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EKREM KONIG YiNE SAHNEDE 
Oalu Vasıtasile Kayın Valdesini 

Gizlice Parise Davet Etti 
f 

GELEN MEKTUPTAN BİR PARÇA: 
" Seni /•taayonda Bir Ecnebi Kar '.Y«calı. 
T anıyabilmeai için GöfaiJne B r Çiçelc Talı/,, 

:aryan kaçakçl8l Ekrem Könis'fn hakkında 
.W. ...... oW..,..u• ... haberlere l'ÖM kaçakçı 
''' •• elJ'na Pari&tıe ltulunmakta. okn çocukla 
ftlllll MJrı•P• ltir halde ltulunduklan anlaşılmak
taU. PilYald Bkrem Kenirin intihar eden ilk re
ltımdan .olaa etlu Hamdi Candan İ!tt.&nbulda 
-MDneai ~an Aslana pleu bir mektubt.L ço
~ ~Nfı Ebıwn Xöni•'iıı 'fJar ae aelmemef'i do
~le bMiafnin ve kız kAntetlnln bak m 1z 
Mr 'haki• blilklanndan tfk• • .-t f'tmelrte k n 

diterine ba.kmak Uzere anneıann8llııll PariM taa 
tırmaktadar • 

Ekrem Köail"n• otlu. Ham.. O• ita •ekW 
hunda her ihtimale ka~ annean ..... e tu talfw• 
tı vermegi de unutmamıt ve: 

"Sen Pariae gelecefin vakit ..._,oau Mil{° 
kıa~ılıyacak elan kimse bir ecnebldir. Ye Hlli ta
nımaz. Bunua için bu adamın ~ tolarca 
sı lbımdır. Sen 4• s6ialne Wr -.-
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.. aeıldtk o bUr slyadedlr ki ~un ft yanında refikgı olduğu ııaw. laalde dolruea P-.a- _.. Mukabilinde Harice verilen Davalar Tetkik diliy 
lan ·~ ..,. t .... edecek ıaret- .-ınu- plmfftir. ptmlttlr. 
te Wf etmenin lrakAm 1oıctur. Harielye Vekllimhıl ll&yciarpqa Barlol19 ftk!Umiıs ._.,., o. 
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mak mutaddır. LOlıdra kon e- N d•ı M •• tibt mize ıete ı ütü 
... !Q et ceı nde lqiltere hükQ- amze l e u tında tetkiki-el' 
•et'n a ye e eif karar tta da.kik&- .w•~--~ 

rei!Milm sen Dd.. tarafı ıntlm 
11 oldlltu kadar memnun edebf-

1 esasta tnsflterenln men· 
-..rı"' ldç ihlll etmfyecek bir llal 

fl4ell ibaret olması zarurt idi. 
Arala ınarahhaslan ve Yahudi mu
nh'1Mlan Londn1a st•erken ta

·r ki neticenl• b6yle olacıatı
, .. ""le tahmin etmitlerdlr. 
ı.-m konferamand• lnsfltere 

k meti, şimdiye tadar birçok 
itirazı, mlnakqa11 davet etmiş v_,e 
Arata davasına eau tefkll eylemlf 

mllüm bir nektaYJ bitirip at
la ft IJl!I aeNzd• Arap davuını t• Kalam oı•utu ısere 
Wm..S l;larpte llakke ~fi H 
fı111. O.anlı Jmparatorlutuu 
paet edip de bir Arap flltfklili il 
....._k için tnıtHslerle ftttf&k 
Mil zaman, lnriltere htlt6metf ile 
•Chıtakbel Aralallta• lıtlk:tlılWllAl&I 
w •allful arasında ltlr aal&flll& 
nlaaa plmlftl. tn,nteN JalkO~ 
ti aa•ıaa Lord Balfoar Oemull 
-..ratorhala parçalandıktan aon 
ra AralMtanm lltfkl&Uni vaadet-

NI. Loftl Balteu'aa Arablam 
bmcltlm turlh e&tl hadatlar ara
••• FIUati• daldl mlJrdl, •elfl 

i1•1T .. •ktad• ı..u-. hlkOille-
..... tUplomatik maJaareU '9rff Hl 
..,... .,..,.. lt~ ıffti sörlnll
,..... Çlakl Şerif Rbeyfn mttstK· 
W AN• btlldlmeti hatkıada J&
..... ....._... rru.tfnin de dahJl 

laadatana uanederken Lord 
Balfot1r'11n melddplarmda böyle 
'Mır unlıat bulaıum1onl11. Jqilte
n hlktmetl bu urahat.llzlllf Heri 
lllrerek Filfatinln mtlataldl Arabia 
... t.tlktmeti hadutlan içinde 7e
ll bıdunmadıtını •imdi Londra kon 
iferan1Hnda katt surette ileri ıllrdil. 
Bhıaenaleyh, artık Filistin lstlklA
Mai iddia eden Arablar İngiltereyi 
ftrilmlt bir ahde riayet etmemek 
•çu ile itham edememek mevkiin
.. kalmıt oluyorlar. lnrflterenin 
"8 beyanatı menleri ancak resmi 
" zahiri surette, teklen halleder. 
.. kikaUe bir FWltfn meeeleei mev 

.... ,.. Olld4 y.&LÇIK 
"-... _,. .. ) 

Kadimi Süryani Cemaati Namına Namzetlifiai 
koyan Dok or Numan Fikirlerini Anlabyor 

Hatay Türk Kanunla
rını Resmen Kabul Etti 
Bu busuada hazırlanan kanun Hatay meclisinde 

alkqlar aruaada tuvib edildi 
(Yaam S acl •:rfamıllla) 

.... ...-ıa ,.. •. 
Nna tamamlall!Uıf oklufualan u 
puar afini Aidlaraya g6nclererek 
vek&letin tetkikine arzedecektir • 

IComisyen EtrOakten 80lll'& Ma
Nıku, Trak ·ye Sus vapurlanm da 
auayeae etmf9 ve raporlarını ha .. 
llll'lamata bqlaımtbr. Bura~ 
lar4a bir haftaya kadar ikmal ecU .. 
lecektlr. 

lkt:iea4 Mkiletlne aönderile .. 
cet ra~a vapurlana teertl • 
Mlerlnde muvaffakıyetli neticeler 
81• Nlkltii ve seferlerde ppma
Jaı lcHeden sOrati hal• oldukta
n ltDdfrlbHtWlr. 

illa Ahnanyada lllf& edil -

Tahklkatımıa nuaraa vak'a 
tö)'le olnıuttur: 

Ankara poatumı a1all ft Bq
<'- 1 lllctl •7' ... J 

mekte •lan Wh ttf 4tterl iki 
wpurda yapılaeajı dyleneD tadf. 
l&t ancak bu vapurlarm lktlsacl ve
klletl tarafından tetkikinden aon. 
ra kararla,,brtlaeattır. 

Dlnk8 bir sabah pzetesdncle 
hu vapurlardan htrlnln reddedildi. 
lf hakkında çıkan yazı tamaınen 
ualsızdır. Ctlnk11 i~•••tı bften 
TIPhan Mpurunun Kfel ııntanında 
sarat tecrttbeJerf ve muayensi ya. 
pılmaldıadır. Vapurun reddedfle -
&il~ !Çin vvelA teertlbeler.ht 
lllla)ilte ennUI felibetmektedfr. 
Vapurların kasanlan bakımından 
re441f - eauen düı,iinUlemez. can 
ta nihayet Alman tezl'lhları fDt&
at•nnı eldeki .-rtııame ahklmına 
uypn 'bir surette yapmıtlardır. Di
ler taraftan Deniz Bank muame • 
lltiyle Satfe iti ve 11 vapur mese
lelerini tetkik etmekte olan Maliye 
ve hctlAcl Vek&letf mUfettifleri it
lerinin mtlhlm bir kısmını bltfrmft
ler ve r&Porlannı da hazırlamat
b .. lamıtlardır. 

Dfln sabah arni pzetede; De
als Bankla al&kadar birçok işleri 
ve vaı>ur me elelerinl tetktk et.: 

HER SABAH 

......... bmtar• ••• tktl. 
tftf hakkmclakl bası laaberter 9ıt.; 
matt&clır ki ita llava41111• bir aı 
evvel çallflllafa bafh7an tomfıre 
)'IMllardan llashar Nedhnln ~ 
bnblı tltmda olalİ Denls Ticaret 
mfldtrlQtlncle lltı1lalı: n dfter n.. 
parlan tetkik eden k~ondar kt 
,.ni tefetkQJ etinft delfl ftleriaf 
b•~itirmifqnporlamm 1* 
Jnsnunı da tktiaad 'Yeklletfne ~ 
4ermek heredir. 

Bundaıı bqka tktiiacl Vekllefı( 
w mMıitttti Fallln rlyuetJlkle ~ 
l.Qp Denz Ranttaki Satfe iti ve sa. 
Ü' maamelltı tetkik etmekte ol .. 
ıa.,.ıt de bir aydanberi meulsla. 
devam etmektedir. 

Almanyada 1apılan vapurlana 
bunlarını tetkik ettitf yazılaa 
tlçtıaea heyet iae Deniz Ticaret mi 
dlrlOftinde çaıı.an heyetin bir f• 
kısmıdır ki bu da aJDf tomJq
clalıJldlr. 

Diğer taraftan Cumhuri 
puronun 120 bin lira ıarf 
yede tamir edilip de matlu a mu. 
vafık olmadıtı haberi de &illa. 

(Sonu 3 iln aayfal"l zda t 

Pek isabetli Bir Karar 

a ENçUK " kitap me•leai 
berinde ehemmiyetle chır

Bl"f olan Maarif Vekilimiz Huan 
Alt Ytleel in arap harfleriyle Y•· 
•almat ....ıı •• kıymetli kitaplarm 
~ Mrflerle yeniden baul~ 
aa karar vernae.i memleketin İlf ... 
Dl" kitap Uati7aca ••kmamclaa 
mibim olclafa kadar da leüetll 
.. Prittta-. 

Fihaldarap ......... W1m1-

yen yeni neslin Naima tarihincl• 
iatifade edemenıeel, ETliya Çe 
:ri ve IMmlara miimaaJI •lal 
kıymetli eeerl olaay•...-man c:W
deli basln .... malırwniyetti. Ki
tap • ..._ k"taha ehemmiyet ve-
ren •• mllaeneria aenç ve kı7 
metU Maarif Vekilimizi bu isabet-
li s8rGt •• karanodaa dola71 
.... ..... •hrcmı • • iaakln ....... ~ 

A. C-aWdia SAllAÇOCUI 
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HATIRA. ve ITIRAF"L.ARI 
Şehir Meclisinde 

Tefrika No 5 Yazan ; M· SIFIR Görüşülen 
Okuyuculanmız 

Diyor ki ı ~'Al Ed• Meseleler ay mı ıyorsun at l~~b:~is~~~liM:e: :d: Esnaf arasında teavün 

Çelebi?,, Dedim 
Hic • Böyle Havada Dışarı 

İş Yapılır mı ? Çıkılır, __ .............. ~~··· 
lşı bkırında olanlar biraz da faz-1 

laca dunyahğı bulunanlar içilen bir 
yere kapanıp tatlı tatlı Çakılacak, 

~tosla keyif eaWacak bir glindtl 
~rçekten. Fakat niye yarar ki. Son 

bir tuccaı a teıilim etmek için söz 
veroim. Malın parasını da aldım 
Hem bu, senin için çok tatlı, ild hat. 
b bır i§ olacaktlr. Rıhbnıöald apm 
dan alacak, açıkta demirli bir vapu 
ra vereceksin. Hem bend('n hem d 
tnnlı tfıccardan .. 

Kahpe felek, niktıcin per mi
ni elime vermi§ti. Dil ğiıo. gıbi sağ 
rnak, kanlı damarlıınnı bogaltmak 
zamanı gelmişti. Birden sözUnU kes
tim. Cidd likle.: 

geçtf'nfn riyaseti altında toplana-
ra.k ruznamede meveut JMSe1elerJ 
müzakere etmiştir. 

Romelihisarmda :kayalar mev
kiindeki metruk mezarlıjın balı~• 
halin€> ifnğı hakındaki teklif 
MQJkiye ve Nafia enetımenlerine 

gönderilmiştir. lç yağları ha.kkm· 
daki talimatnamenin tadi1ell kabu
lü muvafık görüldllğiine dair Mtıl
kiye ' enctlmenlerinin müş

teı ek nrnzbablsı, Azaları . iç· 
ümaa ancak 20 dakika kala veril-

sandığı 
lhı ııene a~ılan eanaf hastaha. 

nesi esnaflvm biricik lltinad et.. 
tifi bir tefkat )'\wasıdır. Şlmdi
)'e kadaı" zavallı esnaf melll!up ol
duldan eemi> etten bir yardım 
görmezlerdi ı... İşsiz kalır, cemi
yete gider; gelir; cebindeki pare
aı tükenir; belki kendi uira.,ma
sı ile bir iş bulabilfrdı'. 

Diter taraftan ufıak bir mu
hitte ayni cinsten esnafın bulun
ması da hem bunlann ve hem de 
hazinenin de zararını mucip ol 

<li inden, b alar tarRfından iyice maktadır. Banun için e naf ara
tetkik edilmesini temin nıaksadiy- sında bir de tahdit yapılmalıdır. 
le ~ah g11 ü cel esine bırakılmış • İşte bu gibi feyleı·Je cemivetıer 
tır. pek alikadar olmıyor1ar; her 

Bundan sonra müzakeresine ge- ne cemiyete aidatını pe in olar.ak 
çilen, ynpı yoHar kanunun tatbik~ ve lbfr taksitte veren esnaf tabii 

cemiyetlerinden bu hususta da 

Valinin 
Çok Mühi,,. 
Bir Tamimi 

Vali v& Belediye relal D'öktor 
J.ftt.11 Kırdar l>Otttn Belediye me
murbmna bir tcblii göndermiştir. 
Vali ve Beledi7e reisimiz bu tebliğ
de di~r ki: 

'"- Belediye tcşkilfttmın ~alış
ma tarzında umumt mndmam had-
di aqartye dQşilren bir nokta tıze
rinde mesai arkadaşlarının nazarı 
dikatlni celbeylemiotfr, 

:Bıı nokta mfidüriyetlcr.dOD her 
hangi birisine verilen bir işin ali
Juuu do1ayısiy1e bir cihetin isfilsa
n, tavzihi veya. mütalaası alınma-

sı vesilesiyle diğer bir mftdtiriyete 
scvkolunma.qı zamanda çok mb -
him israflara yol açmaktadır." 

Vali ve Belediye rei8imiz bu 
tamimiyle bu i.,in eUratle önüne ge. 
çilmesini 'st(lmektedir. İşin mahi_ 

yetı hangi ml1düriyeti alAkadaı 
ediyorsa o mtidöriyet tarafından 
takib olunacak ve stiratl& uetteelen 
dirilecektir. 
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* - Blr mOddet el-vel vekAie
te mfiracaat eden eczacılann dl· 
lekleri tetkik edilmiş ve hafta ta
tili yapma.lan muvafık görülmüş • 
tor. 

Eczacılar cemiyeti ~imdi bir 
nöbet udvelf hazırlamaktadır. 

* - Sanat mektebi mezunla
rından 80 talebe mesle.Jct tahsU 
yapmak O.zere Avnfpaya a-önderi· 
leeektir. 

* - JConı.;ervatuvar bu yıl tel. 
li sazlar kumıınclan l J mezun ver-
miştir~ 

* - Memleketimize tiftik al
mak bere bir İngilJz :firm"Bın mtı
ı-acaat etmiş ve mtimessillerinl gön 
dermişlerdtr. 

* - Pirin~ :fıyatla:rı her cins 
thıerinde 20 par" yük elmiştir. * - Maarif Vek!Ietf mekteb
Jerdekf müsamerelerin muntazam 
bir şekilde olabilmefil için aJAka • 
darlara tebliğıatta bulunmuştur. 

M( kt b temsiller· ancak ni an 
içjnde yapılacaktır. 

* Mekteblerd gösterilecek o. 
lan ilmf filmlerin tccı1lıbelerf ya .. 

pılmıştır. Yakında talebeler bun. 
lan kendi mekteblerinde görebile. 
eeklerdir. 

pnı rde tallin yine kahpeliği tut, 
bluştu. işte. Dnna da meyhane kö 
aesinde p ltoma sarınıp acı acı dü. 
f(inmek du muştü. Kışın giddeti ifP_. 
mize çok fena tesir yapDllf}b. Bırin
.ı teşrinin onundanbeıl i§ler durmU§ 
pyasa bozulmU§tu. Biltun tgçiler b!· 
:re.r kuvuğa okulmu~tu. Bunun ir:in 
bir yolda§tan yaroıın dilemek bir 
dllsizdeıı tctMillı beklemek, bir deli
den akıl öğıenmck kadar gUJimç 
ft imlrAnsızdı. Ansızın bir iş çıkmak 
birkaç lira sebeblerup vaziyeti düzelt 
mek fhtfmaJi de pek yoktu. Bu acı 
JObulluğu gidermek için hatırıma 
gelen blridk ~ IJU idi. Dmde bu
lunan iki BuJpr tltntumı ua, çıop 

- Çelebi sen de bilirsın kı, de
dım. Büyük hatırın için denize de. 
ğıl rehenneme bile U~nmeden gıde. 
rim. Ancak benim seni sevdiğim 

tı hakkınclaki izabname uzun ve 
sürekli m inakaşalıara yıot açmış -
tır. 

yardım beklemektedirler. H nlbn
ki; fıaJdr bir esnafın kalkınmaaı 
fçin bile hiç bir yardım yap1Jrna-

.AAA.,...,..,'VVVVVV'V'V'VV"~.-V-.l'V'.,..,,._'VV'- * - Üsküdar Adliyesinin in· 

1tekmıyıp eatmak. lyi ama bu aa 
Jrolay btr işmıydı ya!.. Gerçe o za.. 
manlar bu ttıf enkler çok aranırdı, 
balundulu saman iftlhalı lffteklilerl. 
De nula •tıhrdı. J'aJrat bu ha'fada 
:M1'C1e o mtliteri T •• Tabanca gibi bele 
ıtrer, gizlenir, t&§ıması, satması 
kohly, abcıaı bol bir nesne değlldl 
ki, göttlrllp el altından bedestende 
okutayım, yahut bir tefedye denlre 
Jr.oyup bet on lira alayım. 

