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GÜNDELiK SiYASi HALK QAZETllSI Nakletmi tir. 

Altmış Kusurlu 
GEMi 

Yasan: H6ee7ia CahW YALÇIN 

Bizim kUçUcUk EtrUsk, Maşallah 
koca bir menkıbe kahramanı kadar 
büyüdü, dilerde destan oldu. Alt
mış kusurlu bir gemi... Her h:ıl<ie 

Bayan _Mefkiirenin 
Amerikada Olduğu 

Teeyyüt Etti·' 
Ahmet Emin Yalman Kendisile 
Nevyorkta görüştüğünü Bildirdi 

Bundan bir müddet e)'Vel Tan 8'&zetıesi Ekrem Könis"'i11 .Kef· 
kftre adında genç bir kadınla Londrada YIUJ&dığını yazmılftı. Biz o 
zaman bu haberin yanlış olduğunu ve Mefkurenin Amerikada bir 
kolejde okuduğunu, batta şimdi orada bulunan gazeteci Ahmet 
Emin Yalman ve refika.~ile görüştüğünü bildirmiştik. Birk~ gün 
evvel Nevyorkta bulunan Ahmet li:min Yalmandan aldığımız bir 
mektup, verdiğimiz haberin doğruluğunu isbat etmektedir. Bu su
retle Tan gazetesinin Bayan Mefküre hakkında verdiii malQmatın 
tarnarnile asıl ve esassız olduiu bir daha teeyyüd etmif bulun-

maktadır. 
Mektup aynen şudur: 

Nevyork, 24 şubat 1~89 

nadir tesadüf edilir bir harika ola
cak. okadar komisyonlar, tetkik h~ 
yetleri, mtitehassıslar, bilgiçler, o 
daha doğmadan etrafında toplandı . 
lar, düşündüler, taşındılar. Hem 
tam manasile taşındılar, yani A Vl'll. 

paya göç eder gibi gidip geldiler. 
Nihayet işi kararlaştırdılar. Etrfö;k 
dünyaya geldi. Tekrar mu~yenekr 
oldu. Hepimiz onun lstanbula teşri. 
fini sabırsızlık ve neşe ile bekledik. 
Bembeyaz, temiz çehresini uzaktan 
görünce memnuniyetle glildük. Son. 
ra, nazar değdi, muhakkak. Fena 
dilli kimseler bu kadar mütehasaı 5 

ve Alimin o misli görülmemiş şa'ı"-
serine dillerini uzattılar. Acaba Yeni Sabah sazeteai direktörlQUner 
habbeyi kubbe mi yaptılar? Bil- 1st~nbuldan aldığım bir mektuptan şunu öğreniyorum: 
miyoruz ki. Gazeteleı·de yainız Ailemle beraber Bayan Mefkure adında bir Bayana Nevyork· 
bir tahkik komisyonu hiki- ta bir çay ziyafeti vermişiz, siz de bunu büyük harflerle ilk sahi-

yesidir gidiyor Bir gün bakıyorsu- fen ize yazmışsınız. 
nuz, her şey düzelmiş, Etrüsk hare. Eşim, memleketten uzakta bulunduğu bir sırada annesini 
kete gelmiş: seba rüzgarı reftar~. kaybetmiştir. Kimseye çay ziyafeti verrneğe hatıra getirecek bir 
tüy gibi hafif, Mersin sulanna doğ- vaziyette değildir. Yakınımızda bulunan lnterneyşerıal Havözda. 1 
nı gidiyor. Sonra, kendisini durdu. oturan ve uğradığımız acıdan dolayı otelimize taziyeye gelen Türk 
nıyorlar; içini dışını tekrar gözdur. talebesi ar~ ında Bayan Mefkure adında eskiden hiç tanımadığı-
geçiriyorlar. Durdukça tozuyor, de. mız bir bayan da v:aı dı. 
dikleri gibi, muayene ettikçe kmıur Bu taziye ziyaretinin nasıl olup ta şahsi bir ç.ay ziyafeti şek-
buluyorlar. Ortada sanki bir mlb.a- line konulduğuna ve hiç bir münasebet yokken adımızın velveleli 

MiLLi SEFiMIZ ANKARADA 
Parti Umumi İdare Hey' eti; Cümhur 
Reisimizin Reisliğinde Toplanıyor 

Meb'us Seçimi Hazırlıklarına Hız Verildi. İntihab n 
19 Martta İkma)j Ve Parti Divanının içtimaı Muhtemel 

lnönü Yeni Bir 
Seyahate Çıkacak 

Ankara, 8 (Telefonla) - Milli 
şefimiz tsmet lnönU, bu sabah saat 
10,40 da Ankaraya muvasalat eW. 
ler. 

Milll şefimiz istasyonda, Büytlk 
Millet Meclisi Reisi Abdülhalik Ren· 
da,Beşvekil doktor Refik Saydam, 

Mareşal Fevzi Çakmak, Vekiller, 
mebuslar, generaller, Veklletler er. , 
kanı.Ankara valisi Nevzat Tando. 

ğan, garnizon ve merkez kumandan. 

lan, emniyet direktörü ve kalabalık Sevgili Climhurreiaimiz ismet ln&ailnOn 6ç 1fGD enel Çatalcada 
y pblıları tetkik seyahatine ait h:r bıtıra bir halk tarafından hararetle karşı. 

landılar. Ankara, 8 (Telefonla) - Her martta neticelendirilmesi kuvvetli 
tarafta mebus intihabı haztrlıklan. bir ihtimal dahilinde görillmeirtedir. 
na hararetle devam edilmektedir. Bu takdirde latanbulda müntehıbL 

yede var gibidir. Resmi tahkik il.o. !bir işe karıştırıldığına bir türlü aklım ermemiştir. 
miayonlannın buldukları iddia- etli- Bu mektubumu tavzih yolile neşretrnenizi dilerim. <Sonu 3 üncü aavfada) 
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Aynca TUrkkuşu filosuda Reisi

cUmhuru vilayet hududundan itiba
ren karşılamış ve selamlamıştır. İntihabın, 26 marta varmadan 13 

ni yine gazetelerde okuduk. Bunla- o 1 b h ı h M ;~~a:~2:;~~;:~;~ Eroin Fabrik sı oma a çe tan adridte Kom ··n·sı 
inanmak mecburiyeti hasıl oluyor- • Sergı·sı·nde Çok Kuvv t ı· Ett· ::::k;~:~~t:::~~~0ı;:;::,:~::: Kurmak lstiyen.5 Kişi 1716 Kilo • • e er Syan 1 
!':ı~:.:. .. ~=-=~ Afyon Vesaire ile YakaIP.ndıfurl Kıymetli Bu es r 
birbirlerile an1qamadı1dan rivaYf'tl 

-
H~k!İme~imiz;. B~ao.a. hü~tin · • re.men. ispanya 
hukumeti olarak tanıdığını •e umumi aja.,Iığımızı 

ortaya çıktı idi. Şimdi bir de bu tah. Sahip Molla Çiftliğindeki Baskında Mühim Kayboldu ' 
kik komisyonlarını fikir •e mütaıe- Aletler ve Malzeme Bulundu 1 ı Paria: 8 (A. 

elçiliğe tahvil ettiğini bildirdi 

alarmı tahkik için başka bir komis. , 
yonlar serisi başlarsa EtrUsk · .. a. 
puru ecell nıevudlle fani dUnya Jağ. 
daiuından kurtulacalı güne kadar 
i§in içinden ~ıkamıyacağız. KendL 
IDizi beş on doktora, bu EtrUskO:ı 
maruz olduğu tetkik derecesinde 81· 

Jn bir muayene ettirsek kimbilit", 
dün sağ, salim sokaklarda dolaşan 
bu vücudOmflsde bua1ln ne kusurlar 
ne tehlikeli ali.metler bulurlardı. 
Onun için, iutn en keatlrme yolu 
(lğri gemi dolnı aefer) vereceflıri 
dtişilnerek lglemekten detf1 de mu.. 
ayene edilmekten yıpranıp harap o. 
>•cak 111 tekneyi rahat bırakahm ve 
biru da ciddi konuplım. 

EtrUak'Un mHalı epeyce eskidh'. 

• boin fahrikua karmak isterken Emniyet Mtld8rl8j11 kaçakçılık 
kısma memurlanntn ajına dflJen kaçakçılardan d6rdil 

•• bulunan af on dolu aauclıldar 

Eğer Denizbankın tqekktlltbıden 
monra 'dllnyaya gebıeydt Dmizbant 
kadrosunun yeniden tanzimi l'1 L 

rasında bunu da tesviye edilmif ve 
meseleye knpatlml§ nazarile baka
bilirdik. r.ı1mt, Etrttak vapurunda 
teşahhus eden kusurlar bir iki t,eı. 
kilit devresine "'nmil ot&aklan içtn, 
bunlann köklerini daha derinde a
ramak ve çnretıhıi ehemmiyetle dU. 
etınmek icap ediyor. ÇlinkU dün vu
kua gelen yanbşbklnrm ve kusurla. 
rın bugün ve yarın da tekerrür "t. Görillen Wzum üzerine uyu§tu.

1 

müdUrJUğU kaçakçılık Apıir ve ma 
miyeceklerine dair bTze henüz bir rucu maddeler teşkllitı, ayın 1 in· murları takip ve terassutlarını art· 
kanaat telkin edilmiş değildir. , den itibaren llğvedilmtı ve işleri tırmışlardır. 

Ortada deveran eden ve ne tas. emniyet müdUrlUğUne devrolunmue. Başlarında kıymetli şefleri B. 
dik ne tekzip edilmiyen, resmi ağız- tur. Tahsin olduğu halde geceli gtmdüz. 
dan mahiyeti tayJii olumnıyan söz_ Bu suretle, vazifeleri bir kat da. 1U bir mesai ile uğraşan memurlar 
lere göre, Etrilek vapurunda iki ha ehemmiyet kesbeden emniyet (Sonu 3 üncü .sayfamızda) 
lit ~sur ile kartıJaşıyoruz. Biri~~~ ~~~~~~~~~~~"~VV'VVV~~~~~~~~~~===::!~~~~ 

::::.
1

~~:;::,:n~1:!ı~:nı::r:~ Meb'us Olacaklarda 
prtnameStnden başlıyarak irtikip 
edilen bir sürü hatalar. Diğer çesit 

kusurlar vapurun in§üına taalluk A k v fi 
ederler. Bunları toptan Krup fahri- ranaca ası ar 
kası tberlne almJI. Sonra, mukave. 
Jename mucibince haiz olduğu salA.. 
hiyete istinat ederek inşaınnı filin 
tezgAhlara tevdi etmig. llalbukl o 

· tezgAhJar böyle posta vapuru yap
mağa alıekm, mükemmel bir mUes 

H..._ Calaid YALÇIN 
·"- 1 .... iQfMlaJ. 

Yazı/arımızı Şaka Mevzuu Yap
mak İstiyenlere Zaruri Bir Cevap. 

(Yazısı 7 nci sayfa:nızda) 
~ 

A.) - Buraya 
Topk1pı milzeıine 2it, 16 ncı gıelen bir habere 
asır an kalma bır tesbih göre dün akşam 

eh mmiyetl~ ar ştm 'ıvn • Madridde Miralay 
Nevy rk sergisine gönderilmek Casado'nun kuv • 

tızere Türk ve lslam eseı lcrı muzc_ vetleriyle komü • 
Sile "Topkapı sarayı müzesinden bir illistler arasında 

k 1 d 
_ Asa "k şiddetli bir muha-

ço eşya a ın ıgını ve n ati a t b 1 e e o mu~ veçar-
müzesinde ambalaj yapılarak yola pışma bütün ge. 

çıkanldığını yazmıştık. Bu eserler ce devam etmiş • 
daha asarı atika miizesine nakledL tir. Muharebe 
lirken Uç dört tanesi de kırılmıştır. Fransız sefareti 

Diğer taraftan öğrendiğimize mahallesinde bi/. 
göre Topkapı sarayına ait kıymetli ha8* kanlı olınu .. 
bir tesbih te Dolmabahçe sarayı Ta. ktur. Fa~at sabaha 

. . arşı sukuııet ta. 
rih sergısınde kaybolmuıtur. Alaka- mamile iade edil-
darlar, 16 ıncı a.<\ra ait olan bu çok .niştir. Tramvay • 
kıymetli tesbih hakkında ehemmi. lar ve otobüsle~ 
yctle tabkikat yapmaktadırlar. Fa. tekrar i!ılemeğe 

kat şimdiye kadar yapılan tahkika. başlamı"lardır. 
ta rağmen, bu kıymetli Türk eserini Madridde vaziyet 

tar
.h d" A Madrid 8 (A. 

ve ı ya ıgannı bulmak mUm- A.) Mardidde 
kUn olmamıştır. dünkü gün, evveJ-

Kültür Bakan1ığı da bu işle ali. ki günden çolr 
kadar olmuş ve tahkikata geçmiş_ farklı olmuştur. 
tir. Çünkü komünist - • 

lerin kıyam hare -

Bağdatta Yeni 
Bir Komplo! 

ketleri ezilmiştir. 

~onu , d~ 
Madridde son tayyare bombarcluaaalarindaa 

harap olan bir ey 

MUte ddlt zablUer 
levkH olundu 

Bağdad, 8 (A.A.) - (Havas a. 
jansından) Bağdad'm cenubÜİid& 

kiin Reşid kampı zabitlerinden bir 

grup tarafından tertip edilmif olan 
bir komplo meydana çıkarılmı§tır. 

Bağdad'da 10 -zabitin, Musul'da 3 
zabitin ve bunlardan başka eski bq 
vekil Hikmet Silleyman'm taraftar. 
lanndan bir çok siyasi liderlerin 
tevküi emredilmiştir. 

· Reşid mıntakasmda örft idare 
ilin edilmiitll\ 

Hk::R SABAH 

Ya Terkosta 
Vali ve Belediye Reisimiz tstaıL 

buJunmmilzmmdertJerind~b~~ 

olan su iflnl köldlnden hal ve tesvl 
ye 1çiD kollann1 eıvamıt bulunuyor. 
ts&:anbulu yalnı:s bol suya değil, ayal 

zamanda temiz suya da ka\lıştar. 
mak lsU) en sayın Lfttfi .Kırdar Sıh
hiye Vekaletinin rapoı larile t.emb 
olmadık.lan sabit olan Halkalı ve 
Taksim sulanma kesilmesine karar 
verecekmif. 

Bula§ık hastalık menbaı ola.n p1e 
suJanıı kullanılmaSIDI menelmeJde 
lleledi7.• nW•t.tu 1erclelı ıöie ka. 

v ·ı· ? nesı ırse . •.• 
dar hakkı vardır. Şehrin 111hhaUle 
Y.Mıadaa ali.kadar bulanan ba we_ 
seleni• ta.biı şakaya m...,._mH 

bir t.rafı yoktur. I..iJda ll&lkah ve 
Taksim Sulan kesUdikt.ea HODl'll yl 
ne terlms lüaresinia akl1na eser de 
buyılbaşmda okluğu gibi şehri iki 
gün smnız bırakırsa işte 0 7AID&ll 

lstanbulun Kerbelidan farkı kal 
maz. Unutmamak lizımdll' ki pis•• 

kadar hi~ su bulamamak ~ ~ 
"ıhha i için bir tebllkecllr. 
A. Cemaleddia SARAÇOCJ..!.l 



Sayfas 2 

Ze tinburnuDe os n
dan açır lan Silihlar 
Kahya Zeytinburnu Fabrikasında 
Yüzbaşı Hayri Beyle Anlaşmıştı 
fJ!MDiYE KADAB ÇIKAN KJSDI.. 

