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mad hllldlm ıurıa-•· ..Wea 
eirlbirimize loarl.fık 'bir halde , 
ıarkeıı, birçok yanlış anlqm~ara 
nıeyclan açacak hldiseler eksik ol
ltılf'ahiflirdi. Fakat bu.eln he 
kii llaya.t bjzi biras da.ha blrlblrl
ınt11e yı&klaştırmak için ~Jfll'or 
c•wır. Tftrk • Yunan 4oltlutunun 
1111 tezahClrleri iki milletin blıibfı\. 

· terrm anlamaktan ye bJrfblrJerfyle 
tnflteaanicl ıurette yiirGmekten el
de ettikleri faydaları i!bat etmek
teclir 

~nçlerimizin Atinaya &eyab.ti 
iki memleket arasınd•kl anJıa.tmayı 
lcunetlendlrmei• ve genı.ıetme
te bJzmet edecek ftlerden biridir 
Ce~Jerimiz bulflnkl YunaB doet
larınıız ara11nda J89irdikleri tatlı 
Cialerden ne kadar fyİ hatıralarla T .. Ollfnnitelllerl SelAnikte AtatDrk'lba dotctuiu ma 
•vdet edeceklerse Yunan kflltflrO· balkonu ıda 
ııe da.ha ziyade nUfa• edebilmek- kik seyahatine çıktıklannı haber 
te11 de 0 kadar çok fayda l'örecek· fstMıbul 'Onivenitesi Hukuk Fa-
leJ'd&o. kültesi talebelerinden 35 ~~lik vermf~k. 

Bu bakımdan dDfünOnce, iki bir .kafilenin aömeatr tatille~nden Evvelki akşam şehri:::::.ı!!:~n 
doıt memleket arasında fikri ve istifade ederek Avrupaya bır tet-
tnaoevt mDnuebetleri daha ziyade ___ .................. , .............. 11 ....... -··-
takviye etmek lflzumunu idra.k e- = h d 
diyoruz Garp medeniyetine 8888lı K K a Me me 
•urette ~eyleden ve bunu gaye_ ~i- orsan ar 
Jen T6rk Jnlallbınm evl&dlan ıçın ı • fi 
~::..kaldrHyilkblrbasinede- • Hatıra ve tira an 

Avrupqı vflcude retıren ve ın 
iki bin •nedir medeniyet ve ıeıse- yazan : M. Sılır 
fenm kaTUlmı tetkll eden Yunan 
tet..,.11'1. .-, wat bafka U- lllze ll8111n1'8d• ........... nnı •nl...._k 
aa.llırdan tentbne tarikll• mal6m ... n Ko .... n KllN lletaed, ......__ 
olalJIUJw. Hat•aı Tlrk sençleri Matarelle llevrlnd• An•ol..,. .Ulll ve 
bu felsefe ve edebQıK ile dotru· Mhl Ufil .......... lllldevlrlle~k· 

Sarhoş ve 
Mütecaviz 
bir kadın daha! 
Bir otomobilin eamlannı lnnp 
memurlara hakaret ettiıiad• 

40 ,na hap11 1atacak . 
Son günlerde şehrimizde adedi 

çofalan (sarhoe kadınlar) kafilesi· 
ne dtın gece yeni bir bayan daha 
kal"l§DUŞtır: 

Hafize isminde bulunan ve BE>
tllrtatta oturan bu genç kadın, dUn 
gece beyoğlunda muhtelif yerlerde 
bir hayli içerek kafayı adamaJntlı 
dumanlam'f, sonra Şitliye gidip o
rada da bir müddet içmeğe devam 
etmietir. 

Nihayet, ayakta duramıyacak 
bir hale gelen genç kadın oradan 
pçen bir otomobili ~ içine 
.... ft UlC&k IOfön: 

- Betiktaea çek! .• 
Diyebilınfttlr. 

(Sona 1 ladl .. ,, ... , 

daa dotru1a temua sfrm•k fhti- kal :... çe .. lerf'• ~ Ucl•r ,...911111 
vac;:::~ ne ....... eı.... • ..... , ..... ....,. ....... ... .. ,. AkagUndUz'a Cevap 
lar eski 1unaneanm, eski •'Hama- -~· 
:~ı:-1~ 1;:ı:.ıı:~tıe.i1::= Her Sabrı Heyecan Ve Büyük bir diy:-:~ ı..::ı0 <.~~~~;::::! 
::.::ro==-.:, F:~ Yı: ibretle Okunacak Emsalsiz bir Eser :!::!::.:::.~: ;~ı:;:~ b·~ 
temenninin file çıkanJabflmesınde- kokuya çoktan burunlanmı:ıı:ı 
ki zorluk fimdfye tadar t;emennf iNCi SAYFADA tıkadık. 
&aham.ndan ilerin rftınek inıkinını ~ Zavallı ç6pçttlere kuvvet. ••. ı 

bize verm.-.1'. ~;;;iii;;;;;ii;;J;ii;ii;ii;;i;;;iii;i;iiiiiiiiiiii;;Jii Nipntaf ~ •• ıı •• r •• F •-- -HtLıe7fıa CalaW y.ALÇIN • " 11 .. n 1 
, .. _____ •.tmaııııilıllııılıAliiiiı1m.

0

""ilr•ılii&DCeiiliiıı-ll 
(S-llDel..,, ... , 

Nu .... n Men.,..nclollu'nun din llhnllllf •••mi 
Almanya ile arammtaki 1!50 u:umıi k&tlbi Numuı ~ 

milyon marklık kredi anlapıa'!ını ıca cıua eabahld ebpnmle AlmanJ1'· 
imzaladıktan sonra bir müddet Av- dan tehrimiu ıelmif " harlcl,.,e 
rupada kalan Hariciye Vek&letl u- (Soa• l 11Dd a7fada) 

HER SABAH 

Allah Korusun ! .. ___ ..... ____ _ 
8MMlan lllU,. .. bir reft..l 

klmk, A.bnaapda .. dereee ... 
aile o..._.merl JaPddıPu ve 1940 
........ ,..,. çakanlacak olan 
h otomoltlllerin kolayca ve ucuaca 
f.edarUdDla mUmJdln olacaiuu kay
dettikten IOllra: (Bizim için her ai
lealn bir ot.omoblle lablp olmua çok 
mü bir hayaldir.) dl)'e teeeetlf edl.,..,. 

Bis reftldmw ba ..,.._ W.k
lrak e,_,.a. •emleketWa .... 

ile& teşkil edecejlal ve •b maleJfa 
buaa tahakbk etve•e±e ...._ 
jeD ~·J.lb 1 ,.. t119-
ktt ... ,. ......... A• a.. .... w 
lirlMlrtleobMe ......... .. 
Mil bir o...._.. llBVk ve illan •r
• h•+•ender ot.omobD balan
.......................... Y'ODanma-
da bbtllrlerlle ~ ......... 
ohaut ot.omobll gkazındaa ~ 
- 1tlr ... gelir. 

A. ClllALEDDIN SARAçoCLU 



Şirketi Hayriye Okuyucularımız 
Biletlerinde -

vmn ı M· •'Fi" Yeni T adildt Diyor ,ki ı 
ı 4 

T efrilra No J 

İpekçi Hanı 
Cinayeti 
Mahkemesi 

'.:·V 1--- J ıJ ~ ~ 1 u... arife k · ... Bir maden yolauzhılu Ola, ıenç- katil •e eDrlill er-
'1'\ı.a/' _a Kırlar nas ~wır.- ,.ı..:ı. ~-ı:-ı:....4- bHer veriliyor .... ...... ":tti~ ~ 

)~ ·ty ? tetkı1' .aiccll Kıqehir vilayetinin Çiçekda-

-+-

~,-..-.., Buôlar Kaç sınıftır ~~:?Jr~~ ===~:..~ ~~J°!~ 
~ yUndeld Fulufbd madenlerinden t& -....ı ... Aliaia U.. ......... ~ 

4açakçı, Kemire Kemire /çini 
Oyduğu Bir Dikeyi kol ve Çekir

deksiz Bir Kabağa Çevirir •• 

;pJnnda ._ tlc&ret mildti:Ulllu-- u-ft tlnıll"llne ala tmtly•lm...,.. _,,.... 
..ı ....... cat~·- v-mi bilhaa Kgn ne ve hem§ireai Fatmanm mııhake-de to..,_ ~. ~ ayon • rilmesinde v-e Fuluııbat madenine 

-- ... _ ....... ....i .. .t;atbjk et "t JPelerhıe d8n ..... cezada~ • firketill _. ~- • aid muamelenin mevzu&rtımaa; 
mekte old$ bilet tteretıetile tiri- kanunlara ve nizamlara tıamamiy· JIUltır. 

de .a.M..a .. m .. ı.. Okana,n tah .. at eYralwaa Jih"! 
fe hilkUJlllerin ....,~r yapa- le aykırı l>fr takım U1dl!lllla mlia- h&diae ili suretle olmuştnr. 
oalita". ka<la meselelerle tekemmül ettirilmiş ol Ahmet, Alinin 'im kardeli Fat-

Şirketi Hayriye liJndiye 1' ması yttzUnden devlet hazinesi pe mayı bopdıktan 80DI'& bir gUn AJ!-
taıtantau14an Bebeie kadar olan Bu ~-'iP izrar edilm1"""r. 
--u hlu.;..de -'- IL..I- tarl.fe YUA ..,...... nia çatlltı+ ardiyeye gitmif ve· 
.-a ..__1111- ,,._ ucm ~ ıiiased&rı bulunmaldıtım iti- ... · 
tatbik etmekte bu yU.dm fatanbu· (- Benim bopdJiQD bn ile 
lun eald tramvay elrketile rekabet baıiykt .kendim de dol&J'l8i7Je mu- senin karın parl•nupr! .. Kmüapı-
edelailmekte lcJL l'akat bu hal Boğa· tazamr olduiumdıan ~'beş eene- da bir randevu evinin bat JıJdm ol-
sm bl'll taratmda bulunan halkın flenberi kanuna uygun mftraca- muşlar!...) 
mtıtemadt" liklyetlerini" mucip ol- atlarım neticesinde bu Hd maden Demiltiı'. 
makta ic1L ifind&ld yolsuzlulclar resmen ~ Buna fevkaJide hiddetlenen Ali 

Köprllden BebeP. kadar olan hakkuk etmiş ve binaenaleyh lig- hemen fırlamıt ve dojru.ca eve gidu 
Befabat tlcreti 5 kurqken Boğazın nit kömilr imtiyazının derhal fes- rek karısını ve kız kal'detiDi 'im' 
kup tarafında buhman OaJdidar, hini ve Jl'tırufl?at mtamelesinin lp.. mut. onlan ~ .. 
Kupacuk ve MÜ' lske1elere ahnau tali iktiza e7Je.mit bulunmasına Kadınlar, bunun bir iftira oldu 
ücret bu paruım bir kaç mia1ldlr. mimen fimdlye J;adar bir netice tunu .aylemill~ ele Ali buna kai 

mil h 1iai diö: elde edemedim. olmamıı ve iki PDt kadım ~ 
Bu aebeple kartı 8 ~~er- Kan ... -n ~-.... ve fptaıı· llztı- ... ecı.ıı- .,..Ht.lt-
leriııe nmra11 vapur tlcretlerinde - _._a gibi gece vakti "' m "™ ~ 
futa lcret vermd: mecburiyethıde mu talaakkuk etmJf bulunan Ha- (iplikçi) hanına gitmiftir. 
blmaktachr. •1en Rumeli l&fd.. Bit kömilr imtiyazının derhal fes- Nihayet, i§ burada kavgaya bin 
11n1e Bebefe kadar tramvay cra mev hini ve Fuluşbat muamelesinin mil ve Ali, Ahmecli ö1d.llrlnlftlr. 
cut oldui1DldaD buradaki halk u- iptal ecQbulyerek idame ettrihnek- tddi&ya göre, vak'a _.gmde 

cu. ..,.ı.aı etmek tmklnJariDa te olmUI ,Uztlnd& devlet hazine.. Ahmedhı kansı l'atma, eatt koca-
malik bulumnald:adrlar. ai dolayJilyle meınıea.t. tellftai aını ark&Bmdan tutnl111t cBieı' l'at, 

Ba itibUfa &Wradar ıNt,1ram1aC" mfJlllHn olamıyacat bir tai'zü ma l8e Ahmet kaçmak W.Jrea 0-
bu hattaki vapur lcretlerlnl bir par· her rtın binlerce Uıa kaybetmek- nine iskemle atıp J8N ........, 

f 1 1 t·--,_ k -"'n.ı- te ve ron ıeç.tikçe bu zarar bü- tar. 

' 

·'-' ... memlekete -"rmesl lel'beat ça ~• 81 u ·-.&""-. &1'11 llAIUNG e-
..... 

11 
.,. saah tenznat yapmak çareleriJl'i arı- yttmektedir. Dün.kil muhakemede Ali, cilrm:tl-

elan 1t7aları bae v-ermeden ablice yacak bu suretle her Dd l&'MJin va- Dofnıdan dofruya devlet ve nü tamamen iDklr etmil ve ftlla7ı 
·:•nıtMM tMre aokmaktır. Ueretlerinde btr t.evazlhr basıl lıazine muelesl olan bu muamele- yukanki eekll&; ~ -: 

•:a.1 • .... ~ ,_...._ .tı.1.~ ............... ı.&, da mem•-.te- JHll' 'D'--- ........_ ~- -..; IMaiblDn JlaJli .....,,. . --- YMYI!" a v-a~ "' olmut olacakbr. nin bir an evvel intacı için terte- - c~ .,.. __ -M' "!!'iP 

.. zleıitl•, meraktan, ...... • tin 6Z 1Dal>n• ~ı ilkelere l'İ• FAasen lıikftıiıete ge-. 1*•· ma ~ f6k muhlereni ıtetik gaktı. Ahmet Wa UtmdUI lıltela-
n Jdür&n yöıGmD UUD unn Uo. ~ak demektir. Bu da ild bul tramvaylarmda Nafia VekAl ti Saydam kabindtnin dikkat na-za- leyi fırlattı. Sonra tq attı. Ban Gaa 

dU. M:ilt*lı 'JD&na!ı d• jtfldt. tarlldtr. Jlbiaciai memlek'*n halkın iatifadesi noktasında eaaaıı nnı çekmejetavaesut ederek 1ıa.b;.. batısı Htbıe~ de Uzerime hlc1'P 
yabancı illkelere aöt~f11mes· ya - yenllDrler ya~ bu sahil kik hey.eti te§killni temhNne de- etti. Bin ne yuftltm, • c1e * -., 
aaık oran etY"al4ftt ikınciaf de .ıer ehalial bu ylpek tarffedeıt tüla lal et buyurmanızı saygı ile dile- gördüm!) 
pkat •~vana çılanuı serbest o- mutazarrır olmı~. rim. Demiltlr. 
Jan 8fY&ları bae vermeden tıkar- ....,.,,.,,_.,... ~ .... - Akköpriicle, Yeni tki kadın da cUri1in ~ 
maktlr _, reddetmiller ve muhakeme, p1ıft 

• hanele 12 No. da oturan Çi-
Bnleıian bafka bir dı. vurd çekdaj -..• ~ ~-aA.cellıl""""'~~~ .. •fVU~t'~!.~!'a~~'!~-.A.;vv. 

1Afııde J&pılmaaı, nİlamlxn.Aın va ... .K.. .:ı •uu 
..,, , ... ,y .. ., s•RLIKLEea ...-ıanuıııııaıu ...... ., ... sak olan erıof11, kokain, esrar "te ı ~ 

1 
BELE_DİYE DE benzerleri gibi uyuşturucu z hir flnlverslte r ekltirU ltu IAf A la.._ ..... .;. 

Jürler, tf1ttln, barut, fspl"to P"ihi •ktam Ank raya h•re- Y OD D.1a91a1ASI • • • • • 
etikete tabi nesneler, aigQl't. ve ket edlror - y enı ildncı nevı ekmek 
;vat»aneı flllrelere adam kaçakçılığı 'Oniversit.e Rektörü Ba:y Cemil Heyetinm e IJl rtta Yt11oela•- Belediye tardmdaJı taJdr lual-
Tardır. Btlael bugftn akşam trenne Anka· yada lblizakere tre devam km ~ ibtiJacıaı daba 1lCtJS bl" 

~kçılık ıba.kımından istib- raya gidecektir. Olmtacak eekDde temin etm.i1 pj'elile Clb· 
clat devrini de. ikiye ayırmalı 111- Rektörtın yeni yıl btltçesi ve ta.- Tllrk ~ ... v ham afyon an- •-- karar wrlen DdDcl 11891 
nmJa bulurum. CflnkO, Abdilha- lebe vuiyetleri Uzerlnde tetkikler Jaama mtlddetbliD lf38 -- lliha· ibıelr ~ ~ ~ 
-.idi öl4tanek için 1821 Jdmda, yapacağı zannoluıımaktadır. yetiıı4e aona enrıeıd 1wiDe bmidaa g&Nedm ....,_ ...._ ve cllln t.op 
YıYılda bir faJtcm idn4e BnneDi- Diln kendisile <Tat birlikleri~ le •1 enel ~ TOrk w Y• Jaun C11:Rnomt koıld.e1omı> eJnnek 
Jer flll'a.flladan ,.uMalan aaatJi hakkında g riişen bır ulsadapmı- goaJav IDlll'81ıh&a ıae,et1eri arunHla meıelell ı..1r1mv1a. 1111m ~ 
bomba hlcli ..... W.Dbul k&Qk~ı • za mumaileyh au izahatı ~: 11 gllndaa fUla cle9am ec1eiı mGza.. lıird8n ..... Wr rapor hazırtumt.. 
biJMa 1* ıdhtlm noblsı obnot- - BtltUn ıakWte dekanlarile ukereler tam bir antaamaya •P- tar. Bu ~ ı.etediye ~ 
tta. O sema•• kadar- derin bir uy- görllştükten ve onlara direktifler Bl&1I o1dvl8 lcin eüi m~ hl· YerDecektir. BeleilJe: r1yuet1 rapo;. 
bM w_. _.,, latlttnıet he- verdikten sonra ancak b6yle bir fa- kt1m1eri esas o~ 1zere mubve- nı tetJdtten eonra bt1 Jraıvmı..,.. 
le slmrflk id&nleri bu hldl$e Uze- aliyete geçebileceğiz. Blrlilderin .., le Uç ay mAddetle -b!m"'1; noektlr. 
me dlllerlıd • ...._ :Benabamn çıJmuı talebeler lçiD gok hayırh bir l'abt lıu mtlddet te mart ayı 
ıab.lneı Mr ..ı.t9*B ptiriJcli- il olacaktır. Ve bir ay sonra bu ~ t•de nilıa"*1enmll oJacalmdan 
il, laem ele ,almdtten ıeçfrı1dfli ler sona ermit bulunacaktır.) evvelee ftrilen kararlara g6re mft
~ tatanbul gflmrtlklerinde Bir doçent mlz P•rl .. gftll zakerelere tekrar baııanaeaJmr. 
dllbt, ayanıkbk olmaclıiı'. gelen Universitemizin (Aııatomie) do· Bu defa Belgradda toplanacak olan 
evalara M8ıık6rl kkı14ıit açık- çentlerinden dektor operatör B he etler bu anlaşmayı bir daha ye
l& ıneydana çıbı O gu den ~ki Zeren dUn m ki tetkikler le nHemeğe meydan verilecek aeJaüte 
.onra da ltöldlnden s8nılıan kaçak- bulımmak tızere Parıse hareket et- intaç ettirecklrdir. 

