neflfkle- tından •1dlfmmı '" ıdltttn1annmm yabancı ideolojilere kapılıyor ve dır. Tan'a 8lt:alalar doluu JUi JU 

allMI ..,_ pMt.l Sedada. rint ttf;irak e4heek olan ı.tanbnl tmkAıuınııta-~ mmk w lıiç sıkılmadan me&&ll Almanya- dıran ve trft4;Ulf tahrOt eden tip 
Bu~ Ankara takmD huı tn kiloda: Kros takımının aeçüm.t ve bölre kısmm• nepedebildJğjM mektup. ıua munftüf,.cini ~ce elle- !birinci tiptir. Tan b8f11Ulharrlri ._ 

.ılelililrlAtw yaparak cıktı. ı.tan. Kuleliden Şefik, MaltepedeD. lb birincilerinin tayini için yapılan lar da davamızda nekadar haldı ot rinf hav.a7a kaldır.arak "kurtulduk deee, mi111yet ideoloji e milli f't-
bul takJmı ayni kadroyu muhafaz;. rahime. Bureadan Kenan, Denls Ji. eooo metrelik koşu ~ok lleyecaalı &aıw-m isbat edell m ~ 'ftllll_ harp sanayiinin yüzde altmışını kir bakunmdan kaybettifiml Y. 
ectiıwdu- Birillei deneyi rlCida wtnden Sadiye. o,"'ıı. Blriblrtne 1cuvvetH ataklar .kaJINw. ,.er &ltm& nakletmltler artık kork- lediği gen~leri isbat etmek ~eebu-
~ AakanhlanD IMilAP ola· et ldlo4a: 141 lb Esasen pzetesbıde bu gafı 1• mıyoııız.. diyecek kadar ileriyt! riyetindedir. Abi takilirde biz k\ı>. 
rak bitirmesi bu devrede sayı adedi. Borsadan Nadir, Malt;epeden 11. J'&pan Maksud., Artan, ra.hfm v• pan satın refikası, kocasının koca- P:l17orlar. Memleket hesabına n.e dieine sonram.kta dnam edeceğiz 
~ hayli artacaiı hJadn1 veriyor. hana.. KulelideD. eabaıl, DeDS ~ Hüseyin koşuyu tsnde bitirmeye mu man pfım tamir etmek için iki yazı hazin bir netice dedim üzüldüm. 1 - Mevzuu ntçin deRi$tiıdi• 
ctu. Oyunun Dk daktka.lardaki cere. sinden Servete. vaffak oldular. neşretti. Bunlardan biri, koca.sının Biricik teselliyi inanmak istemedi- niz. Ortada mademki bir hakik 
yam da bunu gösteriyordu. Fak~t 66 klJoda: . T~ neticeler tımlardırı kendi davasını haklı göstermek için ğim bu havadisin üzerinde günler- yo1'tu niçin ve ne mal<satla en a-
bu tabminJer h1ç te Dmit edildiği gı. Kuleliden °Rltadt Deniz llselin· Birinci Rıza Maksud G. S. uydurup gueteıshıe koyduğu btr k&. dir .beni terketmiyen bir "acaba,, ziz varlığımıza çamur sıçr k 
bi çıkmadı ve ilk on dakikada müs- den Efdala. Bursadu thl&n, Malte- 2 inci Hüseyin Albayraktar ri mektabuD& erteli glhlö '9erdiği da buldum. ist.ediniz? 
tesna devre nihayete kadar ~k~ peden Yavuza. Demir ~r cevaptır. İkincisi de evvelki gin. Birgfln aonrald Yeni Sabah benim Anka•: 
.m hlldmlyetl altında cereyan ettı. 'J2 klloda: B Oncü Artan B. J. K. kendi stttununda yazdığı bir yaza.. gibi birçoldannın hissiyatına t.ercO- Necmeddhı Veyei AJmel 

Devrenin bqlamulle tııtanbullu. Kuleliden Muzaffer, Deniz ll8e- 4 üncü lbrahim G. S. dır. Bu yazıda kocasının billperv,.a man oldu. Bunu şuurlu Tilrk genç- .. Muteber gazetenizin 27-2-989 
r.r Ankara kalesine sarktılar. An. sinden Afife. lılaltepedaı Baydar, 15 inci Recep B. J. K. bötftn ftrk gençllğtne t~ ve Hlinfn ..ı takip etti. Fakat gfln- tarihli nilshasının ilk sayfasındaki 
kara miidafaasmm falsolu bir w. Bursada Nibada. 8 ıncı Sulhf Kasımpaşa. ,Uzlerce misaline tahlt olduğunu j.. I• •eçtikçe kafamdaki acabalar (Tan) a karşı yazınızda verilen 
rette iade ettill top ı.tuıbul forvet- 79 kiloda: Takım ltibarne netlcewf Ji.n ettiği ( JıODiyClnt kaybetme ) blriblrlni kovaladL Tatmin olama- müsaadeyi nimet b'lerek bu h111111s-
lerinin ayaklarında bir müddet do. Kuleliden Hayri, Den~en Necllbe ı inci Galatasaray Mdisesfnf t.evll J'Ollu. "Bazı gençler dun. Kobakkak ki birçokhln da ta.ki mftphed&lerimf, fikirlerim( 
Jqb ve a.ntn.for Buduri 10 met- Bursadan Ahmet, Mattepeden Ka. 1 bıel B. l. ıc:. telkin altında bozulmqlardn'' benim lfbi tatmin olaqıadılar. Zi ·:ı 