LABIN HtlLASASI 

Y 1. N 1 S A. B A. H-

Dün iki cıklı 
Kaza Oldu! -·-·--Bir küçii 1 ız ar bı altı da 
can verdi. Ge ç ve (liizel bir 
kızın ayağı ı da kamv n kırdı 

Dün eehrimizde vukua gelen bl.r 
araba ve bir otomobil hazası, henüz 
4: yaşında bulunan zavallı bir kız. 
cağızın ölUmUne ve 16 ya§ındaki 
hır genç kızın da ayağının kırılma. 
sma mal olmuetur. · 

ı _ Dtin saat 18 te Fatihte 
Kırkçe§me caddesinden geçen Mah. 
mut oğlu Halilin islaresindeki 2589 
numaralı yUk araba.sının karşısına 
birdenbire kiiçUk bir kız ~ıkmıştır. 

Arabacı Halil, her nekadar, he. 
men dizginlere asıJarak hayvanları 
durdurmak istemişse de buna mu
vaffak olamamıa ve hızla ilerllyen 
araba, .zavallı yavrucağa çarparak 
onu altına d,lmıştır. 

Halil, neden sonra arabayı dur. 
durabilmig fakat, facia yerine ko. 
şanlar ancak, arabanın altından bed 
baht yavrucuğun kanlı cesedini çıka-

kuyucul nmız 
Diyor ki ı 

u halin önüne geçmeli 
Anadolu yakasının en güzel 

yerlerinden bfrl olan Kuzguncuk 
civannd.aki Frenk tepesile Nakkaş 
caddesi anısındaki mahalle gayet 
pis tutulmaktadır. Civar mahalle 
halkınca alakadarlara yapılan mtl.. 
kerrer milracaatlar bu gUne kadar 
mUsbet bir netice vermemiı;J, bu 
halin önüne geçllememi§tlr. 

Mahallemizin ortasından geçen 
dere Adeta çöp istasyonu halini aL 
mıatır. Yaz yaklaşmakta olduğun. 
dan burada peyda olacak sivrisi
neklerin tlirlU tür!U hastalıklara 
sebep ole.cağını düşlinerek bu halin 
giderilmesine dair olan temennimi. 
zfn sayın gazetenizde neRrile alaka. 
darların nazarı dikkatini c::elbeet .• 
menizi Nakkn§ civar halkı namına. 
rica ederim. 

Kuzgunculr, Nakkaş caddesi 14 
muuarncla K. Haslp Soner 

[ Korsan Kara !ıfehmet, bu 
kaçakçılık Aleminin ele ve a.vtL 

ca sığmaz afacanı, lstlbdad -ve 
meşrutiyet 4cvlrlcr.indeld ha.tL. 
rala.rmı bitmli. Şimdi mütueke 
ve işgul devri adını verdlglmlz 
karagünlerde, gerek lrmdislnllı 
ve gerekse Ali Osmaa KMıys, 
Kara Emin, Salih lWlya ve 
ma.voacıl&r cemiyeti Nislmtn.. 
den KaJıramaıı, Abdullah ft dl 
ğerleri gibi yurd lrullaruun A
nadoluya D88d cepbane ve .mit 
kaç.ırdıklarını ve o l!lıralarda. ne 
gıöl mihnet ve ınepkkatlere ve 
hatta ölttm tMllkele.riae maruz 
kaldıklarını aııla.tınağa başla.. 

Dllf;tır. §imdi Ali Osma.n IWı. 
yanın Zeyüıalmrau fabrikasın. 

rabilmi§lerdlr. 00 00 00 
Daha bir kaç dakika evvel, §en BELEDiYENiN BlR iZAHI 

bir kuş gibi cıvıldıyarak ko§an kü. (Gazetenizin 23/2/939 günlil 
~ y<ıvru, müsademenin §iddetin- nüshasında (Okuyucularımız diyor 
den derhal ölmü§tUr. ki) ba~lıklı yazıda mevzuu bahs yol 

Fatihte Kumbaracılar caddesin. meselesi aşağulu. yazıldığı veçhile 
de Gazanfer sokağında 26 numara. tavz_ih olunur. 

~ı.:~'::1~ :: Osman KAhyanın Ar p camii de 
t'!.e.,.....ne ve • · basılan evi 

da oturan Denizbank. amelesinden EvUbü Edirnekapı şosesine bağ
Nasri'nin kızı 4 yagında. Feriha oldu lıy~ yolun nıııbdel Ce-1.rikasım A
ğu anlaşılan Ferihanm cesedi aile. karçeşme caddesi olup bunu taki. 

1 sine teslim olunrnu!J, bllyük felaketi ben gelen yollar ise Çömlekçiler, Ab' 
lesinden l!leYldyat Binbqısı Kad-
ri Beye tıeelim eimlf ve bu sı. 
rsda bir tnglliz teqlftonmm 
şüpheli hareketleri karşısmda 
kalmışt.rr. Kah)'a boş metörttnti. 
bile dw~manlara teslim etmek. 
ten imtina ediyor ve dii!jman to.r 
pitosUDu idare edenlerin gözti. 
önünde tutuştunıyor ve bomba 
Ue atıyor.] 

ti. Kahya, bu karakulağın yüzün. bu suretle haber alan Ferihanın za. dürrahman Şeref, Otnkçılar, Fethi 
den, tabit giriştiği yurt hizmetini vallı annesi, teessürUnden çılgına Çelebi cndrleleridir. Bu yollardan 
terkedeoek değildi. Arkadaşlarını dönerek yavrusunun kanlı cesedini yalnız Çöınlel{c;iler caddesinin tami. 
topladı. Bu toplantıda kolbaşı öpe öpe dUşUp bayılmıştır. ri değil mebde bulnnnn Akarçe§me. 
tsmafle bir oyun oynanması, bu su- 2 _ DünkU ikinci müessif kaz:\ den itibaren birçok isimler alan yol
retle de efendilerinin kahnna uğra- da, Taksimde Soğancı sokafmda Iarın Edinekupı şosesine bağlanmak 

k ı tınld 
Üzere inı:ıuatı devam etmektedir. tılması arar aş ı. olmu§tur. ~i 

Bu kararın tatbikini Rizeli Mmıı. Pangaltı, Eşref efendi sokağın- Keyfiyetin izah edildiği veçhilel 
ta.fa üzerine almış, hemen de işe da 112 numarada oturan ~o''"r Ha. sayın gazetenizrle neşrini ~i~erim. 
başlamı§tı. Kurnaz Mustafa, iki gün şimin idaresindeki Ford acentesine Vali ve B. Reısı N. 

Bu, dUııman polislerine yapılan lginde kolbagı lsınalle yanıııımııı, em. ait 75 numaralı kamyon, mezkilr L. Ahoy _. 
Te faili bulunamıyan ilk taarruz ol- niyet ve ı'timaclını da kazanmıştı. ts. . RA A :.-----------

sokaktan geçerken Cihan~r, e1n~ muştu. Ne garip bir tesadilfttir ki, mail, Mustafanın AH Osman KAhya apartımanı sakinlerinden Abdullah 
O gece bıçağımın altında can veren haklonda bütttn söylediklerine inan- Hulfısi'nin 16 yaşındaki genç ve gti. 
de (Vilyams) hniş meğer. GUnler. mıt ve işgalcileri de inandırmıştı. zel kızı Kerimana §.iddetle çarpmış. 
:ırpeşı i sıra f.ezdiği~ h_alde ~ gece Kahyanın Zeytinburnu ile Karamür- tır. 
J-. aşan ece ı, onu nım yo umun sel arasında çalışhğı gece, işgalcile- Müsademede zavallı kızcağızın 
tiz.ede ~~~e. çıkarmldıı§rt, biştr kuduruk gibi rin bir torpitosu. dört te motorbotu sağ ayağı kırılmı§ ve baygın, bey-

uo;;nme sa mı ı. 
1 

il K d · 
.. . . bireür O polis ve haf ye e, ara emz huş bir halde Beyoğlu Ziikur hasta. 

Vaka duşrnan polisını f~ hal bogazı dışında, Rumeli fenerinin bir hanesine kaldırılmıştır. 
de hırçınlaştırmıştı. ?len Vilyams az ilerisinde, Uzunca burun denilen Hayatının en tntlı baharında bu 
ile yaralanan. (~azet) ın Ali Osm~ mevkide pusu kurmu§lardı. Demirci lunan genç ve giizel bfr kızı belki c. 
Xlhyanın evını basıp ~rıya~ pohe. köyünden, silah ve cepane sandıklan hediyen sakat ve alil bırakacak o
ferden ~lm~sı, f~galcilerı~ dıkkatını Uklfi ha vanlarla ıahfle ineceğini lan bu feci kaza mlinasebetile şoför bu hadıse Uzenne çekmı§ti. Cinaye. Y Y 

1 
... . 

tin Kah a tarafından a tırıldı v _ sandıkları, K!hya ile arkada~ arını .ı:ıaşım ele yakalanmıştır. 
Y Y P gı bekliyorlardı Hem bu def akt tertibat e· b ·· d b• .., 

na hOk~edilmek istenilmişti. Fa- daha sıkı ~Iınmış, hattA icnbederse ll OtO US e tr ÇOCUga 
k~t, ta?kıkat bir.az de:ınle§ti~ce kfilı aile arkadaşlannın vurulması . çarph · 
cma.yetın, Bw:et ıle münasebeti ol. Y T 't p • ~ 
d gu öv ·ı M rik adi b' R bile kararlaştınlmıet.ı. orpı o, a. Gedikpaşada Kara baba sokagın k~ gre~: da e. ıldığı ır :: pag bumu koyuna gizlenmiş motor- da oturan şoför Ragıp Doğanın ida. 

tınınlduğu n eni yapı ık tilvel in. botlar da, Sipahi burnunun arkasına resindeki 3060 numaralı otobüs dün navu o an aşı an a er · · kıı. u ·1 R 
ı tanbuld k"'" .. kl ti . sokulmuştu. Demırcı uy 1 e umtı Galatada, 13 yaşında bulunan !sak s an ~w arı ne cesıne i ahi b runl . w 

anlmı~ Ar 1. Çe li feneri, uzunca ve • P u an isminde bır çocuga çarparak başın. ~ K 1 · f tap c;::dı, ~e m~~- arasında.ki yol ve patikalar, daha dan hafifçe yaralamıştır. 

Otobüs 
imtiyazı 

Beledlya reisllğl ıstişarr· 
tetkikat yaptarıyor 1 
Şehir otobüslerinin belediye ta. 

rafından bizzat idaresi hakkında 

belediye tarafından yapılan tetkik 
ler ilerlemektedir. 

Belediye reisliği, bu hususta ihli. 
sası olan bir zata meseleyi tetkik 
ettirmektedir. 

Bu zat keyfiyeti iyi bir şekilde 

gözden geçirerek bir rapor hazırlı. 

yacak ve istişari mahiyette buluna. 

cak olan bu raporu belediye reisliğian~, a a 
8 

ye 
8 yapı an ~ - ortalık kararmadan tutulmuştu. Suçlu şoför yakalanmıştır. 