11hk 'bir para Jtl obDaMaa laJr· mittir. T erru lı oldu ç' uzun Q. 

tul~Uf ehelmldyetll bir seki• V•lda balt Prev•ntlr,o. reeek olan nıüzakerel n neticele 
1UD• ehlnıttg, • mund• dUnkO lalkllder nebilmesi fçfn toplaııtı1a martın 

'OlnılMI. h llldlleda önceleri ka~ak • Maarif Veklleti CamlıCada Vat- ilk haftasında d$'hıal başlanacak-
tıht 9ok kolay, .kolaJ'blı kadar da de bafmda bulunan ötretmeıı Pre-
6oJ ll:ua~h bir fftl. Fekat zevksiz- ftlltar)'om ve Sanatoryomu tefld- Bu mlukeratta m~ 
dL BeoerUdi blru • ftl'htlı Iler lltı etrafmda tetkikler )'apürmRk- :lktiaat Vekileti ihracatı t.eeJrilitlan
adam aQmrf1kte bir el tutar, bu ifJ tadır. dJrma mtt~ Semtt Berkin riya.. 
pekllt ya)MlMi. r~a.ıçının biJai, BU tetkilltm, ailratıe, nıtiy,aca seti aıt;ad& t.opknacak olan ayet 
sBrrtı 'H teertıbe ıahfbi olmastna UYl'UJl ve kiti bh- tekle soblmaa temsil edecektir. Bu heyet meyanuı. 
lkUın 7oktu. Saha o kadar ge1lfş, lgbı maarff mtkfllrll 'revftk Kut dibi da toprak ~ ofiıd l1llltdil 
lfe de 0 nJRette mfi8afttl. Gerçi bu mlhlleaelere pteret ~ mfldtlrll Hapma Oamaıım 6. bulu· 

•lfaJ~ll Dd dMreye ayırıyor, ~ meınvlar yoJı: clelfJ- yapm11 ve•le1•ı•ı mtlHrll ile ~ •a.Nı ~mreldı,.,. 
~.ı&ıon tarihi olal"lık da, Abdfll- 41. Deniz .te:uııtanada betllJ•, rUtmu.ıtır. ~--.-••••••~l-

klıaf4tll. ~hblı zamanını lta- li•nclı bfitfar, M~laıda fatim- TeekftAta DAve oJm:ü kere bPJ 
.-.ıvm. • iolarla ..._ ,etrafı dzUyen ko. yenWJder yapı)maeı kldeDDlflkte-

~~ --~ eim ncu, kolcular pttık toktu. Ancak f9 dlr.Jlaarft uaurn tetkikat 
....... WtfQklırl ti • !erinde kafl1'1Cll&rla 1oklathk. "1'• v...: bl1dlraMtlr. raportı· 
~ ... Mılft ... Wlıkelenlwtle eblk tl4fldL-~..ı • ., ...................... _ .... "'! ........... :...., ............. .. 

ftia iUda iıltıiı .. .._ Jlatlan 4a vudı 1'11 actamlanL ... .., .... '*''"'""" .... ,,,~ ........ ,.,.. ....... ~-. ... .. 
~atla '-fhyOl'll& ~ ..,._ ü J'Obulcha. Bepd ete 

~aqdık .... fakat~ k~ shJerl itin• bakarc1ı. 
6!Je &Jft}ıı\ ......_ Ti* , ..... .., P • Gazete ve mecmualara 
-.. ... Jrtdıfl, 7attancı ıı. bnaeden. tele..,.,. it,.,.,._ • .....!t~ .th !-AX..·• 

lilN• aedebtlmlse .a.ro m. 11ai91&: Mr IB&l'Dı& ••'1 ~ ,.en,... .. .... 
~ _. •Jmıak de • lr& at4Ul'Q ~ flkeleyt il- 1188 bilip Jranunmma • Jsıal 

-...-.:Ud tlrllcltr. Jlfrfllr. ~ ~.. ~ ....... macDlinoe ... S& ....... 
.... --~ ftJC.QI. Mr ı,.tH .., ........... .........: it l:W ...... kliıU:aa illa· 
unrıarı.-...._..fllfıa ..... paf6tfllı•.a..-I#:~»- ,...._ pı•,,...,ae1vm 

~--~ - .. ........ .... ........... iti ... edfla9f1&ff•··-.... JEi'•~-

cnMRCKI.ERDE 

-
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, ~ : Türk . Üniversitelilerimiz Ekrem Könlğin 
11 imtiyazlı Şirket T~lebeıermln . . Geziden Döndü~er Eroin kaçakçılı

Hükümete Geçti Atı~~~~~.1~~~~~1 
Onlversitelllerimfzin Atinayı 

528 Sene Faaliyetten Sonra Nafıa 
Vekaletince satın alınan f irketlere 

ziyaretleri münaseb&tiyle biram 
da.ha aJMlt bir hal ~rem ha.tıra ıre
liyir. İki memleket ıaıwsında talebe 
mübadeleai yapamaz m1yız! TUrk 
gençleri Yunanistanda eski yunan
cayı asıl menbaındıan öğrendifin-

ı 1 h den ve Yunan miıtefekkfrleri ve e-

bal terkos firketf 50; stan'bu rı. -
Ankara ıs (Tel&fonla) - Na- tmı ,ırket.i 46• İzmir hava gazı ~ır dipleri ile, Yunan felsefe ve sana-

1,ir nazar 

t
, .. V kal ti d 11-kat bir ista· · k t• 11 tı ile do"'rudan doıc.ruva temaı:1a 
- e a ~ tayanı IJ\ .keti 25, Aero F.speresso şır e ı , "' x 

tistik hazırJıam1f1;ır. • latanbul telefon ,ırketi 26,. Er F- girmekten çok hayırlı neticeler el-
Sa.tın alınan firketler tunlar- _ ıavvare ırirketi onı tzmır tele- de edecekleri gibi Yunanlı geneler 

ha 
ra.... "" y- • :r.. ti de Tilrk iınh P-rslte~inde iııtifade e-

dır: İstanbul terkoa firketi, va- ~An ~·keti ıs; Kad. ı.köy su. şırae •- J.v ,... 27 1 decek kGr11ül<'r bulahilirler. 
ıgazı mi-'"kı· ·, Aero Esper8880 Jr "8 :tstanbul ele-ktrık tirketi • s-"I' ... "'" • • 80 tü l Bugün Yunaı1İ!~tanda seyahat 
tanbul telefon fl"rketl, Er Fransıı "'•nbul tramvay firketi , ne .. tt>1ı--.ı.: - ett b ı I edecek bir TUrk kC>ndisini hiç ec-
ta'"'are .Orketl, Kadıkö" IU 9"6-~ ..t-ı.J.l 77 sene fıl&lif e u un • u ..,.. " .,ıı.&:a.ow et iki nebi hissetmez. Hattfi bazı cihet - Budapeştede Oni•er l te talebe oalosunda Çardaş daııaı 
İzmir tet.fon firketi. ı.taDt>ul elek· mutlardır. Btıtun bu faaliy m · • terde Tlirk fopraklarından ayrıldı-
trik 

ai•:k~ ve niı.. ... y-" ,.-n .. iin detlerbıin yeldlnu tam 528 senedir. ğ bil f k t . k k d B al ..-· -. na - vy- •"' 
1 

d · ol mı e ar e mıj ece · a ar ken- ( attar • 1 inci aayfamazcla) nezih eglence imka lal'Jnl bulnla 

.. tın alınan ı~-nbul --ay ve a .... tın alman imtiyaz ı emır Y d' . . 1 k b Ü . i 1 b - ..---· ~ d h'l d ~ ·1 ısını oraya a ı"' m ulur. Her ta- nıvers te i guru e riyaset eden tadırlar. 

t
u.n .. I ııri .. ketlen·.. qjrketleri bu hesaba a. ı eıı -u .., "I'- ., rafta Uirkçe ~Ö) len r, türkçe ~r- Hukuk Fakültesi Medeniye doçen-

lzmir nhtım ,irketi 16, ı-an - dir. kılar terennüm edilir, Türk yemek-' ti Hıfzı VaJ.det keııdisivle goril~en 
________ _,_,_______ leri pişirilir ve Türk bayatı anane- bir arkadaşımıza seyahat hakkın· 

• M •• ı ·· farın lerinhı hiiküm sürdüğü görülür. da şunları söylemittir: /rlanda VB US uman Müşterek bir ha~·atın tesis ettiği "-Tam dört hafta devam eden • M "J J bu anlaşma ve sev·şme zemini il- seyahatimiz çok güzel şartlar al-

l 
• J r' ran CCUSI er C zerinde şimdi ç-0k ~ağlam dostluk tında geçmi~tir. Oldukça uzun 

svıçre ae r ı -

1 
K ve ittifak !binaları kurmak kabil- güren bu seyahatimizde muhtelif 

k t 
rlar Kan 1 avgası dir. Avrupa memleketlerinin gıen~iği 

OYU anıyO . BombaY: ıs (A .A.) - Mecu- 'F'akat bu dostluğu yalnız uzak- ile ve bir çok )'erlerde, bizzat h.alk 

l rektörumu Cemil Bıl 
in gazetlerde işaret etmi~ olduk 
rı gibi Üniversitem'zin en mıih 
ve mübrem iht yaçla ından b'r 
de bu talebe evler d r 

Butiln intibalar mız -. rı ayr 
mufassal bir tekilde bild'rmeğe be 
ı m ,:mdilık vaktım müsaid olma
dığı gibi sizin bize avırdığınız sü 
tunlarınız da 8ütün bunları istiap 
etmeğe kafi gelmez. 

Madrid, 13 (A. A.) - Ka:~;: siJerle mtıslümanlar arasında ka- tan sözlerle, fırııat düsUikçe izhar ile yapılan temaslardan edindiği -
toplantıs1nda nuırlar sürat.le ~ ' vnpurda çıkan .kanlı b.idiseı.e.rin edilecek muhabbetlerle inkiı:ıaf et- miz ilk intiha yeni Tiirkiyeııiıı ve Son söz olarak sunu so) liYe.\"in 
ı ... ı.. .. ..:a-- -•nt m"..ıı-1aa nıeselekrıaı ı b l t• · ~ kl k k T · k ·11 · b ...... ..__, mu.u uwu timdiye kadaı' tesbit edı en ı ~n- ırme\-ı ıue er~e co yava~ ıadım· 1 ör mı etinin ütiln Avrupada ki riyasetim altında oraya gide 
tetkik etmi41erdir- oosu 

50 
ölü ve 200 yaralıdır. Bin- lar atmtf oluruv.. Türk - Yunan dostluk ve hayranlık uyandırdığı- Türk talebesi, kendilerine yakı 

Gece eaat 20,30 da matbuat.8 den fazla aı·ıe poli8 hiyame.sinde dostlutunun arzettfği i-mlcan •e dır. En basit tabaku.·a mensub k ••'-fını t Jılar• şan ve ar ve disiplini göstermişler-
Verilen bi rteblilde hua e ·· Qehı·r..ıen çtkm•..+••. Mağazaların kabilfyetlerden tamamtyle istifa- bazı kimselerin bizler, Atatürk T k •• -..mıııınş ,. w "i',_ ve ür ~ üksek tahsil gençliğıni 
rid'den ecnebi iatili•na .... ~ bily:ı.k bı·r k•"'"'l kapalıdır. Kan;ıık- de edebilmek irin her "'Önkti müna- inkilAbı ve .veni Tiirkive hakkında fl 1.-1'-ına ... ....... Y r " J s.ere i bir surette temsil ederek 
ol•w •-.... topraklarl n-.- ' •~-.ı n-.ı· b } • d hıa k ..J kl l - --ı--Jll ede tıklar devam etmeıı.ı.ou.İr. ev ıs ve se et en a ıııı !aştırmak llzım- sorı..u arı sua ler, oralarda mem- neşeli, canlı ve zınde b'r ıaekflde 
\'atanı Jrabram&De& müdafaa n asker )cıta .. tı .... "viya edilmiatU-. dır. Üniversitede bir kısım Türk leektimiz L.jn çok güzel hisler be~- "' 

rdula 

Qe- ... - , ,.. rurda dönmilşlerdir. 
hava kara ve deniz o nna · -·~ talebesinin ayrılarak eski yunan- lendiğine ve biıytik bir alakanın ~~'V'tVVVV'~~,..,..f\;'w-'VV'VV'VV\. 
1tm ~ndermekte, btltiln partiJcrı E cayı ve "humaniımıe.,i tahRil ve te- mevcudiyetine açık bir de-lil te:;ıkil Dünya Kayak 

Şampiyonası 
ve teşekkülleri kendi tanaatl~rin· rzincaDJD tebbH için Yunan! tıına gönderil- etmiştir. 
den aynlarak mUnh19ıran harbi ka~ J mesl. bilmukabele Yunan talebesi_ Talebelerimiz. bu seyahatlerin-
zanmak çarelerlnl temine davet ey- KurtU USU ne Türk Üniver~tte~indf' ver veril- de Bükreş, Var*ova. Berlin, Viya-
lemektedtr. .._... .._ Er-'-an- ıs (A. A. _Erzin- meıd işte bu gayeye en iyi hizmet na, Münih, Budaı>e.ııte, Belgrad, 

HüOmet, 1936 eylilluw.a• ve ...,ş- ~ ..... rinlııaııloilıd ....ııar edeıl heyoC3· canın kurtulutunun 21 inci yıldö- adeoek bir t...,bbU•tUr. Selinfk ve !tinayı zh·aret etmiıler, Lelü.ıan CumhurreiSnin açtı(ı 
mm bir tere daha parlıYarak cllnı· nümü bu~n binlerce halkın ~- Rlfleytn•<Wıw YALÇIN or~larda ke?dilel'iı~i alakadar eden diinkü şampiyonada Almanya 

h
,......_ ...... •-nv• ..... zaferini. temin rakiyle parlak bir IJekild• teeid e- __ ...... - ............ - .. - .. -•••• mue.~seselerı mezkur memleketler 1 ı'ncı' oid 
_ • .., ... ~ _ı-""'_....izh ~·or S h talebesinin rehberlil'ide görmüs • Z k u 

eyByeceli ttmidini ar~· . pdıA'lmpi~N·r •. N CENAZE MERASiMi ar Of ve }erdir. . . a o~ane: 13 (A. A.) - 1939 
ırıg&JJ.11[ iADE EDiLECEK MI! ,,.. kayak dilnya şanıpiyonası Lehısta ·ı 

-T __ ,,ı_ 110 ( .. A) Siyul tn· sUGON YAPIUYOR Mı•t . I..,! Selanikte AlaUirkün evini zira cu· h 
--. .Mı .-..-. - v-&.ı" ....... 18 (A. A.) - Müte- 11 BCQl)fZ DIF · - m ur reisi Moscicki tarafmdat hfelleriDde ~ pre, lapafı- -aa&• ret ettigınıiz zaman sençliiin duy- açılmıştır. Y8'murhı bir hava ol· 

yada kıra1blm iby.- leh veya aley- veffa Papanın defn merasimi aah Kadın Dah ' dutu asil heyecanı tarif edemem. masına ragmen bu törene sahne -
binde Franci tızerinde hiç bir taz- günü yapılacaktır. Q • Her şehirde yalnız talebeden lan Karokief stadında 5000 seyırc-. 
Jill yapılmlYacaktır. Bu mahfellP.r, lBa.ttAY•f• 1 inci .. yfaclal değil, resmi makamlardan da gör hazır bulunmuştur. Müsabakala"& 
burgoaun tasavvuru veçhile Don Menemencioğlu Dün Şoför, Hafir.eyi Befiktaşa getir- düğümüz alaka ve sempati bizleri iştirak eden 13 milletin ekipleri aJ. 
J'uan tahta çıkarıldığı takdirde is· miş ve sarhoş kadın tramvay cad- çok mütehassis etmiştir. Memleke- fabe sırasiyle CUmhur reıainin 0 . 
panya ittihadı dahill harbe hiç .işt=- Avrupadan geldi desinde arabadan inip gitmeğe dav- timizi yabancı illerde çok şerefli nünden geçtikten sonra Lehistan 
rak etmeınit olan yeni bir otorite- (Bat tarafa ı iaoi .. yfacla) ranmca: bir surette tem~il eden büyük elçi kayak federasyonu reisi Bakan P.o-
ıtiıı altında tekrar teessU. etmiş o- mensup erkin lle ailesi efradı tanv - Taksinin hesabı, Bayan?.. ve elçilerimizden gördüğümüz sev- bokovskı sporculan seli.mlıyan nu•-
lacaktır fmdan kartılanmıştır. Diyerek para iBtemiftir. gi ve samimiyeti de u rıca ve bil- kunu söylemiştir. Bu nutka cevau 

DubÜn ıs (A. A.) - klanda Numan Meııenıencioğlu Alman· Hafize eoueıı aarlıol bulımdu- yük bir •ükranla ka\detmeği va- veren enternasyonal kayak fedenc' 

Omdaki Rolü 
(Battarafı l inci .. ~fada J 

rikile aevkedilen büyük bır eroh'I 
partisini ele geçirmıtlerdir. 

Gayet doğru maitimat veren bir 
menbadan bğrendiğtmıze göre bil
tün bu ı~l~n idare eden adam yani 
uyuşturu< t maddeler kaçakçılığının 
şark memleketleri şefı İtalyan ta 
b ıy tinde Jul Harrı ı mınde bır m ı· 
sevidır. Fakat eroin tı areti Fr&n· 
sız eermayesile ı lemektedir. Bu ışe 
en btlyUk para koyan adam bundan 
dort sene evvel vefat eden bal>Mın 
dan buyUk bır mıras kalan Pol na
mında bır Fran ız gencıdir. Jill Har-
. adece eroınlenn Varnadan Ra

dosa kadar nakledilmesı ışile meş· 
gul olmakta ve bu ışten yüzde 20 
msbebnde komisyon almaktadır. 

Rados tariJtile Suriyeye giden e. 
rom işini de Maka ismınde Kefaloa
yatı olup ttaıyan tabiiyetinde bul • 
nan bir Rum tedvir etmektedir. Bit
tabı bunun da uçuncü, dördlincii 
derecede nı murlan ve te killta 
mevcuttur. 

Mısıra sevkedllen ptirtiler iae 
Salt Supht Ezel isminde bir Kıbrı!'dı 
tarafuıdan idare edilmektedir. Bu 
zat Kahireli bir kızla evlı olduğtm 
dan lıll8ll'da bu ille uğrapıı yerff 
halkla kolaylıkla temas edebilmek 
tedir. 

İŞte meşhur tayyare kaçakçuq 
Ekrem Königin bunlardan aık sık 
tstanbula gelen Pol'le ahbaplığı mey 
cuttur. Hattl söylendliine göre 
Pol, tatanbula her gehşinde Drem 
Königin apartımanında kalmakta 
ve her zaman Ekrem ~ oto
mobılinde ge:unekt imiş 

Dün bahsettiğimiz Almanyada 
yakalanan eroin kaçak ısı Del G~
ya, 400 kilo eroini Türkiyeden bh 
Sidney tayyaresile götürmüştür R•ı 
tayyareyi Ttlrkiyeye celbeden ve 
hUkfunete satmak teşebbüsünde 
bulunan Ekrem Konigdir. Bu vesi~ 
ile Del Gra<;va lle ahbaplığı ilerlet
miştir. 

Bu merakh bahse yarın da (l,.. 
vam edeceğiz 

Yeni Meclise 
~3 Mebus Daha 
iltihak Edecek 

\ ilAyetinin 
malftmat alı-

hüktllneti 'Franco hükfunetini tanı· ya ile yapılan mukavele ve diğer ğundan, her halde IJOförihı kendisin· zif e telakki ederim. yon reisi Binbaşı Oesegaard bu mü· 
mata karar vennittlr. tspanyaıh.- baZI hususat hakkında keodiBile den para istemesine kızmı§ olacek Avrupa seyahatimiz esnasında sabakalan üzerine alıp organ~ e-Lı +-11--da ..J .. isı· Franco hükmeti anriljen gazetecilere IU beyanatta ki bu meeru talebe sunturlu bir kil- gezip zi)aret ettillrimiz Üniversite den Lehistana teşekkür etmıştir r a ı il çen devre. aı l.l:'UUl ...,_. •- a:...ı... uk bele ....,_;ıa • ..n .. n e D de 4 m bu çık rnııttl. Bu devre-
ller.dine memur edi]ecektir. bulunmuştur: uın• m a ...._...,ve yıne ..,uu .. - müze, sergi, büyük yollar ve setler ünya kayak şampiyonasının acılı- de ef t he e nce nöfu u •-"""~ 

tsv•"ınrnE • - Bu anıa.tma iki devlet ara- yUp gitmek istemiftlr-.. ile sair müesseseler İ"inde bizi en şı 7 pare top ile lli.n edilmiştır. ed"l ----~ ~-WAl"~ batın kal.... Şor.· talebind edin >' '7- ı..--- 1 
med gme azaran ne kadar .. il.. 