1 
kısaca arzedeyfm: 

nde kaleci De kaqılaetığı halde U>- yaya galip gelmişlerdir. B Unc1l Kuımpa"a.. demektedir. Tan gazetesi ayn bir 70lda yürii Mefl'Utlyet devrimiZde 
pu avuta atarak muhakkak bir sa. 00reş müsabakalarının finali bu 4 tll)CG " Elhaeıl biz tarziyeyi kendisin- mektedfr. Asıl mevzu muallAk idim. Ozamankf inkıl&bımızm en 
Yl71 kaçardı. gnn, boks müsabakalarının finali ya ~,..,...,vv-.A/'o.l'VVVV'~~...,..,,."""-..~ den istedik. Onun yerine ka.rıal ver_ kalmış bir vaziyettedir. Bir knc: bftytık faydası (Osm.anl~) yavru;J~ 

Bir dakia IOnr& sola~ılt Diranın nn yapılacaktır. d1. Kendisi muannid&ne sük:Utuna bakişfyle me.eeleyf şöylece hula<:a nnm TOrk oldu.tunu bılmeleridir. 
lllri1kJecUği bir hüeumda Şeref be- Voleybold• H•yderpa1.. Kiiçük Spar haberleri muhafaza ediyor. edebiliriz: Abbastıer tarihini pşaala~dıraa 
tlnei dakikada ı.tan'bulun iiç1lncü MUhendl•I yendi Halbuld biz ondan hiç oJmar- Zekeriya eertelin ilk başmaka- Bermeld~ Haçhlar sefen:al A.. 
goltlntı çıkardı. Devrenin bu da.ki. Halkevinin koymuş olduğu kupa * !stanbal Beden Terbfyeısf hatamıı mertçe itiraf etmesini bek. lesinde teferruıat ve kelime kalalba- nadolOY'a 7a~n Kılıpn. 
bJannda tstanbul tamaznm bilim, 1gtn yapılan Toleybol mtısabakaJan. direktörUltö din akşam Ankara Uyorduk. • hlı bir tarafa bırakıhna elde awç lanlirm, koca Jlimar Sinanlarua 
Mğ taraftan yapdan ild höcum da mn dMfnali dfin Haydarpaşa li- ınuhtelttf-reftne NMotftfde bir zi- Türk geneJijtnin ve Ttirk mti.. t.a kalan hakikat •udur: Amerika TOrk oldufunu *8nmlftlk. Atla. 
Necdet ve .Naci birer pi daha b. eeetıe Mühendis takımı arasında ya. yafet 'Ve~fştir. nevverierinhı-~ reddetti. ya, Rusyaya, Al~anyaya şura. dolu ve Rumeli topralttanıfttt T'lrk 
pnyorlar. lS had dılrfke.du 80DI'& p1ıml ve Hay4arpqamn galebeeile * Galata8 aray yüksek muraka- li bu çirkin iftira etrafmdaki n... lıurav.a k aca hudutlanmız harici kanile yoğrulduiunll oldulıp 
tstanbul taJnmında yorgunluk ali. ·Mtfeetenmiştir. be heyeti toplantısı ekseriyet olım- riyatımızı aşağıda okuyacağınıs son ne ganderditimfz tale~leri kayb gıarptan gelen kin dalgalannı kar .. 
metleri beUrmefe bqbyor. Buna Final maçı Haydarpala ile Ga. k 1 cevaplarla birlikte kesiyoruz. ..ııiyoruz. Oralarda mı·n;_..tleri ide- şılamak {c;tn spor ve kiiltflr ala11la-

ldk ... _.. d --L ..... dlx..ndan relece'k haftaya 'hıra ı - u • ~"" 
rııubhll .Anbra. bıtr ~a a '-"'a Jatuaray aranı a naıı ....... u yapı. ıs• Yükaek Otretmen Okulu Hali olojflerf detftfyor. MHıt bağlıbkla. nn4a hamtanmatı mflft bor{ tam. 
ziyade artan bir aMtrjl De ı.t.uıbul laeaktar. ~r. Ertlrk: rı gevsiyor. Bu gibilerden memlekete dık. Geri medeniye~ 8!1plaaan 
ke1Mlnl lllDlbrmaP 'bqlıyor. Bu "Dttn gazetenizde Türk gençli- dönilşİerlnde fayda beklenemez. pulı dimailardan ~ ~irip Deri 
arada UatDate keMJ1dıJdan bir kaç Merdivenden dlferek f R A D y O ğine süriiJmek istenilen çir~in leke Ve Zekeriya Sertel misal olarak medeniyeti yurda yaym~k .istiyen 
komer netice vermiyor. Ve aokla.nn y•ral•ndı ----------- ba~lıklı yazınızı okooum. Tan ga- memlekete d~nmüs fakat Hitler genç lnkıllpçılann teşYılen hOfU• 
huarı.dıJdan m8Ait fınatlar Güll· Ortaköyde oturan boyacı Ali clün PAZARTll • 6-3-N9 zetesi Avrupa.ya tah&ile gönderilen hesabına kaydedil;n her muvaffa- muzıa giderdi. T11Tklerln üstftn me-
dtlzün ağır oyunu yllzUnden semere saat 11 de Dolmababçede EmWd " gençlerin milliyetlerini kaybettik- kiye.tten bir Alma.n gibi haz du _ deniyet yaratmış çağlarını anmak-
ftll'IDiyor. BJJbe8M uiıyamadığuruz mı11iyeye ait bahçenin kapısını bo- 12.80 Program 12.85 Türk mü- lerini iddia ediyor deniliyor. Gerçl yan bir mt\hendisi göstermektedir. la gururlanan bizler anandan Av-
bangf sebepten ikinci devreye çık- yarken merdivenden dütmUş ve vU. ziği. .Pi, 13.00 Memleket saat ayan bPn Tan azetesini okumadım. Fa- '1 .. :ıadede aaikir olaa .,.

