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f Milli Şef Ankara Halk8vinde 11 Etrüsk'ün Sür'ati 
Altı Mil imiş 

. 

SB.r' at Tecrübelerinde Akıntıyı Sökemediği 
Düşüyormuş 

CUmhur Relalmlz lemet lnlnU Evvelki gln Ça11k•pd• lmbul 
rttalmlWlnd• davetlller •n•nn 

İçin Az Daha Sahile 

Denizbank Kadrosunda 100 den 
Fazla Memur Açıkta Kalıyor 

Suvat ve Sus 
Vapurlarmm Hali 

20 111bat pazartesi günkü nUaha· 
mızda (Etrllsk) vapuru sipariş edi
lirken yapılan mukavelede geminin 
leler atiratıı:un ( 12) ıriil azami sil. 

An:kara: .u (A~ .A.) _ 'Bugtın tün çal1'1ft&laıra dair ayn l&1rt aual- rinin ehemm.iyet n tlTiyettlae ,..m ratm iae (13.2'5) mil olarak tayin ve 
Cumhurreisimiz Milli Şef İ811let ln- ler .ııormut ve Halkwlerini btr kat bir delil dabe. vernüşlerdir. teablt edilmit olduğunu, inşaat ta. 
önü Halkevlerinin 7 inci yıldönümü daha baş.anlı ve yararlı 1apmaık l8lılET INöNVNmf TE&EKKtmtt :::ı:~ dzaman(~~~~~ılan sttrat 
dolayısiyle açılan sergileri görmek Ankara, 21 (A.A..) - Riyaseti enn e .1111.n&D&) Un (il) 

için gereken tedbirler Oze.rindeki CUmhur KAtibi VmumlliM ... den: milden fazla yapamadJğıııı, bunun 
ve halkevlerinin genel çallf1Jlalan- · ö J-4·J rdfr •-

be 
dilfilncelenai ı Y ~ e • 'D'-"·evle..; .. ; ...... 1 ..aKnttm• m"-a- tlzerine V&P\mlll pervaneleriniıı de-

nı lirten izerleri ineele?IKk ÜZ8• .Df.UA u&-.- ;JM \.MI U UM Halkevleriniıı Te Ankva Hal- --ı......ıuı8 yurdun her tarafmdan fiştirildiğiııi buna rağmen mulu.ve. 
re Ankara Halkevini tereflendir- -u;, .. mişlerdir. kevinin oabfmalanndan memnun temiz duygu ve temennileri havi tel lede azami sürat& hiçbir zaman elde 

He.lkevlerine milletçe l'öateri _ kaldıtını belirten milli şef, evde cnf1ar alan reisicllmhur tam.et tnö- edilememlş olduğunu Yazmıt ve bu 
len alika ve twlerin çaJltnı&Jana- bir .,.at kadaı:.ourmllf, bO~Hal- ntt teşe.kJdtrler4ljp ve HaJkevi men- işi tetkik eden komisyon tarafından 
da.ki yeni verim üzerinde dikkat kevciJ.ere bir ıkat daha tevk vere- 11Uplarma iyi bqanlaıo h.akkmdakl :iktisat Veklletine verilmiş olan ra· 
ve husasiyetle duran milU tef ve- cek yakın al&kaaıııı ve tevecc~hö- tanennilerinln ibllğm& Anadolu a. porun. aynen neşrinin efk&.n umu• 
rilen izahatı alaka ile dinlemi.f bU- DO bezletmek ıuretiyle Hallcevle- jaıuımı memur etmilJerdir. miyenin tenevvürü bakımından pek 

/ 
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rBalkan Antantı Konse- ---(Soiiiliii•u_.?.r_~----~-) -~~----~b~ir !!!!!!!iivap.._..uru~n-ba~'lD~d·~'fi ~~t Xi~--1~SZ~·-Belediye 
· lşlarinde 

llfdiyet 
vi Bugün Sona Eriyor Tütün Limited Şirketinde 

Yazan: Hüseyin Cahid YALÇIN 

1 atanbulun türlü türlü meee
leleri araaında bir de et 

___ ar sı!lil< oksa ... 
Şirket Müdürü Bay Naciye 

Niçin işten El Çektirildi? 
Dünkü nüshamızda "İki mühim ı ftHHllllHO:l::=.-:::11ıı;ı:-.:::1111:::r.a:::::c:e::-.1ı:=:::m=::==:aU. 