tietH taıyıklere nihayet verilrnıştf. Rizell Mustafa, iei cidden meha. 

~~~ ~.~~~h~ ~w~~ı~~cl~m~============================ 
unudulup gltmışti. cessie gözlerini karadeniz boğazına Sultanhamamı Yangını 

ne verecektir. 

Ali Osman K!hya, bir mUddet L çevirtmlşti Meydanı boş bulan kah. 
9111 gizlendiği .yerden çıkm~§tı. Yin• 781 0 gece fü; büyük mavna ve Rizeli 
&rkadaşlan ıle beraber hızmet sa. Bahrinin (HUdavendigi.r) adlı mo
hasına atılmıştı. Yalnız, gündüzle.. torile Zeyzinburnuna yana.~mıştı. 
rf Arap camii taraflarında pek gö. Gayretli ve hamiyetli eller, aandıkları 
l'tlnnm1yor, gecelerini, karanlıkta g1- mı,lardı. Yatsı vaktinden biraz son
l"ip ~amale. şartile, Bilyükderedeld ra da yola çıkmışlardı Bu seyahate, 
ev:fnde geçfrıyordu. Yüzbaşı Hayri Bey aile.si de i:;ıtirak 

ikinci Bir Keşif 
Daha Yapılac k! 

• • 
arcı Hu ut 

Edilen ·r ((adın 

Bundan bir ay evvel Dahiliye 
VekAleti tarafından suiba.11 görüle
rek hudut harici çıkarılan Annika 
fsmindc Yunan teb'ası btr kadının 
bir vize temin ederek tekrar mem
leketimize geldiği haber alınm~ 
tır. 

Bunun üzerine polis memurları 
Anniloa'yı yakalamışlar ve d.fin .Sul
tannhmet 1 inci Sulh Ceza Mahke
mesine teslim etmişlerdir. 

70 yaşında ihtiyar bir kadın 

olan Annika; mahkemede hüngür 
hüngür ağlamış veı 

- Ben fakir bir .kadımm. Yuna
nistanda kimsem yok.. Kızlarım 
burada; onların yanına sığınarak 
ömrümün son günlerini geçirmeğe 
geldim! ... dedikten sonra: 

- İstanbulu .ana vatanım gib' 
seviyorum. TUrkiyede öleyim. Be
ni hudut harici etme~iniz !,, 

Diye hakinıe yalv.armı.şbr. 
Muhakeme; ihtiyar kadın hak. 

kında tevkif karan vermiştir. 

BELEDtYEDE : 

Hamam'ara uruı su! 
Hamamlara ucuz su verilmesi 

hakkında hamamcılar tarafından 

yapılan teşebblis belediye riyaseti 
tarafından tetkik edilmekte idi. 

öğrendiğimize göre, bu iş için 
bir formill bulunmuştur. 

Vaziyet şehir meclisinde kat'! 
bir knrnra bağlanıncaya kadar bu 
formül üzerinde idare olunacaktır. 

DENtzLERDE : 

Alman heyeU Etrüskü 
muayene etti 

Almanyada. yaptırılan vapurlar 
hakkında ihtilafları halletmek üze
re şehrimize germ(ş olan Alman he. 
yeUle müzakereler devam etmekte. 
dir. 

Bundan başka Etrüsk vapurunu 
muayene Clmek için AJmanyudan 
gelen iki miitehassıs Etrüskü mu. 
ayeneden sonra raporlarını hazırla.. 
mağa başlamışlardır. 

Bu mUtehassıs1ar raporlarını bu-
radaki Krup rniimcı:ısillerine vere
cekler ve Alman fe.n heyeti de de
nizbankla tm rapor esasları üzerine 
müzakerelere devam edeceklerdir. 

Yeniden yapılacak muayeneler 
yUztinden seferden alıkonulmuş olan 
Etrüskte bu haftadan itibaren se. 
ferlere başlıyacaktır. 

Yeni tarafeler hazırlanıyor 
Denizbank yakın ve uzak sahil-
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Uzakşarkta Japon 
hakimiyetinin yeni 

bir veçhesi 
ÇiPin, Japonya tarafından si18.h. 

la legali, Uzak Şarkta ve cenup ~e. 
nizlerindcki iktisadi ve siyası statü
koya yeni bir istikamet verecek ma.. 
hiyettedir. . v 

Japon diplomasisinin ilan ettıği 
şekilde (Çin hadisesi) nin sebep voa 
Amilleri haklnnda çok §eyler söylen. 
mış ve yazılmıştır. Bunun umumt 
neticesi, Şarkt Çinin ve Mançuko.. 
nun (MUtemmim piyasa) sının tan. 
zlmidir, Mn'lıtemel rakiplerinin bir
birlerine dUşmesinden. ve bunlardan 
bir tanesinin Avrupa ve Akdenizde 
hayaU dUşUnceler içerisinde bulua 
masından istifade ederek, Tokyo on 
sekiz ay nihayetinde programının 

blitün esaslı noktalarını elde etmiş 
ve Çin'i kontrolü altına almış bulun. 
maktadır. 

BugUn Japonya, bilhassa hava. 
bakımından işgal ve harekat saha.. 
smda mutlak bir hakimiyete sahip .. 
tir. 

Bu vaziyet karşısında Tokyo, ay~ 
rıca, ticari bakımdan kendi adaları· 
nı Çine bağlamak ve yine Çinin ce. 
nubuna doğru inmeğe mütemayil 
bir hava şebekesi vUcude getirmek 
için faaliyet aarfetmektedir. Ezcüm. 
le, evveli Siyam ile kendi adalan a. 
rasından bir ilk irtibat hattJnın te§. 
kili mevzuu bahsolmaktadır. 

Bu geni§ faaliyet sahasında, bi~ 
de Pasüikte tatbikine geçilecek bi.r 
proje göze çarpmaktadır. Bu pro~~~ 
cenup denizlerindeki adalarla, Fili· 
pin, Yeni Kine ve Felemenk Hindis. 
tanı üzerinde durmaktadır. 

Bu programın ilk safhası, yani 
sırf Japonların faaliyeti ile meyda.. 
na gelebilecek kısmı tahakkuk hali. 
ne gelmek Uzeredir. Fakat böyle bit 
hattı hareketi, esas tubarlle diğer 
devletlerin, tabiri diğerle Birleşik 

Amerika, Felemenk, BliyUk Britan· 
ya. ve Fransa gibi devletlerin alacak. 
ları tavırlarla meşruttur. Japonya, 
Çin harbinden evvel Birleşik Ameri. 
kanın bUyUk mUştcrilerinden bid 
idi. Bug\in dahi, Çin pazarının itti. 
rahatsızlığı ve miltezayit ihtiyaçlar 
karşısında bu defa dnhn ehemmiyet 
kazanmıştır. 'l'nbintilc lm şekilde bit 
ticaret muvazenesinin siyasi nUfuı 
ve tesiri aşildirdır. Ayrıca, Birleşik 
Amerika Filipin ndnlıırmdnn eliııl 

çekmek üzeredir. 
Bu sebepten Birlealk Amerika. 

hiç oJmazsa Singapıır istikametin• 
den fozla endişeye düşmiyerek müm· 
kiln mertebe bıı mıntakalnrdn bir ili 
tllil.f mevzuu vlicude gcUrmemek ta. 
rikini ihtiyar edecektir. 

Diğer tarnftnn Felemenk Hin. 
distanı JaponJnrın hıı yeni fktisadf 
faaliyt!t siyasetine t:ızl:ı. bir muma. 
naat gösteremiyeccklerdir. Zira J;ı. 
ponya ile çok mUhim ikfiaadl mUna. 
sebatta bulunan Felemenk Hindista. 
nı Tokyo.Batavya ticari hava hattı
nın tesisine mnni olmıyncaklnrd1r. 

lerde çalışmakta olan vapurların ilk Japon hava :,iyasetinin Siyam'"' 
bahar ve yaz tarifelerini haZJrlama. Hind Okyanusuna, cenubt Çin tari. 
ğa ba.şlanııştır. Karadeniz, ~farma- kile akması. umumi mnhiy~tte ola. 

rak ancak Hindi Çirıt'ıle hir mania 
ra ve Akde11ize sefer ytıpan gemile- bulabilir. Halbu1d Ji'ormoz ve Şan 
rin yll2 tarifeleri nisan ortasından 
itibaren tatbik cdilmeğe başlanacak. ghay tarlkile Hindi Çini!'nin esas 

Çine bağlanmssı Fransızların daha 
tır. Bu tarifelere nazaran Mudanya ziyade işine gelmckteıilr. 
hattında hergün sabah ve ak§am Nihayet akla 1111 Japon ffiyaseti. 
olmak üzere karşılıklı Jki sefer ya. nin Büyük Brftanya tarafından bir 

mukavemete uğrıyacağı gelebilir. 
~~~~:t~~·İeu!:ih:~d:dil:=~~:m;:. Fakat bu da bc111 değlldlr. l1ıgiJis. 

KAhya, Ze~ burnu fabrikL etml~tf. Çankii, iş&'alciler bu 
mıdaki YUzbqı Hayri bey ile yiııa yurdııe~r ytıı ba~ının ismini de 
anlafml§tı. ~luya geçirfhnek ellerindeki . kara defterde ya

tlzere aandılı:larla tttfeİık, fiteı;ık, ıılı ak yüzlüler ııra.4'ma geçir
.Alınan bombaları ile on lld milyon mlşlerdt. Birgün ansızın tevkif edll
kapsnı, bfr mıktar dinamit ve be§ mest, Kroker ~indanlarmda ineltiL 
ınalrineH tüfenk hazır-lanmıştı. Fa_ mesi ihtimali kuvvetliydi. Bu sebeb
kat KAhya bu defa. her vakitktnden 1e o da Anadolu da ça.Lıoan k& rdeşle. 

Karadeniz arasında da bir ekspres !erin çok ehemmiyet verdikleri Dünkü keşiften kat'i bir netice alınamadı. Ataoek mağazasının seferi ihdas olunacaktır. Hong.ICong mevkii bu giln, hntta bir 

Yıkılmasına ve diğer yerlerdeki ankazının kaldırılmasına başlandı ! leri de nisan birden ttlliaren tatbik ticaret yolu ti2'.erinde bir (Brmmya 

daha tedbirli, temkfnll hareket et. rfne katılmak kararını vermi• ve işte 
ml§ti. Kendi aldanmamk için düş. o gece ailesi ile beraber utiklAI kabe
ma.nlan aldatmak, onlan b~ka he- alııe kavuşmak üzere (Hüdavendi. 
deflere kO§turduktan sonra, rahat. g!r) motoruna girip yerleşmişti. 
oa işine bakmak yolunu tutmuştu, Bu terslik yetmiyormlli gibi bu 
Bakınız nasıl. da tesaddUfün bir cilvesi idi. Akşam. 

Bu gibi yurt hizmetlerinden' fei. dan tatlı tatlı esen lodot, gece yarıs.ı
te bildiklerini dii§maniara haber na doğru ansızın durmuş, tabft bizim 
vermekle, Hürriyet ve ttJ.li.f fırka.. gece yolcularını da durdurmuştu. 
8111& bendelik, işgalcilere de besle. İnbat hava da bir sis doğurmuş, bti
mellk eden Kolbaşı lsmail adındaki tün Marmarayı nem hizan beyaz dU. 
habisin o günlerde yine bir avcı za- manlarla doırtunnuştu. Bu vaziyette, 
fan gibi, Arap camii civarında do. oldukları yerlerde kalmaktan, rtiz
lafitığı, etrafı koklayıp kulak kabart gd.r duası okumaktan başka. çareleri 
tığı görWmU~tü Ye hadise o sırada. kalnuyan yolcular da, pek haklı ola. 
Zeytin burnundaki bomba, sil!h ve rak, teldşlanmış.lardı. Sis ancak sa
cephaneler için ha.zırtık yapmakla baha k~ biraz dağılını§, ortalık a. 
Dle§gul olan KAh)'.aY.a da söylenmiş. 9ılnıliltı. (Devamı Yar) 

Adalar hattının ilkbahar tarife. {ileri mevzi) olmnkfnn çıkmış, bir 

----=- -==--- iskelesi) haJine gelmiştir. edilmeğe başlanacnkfır.Adalar hat-yalnız vaziyet tesbit olunmuştur. Zaten, Çindekl tfcnret bundan Sultanhamamındaki büyük yan. I 
gın faciası hakkında dün de tahki. 
kata devam olıınmuştur. 

Dtin sabah saat 11 de müddeiu
mumi muavinlerinden B. Necati, 
Sultanahmet birinci ı;ıulh ceza hA. 
kfrni B. Reşit ve belediye mühendis
lerinden B. Beşirden mürekkep bir 
ehli vukuf heyeti, yangın mahalline 
giderek bir keşif Y8ilmıştır. 

Yanan yerlerin .arıkazı hali sı. 
~ak olduğundan ve bir kısım duvar
ların yıkılma tehlikesi de elyevm za. 
il olmamış bulunduğundan keşü he. 
yeti, diin ancak (tepeden bakmak) 
suretile tctkikatta bulunmuştur. 

Yani, heyet azaları (Ksantopulo i 
ve (Cermenyan) hanlarının üstüne 
çıkarak (kuşbakışı) etrafı tetkik 
eylemi§lerdir. 

Bu suretle tetkikattan bittabi a
teşin sebebi zuhuru anlaşılmamış~ 

tının kış tarifesi geniş olduğundan 
Bu münasebetle ikinci bir keşif sonra Japonya tarnfından ahnaca.k ilkbahar tarifelerinde fazla değişik. Yapılması zaruri göı-ülmtiştUr. müstaktl kararJııra tnbl olmak isti· lik olmıyacaktır. 
Yeni keşif, yangın yerindeki an. dadını göstermektedir. Burada ne. 

kaz kaldınldıktnn sonra icra oluna. ,••••••••••••ili\ tice itibariyle bazı emrivakilerin na-
caktır. 

Diğer taraftan (Ata Refik) ma. 
ğazasını ve (Atabek) hanının anka. 
zı tamamile kaldırılacaktır. Bilhas
sa mağaza, kamilen yıkılacaktır. 

Bu işe dün sabahtan itibaren baş 
lanmıştır. Her hangi bir kazanın ö. 
nünü almak ve yıkıcı amelelerin ser. 
bestçe çalışabilmeleri için, han ve 
mağazanın etrafı ile henüz bazı yer. 
lerin inhidam tehlikesi mevcut olan 
(A§ir efendi) yokuşunun alt ve Ust 
kısımları, tahta. perdeler ile çevril. 
mistlr. 

Yıkım i§i, dün ke§if esnasında. 
durdurulmu~ bilfilıara yine devam 
olunmuştur, 

T A K V İ M zarda tutulacağı bir vaziyetin tanın. 

9 Mart 1939 Perşembe 

Hicri : 17 Muharrem 1358 
Ru•i: 24 Şubat 1354 

Ka1ım: 122 

Detu saati: 6,22 

ôtl• : 12,2s - İkindi : 15,41 
Aktam: 18,09 - Yatsı : 19,38 

fmıak: 4,44 

ması mevzubahsolacaktır. Mesela, 
Japon deniz ticareti Hindistan ile 
Japonya arasındaki ticaretin c!Brtt~ 
UçünU kendi tarafına çekmiştir. Ve 
Uzak Şarktaki sulh haU teesslls e. 
dince de Jnpon ticaret hnvacılığ1 
mUkfesep haklarını ve mevkilerini 
tamamlıyncaktır. 

Bu suretle Çfnde henUz müeade· 
le devam ederken, bir taraftan da 
Çinin iktisadi istismarı ve bu kazan. 
cm daha emin bir tarzda tarsfnt cTü. 
§unnımekte ve mUhtemel bazı tak. 
sim projeleri teressUm etmek üzere. 
dir. 

Dr. Reıad SAGA Y 



Madritte Komünistler 
İsyan Ettiler 

DU1ıtılatmnır !lyms fflkimdn
den dotmQttur. Riya, dalkaftklak 
f1d jtill IMaıi br&ktıerinia iki 
ttrenç, iki lflMkıç reqidir .. B8yflk 
.. k, tıends t1nda, hakikt u:vsı in
eanlart aalllettfnn, fDSanlatı fnsan
lfim en yftııek zil'veaine ulqtıran 
UAt1dr danodur. l.-*: BOyGk 
......, temi• ...,.._., llütkt 
..,.nnm heYeuafle yuilnuif 1'• 
mma, lfinllmln tmanmdan ylbe
len a8ztıme, yazdtiım ve yazacak 
eklel'mntud&tm~ve 
lfyByec.tım ll&slem en b7metli
ıerı, '8fıeaerlerim tb'cmım. 

• pm ı. Tlfl'!D 987 fllrilainl 
fqlyan fabf 'btfttoe llarblı kaıp
lll!lda &JlCÜ fkinef ~D 81 Jfne 
d.Giru flkahllen "Y-eni tflı'k.. mec
n1,u ... m &8 inci~ • . ,....~--
velce 8'I okumıış cdd11iıi• • bası 
dostlanm 1Mma ~: 

- Yazuuzı netndeecek misi • 
ntsT Yazınızı neşretmek fikrinde 



Belediyede Yeni 
Bir Yolsuzluk 
... ---Bakırklly fubeslnda 

l ohammlyetla tahldlullll 
r ba,ıandı 1 r ıstanbul belediyesi, Baklrköy be. 

Jediye şubesinde esaslı tahkikat yap. 
tırmaktadır. 

p.'ahkikat, bası yolsuzluklar bu
lunduğu ettphesi tızerlne beaap leleri 
müdUrltt~ mörakıpleri tarafından 

' yapılmaktadır. 
Aldığunııı malftmata nazaran Ba

kırköy şubesi bina tahakkuk hesap. 
lannı tetkik eden belediye hesap ie
leri rnüdüriUğü burada bazı yolauz. 
luklara tesadüf etmiş ve derhal ili 

l riyasete arzetıniştir. 
1 Tahldkat bttttin &nlMılel'e tetmR 
1 olunacak mı! 

Yapılan tahkikat şimdilik yalnız 
Bakırköy ıubesindedir. 

Lüzum göıiilürse diğer bazı ~
belere de teı;ımll edilecektir. 

Y&ltl1A8A"-

·---~-------------- --~ 

Amele meriaden h r ~ 

Muhteşem Bir Sergi 
• 

Açılan "iş Cephesi ,,nin Beri inde Alakadarlar, bu lüzumun yakın. 
da kendini göstereceğilli ve bazı be. 
lediye şubelerine ait eski muamelele. 
rin esasıı bir tetkikten geçinıeceğim AT Üm Une 
söylemktee ve bunu kuvvetle muh-. l ~ ~ Sergisinde Neler Görülür? 
temel görmektedirler. 

Bir genç kız balkond•11 
dU,erek tildU 

Dün sabah Nişantaşmda Vali 
konağı caddesinde Sarak apartnna. 
nının ikinci kat balkonundan pence. 
re camJarını silen 20 yaşlarında Kes 
ban isminde bir genç kız, ansızın 

müvazenesini kaybederek 9,5 metrt! 
yükseklikten kaJdırım taşlarının üs. 
tüne düşmüş ve Beyoğlu Zükiır has 
tabanesine kaldırıJmıştır. 