1 
Tilrk nıpaya taıwı. sicllPa:Gfıaen -

_ _,. Hafimin bo§luğu W.büttln lif ı rfnd J t l ~· haberleri 18 1ö k t te ·-~- ,. .. ,,_,A.Mn~• y .. '4' ,...,.. "'""' l.ı.liı.· ......... el!ll"1ft 
:-endini- -«a .. -&.r.or, cudunun muhte · yere en yara. a &Il8, me eoro o,,ı · a ga.ıe nı.wu s ......... ~;;:r: ay.. mWılf!INaa.• .,,,,,,,,_.of- ·ır~w.am-ZT~ v.nlu 
,. c: .... .._.,. ln••ıtodavl:..._ ......... fi: Mfd&·~~~_.,,ı1t1P'• -~ ~Yptlt"ftrk~---- Jtf .., ... ~ ~-
~ dakflreda ...,... at. • • • yesaire) 19 . .CIS • U MGzfk (Cere. yuıaca baidkateu 1'tfrk PJJçDlf Jiynm41en f1lplle ... bir eda ar- iamhlqfe erlnf &"örelim. C 

dJlı bir pası Diran IÜ"1 bir tiitle Avaldllnndlln y•r•lantlı n&d - Pi.) bir leke stlrlllmek ietenildijinl ya- d hayrett.e bırakan fstiklll mtl 
kaleye haftle ediyor. Anlw:a kale. 'veni mahallede Cevizler'mahal. 18.30 Program, 18.85 Müzik nt Tlrk m letfne adeti tahkır e.. ır. . lemis ·99 XemaUsm yohmc1ül 
cfsl Necdet burada gUnün en güzel (Haflf mUzik - Pl.) 19.00 Xonuş- dildiğtnf biaederek tahammtll &o Genç.ilk Yenf Sabah gazetesın- adımlanmız, m~et de 
kurtarışlarmdarı birini J&.p&rÜ to· fesinde 12 numarada oturan 23 :rat- ma (Doktorun tıaatt) 19.16 Türk demedim. de en azız ve mukaddes tanıdıkları - Ben Ttlrktlm; 
pu avuta atıyor ve DUM; her iki ta- larmda Amif dün evinin kapmıı mftziti (Halk musikisi ,._mburacı Türk gençliğine bu lekeyi :sür- duygularına kaqı sıçratılmak i8tı6.. Diyerek idrak ve iftihar 
kımm gayretleri araamda 3.1 An. .Upilrttrken mardan büyllk bir tat o.man pehlivan _ Takdim ve işti- mek iatiyenler lıJJmelidirler .ki ııUen bu çamuru nefretle reddetti- mekteplerimiz mflne"'"' ~ ~ 

1 karaJUn mağfübiyetile neticeleniyor. yerinden Çllmut ve zavalhnın iki a. rak eden Sadi. Yaver Atama~) Tftrk gençliği ecnelbi memleketlere ler. Çflnktl TQrkün ezeldeD!beri o- lerfmlzfn qıladıtı ener.fi ma~liı 
•'Tamtv•r n•yrl ledereler yağına dtışmtışttlr. Ayaklarmdan 19.,0 ftt'k müziği (Saz eserleri milliyetlerini kaybetmeğe dejil, ch!~ı~a :!_~~~~t h~~~~r~ i~~n!; dür. 

• aral .. -ff oto m-leketlerfne herk .. •ten Pok ya...•m __,wJıye ~ ..... -• lliltt cumharlvet de---'..;.ıı;.:;. ntuhtellll atar surette y anan .azu • T• oyun havalan) Hakkı Derman, ...... ...., ,. & ka\il·;c,,, dflıı k b 1 -u.I~ bir ı T~ 
mobille Beyoğlu hastahanesine kal Gel Hamdi dım etmek, herkesten daha çok fay o.uaa yamn a u ....,.... İstanbul flnnenit.eel hukuk faktll• 

Ankarada yaptığı iki maçı da dırıl ........ P4ref Kadri, Hasan r, 1 .~f ... dalı birer uzuv o'--k i .. fn sene - hakikattir. Tan da bu iddllarara tafııde talebe lclhn. Ybl~ -
mtlcelerle k ybeden Roman m.'9 .. -· Tokay. 18 •• Ajans, meteoro o, u.- wıa .,. le lk' hte 1 beki •-r-farklı a - __.. ·- berleri, stnat bonUı (fiyat) 20.1& terce ya.hancı merde kalarak. va- arşı 1 mu me cevap ene- lerle ta~ On).ann milJI chi;gu.. 