yolsuz iş" başlığı altında intişar G H • • 1 ::ı:ı::·;m~~ r~~:ı::ıo~:~~:~ i:: en ç . ı r ıstı y a n ar 
1pağıdıaki tav?ihnameyi aldık: Cemı·yetı·nı·n· Bu·_· dçesı· "Muhterem gazetenizin 21 şu-
bat 939 günlü ve 287 sayılı nüsha
sında (iki mühim yolsuz iş) serlev-

· meaeleai, babadan oiula miraa ka
lır sibi, kim bilir ne zamandanbe
ri deıram ediP duruyor. Eier yeD'İ 
Beledi,.e Reiaimiz Muhterem Lütfi 
Kınlarm azinı ve ciddiyetine, kabi
liyetine timdiye kadarki miifahe· 
delerimizle emniyet geti~em~ ol_ 

eaydık bu bahae temaa etmeyi çok 
fayduız bulurduk. Fakat realite
leri cHrmekten çekinmiyen, cöate
rİf iptilUma dÜfmİJ'en bir bele
diye reiainden çok hayırlı itler bek
lemeğe hakkımız olduiu için dert
lerimizden biri hakkında biraz 
lıaabihal etmekte hiç bir mahzur 
tu:a ....... etmedik. 

hası altında görülen yazı tavzihe LJ 
muhtaç bulunmaktadır. Şöyleki: ner 

Türk Tütün Limited Şirketi A
merikaya değil, Kanada piyMası -
na tütün satmıştır. Sattığı tütün 

Vasıl 
Kapatılıyor ? 

Geçen aene ete naıık k-0ndu. 
Mesele büyük fatıa.fat ile gazeteler-
41e alkı.,landı. Beyanatlar yapıldı, 
müjdeler verildi: Hayat uczulu-
7.ordu ! Biz gazetecilerin çok fena 
l>ir Adetimiz vardır. En ıonra söy
lenecek llkırdıyı hazan en evvel 
ıöyleriz. İttihaz edilen tedbirler 
hakikaten semere vermi~ de et ~-

Yanan BqYeldli ye Hariciye aazırı General Metaksa• 

cuzlıamış gibi daha ilk günde se-
Btlknt, 21 (Hususi) ....... BaJkap yaparak mesaisine devam etmiştir. 

vindik ve İstanbullul:ırı adeta bir antantı konseyi bu gUn öfleden ev. öğleden sonraki toplantı saat 19 za 

ıaadete kavuşmu(! telakki ederek •v•e•l•v•e•öğ-led..-e.n .. so_nra ... liiıbirir-iliiilt.o111p•lan-b_· __ ii!ô!!!!!!(!l!!Si!!!on!lii!u!!!il!!!!!3•iın'!!!!' i!!lc;!!!!ü!!!!!aamıiiiyi!!!fa,...dl!iai!il)• 
tebrik ettik. 

Şükrü Saraçoğlu ile 
Mühim Bir Mülikat 

Fakat. maatteessüf ftiraf etme· 
lidir ki, da.ha ilk gününden itiba
ren bu et naı1a bir falso te,kil et
ti. Kasap dükklnlannda et bulun
mamağa başladı. Bulunan dUkkln
larda da istediğiniz parçalan bula
mamağa lbıaşladınız. Sığır etine 