ADah korusun, ya bunlarla tu. 
':kıhnu?.. Hiç f0phe yok ki, Zaptiye 
~ıwn Şefik paşanın hışmına ujr~ 
J'JP ya tizan çöllerine atıbnak, ya 
tılU kalesinin havasız loş zından. 
lannda iiıliyen Jstibdad :kurbanlan· 
Da kablmak De neUcelenebiıtrdl. 
Gerge hiç yılmaz, korkmaz bir adam 
~ım ama, nede olsa bu OrkUtacn ib
UmaJJt.r:i bile bile bu ite atılamu. 
~. 

O'mitJ.ıizliğe kapılmı§bm. art.1k, 
kışın §iddetinden daha çok duru. 
mumun aeıklıfı titretiyordu beıll. 

Bilemı avuçlarım aruuada dUfUnü· 
yor,düellnUyordunı. 

Tam bu emada meyhanenin Q. 
.. pervazb, ıeDil camh pencereeiıı.. 
~e ailihçı NiktJe'nJıa yakaeı bJbt 
,.ıto.mıua umur kürküne gömWea 
lıp bnmsı, çerçeveli bir portre gi
M g6zllme ililivermJ§ti. OWerek be· 
Aa bakıyonlu. Yanıma 110kuldu#a, 
JlanD&klan pırlanta yUzUkJerJe PL 
nJe pml yanan, benim gibi )'ObuL 
Jann gözlerini kamaetıran ve tıplrl 
lıir mücevher most.rumı andıran e
hl usatbğı uman., içimde bfrdetı 
doğan kuvvetli bir 11midin tatlı tır
permelerile bqtan ayagı 88rSJhver. 
mietlm. Oturduğum lberi tahta kap 
• peykeye ilişti ve efi.ldi kulafıma 
IJ8Jldar gibi : 

- Etrnfındakileri i§kilendfrme. 
dedi. yarın ak§am Marailyadan lİ· 
mana. girecek Senegal vapunındaki 
iki sandığım var. 

Bu müjde gerçekten değmi§ti. 
Tam zamanında imdadıma yetipnj8 
ti. htlzünlil gönlllınU nenlendirmişti 

1 
l'akat eekldenberi ieçiye kareı çok 
cimri davrandığını bildiğim bu eli 
takı muhatabıma Jtaraı sevincimi 
eakladım. Biraz Ozmck, nekesliğini 
ttlrptılemek istedim. Verdiği habn 
ka.rvısında. varlıklı bir i§çi tavrı ta
lnndım, Biraz da duraksar gibi gö. 
riindU~. Fırtuıanın sa.vurduğu kar. 
Jarı gostererek: 

- Alay nu ediyorsun çelebi. 
dedim. Bu havad& denize, lje çık
mak için insanın aklından .\Onı ol· 
mab. Şaka değil bu. Yağan kar, e. 
ilen karayeJ, donduraak mısın ~ 
Ri?_ 

Parasının bolluğu kadar da mer
lwneti, insafı kıt olan muhatabım * almak için ne diller dmrtü bilse. 
Diz. Sonunda bayağı yalvanr gibi: 

- Kuzum kara Mehmed. Dedi. 
Bu işi hatırım iQ!n yap, CUnJdt; bu 
pmt!yf fJri gUn sonra lrana gidecek 

'02erinde münakaşa edilen me- ma lcta ve: 
sele )olların geni.şUğine göre yol- p k ı 

saydığını kadar beni sevlıı sayacak 
hatırım :içbı tehlikeyi hiçe sayıp de· 
ııize ~ıkaeak yardımcı lazım. onucfa 
bu. havada bulmak gUç. 

- ara yo .... 
lar ilzerinde yapılaca.le binaların Cevabı veriJmektedir. 
yükseklifi ve ev arka cihetinden Rica ederim, ne i'rrn e nafia 
daha dar bir yol güzeı·gahıoo te- :rııı da bir teavfü1 ı.an<tığı bnlun

- DtişündüğUn geye bak be 
Mehmet. Fula vmnce bir değil b1n 
yardımcı bulursun. 

sadüf ettiği takdirde nasıl hallo- maaın? 

lunacağı meselesi idi. Bu mevzu Bir esnaf mensup olduğu ce
etı·afında söz söyliyen hatiblP.r İs- mlyete ayda (50), (100) kur~ 
tanbul gibi anzası çolc bir ı;;ehir.de par.a verebilir!.. Her esnaf bu pa-. 

- lyi amma n· rti bukadar mas d bi - d ~ bu nevi müşknl 'Vlaziyetıere tesa- rayı -.ene e r teavun san 1gı 
ıata aep.. mi Qeleb.lf.. dftf cıJunduğu takdirde nasıl hal hrulıla zannederim ki bütün -. 

- lki sandıkt. ıkı yUı parça ~ilecetine dajr izahnamelerde naf bundan memnun ve mesrur 
hu mal Ameıikan döneri var. ı 

hiç bir kayıt bulunmadığı üzerin ° ur. 
Bt~ te istemediğim haMc ağzım- Cumhuriyet hükfuneti (16) se-

dan: de israr etmişlerdir. hahname - n~ içimle : tıır1au sığrnıyan bari-
- lkiyüs Amerikan doneri mi?. nin 28 inci maddesi de ayrıca ml\- k.alu yaratınıştır. Düşkün eım~ 
SlJzO dökUJUvermişti. Ben işin naJutşAlara scbeb olmuşt.ur. fa yardım için 'hö\ le bir ı1imeti 

bukadar tatlılığını tahmin etmemiş Azaların ü:ıerindc iKNlr ettik- de elbet bu yntandasl ardan csiT-
tim doğnısu. Artık nazı bırakmıEJ- ]eri mühim bir noktada çatladı ka- gt>miyec ektir.,, 
tlln. Pazaılığı bitirmı§, parça başı- pndnn, SRı·aybıırnıma kndar çeki- r: ·· ıııi/,nel'afe R hrr M. Rnııhn 
na yanm§ar lira pay ile işi pişir. len bir hnttı rnfüıtakim üz rinde \e YENi SABAH Oku\ ucumu-
miştfm. Aldığım Hrac kları stize sü- deniz tara1ıııda inşantm inıiir l)la- zun l llkarıya aynE>n ko\ıluvumnz 
ıe cebime yerleştirmistlm. nı yıapılıncayn kadnr durdurulma- mektuhmııı alak.u=tnrların n arı 

'Ourime aldığım bu iı, oJ\lukça, ~mı istihdn:f C4len nrndde irli. dikkatine arzediyoruz. 
hayır oldukça değil, ÇQk tehlikeh AzR.htr lnn birj halkı mulkıj Pt -
ve pek güçtü. Hele gece nöbetleri hakkım darbeJiyen madde hiikum- Hamamlara ucuz su 
arasında yıldığımız denız Jmrtlarm. !erinin ne zamnııa kadar ısıireceği- verilecek 
dan biı\ de varsa belki de imkan- ııi, yani şehir plaıııııııı ne zaman tstaııbul hn:nrunlarmda, Kırk-
lmdL Fakat bu tehlikeyi, gUçJUğn, bitirilebileceğini sormuştur. çcşmP suyunun kesilmesi ve onun 

lmkAnsızlığ gidf'.rmek İ!;in ?.ekfuna. Makam tanafından verilen i:za- yerine terkos suyunun il:a.mesi u. 
tecrilbelcrime, hele becerikliğ!me d<.> hata nazaran ~elıir mutehnssısı bir zerine, bu suyun hamamlara dah.ı 
~k gUvenfrdim hani. Hiç şüphesiz zamanla mukayyeddir. Dinaena _ ıicuz verilmesı yolundaki hamamrı
yoluma dil§ecek engelleri birer bl ı h b Jarın mliracaatı iizerine hazırlanar. 
rer aldatıp atJatacagıw ma, ba.ı<>n yol- ey 11 zamana kadar şehir plii-

1:#'" ğ b d dosya tetkik olunmaktadır. Jannı arayıp bulacfl~ma emindim. nını verme e mec ıır ur. Şehir 
..,,. Dahiliye Vekaleti hamamcılara 

Di-..,..~ktı·ye bı"r §İIU> m···~•..... planı verilclikU-n en aşağı ~ . ene t lO k 
JllÇI>"' __ ~l.UA.... ı;myun onunun W"U."ö.'l veıilme-d 

konyağı daha açtJrdım. İstekle, 11onn bütün Mimli\kJerin teRviye 'r emri vardı. Fakat 
.evkle içiyor, dUşünUyordum. Sert edi1mefii lizım geldiği binaenaleyh hamamcılar bunu da fazla bularak 
konyağın verdiği tatlı, hoş cncakJık zamanın bu müddetle mulı:ayeyd • bundan bir müddet evvel Sıhhi ve 
ümarlanmdald uyuşuk kanı kı§. dfr. İçtimai Muavenet Vekiıetine müra. 
kırtmaaı, enerjimi kudurbnU§tu. Şu Şehir meclisi neticede 26, 18, caat etmişler ve suyun tonunun 7 ~ 
halimle, o aabah yoksuzluğun ka.ra !7 ncl maddelerin kavanin en- kuruta verilmesini talep etmUşlerdir. 1 
ve acı dii§Unceleriııe dalan, çaresiz- ~ümenfnee telcrar tetlri1d lçfn fıade HarnamJarda halkın temizliği ve ada. 
llk içinde çırpına çırpma bunalan olunmuştur. bati noktai nuannduı ehemmiyeti-

adam değildim sanki. Cebim~ yüzn Şehir meclisi pazartesi aDnU ni takdir eden VekAA'lt hamamlara 
yUze yf'rle§eıı, kımıldadıkça birbiı. toplanacaktır. suyun 7,t5 kunı11. mllm1dlnse verlle-
lerile uyueup cllvele§en albr.ların ~ ..._..,~ bilmesini tavsiye etmi§tir. 
sihirli tesiri beni, hiçbir kuvvet kar· BELl!.""DtYJJDE : 

Dosya. ilzerindeki tetkikler biti-
§Uiında bukuıup eğilmiyecek, hatıra Belediye memurlarını nlince aaimt encumene eevkohma. 
gelen her tUrlü kötü ihtimallere gü. cak ve hamamlara verilecek terkos 
lüp geçecek kadar kuvvetli bir afa- fUbe müdürleri suyunun kat' i fiab tesbit olunacak 
can, kıpkıZJl bir ueytan yapını~. 

Yarım saat irinde, zihnimde '"l cezalandıracak tır. 
_. &· Belediye bu fiatta mümkiin olan 

ze1 bir pilin huırlamış, yardı.mcıl&· ı,Ierine sabahlan g~ gelen ve 
ah k til. d a.zamr tenztlf:.tı yapmağa çalışacak. 

nmı ayırmış, i§leıini dağıtmı~. Y ut ta a şnm ta ın en erken bı. tır 
Boplan ilçUncü konyak §lşesı, pili. rakıp giden ve mazeretsiz olarak iş.-

lerin lmi beledi Ayn! dosya içinde, camilere ya. 
nımm emniyet ve muvaffakiyetle e ge yen ye memurla· 

pılacak terkos t.eslsatı evrakı da 
başanlması çare ve yollannı da bul nnın devam cetvelleri tetkik oluı:- var<lır. 
durmuştu bana. mak Uzere belediye tefti~ heyeti mil 
Akşam yaklaşm~tı. Meyhaneden dürlUğüne verilmekte ve orada biı· Asfalt yolların tamiri için 

çıktım. Ortahğı kasıp kavuran so· ceza tayini için de memuı in komis. yeniden amele ahnıyor 
ğuğun karşısında, tuttuğu fazla is. yonuna gönderilmekte idi. İstanbul belediyesi tarafından 
timini püsküren vapur kazanları Alınan yeni bir karar gôre bu bır çok sokaklar ve caddeler yeni
gibi, ben de ateet d?pn vuran im,.- eczalar şimdiden sonra belediye §U· den asfaltlanmakta, bir kummıın 
eıınm dumanını tllttilre tuttUre NL be müdürleıi tarafından kıstelyevm asfaltı da tamir olunmaktadır. Be. 
kiticln mağazasına gitmiştim. İranlı suretile verilecek ve bilihara evrak lediyede çalışan asfalt yollar için 
tüccar da orada, beni bekliyordu. belctUyeyc sevkolwıacaktır. mevcut usta ve kazancılar ve arue-
Nıkiticln tılsımlı yardımlle bu a- Tamir edilecek •okaklar leler ltifi gelmediğinden bunJann 
damla da anla§mak gtiç olmadı. · Belediye ıchir hudutları dahilin- arbrılmasına karar verilmiştir. 
Toptan pazarlık elli lira kesfstik. deki bir çok sokaklann tamıriııe ve Vall Hall gezdi 

Erteal gftn alrfam Ohnut, bekle.. bır Jnsnnmn tamamen yeniden tan- Valf ve Belediye raiai Doktor 
diğim karanlık ortalığı earmağa, zimlne karar vermiştir. Tamir edL Lütfi Kıroar dan HAH zfyaret et
JBlnCl gece ayası dielerl gıcırdatma. lecek veya yeniden yapılacak slkak- miştir. 
la ba§)amıgtı. lar §unlardır: Mahmut paşada bes.. 

Galatada, 'Kalafat yerinde, Rf. ciler, Bakırkö,Y Halkçı sokağı, Teş 
ali Yusufun kahvesinde idim Ay- vikiyede Ihlamur caddesi, Karabu· 
nacılarımla görUşmUş, yardımcıJa. lut sokağı, KUçUkpazarda tdriç s0 • 

rnnla anla§IDJ'I, harekete hazırlan- kağı, Cihangirde Yeniyuva, Savye. 
DlJIİlD1. ve Anahtar aokaklan ast.alt olarak 

(O.Yamı •ar). ıapılacakt;ır. 

Vali ve Belediye reisi Hal hak
.kında alikadarlarla görttşmfiş ve 
izahat almıştır. 

Vali ve Belediye reisi bu ziya
ret esnasında hAJeki esnufia da t.e
mas ederek dertJeriyle al&kadar 
olmuttur. 

POLiSTE: tasına yaJanda ba l.nnacaktır. Ve 
beş ayda bitecektir. 

Sarhoşluk neticesi kaz;: *-Dün saat 14 de kahveelle1 
Kıs.ıkh Bulgurlu mahallcsın< c cemiyeti yıllık kongrelerini Tllr

Ayku· oğlu sokağında 47 numarad bedeki merkez binasında J'&pmış. 
oturan Mahmut Necip lt>70 mtyıl !ardır. Evveli yıllık bUtçe ve he. 
otomobil ile K:ısıkbya doğru gitmPI sabat okunmuş AOnra idare heye. 
te iken fazla sarhoş olması hasebıJ ti intihabı yapılmlfbr. 

tramvay caddesindeki elektrik dire. Eski heyeti idarenin nı!fı de • 
ğine çarparak otomobilin ön kımnı ğlşmiş yerlerine yeniden Uç Am 
pa~alannl.1§ ve toftSr Mahmut Ne. eqilmiftfr. 

cip ile içinde bulunan Remzi '" D- * - Maarif V ekAtetl talebe • 
rısı 1kbal VP Süleyman ıo. CeyJln nin ilttfade edeblhne& ~in mek .. 

Civelek ve Fatma Dağla.rakın ve teb 1latDpbanelerJnJ zenginleşt.11" 
kızı Hikmet ve Sabri Jrızı A1tanın melr i~in a1Akadarlara teblide 
hafi! surette muhtelif yerlerindea bulunmuştur. 
yaralanmı5 olduklan cihetle yaralı· * - Bugün saat 15 de tktı~ad 
lann mUdavatı yapılmış ve yakala. Fakültesi talclbelerfnin Garden 
nan şoför Mahmut Nccıp hakkında 
tahkikata baş1M.mı.c;tır. salonlarında 20 den sabaha ka

dar da Perapa]as gafonlarmda de-
Zehlrlenme nizli talebelerinin çaylan vardır. 

Bi.\~ukadadn Cebal sokak 9 nu- ============= 
maralı evde bnhçıvailk eden Yani 
oğlu Yorgi mezkOr evin mutfağında 
yıkanmakta iken yanmamıı köm\i:-

den intişar eden karbonla zchırle

nerek ölmfüs1iir. Hiıkftmet doktor•ı 
tarafından moıga kaldırılmasına 

lilzum gösterilmiştir. Morgda yapı. 
lan tctkikatta hakıknten karbon 
yüzlinden öldil~>ii anla§ılmı§br. 

Kaynar au ile yanmak 
Beşiktaşta Yıldız sokağında 41 

numaralı evde oturan 4ri yaşl.-ınnda 
Mehmet kızı Ayte mangal tiıerlnde 

kaynamakta olan su tenceresıni in. 
dirirken kazaen elinden dU§UrmUş 
ve Rağ beeağ'ındaıı hafifce yanmıı, 
tır. 

Kaz•en , ............ 
Tavukpazannda bakkal lılust&· 

fanın 8 numaralı odasında ottırl\n 
ömer oğlu Mustafa Membet pa§a 
camü içinde çalışmakta iken mUva. 
zenesini kaybederek ~ metre y\lk-
ae?dikteki iskeleden mürf2in mahfe
line düşmüş ve başından yaralanmış 

olduğundan Cerrahpaşsl hastahane. 
sine sevkedHmiştir. 

Yangınlar 
Beyoğlu Bedrettin mahallesi an.. 

bar arkası sokak 49 numarada otu· 
ran Fatmanın oda içinde bıraktıfı 
mangaldan sıçrıyan bir kıvılcım ot 
mind~ıini tuhı§turmuş fee de dera. 
kap söndUrillmUştür. 

• Ka.Eımpaşada Dereboyu cadde 
sinde sigortasız Huriye nanıındakf 
J..""adının 24 numaralı evinJn 90ba 

borusundan çıkan ateşten bacadaki 

Esnafın kontrolu 
kuvveHendlrlllyor 

Belediyenin çok sıkı kontrol tak. 
yWerine rağmen bazı esnafın koa.. 
trolden kac;tıklan ve sattıklan efY& 

ile halkı aldattıkları yapılan lhbar· 
lardan anlaşümıştır. 