'JUWl lmnetl ekiplerinden Tamevar Ad•n• vlllJetl h•lk Tf1rk müzjji: (KJ.uif prOlftlB): tan hasretine katlanarak, teknik bilirdi: larmdaD. ideal utrudakt fikir.._.... 
6ıtbol takımı dün tatımbulun gayri 1.aerf bUro•11nd• Kftme oku111culan (Koro) Çalan- aa.ba.sında ileri oJan memleketler- 1 - Zekeriya Sertelin ya mil- Htlerfndan zevk ahrdmı. ~ 
federe kulttplerladen mtıtetekldl Al:na (Husus!) __,.. Vflly.t tar: Vecihe, Itetat Erer, Fahire den öğrendikleri teknik bilsilerini hendiain ismini verecek i•te diye- el e6mestre !df. ~ittin tlnfTenlte 
'bir IDldat.elltle b,.a.etı .,. dır~ ' M · Fen1ı11, Refik Fenan, Ruşen Kam, memleketlerinde de tatbilc ederek. cekti. liler Hatay için nümayiş 7aptıluch,.; 
=•~....:;:: ::te ...,_ halk itleri bür0tunda pbatuı - Cevdet Çağla, Cevdet Kozan, Ke- memleketlerini y(lkseltmek için ça- 1-Yahut efkarıumum~ye hu- Ben de Karaköyden - Emfnö~ 

lfin risıci ctlnfbıden 'Yirmi sekizfnei cO- mal Nfyazt Seyhan. tdare eden ı lışan ve c;al1'acak olan yüksek gen9 zorunda temiz TUrk gençliğıne iMlr- doğru k~prtklen geçiyordum. -~ 
11,.a OJD PYetle esmekte 

0 ııtıue kadar S-00 istida yaııbnıt 400 Jerdir. Bu auretle onlar, onları tah ziye verecekti. Iı polislerin memanaatlanna ftti .. 
rtmgir aebebile çok zevksill I* A. mlW.rrlk iş taktp T• intaç edil .. Jleeut Cemil. ti kir etmek isti.yenlerden daha vatan Birinci ihtimal varid bile olsa men pnçler bir ael halinde ~ 
~- etti ı - Tamburi Cemil • Beya ~- cereyan · mftlr. sever ve daha milliyetçi olmuş o- hiç olmazsa Sertel böyle birinin iç&.. köve akıyordu Beni t.aTıtJ'•nlaf. P. 

Romenlere kartı çıkan tstanbul AA.IV!VVvo"""~""'~.,..,..N"Yw""'IVVV"- peşrnf. · .t.e Iuyorlar. mizde bulunduğunu göstermekle rafımı sardı1ar: 
IUhtellti l'l llldlde t.bit ~~ 'fOPLUJ'llLd ____ ~ :-:. BŞeveki~tt; ~;: ~edk Hiç biT Türk ~enci, değil üç bet mm vazifelerinden birini Y•PD11' - Haydi ne duruyorsun?~! 

........... ; vı..taıdi, L&uı.w: • Tıb mu........... eene, Hnelerce ecnebi memleket- olaeakta. Yok Döyle delil de ildJaef pil, .... de IDIYenffıeli Tart..,..,. 
idi. .,_, JfÜll'; Suldar. BuıbL Ttlrk TaJ, C.mli41l ı j•ıa: bu :a~i~alfun naur kıldnn. lerde .kalsa yin• milliyetinden zer- fhthnalle k&l'fll&fl&fdık bu da Ser- delil milin 1 diye haykırarak ko 
ıao, tacP•t, s.brl. a.ratJDı. 1 _ Tabal traumalannda ıple- ati ban ze kadar 1Dl.ybetmez. Chkft onun tel .,.. Wr ku&Df olMAttl. Çbkt al koıst11r4alar. Y•betkaJaailıina 

Kale lllttbahmı flıtanbul kuan. 1-Jtalrmf bq .. Bay an damarJanııda kaym,yan kan halla bu takdirde 4>ulandırma.k lstedili gelince müR&adelerfni aldım ve (p. 
..... ı..1 .. _.ı .. l'lllir' aıt.da 11eetomı. Dr. Sadri Onaraıı. f&rkı "Bana .eyran cemalfndir. Türk kanıdır, Belki d.amarlanııd.a hava itinde enerjik bfr 8'1J'ale11in me d6ndttm. M•-+-et d~ 
-r ....- 2 - Pankreu tekellW lal&- 8 • Kemençe tablmt - Kemal ....,.. ..... ,, 
.,._.t ~ k&ldılu. katkılı kan bulunan kfmseler bu meveut oldafuna anlıfacak hiç de mllliyetgili.k, Ttlrkfllflk d-., 
:tstaııbul taJaml daha tık 4ıJdJrtllr.. had4Un XeJuııet llrk. Niyazi 8· temayllde bulanabflfrler. Netekfa dejilH 7az11annda biraz daha ih- su yalnız sençler ve tat.beler 
~ ~ lt6D ao ... - 1 - ll•QCldı .-Hacla ~Uf T - HftHyiD &&detthı • Arol otadı& mfla1 olarak ptfrlle11 eent tfyatlı olacaktı. Fakat Tan b~ .11Dda, o da mahdut bli' ,dmre = iN dım'tcle pi yemırvk kin ta. edU. fwlola ......... •• cllcro. ._,.ati f&l'la - IHeeuem ruhaun ınUhendilin hallı katıbuı "Tilrk ol- muharriri bu iki ihtimale de yanq. de alevlenmlftl. 

mı,.. bir ddafa& 0ywıu oyna. eHgnı lanc•lltum ,.1119unaı.mu. linaalf anma. dutwıa Uıaaanuyoıımı. Çllnki ha- madı: Mllb1ltUa ba9ka bil' yol tu- Mlltt Camhari,.t demmiz .. llt 
bepten oyun mahJyetl Dr. J'ıeıtiilt Biden. 1 - Bahmı berin • ıu.r .. rla Us Tdrk kanını tafıy.an bir Jdmse tarak astı rençlilfn asabiyetini tah bu mukaddes ideal Tttr'k aDe~ 