Benı, ıs (A.A.) 
_ Siyasi mü- ındaki ticari milnaae ıun· 1.or e ısrar r.e yakından alakadar eden cihet ta- uapolLf&IR:: 13 (A. A.) Ka- k -w--s Bu kred" .k d küfıil rttırm ld\ k ..-_ aracağı daha anlılşılama.mııı.tır 

ıelle...:1- ..ı:.yJendiğine göre tsviı:re ma&l Uzerine yapıimıştır. •· gene; • m a ış, 0 • Jebe evleri olmuRtur. GezdigYt'mı·z ya uwıya şampiyonası müsabaka- F -r ~ ııııu --1- 1•---ı.. fUıil rtb da traftan bek · la • a,zlalık g& teren vHavetler 
ltflk6meti yakında Franco hilk~ den bilh&888 aakeri .IWIU""me .....,.. -- a nnca e ç1 hiç bir şehir yoktur ki orada 'bir n sona ermiştir. Erkekler araımı- şunlardır: 
tıııı tuıyaealı: ve bU busuııtaki b· dea ;etifade ecın-ttir. ve poliBler ııeolııl itilip pleıek va· talebe evi yahut talebe teıkilitı bu· da Almanya 10 dakika 25 ııaııiyeOO --ı lJüuHk bil'' ihtimalle yandd Bu meyanda diğer buı devlet- kayı anlamak istemişlerdir!.. lunmuQ olmasın. Bu t .. lebe evlerı·n birinci, Fransa 10 dakika 50 sani- Ankaral, Aydın 1 Bingöl 2, ·-.-. ..,... .1. Hafi bu u..ı..ı.. ... ı... 1..n....IJI v .. ed l • Bitlis 2, Çanakkale 1, Çorum 1, E-
f~-ral --11-ın· i"tim•~nda verecek- lerJe her hangi bir anlllflll& yapı.up 181' m ~ye ---- de yalnız yatakhane ve yemekha- Y e kmci olmuttur. 'OçUncUlUğU d - ,..._...., "' _ ...... h' bir ttla ....1-a..a--;. ve ·-·--·&. ... u kal +- . ..ıır.....ııu ime 1, Hakkari 1, lçel 1 lzmır 1, 

tir. Yapıımıvacaıı hakkuıua ıç ma· -~- ıuuu-auu • neler dex.il talebelerin madd~ ve .utvıçre ve uvnıuncttlüğU İtalya, ~ .,- cfın:fun gı·b· tom b'lin " ı in ·ııv· N Kars 1, Kırklanlı 2. Kocaelı ı. ""a JNııBAw - __ ,.... KltWDE MVNA· IA-·tım ..,oktur. demi§Ür· -e- 1 0 0 1 camına ya- manevt her Ulrlü ihtiy .. "ını kar- 1 cı gı orveç, altıncılığı Lehist.,n -......, ~ ... - ıuu- .,. ......hrarak camı pa etm' - .. ,_........ latya 1, Maniaa 1 Ordu 1 R••e 61 

.. .aa..... ... .. .- ç-•o• a - Numan U' enemenciojlunuıı bu- rr- rça pa.-ça ~ l k ~ıı.u. .... ~ .... u _..-aaa•L"I • t· , IJI ıyaca yerli mesela spor, mera- Seyhıın 1, Sivu 1 Tokat 1, Trab-

tt A
nkaraya dönerek Vekllete ır.. Kadınlar arasında: NB DiYOR f ı n d' Bu . et 1..--...... .ı. ı...1 sim, okuma salonlariyle ayrıca 10 zon J, Tunceli 3. Yozgat ı. 

T ~-..ı- 11 ( ...... ) _ .. v ... - ka- ı'zah·' -e-..; aıuJıtem•l ır. vazıy --..........- zarx • ·.dol h dakikba 45 aaniyede Alma1'- B ~ a. a • - ~ T ·~ lan k ..1.1-:-ı ._ __ ... ıawra at, gazete aıalonları ve bun- u vaziyete ıöre 33 mebu luk 
IDaıumda ,._. -..H.i Jiderleriaden memur enuuNı.u .... -..ola da· 1 rd ya birinci, f 1 
il. D-..ı-~~ ~:;i)d@n ~ .. mite- Bal'- ·n antanb konse- wt etmııııor. fakat beriki lıi4ı illtlfl.. • •• b .. k. imdadı Rlhhl odalan, 11 dakika 22 ııaııiyede -- az. görQnuyona da ,. vıllyot-~ ....,.... .aue- ILcl ni bomıayıp eoförle beraber bu kantin ve berber salonlan da ~v- ik' · im :ı ferde de mebu sayLıR azalmıştır 
rerıtn Geıaenl l'raDOO bUJrmetin_i ta- viade neler .ö.ii.Ü)ecek? 4/er bekt>i ..- 'm •• ..1-- da ._.,4!1,_ !M!- cuttnı. Buralarda 'Onı·versite tale- mOc~~~cWUIU~· Antalya 1, Çoruh 4, Deru-11 1. lllmı--:a. hak.kmda teminat •te- J• a-~: _____ , J.' ~ ..... emuncua &U&UI." ve .. . .. YA. w ğü Büyük Britanya MI • ...;:_-· .._,...,, 1 _. ,.,,.._ lıakaıete lıqlaıııışbr. heleri az bir tlereUe kalabllmekt&- dördllııctllUğtl 1av1çre ve betlnclH"' Erzurum I, Mu 2 Urfa 1. Bu a-
.. -.Chamberlain ıu cevabı ver- oaevett. nemcUnde ~N ~ Nlhayvl memurlar ııarlıo!ı lraduu dir. Her tllrlO çalı,ma, istirahat ve de Lehistan alllllltır. •• :~:..::::.• liste "422' mebu 

lllittir JunulmUI yolunda orveç • karakola götftrUp tedavi etmiş 1-e -~:---:~~------=-~~~~~----~====~-----~ 
: . . tarafından yapllan teklife ayıltınıflar dün de muhakemeye 1 B A k J 

(Vuiyetin çabuk surette mlu· namı A-"• k Wr hattl hareket vermişlerdir. u • a m p E K s ,· n e d 
tat etmekte bulunması tebebile, bu kartı m ... -re Y' m a • ı n a ta ini, 4 Uncli asliye ceza mahkeme~u İLME ÇEKİLEN ve SİNEMALARDA GÖSERlLMr;.at R 

0 

teminatı vermek benim için~~- y 7 _ Franoo tapanyaaı mesl"lto- Haflsenin muhakemesini yapmıt EYECAN - FEDAKARLIK _VATANSEVERLİK h~ . UGÜNÜN EN BOYOK HAD.t3ES1 OLAN 
auıdlr. Bununla beraber fUDU soyli- . d uat..-k bir vasi,.t ahn~ ve hem suçlu, hem güçlii sarhoş ve ıs en arasında BÜÜK BiR AŞK MACERASI 

,....... Jd, lngiltere htikfuneti sın·•...--- (ATEŞ l'ranaas- btlHmetl ne aııo temu lıa· 111, • mutecaviz ıenç kadını 40 gUn ha ç EM BE Al ) 
llndedir ve bu meselede lfmdiye ka· 

8 
_ La}ıaye aMlet divanmıa pis ve 40 lira da nara cezasına ıruı.h-

dar daha bir karar aJmit değildir.) Nege}eskonuıı yeriDe bir nam~ !!!!kfun!!!!!!!e!!tınişti!!!!. !!·r!!.~mııl!ll!lll!!!!l~!!!!I~!!!!! 1938 senesinde )apılan EN MlDHlş ve EN MUAZZAM FİLM insanı HEYECAN TEESSÜ 

B 
namsedJıl Politie TiTRETECEK SAHNELER e RDEN 

FRANSA SUGVN KARAR ~· u . di tehditlere maruz bulunduğunu • 
VERECEK! olması muhtemeldir. . hisseylemektedir. BE l Ba l'ollerde: &1.·deııiZde haSll olan gergın va- ( N B R CASUSTUM) Filminin unutulmaz yara ı ı MADELElNE I". ROT I 

Paril, 13 (A.A.) - Bütün nazı•· . - riıM> JloDlaJIY& ıimdllll< bir M. Metaluaı yarm hreket SAYIN HALKIMlZlN DiKKAT NAZARINA, ·" ve HE RI FONDA 
lann yann sabahki nazırlar merlisi ırilkıy~t de·-1 W<>l'il"lrlektedir· Ro- ediyor MERlKAI..I Rejisorlerinin ikı sene evvel meml k t mız l k 
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GewaJ l'ıuoo )lilktlmetlDJD - "· ... &.'-anva aı.... _.,_ ... ~tlerl 1ö- teD banket edecektir. General Me- F'l A rik d nd~RK ~ O O u L ) 
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mfl•ZtA AlilMI 
Güzel Midyat KADIM 

ısır Meb'ua .-,··· •••iiiiiiiiiil•••••~•iiimiii merakhaı Daha 1:nı 

I Mebu luk ::.!;.,okuyucuma 3 Yeni Moda 1 Tavsiye••, 
· uzun uzadıya cevab vermem pek 1 

iyi olmadı. Çtinkü diın btt yolda Mı kb ı A l 1 

:~~.ı:~um::ı!:~:::·h.~~ı:~ Genç Bayanlar; üsta e nne er; 
yucu bana möracaat ederse halim z d E ~ 
cidden dumandır. Zira "K.albi~- ' "'endı·nı·z ve Aynı aman a traTl-
de böyle bfr andan y•tan" kım bı- ~~ • • 
lir k.aıç okuyucu "Yardır .. Her ne ise, ı / 
fimdi bfz mevzuubahfR ikinci mek- • G • l Olu UZ 
tuba gelelim. İmıfni, CİAmini 'imdi- nız çın uze n • •.• 
Hk iftada maz~r oldutmn okuyu- tll aa. ü gün ılık bir zeytin ağı 'ban-
~~ u~: ~ y 

.. 5 .IL..... .. _... f _.. L • • ı yosu yaptırmağı da tavaiye eder. 
ur.san ye a•"aaız uır azım e .. ledikl ...ı-:- Amerikan 

1L - ör uı . • . d -~- L Bu soy en.uıu. ,..yatm s su en IÇln e Y~-r-rea todud z· lar ı.. __ ,., __ 
. k "- 1 L• ıne ur. ıra on ı.u~• 

ta"" reahat ıvamını ou mu' uır · · l Bunlar ba 
dd H .d. 1 · k"" UJı.ünll çok ehemmıyet venr er. • 

7'11' Afini· a ue erını op • u • ı1mı cak derececi uzun 
ip k 

' 
d!L• d-"-1 t--L· zan ınan ya e 

del seçere t -ın -· ae-•· ld ki d kınlmalan adeti bir • ki • ı· k k. o u ann an yet mihra arma 1f IJ'en es ın Ye f · dır B tamır u.1n olduk,.• 
L __ !__ • LJ!_ L-- d h k acıa . unu ·~ ,... 
-.anıtla zeaanız -.,ıaın a, a. • pratik bir usul bulunmuştur. Kınlan 
kmızda duydufum 'hayranlık hıs- tırnak renksiz bir tahta ile yapıştı-
lerimden melıua olmak iatefi hak· nlı Uz.erine daha koyu bir lak 
kındaki arzularıma sise ltildirmek- .. rül~e K k ö ünm""or ve tır. 

• 1 L•ıd· .ı· aur uyor. ırı g r ~ 
ten ve dıier danı .. n ara uı ır •- nak kesilmeden veya törpWenmeden 
~iniz sibi 1hen~ ~e bu fik~idt~1h- uzıyor. Şimdi Amerikada, Avrupa 
lıl ve net ceyı 1f ar etmenızı ı e- d tlerinden olan el öpme usulüni'l 

k k d • • 1 d " a e 
me ten en ımı a am~~ '~ tatbik için uğraşılıyor. Acaba bu 

.. ~aşLangıç fena de~ıl: ~ıç fena sahada ne gibi yeni icadlar yapl· 
degıl. Bu okuyucu hır ıkı satırla · lacaktır? 
kendi iktidar ve kabilivetinden Daha şimdiden Holivut da, daha 
bahsettikt.en sonra muhatabmı da tabii ve daha zarif bir surette '!l 

okşamayı, pohpöhlemeyi biliyor. ilk ba~ar modl'.anndan iki yeai tuv:alet öpmeği beceren artistler tasnif edil· 
Yani kıvrak ve insan o;ıunun za- meg~e ba,şlamıştır. Kadın yıldızlar 

f ta fi 1-- • b" takbel ı · b ti ru müstakbel anneler, kendinll ve ço-yı ra arım .IWlVramıs mce ır lıılüs anne erın aya a •· bu adetin leh ve aleyhinde bulunu-

k' h.b. A k ı - f ela · ı d · ı ı k" ··n .. a p cuklannız irin evvel emirde dişleri-ze sa ı ı. nca ma um ya. öy e evır er o ur ı mu "'" ~ yorlar. Marlen Ditrich: (El öpmek 
Serde Tilkilik var; öyle koltukla- güzelliklerini, süslerini, giyinmeı~.i nizin iyi bir halde olmasına dikkat bunu iyi beceren kimseler tarafın-

ld 1 ı -fı k h · hm 1 ~ b l l T t.., ediniz. Sıhhatınıza yanyacak yemek ra, ya ız ı a ara pe- e emmı- ni i a etmege aş ar ar. eıı "' dan yapılırsa, hoş bir şey, ve Dean-
yet vermeğe gelmez. Zira bilirim tenbel otururken: (Niye yarıyacak ler, fazla mıktarda meyveler, sebze- na Durlien ise: (Hiç kimse elimi 
ki ~nda poıııt elden gider, Onun şimdi?) veya (Çocuğum olsun, yi- ler ve limon suyu ile karışmış sala- apmedi. Her halde çok hevecan du 
ı...· ·· (' tt kt b ne kendime bakarım.) diye düşü- ta yeyiniz, ve az ekmek alınız, ne · 1 ....,.ın goz ım a('avım ve me u u S b h yacağım ... ) Dıyor ar. 
okumak.ta devıım edevim- nürler. Bu düşünce kendileri, etra- kahve ve ne de içki içmeyiniz. a a 

11 11 811 
u35 yatında emekli "'" ltin1'afı· fındakiler ve bilhassa kocalaıı ve ları, kahve altıda, bir meyve suyıı 

n1n ofluyum. Sanayi M .. ktebi-ıde çocuklarının güzelliği için çok bil- ve 'iitlii undan bir çorba içiniz, sa- Bluzlar 
okudum. Amerikada çelik fab1'i • yük bir ehlikedir. 11.in, asude bir hayat slirünüz, kendi Eskiden, (yarın bluzumu giye-
kalarında, Fransada inıtaah bah- Küçük ve gayet sevimli bir nizi yoracak eğlencelerden vazgeci- ceğim) dendiği zaman aşağı yuka-

. niz. Günde bir saat yol yürüyüp n bundan (giyinmiyeceğim) mana-rfye tez«ihlarında çahttım. Mem- kıza m a 1 i k olan hır gençl 
leketbnde de yerli ve ecnebi muh- kadın, hamile olduğu devirde Ş\k I geceleri geç yatmayınız. Alçak to- sı çıkardı. Şimdi vaziyet böyle de· 
telli fabrikalarda mesleğimin eh- giyinmek, güzel görünmek ve güzel- puklu iskarpinler giyip, göğsünüze ğildir. Zira blu~ hakiki bir giyim 

liyetini kabul ettİrmİf bir isçi ola-
rak poetabafılık, itletme sefliii, 
ustabafılık yapmwı bir teknisyenim. 
Şimdiye kadar tekniie hesaımz 

Ye menfaatsiz ba~h her fab1'ika- 1 

tör, her milesaese nezdinde liyik 
oldutum hürmet Ye sempati ile 

1 

lrartılafhm." 1 
Burada biraz duralım. Mebu~ 

luk meraklısı okuyucu i;\ i bir tek
nfcıh·en falan olabilir amn Tiirkçe
ıfnin biraz vuzuh ,uz olduğunu) 

1 

affına davanarak. Rfö·liyeceğim. J 

(35) yaşında ol n oku) ucum un, 
ha.bası emekli biı bacıı mı, voksa 
kendisi mi bu cihet pek iyi anla
•ılamıyor. Fakat ":'.t5" ya~ında bir 
binbaşının tekaucl e-dilemivecefi, J 

"rnalOm oldu~undan bu vaşın baba
ya değil, oğula aid olduğunu ka-
rine i1e anladım. 1 

Son cilmled~ de bir vuzuh!luz-J 
hık var: "tekniğe heııapsız ve 

menfa.at.siz bağlı bir fabrikatörl 
ve müeMese" dtınyada mevcud de-' 

' tlldf r ki herhaııxi hir i;;çh;ini sem-
pati ile karı,ılasın. Bizim bildiği· 

miz her fabrika ve her müessese 
heRabını ve menfaat·ni gözeterek 
"tekniğe" bağlıdır. Zaten başka 
türlü olmasına da nek imkan yok-, 
tur, zira a'bi bikdiı de iflis eder. 
Bu ciheti karine ile de anlıyama • 
dım. Her ne fııte biz mektubu oku
ırıava devam edelim : 

.. Çetin mUcadelelerle uzun Ye 
,.orucu mesai saatlerimin haricin • 
d bo, vakitlerimi mealeki tetelt
ltua hasretmekle beraber parti 
hizmetlerine de haarettim, Yatani 
l>ir heyecan ve ~arpan ltir yilrekle 
nutuklar aöyliyerek inkilibdan 
l.ahaettim, milli vazifemi yaptım. 
Parti te,kilitında, vil&yet ve ka

t! avay adaları ve Çia demen- 1 
Jeri üzerinde• alınm11 soa 1 

moda bir elbise 
liğini bozmamak için c_:ok uğraştığı 
nı anlatırken, teninin ı:engine, saç
lanna dikkat ettiğini muntazaman 
di~iye gittiğini, açık ve ne§e verici 
renkli elbiseler giydiğini, fırsat bul
dukça kırlarda saf hava teneffUw 
ettiğini, sigara dumanlarile dolu sa
lonlardan uzak durduğunu ilave et
ti. Ve bu (ruh) vticut üzerindeki ih
timamlar sayesinde kızının bukadar 
sıhhatlı ve sevimli olduğunu göğsü 
nü gere gere anlatıyordu. 

Bu bel' i de bir tesadüf jdi. Fakat 
za idare heyetlerinde 'fİliyet kon«- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111!1!!!~~'""!!!!'!!"!!! 
resi murahhaalıjıncla bulundum 
Millet Vekillerl intihabında mün
tehlbiaini seçildim. Senelerce as• 
Ji ve yedek olarak amele murah
haalıf mda çalıfhm." 