::ı:0~~:~:1ı.~:~:~=":!'u1: Hariciye Vekili Bir Fransız oazetec isi ne Dedi ki: 
telif fiyatlarla ve narkın Oç dört "I k nderun meaelealnde oyalama ve uzat. 
misline satıyorlardı. Kıaaap dttkk&- • 8 hal yokt!Llr Ben bu meaelenln nihai 
ıunda bazan koyun eti bulamazdı- maya m~eavl esin• çalıtb§ım kadar, bunun 
nız, hazan koyunun filan nevini ==~etle ki"-• oımıyarak doaU11k ve aaml-
bulamazdınız. Elinizde paar, il• ıntve~·~ r:..ınd• bltlrllm•••nl latlyonum. " 
kıntı çekerdiniz ve eti de ucuza a- 1 

• 

lamazdınız. Eski vaziyete bir zalı-
11 

Paha~ çı.kan Parlsuar gazet. 
m.eı ve zorluk inzimam etmifti. mu bır~rlnden B. Berteran Dö 

H .n.__ • Cah"cl y .. r rıN Juvnel ahiren ""' k. . . _,... ı ,....._. . 4e ıbir tetkik a. ur ıye ve Suny&-
(Soau 3 tiaci •a7fada) seyahati yap.mıt. ba-

.zı devlet .adamlariyle millantıar 
l)".avarak, gazetesine enteresa.n 
.. ~rtajlar göndermişti. 

roı~ .. f d ) (Sonu 3 üncu aay amız a 

de 360.000 kilodan ibarettir. Bu 
tütünleri, Kanadadan Amf'ri kan 
kumpanyalannın satın aldığı, do
layısiyle bu kumpanyaların bu se-; 
ne piya!\amızdan tütün ıalmadıkları 
iddiası varid değildir. Amerika
lılar her sene olduğu gibi bu sene 
de Ege piyasasından 15.000.000 ki
lo tütün almışlardır. A111erJkan 
ıkumpanyalan Samsun - Bafra gibi 
diğer mıntakalarda da mübayaa -
larına hararetle devam etmektedir 
ler. 

(Sonu 3 üncil sayfada) 

Mebusluğa Layık 
Olmak lcin Hangi 
Vasıflara Malik 
olmak Lazımdır? 

--0--

Bu çok şayanı dikkat 
yazımızı yaran sütunla
rı .,uzda okuyacaksınız. 

nadolulu saf gençler Y. M. C. A. nın 
tuzağına neden ve nasıl düşerler ? 

Genç Hıristiyanl&r cemiyetinin bir kampa:1da toplaclıit 
ufacık çocuklardan bir grup 

. Alemd~=.k~h: Y. M. c. A. I 
bınasının uzerınde kocaman bir yaf. 
ta mevcuttur. Yaftanm üzerinde ce 
miyetin meşgul olduğu şeyler yan 
1 d r. Onları birlikte okuyalım~ 

Lisan, ticaret, muhtelif dersler, 
konferans, kütüphane, pansiyon, 
lokanta, jimnastik, tenis, kamp, 

temsil, oyun, gezmeler .• 
Progrannnın hututu esasiyesiııl 

gösteren bu cedvelden yalnız lisan 
dersleri vermek için hükfunetten 
resmi müsaadeleri vardır. Esaı;en 
buraya devam etmek suretile ne ll· 
san öğrenmek kabildir, . ne de tica. 
ret dersi. TürkiyedP Y. M. c. A. mn. 

lisan kurslarına devam etmek sure-

(Sonu 3 üncG aayfadaJ 



Sayfa: 2 

Tefrika No 9 Yazan ı M. SIEIR 
Okuyuculanmız 

Saklandığım yerde İşin 
Sonunu Bekliyordum 

T oros Treninde 
Bir Kaçakçı 
Yakalandı 

Gümrük muhafaza tqkilatı me. 
murları Haydarpa§a ifitasyonunda 
garip bir kaçakçı yakalamışlardır. 
Toros eJaıproslnden inen Mecit is
minde birinin vaziyetinden iUphe. 
lenen memurlar bu yolcunun üstiln· 
de ve bavulları arasında arama 
y&pmağa ltizum görmüşlerdir. Bu
Jlun üzerine yapılan a.raştırmado. 

Mecidin ceket ve kaputunun astar
ları ve bavulunun mukavvalan ara. 
smda kaçak kuma§ ve daha b&@ka 

!bazı ~ab bulmu~lardır. 