Zavallı genç kız, biraııı sonra al· 
dığı yaraların tesirile ölmüştür. 

iki kahveci döğU~tuıar 
Samat.yada lğnebcy mahallesin. 

de 1 numarada kahveci Abdullah 
dün kahvesine gelen kahveci Hamdi 
ile aralarında evvelce geçen bir me. 
seleden dolayı kavgaya tutuşmuş
tur. 

Kavgada Hamdi, Abdullahı ya. 
ralamış ve yakalanmıştır. 

HALKEVLERINDE : 

KONFERANS 
Beyoğlu Halkevinden ; 

T, 

1 - r. 3/ 939 perşembe günü ısa. 
at 18,30 da. Evimizin Tepebaşındaki 
merkez binasında Muharrir Bay 
Ahmet Hamdi Başar tarafından 

(Servet ve para teJAkkisi} mevzuun. 
da mühim bir konferans verilecek. 
tir. 

2 - Herkes gelebilir. 
.. 
•• 

Eminönü Halkevinden: 
En eski musikilerden biri olan 

Hind muAikisini tanıtmak ve din
letmek mak:-ıadile bir devrialem se
yahatine çıkan Hind musikisinas
larından profesör Krişma N~rain 
Suami Evimizin Çağaloğlundaki 

salonunda 10-3-939 cuma ve 
11-3-939 cumartesi günleri sa -
at (18) de iki konser verecektir. 
Profesör konserlerini Hind flütü, 
Harmonium ve Celtren ismi verilen 
içlerine su doldurulmuş bir takım 
kbelerden mürekkep darbukalarla 
•erecek ve ayrıca Hind usulü 
beste ile Türkçe ı;arkıJ.ar söyllye. 
cektfr. 

Bu istifadeli konserleri yurd _ 
daşlarımıza tavsiye ve davetiyele
ri Ev büroaundan almalarını rica 
ederiz. .. 

• • 
GUzel bir ejilence 

1 

C. H. P. Taksim ocağı şerefine 
11 mart 939 cumartesi günü saat 
18,80 dan itibaren Taksimde (İzzet 
gazinosunda} bir eğleooe tertip e-
dilmiştir. Bu eğlenceye Bayan Sa
fiye ve arkadaşları heyetinden baş 
lca Amba.<ıadör saz heyeti ve ' Ba~ 
yan Mualla, Berut yıldızı Zekiye 
ve arkadaı;ılan, büyük bir küme sa 
zı ve Havaiyen orkestrası iştirak e
decek, bundan b~ka garden, Tu
ran, Londra ve Florya varyeteJerl
nin meşhur ve 8eçkin numaraları 
gösterilecek, okuyucu Smiha ve 
Mişel v.aryetesile meşhur Kozak 
t:ey1bekleri de numaralarını yapa _ 
eaklar ve İstanbula yeni gelen 
1>rofesör Laka muhtelif ilizyon nu
maraları y.apaca.Jctm. 

Berlin (HuBllsi) - Almanyada, 
AJmanyanın. cidden medarı ntıftan; 
olan ve (Arbeitsfront) yani "İş 
cephesi" namını taşıyan akıllara 
hayret verici muazzam bir teşldlA.t 
vardır ki, bUtUn ticari, me.ll, iktisa
d1 maesseseler umum amele ve müs
tahdemler bu tqkllA.ta bağlıdırlar. 
Azalarının bu günkü miktarı tak.. 

dikkatimizi celbeden ıey, Rügen'de 
teaisi evvelce takarrilr etmiş ve bu 
gün inşaatı bitmek üzere olup dün
yanın en büyük ve en konförlü ve 
en ucw: bir ph1jı oJacak olan plA.j. 
daki bUylik otel ve teferruatının 
heyeti umumiyeslni gösteren ma. 
ketlerdi. Mevcut olan pUina göre 
plajın mesahat aathiyesi 8,5 milyon 

bert Ley ve Wilhelm Gustloff gihi 
yirmi beşer Dın tonluk gemilerinin 
mücessem ntimunelerfne, ayda aza. 
mi kırk marka kiralanması muta
savver olan ve içinde sıcak suyu bu. 
lunacak olan dört odalı kiralık evle~ 
rin canlı nümunclerine tesadüf e. 
dersiniz. HeJe Telefunken şirketi 
tarafından tavanının bir çok kısım. 
larına vazedilen Hoparlör vasıtasile 
\•erilen konserler cidden pek nefis
tir Sergi, Nasyonal Sosyalist fırka
sı ileri geJenJerinin, fırsat düştükçe 
irad eylemiş oldukları nutukJarında 
vadettikleri icraatın kavilde kalmL 
yarak ffiiyat sahasında yer bulduk. 
larını göstermek itibarile cidden şa. 
yanı istifadedir. 

Almanyada, memleketin imarına 
müteallik bir iş için (nereden baş
lamalı) diye gaıı;elelel'de anket ya. 
pılmaz. Hükumetin lüzum gördüğli 
ısJahat ve inşaat ve tamirat müte. 
hassıslar hl'\ etinr](' orH İ ,. llH: 

zakere ve mUşavere edilir. Ve karar 
ittihaz edilır cuılnıez, .ıt r kürek ve 
baltalar faaliyete geçer ve matlup o
lan iş de (anket) siz görülür. Al. 
manyada, imar hususu halktan zi
yade hükumeti harekete getiren bir 
meseledir. 

Dr. Ley birinci gelen bir sporcuyu · ebrik ediyor 

Bize muhtelif kısımlar üzerinde 
izahat vermek lfitfunda bulunan 
Herr Walter Kiehl ile şeriki mesai. 
lerine gazete namına teşekkür ede. 
rek ayrıldım. riben yirmi, yirmi beş milyon ara. 

sında oynar. Sermayesi, nısfı mülk. 
te, ticari müesseselerde, diğer nısfı 
da nakden bankalara yatırılmış 1k:t 
milyar mark, ya.ni bizim paramızla 
bir milyar Türk lirasıdır. Hükilme· 
tin manevi müzaheretini haiz oldu-

1 ğu gibi resmi bir sıfatı da vardır. 

Sermaye, azaların verdiği aylık ai. 
dattan hasıl olmuştur. 

(Führer) in değerli fikirlerinden 
ilham alarak onlar kuvveden fiile çı
karmayı kendisine mukaddes bir 
vatani vazife telakki eden ve ( tş 
cephe) sinin candamarı mesabesin. 
de bulunan ve bir hareketi daime 
gibi, hergiin, AJmanyanın bir başka 
köşesinde, bir haııka kıt'asmda, bir 
iş peşinde dolaşarak görUnen mties. 
sese umumi ,efi Dr. Ley, Her Reic
hsleiter'in daveti Uzerine, yukarıda 
ismi geçen te~kilA.tın Turthdamm 2 
deki sergisini ziyarete gittim. 

Doktor (Ley) in hususi kltip ve 
mütemadi ve Arbeit Ound Freude re
Bimli mecmuanın muktedir ve faal 
başmuharriri Herr Walter Kiehl, 
misafirperverJiğe yakışacak aşın 

bir nezaketle bizi karşılamıştır. 30 

kadar gazetecinin yer aldığı salon
da Herr Walter Kiehl, davete ica. 
betlerinden dolayı davetlileri hara.. 
raretıe selamlamış ve teşekkür be. 
yan etmiştir. Bildhara, davetin esas 
ve maksadmi bildiren küçük ve ala. 
ka uyandırıcı bir hitabede bulun· 
muş, evvelce, bir çok kimseJerin ku. 
rıi bir hayal diye telllkki eyledikleri 
pilanların nasıl tahakkuk ettikleri. 
ni, nasıl tahakkuk etmek üzere bn. 
lunduklarını ve bazıJarının da nasıl 
tahakkuk edeceklerini resmfve me\• 
cut vesaika müsteniden izah ve is. 
bat etmiştir. Şimdi de hep birlikte 
sergiyi dolaşıyoruz. 

Zemin katında, en ziyade nazarJ 

metre murabbaıdır. Uzunluğu 5/ 5ü 
kilometredir. Yirmi beş bin kişiyi B.Z. 
barmdıra bile Celi bir plan dahilinde v>v'V'!'V'!'V'-.'V'-.'Y'."AN"-N".AAAA-'V'V.X)CC( 

inşa ediliyor. Bin kişilik mevkileri Çimento fabrikasındaki 
olan yemek salonları ve 800 kişilik lnflllk ne oldu? 
kahvehaneleri vardır. Yüzme ve jirn Zeytin burnundaki çimento fab
nastik hollerinin uzunJuğu 170, ge. 

rikasında bir infilak olduğunu dün. 
nişliği de 100 metredir. 20000 kişi. 
nin mevki alıı.blleceği muazzam bir 

kli sayımızda haber vermiştik. 
Emuiyet miidürlüğü, hadiseye 

eğlence salonu, 2500 kişinin seyret- ehemmiyetle el koyarak tahkikata 
meletine nı.Usatt bir sineması, etra. girişmiştir. 
fın hos manzaralarını kuşbakışı sey 
retmek imkanım veren ve içinde YapıJan tahkikat sonunda, infi. 
250 kişinin yemek yiyebilec..ıği bir lakın, makinenin hava çekme, sifon 
lokantası olan 80 metre yüksekliğin. borusunun gazın tesirile patlama. 
de bir kulesi, 2000 otomobilin sığı. sından ileri geldiği ve makine dai. 

resinin saç olan çatı kısmının bu se
nacağı büyük bir garajı, her birin. 
de beşer yUz mecburi hizmef ame- heple tahrip olunduğu, insanca bir 

zayiat bulunmadıg~ ı anlao.ılmıştır. 
lesini yatıracak dört dairesi, 350 a. ~ 
mele ve müstah<Iem evleri ve bun. Bacağından vurulmu' 
lar tçin de mektep ve 1ıastahaneleri Dün saat 19 da Bebek üstündı~ 
vardır. bilinumara kulübede oturan çiçekçi 

Bit~ik salonda, günün meselesi. Ahmet oğlu MevJftt, kulübesinde 
ni teşkil ede:rı (Halk otomobilleri) kendisine ait tabancasını kanştırır. 

ken ateş alarak bacağından yara. 
fabrikasının mücessem olarak görü- lanmıştır. 
len kısımlarıdır. 950 marka yani 475 
Türk Jirasına satııacak olan bu fab- Bir eroinci yakalandı 
rilca, Uç kısma ayrılmıştır. Birincisi, Gümrük ve Muhafaza teşkiJatı 
çıraklardan 'usta yetiştirmek için memurJarı sabıkalılardan Bursalı 
tahsis edilen daire, ikincisi halk oto. Mustafamn faaliyetinden uzun za. 
mobilleri dairesi, üçüncüsü de her mandan beri şüphe etmekte olduk. 
biri dörder haleden ibaret olan A.IAt , larmdan dün Beyoı~hmde gezerken 
ve edevat dairesi, tazyik dairesi, ka. kendisini yakalıyarak üzerinde ara. 

ma yapmışJar ve çorabının içinde 
roseri dairesi ve makine dairesidir. . bir miktar eroin bulmuşlardır. 
70000 beygir kuvvetinde olan bir e- Suçlu hakkında kanunr takibat 
lektrik dairesi, gerek fabrikayı, ge. il yapılmıştır. . 
rekse şehri ziya ve teshin cihetin-

de.~, ı?.ıklandıracak ve ısıtacaktır. 1 •••••••••••••••••••••••••• ...... , •••••••• 

Dortyuz .-netre uzunluğunda, yüz . I \ 
yirmi metre genişliğinde ve 3125 ı i Yurd çocukları hakkındaki 
metre derinliğinde bir iş Jimanı ola. : yüksek ve aailane düfünceleri· 

• caktır. Şehrin sekenesi ailelerile bir ~ niz, Çocuk Eair~eme Kurumu-
• likte 30000 kişiden ibarettir. İ na vereceiiniz bir lira ile ta-

Diğer salonlarda, birinci ve ikin. 
ci ht salonlaPında, iş gtizelligine, 
.(Neş'eden Kuvvet) cemiyetinin Ro. 

• : hakkuk edebilir. 
• • ......................................... : 
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Askart Spor Kaynaklarımızda : 

Askeri Liseler Güreş 
Şampiyonluğunu 

Kuleli Lisesi Kazandı 
• 

Deniz Lisesi 8 Puvanla ikinci Mal-
•• 

tepe Ayni Puvanla Uçüncü Bursa 
Dörd'iincQ Oldu 

-~ ... ,_~ .. 
~-ı-~ 

Üstte : Şamph·on Kuleli takımı Aşağıd : 4 
mektep müd'" r'eri v~ hakem h~y'eti ile birli 

ıe spr rcul n 
i:.lmektedir 

Cumartesi günü başlıyan Askeri ;-----------
liseler güreş birinciliği final müsa. 
bakaları dün yapıJmış, 6 müsabaka. 
dan 5 inde birinciliği kazanan Ku
leli lisesi 16 puvanla birinci, Deniz 
lisesi ve harbiyesi 8 puvanla ikinc~. 
Maltepe lisesi 8 puvanla üçüncü, Bur 
sa lisesi 4 puvanlar dördüncü ol. 
muştur. 

Müsabak:ılann hitamında Kur. 
may Albay Adil AJpay verdiği bir 
söylevde sporcularda gördüğii ener. 
ji ve onları ycti11tiren spor öğret
menlerinden takdirle bahsetmiş, ha 
Remlik yapım milli güreşçilerden 
Saim, Yusuf Anılan ve Refia teşek. 
kür etmiştir. 

ŞAMPiVONA NETAYiCi 
56 kilo: 1 inci Kuleliden Fehmi 
2 inci Bursadan Halit Onor. 
3 üncii Mal1cpeden Necdet Akm ' 
61 kiJo: 1 inci Denizden Sungur 
2 inci Maltcpedcn Ahmet ; _ ı 
3 üncü RuleTiaen Esat ,~ ..... ~~> 
3 üncii Maltcpeden Nezihi . 
72 kilo: 1 inci KuJeliden thsan 
2 inci Denizden Ercüment Eren 
3 iincü Bursadan Must:ıf:ı. 
79 kiJo: 1 hıci Kuleliden Hasan 
2 inci Maltepeden Ahmet. 
3 üncli Denizden Necmi Sönmez 
87 kilo: 1 inci Kuleliden Osman 
2 inci Maltepedcn Apturrahman 
3 üncü Bımıadan Mustafa c ·· 

Yeni Sabah - Sporun her şu
besinde büyük muvaffakıyetler 

gösteren Askeri Liselerimiz spor-, 
cularını, onları yetiştiren lbeden 
terbiyesi öğretmen ve idarecilerini 
tebrik eder daha yüksek başarı
lar diler. 

Küçük Spor Haberreri: 
Ankaraya davet edllen 

gUre~ eller 
Güreş federasyonu tarafından 

Avrupa birinciliği müsabakaJarı 

seçmelerine iştirak etmek üzere 
Ankara güreş lcapmına davet edi
len Küçük Hüseyin, Yusuf Aslan, 
Yahya ve Saim bu sabah Ankaraya 
hareket edeceklerdir. Kilosu fazla 
olduğu için Saimin güreşemiyeceği 
söylenmektedir. 

* Pera Takımı Ankaraya 
Gidiyor. 

Gayrifede.re Pe:rıa klübü Anka
ra şampiyonu Demirspor ve Anka
ragücü klüploriyle cumartesi ve 
pazar günleri iki maç yapmak üze 
re yarın sabah Ankaraya gidecek
tir. 