Bu yazılaı'Clan nla~ılıyor ki 
bu okuyucu gunde dort beş saat 
çalışmakla i in iç"nd ı cıkıyormuş. 

z·ra me ai aı tlerinin haıicinde 
me lekı tetebbua da h mmiyet 
vermek şarfyle bu kadar siyasi 
f aaliy ti ha armak başka türlü 
mumkün olam z. Demek oluyor 
kı kendi I ze k"nf mesleldnden ~-
7ade iya et f :tlf ·etlerinde bn! • 

maktadır. Eh, olur yal Her yi
ğitin bir yoğurt yeyişi vardır. An
cak okuyucumun iki karpuzu bir 
koltuğa sığdırmaya muvaffak olan 
dira~ et ve basiret erbabından ol
dugu da bir hakikaıt:. Hem akşama 
kadar çekiç sallamak, tornavi -
ıda kullanmak, hem de sabahlara . 
kadar çene yarı tırıp nutuklar söy. 
Iemek her babayiğitln kan de· 
ğJldfr. Kendi ini takdir ederim. 
Ancak yazı bir hayli uzadı; mek
tubun sonunu yarın t.ahlll edece-

tim. 
TIUcl 

• 

de fazla sıkı olmamak şartile bir 
sutiyen Uıkınız. Saçlarınıza gelince 
onlan fırçalayıp, bağlamamak Jl
zımdır. Fakat Permanant yaptırma
yınız. Saçlannızı oldukça kısa kes· 
tiriniz. mümkün mertebe sankasız 
durunuz. Teninize dikkat l ıp te
miz tutunuz. Fakat makiyaj çok u 
yapınız. Bu vaziyette makiyaj mu
vaffak olmıyabilir. Açık renkli bir 
pudra, tabii bir dudak boyası, m'l· 
kiyaj hususunda size yardım edebi
lir. Hiddet göstermek de iyi olmadı· 
ğından daima güler ) üzlü görün 
mek esastır. Elinden gelmese bil:: 
buna çalışmak lazımdır. \ e bir müd 
det sonra bu şekilde hareket, ikin ·i 
bir tabiatınız olarak meydana Çi 

kar. 

il • al 

Manikür 
örğUlü şeffaf eldivenlerle veya- 1 

hut da tamamile eldivensiz dolaş· 
mak modası çıktığındanberi kc!dın· 

lar, mecburen ellerinin güzelliği ile 
daha ziyade mf•şğul olmağa başla
mışlardır. Tırnaklarına sürdükleri 
Verni'nin rengi kadar bu tırnakla
rın kesilişi elin şahsivetine göre de- 5',a moda 'ık bir bahar elbisesi 
fi§ir. lyi bir manikörcii ilk ziyareti- t.ırzı olmuştur. Çünkü Bu şekil ga
nizde, parmaklarınızın, ellerinizin yt t şık, çizgiler ve biçimler gösterir, 
teklini tetkik eder 'e ( döıt köşe) Sabahleyin, spor kiyafetile bera· 
(oval) veyahut da (sivri) der. Tır- ber kullanıldığı gibi akşam taayörü 
nak, parmağın çizgisini imkan dai- ile dikilen bluzlar yapılmış ve giyiş 
resinde takibetmek mecburiyetinde- hususunda çok sade ve ayni zarnan
dir. Bundan sonra minikürcü tırmt- da şıklık ve incelik isterler. Bunla
ğın uzunluğunu tcsbit eder. Filha- nn modellerini iyi seçmek lazımdır. 
kika bazı e1ler V81'dır ki uzun tırnak- Yoksa yakışmazlar, gömlek biçi
lann mevcudiyeti ona bir değişiklik minde bir bluz ince ve genç vücut
verir. halbuki bazı ellere de tırnak larda hakiki bir zerafet gösterir, da 
hiç gitmez. ha olğun ve iri vticutlarda biraz cid-

İyi bir manikörcu, üç hafta sonra dl durur. Bu şekildeki bluzlar her 
gelmenizi, tırnaklarııızı ke.<ımemeği hangi bir kumaştan yapılabilir. 
ve bilhassa kenarlara dokunmama
ğı tavsiye eder: Verni sürnıetl<>n 

tırnaklan üç hafta bir istirı.hat ve 
yalnız sabah ve ak am lanolinli bir 
kremle maf sallan massaj .. 

Bu ta\ ~i) eleri tuttuktan sonra 
manikürcüye geldiginizde, e;;er 1.öy 
lenen şeylere harfıyen nayet etmis 
iseniz manikürcü tırnaklarınıza en 
münasip gelen şekli verdiği gıbı, 

Venıiyi de giydiğiniz elbi 1;;nin ren
gine gÖre değil, teninizin rengini! 
göre tayin eder. bunun için de muh
telif laktan karıştırarak yaptığı Ver 
Dinin altına, Sirli bir tabaka sürer. 
Bundan maada iki günde bir Vernl 
yf kaldırmayı ve hrnaklara hafta-

Bütün sporlar için yünlü kullan
mak hoştur. Bazı kadınlar ipek tu
al veya filafilli &everler. öğleden 
sonra gi}ilen tayyör için saten oka
dar aranmıyor, Mat krep daha fazla 
tercih ediliyor. Beyaz renk yerine a
çık renkler kaim oluyor Roz sikla-
men mat mavi, snman sarıs1, b~ı 
ekoseleı, ve emprimeler yeniden or 
taya çıkacağa benzıyor. Akşam üs
tü bazı kadınlar hala lame taşıyor
lar, fakat bazıları da daima supe 
\ e yilze yakışan beyaz mwıulin ile 
ıkbfa ediyorlar. Aynca her istika
mette yapılmış kiıçük plilere çok 
ra tlanmaktadır. Kollar dirsekten 
yukan ıse çok genç gösterirler. dır-

Kıymetli Bir İdareci Elinde Git· 
tikçe Daha 9iizelleş iyor 

Mıdyat kaymuam n Belediye rei8i Akif Rahmi Kocamanoj'lu 
bir törende 

Midyat, (Husu si) - .Milattan l 
asırlarca evvel Komuk Türkleri ta
rafından Matiyana adıyle 1070 
rakımında bir dağın meyilli sırrl"r 
nnda kıırulmuş olan Midyat, Naı 
.<firı - Cizre - Irak ve Suriye - Nu 
seybin - Siirt umumi güzergahı O 
zerinde mühim ve tarihi bir belde 
dir. Mevcut kayıtlara göre kasaba 
da 4647 si kadın ve 4788 ü erkek 
olmak üzere 9430 ve 1300 misa -
fir ki, ceman 10630 nilfus vardır. 
Bu miktarın 7097 si Müslüman 
Türk, 3538 il Geldanf, Kadim, pro
testan ve katolik Sury.ani olma.k il· 
zere H ıristiyan Türktür. 

Ka a.bada beş devlet binası, 
1038 ev, 250 dükkan ve mağaza, 
beş fırın, bir otel ve garaj, sekiz 
kahve ve kıraathane, üç lokanta ve 
aşçı dükkinı, bir tatlıcı dükkinı, 
üç han ve misafirhane, bir un fab
rikası, iki motörlil değirmen, iki o
kul binası, beş cami, sekiz kilise ve 
elli muhtelif işlere mahsus bina 
vardır. 

H ükfımet ve belediye te~kilatı 
60 küsur seneden beri Midyat kasa· 
basında iken görülen lüzum üzeri
ne Midya.ta dört kilometre mesafe
de bir mahalle olan esterle nakli 
takarrür etmiş ve hükumet konağı_ 
mn burada işnasına başlanmıştır. 
Estel 935 den evvel bir köyken be
lediye intihabatı dolayısiyle hasıl 
olan kat'l zaruret üzerine mahal
le haline lcalbedilerek Midyata 
bağfanmıştır. 

Kazanın nüfusu kütükte elli bin 
olarak görülmekte ise de mektum
lar da dahil edilince inı.n sayısının 
75 bine yükseleceği tahmin edil -
mektedir. Midyat, yalnız Mardinin 
değil, bütün doğu vilayetlerinin en 
büyük bir kasabasıdır. 130 köyün 
idari ve iktısadt merkezi, petrol a
rama bölgesinin de santıralıdır. 

Savur Uzerinden Mardin ve cenup 
demiryollan, Ndseybine, idil üze
rinden Cizre ve lraka, Gerçüş. Bas 
birin, Karaburan mıntakalanna 

ve kendi köylerinden % 60 şına o
tomobil yollariyle baJiıdır. Midyat 
topraklan 'evvelce daha genisken 
idil ve Gerçüş kazalarının teşekkü_ 
lü üzerine bir kı~mı buralara geç
miştir. 

Sathi mesahası 3450 kilometre 
murabbaı olan kaza halkının % 99 
zu çiftçilikle meşguldür. Bunlar -
dan c, 70 şi rizaatı umumiye, yüz
de 19 u bağcılık, yüzde 10 nu da 
ziraat sanatiyle uğraşır. Kazanın 

ziraat sahası 15280 hektardır. Ay. 
rıca 24.000 hektar bait, 12.000 
hektaı· incirlik ve 3500 tane badem 
.ağacı vardır. Kaza dahilinde her 
yıl ,;asati olarak otuz bin ton hu· 

bubat, beş bin ton nohut ve merci
mek, sekiz ton pamuk, on sekiz 
ton pirinç, lokuz yüz ton kuru, el
li bin ) a ilziim, beş bin ton incir, 
kırk ton badem bes yüz ton muhte
lif ııebze ve meyva istihsal edil -
mektedfr . 

seğe kadar uzanan kollar yakışma· 
dığı gibi vücudu umumiyetle ağırlaı 
tınr . Tamamile uzun kollar yapı
şık dururlar. Musulinden çok geniı 
ve uzun kollarda neglijeleri andıran 
b"ı hal a-ö terirler. -_. 

Bun1arda.n ıblr kıemı istihlAJr, 
diğer bir kısmı da ihraç olunur. 

Kaada faz)a mtktardB bay -
'Vlan bes}enmket.edfr. 988 sayımın
da 12.000 kara ııtır, 10 manda, 
20.000 koyun, 18.000 kıl, 11.000 
tiftik .keçi, 200 at ve kısrak, 111 
katır ve 8.000 etek tesbft edllmff
tir. Kümes hayvanlannm her cfn
ıi fazla miktarda 'bulunmakta Te 
killliyetli yumurta istihsal olun • 
maktadır. Geçen yıl kazadan muli. 
telif mahallere 200 ton eade yaf, 
yüz ton yapatı, yils ton tiftik, bln 
iki yüz elli ton nahut ve mercimek, 
85 ton badem, on beş ton pekmez, 
beş yüz ton kuru, otuz bin ton yq 
üzüm, yedi ton pa.muk ve külliyet
li miktarda canlı hayvan, batırsak 
bam dert ve av derileri ihrıaç edil
mlftir. İhracat en ziyade Diyarba
kır, Siirt, Mardin, lıtartbul ve Ha
leptedfr. 

Halkın maarif sevgisi oldukça 
yUksektfr. Fakat mevcut te~kilAt 
ihtiyacı karşılamaktan çok uzak -
ıtır. 75 bin nüfuslu koca kazada o 
da noksan teşkilAtlı yalnız dört 
mektep vardır. Sılıht durumda tet
ki!At ve alAkaya muhtaçtır. 

Midyatta göze en çok çarpan 
şey imar faıaliyetidir iki buçuk se
nedenberi kaymakamlık ve beledi. 
ye reisliği mevkilerinde bulunatı 

ve idare cihazımızın cidden en kıy 
metli erkanından olan Bay Akif 
Rahmi Kocamanoğlu her t11rltl tak 
dir ve tebrikin fevkinde olan çallf
m:alariyle harap ve bakımsız .kasa
bayp yeni bir çehre vermiye muvaf 
fak olmuş.tur. BOtün Midyat mu
hitinin hakiki ve içten saygılannı, 

derin sevgilerini Ye şllkranlannı 
kazanan sayın ldareai merkezde 
belediye binası, Atatürk btısta, 

meydanlar, iki a.ıırf mezarlık, ca
navar düdüğü, ağıIJar, muntazam 

cadde ve sokakla!', ıalAh edllmit 
çarşı ve pazarlar, halkevf iblnuı, 
ışık. temizlik, spor Te külttlr itleri. 
le uğratan ve çok muvaffak olen 
akın idman yurdu, çarşaf, peçe ve 
dil mücadelesi, cumhuriyet meyda
nı imar planı gibi eserlerinden bat
Jca tatbik eylediği kanunla köyler
den bir çoğuna sayısız yenilikler, 
yeni ve gilzel eserler meydan l'e
tirmiştir. 

HUkfimet merkezinin &tele 
nakli kararı üzerine imar faaHyetJ 
burada. tekasüf eylemiştir. Kırk o
dalı olarak inşa edilecek httkftmet 
konağının temelleri yükselmiş, he· 
lediye dairesi, belediye rei!I evi, 
jandarma daire i, park ve fidanlık 
iki parke caddenin inşası 939 me
sai programın ithal ed"Jmfştir 

Samimi ve mi!temadi faaliyet le 
belediye bütçesini on bin liradan 
yirmi iki bin liraya iblA~ ey ven 
ve anadan dogma b ledi) e rei f ve 
idareci va ıflarına malik, genç. e
neı•jik, h yatta mabath \•e iddialı 
olmasını bile savın Koeamanoğlu 
nun devam eden gayret ve faa)lye 
ti pek yakın ıbfr At"ce E telf de köy 
olmaktan k ırt:ır rak ehfr mevk 
ine getirecek \ e "ff dy.atla Estel n 
birle me~nd n ileride bOyOk ' 
modern bir ,eh ı vHcude..gelecek • 
tfr • 
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-~-eral Kizım Karabekir"n at ratı 
BÇYÜK _!IAR~(. NASIL liiRJ2ilf:.~ 

Alman Fikirleri Galip 
Enver Paşa Almanlara Uyarak 
Harbe Karar Vermiş Bulunuyordu 
O, Almanlardan Aldığı Kuvvet ve Cesaretle Bu 
Cürmü İşlerken Halden Korkmuyordu; Fakat 

Tarihe Karşı Olan mesuliyetine Gelince ... 
Reisisani Hafız Hakkı bey de 

d. 1, te§rin- 330 de takdim ettiği 3 
ııuma.raıı projesinde loş ustu h arbe: 
girmenin mahzurJannı bildiriyordu. 

(Karadenizde donanmaların mil· 
liademesinde bir muharebe zuhur 
ettiği halde müttefiklerimize yardım 
için:) diyerek muhtelif cephelerden 
YapılabiJecek hareketleri tafsilatile 
bildiriyor. 

1 

Mısır, Aden, Basra ve ıran ci
hetlerinden yapılacak .hareketlerin 
(8. kolordu müstesna) . hepsi gayrJ
:ınuntazam kuvvetlerdir . Bunlardan 
ancak muvakkat zamanlar için is
tifade olunabilir. Harp uzun sü
rer se biribiri a)ey~iııe dönmeleri 
veya .kaçmaları muhtemeldir. Bu
nun için bunl-.ardan harp qoııunda 
istifade ohınabilir. Kafkas cephesinde bizim 70 000 A vusturya Salibia h mcr r e is i Prens .Sa!vator mecruhlarımıı.a 
tüfek 20.000 kılıç, 172 topa karşı madalye ten i ederken 

Rusların 140.000 tüfek, 17.000 kı- 1----------
lıç 472 topu varılır. Şu halde :harbe Yazan •• General 
girmekle bu cephede kışın mağlfıp 
olmaklığımız da muhtemeld ir. Biz 
bu kadar kuvvetli iaşede zorluk çe Kazım Karabekir 
kerken daha fazı~ kuvvd yığmnmı --------- --
za imkan yoktur. Ode aya debark 
nuın imkan ız: olduğunu Amiral 
Su on da soyh.iyor. Diyerek cephe
lerdeki harekatın imkan ızlıgını 
ortaya koyduktan sonra Rumen, 
Bulgar, Yunan de,. Jellerinin aleyhi 
mize kalkmaları ihtimalini dl'.! one 
siirerek bitaraf kaldığımız takdir
de bunların 751) bin kişilik km vet-

lerinin de miittefiklerimiz aleyhine 

hareketlerine mani olduğumuzu 
bildiriyor ve aynen şöy Je yazıyor: 

"Bu kış müttefiklerimiz Sırbiyeyi 
nıağIOp eder de Romnnya ve Bul
garları kendi taraflarına gcçmiye 
icbar ederse; o halde nok anlarını 
ikmal etmiş, talim ve terbiyesini 
tekemmul ettirmiş olan Ol:"nınnlı or 
d usu her tarafta Ruslara karşı mü

him bir iş görebilir.,. 

- 47 -

Hakkı Bey Bulgar - Yunan or-/ 
dularının, biz harbe girer girmez 
aleyhımize hareket edeceklerini 

benim gibi kabul ediJ or. Ancak bu 
husustakı düsuncclerimiz biribiri
ne hiç te uyma) oı-. Hakkı Bey ve 
Bulgar 'e Yunan kuvvetlerinin 

(Dedeağaç _ Tırno\ a - Scymenli -
Y nbolu) h:ıtındn toplnnacağını 
kabul ediyor ve tecemmü için 20 
g ı ı i ter divoı. O mmılı ordusu 
için de aynen söylediği şudur: 

"Eğer O manlı ordu u bu za
manda tekmil kuv\ etler·~ le (Kırk 
kilise - Edirne - Dimetoka) musel
lesi içinde tecemmu edebilirse (E
dirne - Dimetoka) hattında müda
faada .kalarak imalden gelecek 
Bulg-.ll" ku\ ,etlerine karşı fnik 
kuv' etlerle tııarruz etme i k,ıhil-

Tiırk erkfııııharplerinin menfi go
rulen vazh tlerinç karşı en kolay 
çare) i onları da cmrh•aki kaı fil uı-' 
da bulunduımaktn gi)rtıJor! 

Enveı Pn a; ;Alnı nlnıclaıı al
dıgı ku\Vetle bu cUrmti hderken 
halden korkma) or, tarih<> karst 

n uliJ etine glince: O Turan im·_ 
parntorl ~u id aHnin tahnkk tku
mı uph<> iz gord ı· {ı gibi 1t ihat 
İ lanuııkin' de mümkun tellikk" t-
t•• · d ı e ıgın en pena ızca hareket el me-
yi tabii gordugu nııla ılıyor. H 1. 

buki tarihin divanında 0 , kimbilir 
gaflet edenlerin kaçıncı ı olmak ü
zere sıraya girmig bulunuyor! 

21 (8) biıinclteşrin çarşamba 

akşamı saat 5 de Pilevne '. purile 
Galata rıhtımından Bandırmaya 
yola çıktık. Liman Pac:anın Alman 

ve Turk mnir<'ti epe~ cc kı:ık1bahk
h. Liman Pa a bana pek iltifat gö _ 

teriyordu. Enver pa a ile seva;;J/ i
n d<'k. • ibi tenha olmadıiımız -
dan in~an ne tarafa git~e yalnız ha 

şına kalamıyordu. Yalnız kalama
yır-ca k<'ndi başile iRt.ediği gibi Bir takım kuvvet hesHplurını 

gösteren bu 3 numaralı pı oJe ile 
n11itulaalarınıı üçuncu kitapta go
l'cceğiz. Burada bu Jii~ ihanın ni
hayetindeki hillfisa ve neticeyi har 
be girmeyi rebisani IJ,ıfız lf.ıkkı 
beyin dahi iRtemediğini go,,tNme>k 

dir. ı nıc>ssml olamıvordu. Her kes Mar -

~in aynen yazıyorum. 
HUliRa: Don.t1nmaların Kar. de 

nizde •bir harbe !'ebcbh et \"t'rnıele
ri halinde : 

KafkaA lıududuıırla m ıd faada 
.lcaiınır (efivarHer, çeteler gerer). 

2 - Umum O. manh or Jıı.,u f..ı
tanbul civarında ulhta im· g"bi 
harbe ·hJızırlanır \'C Boğazlar,ı kar 
tı olan taarruzları ı;idıl tle dcrc
der. 

a - Mıi'IJl'R kal'Rl İ\ iee •ı,ızırlan 
dıktau sonra taan·uza ge\ ırr. 

"Osmanl ıorduQun ın Ergeııe 
veya Çrııtalcn geri inde tecemm iu 
hnlınde du•;mıııılarımızın Meriç 
hattını bizim taarnızmnuzdan ev
Hl gecnı leri ' mıitefc>rrik du -
man orclulnrınııı birle. meleri iht -
m:dı : rtar cliı,.,nrn ı or<lulnrı bir 
kere birle ince bize takı ben bir 
ı uu derecesınde tefe\\ ukla taarruz 
e f'I ki, her 1 alrle İ\ i bir vazi) et 

değ .. ldir.,, di or. 
Şifahe 1 \ tnhr'ren C'anakkale 

boğazına bir deb rkman tehlik<' i 
ni bildirerek bıınu da en kola\ \ e 
seı i Yuı Hll ordtı-<ıı \ ap.abilir dedi-

ğim halde Hakkı Bı>) in buna hic 
ehemmi.} t "eı meme i \ e tstanbul 
bog•ır.ının nıu<iıtfaMıııı t<'hlike-

NET iC E 

Donanmaların h 1 bt> 
vermeleri halinde M ır ı 

dan ba...Jca bir ııe., '. pıl· 
K ıka ya hududu da , ı 

de lıırakma .. ı hıl\ rtıte değer. 
ebehi\ ı>t Hn l\ı be\ .ırktan X. H Suri';eden 

de YIII. , Xrl ko orduları dııhi 
Tr kyı 'a getiı meyi d ta\ :Ü ·e edi 
J or ki bunların mahzurlaı ının da 

~ik"nden dana nıü al daha ilk tec n mü g ı l r· d ken

nar nnı altlı b~tlü m:ıvi rengine 
bıitlln varlıği~rlc gömUlerek yorgun 

k fa~mı dinlPIHlirmek iı;Uyordu. 