.. blllldllar. Bu dl .......... .,.,, ... ,.,., ....... "' " 1 
.. Bir nev civansın o dttşUncele.rl aklından bile geçf. rik eden mevzuu unutturmak iıtw ve ııuhlantl& yerleıpnfft:h'. Dllf.1• 

..,_ ..,.. 1* IUftttf cereflll 9 - Kara İsmail ata • Hfl11&- -'bi b f "'- ~-- ~ ......_ .,.. .._... ıntiarlis llUlaJetJea. Dr. IHSAN SAMI 11 remez. a• fr vaz yet almakta.dır. Bu ,._ '!'Irk a1e1eıtn~11 J.......- rençl'Wil& ..,... _.,.... ... RJYOLOJI yin Nakış yürel .. semai - Gönü er Arasıra gazetelerde sesleri işi- tırlann yazılmasına sebep de Ze- aldıfı Kemalizm t.erblye ne "4d 
mlllfr. BAKTE utruatı bir yari biaman. tilen ve temiz Türk gençliğini kir- keriya Sertelin kalemiucl& gtirdfl- Almaayaya, daha uzak herh11Jt 

alılll ..._. LA B O it AT U AR 1 . ıe - Su •maisi. 1etmek istiyenler, Türklüklerini in- ğüm bu torni8'a.ıı harebtldfr. lld bir eenebl c!ll'l'9& ..-.ıer, ..-
8'1 c1ıl""9 .. lld taraf ta l.JDi Umumt kan tablil&a, FreDfl nok 11.00 Memleket N&t ayan. kir eden ve "ne ...,utlu türküm" gündtır misaller Terme.'ktıedfr. Kı- }arda yıllarc-. kalsalar yine 

bdroJU muWua eclenk Çlktdar. t.ainaunndan Va118f11Wl ve kan 21.00 K-on&lflD&, 21.11 ıı:.ham, dfyenlerden delildirler. Ç(lnktt saca dedili 4udur ki: Hudutlanmız bir Türk olara ve bu asli duy·.,.,._,,., 
Te 1Dlf ..... IGBW° W.. ıaM t.umtllleri. kan kttNYVatı uyıl- Tahvil&t, k&mbi70 - nukut bo1'8&11 TOrk olan .ıtfr kimse TilrkHlfün haricinde tahalle sönclerdflbnls ta. 'btlrlnerü d6neoeklmnde ye 
.nm. '* llUl9tte '*"81'M etmit w lllMt Tifo ve ııtma hutalıldarı (Fi1at) 11.21 Nttelf pllıklar - R. üzerine bir toz konmasını bile hı- lebeler lhttıu alıp memlekete clön- dumuaa faydalı olac&tlıannmti1Jll1111ı: 
....... ıslllılt •llıllı' IJ ta,ııtıl, idrar, balgam, eeraha~ 11.80 JılUzlk (Kttf(lk orkestra ı temez. dflklerl zaman onlan Jlyık olduk- ...un fQphell talMe•l 
tir. kuurat Yt ıu tahlfl&tı, illtra mi Şef: Neefp A4Jmt) İşte aail Türk ~ençlifi, vatan- Iarı mevkilere yerl~mfyoraıı:. Avra}'Mda talatlffnf bltlıip 

......... ....... roekopl, hueuat atılar istihzan. ı - Kalma• - Camqazhane sever türk gençliği, mflliyetçi tttrk Jltthendllllk doktorası yapmış o- kiY81'tt ._.. bası se~ertn ..., ... ~ 
llmdlr9 Udıll' ,.,aM•rJ .... X.Dda iN, ...,, klorflr, ...._ prenaesi (potpuri) • gen~llğf, ve her an va.tan ne mllletf lanlann llaelerd& lisan hocabfı benUkleııhd bJhc!"1 hfkAy8111l 

IMdl. ...... Jc••Da1l matbuat ta- teiR 11111de.ılarmm taytai. 2 - Stols • Viylll&da ilkbaahr utruna canını Mir~emiyen tttrk yaptıA'tnı, teknik bir şube dlplo .. lnan.urim. Fakat bunlarla 
lwm tek&Uu.l dtba Je1oi1a IPOl' te. Dfftll)'olu No. 118. s - Kutach ... Cıian fantezi gençliği; türklüiün Ozerine bir maaile memlekete dbenlefbl tama • mevzuu mOhendls, asla 
Wtıerlle ıırüllm stad:mda brlı· Tel: 20981 · 4 - Heuberger - Şarkta. isimli küçük toz konmaaını istemiyen has- men ayn bir işte kullanıldıfım YA· aenci olamaz. ancak TO.r·km-E' 

eksik ·bir dftlnde11 (Çe,mede - parçası) sas bir gençliktir. Hiçrbir zaman sıyor ve bu kıymeti.si 181'8.f edf - elden herbanlf b!r ~ oı 
~_;.._Sa; takımı te: 5 _ Ziehrer - Der Schatzmeia- tahkire llyık delildfr ve tahktre )'<>ruz diyor. Bu kana.,... bfs a lhlerlmba aonm bir tama-;:;;.. .:;; '* OJU1l OJD&DUllar ::.,.°':.,~ talmnla maça lftlrak tll operetinin yaJalerl. tahammaıe yoktiır . .'' kendisiyle beraberis. Vit hazırlan- lamata ltlnm ~~ nı1•:; 