* Galataaarayın Kongreai 

Bu hafta yapılacak spor 
hareket'eri 

Cumartesi günü : 

VOLEYBOL: 

Beyoğlu Halkevinde Mühen
dis · Haydarpaşa arasında Hal
kevi kupası voleybolmüsa baka
larının finali oynanacak basket
boJ turnu\•asına devam edilecek
tir. 

Pazar giiaü ı 

FUTROL Ş/LD lıIAÇLARI 

Taksim stadmda: Vefa_ Ka
sımpaşa A takımları saat 14,30 
da hakem İzzet Muhicldin A
pak. 

Süleymaniye - Karagümrük 1 
A takımları saat 16 da hakem 
Galip Ergü. 

Fener bahçe stadında: Bey
koz - IIiJaJ A takımları sa.at 14 
de hakem Şahap Şişmanoğlu. 

Fcnerbahçe Beylerbeyi A 
hıkınıları saat 15,45 de. 

Bisiklet müsabakaları ı 
Beden Terbiyesi İstanbul 

bölge~i tarafından tertip ediJen 
bisiklet teşvik milsa.bakalannın 
üçüncilsü pazar glinü saat 9 da 
Mecidiye köyünde ve 52 kilo
metre üzerinde yapılacaktır 

Ayni gün ve ayni saatte 937 
938 senelerinde bisiklet müsa
bakalarına girmemiş olan bisik
letçiler arasında da 26 kilometre 
üzerinde bir teşvik müsaba.kası 
yapılacaktır. 

Müsabaka saatinden bir sa
at evvel likör faıbrikası önünde 
bulunarak hakem h~yetine i
simlerini kaydettiren her spor
cu yarışa ıı.erbestçe iştirak ede
biJecektir. 

* Cezalandırılan Futbolcular. 
Maçlardaki suihareketlerin<len 

dolayı beden terbiyesi umum mü
dürlüğü tarafından Galatasaray 
k1übünden 1387 Cemile iki, Davut 
paşadan 437 Ruhi, Beylerbeyinden 
137 4 Ekrem, Beyoğluspordan Hı
risto, ve Şişliden Agop'a birer ay 
muvakkat müsabaka boykotu ce
zası verilmiştir. 

* Prof eayon~I Giiret Mibaba· 
kalarıı 

Tanınmış profesyonel pehlivan 
larm iştirakiyle her hafta cumar
tesi ve pazar günleri yapılmak O.
zere hazırlanan serbest güreş mü-
sabakalarına bu cumartesi a-ünün
den itibaren Godren ıalonunda 

11 mart cumartesi günü saat 
18 de klüp merkezinde Galatasa
ray spor klübünün fevkalade kon
gresi yapılacaktır. l!qlanacaktu\ · 
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Erzincan ve Erzurumun 
Kurtuluşu 

!.KTIBAS VE TERCÜME HAKKI MAHFUZDUR - 4 - 1 

Silvan'a Varış 
Batman Çayından Geçiş Ve Muaz

zam Batman Köprüsü 
Atlarımızla Çaydan Geçtik ve Bu Gil.zel Manzara 
Karııaında Mola Vererek Ôğle Yemeğini Yedik 

Geaeral Ki••• Karabekir Ye maiyetleri bir kaç ıır ık h~ybetıi Batman k&pr&ıtı &nünde k&prii
afla irtifaı 25,75 genifliği 40,S metredir. 

Çlk•n luam1n hulA••• tatlara batlamLflar. Burackn taarruz etmelerinin 
Hatırat aahibi Baidad üzerinden Jrana ihtimali çok olduğu hakkındaki ikazlara bu ku

hareket edeceii sırada SarıkaDllf felaketi do- mandan ehemmiyet vermemiş. Daha evvel cephe
layısile evveli üçüncü ordu sonra da "ku· den bir taarruz def ettiğinden dolayı mağrur olan 
mandayı almak üzere,, Baidada hareket em- bu zat, bu sefer gurur ve sefahatine müfreze!!ini 
rini alıyor. Az zaman sonra lstanbula çapalı- kurban etmiş. 

Her ne hal ise 1918 yılının ilk günlerini pek 
yor. Karargahı Kartalda bulunan on dördün-
cü fırka kumandanlıtına tayin ediliyor, fırka- nefis bir surette tesid etmif oluyorduk. Çok ağır 
aile Gerevizderede iken birinci ordu erkinı- muameleler hekliyen kaymakama gelince: Kendi-

k·L- ıini neşe ile dinleyişime hayran kalmıştı, boyuna 
hart.iyesi reialiiine ve biribirini mütea ı_.. 
GaHçyaya ıirecek orduya, Irakta altıncı ordu anlatıyordu. 

Şimdi, asıl mesele, bu kış kıyamette yapıla-
lnunandanlıiı erkinıharbiye reisliklerine ta- cak bir aylık yolculukta idi. Ben, şarkın kışını da-
yininden sonra yine lrakta bulunan on aeki- ha küçükten tatmı.ştım: Vanın, Erzurumun, Har-
zinci kolordu kumandanlıiında bulunuyor. putun kışları gözümün önüne geliyordu. Çocuklu-
Buradan ikinci ve az bir zaman sonra da bi- y 

rinci Kafkas kolorduau kumanclanhiına taJİD ğumun geçtiği o yerlerde yolculuk yapacagım ve 
yine oralarda yeni vazifeler ifa edeceğim için bir 

ediliyor Ye •azifeye baflıyor. taraftan da seviniyordum. Bu havalinin en büyük 
köyü olan bu kaza merkezi, kırk evli, fakat iki 
katlı evler çok. Suyu ağır, yazın sıtması da ziyade 
olurmuş. Halk, auyu Batman çayından alıyormuş. 

$imdr ne yapacaj'IZ ! Sokaklar karma karışık. 
Ortalık zifiri karanlık; çamur berbad; üstOmilz 
altımız su içinde. Bu fena vaziyette biribirimizi 
.kaybetmek tehlikessi de vardı. Kafileyi birden yol 
.koluna koydum ve hep beraber en geniş ıokafı ta· 
Jd• ettik. Yanımdakilere dedim ki : 

- Sata sola dikkat edin! Limba yanan bir 
bina bolunca oraya airfverelim. Herhalde orası 
ya bttkOmet .konalı, yahut da bizi misafir edebile
a.k bir yerdir. 

Bpeyee yol aldıktan eonra ıolumuzda böyle 
bir bina bulduk. Kapı ve pencerelerei kapalı 
oldutundan d!'lanya 1.fık pek az sızıyordu: 

- Bu npıyı çalın bakalım, dedim. 
Az ıonra kapı açıldı, atlardan indik. iki katlı 

olan bu binanın hilkfimet dairesi olduğunu kapıyı 
açan jandarmadan öğrendik, bir de ne görelim: 
Kaymakam bey, birkıaç maiyeti ve jandarmalan, 
bir .. n.al başına pineklemişler. Bizi 'i'Örilnce hem 
...,-Uhr, hem f8fırdılar. Kaymakamı tanıdım. 
Ben Bafdadda ordu erkinıharbiye reisi iken o da 
eraıda polis mtklflr vekili idi. BiNz haşladım. Ne 
fae ,.,.ıar hazırmıt; oabuk ellerimize birer çay tu
~dular. Bunlan içtik, l>ir taraftan da yaş yer
lerimisi kuruttuk. Sıcak yemek )'fyerek de ısındık. 
JC11netimlz ,erine aeldi. Artık çektiğimizi de u
•.nwt. im. tohbet.e P1di. Seyahat arkadeş
laR1Bm dij'erleri de l'elmiştf. Bu suretle sekiz 
•bit blrleflll .. tlk. Fırat müfrezesinin Re • 
maftyede naili esir oldufunu kaymakamtan hay. 
htle dfnledlk. Kedisi Remadiye kaymakamlıfın
(ın J1tt kaymakamlıtına tayin olunmu,, oraya mu
neaktada Remadiye fngflfzlerin eline dtlfmUş .. 
ltelmdfT• mflfreııe kumandanı Ahmed Beyfn Dl
rjlortlan l>azı kızlar retirterek zfyadesfle sefahate 
falma.k pfletlnde bulunmMl tiu felAkete sebep 
il.mut. '3Yle ki: tqflizler, Remadiye cenubundald 
L - C9'1etlk) thl rarbmdea otomobillerle latlk-

Batman köprüsü uzaklardan artık bütün hey
betiyle &"örünmeğe başladı. Burada çay çok zaman
lar aeçid verir. Atlarımızla çaydan geçtik. Ve bu 
stızel manzara kartısmda yarım saat mola verdik 
öile yemeğini yedik. KöprtınOn eb'adını öçtürdüm. 
8evsili doktorumuz Fahri burada da köprOye karşı 
fotoğrafımızı çekti. Usulen kendisi bu ~I batı
ralarcla yr tutamadıfı için ismini atmakla onu &'Uru

pumuza eklemit oluyorum. 
Ertesi günü Almadinden ancak aabableyin 

10 - SO da yola çıkabildik. 
Akşam 4 de Silvandaki karargihımıza var

dık. Buraya kadar gelen bir araba yolu vardır. Fa
kıat yatmurlu havalarda değil, kuru havalarda bi
le arabalar dolu olduğu nisbette güçlükle hareket e
debilir. Burada şose yapmak gayet kolay Arşzi 
ziraata elveriflf, yola yakın ıbirkaç köy de var: 
Bir de bai gördük. Fakat gezdiğim bu havali, a
taçtan mahrumdur. Halbuki az himmetle ağaç 
yetiştirmek imkanı apaçık &"örünOyor. 

* Bir iki pn içinde aynlacafımı anlamıo bulunan 
karargih •bitlerim, beni pek mUteeasir ka11ıladı
lar. Kendilerini teslfye ederek dedim ki: 

-Ne çare harp hali .. Ana ve babalaramızdan 
da böyle aynlmadık mı? lnfallah mesud i'Ünlerde 

yine birleşiriz. 
Karargihımda üç gün zarfında işlerimi dev-

rettim ve yol }ııazırhklanmı tamamlattım. Ayni za
manda yeni ve uzun yolculuğa l~zımgelen kudreti 
kazanmak için de istirahat etmiş oldum. Fakat 
7afmur bilA dinmemişti. Silvan mın~kasında ha
valar yağmurlu; fakat şimal cihetlerınde ve dağlık 
yerlenM kar günden tüne tabakalannı kabartı-
yordu. <o--••) 

• 
SERBEST FiKiRLER : 

ihtiyar Genç 

....... .. 
Ustat Ahmet Rasime 

Ait Hatıralar Kalpleri aYDf hfale ~a.rpa11 reınç
Hk Millf Şefin hitabuini dinlemek 
üzere 'Oniverafte bahçesinde top-
lanmıştı. Saıbırsızhklıa balkona Bllyii.k Edin ve Bestekar Ahmet 
dikilen gözler lnönü'yil bekliyor - '1"' 

du. Nihayet MUlt Şef alkışlar ara- Rasimin Son Şarkısı ve Son Sevgisi 
aında klkona geldi ve hitabesine YAZAN: BAHA GôKoi!JLU 
başladı. Gençlik uıvı heyecaaını ve 
yüksek hiesini ancak varol ! y• I 
.kelimeleri ile ifade edebiliyordu. 

Stıkfttun hUkam sördattt bir an
da birdenbire yanımda bir bomba 
teairl yapan kuvvetli bir aes yük
seldi. 

Millet aana kurban olsun •arol I 
Bu yetmiş yaşında 'bir ihtiyarın 

sesiydi. Baktım!.. Gözlerini Milli 
IŞefe dlkmf.t ondan aldıtı itimatla 
h.tabeyi dinliyordu. Onun ıbütiln 

benliğini ve taşıdıiı hisl\U'i o anda 
•özlerinden okumak mOmkilndü. 
Bütan sesler arasında onun varol, 
nidalan bOtlln kuvvetile yübeli -
1'0rdu. 

Baktım 1 onun ruhu DıtJyarla -
mam1'b. Ve ihtiyarlamazdı. O an
da bütün kalbimle bağh kıaldığım 
fU hakikatin tezahürünü bir daha 
aördüm. Hiçbir hadise Tilr.kiln 
ruhunu ihtiyarlatamaz ancak mad
diyatında bir değişildik yapar. Se
vimli ihtiyar bunun ne güzel bir 
nümunesf idi. 

Hitabe bitti. İnönü gençliği se
lAmlıyarak otomobiline bindi. Ve 
llerlemeğe başladı. İhtiyar bir ok 
gtbi fırlıyarak otom<>bilin yanına 

vardı. Ve yaşa paşam nidaları ile 
otomobili takibe başJ.adı. Ve Üni
versft.e kapısından çıkıncaya ka
dar takip etti. Durdu! yavaş ya
vaş uzakla.,ın otomobile gözlerini 
dikti, 

Ve otomobil kayboluneaya ka
dar baktı. Otomobil kaybolunca 
kafasını yere eğdi ve bir müddet 
sonra ağzından şu kelimeler dö
küldf1: 

"Allahım ba,ımızdan eksik et
me! sen koru." 

MEMDUH ÖZÇOPUR 

································-········ 
KtlÇUK HABERLER : 

* _. Bcnebt dfl ımen memur
Jann birer derece t.erfisl için imti
hanlara başlanacaktır. 

İlk imtihan bu ayın son güntl 
Ankara ve İstanbul Ünh·ersitele
rinde y.apılacaktır. * - Denizbank'tan açıkta ka
lan memurların İktısat Vekaletine 
bağlı teşekküllere yerleştirilmeleri 
Vekiletçe takarrür etmit bulun • 
maktadır * - Maarif Vekaletinin alA
kadarlara gönderdiği bir tamimde 
ilkmektep öğretmenlerinin talebe
nin okul dışındaki vaziyetleri ile 
meşgul olmalannı bildirmiftir. * - Romanya Ankara büyük 
elçisi B. Vasil Stoyka cuma günü 
fstanbula gelecektir. * - İstanbul Vali muavinli -
fine tayin edilen Dahiliye VekAle
ti Nüfus umum müdür muavini B. 

Fatih, San Güzelin afacanı Da
tttllefakamn çalışkan çocuğu, Te! 
graf fen kaleminin genç kltibi meş 
hur muharrir Ahmet Rasimi unut 
mak mı? Hem Ahmet Rasim ken 
dini hiç unutturur mu! 

Bu bilhaaaa benim için kendin 
unutmak olmaz mı? 

DUn yolda ardı ınra tanıdık üc 
gence rastta.dım. Her Uçil de elle 
rinde Ahmet Ruimin eserlerindeı 
birer kitap bulunduruyorlardı. 

Hele bir tanesi elindeki kitabı 
nii8hasını bulmak mümkün olmadı 
ğını söylüyordu. Bu sözleri dinler 
ken sevindim. Çünkü, gençler Be\ 

diğim şeyleri alıp benimslyorlard 
Fransa Arkeoloji Enstitüsünü 

(Şark tetkikleri) Unvanı altmil 
Pariste neşrettiği seri eserlerde 
dördüncüsünü teşkil eden Edmoı. 
Saussey'in (Türk Halk Edebiyotl 
adlı son eserini kanştınyordum 

Bu da kitabını Ahmet Rasimin ese· 
)erinden alıp süslemişti. 

Ankara caddesindeki kitapçıla. 
rm camakB.nlanna bakıyordum. Ah. 
met Rasime dair yazılmış olan son 
bir eserde onun son resimlerinden 
birini kapağına basml§b. 

tçimin sevgi yatağında hep u. 
yuyup duruyor sandığım Ahmet 
Rasim, matbuat cemiyetinde karşL 
ma bir heykel olup çıkı vermesin mi? 