Belediye, kontrollere azami d· 
rat verilmesi ve bu neviden esnaf• 
göz açtınlmamasını allkUarıaı-a 
şiddetle teblii etmi§f.ir. 

C.m lurmall 
tatiııyede Emlrgtn caddeldnde 

ll6 numarada oturan 11uharrem 
oğlu Cahit sarh<>1 olai'aJr Abanos 

sokağında S8 numarah kttye Gtı· 
Hiınııerin evinin camlanm kırarak 
hakarette buJundufundan ,ataıan
mıştır. 

K•n 
Arab camilnde San 2'eybek llO. 

kak 33 numarada. oturan Mehmet 
oğlu Hasan Boz linıan ioletmest ö
ntınde bulunan Sata vapunmdaıı 
Titaj romorköıile au doldurmakta 
iken vapurun direj1 Jurılara.k Uu-

rine dtiimil§ ve hafifçe yaralamDJf 
olduğundan tedaviai ıçin Beyoğlu 
haatahanesine yatuılmı§tır. 

Otomobll çarpma• 
Kasunpafada KulaJamda Asma. 

b sokağında 73 numarada oturan 
Şevket YenitUrk Şit]ıane eaddeehı 

den geçerken 1890 numaralı otomo
billn aademeabıe maruz kaldığını 

iddia etmiş ve kaçan ooförtın aran. 
masma başlanmıştır. 

kurumlar ate§ alınış ise de serakap IRl!l!B!llM!m!!!!!I ________ _ 

söndürillmUştUr. 

• Sarıyer Yeni mahalle cadde. 
sinde 92 numaralı Hallaç Mustafa 
oğlu Tevfildn sigortasız hallaç dük· 
kAnındaki pamuklar ablan bir aıga. 
radan tutuşmuş ise de dUkkAnın 
kaplama ve döşemesine zarar gel. 

medcn söndUrillmü§ ve tahkikata 
ba§Jaııınılbr. 

• Sütlücede Şeker kuyu sokak 
10 numarada oturan Saniyenin si· 

gortasız evinin hamamlık aralığına 
konulan mangaldan sıçnyan ate§ten 
yangın çıkmış ve bu kısmın döşe
me ve tavanın bir kısmı yacmış ise 
de yeti~ itfaiye tarafından aöndU. 
rillmUşttlr. 

TAKVİM 
.......... hhhh#hhW:O.W 

18 Şubat 1939 Cumartesi 

Hicri ı 28 Zllbicce "57 
a-ır 5 Şabat 1354 

KUUDa 103 

"Ôtl• ı 12.28 - lldadi ı IS,24 
Akf&m ı 17,46 - Yataı ı 19,16 

lmdk 15,18 

ı 
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ispanya Reisicumhuru 
Sulh Teklif Ediyor 

fngiltere Miitareke Aktedilmesi 
İcin Tavassutta Bulunmuş 

• 
c::t' <>= • si fhtimalf oldufunu 1-

Paris 17 (A.. A.) - Cumhurf· reye giı~==tedir. 
7et.çi İBpanya mahfelelrfnde öy - lAve

1
eylERE TAVASSUT ETMiŞ 

lcndiğıne göre Azana, bazı İngf • ING L:dra. 17 (A. A.) - İyi ha
liz şahsiyetleri vı sıtasiyle şağıda- Lo ' bfeller ıııafta sonun-

. l ber alan nıa , d'I 
~i üç .şarta mO teniden genera 1 bir mOtareke akde ı e -
;Fr ncoya tekliflerde bulunmuş.- dağn.~vv~bmin eylemektedirler. E
tur: ce ı ir badan öğrenildiğine 

ınin b men ı gil her 
ı. - Ecnebi kıtalarmın i'Cri a- vvelki gece n · tere, 

lmması, göre, e 1 bir mütareke akde -
şeyden evve da 

2. - Mukabelebilnı ill t&dbir- . l müzakereler esnasın 
•eıi ittihaz ed11rnesf, !~:::matın tatil edilmesi vea~! 

S. - İ.spanyol miletf mukadde- .kimsenin fena muameleye mt bir 

t
atı hakkında karar verirken her ]catmaması şarUyle yan r05m . 
Cirlil ecnebi nilfuzundaıı azadeı tavas.CJulta buluıımağı teklif etmış-
ulumna ı. ti 

r. lend.Itfne .göre, mtızskere-
Ayni ma.hf ller, Madrft hük\1- Sö

1
.Ylbl -ıoıde neticelendili ta.k-

bıetinin veya Cumhuri1et ordusu- Jer tf r r na.zarteırl ıgOnil 

bun başkumanda.nı Miaja'nın an ır inıkuıca.tt tanıyacaktır. Fr 
1 

d. de !lnslltere, •. 

~o ile mü.şterek akdi için muzake- F.r•neofd · 

Hatay Türk Kanunla
ırını Resmen Kabul Etti 
• 1 k"mı ıilp eder. · Antakya- ı 7 (A. A.) - Anado- • D'k 1Jn :ıa.adde &.anunu11 me-
lu AjanS&nm hu us! nı1.1hablrl bft- .1 er icrutna ndi~tliktfr. 

.rlyetioe ve ı...ü 
diriyor: nan kabaiüDden BOJU'a ..._ r • 

MiUet Mecli i bugOn tevkal!de l{ıanu tea ~il bir numk aöy-
eyecanh bir celse yapmıftır. Bu•- .süre ~ Ve bu f'eilİI& ile Hata -

namenin birinci maddede 1\flı'kiye -~ewıltJtir~11a ye ~tiJtl.k :şeıine ~u
Cumhuriyetf .kanunlarının HatıaY yın ıaı1ab thhtınıa B~k Mdlet 
kanunlan olarak kabuUln• dair tnt~~~ arana dair Hamdi Sel
l>ir teklif vardL Bu kanun Adliye ~~ . ıta1cdri iıtffak1a. ve a1ktf
encllmeninde tetkik edilerek heye. '\'-u;11

:-0 , ediblaiftiı'· 
.. umumfyeye aevkedilmit bulunu- kr ; ... kiye camtınsril'eti tanunta
yor. Kanunun esbabı mucfbesf .ı. 'boli Hata)'m 1'er taraf'ııı· 

rraUl ... 
"'1 suretle f11ah edllmektedir:t • 

1 
t>ttrfi~ ~ eTinç u1and.ınn1ş -

Bu .kanun f&Jan1 filkran ahki- d 
ı ihtiva etmesi oftibari,'1e eneli- ar. 

..,enlmizce derin bir memnuniyet- '.'.:-~;::.--L!limiz 
le karşılanmalrtadır. Aııa.-&ta!l • Bapeıu .. kt 
4• cm olan her knun Hataydı da Sumer.ban a 
tatbik -..hasma gfrmeıd halkuıu- ,AJdtara (HwlUaft - :Bapekih 
•tn bir anda medeni Jrırnu111ara . doktOr Refik Saydam lktiut 
kavuşmasını temin edecelctfr. Bu ~:.CUİftlis bay HüsnU Çakırla birlik· 
kanunlar silslklıl Hat.ar ieln ıne • te evvelki giin saat l~ de_ SUmer
ıut neticeler doğuracaktır. RucO- b&Dk• gttmi.ş ve saat 11.~ oga kadRC 
menlmls hGkftınetfn serdettitl mu. bankada meşgul otmuştuı·. 
eib sebebleri tamamiyle "·arid gor· Ua• ldtapa.n Jlzerlntle 
mn•uır. Encümenimiz.in tetkiki~- ..._...ileler 

..., --~~bu ..... 

Filistin Projesi 
(Battar fı ı fncı .. yf d ) 

cut olmakta devam edAcektir. 
Bütün Arabistan i tiklillıne kıa

vuşursa Filistinin bir nevi mfi tem
leke şeklinde llanfhaf kalmasına 
tabii imk n y()ktur. Fakat me elo, 
bugün için bir hal çar i bulmak
tadır. İ tikbalin inkişafı ne şekli
de tecelli edec ğini imdiden ldm
se kestfrernez. 

Teklif edilen hal ekli karşı-
sında Fili tin mücahitleri ne yazı
yet nlacnkJardır? İBtiklil uğurun
daki mile dele devam edecek mi, 
:yok a Londrnmn .i tedl i sureti te -
viye kabul olunac k mı? 

Ana vatan harici topr ki· rd 
İngiliz iy t'nfn '' kideper t. 
bir sertlik ve katılık içinde kal
makta inııd ctmiyerek hval ve şe
raitin icaplnnna göre ) et uy 1 
bir şekil aldığı meydandadır. tn
gilterenin nüfuz v kon rolü altın
da alelnde mfüıtemleke ekllnden 
müstakıt domlnyonlar kad&r muh 
telif ülkeler \ar. lngilter , nz ok 
bir mukavemett n 011ra, bu muh
t lif ülkelere ink' af d rcc 1 rmc 
ve kabiliyetlerine gör muhtarı)'et 

hakkı tanımaktan geri ka.lmıy r. 
Manda ı altındaki Irak'ııı istiklti.lf
ni tanıyatıak oradan çckildiğı gf. 
bl Mısırın da istiklalini tanımı ır 

Binaenaleyh: Fili tin Araplarının 

Si)'BSI ı1isıt \'e .ka.biliyotleri Fılisti
nhı nasıl olsa i tikHHini temin için 
.bir sebep teskll ~aeceğiııde ştlrı'he 
edile.m . Ru hu ı u F i tın nıfi-

cahHl.leı·i 'atanları g 1 <'I ·ıa-
ha saı·ıla.rak bn uğurda nn dök
mekten çekfom dikl ı·n· b t 
tikleri ı · ıı k •ıı-dil ı i e k r ı 

ııııli. hin met 'e · "m d c 1b 
leNlir. 

FilMiniıı ı Ukbali lQj le m 
kak \C emin goın·Qndüğü h e -
nu tacil tmege, bttgU ı<l ı d rh.ıl 

elde etmeğ kalkın kUl ~r ·n 
vata1rperv~1 lerl ıın· r c<le-cl'1d ı m · -
dir? Bu 11~rardan ımeli b'r f ~-0.ı 
:lslinsaı dilme i iimidi 'ar nu<1ır? 

ingilter 'hlıktlmeti • ropb:ra 
FfüsUni11 i k1nli 't"uadedilmemi~ 
olduiunu ten1in eıtigi halde Yal u
dilere ~ aınlan 'aade itiraz cdeme
m~ir. 'Bugün Fifüıt'ndc fflen 'te 
ıdls ebnİ!j bir Yahudi k llı) e'\:i d 
\'ardır. nu ('k, lli\·etl 01.ıdan çel\
mete ya'hut onlara ka~ı }&ptlat~alc 
1:edmrlere lika)"t kalmata 1ııgilte
rcyi zorlama'k ço'k mft kftl ve neti
r ·Y. bir i~ gibi g.SrünOyor. 

Vat.ırnperver oldukiım kndar 
ile zcld ,.e u <Inkikanm sir i i
cnplarını müdrik olduklar nda 
sÜJlhe o1mn".tln Pifüıtfn mficahid
t<.'ıinin run·un e1 vel sükun ve huzu
r. kil\ uşara.k daha kuvvetlenmek 
ve in1cfaaf etm k fcin veni vaziyet-, 
ten azamt ;"tifadevf' mı-yit glı teriyle derin bir aadet h\!11~" ... 

Dnun 'bJr uahtadır ki, bununla 
kik• !hazineleri açmaktaynı. Filha 

Ankara, {Huau•t) - MHrif ve-
li. ı rcrekl ri zannolunabflfr. 

'-lleti Onıvennte v.e liBe mua ım e-

l>u .kanun Hatavm saadet ve ,-efa
lbına selamet v~ taaJisine bah edtl 
;miş büyük ve tükenme?. bir en eı..; 
tir. 

E.ciliabı mucibenin okunınasın • 
dan sonra kanunun heyeti umumi • 
yesine geç-ilmi~ madd~lerin reya 
konmaımıdan enet .s&z alan ha • 
ta'blerden Adliye enctımenf reW 
Bamcü Selçuk, Adliye encOmenf 

maabata muharriri Bekir Sıdkı 
Xund, Vedi ıt.rabay, Abbas ttı
H. Zeynel Abidin Cfllf, ha 1(a -
sancı, KAmn z .. 1 ı-... n. Dr. tb
ralılm Vedi. Maıi A74lıa 1Mı ıı' 
nunun ehemmıyetiııi 'P ana vata
na olan sarsılmaz baflıhfımızı a
navatan kanunıannın Hatayı fe -
yizlı bir itslkbale götarecetf ai, dll-

QnO te ve yOrilyilşte lbfr olan Ha-
• ş tan kanunlanndan 
talyuı anava 
ayn kanun Joabol etmesinin esasen 

... dö k · Hü.-•vin Cahid YALCIN 
rinôfln mnrek'kep "rt omısyo•, ============= 
tetkil etmift.ir. Yakında çalıfmala. LJ • • 1 T k ·ı • 
ruu bıUreOOk otan komisyonlar ayr. naTılClye Y e f l 
ayn fWk. kimya, matematik ve ta. ·~ h . _J 
bii ilimler kitaplan üzerinde tetkik· a./e rımızae 
ler yıı.pmalctadır. Netice raporla , t<• .. •ıo t ı '" ı - yfa da ) 
Vekalete bildirllt>cektir. bir müddet görilşmllgtür. 
Bir t l r ket fesholundu Şükrü Saracoglu, bu akpın aut 

Ankara, (Husust) Etib~lr 22 de Ekspresle Bilkreşe mUtevec-
ve sUmerbenk tarafında teskll eClıl· cihen Sırkecıden hareket edeckttr. 
mJt olan TUrk . tngruz tl~ ve Kndimne Hariciye Vekileti u
:l(orporasyon FinaNmUUl Umıtei mum müdürlerinden Sedat Zeki 
tlrketi iki ı.nkanın mlljterek mu. ön1, Kalemı malıaus mUdUrli Alo· 
yafakatile fe&holuıımuıtw"· dullah Zeki Pular ve huswd ka1eır • 

den lrfan Sabıt Akça refakat ••. 

Bir tarla iki defa mektedir. 

sahllr mi 
? SABAço.lLUNU Al.MAN MAS 

LAHATGtlZARI DA tJOUBLADI 
Kırklarelinde çıkan "Yeı,ilyurd" Ankara, 17 (A..A.) - Dt1a Bük. 

retUdmizden: ı-eşe hareket eden Hariciye Veldlı 

Ekrem König 
Yine Sahnede 

CBattarafi ncl .. yfada) l Ali Muhiddın fOförüniln fc!Aketln-
unutma. Gönderdiğimiz ada.m se- den anesini soı zamanlara kadar 
nin r: ğsftnde çiçeği görecek ve Firuooğadaki apartmanının bir o
tamdıktan BODT'a bize alıp getl?e- d uıda oturtmuş l kin son za -
cektir." .m nlarda Bayan Aralan Hacı Be· 

Demek oluyor ki Ekrem König' kirin apartmanını terkederek o el
in oğlu HamdJ Can henüz 16 ya - \ at'daki har p kArgır bır vin bir 
şında bir çocuk olma ına rağmen odn ına nakletmiştir. 
y ından Um'd dılmiyec k bir Ancak Bayan Aral n bbabı 
ciddiyet ve pişkfnlikt alnı ve ko- çok ve evilen ihtıyar bir kadın 
lunu allı a. lhy nneann 'nf o uğu içın m gubında nadıren 
ı l onda k rşılıyac k bır vnzi- bulu ımakt ve vnk ıııin Uyük bir 
yetl bulunduğunu td etmekte kı mı mı fırh rd 
dir. dır. 

Çocuk b 11 <i b h 
v mırnı ı!e b ~ Uk an 
Ar lnnın 1 t.anbuld n P rı 

ı d ı t.ak b edılm t 

ene~n başlnııs.rı • 
cıııda Ekrem Kön k çocuklaı ını 

emanet ettiği bu ıleye hır m<'k -
tub v z ra'k 16 ~ ı ·rıd bulunan 
lnmdı Can ıle hen z 12 ya~ıııda 

buluıı n kızını Parı e alclırtmı~ \e 
ocuklar o :ı.:amandnnoerı Pariste 
ka H~te başlamışlıardır. Bu çocuk
lard n lıUyügO Hamdi Cuıı yukarı
da dn görd g mılz gıbı kaçakçı 

bıt"'ı ıı ı 'Ut ze e i () ı mUııtehir 

Ruvaıı ~anı\ enııı, kuçOğu Mengu 
d I k1 em Kouıgm ı mcı men kuhtı.
sı bayan Senıhadaııdır. 

m 
uı kndu ıuıız B'a uu A lant a" 
<lort ıl dört buçuk ara&uda r. 
d d 11 gcçtıgrni gö lerıyle görcıı 

biı b rb r çıraği~ 1 bızmt göruş· 

n ış ı. Hundan da anl~ılıyor kı 
B ) a.tt AIBlan dun k. ma kad ı 
toruuuna ılt hak etmek fizere Pa
rı e gitmış değildir. 

!'}sa n bu li i:r. kadtnın Pari-
8C ne ıle gıdeceği de çaysualdir. 
Zıra kaçakçı başı Ekrem Könik ılk 
z ve ının an ım en şümullü ma
ıut ı~ le bih ilk l>ir kıntı içinde bı
r kmı ve bu bedbaht anaya yar
dım t.m gi ıasla hatırından geçir
mem tir. Yukarıda da öylemfş 

olduğumuz gib1 bugün hem kızım 
hem oğlunu Jcay:b miş olan Bayan 
Ars1 n haraL ve peri an bir eviıı 

r m J< ııigı ı lk zevcCJ tnın 
ıuıııNd Bayan Arı<lnııa gl'hnceya.
h hit Çerk kadını o1ıııı hu tali ... iz 
hntuh 'lm::ınm mOntrh ı en 1 efıatın

dtn ~nı ıt oglu Ba)' • af er H ucttıH
nün de üfutan~ sa'hfd olnıustur 

ğuk. ı, ı oJı ına \ rlc mu:ı buluı 
m k a v t-0ruııundan da uzak bir 

ı- hald )'aşlı ve matemzede bir omür 
Bay geçırrnektedır. 

afer HUımU k rcl Alı 
hidd'g 

7erkedilmiş 1 Muhafaza Teşkilatı 
Çocuk Bulundu Modernleşiyo r 

(Bq t.n•h 1 iaca N,.tada ) 
darp1t dan hareket eden Kadıkoy 
"apuru k proye henüz yaltla tığt1 
anda helayı temizlemek için içerl 
gıren "apur kamarot1arından Meh· 
mel hel ·da bu aktlmı!t ve her tarafı 
tamamen sarılm.t bir kutu lçınde ( 
iki gün1Uk kadar tahmın edilf'n hır 
çoou'k bulmuştur. 