_.__ ..... ..._ on •o JIO•lk (Operetler) 18.00 Doktor K. ILHAMI mış olan ba Uyakatlerfn zamanı ge- o kadar ·~ ~ her 
w Mtloedıe il_.,.,~..::: Vathaat tılkatltied BefoClutpor .. :.::' (Caillıı&IMI) aa.41 • M lou "Tanda haldbM illtlnde du. lfnee ;nırla'IM ~ODMıklum4• ~~-~--· 
8lma -alrrt4 89JIDllD fll1'lr; ! :,::_ lile bir -.-. 111901 .,., := tıa1>trled.,. JU1Dtl pııopam rulacak bir m•l• ballnl alan Ze- he etnı!yoru-. Anoa.k fUl'&OllıR •Jdıl _.. ,,..._ 

J .......... ~ .. ....--
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PASTiL KATRAN HAKKI 0'="!:r1=:.· _._ ::::aı:J 
M8fbur Gömlekçi 

Mlwelderdea idrar torl.uma kadar yollardaki haet•lddana m!kropla

naı köldiaden temizlemek içia (HELMOBLO) bllaaaaaa. 
DAVID 

Galataayray Uaeaa karpua
da No. 187 

Li 
HELMOBLO 

Va tO He 0;0 llO ye k•d• 
Tenzilatlı sabştan 

iatifad• eclbıiz. 
1111~•'* et,aı•rı p~et 

:ucuz ...... ,!W.• 

F.a blytlk aerı lerde 18 diploma 
48 •adalya kuan•lfbr. 

.Bayi• ıthel ciltler yalnız 

Radyolin . ı 

aa..llteıla ça1 .... 1r ktı t ...ai art.w, kacha erkek ~ar wı111d...-.. kullaaaalaraa 
4ifl-Wir. M1i 

99 
.,...ı ~-~ iltih• .... ._. ..._ U1rer ......... ,._!1111!1_ .. ____ .... itl· 

.. hoaarken yanmak hallerini ald..lr. Bol iclrar temin eder. ŞELAN1K BANKASI 
idrarda kuman, meaanede laf.lana t.,.kkilUine mi.ai olur. ALELADE llErE'.11 UJIUlllYE Diş tabipleri diyor ki: 

"Ditleria ve ağna athlaati aabalı, 
öile ve alrtam her yemekten aonra di,'eri temizlem•kle kabildir • ., 

Sıhhat Vekaletinin ruhabnl laaisclir. Her ecaanede bulunur. tÇrlMAINA DAVET 

DiKKAT: HELMOBLO, idrarauzı temialiyerek maYilettirlr. Sellnjk BankaSJ hisaedarlan, 

Her pzel kaclı~a yegine 
d filDCuİ 

IBJl!~fJJ. 
fe verdiği vidi tuttu ve 

tutmaktadır. 
Ne müollaplı ve ne de 

i:ıkiaan hayaldir. 

IDp.D .! . 
gi bir kremia İfİ değildir. 
Hinbir iaimle tü· lil müball~ 
ta ile size teklif edilen krem- , 
leri ihtiyatla kar dayımı. ı 

KREM PERTEV in "i 
hreti bevbude dciil-lir. 

TOrkl 
Fabrikalan 

ŞirketiJDis d6rdbcl ııtarti olarak ecnebi kQp ve tmtal teker 

satın alacaktır. Teklifler ti ••rt 9S9 98t'f&Jll•• sana aaat OD bire 

kadl&I' Bahçekapnda TAf Aaıı •ı DtUD&rada blNI ve tMkik edU..ek,. 

tir. letiyenleN 111bndakf adratea paruıs tutnam• verilir. 

~ algınbğJ, Nede Ye teaeffOa 
yollarile geçea haatalıklardaa konar, 
grip ve botu ralaabıılaklarmcla, w 
kaaldıpnda pek f .sydahdar. 

I N G I L 1 Z K,A N Z U K E C Z A N E S I 
•1otla • latanbal 

TORK .HAVA KURUMU 
• 

Büyük Piyangosu 
Besinci Keşide; 11-Mart-939dadır. 

QJ.lk .lkramiıa:50.000 Liradır, 
r Bundan başka: JS.ooo, 12.000, 

.10.000 liralık ikramiyelerle 
( 20.000. ve 10.000) liralık 
iki adet mfJ.kaf at vardır. 

~ .....,.. bir bllel •nak lftlrlk etmeyi 
llH••l •WJ1111&ı lllz de plJ•ngonun mee'u 
ve -~·rt•n ........ glrmlf oluraunuz ... 

• 

Ticaret kanununun 361 inci m&d1e . . lllıl••••llİl••••••llİl••••••• .. •••
H•ll T•allyede bulun•n 

TOrk Ticaret " Sana~ 
B•nk••ı Anonim Şirketi 
T••flr• H•r•tlnden· ı 

Ticaret .kanununun (361) ~el 
maddesile Banka nizamnamei esasi· 

sinin 23 üncü madde.i mucibince ve 
tasfiye hey'etinin 27/1/ 1934 tart. 
hinde bulunan· Türk Ticaret ve sa.. 
nayi Bankası Anonim şirketi~

darlan 1939 sene8i martının 29 lCU 

çarşamba günü saat 11 de rraşlım. 
'dald daliesiıide in'ikad edecek h~y 
eti um~ içthnama davet olu. 
nur. 