••• 
Dil inkılabımızın tohumlarının 

ekildiği ilk gündü. Onu çocuk gibi 
sevinçten yaşaran bir gözle,Anka
ra postahanesinin kapısı önündE.' 
bulmuştum. O, .BüyUklük, kudret, 
şan ve şerefine son olmıyan. fakat 
bunların hepsini birden bana, bütün 
canlılığı ile gösterip birer birer öğ_ 
retmek için heyecandan kelime bu. 
lamıyor. Sadece elimden tutuyor .. 
Beni yw'.dqm, atam, bir kelime ile 
bugün bana onlardan yadigA.r olup 
kalan millf benliğimin senbulile bir 
an evvel karplaştınp tanıştırmak 

için istical edercesine (Hakimiyeti 
Milliye) meydanına doğruya diyor. 
bir elile de Maliye Vekileti binaıu
nı göstererek en sevimli tavır ve ha. 
reketleri içerisinde : 

(- Paşa hazretleri emrettifor .. 
lüğat yazacağım. tatanbul argoşu 
üzerinde i§liyeceğim.) 

Diyor, bu sözlerini heyecandan 
bkanırcasına tekrar ediyardu. 

• • • 
lstanbuldan bana, fen kalemine 

yazıp gönderdiği pembe ve taı gibi 
ince kiğıt tomarlarına ilil'tiği mek· 
tuplar mektep arkada!darının sarı 
saman yapraklı defterlerinden zorla 
çekip koparılmışa ben:ıı:iyen c kağıt
lardaki yazılar .. Ahmet Rasimin ha-

yatı idi. Onlann hepei birer 81Prf 
kaynafıydı. 

Bergtln olrudufum o san kAğıt. 
lar benim mektebimdl. O benim ho. 
camdı. Ben onun mahremi idim. Ah. 
met Ruim bana yudığı bu mek. • 
tuplannda hayabm da veciz lıeHma. 
ler içerisinde çiziyordu. 

Yazdığı lOtatın (a) harfille pi. 
mit ve bitirmiftl. (b) Jıarftne bq. 
ladığı vakit tıstadm pederi merhum 
Bahaeddin efendi ile ote.n mibıaae
betinl telmih ederek kendisine ıu 
l&tırlan y&lllDJlbrm. 

(- OBtad ! Ellerlnblden öperek 
Bizden rica ederim. (B) harfi Be ar. 
tak fazla meegul olmaymıL Hem 
orada benim adım da var!) 

Ahmet Rasim, nıhu kadar be. 
yaz ve ince kltıt üzerine bu a. 
sefer 111 eatırlannı inci gibi dtzmif. 
ti: 

(- (B) harfine geldim pçtim 
bile .. Hakkında güzel yazdım.) 

• •• 
Onun, Ankaraya son gellııl idi. 

Karaoğlandan BUyUk Millet :Uecli· 
sine doğru iniyoı'tiuk. Ostad pek 
dalğmdı. 

Yalnız dudaklan kıpırdıyor .. 
kendi kendine bir şeyler söyliyor •• 
Bir elile de paltosunun yan tarafını 
muntazam vunışlarile dövüyordu. 

Bu da onun bestelediği en son 
prkısı oldu: 

"Can hasta gbzüm yaşlı gönill 
zarli perişan 

"öldürdü beni nihayet devran 

"Ben 
gamı canan 

anladım artık olamaz 
derdime derman 

"Öldürdü beni mihneti devran 
gamı canan 

*** 
Ostadııı Ankarada aoıı r..amanlL 

n duyduğu heyecanlar hiç gözüm.. 
den gitmiyecek, gönlümden öımil.m.. 
ce çıkmıyacaktır. 

Yeni bulduğu <'.Rprilerin heyeca. 
nı altında ~riyet otelinde otu· 
ramaz bir hal almıştı. 

tstanbula döndüğü vakit Anka. 
radaki duygulannı biı:er birer Def. 
retmiştir. Radyoda Şehremini Balk. 
evi namına verdiğim konferansta 
da teba rUz ettirdiğim gibi en aon 
yazısını da (HAldmiyeti mllllye) 
meydanında sırtında mermi tafıyan 
Türk kadınının ilstUne dlleea göl 
gesinden aldığı ilham ile yuauetı. 

Bu yazısının .başlığı Cla (.Anne
min gölgesinde) idi. 

Ahmet Rasim bunda ltabuı 
(Bahaeddin) i anlatır.. Ona olan 
son sevgisini de kalbi olan lçJl b. 
lemi söyler .. 

Muza~rAkalbki~gü~kadar ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
şehrimize gelecek_tir. Adliyede b• * - Nafia Vekili Ali Çetinka- ır 
ya iki güne kadar lstanbnla «ele- Hadise Gece vakti eve taarruz 

eden sarhoş 
rek, Tramvay ve Tünel idarelerini 
teftiş decektir. * - Yoksul ve kimsesiz va
tandaşlara yardım maksadfyle Va
kıflar MUdürlüğUnlln açmakta ol
duğu aş evlerinin ilçilncilsQ Eyilpte 
açılmıştır. * - Gümrük ve Maliye müfet
tişleri Haydarpaşa.da teftişlere 
'başlamışlardır. * - Vilayet Maarif inzibat 
Meclisi azAlığına Beyoilu Maarif 
memuru B. Etem Tel, yedek azilı
ia da Beşiktaş Maarif memuru Ali 
Rıza Ökel seçilmiştir. * - Hataya gönderilecek mek
tup, Telgraf, gazete, posta ha
valesi, v. ı. için Türkiye Posta - Tel 
graf ücret tarif esi tatbik edilecek
tfr. * - Halka kolaylık göstıerdi
ii için Kadıköy tapu sicil muhafı
zı B. Yakup Devrim taltif edilmif
tir. 

r··-----···--·· .. , 
i
l Yurdun, refahın, Yarlıjm ! 

konayucuau çocuktur. Yılda bir İ 

1 Ura •erip Çocuk Eairseme Ka- E 
rumuna iye olunuz 1 1 

"._,,, 19 ••••••••••••••••••• , ........ ~ 

Btr hınız Mlddeiumumiaİll Samatyada oturan İ1cbal imıin-
hilndea k,, ç a istedi de bir kadının evine gece valrt.i 
Dün Adliyede bir h&dise ol _ tecavüz ederek içeri.Ye zorla sfr. 

muştur: mek istiyen Sırrı isminde bir ar-
M ubtelif hırsızlıklardan dolayı bot dün Sulh Ceza mahkemeaine 

71&kalanan Pakrat iaminde bir ıa- verilmiş ve tevkif olunmqtur 
bıkah; dün bir bekçiye teslim edi- Orozdlb•ldllkl t•nleJ .... 
terek - muhakeme olunmak üzere _ dl••lnln karan n•kzo-
müddeiumumtliğe aönderilmiştir. lundu 

Saıbıkalı hırsızı önüne katan Bundan bir mflddet evvel "0-
bekçi tahkikat evrakını mUddeiu- rozdfbak" mOwe1elfnden pn1ajla 
'mumilik oduına aötürmekte iken para almak fddfasiyle yakalanan 
kurnaz hırsız; hemen kalabalık- ve 4 ünctl Sulh C.za mahkemeıdn-

de yapılan muhakemeei aonudıa 
tan istifade ederek kaçınıa.k iste - beraat eden Ldtfl ha.kkmdaJd ka
miş n bekçinin önünden fırladıtı rar müddeiumumtlfk taratuadu 
sibf ok gibi bir hızla merdivenler. temyiz olunmuftu. 
den aptı k°'mafa başlamıştır. Temyiz mahkemeli s eıvraJca w. 

Bekçi ve etraftaki halk ile oda- kik etmif ve "beraat" kararına 
cılar derhal bağnştıklıanndan alt itiraz eylemiftir. 
kattaki jandarma karakol kuman- Bu mOnuebetle LQtfinin mu
danı yukanda bir vak'a oldufunu hakemeaine nakzen Jakındaıa tek
anlamış ve ja.ndarmalara merdiven ~ra;:r=:b!!!ak';ı~la!!!c!!!a~k~tı~r!!. !!!•l!!!!l!!l!!!•l!!!B 
ile bilyilk kapıyı tutturmuştur. ağına dttşmilftürl .. 

Filhakika birkaç saniye sonra Fi rf h ra ıreızt ' ':!in!. hemen ceza 
Pakrat; merdivenleri dörder, beşer mahk-emesine aevkolunmut ve 
atlıyarak alt kata inmit; fakat; bu cürmttnden dol~lJ tlyJdf olun • 
kendisini bekliyen j.andarmalaruı muttur. 
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Mardin Hastanesinde Bütün Halkı 

Sevindiren Bir Tayin 

.,.. ................................................................................ . 
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Mardin, (Huflu~i Muhabirimiz. 
den) - Şehrimiz memleket ha&o 
tahanesi başhekimliğine dahiliye 
miitehassısı B. Halil Bayrl'nln ge. 
tirilnı egi hemen bi.itli n Mardinlila.. 
ri son derece sevindirmiştir. Mar
dinde kaldığı üç küsur sene zarfın
da sehir1 \'e körlü herkesin derin 
bir ltim · ve sevgisini kazanan kıy 
metli cloktor. işe başlıyalı bir ayı 
geçmiş olmasına rağmen tebrikle
rin arkasını henilz alamamıştır. 

Halk sevgisini bu kadar çok ka • 
zanan kimseler herhalde mahdut 

y az.an: HUsameHln Nuri 

Ne kısa süren bir saadetti bu .. j 
Niçin birdenbire dönüp gitmişti 

böyle ... Kendi kendine kızıyordu .. 
Keşke heveC'anını yenseydi de has
retini çektiği biricik Necdetinin 
yarasını sarsa sonra gitmeme'i i
çin yaJvarsav-Oı ... Beı·aber sa.atler
oe oturup konuş aydılar ... Çünkü 
senelerce biribirlerini göremiye
ceklerdi... Y.arın tahsilini bitirmek 
üzere Avrupaya hareket edecekti. 

Gönlü rahattı artık .. lstırap]arı 

!birdenbire hafiflemişti. En büyük 
sevgisine kavu.stuğu bu sa.adet ge
cesini erte.:.,i gün onu uğurlamak. 

emeliyle rahatça geçirmek için in
ce Urpe-rtilerle yatağa daldı.. UytJ
du .•. 

* Güneı, doğuyordu .. İncedk, tiil 
perdelerin flızdığı ılık bir sabah 
ışığı Seranın yüzilnde tatlı bir 
pembeliğe boyanıyordu .. Kalktı .. 
Göz kapaklarındaki akşamki ağır- 1 
Jık kalmamıştı... Uzun uzun ge
rindi... Bir rüyadan uyanırcasına 

doğduğu bu güzel bahar ~mbahınm • 
.canlılığı damarlarındaki ~orgun

luğunu gidermişti. Balkonun k.apı
Ianm açtı ... Birçok gecef(>r mehta

lüyordu ... Çünkü evde kimse onun 
Necdete olan derin alil.kasını bil
miyordu. 

Böylece bir hafta yattı. Yava-' 
yava.1 muhakemesi yerine gelmeğe 
başlamıştı ... Fakat nrtık ~raşıy,,an 

bir ölüden farkı yoktu ... Bütün ııe
şe.,ini kaybetmişti .. Eskisi gibi her
kesle konuşmuyor, mütemadiyen 
dtişünilyol'du .. 

Ve böyle günlerce. 'kapandığı 
-odasında canını ondan koparıp 

ala.n Atahma karşı isyan dolu hıç
kınklarla ağladı, durdu ... 

* Onun bu ölümü gizli !bir dii-
füm kaldı. Zavallı Necdet; rakip-

siz kalmak ve yalnız kendisini se

vebilmesi iç'in Süheylanın Seraya 

kurduğu tuzağa kurban gitmi,ti. 

Sühe.rli; Seranın buhran geçir

diği o gece, komedinin üzerinde 

duran ~u dolu bardağına dehşetli 
bir zehir damlatmıştı ... 

Ne yazık ki emelleri boşa git
mi~ suyu; Seranm yerine o gece 
Necdet içmi~ti ... 

SON 

) 
1 

1 

olsa gerektir. 
Dahili hastalıklardaki yilksek 

ihtisası binbir tecrübe ile sabit o- M~rdin hastanesi baş hekimi 
lan 8aym doktorun idari işler ~ dahiliye mltehassısı Halil Bayri 
rleki ehliyet ve kabiliyeti ·bu ve!d-
le ile tı~cclli etmiş bulunuyor. Mem ve lcullanmıya kAfi miktarda. a~ 
Jeket ha::;tahanesinin umumt çeh- mevcut olmamasından mali vazı
resi, bir ay gibi kıı.a bir zaman i- yetleri düzgün ob.nlar u_zak bah
çinde şayanı hayret derecede de- çelerden sakalar vasıtasıl~ ve te
ğişmiştir. Büyük bir intizam ve di- nekesi iki kuruştan su getırme~te, 
siplinin kaim olduğu yurtta her şey fukara kısım yaz ve bahar mevsım
de.n evvel tam bir nez af et göze lerinde pis ve kurtlu kuyu suları 
çarpmaktadır. Sokak kapısından içmektedir. Gene · susuzluk yüzün
tutunuz da baFıhekimlik masasına dendir ki, umumt temizlik temin e
kadar her şey ~le alınmış, temiz ve dilınemekte ve şehir taşıdığı çıplak 
muntazam bir hale ifrağ olunmu~- ve sevimsiz çehreden kurtarılama
tur. Depolarda mahfuz kadro hari- maktadır. 

ba karşı içini hıçkırmak için kendi- -iilillli!!!l!liıi-ıı-.l!iii!!lll~•--llliiıı----"""' 

ci eşyadan kanape, tel dolabı, su Mardin 940 yılı içinde temiz ve 
kapakları, askı vesaire gibi birçok bol suya kavuşacak, bu suretle mü
lilzumlu ihtiyaçlar giderilmiştir. him ve hayati bir ihtiyaeı daha gi-

sini dar attığı bu küçük boşluk ona 
bu sabah kucağını ne kadar başka 
türlü açmı~ı.. Ciğerlerim şişiren 
bol, t.emiz bir hava gözlerindeki 
derin sflkiltu ıtrirdenbfre parçala
m~. Şöylece bir sandalyaya ili
şiverdi. Parmaklığa dayadıfı dir
seklerinln yaptığı yumuşaeık yata
ta başını yasladı. Saçları bir ta
rafa doğru kayıyordu. Hiçbir ta
raf.a takıln11yan nazarları, önlt
~ açılmış mai bir boşlukta yayıl
dı kaldı .... 

Bir aralık bah.çede bir gilrilltl 
~tti. Baktı. .. gözleri bir kalaba
lığa takıldı. .. hemen koştu ... Merdi
venleri indi. Bahçeye fırladı, anne
.si, babası, bütün koml;lular orada 
idiler .. Kal.Rbahğa l'lokutdu. Fakat 
bir-O~nbiTe fenalaştı. Bir çığlık ko
pardı. Olduğu yere yıkılıverdi. 

,Karşıla13tığı deh~etli manzaranın' 
tesirile kendini kaybetmişti. 