Bu da hal adaıı tavadnn sohbetlere 
J ol açı' or<lu. 

gofrada Alman Tilrk karı"ık o

turduk . Yemekler Em er Pıuıanın 
ofra k d r nefilll olmadığı gibi 
~ayı 'e bolluğu ela o derece) e , ar 

mı\•oıdn Bir Alma ofra ıncla bu
lund ığunıuza dair birçok derli r
dı>ıı hiri de Rarnbın bolluğu idi. Fa
kat her vaştaki Alman zabitleri 
ıboJ bol içtikleri hıalde bizden rsılı'
be eden voktu. 

22 sabahı erknden Bandırmaya 
çıktık. Bizi almaya gelen otomo
b"llfırin sayı ı azdı. Almanlar bunu 

görünce iı tü te çabucak otomobil 
leri doldm dulnr. I iman pasanın 

Tur rkfınılıarpleı i orl:ı ıkı _ 
ıı~ı ·oı 1 rdı. Bel g nç er-

r 1 ra b'nmeJ i ter _ 

Seruuli tuurıc.r Asker Köşesi : 

l•ğı~ın~~:~}~;~:~~: 5:,5 Milyon Liraya 
ac~~~~~ılay) - Bizde be(lklen Mal Olan Bı·r Top 
(süt (crechc) ,ıden başlar; harb 
meydanlarında kahramanların yan 
larında yaşar 'te felaket ve Afet an Alman/ar 34 111 l U larında en evvel lmdadımıuko.şar: ır.ıe re zunluğunda 

(Kızılay) - insaniyet kayna. Nam/ l l B T tıdır. Şefkat yuvuıdır. Vo !zti - u u o an u .1 opla Parisi 
raplann devasıdır• A.7 J D 

. (Kızılay) - Ş.k!lui n.hmanl nası ÖVdü:ler ? 
bır allmeti farikadan almıştır. 

Hem bizde ayıa bir mef.tOniyet var
dır. llildlin rüyeti bir teşaret 
mujdecisidir. Ve kamer kıarşısın
da nice şairlerimiz t.erennUm etmiş
tfr. İşte (Kızıla.') _ dünyanm bu 
en güzel libasiyle, mefkurelerin 
en ulvi gayesiyle meydana çıkmış 
çok hayırlı bir teşekküldıir. 

Bu ka<laı fazilet, hizmet ve 
t~kdirlerle dolu olan (Kızılay) ııi
çın bayramlarımızda Jiba ı fahiriy
le arzı endam etmemektedir. 

Onu bu sevinçli günlerde süs
liyect~k eller mi yoktur! ziynetini 
takacak duştlnceler mi mefkuddurl 

Hayır! bin kere hayır .. ! 

(Kızılay) m i li na ız olarak 
kalblerimizde me· ki ve> muhnbbe-
ti daima yiıcPdir. 

O bizi butiın hayatımızca ge
ce ve gnnclüz du,ündugii halele biz 
onu iki ba) ramımı1.da niçin ihmal 
~tm:kteyiz. Onu giindelik gazete 

• u zzam ikı t op 0 _. usu 

~ekh) le; kıvmctli yazılarının nı . A'. a 1 ııı 20 C"ııelik bir zaman 
betine gorc dahn fazla 'bn~it ha _ ? n ~ o-lm:ı ına \C h ırb ana~i _ 
b.~rler; zabıta vakaları ve ilaııat ııırlc, il,ıhlarcJ. ııek muh"m terak-
sutunlariyle \'e alelade bir ba .1 " 

111 kı n1 lar goru lmc ine rağ-
. t' ı • ı e ıı ıı l 20 k ı m ısnrmı reva gormekt viz ı ı omctı e uzaktan bır he-
nederim ki bu mu amnhnm.ız z::~ 1 

f i :ı tli bir uı ette topa tut-
J anı af degildir. ık; rn 'U · ,\ k rlik :demin-

(K 1 
d ender imkanlardan sa\: ılabı"Jı"r 

ızı ny) ın o gıinler icin çok b l .; surumüıiden yine matlup . ff d . rl H~yf'~ ettir. Bu ebeble, bu 
. t • d ı ı n f>- ın rnnın 20 en l'\' el nasıl te . 

) ı emın e ebilecck fcvblfıde ııüsl rı . . m 11 ha larıııa teşne) iz. ~r 1 el>ı l<hgı .ıl.ıka ile mutala.ıya dc-
gl'r fenni mi.ıhim bir meseledir. 

(Kızıla)) a muhabbet ve hara- Almaııları 191 G retinıiz ııcf" b 
1 

. ' . oııbahnrında 
1 

' ~ ~er et er gıbi yazı _ P:.ırı uz r'ne daha şiddeti" t • 
nr nratmaktadır , ı a) -· ) are huu ruz! rı imkfmlnrım dtişu-

Evet; senede iki me ut fır , t- n rken, o znmnnk tayarelerin 
la (Kızıla)) ımı~ın bilanco unu mahdud ola ı kabilıvctlcri kar~ı
g'.n mck "? onun m ani \e yuk ek ında P r · it pa tutm k mtimki.m 
hı~me.tlcrı.} le nur!. nmnk biıtiln olup ol, rnıy a •ını r t • mılletın kalbinde bir in irah ve b.ı lndıl ır Mütanl a ınn ır~aga. 
ku\\ et h• a· · t k' d'I murcaat 

•1 ~ c ı c ıl etmez mi? e 1 en en m hur blc tik milteh ıs-
Onun mnddı ve maı1e\ j kudreti ve- sı lnrı bidayett 120 kilom t • basımızd ·· · c re u-. a onmez hır hale gibi zn •n 1op atm mm imkan ız b' 
;arın:an mev~udiyeH en zayıf kıılb !•> olduğunu soylediler. fakat b:~ 
ere bıle tesellı 'e ilmid vermez mı'? na rağm<.•n birçok fcıı •ıd 1 • . · · • am nrın-
Nıha.} et arzularımız; (Kızıby) cl~rn mürekkep bir heyC't teskil edil 

m. sonsuz hizmetlerine minnetleri- dı ve bu he~ et e\Vc)a laborntuvnr
mızi sunmağa 'e ile olan bayram lard.ı uzun uzadıya f •nnı tetkikat 
günlerimizde mane\İ yük ek!i1r'ııc ynpaı.u~. kullanılacak topun nam
~ akı. acak maddi ziyneti le görun- hı çel g ne H~ bnrutunn verilebile _ 
mesine de himmet etmektir. c~k az. mi kudret ve k ıbih.} eti tes-

Bu da neden miinıkiin olma ı b t l'!t~i. Topun. barutunun ve cep-

B 
il. hnne 1 1 h r 

u en kıymetli mue !<('!'l(•mizi h. ı n l1 ennı e'\i afın. göre i-
. •- m 1 dıl<>hil · · 

mayc ve ıdarc eden en değeri' k 
1
_ m ıçın c>V\ ela hu u t 

f 1 r. ve dimağl:ır , nr-ken; her 
1 

ı 1 r nıal"nc !uzum 

amelı~ata kudretleri yeti;ıir oper,ı- a . . h top 
torlerımiz ve her iztirnbı tehvirine y ~ bılmek ıçın ic:ıp eden hazırlık 
amade binlerce noktorJa. iRi \ (' n ı ,\ Ok ıd t' bü\ tlcl i k b'r 

. ıı- çok ktrmıC'ler hnrb· h"t mız ve Unıver itenıizin vuksek k.. . , 1 b ın ı amındnn 
süleriııdcn frfan ordularımıza .

1
m - el' .,:e 

1 
u . topun yapılabileceğine 

f .. ı ım şıp rn edıyordu 
ve en radyolarını g<.indert•n pro- Azm' . . 
fesorlerimiz 

0 
güne mnhsus b". . A 1 . ın elınden ne kurtuluvor? 

.. 'd ııcı ' arca çahım·dı r nnin r· 
g~~ı e makale he<li~e edemezleı· gö terdiği he; C),i hazırland u~m 
:• . Sanat ve tezyin il ta dl arımız : •u •I uga k" r ı f O\ k 1.ı de 'ted ~iri:; 
~a~~arımız en güzel e erlerini alı ıdı. hattA lı ı top ın pl1\nl 

vle ı .11 adlarını (Kızıl ) ) nü ha - çalım bir ca u . im l·ıt" ı') l"'larını arınua teşhir d • · • •• • ... ana-

t l 
e emezler mi, Fo- cagı "'on dnkıkaıl ı v·ıl 1 d . 

o ıı.rımız· bakk~kl ' • • ı ı ı b • .ı ııı ımız ve m,ıt- h:n et oıı d<>recc> •rizl' 1 k. -
aa muıettiblerimiz iktidarlarını . ı ı ra ılk 

eve Beve gösteremezler mi ~~~~ ı~ıal dild' \ ı 1!H7 Pne ·,in 
Her yarayı saracak. m~ğmı ı 1 a arıııda atış tecı ubc i de ya-

ruhları RCnlendirecek bi~ler hım pı mak üzere kaııargahı umumi 
t b k ce a - emrine verildi 
a a ıcı hemşireler mevcud iken ~ . 

ve (Kızılay) öksüzleri givdiri " 1' apılan nazdı ı hf aplara g<.ire 
· d · · ~ ı> !:l - btı toıı · vın mrken bayramları da kendi ~n ıneıız lı l 30 kilometre ol-

hı.valetiine itina gö~termemekliği. maı.ıı hzımgel:l ordu, fakat bovle 
mız caiz midir, ~!~· toı>la atı t erli be i ~ npabil~ek 

y.ıpılıyordu. A lnn Alman olan ve 
2~ cned ıb rı Pari te tavattun et
mıs bu luıınn bir us; P.arise dü -
şccek olnn Alman mermilerinin ne. 
r lere diıştüğ ınü • uratle haber 
Hrmek uz er ta\ zıf edıldı. 

.. Toı~; L:ıon cıv rmdu Crepy k~ 
~l~ ~ akıniııde buhm,ın nt mevziine 
ı~ı. aylık bir me~aiden onra yerleş
tırılebildi. Bu tek topun başında 
lıtituıı işlere ve ıatış he aplarına no: 
zaret etmek üzere birçok general. 
!er, m uteha sıslnr bulunuyordu 
Artık b~ı ~e~ ete de Alman bah1·iy~ 
n~zaretının e liha dairesi reisı A· 
mı~·.tl Rogg kumanda ve nezaıet 
edı~ordu. 

Bu topun n mlu u 34 metre u
~~nlugundn ve 21 antim çapında 
ıdı. Ancak 66 mermi atmağa mti-
tehanımilcli. Ondan sonra ) 
mın d w• t' . nam u-

egıs ıı·ılme i icap ediyordu 

~ tarıhlerde Stratosfer t.ecrubele: 
rı yapılmamıs olduğundan rne . · p . , rmı-
nın ıarıse dıi üı ulebilnıesi için ya-
pılan he nplar netice inde ııamlu
~·u 52 ct.erccelik bir znviye vermek 
ıcap cdı) ordu. Bu he aba er. 
mer . h ,.,ore 

mı avada zeminden 40 kil 
metre yuk ekten uçaçak ve üç br. 
ç~k dakı~a sonra Pnrise dtişecek
tı. Mermılerden her biri 100 k"J 

"kl . J o 
sı. etınde ve fiyatı da takriben 17 
bın Turk lirası kıymetinde id i. 

. Bu top Almanlara takriben 5.5 
mıly?n Türk lirasına mal olmnş ve 
haı-bın sonuna kadıar Parise atılan 
~20 mermi ayrıca 6 milyon Tilrk 
hra ına mal o lmuştur. 

Namlunun içinde yanan baıut· 
5000 atmosfer bir gaz tazyiki yap: 
nıa k.tıa ' mermiye ani) ede l 800 

r l"k bir ilk hız temin etmPkte 
idi. 

Bu topun ate i; karargahı u • 
mumiden idare edilly-0r, ate ku
mandaları buradıan veriliyor<lu 
H.e~ merminin mutlak ımrette Pa: 
rısın içine dü mesinden; Amiral 
Roggc şahsan n1e~ul tutulm ordu 
B~ı amiralin top civarındaki karar: 
gahı; birçok mutehaı:ı ı lar zabit
ler, mü hendi lcr ve birçok, haritı» 
la~, cetveHer. illetler, telefonla?" ve 
sa r<'ler ile btıyUlc bir merkez ha. 

llnde idi. 

Bütun efrnt millette (Kızılav) ı ıçııı ~u kad ı b ı uk poligon bul -
naznrlarında canlandırarak mak mkMı ız bır i ti Bu ebeple 

'e e- t ı rül> k m 
nelik hatııa mak mında hıfz 1 1 go h fen civarın-
cek ruhlu a virleı ı <' 

1111
ec e- da den ze doğru y pıldı. 

mu he\' viç kal mlerl i 10 • B ı 
y, lnız b"r:Mı ra ıı, z c 

den harbın bu un nıe 
1neı~ fa) dalı ol ıp o m d ıt' \ 

di · 1e bah e mi tim. 
E ıv-0r Pa . a reJiı cc Alma er 

ı> ka ıharbi) e rei11 ' Bı on ı J, T rk 
ı nıharblil 1 i 1 biriı ·te rin 330 

·h, 1 ı'l 1 1 b'ı Lin e' ul - h r. 

1 
. .. mı u-

o- z: ' lenb h nu haları d ı k 
e me e hır ıc n tm mi? 

teemmiıl olunına!ıdır. M 
•rruzdan mak at, ~ıı' f' 
lnak i e onu çete 
etmek kabıldil". 

lanı, bir d rec ~ 
~u~~ celbine Eıebep ola gınd n 
S v y in lbu güı hemm yeti bir 
h rbe d ip dekmi) ceği de dll -

hOlmelidfr. 
H. Hakkı 

u~rla t r ı ,e b t'l'U b'zl r 
de ıılemi bulunu •or. Runun e
be 

1
: Şlm i" k dıır Almanı rla 

Türk~r r ınd nıilteha yir bir 
v i.} kıl n Em er Pa b i 

fer tam mf le Almanların fikirle
rini kabul \'e onlru ın tavsly i ~ 
hrı Wbe a lm y kar •· v r. 

(Devamı var) 

(l{ı 1 ) 1 

tur c rnbı ela v ı d 
Çunku in nlar birllz 
m lup ve tnbiclı ı r. 

Dim rım · onlüm b vle d 
~ I<' ~ a dı. F n mı, f 

hük im \ kd'rl 

H. Bahri Özdeniz 
ı d şman .ka.r rgAhııo 

(Sonu 7 inci Ayfadl) 
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1 \ i.zmit Bir Sanayi 

Bir Mektub· 
j Merkezi Oluyor 
Sümerbank'ın Sellüloz Fabrikası 
Tamamlandıktan Sonra Kağıt 
Fabrikası Tam Verimini Verecektir 

Tefrika No. 32 Yazan: BEDIT ESEN 
Medit, b8ll Nebilin göğeündıt, 

ağlarken uyuyan bir çocuk gıbi va
kit vakit içini çekerek dinli) ordu. 
(Elbiselerin bU.rada bak) deyinoo 
p.şkin, 9a5km btışuıt kaldu·dL 

rM birer açın. AnM1lizin bu akşam 
bau giyeoeii eM>iıteyi Beftİn. -·-Y•z•n: MUZAFFER SEViL 

Bana bir parça ol un aeımak bile ... 
Yalnız ölilmümün devir seneec1ndt 
sualenme ve matem tutarak kimseyle 
konuşma .. An1a yine beni hatırladık
ça kalbin burkulur. İstemem bunu da 
yapma. Seade bana ait ne va.rsa. hep 
sini topla yak emi ! .. Ama bak buR
ları yapmazsan sana darğın ölece
ğim. Ve evlenmekte de tereddüt et
me. Tabiatın kanunlan böyle emre
diyor. ıtaat etmeğe me<.-buruz. 

Sonra ~e oldu bilmem. Bir gUn j 
bana ( .... ) e sideeeğim. Babam ora
ya tayin oldu dedin. Ah keşki bu bo· 
iazın güm~ panUılı ıuları kuru-
15aydı. Şu yeşil yamaçlar da yalnız 
kayadan ~ka bir şey kalmuaydı. 
Sen bana ( ... ) gideceğim dıye deme· 
seydin sendea ayrı raşamak benim 
için nekadar imkansızdı. tnsan ha
vasıı: yaşar mı? Suaus bir mahlü
kun malıHik olmasına ımk&n var 
mı? Sen benim wyum ve hanm· 
dm. Bir kelime ile hayaumdın. Ni· 
çin gittin? Seni kaybettıktea sonra 
padiğin yerlerde izlerini aradım. E
linin değdiği her yeri kokladun. Do
lqtığın :muhitlerde kavuşmamız için 
Allaha yalvardım. Ban~ öyle geldi 
ki, sen ptt1ktell sonra kuşlar ötme-
41i. Çiçekler &Ç111adt. Ay gtOOMMRle
di. Bir kelime ite tabiat tamam.He 
manasızlaştı. Bayır ınUbaleğaya 
kaçmıyorum. Anlattıklarım bakikı 
bir aşkıa aeyrinden b&.§ka bir şey 
değildir. Şimdi... Şimdı art1k her 
şey bitMek ~re helki meklttbumu 
güç biti~. Belki de yarım ka· 
lacak. Yai9E muhakkak olan bır 
şey senı lilGll bir Mfa oleun gönwiye 
Cf"ğim. Bau itft. içli balurn goz
lerini, b&Jt&k reftl'i saçlarını ebedi
yen kaybedecejim. BirK SOMt. se
aa, bulut, renk, bötUn Bimal&r aep
lli; .. hepsi .. her teY sitiaee.&. Bam 
başka. bilmediğinl 'bir' &letM gidece· 
liJn. Nekadı.r isterdim ki l'l aa ya
nımda olay4iMI aıaa aaktmak .. •i
temadiyea aıaiatmak iatİ1orduıa. 
Bak ne çare ki ellerim tilrt,or · Al& 1 

Haydi artık bukadar yeter de· 
fil mi? Bale buta olduğum için sa
na geç oevab verdim. Hele bu son 
mektubum çok geç kaldı ama ümit 
ederim ki beni affederAira. 

• 1 
evvel dok\or ~e...a. MuayeM etti.} 
bir ~y söy4eaedi. YalnlZ lraptdaaf 
çıkarken &AMMe :ı.wı.Uca: 

- Ne arsu ede!'tle veri.Dis. Alla· 
Jıın emrine bOywa ejMek ..... de· 
eli. 

Bak annem bana dofnı geliyor. 
Belli ki keAdini gtt~ tutuyor. Ne ya
palını hep ölecek değil miyiz .. Off f ! 
Bir şeyler ohıyor. Mti&aadeale yas· 
tığa hiraz yulanayun. Artık: yaaa· 
mıyacağım. llimde kuvvet k&Jwna· 
dl Seni her saman için sevdim. Ve 
..... ) ~ktub burada bitiyordu. 

-itON-

Güzemıınin 
S.rn yok 
SllJeW var 

Bo bu llÖ&teri duydum. AnMM' 
zavallı kadın bir kere bana b.au 
Sonra kendiui tutasmyarak dlrfanya 
çıktı. Yalnız yapvalal& kaldm. Oda· 
da cisimsiz hayaleüel' dol ... yor gibi ı 
geliyor. Bak bir baykuş da karv 
saçakta bana bakıyor. Btitöll bwı 
lar belki vehim okbilir ama ne ll • 
leyim işte.. Seni seviyorum. Bir &n 
bile aklımdan ve kalbimden gılı.ıtıli ı 
değilsin. AJıt .. :Eeki güürimiz ... de- ------------
elim ya bayat tatlılaştıkça muiye 
a\ det ediliyor. Şimdi hem yazıyorum 
hem de hararetli dudaklarını du
daklarımda, titriyea. ellerim elleı ını
de hissediyorum. Galiba ağlıyor· 
sun Hayır .. hayır .. işte bak buİıu is· 
temem. ölenle beraber ölmek te ol
maz. Haydi bakayım sil gözleı inin 
yqını sil .. sil.. ail.. Haaa .. töyle a
ferin şimdi aeai daha qok seviyo
rmn. 