Muhterem h1ıleedarlann martın 

>Vmincl gttnUne kadar hamil oL 
duldan hiaae aenedatını tehri"niz. 

de Wa bankalardan veya Avruoa. 
da klln. mUeaaesatı maliyeden her 

banğt birine tevdi ile mukabili :ı~ 
depo ilmWaa~ alaz ve hali 
tuft)ıede bulwwa Tlrlr: Ticaret ve 

mayi hıankumdan duhuliye v U"&· 

kalan iatiWl eylemeleri llAn !u.. 
JWr, 

Jlc..lıwri ~: 

1 - TMn,. ...,... n.ponmmı .-....; 
.t.~~.np==ım -... ...... 

" 

1 - Bllnçonun tasdiki. 
'--~zımwlanna.._ 

amellt•0 m tudbi ft nn.ı. 
1 - )(utalnhua mmıWVetinbı 

t ..... ld .. llDNıttııma tayini; . 

e - TMftyen.bı aıuünel&tı hl 
tam bulmarutı cilaetle konkordato 

IUt!an ülNebıde ta.diyenin d9. 
Yam Ye intaca. 

sine ve esas mukavelesi ahkamına 

göre. 1939 senesi martının 80 uncu 
1 

perşembe güntı-. saat 16 da ı.tua. 
bal'da Galatada Assikurazioni Ce. 
rıerall hanındaki idare merkezind~ 
sureti adiyede içtimaa davet '>lu. 
nurlar. 

Müzakerat ruznameal: 

1 - idare meclisi ve murakıp 
raporlannın kıraati: 

2 - Blanço ve .kir ve zarar he
sabının tasdiki ile meclisi idarenin 
ibl'88L 

3 - Müddetleri hitam bulan 
meclisi idare · azalannm yerlerine 
yeniden · aza intihabı ve esas muka. 
velenin 16 mcı maddesi mucibince 
meclisi idareCe mUnhal mlığa ya . 
pılan intihabın tasdikı. 

4 - Meclisi idare azasına, ~r. 
ketle icrayı muamele edebilmel,.ri 
için Ticaret kanununun 323 ll!lcii 
maddesi mucibince lbmı gelen mE-. 
zuniyetin itası. 

:5 ·- Müraldplerin hıtihabı 're 
ilcretleriııin tayini. 

l.iakal 8,29 Türk liralık (125) 
A. tertibi hiue aeııedhae malik O· 

lup ta heyeti umumiyeye İftfrak 
~ veya temsil ecUJmeğt iatlyen 
hiseedarlar, hisee senetlerini hey. ı 
eti umumiyenln lçtimamdan . IAakal 
1911' Mfta-eYVel, yani 1931> martmın 
13 llııctt gttnttne kadAr: 

taianbuıd& tirket meJ"kedae 

.Ve. 115. IQD. ~ . 1.W nih~yıet 
1939 martmin 18 mcı gUnilne kat!u 

$el• .... : _s,aıt-tt ...... -
lıleatDe, - . 

P~te: Kambcm aokafı 43 nu. 
mar8d& (Credlt Foncler d'Alga'"le 
et de (l'uni8i9) ye, 

Paris'te: Boulevard Han•maan 
2P numarada_ (Soclete GWrale'e 
ÜVdi etmelidirler. 

MeolW idare 

İnhisarlar ll. Müdürlüğünden: 

a Marttan t3 Marta lı eder kalk•cak va urlar•. 
isimleri, k tin" gUn va •• allerl va 

"-· ifl•r nhbmlar 
Karadeniz hattına - Salı 12 de (Cunıhurlyet), Perşembe 12 de 

Bartın hattına 

(Karadeniz), Pazar 1~ da (GQneysu) .. Ga
lata nhtımından. 

- Çarşamba 18 de (Ülgen), Cumartesi 18 de 
(Antalya). Sirkeci rıhtımından. 

Mudanya hattına - Her gün 9 da (Trak) sistemi vapurlardan bi
ri, Cumartesi ayrıca 18.SO da (Sus). Top. 
haae nhtımıadıan. 

Bandırma hattına - Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8.16 de (Sus) 
aynca Çarşamba 20 de (Antalya), Cumarte
si 20 de (Ülgen). Tophane rıhtımından. 

Karabica laattma - Salı ve Cuma 9 da (Bursa). Tophane rıhtı
mından. 

lmroa hattma - Pazar 9 :da (Tayyar). T<>phane nhtımından. 
AFYahk battma - Çarşamba 15 de (Saadet), Cumartesi 15 de 

(Bartın). Sirkeci nhtımuidan. 
lmir aUr'athatt .. - Puar 11 de (İzmir). Galata rıhtımından . 
Menin hattana - Salı 10 lia (Mersin), Cuma 10 da (Sadık-

lamit hattına 
zade). Sirkeci nhtımından. 

- Perşembe 9.80 da (Tayyar). Tophane nht.ı
mından. 

NOT: V.apur seferleri hakkında her türlfl malftmat apfıda tele
fon numaralı yazılı acentelerden öirenilit. 

.Karaköy acenteliti ·- Kipr,Obilf 
·~ Galata •• - Deniz Ticar.eıt MU. 

Wıaaı aUında 
Sirlrecl " - İ oleu S.Jonu 

ı. - Karaköydeki aeetabkta- .ŞUtün hattat Jçiıı kamara bilet
leri. 

2. - Ga.lata nhtnmnda Deniz Ticaret-.tltinuma ottişrk ıişeler
de·: Bütün hatlar için 3iiverte ·biletleri .. 

8. - Tophane rıbt4mındaki •:Yolcu Sa.l011UDda: Marmara hav
zasile İmroz b-attı po~alari için kamara ve güverte bilet
leri. 