Necdet dün akşamki gibi üs
tüba_,ı ç.amur içinde, yüzüstü yere 
kapanını~ kımıldamadan yatıyor

du ... ÖlmttşUi.. ~olkolu kan için
~eydf... 

Muayeneye gelen doktor; goce 
fırtınadan tizerlne devrilen par
maklığın tesirirle parçalanm~ ko
lundan fazla kan zayi ettJ,ği i~in 
öldfiğOnfi söylüyordu ... 

Serayı hemen içeri götürdüler. 
BilyUk bir sinir buhranına yaka
lanmıştı .. Ateşler içinde yanıyor
du. 

Sabahlara kadar ba,ında !>ek
lediler ... Bir türlü kendine gelemi
yordu .. Zav.allı annesi; Necdeti 
höyl~ feci ldr surette ölmüş gördil
til içfn sinirleri bozulduğunu söy-

HattA Lana bile ttmitsizliğe düş. 

mile gibiydi.. Bundan başka genç 
adam biran evvel eski vesikaların 
içerisine gömülerek, esrar perdesini 
aydınlatacak bir ipucu bulmak isti
yordu. Hiç kimse arqtu'malarile 

alAkadar olmamJ4 ve ne n~e 
elde ettiğini sormağı akıl etmemiş 
ti. Halbuki, V arlokun 1sminirı. geç
tiği üç vesika bulmuştu ki, burada 

rastladığı bul tafsilat ve tahkikatı 
ayn nokta.ya göttlreook mahiyette 
idi Bir şahid, V arlolrun bu mezarı 
arqtırırken bqma gelenleri anlat. 

makta idl Bundan bahsetmeden 
nvel vesikayı tamamlamak lhım.. 
dı. Fakat açık havadaki çahşmuı 
kendisini epey yorduğundan bu 
projesinden muvakkaten vazgeçti. 

Bununla beraber, bulU§unun, na.. 
tamam da olsa Lıma.nm ar~brma. 

8IJll teshil edeceği dtifünceslle, bir
an evvel genç kadınla kQPu§l'll8.k is. 
tlyerek şatoya döndil. Aynca, geri. 
fe dönerken Luna ile Svanildin giz. 
lice kon~tuklarııu merak ediY,.oP. 
Clu. 

POLiSTi:: 

Dün üç yangın daha 
çıkht 

Son gUnlerde şehrimizde yangın. 
lar çoğalmıştır. 

Ezclimle son 24: saat içinde İs. 
tanbulun muhtelif yerlerinde yan-

gın ve yangın başlangıcı olmuştur. 

1 - Eminönilnde Balk.apan ha
nında 16 numaralı Mustafanın yor. 

gan imalathanesinde, Mustafanın 

bıcakmıt olduğu sigaradan bir yan. 
~ çıkmı ve etraftaki 40 kilo milı 
tannda ve 15 lira kıymetinde bulu-

nan pamuklar yandıktan sonra ~teş 
eöndUrülebilıniştir. Dükkan ve mal. 

larm sigortasız olduğu anlaşılmış. 

tır. 

2 - Kasımpaşada Piyalede Ce. 

vi.zaltında oturan midyeci Salihat
tinin 5 yaşında bulunan oğiu dün 

gece, minderin örtüsünü mangala 
atmak auretile yanguı başlangıcı 

yapmııtJr. 

Az daha koca bir mahallenin yan 

maama sebebiyet verecek olan çocu. 

Şehrin diğu methalinde in~a~n- derilmiş olacaktır. 
na başlanan yeni ve modern mem- :t@ ~ • 

leket hastahaneFıinin ikmalini mü- Hatay Devlet Reı·sı· 
teakip umtHlrnn sıhhab daha iyi ko 
runacak ve bu vesile ile birçok im- Yoksul Çocuklar Yurdu
k!nlar elde etmiş bulunacak olan nun açııı, merasiminde 
değerli başhekim Bay Halil Hayri bulundular 
vilayet halkına çok daha faydalı Antakya (Hususi) - Halkevl 
olacaktır. yoksul çocuklar yurdunun açılış tö. 

Su T eaiaatı reni yurdun Yenişehir mahallesin-
Su mühendisi Bay Ragıp Bu- deki binasında yapılmıştır. 

rat lüzumlu istikşafatını yaparak Töreni devlet reisim.iş ekseli.n'3 
İstanıbula avdet etmiştir. Üç men- Tayfur Sökmen şereflendirdikleri gi 
badan alınan sular tahlil için An- bi, sayın komutanımız albay Ştikrii 
karaya gönderilmşitir. Tahlil ne- Kanatlı, Büyük Millet Meclisi aza. 
ticesinde muvafık görülecek men- sından B. Rahmi Apak, konsoloslar 
baa ait suyun keşfi yapılacak ve subaylar, yerli ve ecnebi bir çok da. 
projelerin Vekaletçe ta.sdikini mü- vetliler bulunmuşlardır. 
teakip tesisata ba~lanacaktır. Hu- Törene Hallrevi bandosunun çal. 
susi idare ve belediye bUtçelerin - dığı İstiklal marşile başlanmış, bu
den ödenmek üzere 170 bin liranın nu müteakip salonun kapısına çe. 
belediyeler bankasından btikrazı kilmiş bulunan kordeleyi devlet re. 
işi hemen hemen halledilmi~tir. Ke- isimiz bizzat kesmişlerdir. Bundan 
şif maRrafları için lazım olan 19 sonra yurt binasının her tarafı ge. 
bin 500 lira İ:'ltikraz olunmuştur. zilmek suretile törene nihayet veril
Mütebaki para te isata harcana- miştir. 

caktır. 

Su, Mardinin en büyük ve ha 
yati bir ihtiyacıdır. Şehirde içmiye 

EkRelans devlet reisimiz tören
den sonra Harbiyeye avdet buyur. 
muşlardır. 

ğun bu hareketinden dolayı ihmaU =-====-====-======-======-======-=======-===== 
görülen babası hakkında takibata 
b&§)anmtşbr. 

3 - Dön gece sabaha karşı sa. 

at 4 buçukta Alemdar Hllseyin ağa 

mahallesinde Yeniçenlec caddesin. 
deki Çorlumedres'~ içinde terlikc:i 

Alinin odasında bıraktlğı sobadan 

dıvardaki kiğıtıaı aıee~ ve bu Baf Diş Nezle Grip, Romatizma 
BUretle çıkan yangında tavat tama- ' ' ' 
men ve içlndeki eşyalar da yandığı Nev ... ljl, lunldık ve bUton •lnl•nnızt derhal keser 
haldesöndttrillmUşttır. .. • lcablnda gUnd• a k•t• allnablllr. • .. 

Soğuk çok §iddetli idi. Bulut

lardan aıyrilnu" olan gökyüzU..nde 
parlak yıldızlar görüfüy-ordu. Go

danl şat.onun parkında kestirme bir 
yoldan ilerliyerek şatonun garb kıs. 
mındaki hendelderi tala"betti. 

Köprüye gelince, hayretle dura. 

ladı: Gidi odada ziya vardı; ve bir. 

den.bire Luna ile Svanildin gizlice 
k~rken kulağına çalındığı buı 

kelimeler aklına geldi, o vakit (Bu 

gece, gizli odada ... ) sözlerinin ma
nasını anlayıverdi. 

Yoluna devam ederken bu sefer 

zihninde dolaşıp duruyordu. Dalğm 

dalğın giderken az kalsın, hendeğin 

~amurlu sulan içerisine düşüp ~
mülecekti. Başının üstünde şatonun 
kalın dıvarları arasında gizli odanın 
penceresini görüyordu. Oradan ea. 

rarengiz ve mavimsi bir lŞlk SlZL 

yordu. Eğer odada bazı kimseler 

mevcut idise, pencerenin kapaklan 
acaba. neden a.çıktı? 

Gayri §Uuri bir endişe ve kuv,, 

Tefrika No • .38 Çeviren : R. SAGAY 
vetli bir heyecan genç işıkı 88l'Stı. 
Bu dıvarlarm arkasında ne gibi bir 

vaka cereyan ediyordu? Hareketi· 
nin doğru olup olmadığını düşünme.. 

ğe vakit bulmadı: Eğer yeniden 
bazı facialar cereyan etmeğe baş. 

hyacak. ise, buna mani olmak k~n. 

disine düşüyordu: PardesUsünü ye
re bırakarak pencerenin dibine gel. 

di. Dıvara yapışmış iri sarmaşıkla. 
ra tutunarak, kendisini sarsan rüz.. 
gann kuvvetine rağmen dıvara tır· 
manmağa başladı. Pencerenin yanı. 
na gelince, demir parmaklığa tu. 

tunda ve ayaklarını da çekerek kuv· 
vetlice bir istinat noktası buldu. 

Bulunduğu yerden ancak iç ta-

raftaki ikinci parmaklığı görüyor. 
du. Bir ses, Lunamn sesi kulağlna 

çarptı. Bu sesin garip ve esrarlı 
kudretinin farkına çoktan varmıştı 

Bu akşam, sert, yavaş ve ayni za. 

manda ihtizazlı idi. Birdenbire oda. 
daki ışık söndU. 

- Bir çam ormanındasınız, yıl
dızlar parlıyor, hava soğuk, her ta. 
raf ayaz, yıldızlar, buz gibi kesen 

rüzgar, çam kokulan ... Yerdeki çiz. 
gileri geçemezsiniz.. Bunların harL 

cinde bir insan kurbanınız olabilir. 
Sizi meydana çıkarmaf!a kudretim 
vardır. Ölm.iyen Hamand ! çamlar, 
soğuk ve yıldızların sönük ziyalan 
altından meydana çıkmanızı emre-

Aşkın Kuvveti 
T efrlka No: 2t 

HUiasa 

Nakleden: ORHAN S· 

- Nail Bey tarafından mı ge
liyorsunuz? 

Dedi. 
[Geno &air Naili, meşhur bir 

muharrir olan Caltldenin babası 
ölürken kızına vast tayin etmiş. 
tir. Na.D., CalıldenJn t:ahsillle a. 
la.kadar olnıaktadı Cahlde şimdi 
Nailin habsının evinde yaŞ:\mak. 
tadır.] 

Teyzenizin sizi kendine 
bağladığını Ranıyordu. Eğer nasıl 
bir yalnızlık içinde yaşadığınızı 

bflmiş olsaydı, muhakkak tahsil ve 
terbiyenizle alak.adar olurdu. İş
te ölüm dfü~€ğirıde. büyilk bir vic
dan azabına kapılarak, sizi bana 
emanet ederek, v.asiniz olmağı ka
bul etmemi rica etti. 

Evet makamında başımı salla
mam üzerine elimdeki küçük çan
tamı, biletimi alarak beni istasyon
dan çıkardı ve kapunun önünde du
ran güzel bir atlı arabaya bindir
di. Sonra büyük valizimi almak 
için uzaklaştı. On dakika :onr& 
hareket ettik. Dışarısını karan
lıkta seçemediğimden uyuklamağa 
koyuldum. F.akat bu defa, ara.ba 
durur durmaz gözlerimi aç.tını. 

- Demek çiftliğe geldiğiniz 

vakit bu kadar .... Vahşi ibir yiğen 
bulac.ağınızı ümit etmiyordunuz 

- Doğruı:ıu böyle. Fakat içirn 
de yenemediğim bir his vardı. D 
ha yolda iken, sizi şimdi bulund 
ğunuz koleje yerleştirmek niyetiı 
deydim. Ve dere kenarında il' 
rastlaşmamız üzerine de kararım 
almıştım. 

Ağır bir sesle: 
- Hakikati anlattığınız ıçın 

tesekkür ederim. dedim. Evvelden. 
B~n ... evet, bahamdan hemen he
men nefret ediyordum .. 

- Bunun farkındaydım. Anne
nizin hatırasını belki biraz hafif
letmek pahasına da olsa herşeyi 
yerli yerine kaymağı istedim. Her 
ikisi de sizin hürmetinize ve iyi 
dü~üncelerinize Iakayttirler 

. Fotoğrafı uzattım. Fakat al
madı. 

- Sizde kalsın Cahidc, dedi. 
Babanızın resminin yanınızda bu
lunma~ı müna:;ip !. 

Teşekkür ederek odama çekil
dim. Valizimi hazırlarken, va'1imle 
konuştuklarımı zihnimden geçir
dim. Fatmanın annem hakkında 

anlattıklarını şimdi duyduklanm 
tamamiyle bozuyordu. Zira ne de 
olsa ihtiyar bir hizmetçi olan Fat
ma ile vasimin .anlattıkları arasın
da terefülüde düşmek caiz değil
di. Vasimin doğruluğunu, itinrn
dımı kazanmıştı.. Eğer baıbamın 

hata.lan olmuş idiyse anneminkiler 
de mevcuttu. Hakkındaki kin hi~
lerim de bu flurctle e~assız bir te
mele istinat ediyordu. Beni hiç gör 
meyüp yalnız hıra.km.ası meselesi
ne aldırmıyordum, zira bundan as
la bir keder duymamıştım. Yiğeni
miıı dediği gibi onları hürmet ve 
riayetle, bir evla.da yakışacak şe
kilde anmaktan başka yap.acak bir 
şeyim kalmıyordu. 

VIII 

Tren B ...... ye geldiği zaman 
karanlık etrafı adamakıllı sarmış

tı. Uyuyordum. Yanımda oturan 
ve müdirenin beni kendisine ema
net ettiği tanıdık kadın, toparlana
bilmem için istasyona gelmeden 
birkaç dakika evvel beni uyandır
dı. 

Kendisine ~kkür ettikt.en son 
ra trenden indim. Dışarıda köylü 
kıy af etinde bir adam bana doğru 
ilerliyerek: 

diyorum... Harici kıyafetinizi alıp 
geliniz bura.ya-

Bu ga_..;p ve mutan-it şarkı gibi 
sözler durdu. Bu kısa stikfit zarfın. 
da rüzgar, Godardın kulaklarını o. 
lanca kuvvetile esti. Ve ani surette 
rüzgann uğultulan arasından, bil. 
tün gürültüleri bastırarak cehenne
mi bir bağırış genç adamların saçla. 
nnı dim dik etti. Bu, şeytani bir u. 
luma, derin, zaman zaman hayvani 
ve bazan da insani, galibiyet ve :ıy. 
ni zamanda ümitsizlik ifade eden, 
neşeli ve ayni zamanda acı bir s~s 
manzumesi idi. Bu bağırma içinde 

kendi fenalığı yüzünden mahvol
muş bir romun bütün kin, gayız, 
fenalığı, meşru olmıyan ihtirasları 

mündemiç idi. 
Gondard canavarın bağırmasını 

işittiğini anladı. Henüz bu mahiye. 

tini bilmediği mahluk üç defa uludu. 
NihavC't, hıçkıran bir ses duyuldu: 

Svanild: - Oh! Luna, Luna, di. 
ye bağırıyor. Dalın fazla tahammül 
edemiycccğinı. 

Odanın içerisinden tekrar o ga. 

Araıb.adan inince, açık duran 
kapısından içerinin iyi aydınlan
mış olduğunu gördilğüm bir evin 
karşL.:;mda bulundum. Birden ay
dınlığın içerisinden ellerini bana 
doğru uzatmış bir halde ihtiyar bir 
kadının ilerlediğini uyku dolu göz
lerimle farkettim. 

- Sevgili yavrum, safa geldi· 
niz, buyurun!. 