Muh11( z tcskıhtb motörleri 
tçm hnıa1 \. 1 ız cıhazları 1 tan
bula gelmış \ lecrllbelerine baş • 
lanmıştır F~vvelc de ya~dığımız 
\' hıl Muhafttza te kilfl.tı gün 

geçtıkçe en fenni v&Sıtalarla ~ • 
hız ve kv )'C dil 1· k mod rn 
bır hale ko ıuJnıaktadır. 

Vaziyetten derh&l vapur ~iıva ı. v 

si haberdar edilmiş ve köpıil po!ı· 
sıne malümat verilmişse de çocuğu 
betaya bırakan bulunamamışttr. 

Bırakılan çocuk ~ı Etftı.1 hn . 
tahaoesine kaldınlmı.ştır Tahkikat. 
yapılmaktadır. 

Garsonların Yıllık 
• 
içtimaı 

40şanGlml1eceilnl heyecanlı bir 
Hunla tebarilz ettfrmiflerdfr. 

Hitabeler cotkun ve aOrekli • 1• 

{Ktı.nıe çaJ.ılılındaki yetiftirdiğl mlz ŞUkril Saı·aooğlunu Ankara g&• 
bağını 46 liraya noter senedile sa- nnda uğurhyanlar arasında Alman 
tan. tayyare tubesi eski hademesi maslahatgUzan doktor Krol da ha
Karaböcek HUseyin, ayni bağı yine zır bulunmuutur. DUnJdl telgrafı. 
bir başkaffma sabi yapmı!J. Bunu -·-.ıa ı'simlerini sehven unuttu"'•· G l --'Z ti b ti · · t l k ld b tı i tnd ~ iri" ~.on ar c~ye eye u~umıresı op anara are eyetini 
öğrendiğimiz vakit hayre er ç e muz için itiraz ederiz. intihap etmışlcr. Yulcarıdakı remmde rey verenleri görüyorsunuz. 

klflarla kartılanmı.,tır. 
Nutuklardan sonra kanunun 

metninin mDzakeresine geçilmiş, 
Millet Meclis! binasını sarsan alkış 
tufanı arasında müttefikan kabul 

edilmiştir. 
Kanun şudur-

• Madde ı. _ Tür.kiye Cumhurl-
~etf kanunları 'Hatay kanunları o
larok kabul edilmiştir. 

Madde 2. - Bu kanunla~ me
riyete vaz'ı tarihi> le mahalli ıcap
fara uygun olmıyanlann ta~amen 
veya kısmen tatbık edilip edılme -
me ine icra meclisi Ulhfyettıardır· 
!Tadil kanunla olur. ı.-

Madde 8. - lıf eriyet& giren uer 

teılliJc kanaA " • 

kaldm. Hllseyinln, paralan çektik· !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!~!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!ll!!~~!!!!!!~!!!!!!!!!~!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!'!!!!~~~!'!!!!!!~!!!!!!~~ı 
:ı::kıe!~.radan savuştu~ da TA K si M s j NEMA s I N DA 

Köy düğününde bır 
adam öldürüldü 

MARJ E BELL 
Bu sene görecejilnlz yeglne Fllml ve JEAN RICHEPIN'ln eseri 

1zmir (Hususl) - Evvelki glln 

Torbalının Karaca ağaç köyünde M E ş' u M K A Halil 1brahim oğlu Mehmedin dil· 
ğünUnde bir cinayet olmuştur. Köy 
muhtarı Ali oğlu Mehmet, sarhoşluk 
Ja Tuncele rakı içtikleri sırada t.aban Filminde oynadığı rolde EN TEHLlKE 1 BiR AŞKIN tevlid ttigi bütün 
ca ile ateu etmiş ve ağır ynraıamış.. iHTiRASLARI... ÖLÜ ~ BUSESt.. ÖLDÜR N AŞKI... Ta vir ve temsil ediyor. 
tır Mehnıed Tunceli lnsa bir mUd· 
det sonra aıdığı yaranın tesiriyle Sinema Şaheserinde bir edebiyat Ş heseri 

\ 

hayata gözlerini yummua ve suo- ilaveten EKLER JURNAL Son dUnya haberlerl 
ıu tevkif edilerek adlilel8 te&llm BugOn aaat t ve &ao .._ tanzlllUı matineler-----· 
edJ]mlftk, .. "------

Deniz banktaki 
Yolsu7luk 

(Batta1"afı I inci aa,.fada l 
dır. Çünkü Cumhuriyet vıapuru
nun tamiratı henüz bitmemiş v& 
kızaktan indlrJlmiş değildir. 

Vaııurun matluba muvafık olup 
olmadığı hııkl mda bir neticey& 
vaıabılmck içın Denize indırthp 
tecrfil>e ~<lflmesl fcabetm&kte<tir kf 
bu yolda yazılan yazıl r da tama
m n sıl ı dır. 

DENlZ BANK DAVALARI 
DUnku nü h mızd çıkan btr 

y ımızın icra ettiği 1 r do'a-
l le yaptığımız mOtemm ·m te 
att cç n rin vıtel z rfı d 

İskıyor sy u Jeneral, f dernl, La 
ittih dı millt 1 nbul umum 

rta kumpany ları tarafından 

nhul Ticaret lahkeme ı nez 
dinde ) üz yirmi kD ur bin lir hk 
i:lava ikame edilmiş oldu~u gibi 
müte bil n d 80 b'n liralık b 
d :va açılın tu. 

Her ned n mevcut hukukt t 
killi.ta mal cdllmfyerek l 2.000 
lır hk b r mukavele ile bu dava
lar hariçten rna ha I!'I avukatlara 
v ritm i bir haldk t oldğa g bl 
bu muattam hukuki te kflAt mev 
cut iken yln f mini öylemek 1 
t&mediğimiz bir aıt ukata mühim 
lbir ücret mukabilinde ayrıca kırk 
dava verilmıştlr. 

Filhakika veklletler!n, de t 
daire ve müeaseselerlnfn huk le 
mil avirllğl ve 4\vulcat teşldlltı ol 
duku halde hariçten avukata it ve 
ritme 1 cmR tine tesadüf edilme
mı ı m ki bC'ra her bu da a 
ların hemmıy t hasebiy
le e u u ı itin il ıdaresl mQk-
rem bulunmuştu. MOteh 111 

hulcukçubanmıza havatMfnf şazı 

hvald n dd tıJek bile bunun ldt 
~!erde teRmll edilme idfr kf bizim 
dikkat nazanmız1 ce\betmlş ve bu 
yolda tahkikattan mfllhem olarak 
yazmıştık. Biz memleketçi g{\7.0, 
meml ketçl kafüı ile dlnledltlmiz 
bu harekı ı~rin devlet müessese 
lerhıde nasıt yolıııuzluklaı- doinıra.

bileceğln~ misli fttihu etmek fst&
bil c ğıne miRal ittihR7. etmek fırt _ 
dik . 

Diy-0ru~ ki: Deniz Bank \'eva 
dıge-r bir mü nln her bah\f\ 
mühim danlar ola.bilir ve bu da
' Jar ehemmiyetle taldb edilme\ 
kaıbcd~r. Fa.kat davaınm harice 
veren bu lcabfl mOese..~lerln ayul 
zamnnda hukuki te('lrllltı bulun
ma m<\an harice iş vermek tercihi 
ya ml'\'<'Ut teskilAtın kifayet.817.U 
ğ d<'n yahut da fena hfr itiyadın 
d<''''' •nana misal olabilir ki devlet 
tnUP e ~ınin bu tar7.da fııırufıı :ı 

z Y mm k 'mkin ııdır. 
Yukımd ö:vlet!lğimlz gibi u. 

fak t f k da\•alarda bile hariçteki 
avukatlRra tevdi zarur ti varsa bıı 
t k 1 t n d yetlşemedlfl ırnlaşı 

k buna da öylenecek s~zOmtlz 
oktur F knt biz öyle zannediyo • 

ruz kı muhtelif m0esseseler1e be
raber .bunlann birçok lbıışh hukokt 
teşkilatı dn birlcştlrildlJtine gl:lr .. 
fı,ler pekl\lA kabili idaredir. 

YJne bu mOnasebetle 3yf e ~ 
me,k tst("rfr. ki: 
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General Kizım Karabekirin Hallratı · 
_B~lJ~.h Y:..:U~ .. K~H::.;A~ .. R~~~-aJE;.._ ~N~A .... S __ IL_mam:;q ____ i !!uııeı;Eı.-iKI!'.!!!!!= ~~ 

__ sirlerin isticvabı 

Modern Tayyareciliğin 
Gösterdiği Büyük inkişaf 
Evvelce Bir Ayda Gidilen Yerlere 

Bunlar Maksatlarını Söylememek Şimdi Birkaç Günde 6idilebiliyor 
Hususunda Sanki ittifak Etmişlerdi ci;:~;=:!:::.::=: ··---· · -··- · ·- ... , . 
Mamafih Yapılan İyi İsticvab Neticesinde Bun· 

Boğaz Yakınında Dolaşmaları Sebebinin 
ların 

Torpil Dökmek Olduğu Anlaşıldı 

degıştirmıştir. Adeti her gün vuku& 
gelen terakkiler nazara. alınına bu 
değişikliklerin daha fa.zla.la§acağı 
muhakkaktır. Bundan dolayıdır k1 
bu meselenin kısa bir tetkiki ~k 
faydalıdır. 

Evvela beynelemilel hava seyri. 
seferinin prensipleri ve işleme tarz. 
lan dikkati celebeder. son seneler 
zarfında husule gelen umumi buh· 
ran ticarl mübadeleleri ziyadesiJ.e 
azaltmış olmasına rağmen bu muba
dcle unsurlarından birinin ehemmi. 
yetini fazlalaştınnı§br. Bu da sürat 
meselesidir. Dünyada satılan malla
rın hacmi azalmış ise de, nakilleri 
hususunda rekabet teklsilf etmiş
tir. Sürat her şeye hikinı olmuştur. 

(Pirot torpil gemisi torpil yüklli 
olduğu halde yanında Uç torpido 
muhribi ve bir kömUr gemisi ile Si. 
vastopaldan hareket ediyorlar. G& 
mi suvarisine kapalı bir zarf verili. 
yor. Bu zarfı Sivnstopoldan 20 mil 
kadar açıldıktan sonra açarak için
deki emir mucibince hareket çdecek
leri tebliğ olunuyor. Fakat zarfı aç.. 
maya vakit bulmadan bizim Yavuzla 
iki torpido muhribimizle kar§llaşı
yorlar. Rus torpito muhripleri ka. 
çabiliyor. Kömür gemisi zaptolunu
yor, kandi ma.yin gemileri olan Piro' 
da batınlıyor.) 

Dünya yüzünde mevcut nakil 
vasıtalarına kıyasen tayyarenin ha. 
iz olduğu bu faikiyet, kendisine bQ. 
yOk bir iktisadi kıymet verdirmiş. 
tir. Şüphesiz ki diğer tanuıınış na-

Büyük bir : c lcu ta)y si yere inerken 

Bu malfımat lizerine ~'U su&Ded 
e&rdum: 

S - Hangi istikamette seyret-
mek emrini almıştınız? 

C - Cenubiga.rbi. 
S - Bu istikamet tstanbul bo

ğazı değil midir?? 
C- Evet. 
S - Ne yapmağa geliyorsunuz? 
C - Zarfl açmadığımızdan vazi-

femizi henUz öğrenememiştik! . 
S - İstanbul Boğazı istikameti. 

ne bir torpil gemisi üç torpido muh
ribi muhafazasında ve bir bir de 
kömür gemisile acaba ne için gön: 
derilir? Hususile kapalı bir zarfla! 

C - J{imbilir? Zarfı açmadık 

kiL. 
• S - Osmanlı donanmasının u· 

aklarda görünce olsun merak edip 
tc zarfı açmadığmıza 'inanalım! Si. 
ziD tahmininiz ne idi! 

C - Fazla cevap vermeğe şeref yasi milnasebetlerini kestikleri ve 

ve namusumuz manidir gibi kaça- Yazan •• General muhasemaya başladıklar.ı cihetle 
mak yaptılar. Bundan sonra pek bu devletlerle haliharpte olduğumu. 
mühim olan şu suallerimize artık zu Enver paşa tamim etti. 

JnUsdet bir cevab vermiyorlardı: Kazım Karabeki r Bayramın ikinci gUnü 31 (18) 
S - tstanbul Boğazına t.orpil birinci teşrin 1914 de Osmanlı sahil. 

dökmek maksadlle §İmdiye kadar - 51 - lerindekı bütün fenerlerin söndürUl-
kaç teşebbüs yapıldı? Bu sefer Si- ı ğaza yakın olarak yakalandığı an~a- ı mesi hakkında emirler veril~. D~ş
YUtopoldan ne zaman ayrıldınız? §l}ıyor. E:sirlerin isticvabından ıs~ man donanmnlannın tecavüzlerıne 
bizim donanmayı görlip geri mi dö. j Sivastopola yakın bir yerde batınl. .karşı halkımızın yapması JizımgeJen 
Dtiyordunuz? Temas nerelerde oldu? dıklnrı ~ıkıyor. Acaba bunlar ka<r tedbirleri (ışıkların söndtirülmesi 

Bu sualler zabitleri sinirlendiri- mış ve bizim Yavu zda takip mi et. toplu bulunmamak, en alt katlara in. 
yordu. Nihayet: Vazifelerinin Boğa. mis,te orada yetişmiştir?. Yoksa hi-za torptl dökmek olabileceğini kabul bil . d ğ rnek parlayıcı maddeleri mahzenle-

zim donanma J{ınm sa lenne 0 - re lııairmek, kı lalar ve depolar gi. 
ediyorlar ve Rus sahillerine yakın ru açılmıFta 0 cıvarda mı rast gel-
yerde ba•·rdıklft•• .. ., so··yıı·yorlard :1 • bı· .... ,J.e~ binalara yakın olan yerle. 

'"' ..... ..... ı. mi§ ve Rus torpito muhriplerinın ...., · n 
· E8irlerin isticvabından bizde şu taarruzu Uzcrine mi mukabele et. rin tahliyesi, yaralılara yardım ve 

kanaat hasıl oldu: . . A . 1 Şoson saire ... ) Gazetelerle iltl.n için hazır-
.. mıştır anlaşılmıyor. mıra Erk~- h b' 

(Göben ile Breslav Çanakkale 27 ve 
28 

b" . . Teşıinde Rusların ladığım bir muhtırayı ıı.uı ar ı-
Boğazından içeri girdiği günden iti- donanm ınnc~ftlim ve tatbikatını ye riyas;eti ve Enver paşa tasvip e. 
,_..,.~ R · .. n b il di amızın ""' d uanw usların gö~u u gem ere Ut d . ediv r N---..ıe derek Dahiliye Nezaretine gön erdi 
~ı-:.. . c·· ,. b nl . . . m ema iyen tacız w o . erçu 
JU..U.l.U9tir. oben ın atı ması ıçm ne yapını§} rdır? Muhasama nerede Jer. 

* tertiba~ dUt~ülmii§tür. . Bunun en ve nasıl ba~amı~lardır. ! Bu sualle
mftnası~~: d Kara=çıldıği rin cevabını da ihtiva etmek ü2o1""re Bugün 31 (18) de, vUkeli mec.. 
zaman 5 - ı§lna . t.orpll Amiral Şosondan rapor istemekle Usinde de sefirlere bir protesto ha. 
dökmek olarak tesbıt olunmu§tur. be be TU k ari}erinden de tah-
p

-'- uht ldi k" b · · ra r r suv zırlanarak tebliğ olundu. Protesto 
ııc:a m eme r ı u ışı yapmak kikat yapılmasını ve bu suretle ha-Jçbı tecrUbel d ılın mUsveddesini Bahriye Nazırı Cemal 

er e yap ıgtır. Bu se- kiki vaziyetin aydınlablması muva. nua yazmı§. Sadrnzam ve Hariciye 
fer de donanmamu:m Karadenize fık bulurum. Aylardn.nberi Rusların l""Y 

çıktığını veya çıkacağını ha • Yavuzu batırmak içjn bin bir çare- Nazırı Said Halım paşa imzalamıştı 
ber alarak Sinop yakasına ye baş vurmll! olınalarına §Uphe et- (Vakaya RUI donanması &rafından 
bir nazire yapmaya kalkı§ml§lardır. mem. Fakat bir Alman amiralınln yapılan tecavüzün sebeb olduğu) te. 
latanbul Userindeki emellerinin ta. da gUnlerde ur.erimize yaptıkları essürle bildiriliyordu. 
lıakkukuna mani olan Yavuzun ıu ta~:tdere bakarsak, harp açmıt oL 31 Diıinclteşrln 191-4 ta.rilrlle 
kara ordulannm ralebe çaldığı bir maBlna da ihtitnal vardır. Her halde Rusyaya tebliğ olunan notada ayn-
41e'rirde ortadan kaldırılması için de hakikatı ancak bizim zabitlerinılz- ca şu da ilave olunmu§tur: 
artık zaman gelmiftlr. dtn öğrenebiliriz. Fakat şunu da ill (Rus donanması tarafından mey 

Amiral raporlarından ve En- ve edevim ki harbi Amiral _Şoson dan verilen harekatı hasmanenln 
wr paıı~ı~ da bana başka bir ısey dahi aÇmış olsa benim kanaatim ~ iki memleket arasındaki dostça mtı
söylemediğinden akl:ıma aksi birfa. d . Ruslar da şu gttnlerde bir Si- nasebetleri ihlfil ettiğine pek milte
raziye gelmedi. n;;· vakası gibi bir hldiJleye karar essif olduğunu; Babıalinln meaeleyi 

Hayda.rpa.ia nhtımına yan&§an ''ermişler ve buna göre Uç torpito mUnulp bir tesviye sureti bulma.k 
vapurdan inerek istimbotla Sirkeci· muhribile Pirot torpil gemisini va. ve mumasil ahvalin tekerrtlrilne ma 
~ döndük ve doğruca daireye gele. ztfed:ır etmi§lerdir. 

kil vasıtaları, yani şimendiferler 
yolcu ve yük vapurlan, otomobiller 
de sUratlarını arttırmak, inkişaf et.' 
mek tarikini tutmu~lardır. Yeni ae
rodinamik trenler saatte ferah fe
rah 120 kilometreyi geçiyorlar; o. 
tomobiller, geni3 yollarda, aşağı yu. 
kan ayni sllrati gösteriyor; Nor

'mandie veya Queen- Mary gibi 
Transatlantiklerin meydana çlkar. 
dığı kıymetler de ortadadır. Fa.kat 
bUtUn bunlar hava sefinelerinin ar
v.ettıkleri hemen namahdut kabiliyet 
ve ihtimalft.t yanında pek s<:inUk ka
lırlar ticari hava yollarındaki v~sati 
sürat seneden seneye artmaktadır. 
Bu sürat 1933 de (Dcutsche Luft. 
hanse) hattında sa.atta 160 kilomet. 
re iken 1935 de, Yu- 52 t1pinde Yun 
kers trlmotörler vasıtasile birdenbi· 
re saatte 250 kilometreye çıktı. 
Nihayet Yunkers trimotörlerl, He. 
lll tipi Heinheller saatte 300 kilo· 
metre siiratı temin ettiler. 