4. - Sirkeci Yolcu Salenundaki ~elerde: Mersin, Ayvalık, 

. Bartın hatları için kamara ve güverte ltiletleri. 
Fotoğraflı gidfş • dönU., halk biletleri almak isti)"enlerin, 

vapurların hareket günlerinden bir gün evvel müracaat etmeleri 
menfaatleri icabındandır. 

IZMIT POSTASI 
I - İdaremizin Paşabahçe milskirat fabrikası ş:şe yıkama atölye Yalnız bu haftnya m.ııhsus olmak üzere 7 mart Salı giinkU İz-

mit hattı po:slaıu yapılmıyacaktır. 
ve üzüm anhan daireleri çablannın bmiri ~işartname~ mucibince ka- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
palı zarf u~uliyle ekıültmeye konmuştur. 

Il - Keşif bedeli 11387.01 lira muvakkat t~minatı 864.02 liradır. 

nı - Eksiltme 17 mart 939 tarihine rasthyan cuma ~nü sa.at 
15.8: da Kabataşta levazım ve mlbayaat ,ubesindeki alım komisyo • 
nunda yapılacaktır. 

iV - Ke~if ve .şartnameler 28 kuruş bedel mu.kabilinde inhisar. 
lar levazım ve mübayaat tubesinden alınabilir. 

V - Eksiltmey• ~tirak etmek istiyenlerin 7600 liralık bu ıibi it
ler yapmı., olduklannı gösterir Yeeikayı ihale gününden sekiz gün ev

Y9llne kadar umum mOdOrlUk ın,aat ,u.beeine j.braz ederek ayrıca fen
nl ehliyet veaikuı almalan llzımdır. 

VI - lılUbUrlil teklif mektubunu kanuni vesaik ile be,inci mad • 

dede yazılı fenni ebli:ret nsfkuı ,Osde 7,1 a11venme paruı m&kbuzu 

ve:ra banka teminat mektubunu fhtlT.a edecek kapalı zarfların ihale 

&'Unft en l'ec; uat U,80 a kadar mezkdr komJsyon bAfkanhtına mak-
buz mukabilfnde vermeleri llzımdır.. (1278) 

Clnalı 

* Muha ....... 

Adet Fiatı 

Kr. 
Bede il 

Lira 
Teminab 

Lira 

Nafıa Vekaletinden : 
Eksiltmeye konolan iş: 
1 _ Manyas gölü seddeleri ve regülatörü inşaatı keşif !bedeli 

(534 977) lira (22) kuruş. 
2 - Eksiltme 21-3-989 tarihine rastllf'an ıah günü saat 15 de 

Nafıa Vekaleti Sular Umum Müdürlüğü Su eksiltme komisyonu oda· 
aında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, ınukavele projesi bayındır· 
ltk işleri genel şartnamesi, fenni 4artname ve pro.jeleri '~26" lira "75" 
kuru, mukabilinde Sular Umum MUdOrlUtünden ala~ilirler. 

" - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin "25 149" lira "or 
kuru!Jluk muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin :raJ>llacatı raa
den en az sekiz gün evvel ellerinde bulunan bfltftn vesikalarla birlik· 

. te bir .istida ile Vekilete müracaMt ederek bu iee mahsus olmak flz,. 
re vesika almalan ve bu vesikayı ibı:az etmeleri ·,arttır. Bu müddet 
içinde vesika talebinde ıbulunmıyanlar eksiltmeye lftlrak edemea. 
ler. 

5 '- 'iateklilerin teklif mektuplannı ikinci maaded.e yasıli saat

ten bi; ~at evveline iadar Sular Umum MüdürlOtilne nıAkbuz m•

kabilinde vermeleri lazımdır. 

"684" "1052" 
Beyaz Çul "b&fl baih" 115000 70 

f ostad,a olaq g~l!ikmeler kab~l edil.me~. 
2477.48 =======::~=T=::;::c===?===:::::::=::::::::::=::=;;::=;::=:::;::::?= 83033 

· "Kilosu" "Takriben" I · · · · 
I - Yukanda yazılı çullar i~ 27-~9a9 tarihinde kapalı zarf IStanhut .· Belediyesi ilanları 

la yapılan münakuada teklif olunan fiat haddi layik göril.Jmcdiğin -
1

•••••••••••••••••-lllıı••iıll••'• .. 
den pazarlıkla mübayaası kararl!UJtırılmıştır. Keşif bedeli 948 lira 99 kuruş olan Üsküdar Zührevi dispatiseri 

n - Pazarlık 7- 3---939 tarihinde saat 16,30 da Kabataşta leva. bahçesindeki garajda yaptınlacak tamiııat ve tadilat açık eksiltme-

sım mfldflriyet binası alım komisyonunda yapılacaktır. ye konulmuştur. · Ke.,if evrakıle şartnamesi le.vazım müdürlüğünde 

ID - Taliplerin teminat akçelerile ibirlikte belli günde k-0misyo- görülebilir: latekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan başka 

aa l'&lmeleri ilin olunur. "1406" 

Salailti ı Ahmet Cema leclclia S A R A Ç O C L U 

JCepbıat :mlJ•llı :MMit ÇETtN ._ldlfı 191'. lılatNal. IMtiuıiya 

Fen İşleri müdürlüğünden ıalacakları fen ehliyet ve Ticaret Odası v• 
sikalarile 71 lira 18 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile 

l beraber 17-3--981 cuma pnü saat 14 buçukta Daimi Enetlmen4e 

. bulunmalıdırlar. <il · (1180) 