Küçük boylu, fakat şişmanca 
idi, bozulmuş tatlı 1bir çehresi, gü
müş renkli saçları, hüzünlü gözleri 
vardı. Nazarlarındaki tatlılık v• 
iyilik derhal beni, kendisine çekti. 

Seyahatimin nası) geçtiğini, va
simin neler yaptığını sorarken beni 
yemek odasına doğru sürükledi. 
Fakat karnım .aç değildi, uykudan 
halim berbattı. Bu sebepten Emi
ne hanım beni birinci kattaki yatak 
odasına çıkardı. 

Valizimi açmadan, hatta hiçbir 
hareket yapmadan derhal yatağa 
uzandım, ve derin bir uykuya dal
dım . 

Ertesi sabah uyandığım zaman 
odamdan içeriye güneşin ziyaları
nın girdiğini gördüm. Odadaki eş
yalar eski tarzda, fakat sevimli idi
ler. Hemen etekliğimi geçirerek 
pencereye koştum ve kanatlan aç
tım. 

Gayri ihtiyari 
- Oh, diye bağırdım. 
Deniz karşımda idi. Göz alabil

diğine onun mavi dalgalarının ka
barıp gittiğini görüyordum. Sahil
de, öteberi~'e ~erpilmi~ kayalar va 
kumluğun .<ıarı kıyıımıa hafif. hafit 
çarpan dalgalar tatlı bir ı:;es çıka
rıyordu. 

Önümde duran, ta ufuklara ka
dar uzanan şey, denizdi. Onu füda 
bu kadar muazzam ve bu kadar 
mükemmel tahayyül etmemiştim. 

Düşündüğüm bu güzel hisler için
de, pencerenin önünde kımılda • 
madan dururken saati, herşeyi u
nutmuştum. 

Kjapıya vurulan tafif bir darbe 
beni sıçrattı. 

- Sevgili yavrum, uyandınız 
mı? 

- Evet efendim; denize bakı
yordum. 

Bu lakırdıları söylerken kapı.

ya doğru koştum ve açtım. Ve E
mine hanımın uzattığı küçücük eli 
öptüm. 

- İyi uyudunuz mu? rahat et
tiniz ya 1 

- Hem çok güzel! ve hayret 
içindeyim ... Deniz ne kadar hoş, ve 
iç çekici t. 

( DeTamı Yar) 

rip ziya fışkırdı ve derhal ulumR. 
durdu. 

Dehşetten bitkin bir halde GG. 

dard, sarmaşığa tutunup kalmıştı. 
Pencerenin kannkları kapanmıştı. 

Her halde Luna tehlikeli tecrübele-
rine devam ediyordu. Varlok'un mi. 
sali kendisine bir şey öğretmem.işti. 
Ve en büyük felaketler karşısında 
metanetini kaybetmemiş olan Sva. 
nild'in adeta bir panik içerisinde 
yüzdüğünü anlamıştı. 

Genç kızın içinde bulunduğu teh. 
likeyi gören Godard, hemen soğuk
kanlılığını topladı ve karanın verdi: 

Svanild'i, her ne bahasına olursa 
olsun gizli odadan kurtarması, çekip 
almuı lazımdı. Oraya, şatodan gi
demezdi. ÇünkU genç kızın kapıları 

arkasından kapatmak adetini bili_ 
yordu. Penceredeki parmaklıklı.ıru 

gelince onları yerinden bile kımıldat 

mak imkanı yoktu. Hendeğin için

·aeki siyah sular, Godarcl'a, şatonun 
içerisindeki s,. hazinesini hatırlattı. 

(Devamı var) 
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Terkibinde İ Y O O 
TAN .EN 
GLiSERO 

FOSF A Tvardır. 

u 
Vücudun zayıf 
sız]ığa, vereme 

kısımlarına, kan
istidadı olanlara, 

sinir 7ayıflığına, genç kızlara, sı
raca, kemik hastalıklarına, müp-
tel~ teverrüme müstait çocuk
lara, hastalıkların, nekahatlerinde 
yarar va şifa ''erir, kanı arttırır, 

iştiha verir. 
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Hakiki YALDA ismi liı:e. inde IS ar ediniz. Her mühim eczanede bulu ur. 

İYİ BİR HAZIM, 
Rahat Bir Uyku Temin Eder. 1 

Her yemekten sonra ahna&ak 2 - a tane 
~-...r. 

--- ---- v 
iM ESi 

tstanbul Asl!ye mahkemesi bL 
riılci hukuk dairesinden: 

Eminönünde Şeyh Mehmet Gey. 
---KOM 

lani mahallesinin Arpacılar cadde. Her tilrlü hazımsızlığı Y~ mide ekşiliti i giderir. PerteY 
sinde 413 ada 32 parsel 33 kapı No. , K rbonat o prim sini her eczanede arayınız. 
lu dükkanın istimlakine karar ve- r.-••••••••••1••••••••••••••• .. I 
rilmesi dolayısile !stanbul belediye ... 
si tarafından mezkftr dükk3.ııın sa. 
bipleri aleyhine açılan davada müd. 
deialeyhlerden Şişlide Osmanbeyde 
Ebekızı sokak Akgün apartıman 4 
No. sında Vasil oğlu Nikola, Yorgi, 

Üniversite Rektörlüğünden: 
Hukuk fakültesi cem hukuku doçentliği ~ıktır. Talimatnamesi 

mucibince 5 mayuı 939 cuma günO. imtihanlar başlıyacaktır. İsteklile-

rin Nisan sonuna kadar fakülte dekanlığına baş vurmaları. (1477) 

Mihal ve kızı Katinanın halihazır ========================================== 
ikametgahlarının meçhul olduğu an . M o d e r R 
laşıldığındnn iliinen tebliğat icrası. ..-•••••••• 

na karar verilmiş olmakla muhake- Ad b M t 
me için tayin edllen 31 - 3 - 939 saat a 1 u aş ere 
14 de muhakemede hazır bulunma. · 
ları veyahut bh· vekil göndermeleri Yazan: SÜHEYLA MUZAFFER 
aksi takdirde haklarındaki muhake. Askere, memura, kadını erkeğe, taJebeye günün en lüzumlu 
menin gıynbcu cereyan edeceği ve eseri. 1939, ıenesi muaşeret adabının tekamülüne göre 
olveçhile yazılan ve muhakeme dL yuılmış ilk kitap. 
vanhane:Jino asılan davetiyelerin de 
müddeialcyhlere tebliğ edilmiş sayı. Fiah: Cildsiz 50, Cildli 75 kuruş. 
ıacağı ilim olunur. (15804> - Sabf yeri : INKILAS KiTABEVi __ _. 

t.ı~.RUl\.LE.RDI!. İ.}LEkİ OLA 
MUESSESELERE 

Çöker Yazaroğlu 
Gümrük komisyoncusu 
Galata, Ziraat Baakaıı 

karş111ınrla Çana kçıb han No. 34-35 
Telef on : 35, 95 

ıst.anlnıl Uo~ini icra Memurlu
ğumfan: 

Hüsn\i'niin Serkis Kılcıyan zim 

metinde olan matlubundan dolayı h 
1
eiz altına alınmış ve tamamına eh 
vukut tnrafındnn 2440 lira kıymc 
takdir edilmiş olan Yavuz Sin: 
mahalletıiııde E.'iki Ayazma ve Gü· 
irük yeni Kcrealeciler sokağında 2L 
lküliik 5(i0 ada ve 5 parselli eski 
/4.03-530 yeni 1'76 :No. lu ahşap de. 
pomm J0/1 hissesi. 

(l'amamma. ehli vukuf tarafı.o.
dan 600 Jim kıymet takdir edilmiş 
olan eski Ayazma.( yeni Keresteci. 
ler sokağııuln 560 ada 6 parselli es. 
ki 532 yeni 178 No. lu ahşap dükka. 
mn 4/ 1 hissesi. 

Açık arttırmaya konulduğundan 

evııafı aşağıda yazılıdır . 
.. 176 No. lıı ahşap depo: Zemini 

kısmen çimento, etraf dıvarlan ah. 
pp ve harap salaş halindedir. 178 
No. ıu ahşap dükkan: 1ki yan dı
Yarları kısmen kargir üst kısmı ah. 

TÜRK HAVA KURUMU 
. 

Büyük Piyangosu 
Beşinci Keşide; 11-Mart-939dadır: 

Büyük ikramiye: 50.000 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 lftlrik etmeyi 
ihmal etmeyiniz. Siz de piyangonun mes'ut 
ve bahtlyarları arasına glrmlf olursunuz ••• 

lstanbul Deniz Ticareti Müdürlüğünden 
DENiZCiLERE. iLAN 

. p.p, salaş ve balkon şeklinde asma Kaptan, k.Iavuz, m.akini;at ve motorcuların terfii sınıf imtihan
: kat olup binası haraptır. Dükkanın lan 3 4 939 gününden 8 4 9Zf tarihine kadar Yüksek Deniz Ti
zemini kısmen çimenfo. iki metre caret mektebinde yapılacaktır. 
t!erinllğinde bir kapısı ve elektrik imtihana girecek namzetlerin deniz hayatlarmı gösteren sicille
tesisatı vardır. Hududu şartnameye rini 31-3-939 gününe kadar imtihan komisyonuna teslim eylemele
bağlı krokide gösterildiği gibidir. ri ve bu tarihten sonra vukubulacak müracaatların na.zarı itibara alın· 
)ı{esahası: 176 numaranın 112 ve mıyacağı alakadarlara bildirilir. "1497'' 
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111111
ün"!la•_ clll!I' !'!!'!.'!b!!!a!!r!!!cn!!!!!2!!!!!0!!!g!!!iın!". lll!!!!z!!!a!!!!!rf~ın·d•a-e•vr•a•k•ı•m•us• .. •_ 

rabbaıdır. Arttırma peşindir. Art. bırakılır. Aksi takdirde son arttır- bitelerile birlikte dairemize bildirme 
tırmaya ifıtirak edecek müşterileriıı manın taahüdü baki kalmak üzere leri lazımdır. Aksi takdirde hakları 
kıymeti muhammencnin % 7,5 ·nis. arttırma on beş gün daha temdit tapu sicillerile sn.bit ohnıyanlar sa. 
botinde ııey ıJ.kçesi veya milli bir edilerek 3/5/039 tarı"hın" e mus·· adt'f tış b l 1· · l d ec c ının pay aşmasın an hariç 
bankanın teminat mektubunu hamil ,.,,rı:ıamba gu··nü saat 14 den 16 ya kalırlar. Müterakim verl!i, tenvı·n·y.,, 
olmaları icabeder. Müterakim vergi Y- v ~ "' kadar dairede yapılcak ikinci arttır. \'C tunzifıyedcn ibaret olan belediy·:: 
tanzifat, tenviriye ve vakıf borçları ma neticesinde en çok arttıranın üs. riisumu ve vakıf icaresi Ye tellaliye 
borçluya aittir. Arttırma şartname- tünde bırak lacakttr. 2004 numaralı bedeli müzayededen tenzil olunur. 
ısi 9, 3/939 tarihine müsadif perşem. fcra ve tflas kanununun 126 ıncı Daha fazla malümnt almak istiyen· 
be günü <1 ircde mahalli mahsusun~ madde'·ı·ne tevfı"kan hakları tapu sL· y· · l'k t · b d li · ., ırmı sene ı avız e e mti~teriye 
talik c,ı·ı..;cektir. Birinci arttırması ci!leriyle sabit olnuyan ipotekli ala. aittir. 
18/4/939 tarihine müsadü salı gü. caklılarla, diğer alakadaranın ve ir· leıin 93R 2037 numaralı dosyad·ı 

Öksürenlere : KATRAN HAt<KI EKREM 
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KAN, KUVVET, İŞTİHA 
S U R U B U 
Umum doktorlarm müttefikan takdir ve milyonlar
ca vatandata itimadla tavsiye ettikleri en mükem
kel bir kuvvet fUruhudur. Daima kanı tazeleyip 
çoğaltır. Tatlı bir İftİha temin eder. Her zaman 
cençlik, dinçlik verir, zeka ve hafıza kudretini 
yükseltir. Sinirleri, adaleleri kuvvetlendirerek 

uykusuzluk. halaizlik. fena dütünceleri giderir, vÜ· 
cut makinesine lazım olan bütün .,nerji ve kabili-

u yeti vererek daima azim, irade, net'e sahibi eder, 

mide, barsak tembelliğinden ileri eelen muannid inkıbazlarda, bel eev9ekliği ve ademi iktidarda 9ayani 
hayret faydalar temin eder. 

FOSFARSOL'u; diğer bütün kuvvet ilaçlarından ayıran batlıca haua, devamla bir llUrette katıy kuv· 
vet, iftiba yaratmaaı ve ilk kullananlarda bile mucize gibi tesiri derhal eöstermsidir. Tifo, Grip, Zatürrie, 
Sıtma ve umum kansızlıkla neticelenen tehlildi hastaların nakahat devirlerinde en mükemmel bir derman 
turubudur. Sıhhat Vekaletinin remıi müsaadesini haizdir. Her eczanede bulunur. 

SAÇ EKS R • 
1 

• 
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Saçları besler, kökleıini kuvmetlendirir, dök im sini 
önler, kepekleri giderir. 

.................................... .. . .. 
1 Dr. Hafız Cemal \ 

Lokman hekim 

Dahiliye Mütehassısı 
Di.anyolu 104 

Muayene saatleri pazar hariç 
her gün 2,5 - 6 salı, perşembe 

ve cumartesi sabahlan 9 . 12 
fukaraya T. 22398 i • .......................................... 

tstanbul Valiliğinden: 

Maliye hazinesine izafetle tstan. 
bul Maliye Muhakamat müdtlrlüğU 

avukatlarından Ş. Bilik tarafından 

Beyazıt meydanı 32.41 nu. da kır. 
tasiyeci Hasan aleyhine kazanç ver. 

ğisinden dolayı36/367 do~ya numa. 

rasUe Şftrayıdevlet 5 ci Deavi dai
resinde açılan davada dava edilenin 

h~azır ikametgahı meçhul olma. 

sına binaen kendisine tebliğat yapıl. 

matlığından tebliğ makamına kaim 

olmak üzere davacı Maliye hazinesi 

tarafından Şftrayıdevlete verilen 

arzuhalin tstanbul Vilayeti divanhJ. 

nesine talik olunduğu ilan olunur. 
36. 36T 

lst.anbul V alillğinden: 

Maliye hazinesine izafetle tstan
bul Maliye Muhakamat müdürlüğü 

avukatlarından S. Şamerk tarafın. 

dan Şeyh Geylani mahallesi yeni han 

sokak no. 6 da Recep Hüseyin vP. 

şerikleri aleyhine kazanç verğisin. 

den dolayı 36/1935 dosya numarasi 

le Şfı.rayıdevlet 2 ci Deavi dairesinde 

açılan davada dava edilenin hali 

hazır ikametgahı meçhul olmasınıı. 

binaen kendisine tebligat yapılama. 

dığıından tebliğ makamına kalın ol. 

mak üzere davacı Maliye hazinesi 

tarafından Şurayıdevlete verilen ar. 

zuhalin !stainbul Vilayeti divanha. 

nesine talik olduğu ilan olunur. 

36 • 1935 

nU dairemizde saat 14 ten 16 yaka. tifak hakkı sahiplerinin, Bu hakla. mew•ut evrak ve mahallen haciz ve 
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