Bugünkü müteaddit motorlu 
monoplon (2000 beygir kuvvetinde 
ve 10 ton siklerinde) 1000 kilomet
re mesafeye saatte 300 kilometre 
sUratle 3000 kilo yük taşıyabiliyor. 

Avrupada ,Pmendiferle yaptlan 
beynelmilel seyirlerden, 700 kilomet 
reyi tecavüz eden mesafelerde sa. 
atte vasati ticari sürat olarak 70 
kilometreyi geçmek kolay bir mese. 
le değildir. 

Buna rağmen şimendifer, gün
düz seferlerinde tayyare ile rekabet 
edebiliı. Fakat tayyare, seyahat et
tiği hattın gece uçuşlan için tanzi. 
mi takdirde mtithi§ bir f aikiyet el
de eder. Birleşik Amerikadaki hava 
nakliyatı inki3afmı Amerikan hava 
hatlannın rnlihim bir kısmının gece
leyin çalışmasına medyundur. 

lunduğu memleketler ayni zamanda 
demir yolu şebekeleri en kesif bulu
nan mıntakalardır. 

Diğer taraftan, şose ve demir 
yolu bakımından son derece fakir 
memleketlerde de tayyare m\ihim 
hizmetler ifa etmektedır. Bu sebeb. 
ten orman, yüksek dağlar, çöllerle 
dolu ve kısmen muvasala hatlaıın. 
dan mahrum mıntakalarda tayyare 

bugün irtibat vazifesi görmektedir. 
Bu bakımdan havacılık bugünkü 
Rusyada büyük bir inkişaf göı:ıter· 
mcktc, tayyareler merkezi Asyannı 
geçilmez dağlarına, kum çöllerine, 
Şimal mıntakalarının buzlu ıssızhk
lanna kadar sokulmaktadır. Taş. 

kent veya Semerkand'dan, merkezi 
Asyanın bazı uzak eyaletlerine git
mek için aylarla seyahat lazımgelir
ken, bugün tayyare bu mahalleri 
bir veya iki gün zarfında birleştir. 
mektedir. Şanghay. Lassa hattı, es
kiden Uç ay istiyen bir seyahatı, iki 
veya üç güne indirmektedir. 

Hava nakliyatuun tayyare ile 
yapılmasına kalkışarak zamandan 
kua.nma işini tahakkuk ettiren bir 
misal da (Aeromaritime) ismi altın 
da tanılan Fransız hava hattıdır. 
Bu hat Afrikad:ıki Kongo havalisini 
Fransaya dört buçuk gUnde bağlr 
yor. Halbuki deniz yolu ile bu se. 
yahat ancak yirmi gUnde yapılabi
lir. Ayni zamanda (Air France) 

tayyareleri, saygonu Parıse altı bu
çuk gilnde raptediyorlaı·. Vapur ile 
.yirmi bir veya yirmi sekiz gUn). 

Aynca daha seri tayyarelerin 
İ!iletilıneğe konması, tayyarenin in. 
easındaki mUkemmeliyet ile beraber 
gitmelidir. En mUkemmel hava nak. 
liyatı sistemlerine umumi medeniyet 
ve sanayi seviyesi bakımından in1d. 
p.f etmif ve nüfusu kalabalık mm· 
ta.kalarda raatlanır. Bu mmtakalar. 
dadır ki drat meeeleai 80B haddbıl l 
bulur. En fula kava hatlannııı bu· 

Bıitanya dominyonları arMın. 

da, tayyarenin, hayatını alt üst cL 
tiği bir memleket de Avustralyadır. 
Bu muazzam ada, Avrupanın üçte 
ikisine yaklapn bir mesahaya ma. 
liktir. lç memleket, ıssız mıntaka. 

lar, meralar, maden topraklarından 
teşekkül etler. Buralardaki nadır 
yollar, sıcak ve rlitubetli mevsim

lerde istimalde 1'avka1ide Jr{iç pist'
ler ve birkaç demiryolu hattından 

bafka münakala vaaıtaıu yoktur. 
19M denberi adanın üzerinde qağı 
yukarı iki ytız tayare u~uran hat
lar meydana getirilmietir. Bunlar • 
Yesinde. merkez kımnında eUideı\ 
lmkbı olmıyan ımhuJetler vtlcude 

rek lsticvaplar1 ve hasıl ettiğimiz Enver - Teşekkür ederim diye· ni olmakta.n çekinmiyeceğinl ve bu 
kanaatı Sadık beyle birlikte imzalı- rek isticvab kağıtlarım ve raporu- nun için bundan böyle donanmamı
yarak Enver paşanın yanına gittim. muzu aldı. Ve şunu da ilAve etti: zın Karadenize çıkmamasına karar 
Ve cıu yolda maruzatta bulundum: Bizim zabitlerden lAzımgelen malu. verildiğinden Rus donanmasının da 

- Paşam- Esirleri lsticvab ettik. matın aıuuna.sı için Cemal pa§a ile bizim sulara gelmemesi) 
~~timiz Rusların Boğaza torpil görUşUriim. . . . Halbuki Ru.1 sefarethanesi kapı. 
Ctokmek hakkındaki teeebbUslerinf Bayramın bınncl gUnU olan 30 sının Ustiindeld armaları indirilıni~ 
gösteriyor. Yalnız Amiralın raporla (17) birinci teşrin 19H de Rus, lng ve sefiri de pasaportunu almış bu. 
nna ~ Uç Rus torpido muh- ]jz, Fransız, Belçika, Sırp, Japon. lunuyordu. 
ribi himayesindeki torpil gemisi Bo. Karadağ hükOınetJerfnin bizimle si- 1 Muazzam bir )'OİCU tayyarui 

getiı ilmio, tıbbi, ceıTahi muaaltelc. 
ler sayesinde birçok hastahldann 
önüne geçllmi:l, aile hayatının ida
mesi imkan dairesine gitmıştir. 

Ayni tecrübe Yem Kine adala. 
rmda da yapılmış t ı,.vk iyı netice
ler cled edılmiştiı. Avrupa hatla
rında tayy reler umuıniyüle, esna.fi 
kıymeti f azl , nadır ve çok bahalı 
eşya nakktmekten·rler: Çok tnce 
otomobil, T.S.P. sinema ve fotoğraf 
makine parçaları, kıymetli taştar 

kağıt paralar, ve banka k:.ğıtıan 
mücevherler. Fakat eşyanın luyıne. 
ti de çok değişen bır seydir. Afrika. 
cluki kahve çiftlikleri, Malakadaki 
Kauçuk işlenle uğraşanlar icin ve 
~ine :Munrd pamuk yetiştiren lilft
likler için tayyare Londra ilk mad. 
deler borsasına son hasadın model 
numunelerini nakle varar !ran kô:r
fezinde Arap şeyhleri, lngliz taJYB
relerine Londrada Cite miıce\ herle. 
rinin ısmarladıkları incileri gönde. 
rir. F.şyanın mutlak kıymeti, bava 
nakliyatlarına c;ekecek yegane b· 
rar u~suru değildır. Nakil stirat, 
eksenya ham tarikini seçmeğe ya. 
rıyacak esaslı bir noktadır. Fde

menk nakliye kumpanyalarının Jaa
va yükilnUn yüzde 60 ını çiçekler "Ve 
yaş meyveler teşkil eder. S:ıbalüe 
)in güneş doğmadan t.oplanan ım: 
lcr, daha sabahleyin Paris, Loadra 
ve Bcrlin çiçek pazarla.ruıda ~ 
mnğa ba§lar. 1932 denberi tek bir 
ha' a hattı henüz kesilmiş 200 lııba 
adet pıfiç, ördek, ve hindi taeadı 
:3°n ~amanlara kadar Alınan hav~ 
ıthalatının bUyiik bir kısmını ~k. 
lcr teşkil etmiştir. Alınan lru.mq)a
rı, hava yolu ile ihracatta mtthkn 
rol o~amaktadırlar. Modern tay
yarenın, harb ve iktisadi abluka 
takdirinde, abluka edilen bir mebl.. 

lekele 10.zım hayatı maddelerin nü 
line yanyacak bir VMıta 0~ 
muhakkaktır. 

Ticaret tayyaresinin harb ı. 
linde kullanılma.aı huausunda ~ 
~.bir kaide mevcut değildir. ,.._, 
Blvil tayyareciliğin, bir me.m1üet 
müdafaasına, muhtelif clhetleNea 
yapacqı bUyiik yardımlar 
götU.rmea bir byfl~- ~ llPk 

J"' .. wı·, ~u Va,. 
lflngton konfrans:ında bava k 
yonu da 'blm.t t&nlDUfbr. ıı: 
bası AınıerikaD ve Rwı ta 
bOyflk bir harb lludretine = 

~ı,rft havA aıeyrtl~·.ferl bir • 
tin politik faaliyetlnba• IDUh:bxı ~ 
un.surunu tetkil eder Bri llir 
paratorluğunda b\1~ 0=a. lln.. 
&flrl hava hattı olan İmı>eri&J 1Ular 
ftYolar veya Birleelk Alr .. 
yeni tnter. Paciftk haU~ 
dığı lktisadf .,. politik irtibat o~ 
ntl unlftlna.mak lbımdır. .._ 

MEVLÜD --::z 

Merhum validemiz için 
18 hıcl cumartesi günü örrl 8Ubatlll 
EUU miltealdp Taksimde o ew nama,.. 
Binde mevlUdn nebevi ınr!~· 
leceğinden bilctımıe akrab t ettlri_ 
bamızla arzu bu a reeıu~ 
rifleri rica olun~ zevatın te§· 

Oğullan 
Hasa ve AJmaet ll1lnlkalıvM( ( 



SİHiRLi YÜZÜK 
-a-
N•kleden ı K. /ŞSIR Bugü:n Şişli Yarın da Beyoğluspor 

..,,/ Damostradın ou t&klltJ Te va
kur çehresi gencin h()fU.na gitmiş
ti. Daveti memnuniyetle kabul et
ti. Atinadan, babasından ve baş· 
ka mevzular Qzerinde konuşarak 
yola koyuldular. Yarım saat sonra 
büyük bir bahçenin önOnde dur
dular. 

Bir köle onlıa.n karşıladL Da • 
tnostrad, misafir hususi kısma gö

,. tOrmesini ve yemeğini de dairesin
de hazırlamasını uşağa emrettik • 
ten sonra .Makatıse : 

- Beni affetmenizi rica ede -
rim. Karım çok hastadır. Sizinle 
!bizzat meRgul -oJ.&mıyacağım. He -
kim nerede ise gelecek. Zavallı 
Şaritocuk o büyük acılan sonra bir 
türUl kendisine gelemiyor. Benim 
de gönlüm Qzg1ln ve kederli .. SJzi 
istediğim gibi eilendiremiyece -
tinı. Müsaadenizle ben arttk çe -
ıkileyim .. Evim sizindir. Y.fyinJz, i
çiniz, ve rahat rahat yatıp uyuyu
aıuz dostum. 

M AKA'l'S bu samimı sözler• 
den çok nıiltehassis oldu. 

'Damostrade tetJekkOr etikten son-
ra: 

- Yann zaten gideceğim. Be
nim için hiç tiztilmeyiniz. dedi. 

Ev sahibi derin derin içini çe -
lrerek uzakJ~. Köle genel kfiçük 
Wr binaya götilNfü. Buruı dovar
lan yeşile boyaııını~ iki odadan 
mftrekkep .,ırin bir y«dl. Odanın 
ltiri oturmayıa, biri de yatmaya 
mah«astu. Peneere.n1n yanında ce
.wiz bir :karyola ve ortada 1rlr ma
u Yanlı. Bu odanın köça.t bir hu
ıuiyeti de bahçeye açılan ve mer
divenle lRUe11 ıblr balkonu bulun • 
masıydL 

Biraz sonra lhtiyıu bir kadın 
atlamaktan "'8n r&lerini brpa 
kırpa .aeak ıalar •e kokulu •• • 
Urdf. Gencfa Jlbmnuına yardım 
etti. Y emethıi hazırladı. Her liriP 

.. vıkışmda Jcadmcafıs içini çeldy'OI', 
·ve ağlamamak içia cl1Mlak1annı ıaı
n_vordu .. 

Hakats 9UUD lnl UliıU basta olan 
Jaanımım çok sevdilhıden ileri ı:eli
JOr zan.nBe z:avalbya acıdı. Kendisl 
ile artık ihtiyacı olmadığını Ye has
tanın yanma .gitmesini aöyledi. Ka
dnı şarabı 1Da98ya koyarak ve te. 
te1ddirler ederek çekı1di. 

Delikanh tek bqına neşeli De§e

ılei yıemeğini yedi. Kandili söudllr
~ meden yataga usandı. Gözleri gA. 
teki aya ve yıldızlara takılarak de. 
rhı bir düşfuıceye daldı. Gece oka
dar seesUdi ki yapnıldar bile kıpır
damıyordu. Halbuki kapının aralık. 
\larından garip bir rüzgar odaya girl 

'_f'Or ve kandilin titrek lfltmı sChı· 
>llürmeğe çalı§ıyordu. Ve kandile san 
'1 biri nfledi. Işık birden söndll. A
tleti. fosforlu denebilecek bir karan.. 
lık odayı kapladı. 

Kakats hali göcleri ayın 111kla
:pu. ta.kılı dOşünüyor. tçinde rarip 

8vanild brom bMinde bakted.tL 
.... Dd aıtm. tabaka gösterdi. Ap. 
IB&ya rağmen tızsinde hail bul L 
IU'etlel' cörfililYordu. 

- Bu. tearetıer, eski Stanctinavta 
na ku1landık1an harflerdendir. e. 
il Şimal ailletlertnin efeanelerl, 81-
tlhlar ilerine yuwlmış aihirll tor
~ ekseriya zikrederler. qw 
IMı lolmç hakiki ise, en qalı Od bin 
leneliktir. Altm le?llalar aonradaa 
llve edil•lt olmah. 

Hayret içerishıde kalan Ollftl"1 

~ kadına bakarak: • 
- Canavann palden, tl brom 

Jevrinde buralara geldiğini de fd. 
ili& edemezsiniz ya! Diye aordu. 

- Hayır. Çttnktı bulduğummı 
yleriıı onunla mllnasebeti olu.P ol 

Jlladığını bilmiyoruz. Şimdilik ben 
ile sizin gibi şaşırmış vaziyetteyim. 

- 'Ozillmeyiniz. Bir gUn zarfın. 
la, başkalarının dört yüz senede öl· 
teaemiyeceği §eyleri keefettiniz. 

- Halbuki ben bu hadiselerle ta-. 
l'lhler arasında mevcut bir aykırW
iı meydana çıkardım. Fakat bu da 
llleseleyi büsbiltiiıı kanştınyor. Var 
lpk'un teyit ettiği gibi, eğw eeru 

bir heyecan vardı bu gece. Vücudu
nu hafif bir ilrpenno sarmıştı. Me
zarda duyduğu üşUme gibi. 

• 
Takımları ile Karşılaşacak 

Bir iki kere ge.rindi. Kalasına 
hücum eden dü.,.qflncelerden kurtul 
mağa Ye uyumağa çalıştı. Fakat i
çini saran garip bir sıkınbdan ken
disini kurtaramıyordu. Göriinmiyen 
altma alıyordu. Ve saniyelerin her 
bir Tarlık onu mütemadiyen tesiri 
akışında kendini bu şeye dah yakın. 
1aşmış hissediyordu. Gülerek m,ınl. 
dandı: 

-Galiba şarabı fazla kaçırdık. 
Bu sırada köpek acı acı havladı. 

Ve sonra sevinçle kanşık sesler çı
kararak sustu. 

- Birisi bahçeye girdi, diye dU
iUndil Makata, her halde yabancı 
değil Köpek geleni tamdı. 

Bu uluma evindeki heyecanı ar. 
ttırm.ıttı. 

- Ama da tuhaflaştım. Diye 
Bu .. uh gelen Bulgar tutbulculan 

söylendi. Köylüler gib ben de mi hll· 
rafata kapılıyorum. v.t.ea nlhıara 
iııannıam, ölüler ise zaten uludur. 
o halde birden sustu. Kulak kabart
b. Merdivene, balkonun merdivenin. 
den ayak sesleri geliyordu. Bir kadı 
nın hafif ve titrek yürüyüşü gibi 
aesler. 

- Hizmetçi kadın muhakkak. 
Acaba Şarito mu öldü! Balkonuıı ka 
pısı açıldı. Kokulu bir rüzgirodaya 
doldu. Makats, beyaz tüllere bürü
nen ve başında bir taç bulunan bir 
kadının eşikte durdıiğunu gördü. Ka 
dın yavaş yavaş içeri girerken gö
rünmez bir ele şiddetle kapıyı kapa. 
dı. Şimdi Makats kendi nefsinden 
ve yer'de sttrilnen lair papucwı 8e9in
den başka bir şey ~yordu. Bu 
esrar-eagi.z ciyaretçi de ııyku4a yihii 
ymı. mııaalarm lıali v&rdı. Amlelf 
eqkm şaşkın bakıyor, ne bir ô 
86yU)ıebiliyor, ıae de bir hareket ya. 
pabiliyordu. M&hl~t }'erinde. 