Nefeaiıa daralıyor, iın&a atamı-

yacaltm diye korkuyorum. A,A. 
bak yine aflam&ga ba'1adın. Ama 
beni gücendiriyorsun. Be11 sana de
min ne dedim? Sil bakayım ıtU ya•· 

'lan. 
Sende& ibir teY ietemi,orunı. 

,.- RADYOLIN ' Difleri mikroplardaa, çlrük-
lu4ea, iJtilaaplardaa keruya
r.1k Mtla•laıbraD, 1ıa.. 4e 
miaeleri· ia IMzulma•ı•ı Ye sa

rarmHnt1 meDe4ierek 4aimi Wr 
rüzellilde mubafau edea ··
fiil en k•vvetli da. ••CUIMldw. 

Her-beh, .... ve •il..- yemaldarlıHlen ....... 
RADYOLiN 

Senede 16 bın toa sülfit solltiloz11 
ve 3 bin ton saman. sellülozu, 900 
ton da p çavra sellUloBu imal edecek 

Paketler telaıdı, titrek ellerle 
açılıyor, lcağıtloa;r.' or ele 1ip vırlılı· 
yor ve iki btiyük, giıliım iyen \'UZ· 

tamit (Hususi) - Birinci be§ ı 
yıllık endüstri planının selluloz bra
şmdaıı ilk fabrikası olan -~ağıt v~ 
Karton fabrikdının 1zmıt te 193ô 
da.nberi çalışmakta olduğu mal~
dur. Ea modem teknik vasıtalanyle 
teçhiz edilmiş olan bu ilk Kağıt 
fabrikamız vasati olaı'&k senede 
l0,500 ton ka.ğıt ve karton imi.l e
decek kabiliyete malık olarak kurut 
mu§ ve kısa zamanda randımanını 
nazari kapuit68i haddine çıkaı ıl
maida büyük bir' muvaff akiyet ka· 
zannuştır. Bizim için yeni olan bir 
sahada, bir sanayi ünitesinin tecrU· 
be devre8i sayılabilecek kadar mah
dut bir zaman içinde ve tamamen 
yerli unsurlarla eriştiği. bu merhale, 
Türkti& teknik sahada.ki yüksek ba
p.rıcıllğınm bi.rir: bir delili olara\ 
iftikara pyan bir ıtetieedir. Mamul· 
leri piyasada büyük bir rağbetle 
karşılenu ve azami randımanile ça
lı§lftalHlla rafaıe.n talepleri karşıla
nuya yetlniyen bu fabrikanın maki
nelerine ilaveler yaptlması suretiie 
imal kaliyeti 12.000 t.Ofta yüksel· 
tilMMi4iir. 11.m Madde olarak BelMi
lo~. odun, kırptrıb kiitt. kaolill, re
çine, pp, unl ve madeni boyalal' 
kull&Ma 1N faDrikaıun imal ettiti 
kiğıt Q8'itleri ,unlardır: 114'r türlü 
alllb&laj kiığıtkrı (metre •nırabba· 
ına sild.ti 30 ıramda• aşağı olulM' 
1umç. Bunlan ikiaei kiğıt fabrika
al yapacakbr.) iyi ve adi ciM ya• 
kaptı, fılÜapt' kqıciı, adl ve iyi CİM 
kartea ve OMd<avvadır. TaDri«ada. 
CJ91llM ilçi mık\arı :>:>O dir. 

Bu. BhiMi K'i.t fabrikuuı.ı• 
açd.Jt Ulreai yaptluil• yine t.mit'te 
ayRi ltactımda ikinci bir kiğtt. ve 
karl01l f abribııtuıu.11 temeli atıJwuş
b. Bw fabrikıalUll iataatl ilerle••k· 
tedir. lnffMt ve moat.aj iıtleri bittik
ı.. llOllN illi K'IK fabrikamuı: bir· 
likw lai :miitee&Yiz &Mele kvUaaa.
rak BeMde 14 '*1 t<>A k&lıt ve kar 
toa istihsal eclecek '~ sigua kA.ğtdl 
eh. daltil oltnak Ütlere her cins 1'&
jıt ve kattoalarıa ~Rlleket içittde 
yapllMatıJı :rnüntkthı olacak ve iç pi· 
yuaıun ihtiyacı ta111amen karşatan-
111.ış olacakbr. 

olan fabı ıkanın inpatı bitmietir. 
Faalıyetle dev eden montaj ~-
ri de llkbaharda bite~lc ve fabrika 
yaza te<:rUbe ımo.18.tına başlıyacak
tır. Bu fabrikıinın münakale vasıta
sı olarak ) apılntakta olaıı dekovil 
hattının inşaatı devam etmektedir. 
Kiğat rıNuuı.yiinın diğer bir :h&m nıad 
desi olan kaolin imal edecek dığer 
biı· fabrika da yine 1Bmit'te inşa 
edilmıştır. Şımdi makınelerin yerleş
tirilmesi i'le uğraşılmaktadır. 

lım>it B;rin ı Kağıt fabrıkasmm 

atölr-' ve santrolı bütün bu fahri· 
kalar gurubua eaerji ibüyacını 
karf&lay&cak surette iievti. edttınek
te, kazan dai~~riyie y ai konula11 
türbiae ait qalıtMalar ilerl mekte-
dir. 

Guae :l.Mit~ Kimya saaayıi ~w.
beeittdıetl bir klor ve Sudkoetik fab
rikumt1t iftf48ı kanrla§mı!b- Pro
jeleri taMamlaa•l§ H ntaldneleri 
Avrupaya sipariıŞ edilmit o&aa btı 
fabrika biftaSHHB İRŞ&8l iı}i.tn ya· 
kıada illaleei yapılaeaktu'. 

Selliüoı ve ICaya BH&yii fabri
kal&nam w ia.ti.yacYU kartılamak 

içia S..puca Flladea 8U ıetirüme
•e kanr veri&maifti. Bon&larm ilk 
partiei gelmif, bon&kırla ~ 
w bu ite ait tulumba. i.tuyoouDu.o. 
ittşeat itta~ edıbllio(:ir. 

ı.ntitte 8ellöb fabrikası ınemur 
l&rı i4i• altı tift ev İni& edilnai§, bü
tüa ltu f abrikalann memur ve mm· 
taltdemleri ~" bir bntil'l bi.uıaın 
inşaıauut ..,...._ .. uıpbr. • 

Deıriet ser"lllayesile klfrulmu Ye 
Jwrul-aeak &bt'HNıana DeYlet tara
fın4an ınvt'Mu• ~i .icht kabul olu
_. MM&un Mlkü""8rilıe uygua 
olarak iUlitU (Sümer Bank Semı
IQs a..a.yti lli111111eei) teeee&; et-
-.ur. iJeFmayetii 6.5 Milyon lir 

Evvel& N-ebilift ~oz~rine onra 
vnun eliyle gösterdiği k<>~e) e bak
!M. Gelditf nd-enberı N bilden bat· 
b şey görmen11' ondan b&\'ka şey 
düşbıımemiF. Ko~ede uatu te bir 
yığın leş f1 eden i iua ile rılm1~ 

paketler "ardı. 
Tekrar gözlerını agır ağn· Ne· 

bile çeııirdı. Hiç hır e~ ovlemi • 
yoı·, > ii.lıuz bu gozlerden ya akla
ı ıııa d-0gı u iki ıra vaR uzulup ini
yordu. O gun maganda kendisile 
konuı;mak ı tiven danım but ın 
elbi eleri birden aldıgmı oyliye • 
rek eline de~etli bir para v~rm~
l&rdi. Fakat adr~ini .aldığını Ol· 
lemeınişlerdi. Bir akşam eV\ el Ne
bile ı-a3tlayı,uu döşunerek ~i ız· 
1 mı tı. Nebilin ar.kasıRdan ko an 
eaıı,ın ~ir kada vardı. "Dik iğim, 
kendi eliMlc diktiğını elbiseleri 
giy cek .. Oıum ınetresi giy cek, 
diye ızla•nı~. )'aVl'Ularına mühim 
bir medar ohnaaı llzungelen para
Jl nefretı.. buru.fturarak çekmece
ye tıkRnfh. Demek zavallı sevgili 
Nebıli bualan k&ndi için almı~tı. 
Ya. kötede iatöate yıtılan, bu ka
ttı.r- paket .. Kendisinin elbiseleri ol 
d"tuRu söyledlii bY paket\u baş
ka ne -0lacakta 1 

Kebtl mendfllyle gözlerini sile
rek sev&"fli b-.ını göğsüne çektf. 
Yaııajım onun nıuazzez ba~ına 

clat·amıtlı. O da ıa§'lıyordu. 
- ı,imdi bu paketleri 'Ümit a

ça.cak, dedi. Emelle ikisi bana ilk 
evvel giyeceiin elbiseyi seçecekler. 

Kapının aralıjmdan lbir gölge 
sıvı~ . Bu ince ktiçticü.lc gölge sofa· 
nın kaı-anlıtmda atlıyor, çatırdılc
ları zaman g-örme-nıeleri için kiı -
çuk menıtllivl" skı sıkı gözlerinı ~i. 
lfN"ordu. 

Nebil: 
'mi .. di)e "1 nd". Cocuk 

ayaklarınm ucuna ba.:ıarak Aofanın 
ttihas etin kadar gittilcten onra

Efendim.. di\•e ba~ırarak 

kotu. 
J',meli al da gel Bak glizel 

bir eğleııee var .size .. 

teriyle ağlıyor} rdı. 

İki i de edire ) anv 
mu lar .. Nebil, başını <> 
yıyan karı ını omuzları 
cakhtmı bo k ı n elıl 
c ellerini ok ı' ı ak b 
\inç tablo unu e rod·~ 

İnceli knlın ı ik' cıgl 
- Pembe P \ p .. \ 

zay f ba~ı om ınd hı 

t mit dbi eyi 1 nde 
na kosuyor, emel teklerine 
yor, yuzJerine bakmadık 
caklar yerlerde surunu ord 

- Bak leke. olmam 
ğim .. Babam beğenir a me ı:ı;iın ••• 
Bu ak am pembe e vaıbını giy .. M e. 
Jek annecltimv Oh •ek~r anneci 
iim ... 

Nebil, bu üç sevgili ba ı birdt>n 
.kucaklıyara.k onlıara iğiliyor: 

- Elbet onu gi:recek. Madem. 
en güzel esvabı -0 .. Madem siz be
fendintz •imdi giyecek .. 

Sonra ona dönftp ok ıyarak 
7alvanyor: 

- Haydi Medid yavrum. Ço· 
cuklanmız iatiyor bak en güzel et11-
avbın buymu ... Sana ben kendi e
Uml~ giydireceğim .• 

K'&dın hafif bir çığlığa doğru· 
Juyor .. Taze btr gelin gibi kı:z:aran 
yüzünde saadet Ye utanç \'ar .. Ço
eıtkça bir telişla-

-Sen olmaz .. Dünyada en ol
m.az... diyor. 

Çoeu1dar yeni bir oyun lı:e fet
mt, ~bi sıçrayıp ona sanla.Tak lal
varl)'Orlar: 

-Canı manneciğim, mele an
neciğim babam giydirsin .. 

Nebil onu omuzlannd n tuta • 
rak Jcaldmyor nazlı bir gelin so
yar gibi oııada çocuklarının önün
de önden ilikli siyah i elbise!'linf 
çıkarıyor eliyle penbe tuvaleti ha
şından geçiriyor .. 

Medid evlendigi zamanı h tır

latan ince vücudü, adetten pem· 
beleşen aüzgün yiiziyle ahih bir 
peri kızı kadar güzel bu alt am .. 
Kuçuk yıpranmamıs \oafa arın ne 
isabetli te~bihleri ol ı) or .. 

olaa bw :Mahdud mesvliyetli ~irket 
limditik yllıkHz BU inci klğıt fabrika
SlAl ~. tkinci Kiğıt fab· 
l'i~ Seüüloz ve KaoliR fabuka
ları fM.liyete geçince bulllar da aym 
m~ tarafıfldan ieletilecektir. 

3\&Met Bankın bugUR faaliyettıe 
buNl\an bir fabrikası ve kurulmak· 

Çocuk ilk defa d ıym 
vinerek ko.tu. 

gib" e- ... Tebil, ceplerinde 1 mahfazalar 
çıkararak birer bireı· açı' or. ı~ e 
Medidin sattığı biınm elma la ı. 

ı... olan diğ8· dört fabrikası ka.nalıR ciciler getiı mi'>'·· Acacaiı . Buka 
dan tllMit ve Muhitine ddküien ser- hn neler rnr? .. 
maye ~rde 9iaıdiden mahsus bir Ve, b 'ribiı i arka nd l ko,,a 
canklık uyandırDtı.ttır. Bu fabrika- rak odava g rdil~r .. 

Emel . l~m • ba · bal.ıa ı 
Zavallı evg"li ·ebil hakik en 

pe~inden onu cı ·el her se~ i toplı • 
.\arak koşmu oı u aram "·· K ıı
di~"ni nf" kadaı e\ 'ormuş ·ebil.. 

U..it'te ikitwi Kağıt ve KartOll 
fabrikastle birlikte bir de SeUUloz 
fabrika.aınDl temeli atdMJ,ftı. Bugüa 
ICifıt fabrikamız int&Jitı içbt muti 
taç oldu(u başlw:ıa :haıın madde olan 
sellülozu !ta~n getirmektedir, 
Fakat sellüloz ayıu amanda 'harlt 
sanayfütde çok kvllaaılan bir madde 
olduğu itia soıı zamaal&rda düııya. 

piyaM&lllda MM fiyatı ytibelmi•· 
ile• de taka• yoüyle tedariki bir 
llayli ı~itür. !ellüm fabrika
maz taıu.alanank faaliyete ıeçtik
tea soara I6jıt eadWrilniai11 n 
Gentlik Su'i ipek fabrikuuun bu 
:ııuuide~ e ol•n ihuyafiaı·t tamamiy
le karş1l&ndıktaa Mıka a.lkeri ll&ll&· 

Iar \uılamile faa.Hyete geçtikten _ Haydı bakalın > 

aoara 1500 kadar itçi ve memurin l====:::::::::::::::::::::==:::::=::~:-::=:: 
(Devamı vaı) 

yimiaiıt 111ühiln bir ham •addMi de 
dahilden tenlill edilmiş olacaktır. 

felür piyas&e&nda ne1tadar oanh bir 
kaUua•a amili tefkil edeceği tah
Rıin oluaabilir. Birbirini takiben 
yükaeleft ınodeı .. fabn .. a binalarile 
hmit ıit gide bir 8&1a&Yİ ,ehri :maıı· 
araBı arlletmefe baflaınaktadır. 

lılÜ9tetı.na bir coCrafi mevkie l&hib 
olP bu güzel tehrimiaill Sümer 
Baak tarafıadu kurulan falNika
lar say8tlillde bir .kat daha gfüıelle
feOC'ti t'ipl\Miadlr. 

Baf, Dif, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevr~_M. kınkllk ve bUWn •lnl•rınlzı derhal k-r· 
• - lcablnda gtlnd• a k•f• allnablllr. • • 

- Ben de bilmiyorum. Doğru
mua• ~ :ıa-p&ine, çocuk
luğwnumda canaYU& taanuk eden 
hiklyelere, kulak UIDMYZ yuak 
edllmitö. Soma ela bunlarla ıneMul 
olacak vakit bulamedtk. 

ma.hlUJdann hayUederi meydaaa çı
karabilir. IJualanR laarieiBdıe kalan 
feyler ÖMriade • ittıa ve fw ve M 

de .itikat bir 96E ~yetlMS. Beaİm 
Wtedilftn de aiteniae 1'HltMllat feYk· 
•••bu tekilde bir"' oWa•Ml"v. 

Yeniden ara.ştınnalanna b&şla<lı 
ve 1918 de ölen Reginald ismini ta
ııyan ve dıvara &Allnııt küçük bır 
pllkıa önünde durdu. Ve Ô)'leoe kal· 
&. 

Nillayet: 

tabii vesikaları ekeenya karıpktıı. 
Ve eski artistler eserlerinde köpek 
tasvirlerini çok kullaıımatlarcbr. J'a. 
kat kuyruk çok tuhaf ve ayaklar . 
izah edilemıyecek bir tekilde. 

Oliver ile Svamld genç kadmı 
Varlok'un mezarına kadar takibet
tiler. Orada sihirbaz ile kanamın 
heykelleri duruyordu. Svanild, bir 
öl" kaf a.c:ı ilzerine uzanmış kllçilk 
biı çocuk tnsvın üz rine genç kadı
nın dikkatını celbetti. 

_ GIMi. KHeeılela .hayvu re
ilimlerini pterebitir mWnja? 

Genç kaduı bwl&an 8Öylediktea 

80nr& Dımete buırluurk• Oliver 
kendiainl durdurdu: 

- Bir dakika Mis B&rtendoi. 
Ormanda ne tabiat harici bir ize ve 
ae de iri bir hayvanın mevcudiyeti
ae dar bir iprete rutlı;yanıadık. Bu 
tekilde ne tabit ve nede tabiat harl· 
ci bir kuvvet menuubahia olmadık
ta Cllnavar dinen bu mahMk ae gı
bi bir mahiyet arzedecek? 

- Müsytt Hamand, slııe sord• 
fum ilk suali katırlıyor musunuz? 
Köpeğiniz me bir şey hisseder gibi 
oldu mu diye sormuştum? Belki ye
ft düştükten sonra bu keyf fyeti unut 
mut olabllirsinil. Eğer vaziyet 1* 
merkelıde olunla c&n&YUULLZ tama· 
mlyle bqka bir mabi,.t g&ıt .. 
.._ Çbkt. k6wsH IR blıllıl ...... 

Luna dalla fada U..hatta bulull-
•adan huneie ba.-,ctı. Svanild s-ıç 
kadını kolundan yekakd& ve: 

- Dejaeğin kudreti 11a111ahdut 
dejil diye titrek bir aeele llÖme ka
ntta. lCaa lellıleriai bul...,_ yar
&. etti. Fakat ayakknıılmll alttn
daki ölüleriB mevcucliyetu.i göeter
ınedl. 

Luna etrafına. bakındı. 
- Mis Hamond dökülen kaa bt.1-

ka itikatları veçhlle gömillen öllüer 
)>aşka şeydir. Bu tepecijiıı aldtında 
l(Smülenler hiç obnusa glindtizleri 
iatirahıı.t ediyorlar. o.celeyia... iM 
4eiite bilir. 

Genç kadın ı&kırduwıı keMl v• 
\itzoemel• bqıladı. 

- Burada 80fuk ful&. llQll 
Jdiseye gidelim. Dedi. 

Aftr adnnJarla, k6şüa ortaaaa
laa pglll IQWlaa ~. ·-. 

T efrib No.. 1_$ Qewtren : R· SAQAY 
Hava rttUkge UWHaıştı. Rüzgit', 

Yadide hafif illa tabakalarını kuva
ltyuı bir vutyet ahnıftı. Şoeadaa 

yaprakları döktUmüt ağaçlarla süs
lü bahçelerle kaplanmıt kö,lder gö
riinUyordu. Xöyb lleriırindelri tepe
ler yükselew. aw tabakaknnı durdu
ruybt'du. 

Köpekleri otomobilde bıraka· 
n.k klieeye giden yoku.§a tırmandı
lar. Küse köyden be§yüz metre me
B&fede, ağaçlıklı btr tepenin üzeria .. 
lSe infa edilmiıttl. Buruı adeta bU
ftik b1f qiftltk anbannı andınyOI' 
,.. ancak Hamand aöellhıill :mesarla-
11 biru zenglnllk ... llıtifam ...... 
f.Ordu. 

Dsızüa ioeliıli tok braahkk. ... 

Svlıllild liaıbuını yaktı Ye Luıaa 
oiddf bir ta vırla, lile8 §lkarmadan t;et. 
ktkatına bqlada. Li.mbuun hafif 
mfyuı, bir an için mermer ta§lar ü
ııerindeki il!limleri aydınlatıyor, soıı
P8 yeAidea karanhklaı m arasına. b\
ralnyordu. 