GWeri hayretle yatağına yalt
lqan bu meçhul kadını dzilyonkı. 

Hayatında belki bukadar gözet bir 
ytls. is.sanı büytHi)'ell Wyle sim sı. 
yah P1er görmemiftl Beyaz tl!Wn 
altında her adım attıkça kıvranan 
tncıe bf.U ve vtıcudundan taşan asa. 
.. priGI koku gencin heyecanını 
tatlı bir sevince c;nirlyordu. 

Geçen hafta pasaport muamele
sini ikmal eaemed~ğinden gelemiyen 
Bulgar A. s. 23 11por kulübtt futool 
takım.t 16 kişilik bir kafile halinde 
dün şehrimize gelmişlen:lir. 

20 ile 25 yaş arasında olan genç. 
lerden müteşekkil A. S. 23 talmnm· 
da içlerinde 7 tane enternasyonal 
oyuncu vardır. 

Bu entemaayonal oyunculardan 
kaleci Demenaski 35. sağtç A.ngelo 
23 yaşm.da bir oyuncu olduğu halde 
t defa beynelmilel maçta yer almış 
oyunculardır. 

Şimdi.ve kadar muhtelif mealle. 
ketlerde iyi deret.-e alan bu takını 
ilk karşılapnumı bu gün Ş\;li ile 
tkinci karplqmaınna da yann Pera 
le yapacaktır. 

Gelecek hafta Au.ka.raya gide. 
rek Ankara eampiyonu Oenurspor 
ft Alakan G6cit ik: de bireı· maç 
yapacak o.lu takmı.m kafil,. reisi 
bb" arkad&şınwıa kuvvetli geldikte~ 
rlat. banma.lan ihtimali luıvvetli 
olduğunu söylemiflir. 

Yenn yapıtecek ilk 
maçla" 

t'ann yapdacıı'k lik maçları kuv 
vetleriu te.ya.z\lnu, şampiyon& üzeri· 
ne tesiri ye Ma.nevt rekabetten se
nen.in e11 mühim ul"Şlla9lllıun ola. 

caktlr. 
Geceler kadar siyah olan gözle-

rini Makatsın gözlerine dikti. Yarm yapılacaı.k· kal"fılaşmalar· 
- Ben bilmiyorum. dedi. Ara- dan bilhassa Beşiktaş - Beykoz mü 

m.mdaki huswd rabrtad&n dolayı 11&- aabakası ~iyona neticesini de
ninle içmeğe ve bu receyi yatağında ..fiştirebile<.'eğiııdeJı QOk enteresan
geçirmeie geldim. Horozlar ötünc•· dır. Beşikla§ liktc bir puvania Fe 
ye kadar senhı'im. Şimdi bana emre. neıi>ah~e ileridedir. Eğer Bey. 

kozla berabert kalsa bile ~ampiyon-
, dilen şeyleri Söyledim. daha fazla 

1 
~ elıtik . kt' 

konusmağa hakkım yok. ugu t eye gırece ır. 
.Makata, bu bir deff olacak diye . Galatasarayla Fenerin karıJılaş 

düşündü. Her halde fena bir maee- m.ası aralarında 4 puvan faz k oldu. 
ra başlanğıcı değil. Başkalan olsa fundan şampiyona üzerine hiç te
bu hali muhakkak Tesalyanın met- liri olmamak~. berabec ~ıuın~vi re
hur süıir ve hürafatına hamleder- kabette kıymeti yUkeektir. 
Ier. Ve kim bilir korkulanndan na Bakalım yarın ne sürprizlerle 
hale gelirler. Mamafih kaçmlacak karşılaşacağız. 
fırsat degil. Güzel, kıvrak. melek gi- &.lata .. ray - lfık maçı 
ili blr kız doğruı-;u. ( Dtnamı w-ar) tçlerinde bir ~k tanınmış oyun. 

iN el Be kılınçta .l8e, neden ...... 
evvel bulu.oduklan yeri kimseye 
&aylem.edi ! Eğer canavarla lııir mO.. 
aasebeti mevcut değüse Declea baL 
lan bukadar mükemmel 1Nrette 
gizledi!. 

- Daha etrafı ararken beUd 
ba~ şeyler de balabWris. 

cular bulunan Galatasaray ve ~k 
liseleri b11 gt1n Şişli-Bulgar maçın. 
dan evvel Taksimde hususi bir m{i. 
saba.ka yapacaklardır. 

Galata.sarayda Btilend. Eşfak, 

Işık lisesinde ise Salinı vardır. 
P.ur gUnU BlırutgOcU 
sah•aında r•p1lacak 

Maçı ar 
l - Revaaıtspor - Barutgücü 

lı. ta.kımları ~aat l 5, l fi d-&, 

2 - Beyazıt.ipor - Barut,.U~ö 

!J takımlart ~aa.t 13.30 da, 

3 - Beyazıtspor - Barutrücü 
B takımları saat 12. de. 

Spor Ç .. lf...ı.n 
lleyoğt. ......... : 

Beyoğlu Halke.Wn spor çalış. 

malan yalıuc Evimizin Tepebafında 
ki merkez ~•asmın kapalı epor sa-

lonunda yaplmaktadır. Hiç biı- yer. 
de şubemiz yoktur. Ev harieinde 

Eviıniz DamllUl eporişleriyle meşgul 

olmak için hiç bir kimseye \'.asife 
ve salahiyet verilmiş değildir. 

l•tanbul•por kJGbUnttn 
hflkmen m•llGblyett 

ta9dlk edikli 
An.kara (Hususi) Talebe; o· 

yuncu oynattığı ıçm hükmen maj. 

lüp addedilen İstanbul spor J<ulilbi.i 

uınum müdUrlük neKC:lınde itirıa.zda 

bulunmuştu. 

Vaziyetı tetkik eden umum mii. 

dürlük itirazı yerinde buir•1antı ·. 
mağıübı~ eti ta.<Klık Ptm~tır. 

tsfl~are hey ti yaren 
toplanıyor 

Ankaııı (Hususi) - tik toplan 

tısını 17 kfınunww.nide ya.p Ul isti
şare heyeti paztır gi.inil Ankarada 

ikinci toplantı.-,ını ya. ıtcaktıt Be
den terblyP.si k~\·ıununun tatb ikatı-

na nit nizamnnmnıin müz.ıkerc.s i 

toplantının baslıca çalışma nu.•v7.uı 

olacaktn-. 

- Zannetmem. El ve bunu lıuır 
lam.ağa yarıyan ocak ile t.oprak tap 
odada g&ıitltftm ,.a. pJri tabii 
HJderdir. 

TefrikaNo. 19 

Svanild; 

Çeviren : R. SAf.2AY 

alaka. göstermemiş ? 

Svanild: 
- Ya burada bir nıh var lee f dl. 
~ aorda. 

- Köpekler, sonra da ben derhal 
bunu farkederdik. 

Genç Jwlmın talimatına göre 

- Anu ederaeııiz bunun iyi çık
ID..ll bit fotografmı verebilirim, dedi. 
Zaten buradan Bize söylemi8 oldu-
twn beyitlerden bqka bir §eY bu. 
lam.ıyacabınız. 

- Bu taş Variok dramından ev. 
ftl kopartılmış olmali, Zira bo§ ka. 
lan yeri dıvarların mütebaki kısmı 
gibi kararmış. Halbuki sihirbazın 
ölümünden beri ocak uyanmamış. 
Bu tq parçası ceddiniz çalıştığı 

müddetçe bu mevkide kalını§. 
- Pek öyle değil parçalardan 

bir kısmı ocağı tamir için kullanıl
mış bakınız bir Jo un kenarı daha 
yeni kırılmış gibi. 

- Buradaki kelimeler bır sar i
fade etmiyor kı ~dece ihtar mibi
yetinde. 

- Sade ve açık görünen hadise. 
ler kadar zihnimi kurcalıyan hiçbir 
gey yoktur. Eğer bu bezitlerin bir 
manası yoksa bunlan ne dıye taş ü
zerine kazdılar? 

Svanild ciddt bir tav.ırla : 

- Bu suali §imdiye kadar sorma 
mıştım. Bunun iızerinde bir fikrin.iz 
var mı? 

- Hayır, fakat karşısında bu
lunduğumuz hadiseler okadar bü. 
yUyor ki. eski Skandinav kılmcm
dan tutun da Varlok tarafından bu 

~Uğer dunrlan da yokladılar. Fa • 
kat bir netice çdanadı. Nihayet her 
biri, masanın Uzerlndeki kitaplan 
çevirerek içlerinde notlar, veya mek
tup parçalan olup olmadığına baJt.. 
blar. Luna işini bitirince odada do. 
laşnıağa başla.mı§tı. Diğerleri araş.. 
tırmalanna devam ediyorlardı. tt. 
zerine kelimeler yazJ)mıe tq nazari 
dikkati yeniden celbederek, ttatttıı
deki t:odan eHdl ve baktı. 

- Demek ki Val'lok, bunun üze. taş ı>arçalarımn ist imaline kadar her 
rlne hakkedilmiş bezitlere fazla bir teferruat uğraştığımız meseleye ta. 

~ 
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Zira babanu hiç gbrnıemlştim. 
Teyzemin anlattıklarına göre, ba
bam çok seyahat eder, edebiyatla 
meggul olurmuş. Senede bir kere, 
teyzeme yazdığı sadece sıhhatım 

hakkında malilınat isüyen bir mek. 
tubundan ve bir de posta ile gön
derdiği paradan başka kendiebıin 

mevcudiyeti hakkında başka bir L 
şnret alamazdık. 

Beni tanımak için hiç uğraşmı
yan bu baba hakkında l!kayd bf r 
hisden maada. biraz da kin besliyor
dum. Zira teyzemden, onun zavallı 

· annemi çok UzdUğüDü çok kereler 
işitmiştim. 

- Olur ~Y değil. Cıelilin kızı 
Cahide demek 8izsıniz ? _ 

Bu sözleri söylerken, akrabam 
olduğundan balIBeden gencin Meta 
gözlerine, kulaklarına inanamıyor 

muş gibi bir tavn vardı. Nazarlaıı, 

güneşten yanmış çehremi çerçeve. 
liyen dağınık siyah saçlarımdan, e-
mektar hizmetçimiz Fattnanın dıl, 

tiği kaba vıe sade bluzdan. eskimi 
ayakkabılanmdan, dikenlerin ı-: 1)'1 • 

rarak kanattığı ellerimden aynim •. 
yordu. · 

okadar lot idi ki vasi kelimesınin 
ifade ettiği manayı çıkaramadım . 

İçinde bulunduğum bu çıkmazı 
anlıyarak izah eW. 

- Bundan sonra .se.rvetınizm ıda 
resi ve bizzat terbiye ve tahsilinız i. 
le ben meşgul olacağım. Zavallı ço
cuğum bu hususta çok çal~manıs 
lazı.mgelecek. Gayri ıhtiyari bir ıti
matsızlık !ıissiie birkaç adını g~nye 
çekildim. 

- (l'erbiye ve tahsilim mı 9 • Bun 
dan size net .... 

- Bunu yapnıağa mecburum. Zı 
ar bütUn hareKatınızdan ben mesut 
olacağ1m. fakat çiftliğ-in yolunu ar
tık gösterirsiniz değil mi? 

Arkamı çevirerek yanından ka. 
çıp fırlamağı öyle istiyordum ki... 
yalnız bu bayağının emreder gibı 
görünen yeşil gözlen, ciddi ve biraz 
da kibirli çehresi hUr ve serbest Ca
hideye bile tesir etmeğe başl&ml§tl. 
tstemiye istemiye (Beni takibedi
niz) diyerek biraz evvel geldiğim 
yoldan önUme bakarak ağır ağır 
çiftliğe döndfün. 

n 
Bu ısrarlt bakıştan canım sıkı - A ....... Çiftliği cıvarda tanııım.11 

tarak : eski devirlerden kalma, a#aq1ık1ar 
ve geJlÜJ tarlalarla çevrilnrl§ bir bi

- Benden ne istiyorsunu7.? di 
ye söylendim. na idi. Bir çok sahip geçirdiktea 

sonra §imdi, yeglne varisi olduğum 
Sualim kendisini toplamasm:ı teyzeme ait buhınuyordu. Çiftlik 

VW'lile oldu, binası senelerin tahribinden kendi· 
- Evvela size, her halde biline- sini kurtararn&mlfJ, bazı kısımlan 

diğin~ bit· haberi vermek mecburi. adeta yıkılmağa yüz tutmuş vuL 
yetiudeyim, dedi. Seldz gün kadar yette idi. Binayı çeviren ve .bphyaa 
oluyor, babanı&, kotlanınm. arasm- büyük ve asırlık ağaçlar, ful& a
da öldU riitubetli bir hava yaratıyor, avalh 

1.'ekmil vücu<lumu hafif bir tit.. teyzem de senelerden beri romatm 
reme aldı, Gayri ihtiyari: malanndan şikayet edip dunı1or--

- Ya ! öldü mil! dedim. du. 

- Evet, fakat bu dünyaya g&I- Çiftlikteki binaınızw, bu eaki " 
\erini kaparken hiç olnwıaa )'Ullll- rütubetli hali zannedenem. yabancı 
da hm Yudmı. pnce te.dr etmiş olmalı ld, diılleri 

Ses ~ ve bir laareket cramndaıı: 
te bulmımadan dvnlyordum. Bu ha. ~ - Dognısu, bu çocuğu bö,1e 
ber kalbbade ~ acı aya.ndanna- teal' gibi bnahk bir mle tutmak 
lllJlb. Fakat nede olsa. &Um cltif8n. olur fleY değil, diye manldandıjuM 
cesi, bmi lairu heyecana 11okwutck de işittim. 
pt. Evin ÖllÜlldeki avluda Fatma .. 

Geaç adam. yildmden ne düfürı- kuyudan su çekiyordu. Uır.ua w lı.. 
düiilmü ımlamak içira ~en tiyarfıktu bllrUflllUŞ yilztlntl bata 
likırdıauıa devam etti: doğru ~evir-erek, hıce Maile: 

- Sizinle meoğul oJamad>ğt içır - O da ne! Yanındaki ldnt • 
aon Dt-fesinde çok muaaeb öldU. diye seslendi. 
Ve bunu sbe eöyienıemt itlt'edi. Ha - Babamın akrabasnulua I* 
yatta• göçmek üzere olduğunu an- zat imiş. fl'e)wmi istiyOl"lllq. .. il. 
layuıea itlediği kusurlan görerek Reni yakaladım kiftr!.. 

bu hareketini tamir i<:in Qalışmamı Odunluğun kapntmda l&lak bur
rica etti. Bu sebebden şimdi~n son- nuntı çıkaran Topu ~ 
ra vasiniz olarak ben seçildim. Hemen 0 tarafa doil'u 114ftYarU 

Söylediklerini anhyamıyarak yü · kapıyı ltUm. 
:.tüne baktını. Tahsilim ve terbiyem (De.,. ... W'U') 

-------
Baf, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
NavraiJI, karıkhk ve bUtUn •lnl•nnızı derhal kaear 
• • icatında gUnde • k•t• •lınllblllr. • • 

allO.k ediyor. Fakat aradaki m.imase 
beti henüz Meçemiyorum. Ne lae bq • 
tar, kitabların tetkikini bitirdfiw, 
bir lf8yler bulabildiniz mi bari! 

Oliver: 
- Eski güuahki.r, illediği suç

larını ali.kadar eden iz ltırakm.am11 
diye latife etti. 

- Her halde zahirde böyı. Bu· 
rada da soğuk fazlalaşıyor. fimdıllk 
yapacak işimiz kalmadı gibi. MUsytt 
Hamand, odadan öte beri götiirme. 
ğe imkln var mı'! 

- Ne isterseniz alabilirsinfz. Bu 
eli alacak değilsiniz ya! 

- Bu lanetlenmiş eli mi! BJ.r 
değnek ile dokunmağı bile arzu et
mem. Fakat kılmcın kabzeei U?.erin. 
de kazıJı eski İskandinavlara mah. 
sus ruıiik yazıyı bu husustaki bir 
mUtehasslse göstermek istiyorum. 

- Kllın.ca dokunmak insana a
rar verir mi? 

- Hayır, fena kudret ancak 
mumyala."}mış ile, bunu hazırla.ma
ğa yarıyan vasıtalarda var. E&kmız 
bu güzel kılmcın bu şekilde fena 
bir kudret ihtiva etmesinin lmklnı 
yok. 

- Oyle ise, alıp g6tilrln. Eli ne 
yapacajaT 

- Eaktdm uld•onuı oldup 
,_.. kopa. l'abt daha ene! oma 
sarar veremiyecek bir :bale aob71m-

Godord, eli, oJUiwı içine yerlet.. 
tirdi.. Uma, tapı etrafını çantasm
clan ~ beJU bir madde ve 
kurumue otlarla avadı. 

GbıU odadan çıktıktan sonra. 
hepsi ommlarmdan bir ytlk kalk
mış gibi hafiflediler. OUver derin 
bir nefes aldı ft titredi. 

Godard: - G&-dtlğtlmtıs şeyle.. 
rin ne kadar dehşet verici olduğunu 
ancak §imdi farkedebiliyonım. dedi. 

Oliver: - Bunlan dtltUnmemeğt 
tercih edJyonmı. diye mınldandı. 
Of, ne mDthiş, ne iğrenç koku idi o! 
Ve garip-bir vey söyllyeyim mi? bu 
koku bana yabancı gelmiyordu. Ha. 
va bununla dolu ... 

- Vazgeçin dostum, bu kadan 
da fazla. Bu sabah epey şeyler be
cerdik. Yeter artık. 

Luna genç adama tasdik eder 
mahiyette baktı. Fakat Ollyer S11.B· 

ınadı: 

:e " ... 