Gözleri büyümüş bir halde, Lu· 
M susuyordu. Bir aralık SvanlldiD 
bftltsetmiş olduğu kabartmaıiın önü

ne geldi. Bir parmağile, asırların 

eeyrinde yenmiş, ~klini oldukça. 
kaybetmi& olan kabartmalara d11-

kundu .. Yavas bir eeele: 

- Kabartmallar fazlaca silliı
eai§, fakat bu hayw.nm, ayaklan. 
bem de yuvarlak qakl&n T&rmJI. 
Bu gok garip dedi. 

Şimdi müoaevi Hamand'ın 

nemini görelim. Bel.ki bu garip ı.

faklar hakkında bize yeni şeyler 
gösterir dedi. 

Portre, döşemeye yerleştirıhn~ 
büyttk bir bakır levha üzerinde hak
kedilmişti. Godard bunu örten ha
sın kaldırdı. Ayakları dıbinde tarif 
edilemiyen bir hayvan bulunan ra· 
hib kıyafetinden bir adam resmi Qr

ta.ya çıktı. Bunun altında okunann
yan bir sUrü harfler sıralanml'~tı. 

Hayvanın başı dik kulaklı, u7.11n 
yüzlü ve çeneli bir köpek başına berı
aiyordu. VUcud, bel kısmına doğru 
inceliyor, kıvnlan. uzun kuyruğunun 
ucunda bir tutam kıl görUnUyodu. 

Luna dizlen üzerine çökerek oor 
, mağını resmin çizğileri üzerinde gP..z 
alrdi. 

- Bu hayvaııın dört aya#l var 
stbi 1örbtlyor. Dedi. Baki tarlll 

KO\ lulerin ri vavcti gore canın ar 
ra kurban ed len çocuklardan bıri 
diye izah etti. Fakat hakikatte bu 
Vaılok'un çocuklarından bırid ·. 
Fakat bunu yapmayınız Mis B r
tendol ! .. 

Bu on sözleri, genç kadının ıs
lerl ilstünde sürüklenerek mezar ta
!illlID vazedildiği taşlan tetkik ~ 
:meğe koyulması Uzerlne söylemif
ti. 

Luna gUlettk genç adama bak-
tı. 

- Mezann lçertatne ghıueğt tee
hH edecek bir pçtt ftl' mı dl1a .... 
IQY.onnrı. ~ . (0.... Yut 



S,5 Milyon liraya 
Mal Olan bir Top 

(hftarafı • imci •7'••> 
umemW 1lzeriıade M rtbi Mr tıeeir 
Y-&fJMe&iı ve dlfman ıta1'fııad&• ne 
ribi mukabil te.dbirler ahaaoaiı 
hakkına haber almak unutul'Jlla· 

pQLIST . ·_ 

' Eroan ıatarken 
v .... jr )ılhimirall aokak rt 
~• muJdlııl V-8 ollu Yıra· 

a~eroilı •ttJiı ltaber alma· 
IURontlll ve n.erinde beş pa· 
rak yak~ __ .w .... n~wufen. uk· 
ket erota auaUI' 9J'iC\U6...-

lallCla taklW& bafJanmı~r. 

, 

MAHKEMELERDE. 

DELi YORGI 
Va,...•• lafililuna aehep 
olmak aaçil• iki kiti hlbddu 

Bundan bir müddet evvel Sir· 
keci mtımında bağh iken ansızm 
infillk ederek batan (Deli Yorgi) 
ltalıkçı gemisi hakkıada bir mil~· 
dettellberl yapılmakta olan tahki-

·ı._R_A_D_Y_O_ İnhisarlar lJ. ~üdürlüğünden : SALI· H/2/89 
WWVVWVVY\ ................................................. .. 12.30, Program, 12.35 Ttirk llalt 

müziği: Osman pehlivan Tanburacı 
ve Bayan trf an. 11, Memleket 11&1.t 
ayan, ajans, meteoroloji llaberleri. 
13,10,14. Müzik (ktlçtık orkeetra
eef: Necip Aşkın) 

1 - Valther· Dau eden kuJrla· 
lar (fokstrot) 

\likta.n ,, 7,1 
temin&tı 

Muhııwmıaen B. 
Beheri Tutarı 
Lira K. Lira Kr. Ura Kr. Saati 

~-~---~--~-------
1209 M2 - - 61987 - 8899 08 

1115000 a.d&t...:.. 70 88038 - 2477 41 
"kilosu" ''taJuih.n" 

HOO-OO ınetre - u,ıs ıs110 - uoe u 

115 
li,15 

11 ·~· ltu mtaksatla Franets kararp
hı umuMieinde bulunaıı bir telef-on· 
CUD1Hl 0&8U8hd 1&pmall MMHl G• 

Bakn"k::::'t:'8~ tiftll· W 411n Mfai4tir. 
Bu feci kazanın ~evvelce tahmin 

i - NUtzlader· Bula bir daha 
çaJsana. (Viyana melodili) 

Xerest.e 
Be)"&s tal 
''lbafı bafh' 
Dft• l>eyas ana.,. 

dil ..... 
Nil&~ 18 nıari Jtll sGBI aa· 

iN.ha .... 1&&t ' ... top .....,., 
hı.da ,.. Jaayacla la• ttıfl aMf 
ltwrbklarma bafl•adJ "••t 'I 
• ilk ...... .uJdı. Banttaa ~ 
..ı Nllft, b11 flk ...,.uaiıl pano 
mftf nveahıe, M zamaa 41~8 

ne l'iW t.ahribat yaptıll ......._~ 
Parietü.i casu~lar tarafından ve-rı
ten maltMata Alman karargihı u-
1ll11MW1M ~elmi' ve bundan ıonra 
ti diler mermiler atıı.ai• l>af • 
)anım~. 

Pamteki Alman casusları mer-
milerin ner&lere dttştilttınti ve 88 

ribi tı&hrihat yıaptıklannı evveli 
ıtifreli ıtir rapor halinde hazırJıya
:rak ltu11u telefonla İsviçre }lu~~-

b"ltlırı dun«a muayyen ıbir casusa ı · 
yerlar, hu da bu malfimatı alarak 
ve bir köylü araıbasiyle huduttan 

1. r 
r'"'erek Basel kasabasına ge JYO 
~~ hal. de 

ve lturadan derhal fifre 1'!1
1

.3. 
' . bı .. ı-Alman kaııa.ıo•ahı umumısı.ne 

riyord•. 
Parisliler, 8idayette bu toJ 

mermilerini çok yüksekten uçan 
Alman tayyarelerinin bomba.Jarı 
zaııneiıtiler ve· bu top ne zaman Pa
risi ltombardıman.a başlasa, ıs~: 
birtok Fransız avcı tayyarelen 
valanıyor muhayyel düşınaıı tay· 

' d bu )'areleriai arıyordu. Sonra an -
nun u1ul menzilli bir top olduğu-
nu öfreneblldiler. . 

-...... NlkOllUB JUDlda oahfU Ah· 
a---. Al mtıneaatle bol araba 
___ __..~ ıffmekte iken •Y· 
...... ..,~- a.erinde Ba· 
tia ..... ..raJt yol1l _____ ,,,tak· 
klrk~ relen DOl5 •uuuu--
• atıoroldll garparü IOI tanftak ki 

,pm karnını yaraıamıt ve aq· =. oJdulunu iddia eylediğiııden 
ta)lkikat& ballaamqtır· 

.. c• tutu9muf .. 
Şaban boyacıoilu namın~a bırı

:ain oturmakta olduğu Beyoglu Ma· 
d&IY• sokak 2 numaralı evin baca
sındaki kurumların tutuşmas~ n~· 
ticesinde ate§ yatak odası~da~ do-

aeme tabtalarma da ~~iş ~t.~e 
. . ımeden sönduru muş ur. 
ıtfaıye ge beb" d 
Ev siıortasız olup yangın se ı • <.' 

tahkik olunmaktadır. 

Sarhoşluk 
N ti bey caddesinde 263 m.r 

ecad oturan Fevzi oğlu Maksu
mara a ~ 
dun sarhoş olarak rezalet yaptı., 
örülmüş ve yakalanarak mahke-

' . t• ıneye verilınış ır. . 
• Halaskar gazi caddesmde I.a· 

1 birahanesinde sarhoşlukla reza
ı:t yaptığı görülen şoför Ya~r ~e 
arkadaşı Nuri ve !JOfÖr tsmail tle 
kardeşi Niyazi yakalanarak mah
keineye verilmişlerdir. 

O.yak 
Tabim Kurabiye sok.ak 12 nu. 

rada oturan saatçı Mihran Pynı 
ma f d d"" evde oturan Mehmet tara m an o 
vUldüğünü iddia etmiş ve tarafeyn 
mahkemeye verilmişlerdir. . 

• KtlçUkpazar. Hacıkadın caım 
kak 14 numarada oturan Hakkı 

:zı Emine Kocabıyık oğlu Fethi 
tıracaatıe ayni evde oturan Ma
~ oglu Hayri tarafından dövtil
dttğiinil iddia etmiş ve suçlu yakı:ı-

ıarııwttır. 

HulA•: Almanlar bu top ıl.e 
28 marttan 9 afuetosa kadar Parıa 
Uzerfıle S20 mermi attılar .ki 'h.un
lardan 180 tanesi Parfsln fç~e, 
140 taMS'i de kenar mahailelerıne 
4üşmüt1f1r. Bu mermiler 1000 d~n 
fazla telefata sebep olmuş ve b~l
haasa ParisUlerfn maneviyatı Uzeı-
ne çok büyük bir tesir yapmıştıı:·. Bir Tayin 

En sonunda Fransız ve }ngılız tstanbul h. kim namzetlerin !e'l 
b l d gu cep B. Altay Egesal, Açık liınan haklın 

orduları; bu topun u un u eı: ~!'ıfltJj!ıt.i-e tayin olunmuştur 
hede ~detli bir taarrUZJ& pçer J,Rı&&J ısau 

topun .bulundufu arazi mınt&kası- ... ----~~~---:ı-ı 
nı kamilen tşı-aı etmeğe muva~.ak f Kısa Haberler 
olmuşlar ise de bu topu ele geçıre
memişlerdir, çünkü Almanlar teh
likeyi vaktinde sezerek evvelce ha
zırladıklan hususi trenlerle topu 
reriye kaçırmışlar ve ancak bu sa
Jede Paris de tehlikeden kurtul-

muştur. NVV' 

Hava 
Nakliyatı 
Mwalaltulanmıı dibi Lonclra· 
daki Beynelmilel Koasreye 

laareket ettiler 
GUmrtllder umum mUdUıii. Ma~· 

•ut Nedim ile Maliye Vekileti van
dat umum mUdUr muavini Nilıat 
Ali l)çüncti dün sabahki ekspresle 
.Aııkaradan §elırimize geiınişle~ ve 
akpma da Londraya milteveccıhen 
hareket etmfelerdir. Gümrtikler ·U· 

mum mttdtırtl Londradaki beynel
milel hava nakliyatı kongresinde 
memleketimfzl temsil edecektir· Bu 
kongrede bilhassa DJ!'D11eke~ tize· 
ride yapılaoak tayyare naklıyatı!1-
da bir takım kolaylıklar ihdas edil· 

_., .... ...ntraiitı ve 
Jlleei ve bu arada 5..--- t 
verfisiz benzin tedarik edllebilmes 
ctbi •oktalar da körU,uiecektir. 

Umum mtldtlr bu kongreden 
80IU'a A91'Upada bir tetkik seya
Dtl J&puü bir ook ecnebi glim· 
........ _.. ettltJer yapacattu'• 
.. MldldMlen ecUrdJeoek ~ 
Jere g6n ~ Jalalıat 
ppıJaeakbr• 

* Li e müdiirleri diin Beyoğ'
lu Akşam Kız Sanat Mektebiıı~e 
toplanarak Maarif şurasında go
rüşillecek meseleleri miinakaşa et-

mişlerdir. . . ~ * Viliyet binasınm tamm eger 
havalar iyi giderse mart sounda ta
mamlanacak ve teslim e~lilecekti~. * Şehrimize ge_Imesı 1beklen~-
1 n Tino - Rossi Atmaya uğradıgı 
~· bir müddet gecikecektir. 
ın * Yarın saat onda ilk te~s~t 

müfettişleri; Maarif şurası ıçın 
son toplantılarını yapa~akla~. * Dün aıat 15 de Jıse tanh ho-

caları Eminönü ıt.-Ikevinbdiled~opla~-
1 Maal"if şfttasına ıreee -

m~u d -üm~ teri meseleler etrafın a gor ş -

lerdir. d * Bugün fatanbulda ümd:~clu . 
ı. hocaları ve m ur erı 

bUtiln ıse . d to 
ehrin beş muhte1if semtın e p-

' k M arif ştlra ına hazırlık 
Ianar.a a · te b"t kat'i ruznameyı s ı 
olmak üzere kalete bildi-
edeeekler ve bunu ve 

receıktir. •sta 'Oni-* Yunanistan ve Lehı n 
'telilerinden kalabalık bfr ka. 

versı d brimize gel-
filenin nisan ayın a ~e 
m.elerf beklenmektedır. .. . . 

*Ekseriyet bulunmadıgı ıçın 
~bir edilen kapıcılar ve sucu.ıs: ce

iyeti dlln esnaf cemiyetlerı bın ... 
:mda yıllık . kongrelerini yapmıt
tardır Bu toplantıda he&&P encil
meni tarafından g~en yılın bildçe 
•• ıartfyatı okunduktan 80llr& ye
ni idare heyetini intihabı yapılnuf-

Halkevleri ta'.* DahfHye veklletl, fatan'bal 
---• aneJerlne _. 

'----~ .... ~~-..-.ıı Beledfyeıdnln ~- tetkik etmek l(ontenn• ld hııttln muameJMını ____ ..... _ 
bere 1'1r teftff llı,.ti ıönder-ı 

- >lrl .... tlaie•ı 

oluaduP gibi· makinelerde hava 
ttlpi yerine oksijen tUpU kullan
makta ileri ıeldiği katiyetle tesbit 
oluımıUftUP. 

Ku•d•a meaul olarak ta Fu-ıt 
ve Ohaaee islDinde iki atelye sabi· 
bi yakalanmıştır . 

Yapılan tahkikata röre. (DeH 
Yorgi) gemisi sahibi, bu iki atelye 
sakibine hava tilpU sipariş vermiş, 
halbuki kendisine oksijen tüpü ve· 
rilmiştlr. 

Suçlular dün sorgu hakimli~ine 
celbedilerek isticvap olunmuşlardır. 

Y•kalanan Aşıklar 
Dün Küçük Çekmeceden Sirke

ciye hareket eden akşam treni Sa.· 
matyaya yaklaşırken, tenha bulu
nan arka vagonlarda oturan bır 
çiftin bazı münasebetsiz hareket
leri görillerek kendileri polise tcl>
lim olunmuşlardır. 

Sürpik ve Atıf Çakar isimlerin
deki bu genç i.şıklar dün müddeiu
mumiliğe 'erilerek haklarında taki
bata başlanılmı. tır. 

Zav llı bir amele in hayatına 
mal ofan kaı'lnın rrııhakeme-

sin 1 aşla dı 
Geçenlerde Şişhane yokuşund&.

ki askerlik bina,..ı yanında bir bina 
yıJnlırken ansızın dıvarlardan bıri 

çökmüş ve albnda kalan Ali ismin
de bir amele feci bir ~kilde ez:tc
rek ölmüştü. 

Bu hadişeye derhal el koyar: 
müddeiumumilik, yıkılma işini üze
rine alan .tbrahim iamindcki milt<>
ahhidi yakalıyarak muhakenıe)·e 

vermiştir. 

Dün Sultanahmet 1 inci sulh c0
• 

za mahkemesinde muhakeme oJ.;. 
nan miiteahbit İbrahim: 

- Benim bu i te bir suçum yok· 
tur. Yıkım işini Ali Osman ismind~ 
bir ustam idaı e ediyordu. 

dem· tir. 

Usta Ali O man ise: 

8 - Johann Straun-Bizde (vale) 
4: - Lindner- Şaka (fantazl) 
5 - Pachernegg- Leydi Hamil

ton operetinden potpuri. 
18.30 Program. 18,35 Mtlzik ( (1p1l 
serenadlar ve saire Pl) 
19. Konuşma (Türkiye postası) 19.-
15, JI'tlrk müziği (İnce saz faslı- ka 
nşık fasıl) 20, Ajans, meteoroloji 
haberleri, ziraat borsası (fiyat) 20. 
15, Türk müzigi

Çalanlar: Vecihe, Reşat Erer, 
Cevdet Kozan, Rmıen Kam, Mesut 
Cemil. 

Okuyanlar: Muzaffer tıkar, Me
lek Tokgöz. 

1 Ali ağa- Sahnaz ı>eşrevi. 
2 - İbrahim ağa- Hıcaz semai· 

(Güller kızanr rminle) 
3 - Lem'i Hicaz şarkı (Sevı.

rim her gilzeli l nden eserdir) 
4 Yusuf ef neli- Hicaz şarkı 

(Sevdayı ruhun ,ı k elıne) 
5 - Rufat bey Hicaz :şarkı (sis

lendi hava tarafı <:<.men) 
6 - Dede efendi, Hicaz ~rkı 

(Şu karışıkı dağda bir yeşıl.) 
7 - ... Şehnaz saz semaisi. 
8 Artaki- Kürdili Hicazkar 

şarkı (Artık ne siyah gözlerinin 
gölgesi) 

9 - Artaki Kürdıli Hicazkar 
(CiRmin ?"ibi nıhun da gilzel) 

10 - Ruşen Ferid Kam-Kemen
çe taksımı 

11 - Ovrik efendi, Hicazk~~ 

şar~ı (Me!·tim bu gece) 
21. Memleket saat ayarı, 21. Kon11ş 
ma (Hukuk ilmi yayma kurum•ı) 
21,15 Esham, tahvilat, kambi~o. 

nukut borsas1 (fiyat) 21.30 Müzik 
(radyo orkestra ı- w-f: P. aetorius 

• 

1 - F. Mcndcl ·ohn, Baı tolodv 
Hebridlcr uvertürü. 

2 - L, van Beetlıoven: 8 inci 
senfoni fa.majör. 

Allegro vıvace e con bıü. 
Allegro c: h ızando. 
T m o di in to, 
Allegro vıvance. 

1 - ••rtnuıeleri n ailmuneleri mucibince yukıa.rıda yazılı 111"-·· 
seme a.yrı Qn bpah sarf uaull7le satın a)macaktır. 

Il - Mabamme11 ~edelleriyl• mı.ıvakkM teminatları hirr:a.Jarındı 
sÖ&terilmittlr. 

m - Ebiltme i'1 - 1 - 931 tarihhı& ruth)iMl pazartesi günü hiza
J.annda yasılı saatlenle Ka.batqta Levnım ve Mübayaat şubesindelti 
alım komisyonunda J&pılaeaktır. 

iV - Kereste flrinamesi 260 .kurut beyaz çul şartnamesi 161 ku
ru., .kanaviçe tartnameai de 19.& kuru' bedel mukabilinde her aUn sö
zü &"eçen şubeden ve İzmir BatmüdürlOfünden alına;bilir. 

V - Eksiltmeye girmek istiyenlerin mühürlü teklif mktup)annı 
kanuni vesaik ile yüzde 7 ,5 güvenme parası makbuzlarını veya ba.nka 
teminat mektubunu ihtiva edecek :kapalı zarflarını ihale saat:Jerbıden 
birer saat evveline kadar ~ ukarıda adı geçen komi ~on başkanhiına 

makbuz mukabilinde vermel~ri olan olunur. "826" 

* Malın cinı1i Mik. Takr. Vahidi Muhammen B. Sabş Muv. Tem. 
Lira K. sureti. Lira K. saati 

Eki çuval 
p r aları 41000 kilo 2460 - açık arttırma 369- 14 
Muhtel'f renkli 
yaldız 200 " 200 - pazarlık 30 - 15 

I - Yukanda cins H miktarı yazılı iki kalem malzeme ayn a h' 

hizalarında gö terilen usullerle satılacaktır. 

lI Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatlan hizalarında 
gösterilmi~tir. 