• 
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llırlum, ci açık arttırması yapıl~iı ..;e ın _ Ek~iltme 18-3---8&91ıuibine raırtbyan pu.adesi aiina hiaa.-
. Okuyan: Halftık Recai. arttınna bedeli ~dlr 0 ·~u~ ları:ada yazıh 88atlerde )[aı.ataşta tiin tubemizin alım komisye>nunda 

19.- .Ajan8, meteoroloji bal>er ınetin yttzde ye~1' beti n.Iesi ,...W.eıkar. 
1ut, ziraat bonııaın (fiyat)· 

20
·
15 ıtaWiııd• mtlfterlsı namına ri- ıv _ tıntnaaeler ı.er gii• söatl l'eçen fUbeden paratıııı olarak ab.. 

"-80. O.nnen (Yasan: ProsJ>er iera blmaeaiı abi halde sona 

X...._), T.erceme ve radyofonik tıramD taaJtltttdtl .,akf 1•ı:::et~ nun:·_ ı...ıam.rm eUiltme ~tayin ectiteu trttn ve satte yüzde 'l.I 
._taj; (Ekrem 'Reıfld) T891D ~ sen arttırma (ti) ,an m • ..._...n.., pvenme para.larlyle blrUtde mezk6r komiqone t"elmelMi ilAn oJaall1'. 
--.da kaçak orJreatra J. Bfsetin temdit olunarak 4 4 9S;, ~ıu- '"1081"" 
~•an parça ~alacaktır. ne teac111f eden ah .Onö &:Jlll ea- * 

ıı.ıı Xemleht saat •Yaft - tte dalrnatM• ten kıbmeaılı 1-
b 8 nd kft CiDaJ• lliktan Muhaınmeıı B. % 7,1 Jlıtlıam fıa.hvnAt K. Nukut onıaın kinci atık arttırması a mez r • Beheri Tutuı ~i:naiı 

...._at) 21.21 J.:olldor CHalk mtl- ---' menkul hfs!1188fni en çok arfr. 

.,,., y• .... n· e-:r•• lcl kt Sa Una it. Lira Kr. Ur.a Kr. 11111'1'" eclebfva.tı. H. B. une.e ' tıran ttstıtnde bıra aea ır. -
Kllt8f Teeer) 22.- Haftalık peatt btı peşin para fJedfr. Arttırmaya Kereste 
lllMım. 22.80.24 lltlsik, opera ar- ,trmek tsttyenler mukadder lrıy - Beyaz çul 
plan, ( eaz~) son ajans ve metten atrhfa ~JranJan bJMeye .,,llfl baih' 

1209 112 - - ln987 - 1899 ()8 
116000 adet- 70 3::JOS3 - 2477 48 

"ldlosu" ''takriben" 
!50000 metre- 15,5 S8760 - 2906 21S 

15 
15,15 

H 7armli program. mftsldp tıynretfn yft!!d4ı yedf ba- Dftz beyaz 
pk nlsbetinde pey akçecııi veya kanaviçe 

.... ile ... Dair_, mflH hfr bankanın .ıemi:d :e:- ı _ Şartnameler· -ve numuneleri mueibinee yuk.a.rıda vazıh mal~ 
Topkapı )ıarictnde =: ttıbonu vermeleri iktıza e e~. a - zeme a.yn ayı·ı kapalı .zaı'f t suliyle satın almaeaktır. · 

.. oturan Selim imi ~ pJa Jarı ~pu "',·cmkelri;teJ sadb!!.: maıı.~an il - Jlttbammea ..._.e-J.terurJ• muva~ tem ••tJarı !usalaml4& 

.... AJılmtir so'Jıafıo P Git fpo'te.tr a aca ıraı- a ı5..... a - . ;..+ı 
• • Amele Tmof Jfellmılt kadarların irtifak hakkı !'labi'ple- göstenlm.l\'Wr. 
~ -~, ... n ... faJ 'balnu"ke1t llUC ttsttı L...'-'J ve hwmsfyle m - Ekailtme 27 - 2 - 939 tar~frıe rutlıy:&ı pazartesi günü JUaa.-
- .....- U'C' rinin bu ~ arım . M . ki 
--.... -...m. . 1... d f vuku bulaeak Jarında yazılı saatlerde Kab&tafta Levazım ve ilbaya.a.t şubeıt1nde r------ f ııız ve ma.vaua a r • 

--·~ 

Vefat 

ta 'hi nandan itibaren alım komisyonunda ya.pılacakhr. 
iddialarını ,;: d rakı mtl14bite- ıv _Kereste ~am8"i 260 kuruş bey.az çul şartname& 185 ku.· 
<20

' gftn ~kt n ~at'' · e bildir. ru' kanaviçe ,artnameei de 194 kuruş bed-el mnkabilinde her &'ftn s&. 
teriyle ~~ e Aakrfe mhızld baki~ .zD •e .. en fll'beden ve bmir Bafmödürlflğ'Dnden alınabilir. meleri )aµmvll". s a e y 

sfdllerfle ubit otmıyanlar atıf V - Ebfltmeye gfmıek i8tiyen1erin mfthftrlö tekli/ mktupluw 
tapa Jlnf t>•Y~•"ından har~ Jruunl Tesaik ile ytwJe 7,6 &1tfenme parası makbuzlannı veya banka = n ıı~z'ktr pyri menbıltln temiırat m•ktubuno ihtiva edecek lapalı zarflarını ihale saatlerinden 
.ısı:;· dofan 'blrikmhıt bilclmle birer eaat evveline kadar yakanda adı ~ komisyon bafkanhfına 

:..,. ı:=ıeıJefly.eti Ue dellltiye makboz mukabfHn .. yenneleıi olin olunur. "826" 

nsmf -~laya aft olmak üzere •- 1t 
bedeltnc1en 18tff• olunm. (20) aut •lktan lıfuham. JlomW T. Ek.altın• 

l1' -u'- alnf tavf• MdeH ah~ıya men B. 
MJl~AV Lira~ 
.ttt1r. ~ .... 

Mesktr .. :r---·- • - U ÇJyJ ll-H •!& IOOO lrtlo 875 -
fa _. .. ı,..ts llell Kattruh otomatUI 

Mezldlr ,.yr1menkul maha l»uktll l adet 700 --
(IS) numarayı almaktadır. ;•P Kilot pıaaıtalo• 11 takım 
ft' muhtacı tamir vasiyette r. K ket ll " &48 -

~emin kat: 1Ca1'Jdan girlldfkte X:put 11 ,. ıı •ı ıa,so 

LlraK. 

18 11 14 

•t IO 11 

~ent.o d3fell bfr metha!:e;:t Çizme köeeJe 11 ,, 

olup t,'bu mahalde göm d l>frfn- ı _ Yulc:anda cine -.~ mt:ırtan yazılı 0 3" 'kalem malzeme 1.1artna'l'M 
tftp ve metbalin karşrdı~ ~. -kıJ- ve mevcut nftmuneleri mucibince ayn ayn e.Jrsfltmeye konmuştur. 

*'8P bir me ıyeDıc ..... • • 
el kata a b rdJvenin al- n - :Muhammen bedellerıvle muvakkat temınatlan hiza1armda 
makta oldutu ve u :e olduğu ve psteriJmıftir. 
tında bodrum mevc b h eye bir m - Eksiltme S ~939 tarifıine rutbyan Cuma rönü hfzalarm
methalfn "aimdan al ç yine se- da yazılı saatlerde Kabataşta Jrain levazım ye mDbavaat ~ndeld 

il çıkılmakta o np ı aktır 
tftpU e ed k pm olan bfr ahm komisyonunda 1apı ac . 

MÜCEVHER SATIŞI 
latanbuJ Emni1et Sandıp Müdürlüğünden : 

.... ..,AWt 
a.ı..inelmlı U... 

271/1 118/MT I0811 P.-. Namu lir~ roza Hpe 11 
271/S • • • Bir Na putantif 15 
2'11/1 • .. • Bir Na& ybtlk 11 

1'1411 mı• ........ oı.- Bir PJl'luta J'ldk ,. 
1'1419 • • • ·-.... • "' • 20 
174.18 • • • 1 • ,, • 10 
1'14/t • • • } • • • 10 
174/1 • ::, • l • " • ıa 
2141• • • • • • • ı• 

n'" •i • • nar .... ~·•ıs ıa 
21411 • • • ,. •• .. • 
1'14/t • • • H ., .. • 

274/10 • " • • el•uh ... ,.... ,. 
274/ll .. ' • Bir rou panta.tlf 10 
2'4/12 • - • Bır altın .bile~ 14 
274/lS • 9' • :Bir albn kol19 8 
274/14 • • • Bir aıtuı 119 5 

2'71/l 11'1 /lf.I naıı .... • l'O~ iine 
2'TfS 2 ., " " Bir ~fft roza kipe 
275/ 8 " 11 11 Bir rou 79dk 
275 4 " " " Bir altın aaat 

------------------------------·~~~---------· 271/1 987/162 "811 a.tV• Blrfift rosa kOpe 
271/1 • " " BU roza 7ldk 
271/1 
278/4 
276 5 
276 i 
2'16 7 
276/8 

277/ 1 
t'7'7 il 

• 
• 
• 
" .. 
N 

987/2f'I 
• 

. .. .. .. 
.. 111 

" .. ., .. 
Miti Kom Olma .. .. 

.. • " 

• mr altın kordon 
mraJtınbiled11: 
':hbsıelınuh. 

--~-------------------------------- ______ _..,. 988/14'1 ııaıa .... ._. :mr roaa ıa-278 

279/1 
27912 
279/8 

280/l 
IS0/2 
280 s 

280 4 

!80 6 

280 6 

281 

286 

------------ _;..... ________ _ 
118/lü lllOI ""'"" Bir tfft roa ldlpe 

,. "' ,. Bir altın kue ,, 

918/111 
" 
H 

.. 
" 

t38Jlü 

tsa ı.ta 

,, .. 
11'191 Ce•U. .. . .. .. 

,. 

• "· 
Pi t 

.. • .. 

.. ,. .. 
" .. ., 

(iki t8'l Joll) 
.8fr tJtt ro.u ıa.,. 1 

CBir ht yok bir tqı mta) 
lffr T'GS& ffn• 1 
(4 ıatı yok) 

Bfr altın y1lztlk 1 

17088 .ADJ• Bir pıtla:lit.aıı kol aatl 60 1 
~~~~~------~ 
14111 Bam Bir fitt roa kipe M 

dkita,Pobaa) ~ ......... --~....._~--·~----.;,,_...._ ____ ~...;;:_ 
290 1 ...,. 
290/2 
290 3 

., 

., 

Nnt MslLaS.Jın 

,. ... 
111 .. 

•flft,....Hpe 
Ultr~-h••> 
ar roa yttaak . .. . 
C.Birtaf79ık) 

2901 4 ,,.. ,. • •lös nmlra} İllet l!! f 
290 1 " .. .. .......... ..., .. f 
290 6 " • ., ınr altın ıaat rli' 
290 '1 " it N N .. H .. 

290 8 .,. " 11 Jtir a.ltnt konton N 
~---" ____ ,, ___ .. ____ .. " ,. ~-

_29_2 __ m _ _ . ı_ı_1 ___ ..., ___ ._ ... ____ • __ rou ___ t_.ıc __ \af~ 
48'4' ....,_ • clft ......... kipe ıt 807 1 988 61' 

(VNlaaı nobaa) 
Wl/t ,. • .. • fit& Jlll'la•ta•.... .. 
80"1 /I " " • Bir roza fnciH kolye ae 
807 / .( • " • Bir '1ft rou. 7a.ka dlCr ili 1 
8-0'1/ 5 " " 111 Bir altın lncfli!•ilnlt 1 
307 • H ,, W ' ... lluulık &ilmi .. 

Yukarıda ielmleıri ruıtı t»orflwlar 1an•ıta olu b<qlanm f>os 
nedi mucibine& öclememif .ıclal:tarmdan h02 ırumaralı .kanun 1ll 

i Kora Yeni~hlrli Mebmed Ali 
\ Akov:ınm refikası ve lstaooPI E
' lektrik iş~!ri umum m'lidürltlğtt me-

mfn katin bab~ ~; aodanın ma.- ıv _ Şartnameler her gftn sözü geçen şu beden paraus olaralı 
oda vardır. Ve ğd:dflerf gözük - alınabilecefl sibi nümaneler de gorUlebflir. latanbul Berberler Cemiyeti~en J 
tarı d~ktıl1!tlşftbfabarlı muhtacı fJa- tstekJfle.rin eksiltme- için tayin ediJen atin ve ıaatte % 7,6 l'fi-

ne w&re •er biri hakkında b .. lıpa ....., U.~le ..,...... •1'11 a 
Atıf& §akanlmıftır. RebfBlerin ne ohlalu ve heaap ve taldp doqa 
rehin te,hir numaralan her 'borçtan1111 lam! hizasında l'Gsterllmift:lr. 
Rehhaler 1 ınart 931 tarihine kMlu Catalotlandt. Sandık Wnaaı ffln• 
ki camek&nda W,lılr edildilfnden iıtiyenler l'GrebfJirler Rehinlerin açtk 
arttırması 8 mart 919 tariMne mlaacllf Pl'fUll.ba aOntı sandık tarafın 
dan 1 tanbul BeJectfyeef m...ı dahlmde (Sandal bedeAtenfnde) yapı 
eaktır. BoJ1lar"" relm ı."'1mt4a 8)'l'I a:m flln mahiyetfnde olmai 
wlborçlular ile ahalarm ........... laabnl..t tembt ednnaek here llllt 
olunur. (1081) _ + •• :J 

hm Hnisl imiri mühendis Hftae
~Jin 5-m Akova ile BOyükdere 
ldbıit faıbrfka11 nıildilrü milhen

, dili! Must~f~ Besim Ak-0va'nın vıalf
u!eierf ve. Tıl: Kakillt~sı Joçentleıin
den Doktor Besim TaThanm halan 
8&Jan 

MiHRiMAH AKOVA 
l.? tn!At $119 tr.rı-:dnd• rallıaetl rah
-.na lrtvutmuftm' 

Bu.Unkü li taba oumartnf 
nnu cel'\Ue8f Kıadıköyde Bahan· 

· re caddeslnde ı 08 ~umaralı ev.in-
4611 saat on buçukta kah!ırılarak 
lbotör ile Sirkeciye nakledilecek 
Ye Beyazıd camfinde öğle namazı 
iılnıar&k Edirnekapı şehi+Iiğine 
~edilec.ktir • .Allah nhmet ey· 

Cl~ ~ rJca olu .. 
Dar.. ~) 

" 

kte ve uU Cemiyettmizin 9S811'ma ald Jı.abat n muamel&tuwı tetld'd ft ı.. 
me ttedfr venme paralariyle bfrlikUJ mezkftr komisyona ırelmeleri ilan olunur yeti hazıranın ibraa ...dn 14-l__.,

9 
~ J~tbnada ekıteriyet teinin 

mir O::~ katr Zemin kattan mer- <94
o) dilmeditinden ~ 1t...a tıtan.t J1 1 tl9 ab dntl .-ı 11 ten 11 

J~~~~"~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ek~u ~~ k~ ~t m~~~ ~~~ 
clive:.~ısında ufak bir taras fek- ise ikmal edilmemiş vaziyettedir. vel en yükaek teklifte bulunan kim. tından k~ a..n.:ıa ~ ıııfea olunur. 

=~ ~~dnm~ıttn~ B~e•~bri~~~a~- ~&~~~~~~~~~~===~=-=™~=~=~===========~•==~• ı':n:nt.o d~şeli ve etrafında demir bet eden kısmı duvarla muhat ol- razı olsa ona, olmazsa veya hulu- lstanbul Bakkallar Ye Miiata~emini emaiwe : 
~ hk aıeveuttur. Sofanın et- .duğu ve sokağa açılır kapusu mev mmazsa (11) gün müddetle tekrar • = bfrf bftyftk Ye lldsf kftçftk cuttur. •rttırmaya ~ıkanlarat en çok art- tinden ı 
I t. osere a~ odı l>fr hel& ve bu Me•ll••• Binanın umumlm• tıran tlstthıde bırakılır'" W tLale _...... ~ ~ maatalidamtm NIZl1>'etlııtn amam!_. ..... 

: ~~~ ,.nmcla mutbah olara.k saham (89) metre munl>baı olup araauıdaki fark ve ••n g1n1_. i- ıo a ... tm6-..d• tDıtlawafı illa ed.11- liUJL.mda *...,.. ,,. 
~ilandan k~k bfr mahallf mn- bundan bahçe Jmmı (80) metre çin yüzde betten heaap e>lunauk 1 t..ı olm~ ll-\.-8af ~ gthıGne ınrablmlft• 
eut ()Jup bu odalarda• dGrt kapı murabbaı ve prfye kalan ıkısmı faiz ve diğer masarif aynca hük· Cemf,.e memub1anımı mesttr .anele ..cc U da ı• " .tadar la. 

e..t nma ha.kan odalardan U- binadır Bahçe içinde bir kuyu ı:me hacet kalmamakıızm memari- .. ıtanbul BelediJ• et~ ~O Mo. lı :Jımaıl O.t/91kı> "'9wlanaati (> 

~ye ı:..bet edeni 1ı1171lk olııp ba ınevcut ve bina alışap Y• muhtaeı yelimizce eski alıcıdan tahail olunur. ııal;vetımız ldno -.Jnolndıo ~ 1'ıd g' rV ... .-bu!llDDI 1lıııiı 
oda il'1 zeterlrs 10k•tm• liakan tamir ve ~inde elektrik teaisatı . Daha fazla maınmat ~lmak fs.. ll&ıı olunur. 

oda ,ahnıçlıdır. . :mevcuttur. tiyenler 18-2-939 tarihinden itJ- RlJZNAJılB: llP--••ı ıJM w ... ~ .. Alla W ldll9 
Bahçe 1nsmı• Binanın fiahçe Gavrimenlml :tendfsfne ihale olu- haren 988/2346 saJl)ı doayaama 

ktsmllld• mv&ai olarak fllve e- nan ktmse derhal verilen mtlhlet f. mtiracaatla icabeden malflmat ve beyetinb ibraaı. t89 ....m meui t--1• M1Plrınıd.a mbaıb_. "~-
dilen ctr metre 11aanbbabk bir çfııde parayı vermeue ihale karan izahatı almış ve öfremnif olacak- li1 mukaner.at~-- m"mm tqa ........ i ... ~ .. Pili • 
Ulth•l vardır 1rJ bu mahallin bal- feabofmı&l'Ü lrendllindlll ,,,_ lan illa Qlwauı. "\ den aeçilmeli. 
cl9di1m ,.mmq ,. an lnatmtm 



~•rf•: • 

......................................... , 
Herkesin Üzerinde İttifak 

Ettiği Bir Hakikat: 
Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 

Kullanmak 
Şart ile 

R DYOLIN 
Dişlerinizi terte

miz, bembeyaz ve sap 
sağ1aın yapar. Ona 
Jİrminci asir kimya
mua harikalarindau 
biridir, denilebilir • 
Kokusu güzel, lezzeti 
hoş, mikroplara kup 
tesiı:i ~Zde yüzdür., 

•• .q.,. IMr ~ io.ra .mıau-e• 

Kutlana:iılar, dişlerini en ucuz, 
şeraitle sigorta ettirmiş sayllırlar. 

YAPI iŞLERi ILANI 
Nafıa V ekiletinden : 
t - Ebiıtmere konulaa it: .Artbn. H111nık Fauıt.i ilfMf kı•m 

Jnş.aat ve cle\'.trik te~bchr. 

K.eqü bedeli 181701 Ura 91 kuljftur. 
ı - Ebiltme 2 - 1 - 989 pertembe ,rttııU ıaat 18 da N'atrıa. Vek&leti 

t• ~leri ek:-;iltme komİ!if'OıliU oclaaınd.a kapah sarf ualiyl• yapıla
tıııktu'~ 

a - Eksiltme 9artnameıri H bu~ mfiteferrf evrak 39 lil'& 19 ku
ru bedel mukabilinde yapı ifleri umum mi1df1rlüğQnden ahnabilir. 

.( - Ekailb:neye girebilmek için isteklilerin 35098 lir.a 16 kuruflok 
lnnakkat teminat nrmeleri Ye Nafia Velrlletinden alınmı.t ehliyet 
t csi.ka ı ı-östenneleri llzımdır. 

Bu vesika için eksiltrnenia yapılacağı ıctindeu en az sekiz giin 
evvel bİı' isti<k ile iateklilerin Nafia Veklletine mllracaatlan ve lı
lıdı:ılarına buna benzer bir i' y:ıptıklarına n bu İJJİ başarabileceklerini 

ıı •min edecek vesika iliştirmeleri muktezidir Bu müddet zarfında 

,_ooika talobinde bulunmıyanlar eksiltmeye giremiyeceklerdir. 

6 - !stelcliler mektuplarını iha e günü olan 2-3-939 perşembe 
~unü saat 16 e kadar eksiLtme komi~yonu rei!ıliğine makbuz mukabi
Hnde teslim edeceklerdir. 

Post-.da olacak ıecikmeler kabul edilmez. (917) 

, SÜMER BANK ' 

Birleşik Pamuk İpliği .ve Dokuma 
Fabrikaları Müessesesinden: 
Pamuk İpliği Satışı : 

ayseri beı. fabrikası malı 12 No. Paketi · 415 kmılf 
16 • • 4 o • 

a1illi basma fabrikası " :· 24 • • . 580 • 

Ereğli bez fabrikası ,, 24 ·• • · S80 • 
Yalnız Ereğli b :::z Fabrikasında: 

10 Balyalık •İparişler için 
ıs 
2S 
50 

.. .. 
" " " ,, .. 

Piatlar la fabrikada tealina ,artiyle satılmaktadır. 

575 
570 
565 

560 

iplik müatıehllderiaia yahni a yazılı falwikata,.. &'Öftderecek

leri bedelleri mukabilinde ihtiyaçtan n iabetinde iplik aiparİ.fi 
...-ebt1ecekleri •• 24 numar.dan mce ve muhtelif makaatlara 

,.arı,.abilecek pamuk iplifi müstehliklerinin de ihtiyaçlarını yine 
•7D• ..,.tla rla ,.a lnJZ Er.ili fabrikuına aiparit edebilecekleri ilan 
olunar. 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden : 
Sarayburnu .t numaralı ambar<\ bulunan 5724 sayılı mezat kağı

dında H/Hatay markalı bili numaralı 23 sandıkta gayri safi sıkleti 375 
ldlo atn"lığında 46 lira değeıtinde portakal 20-2-939 günilnde saat 

11 buçukta Sirkecide Reşadiye caddesindeki gümrük satış .salonunda 

1649 sayılı kanun geregince aktarmaya satılacaktır. İsteklilerden % 
~ edi buçuk p ey akçesi makbuziyle maliye unvan tezkeresi aranır. 

( :1067" 

IstanbuJ Belediyesi ilanları 

T&N 11A8AH 18 ŞUBAT 1939 

"Zevcim Gözlerine Mühim Bir Tavsi e 
inanamıyordu " 8 0 . R . .., 

vo ıo ya' daha gene; aş, ış ve omatızma agrı arına 
görUndUIUmU N ) • ..,, k. J ..,, 
snrıuyordu. ez e, grıp ~e sogu a gın ıgına 

Karıı tesirini en çabulc güsteren en mühim ve k•t' i ilaç 

INeoküri ~ • 

işte Böylece 
Meftun Olmuştu 
lıevcim.: (Bu adeta bil· harika.• 

istunbul Uc· inci ic•J'1l ~lenutrhı. I 
t(1mdan : 

Zabuliıı 1''raııçe~ı o ist-0uuw akı- , 
cağın.dan dolayı haczedilip satı"na 
karar verilmis olan ''e tamamına i.i.ç 
yeminli ehli vukuf tarafından ikibin 
yüz yirmi lira kıymet tııkdir edilmiş 

&;,. aö7lemnelrteıı kendiıi;ini alamı· bulunan gayri ınenkulüıı cm biss:;e 
Jmda. Ancak: tk.i ay kadıu· oluyor. itibarile bir hiss~i açık arttırma 
Alnımda~ gözlerle ağzımın etrafm· ile sablmasw.a. kat'ıll' verilmiş oldu
da bur~uldarım Tardır. F:ilhaki. (undan evsafı aşaiıda. yazılıdır : 
b Jqun da epeyce il~ Bu Şöyleki: 

btttln dOlltla af _ . 111.yii.kde.rede .Büyükdeı e cadde. 
cGa nm ~ ft yu sin.de eski 2e5 yt!lli 278 ııumar alı 

Kiralı ' Kapalı Yüzm 
ve Gazino 

Çocuk Esirgeme Kurumundan : 

avuzu 

Çocuk J<;~iı'genıe Kurumu ta.rafından inşa ett[r!lmiş oLan ~o
cuk sarayı caddesinde sus sinema binast altındaki k:ıı)ah yuzme 
havuzu gazino ve müştemila.tı b~t işten aıılar tı&liploı arasında açık 
artturn:~ suretiyle kiraya verilecektir. lhal.v3i 28 ~hat !l:.9 aalı 
güna. /j&a.t 1li de Çocuk Esirgeme Kurumu Genel meı·kezind.e ya. 
_pılacakt.u·. Görmek ve ~eraiti öğrenmek istiyeulerin kurum he
sap işleri direktörlüğüne mtiracaat etmeler i. (1013) mupk tenimi VA INı· genç kmnk1 ahşap gazino ve otel, zemini k1smen ı 