III - Arttırma 6-3-989 tıarihine ra thyan pazartesi dnt 111· 
karıda yal'-ılı saatlerde Kabataşta kiin Levazım ve Mttbayut ,uMlbı
deki ~atış komisyonunda yapılacaktır 

iV - Çuvallar her gün P.aşabahçe hpirto fa.brikuında ve yaldız 
numuneleri de sözü geçen şubede görülebilir. 

V - İsteklilerin arttırma için tayin ~ilen aftn ve aaatlercle " 
15 teminatıariyle.tbiılikte mezkftr komisyona aelmeleri illn olunur. 

(9'1) 

Cinsi { 

40 Jık Çivi 15-50 m m 
Kadranlı otomatik 
basklll 
Kilot paııtal01 
Kasket 
Kaput 

Miktan 

2000 kilo 

1 adet 
12 takım 
12 .. 
12 ,, 

ç·zm ku •le • 12 " 

* Mu ham- Muvakkat T. Eksiltme 
menB. 
"'..ira K. Lira K. Saati 

876 - 28 12 14 

700 - &2 50 15 

646 - 41 96 llS,80 

1 Y k rıda. cf~s v ~iktan yazılı "~' kalem. malzeme şartRame 
ve m t numunelerı mucıbfnce ayrı ayrı eksiltmeye konmuştur. 

- (0 gi n amele Aliye, kenar- 3 Fr. S ta.na, Ultava, sen· 
dan yıkmasını söyledim, fakat ken- fonik siir. gö t 

. M ıhammen bedelleriyle muv.akkat teminatları hfzalanııda 

disi gidip dıvarm ortalarına yak· 22.30 .Mü ik (operet kupleleri, ol) Ill - Ek iltme 3-3-989 tar.ltine rastlıyan Cuma 8'(JnU hizalann-
Jaşmış! Ansızın inpidam olunca da 22.45 Müzik, (Cazbant Çi an) Lan- d . 1 de Kabata ta kain levazım ve mübayaat 'tııbesWekf 
bittabi kaçamadı-) demiştir. toş Orkestrası 23.45.24 Son ajnr ... r.ı ıalım komı yonunda yapılacaktır. 

Bunun üzerine, Ali Osman kcfa. haberleri ve yarınki program. 1 IV - Ş rtnameler her gün sözü &'eçen fUbeden parasız olarak 
Jete raptan bırakılmış ve mut.alı'e- ~;;~i;;;:;~~~;,;~~;;;;:~;,;;;;;;=;;;;.; almab·ı ce i gibi nümuneler de görülebilir. 
me şahit celbi için kalmıştır. l 1 

B
ir gen~ kız n tilUsU Toplanhlar İsteklileri? eks~lt~e için ~yin edilen &'in ve sutte '1 7,1 l'fi. 

y venmc paralarıyle bırhktt: mezkur komisyona •elmeleri ilb olun• 
mortt• kaldırıldı DAVET c940> 

Karagilmrükte beyceğir mahal- Pert.evnlyal Lise inden Yeti.sen-==========================:;~~ 
lesinde oturan Necmi isminde ler kurumu BaşkanbJ?andan: SAPAN TORK KEMAPtKEŞLERI 
bir adamın kızı Fatma diiıı evınde, 4-2-939 tarihinde yapılacağı i-
yüzü koyun olarak yere duşnıüş ve lan e n k umumuz kongresi, ek- Tü k An n m Ş r' eti Yazan: S1lkıfmtm K4m lrtnn 
biraz sonra da ölmüştür. seriyC't olmad ö-ından toplanamamış Şirketimizin hissedarlar heyeti &bak İst.anbul Yalsl 

Adliye tabibi B. Enver Karan br Kongre 18 2 939 Cumartesi gü- umumiye i 16 mart 1939 tarihine Bizde yeniden canlanmata bq-
genç kızın cesedini muayene etro~ nü saat (15) de Ak..ı:;araydaki Lise tesadüf ed n pe-embe gün" ..... 1 O'·-

ll .. k sen -y u - ıyan aaporunun dört bu~ulr asır. 
ve ölUmU §Uphe gorere ce uı binasında toplanacaktır. Bütiln me- ıat 10 da Karakoyde Nur hanında 

kald imasına luz.. üm göst,'r- lık mazisini, tarihfnı· a•ste-a bu 
morga ırı · zLm ark da ların gelmeleri rica olu 7 numaralı dairede adi surette iç- ev .... 

mi§tfr. nur. tima edecektir. Laikal 10 hisse- mühim ve nafi eeer ahiren birçok 
Morgdan alınacak rapor, ölU- _...,,.. · h · h" reeimler vtt vesikalarla fntfur ettı. 

mUn hakiki ve ince sebebini mey· [.;., Y• aız ıs edarların içtima günü- v-

dana tamaınile çıkaracaktır. T y ATROLAR ne takaddüm ed n ~ di gı n zar • Fiyab 80 lrunafhlr 
fında hisse senetlerim makbuz -------------

8'7 gUn hapis ya acak ·-MMIVV V /V /V\•>'.'V''W'· ·· ·.• nde 'rkete tevdi eyleme- fatanhul Aaliye ikinci Ticaret 
Balıkpazarında Sellin isminde TURAN TiYATROSU leri rica olunur. Mahkemeaindenı 

bir komisere hakaret eden Nazmi Ru akşam RUZNAME! MÜZAKERAT: Düzceli Ali oğlu zade Melnn 
isminde bir sabıkab dökmeci dürı Ertuğrul Sadi Tek ve arkadaşları ile Kavalalı Kemal 'Mtlmtaz a: 

· ü ı 1 - İdare Meclisinin r.aporu-
yakalanmış ve asliye 4 Unc ceza taat ll&mı VodvU 3 perde nun kıraatı. sında mUtehaddiı davanın t&ltldk ... 
mahkemesine verilerek 67 gUn hap- 15 şubat çal'§amba akşamı Hamiyet; tı sırasında: 
se mahkfun olunmuştur. YUceses ve arkaclıuılnı. 2 - Murakıp raporunun kıra-* ___.,.. atı. Müddeialeyh Kemale gönderi~ 

Etrüsk tahkıkah veka
lete bildiriliyer 

Operet 
8 

perde 8 - Blinço kir ve zarar hesap. len davatfyenJn Somadaki Kırka· 
lannın tasdi ki. faca gittifinden bahisle ve ila • 

Pek yakında lullya joe 4 - İdare Meclisinin ibra•• -. metgihmın meçhuHyetfne Mnaen. 
Bir mtıddettenberi Etrüsk va· 

puru hakkında Vekiletin emrile tet 
)dkatta bulunan komisyon bu hUı
suataki mesaisini bitirdiğinden dün 
de vekllete verilecek raporların tan. 
simi llile uğralnlı§br. 

* 1 - İdare Meclisinden çıkacak 
BU AKŞAM sülüs Azanın yeniden intihabı. bUA teblii Jlde eclildfil mtiMtil' 

Tepebaşı Dram kısmı 
ıaat 20,SO da 

BfR MiSAFiR GELDi 

* Balk opereU 
Baüpm9c1a 
mi HAMAM DiKi T.&8 

Bu raporlarda Uç nokta tebaıiis 
,ttfri)ecektlr. EtrUsJd1n tıstllnde ya· 
plan teknik tetkWerl netloe]erOe 
..,.rı, muJtavelMIDI hukuki hll
hlklerf ve bmalardan çıkıa.rılaeak ==ZA=Yl=-=Ba=ndırma==-==AM==_.=ılk= 
aeticeler, aynca komlayomm ba ,ubesfnden &Jllllf oldufum Aakerl 
meıele etrafmdald hUBUBI mtltal&- terhis tezkeremi zayi etıtfm. Yeai
alandJr. Bu huausta luuarlanmakta 
olan raporlar bir kaç ,una kadar lbıi alaoaiımdan 11ldlinbı hüm1l 
veMJ«.e ~· KomJsyoıo olm&dıiı flAn olunur. 

8 - M ür.a.ldp intihabı w to- mefl'1lhatmd&a anlaşılmış olmakla 
retinin te8bitl. l>fr &7 mUddetlt il&nen teblllat ifa. 

maa karar ftrllmft ve m11hıM'8I 
latanbul .A.1~ albacı Hukuk 18 1-989 Ptl'f8mba uat W • 

Malılr........._.ı klik edllmittfr. KeJf!Jet trt1tJi1 
Saadet tarafından .kocası olup maMm•• .bhn olmak isen •a 

mukaddema İstanbul Ktlçtl:kpazar 
hacı kadın m&helleef ftJek sokak _ohm __ v._. __ <1_7_118_> ____ _ 
40 eayıh evde iken hllen ikamet- ZA YI - m.. .Aaterllk ....... 
alhı meçhul LQtti aleyhine qılan .mda ülzlmt tvhll teDmıeıal 
botanma davaamm tahkikatı 80-
8-989 P•118Dlb• aat ıı • tarta AJI .cıtlm. Yenlalnl alacalmün 
n d&veti~nin bir nöahua da maı... .z&)'lfJI h1tlmı11 roktur. 
keme dfvanhanealne taWt bhnmıt Oala1ıa. Kalafat Jerl ma.tanıeı-
fold111undan adı seçen LGtftnln lar e&ddest No. 2S de RiznlD 

1'11/939 ah a)lpml .aat ıC»,30 tir.* Yeni bir denisaltı pmWtıin 
la mvtmlslD eapıotıundaJd mer- denim lndfrllmeıd mQnae8bet11le 
.. ~·fit. ~~ lifti• ltqln Mı .-t 1611t1'.0ek
~ fülltM ~..Jmt (.b&- tir. 
Jllbemla llaJll ıaru-"" ...,. * Pf7W ... 411lfPJI..... Te 
lalu lllQaMlft) ..,.ıa 1* f!JMl&rmm dQflkJlll - ....... 

1ft'llll m .. taMa taldrftd h&Jdm.. J'eal Pazar nabf781fnclen ?119 
Httade lwDr bulummm lbmml 1- dotumlu Hııan otlu 

- jeptlla bll W)OrJer .aamda lstıımbul Jlaboeb.pı Yenicaml 
....... ükO'P'ltn ftPll' da H Jllezsfnf Jl&1t7U Qaftlt ta -
... y.-. aata4 ...... ... rtlDd• W dotmnla Mehmed 

ı.-........... .... dlHJÖD~ ... ,-...... 
• llaafelall lgla .. ,.... .., ... ,, .. 

tar. 11Mtıı 1z1ıfa"p 

l&a olam&. (14MI): Halda 1-.. ..,... illa BOllllllll 



• 

T&RllA.8A• 

TIJNGSRAM 
- KliPTDlf 

~z~~ 

bir kaç rnısıını 

fevkalade ışıQıvıa öder 

KRiPTON gazile doldurulmuş otan bu 

harikulade lambaların emsalsiz 2ıvası 

vardır. 

Tenvıratını21 yeni TUNGSRAM KRıPTON 

-lambaları kullanmak suretıte asrııeştirınız. 

,, 
1, .SUliT 113• 

J 

BOURLA BiRADERLER IBTANBUL.. 
ANt(AAA • IZMIA t 

.---------------~---· SÜMt.R BANK-----.. 
iLAN 

:... ...................... ...ı .......... .. 

Türkiye Seker Fabrikalan 
Anonim Şirketinden ı 

1 Mart 939 tarihinden itibaren Şirketimiz namına memle

kette ithal edilecek rnakina, allt •• edevat, İDfaat ve İfletme mal

zemesiyle .. ir ltilcihnle etYamn ailmrGk muameleai ve tertip edi

lecek faltrika ve mahallere kadar Mvki münaka.aya konmuttur. 

Teklifler kapalı zarfta olarak 25 tuhat Cumarteai silnü aaat 11 de 

uteldılerin önilade tetkik edilmek üzere latanbulda Bahçekapı 

TAfbanda 42 numarada kabul edilir. 

a.tq..ı-. .. rtname.i paruuı olarak yukarıdaki adreaten ve-

1 rilir. 

YAPI iŞLER 1 ILAf\!I 
Nafıa Vekaletinden : 

1 

ı - Ekaikmeye konulan if: Ankara Hukuk Fakültesi ikinci k~ ... 
... a.aı ve el•trik teaieatwiır. 

ltetlf lbedelf 783708 Ura 98 kuru~r. 

ı - &keiltme 1. S - 9St per,embe rQnil saat 16 da Nafia Vekaleti 
1apı ifleri uslltme 'komiayonu odasında bpah zarf usuliyle yapıla---· ı - BkeiNm• f&rtnameei ve buu mütef eni evrak 89 lira 19 ku-
J'Uf ~l mukabilinde yapı ifl•rl umum mQdUrlütDnden ahnabilfr. 

t - J:bflbHye p..bllmek ~in isteklilerin 85GJ8 lira 16 kuru,luk 
IUIY&tkat teminat vermeleri ve Nafta Vek&letinden alınmıt ehliyet 
919fbeı ~leri llumdır. 

• veeika için ekaiJtJMnln yapılacajı •Unclen en as aekfz ai1n 
9"91 bir IMida ıı. ı.teklflerin Nafta Vek&letine mllracaatlan ve ia-

.....,.. buna benzer bir it yaptıkl&nna ve bu ı,ı bqarablleceklerini 

....... edecek ·velik• iliftlrmelerf muktesfdfr Bu müddet z rfında 
yllika taleblncle bulunmıyanlar ebiltmeye airemiyecekleroir. 

ı - Wekliter meırt.ıplannı lhal~ g1ln0 olan 2-8-939 perşembe 
Shl aut lo • kadar ebUtme "'Olılliayonu relslltine makıbus mukabf
llnd• tıulim edec~klerdfr. 
~ olaoa.k l'ecJJmıeler kabul edilmez. 

------~--------------~~--
lstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Edebfyat fakültsiııde tecrObeıi ruhiyat Ye Arap ve Fars dJH ve •· 

;ı ıyatı d.-Jalen açıktır. 
TalJınalnameei. m ibince 14 m.an 1989 ayı içinde imtihanlan 

1>aşhyacaktır. ı.te~Ule rln mart 80Duna kaiar rektlrlOi• batvurmalan. 

(ili}, -

Birleşi Pamuk ipliği ve Do <Uma 
Fabrikaları Müessesesinden: 

amuk ip iği Satışı : 
Kayseri bez fabrikası malı 12 l o. Paketi 41 ı; kurut 

16 ,. ,. 4 o ,. 
Na -illi basma fabrikası ,, 24 ,. ,. S8ll ,. 

Ereğli bez fabrikası ,, 2 » • SoO ,. 

Ya nız Ereğli b z Fabrikasın a: 
10 t. al yal k sipar :şler için ,. 
15 
25 
50 

" " " 
" " " " ,, " ,. 

Fiatlarla fabriı1:ada tealim tartiyle aab.maktadır. 

575 ,. 
570 » 

SoS • 
560 ,. 

iplik müatehliklerinin yukarda yazılı fabrikalara gönderecek

leri bedelleri mukabilinde ihtiyaçları nisbetinde İplik aiparİfİ 
verebilecekleri •e 24 numaradan ince ve muhtelif makaatlara 

yarıyabilecek pamuk ipligi müatehliklerinin de ihtiyaçlannı )'ine 
aynı tartlarla yalnız Ereili fabr kaaına aiparİf edebilecekleri ilin 
olunur. 

100.000 lerce 
Kadının 

Nazarı Dikkatini 
Celb~den 

KREM PERTEV 
ince bir Zevkin Titiz bir itinanın 

der· n bir tecrübenin mahsulüdür 

stanoul kahvecıler, kıraa hanecıler ve mevaddı 
küuliye sat ıyan gazinocular cemiyetinden: 

İstanbul kahveciler, kıraathaneciler ve mevadd1 küuliye satmıyan 
gazmocular cemiyetinin umumi heyetinin 27. 1. 939 tarihinde topla
nacağı ilan edilen içlimaında eksenyet hasıl olmaaıgmrlan 17. 2. ~39 
cuma guniıne bırakılmıştır. 

Cemiyet mensuplarının mezkur l'ilnde kAt ıu dan 12 ye kadar 
İstanbul Belediye civarında lG No. lı esnaf ccmiyetl~ri bira ındaki ce
miyetimiz idare merkezinde cemiy~t cilzdaıılariyle beraber bulunma· 
ları ilan olunur. 

Ruzname: 1938 ene i muamelat ve he abatının t-tkiki ve ıdar 

heyetinin ibra ı - 1939 senesi mesai tarzı hakkında müzakerat Ye 
grıs1n1n şayanı hayret edavİsİ ittihazı mukarrerat edilmesi. - Nısfının tebdili icabeden idare heyetl-

---ıı-~-r--r-."""' Butun bir hayatın tecrübesi, bu tedbirin _n_i_n_y_e_ni_d_en_s_eç_ilme:ti. ------ --------------
kusursuz ve tam tesirini ispat eder. lstanbul Garsonlar Cemiyetinden : 

Bay N. P. Yazıyor: .. Bundan 60 sene Cemiyetimizin 1938 yılına aid muamele ve hesa'llarının ve çalı,ış-
evvel, pederim bana delikli ALLCOCK ma tarzının umumi heyet .karşısında tetkiki ile idare heyetinin ibrası 
yakılannı tanıtmıştı: Bu yakıları ihmal et- ve talimatname mucibince idare heyeti Azasının nıafının yeniden H9fl
ti~ im zaman mildhiş sancılarla kıvrana- mesi için umumi heyetin 26 tkinciklnun 1989 tarihinde Cemiyet mer
yprdum. En sürekli ağrılarımı bir delikli kezindeki toplantısında &kseriyet hasıl olmadığından tekrar toplaata
A LLCOCK yak1siyle tamemen geçirdi. Bu um 17 şubat cuma •Ünü Hat 14 den 17 ye kada: .Beyoğlu htiklil CM(. 

yakılan karın nezlesi, romatizma, mafsal desi Nuri Ziya sokağında C. H. p, kurafınd&ki .dalkevi salonu"ı41a OlSOROl, IEZLE ! DURAL GCÇU ! 9.,8 l · · 
yorgunluğunda kullandım, seri ve müessir yapılacağından ka&yıtlı azanın • yı ı Cl'fllıyet hf!vıyet cflzdıanlarf71e 

aemeresinl gördüm. 

Müdhiş sırt afrısmdıan kıvranıyor veya ıiyatikten iztirap çeki
yorsanız delikli AILCOCK yakısiyle halas ve sükQn bulursunuz. 

Saçtıtı sıhhi 11caklığı OTOMATİK BiR MASAJ GİBİ .ağrıyan 
yerin etrafına yayarak kanı tahrik eder, ve batan ağnlan aniyen de
feder. 

DELIKIJ ALLCOCK YAKISI Eczanelerde 17 1/ 2 kuruş. 

Dr. İHSAN SAMI t ZAYi - Malatya orta mekte -

GONOKOK AŞISI binden aldıiım 6. 4. 987 tarihli, 
994 No.lı Wdiknamemi kaybettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin hük 
mü 1oktur. 

611 No. Mutafa Yo'4q 

birlikte hazır bulunmaları rica olunur • 

Betiktq Sulh icra Memurlu ., .. .,••••••••••I 
tandan: ıülJlY'RUk.OL~RDE iŞLER! oı AN 

B. 1 ... t . . . . 1-"- M W.E..~ 
ır a acagın emını ıçın -h· . 

bulda Kil~kpazarda saatçi yoku- C8krır Yaz3rooıu 
ı,unda camı karşısında 18 sayılı , 
evde haciz altına alınan sandarye Güınrilk !.omiayonc-.ıau 

1 

vesair ev eşyası 21-2-939 Salı Galata, Ziraat Bankuı 
g ünü saat 9 dan ona kadar açık karıaaıntla Çaaakçıb han No. 34-3~ 

Telefoft : 3S, 95 
arttırma suretiyle ikinci .satı~ı ya- ••••••••••••I 
pılarak paraya çevrilecektir. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~ 

Belediye ve tellaliye resimleri Sahiltis A. Cemaleddin Saraç.>ilu 
müfterilerine ait olmak üzere alı· N8fl'İyat mGclUriiı Macicl ÇETiN 
cılann ayni g1ln ve saatte orada Bualdaiı 7WI llatltaal Dbad,ıe 
bahmclunalac&k memunma Ut •iiiiiiiiiiill ______ _ 

wnu1an Ula .-..... U4MT}. -