~~~~r~~~i~~~ ~~~R~~~~d-li~-------------------------~ ~r. Her &qam yatmaz: bir taslık olup birinci ka.l-ta bir sofa lstanbul Ünivcrsi es A. t 
dan evvel cildin. 11nsmru oıa.n penbe ü.ç oda bir bela. ve merdiven ba~ın
nmktıeki. Tokalon kremini kullaı'ıı.. da bir dolap oluıl ıılektıik ve su te-

aisalı mevcuttur . .Bahçe kısmında 
t'l.Dl. Tedtibinde Viyana üuivermte- bir hela, buradn tt>zgah ve bUfe 

• -omisyonundan : 
Mulııammen 

Bedeli Teminab 
Lira K.r. Lira Kr. 

ihale tarihi YG 

saati. Yapılacak it: 

sinin meghur bir· profesörö tarafın- mahalli vardır. Deniz cepheaı.inde ah. 
daa k~ ve (Bt~~ol) t&bit· edilen pp kazıklnr füı:erine mfütsses \'e et~ 
cuip ve kıymetli gençlik cevheri rafı cameki.nlı ve üzeri .galvaniz< 
vard11'. GUndtislet· için, b&yaz renk. saçlı döşemeli ahpp 'bit tar-...a nı.e11-

K dııt ve doiunı kliniği 

madeni eşya.sı 
Göz kliniği madeni eşyası 
Kulak boğaz ve bur\ltl 

15299.&5 1141.(7 
6%95.60 472.20 

3-J:.-93~ cuma saat ti 
1- 3- 939 " ,~ 15.ı 

teld Tok:alou kremini kullanırım. cuttur. kliniği madeni eşyası 
Tedavi kliniği 

., ,, ti 
CUdt b&yul:.Ltır ve yumuptır. Ve 

'büti.ia siyah benleri ~iderir ve açık 

DMSameleri ilkl~tırır. 

---• Dr. Ihsan Sami --• 
Öksürük Şurubu 

Okaörtık Ye 1tefes darlığı, 
boğmaca ve kızamık öksü
rükleri için pek tesirli ilaç~ 

hr. Herk~s kullanabilir. 

Zay~ Ruhsatnameler 
Sthhat ve İçtimai Muavenet Ve

ki.letiniıı 10 ' 63 ve 29/ 6/ 929 tarihli 
Ovomaltine ve 10 64 numara ve 
29/ 6 / 929 tarihli Formitrol adlı ınüs 
tahzarl&rın ruhsatnameleri vaktile 
vekilleri bulunan Pervanides ve Ha
zapis nıücs:ıcse-.i namına verilmiş 

ve tarafh• ı·ından hıfzedilmekte iken 
işbu müessesenin tasfiyesi esnasın. 
da zayi olmuf,!lur. Bu kere vekaletini 
haiz olduğum için işbu müstahzar
lann ruhsatnameleri yeniden namı
ma çıkaracağımdan zayi olan yuka. 
nda tarih ve numaralan yazılı 
mUst.a.hzarlar ı·uhsatnamelerinin 

hilkmii kııılma<lığı ilan olunur. 

Esbabı Matlubu Davet: 
2 hwi llaa 

Müddeti hitam bulmuş olma
sına binaen umum şürekanın itti
fakiy1a t~scil ve ilan sure~yle ha
li ta~f'iyeye vazedilmiş bulunan 
(Türk Kitabçt1ık Lim ited ) şirketi

nin dainleri şfr.kette.ki rnatlfihat ve 
hukukunu alelu~ul isbat ve kayıt 
ettirmek üzere şirketin tasfiye mer
kezi bulunıan 1~tanbulda Ankara 
cadde3inde İkdam Yurdu .altında 
kain 42 nmaralı mağazada tasf'ye 

memurluğumuza iı,bu ilinın birer 
hafta fasıla ile 3 üncü dP.fa n<>ın·i 
tarihinden itibaren bir sene zarfın

da müracatları Hlzumu kanunu ti
caretin 445 inci maddesi ahkAmına 
tevfikan ilin olunur. 

Hali Ta..qfiyede bulunan (Tlirk 
Kitabçılığı Limited Şirketi) Tasfi
ye heyeti. 

- - - ·-------
Fatih Sulh 3 üncü Hukuk Ha

kimliğinden: 

Hududu: 
Bir tarafı Karabetin berber dük 

kinı, haleu Şirketi Hayriye arsası 
tariki baJO ve bir t:..raf ı lehi derya 
ve tarafı rabii Büyilkdere caddı:;giyle 
muhathr. 

Sahasl: 
1ki yüz on altı metre mw·abbaı

dır. Bundan yetmiş üç metre mu
rabbaı mueakkaf kısmıdır. Bundan 
maada yüz beş metre murabbaı de. 
uiz kenarından etrafı camekin ve 
üzeri aaç ödiilU tarasadır . 

Yukarı''· '" · ''" t ve sah~st 
.,<ıterileu gayri menkulün on hisse 

itibarile bı .. : ıc arttırma 

ya konulmuş olduğunda.n 22 13 939 
tarihine müsadif çarşamba günü sa
at 14: den 16 ya kadar dairede birin· 
ci artırmruıı icra -edilecektir. Artır
ma bedeli kıymeti muhammenenln 
7Vi5 ni bulduğu takdirde müşteri 
üzerinde bırakılacaktır. Aksi takdir 
de en son artıranın taahhüdü baki 
kalmak üzere arttırma on beş gün 
mi.iddetlo temdit edilerek 6/ !/939 
tarihine müsadif perşembe günü 

madent e~yası 11244.- 843.30 " " 16.80 

1 - Yukarıda göaterilen kliniklere yaptırılacak madeni eşya ayrı 
ayn karşılığında yazılı muhammen bedelle kapalı zarfla eksiltmeTe 
konulmuştur. 

2 - fste''liler şartname, liat.e ve malzeme nümunelerini het· riln 
rektörHlkte torebilfrler. 

3 - Zarflar ihale günü saat l' de mnkbuz mukı.bili rektörlüğe 

verilecektir. 

4 - 2490 sayıll kanunda. yazılı vesikadan başk. eu az 150 yatak
lı bir hastahanenin bu gibi madeni eşyAilını iyi bir suretle yaptıfına 
dair vesikaların da zarf içerisine konulmıas.t ldzımdır. 7C. 

Jatanbul Asliye 4 ünci.i Hukuf 
Mahkemesinden: 

Soiya Raptopolos vekili tara 
fındnn Fenerde Abdi 'SU başı ma 
hallMinde sadrazam Ali p.aşa cad. 
dcHinde 88 No. lı evde oturan P~ 
lek..;ini aleyhine 938/ 1983 No. ile 
açılan alacak davasından dolayı 

Minas Polikanidi!'lden (733) lira 
tahsil etmAdiğine dair teklif edilen. 
yemini ifia için müddealeyh iline1l 
yapılan tebliğat üzerine gelmemiş 
olduğundan yeminden kaçınmış ve 
bu husucıa milteallik vakıanın sa
bit olmuı, aayılma~ına karar veril
mi" olduP:undan yukarıda i~a.ret ~ 
lunan kar!lrın müddealeyhe eski
ııi ~ihi ilanen tebliiine ve Jcendisi
a e bu husus için sekiz gün mühlet 
verilm esine ve bu müddet içind~ 

arzuhal ile yemin &decej'ini beyan 
ederek mahkemenin talik olduğu 
günde gelib yemini yapabileceğine 
l'e yine gelmediği h~lde yemindfJll 
kaçmı, olduğuna ve yemin edeceği 
vak'amn sabit olmuş sayılacağına 

~ dair verilmiş olan kaııarın katileşe-

ve masarife dair olan iddialarım ' rek ona göre esas bakında hüküm 
evrakı müsbitelerile birlikte ilin ta- verileceğinin teblii varakasına der 
rihinden itibaren nihayet 20 gün c&diJmeıdne ve muhakemenin 27-
za.rfında birlikte dairemize bildir- 2-939 ronn saat 15 e talikine ka-
meleri lazımdır. Aksi takdirde hak. rar verilmiş olduğundan bermu-
ları tapu sicilli ile ~abit olmıyanla.r cibi brar müddealeyhin illndan 

bed r · ı d h iti'baren sekiz gün içinde arzuhal 

~:,~alırl:;~ı~:ı::a~:~ı:rgi~ te:· uı·c~ı·R MSLANrıc ne mahkemeye müracaat etmesi•• 

\J 
ve yazılı gilnde dahi mahkemeye 

viriye, tanzi!iye ve de-llalive resmir 
d Ut ırt bel d" rU gelerek yemini ifa etmediği tak-

v:~ıfmica::i 
1 

bed~i ıy:uu::~d;,~ IJiOL AV o LMAMl'TIJ) ! ::r~:n.v:1~~1ı:;.m sabit addedilece-
tenzil olunur. 20 senelik vakıf icR ~ H 1 .J K 
resi tavizi müşteriye aittir. Daha ~ • l~'TIYATROLA~~~I 
~~~;/9~a)!~~~nd:~m~~ba~~ye:~e; WmNNNVWNVN~·~ "VNNNY\~NM 
kesin görebilmesi için dairede açık • /) ;' TURAN TtYATROSU 

l,ç,11'2 fJl& Buglliı saat 15 de Talebeye Mülkiye müfettişi iken İspir ka
zasının teftişinde beş ay evvel ve

fat eden ve terekesine mahkeme -
mizce vaziyet olunan Kemal Ergi
nin tarihi ilandan itibaren alacak ••••·-~---==-~ 

Gece saat 20,30 da umuma 
Ertuğrul Sadi Tek ve arkadaşları 

HAMLET 7 perde 1 tablo. 
(Se) atela revUs ü büyük varyete 
Çinlilerin harikulade numaraları 

Fiyatlarda znm yoktur. ve borçluların ınbir ay ve iddiayı 

veraset edenlerinin üç ay içinde 

mahkememize müracaatları ilan o
lunur. 

Çaker Yazaroğlu 
..... ~ ..... ~..,..,.

* Ilalk opereti 
Bu akşam 9 da 
ESIU IIAIUAM ESKi TAS 

1m ......................................... . ZAYt 
Üsküdar orta okulundan aldı. 

Gümrük komisyoncusu 
Galata, Ziraat Bankası 

karşıa1nrla Çana kçıh han No. 34.3~ 
Tele o n : 35, 9 · * CEMAL SAHiR Belediye yardım cemiyetinin 12 şubat 939 tarihinde ilan edilen se

nelik kongre içtimaına i~nın gelmeme~i hasebiyle 4 mart 939 gününe 

rastl~an cumartesi g i\nU saat 11 de umumi meclis aalonunda tekrar 

aMecWeceti ilin ohıaur. (JL)_ (1019) 

ğım tasdiknameyi zayi ettim. Yeni- .. ••-.ı••••••mmm"."' 
sini çıkaracağımdan eakisinllı hük
mü yoktur. 

AhclWbrba 1'Urkoifıı 

Kadıköy, Bakırköy, Yedikule, 
Betiklat gİnemalarmda 

Esas kadrosiyle 
AŞKIN GÖZ Y A.ŞLA1U 