Oiynr ki ı 
Ehemmi mUhlmme tercih 

Dün matbamıza Eyüp ve Edir· 
•U.apı yolcularından iki zat ~ 
lerek bize 'öyle derd y.uıdılar: 

Rıhtımında Tersine 
Sandalın Altında Bir 

Kız Kulesi 
Çevrilmiş 

Bucuk Saat 

"Birkaç gün evvelki gaaet. 
lerde İstanbul yollarından tazıla
nnın tamir edileceği ve bu tamir 
edilecek yolların isimlerini okur
ken bunların arasında Eyilpte.ki 
"Çömle:kçiler,, yolunu görünce 
dotrusu ~hayretler içinde kaldık. 
Filvaki .'Çömlekçiler,, Y<>lu Eyüp 
muhitinin en berbat, en geçilmu 
yolu de~ildir. Eyübiln en belli baş 
lı &nll yolu olan (Aknrçeşm& - E
-dirnekapı) yoludur ve bu yol cid
den berbat ~e feci bir haldedir. 
(Akarç~me - Edirnekapı) yolu i

• Kadar Kaldım 
Burada fenerlerin denize akseden 
titrek ve uzun ı§lğı ile bacruundan 
fıekıran kara dumanlan ap açık gö· 
rlinüyor ve makinesinin takırdılan 
JŞitillyordu. Kız kulesine yirmi met
J"e kadar yaklaşml§tık. Vapurun kL 
mlr sesli düdüğü iki defa çalındı, 
ardı sıra da magafonla tiz bir eeJJ 
uzadı: 

- Kayumıık Kenara gel. 
Kara tehlikenin uğul'S\lz setti 

gelmişti. Nerede iee korkunç eli de 
uzanacak, yakamıza hemen hemen 
sanlacaktı. Sen bır hareketle, aya~ 
pnın altlndaki basamak tahtüına 
bağlı olan balon ipini ç6zdiım ve 
Mahmuchın yuına s.1çradım. Arka. 
la§larıma 8()zle, işaretle yapılması 

ıerekli olan şeyleri anlattım. ~ehli. 
te karşısında Sağır Mahmudun ze
klaı işlemeğe ~lamıftı. Kayığımız 
b kulesine yamanırken llemen, 
6irbirine bağlı olan balonlar.ı bir U· 

tunu bileğime sardığım ip kanga
lüe beraber denize koyuvermittim. 
Balonlar, içindeki tabancaların a-

tırlığı ile tabii denize batmış, kum
ıerın uzerine ytttmıştı. Ben ~ vakit 
'eçirmeden bir kedi çevikliğile ku
leye atladım. Rıhtımın taşları üze. 
rine boylu boyuna uzandım. Sürü. 
be sürüne ilerliyerek bileğimde sarı
lı olan ipi kenar halkalardan birine 
bagladım ve balonları sağladım. Ar· 
tık kendimi saklamaktan başka ya· 
pacak iş kalmamı!Jb. Rıhtımın üze· 
ıınde tertıine çevrilmiş olarak durah 
kulenin küçilk sahdalı bana güzel 
bir sığınak olmuştu. Altına girip şin 
ıniş, gözlerimi de kayığımızın ilerle
diği iskele istikametine dikmiştim. j 

Kayığımız iki dakika sonra tipi 
arasında kaybolmuştu. Görülmek 
tutulmak tehlikeleri o an için kal. 
mamıştı. Sandalın P.ltında işin sonu· 
nu bekliyor, tabii heyecan içinde tir I 
J.ir titriyordum. Bu vazıyette tam 
bir bucuk saat kaldım. Arbk saba:h 
yakınlamış, fırtına da biraz kalmış 
tı. Fakat karlıipa 18.pa yağıyordu. 
Olup bitenden, arkadaşların ba§ına 
gelenlerden tabii habeıim yoktu. A. 
radan böyle saatler geçtiği halde 
ıorUnmemeleri, haber göndermeme 
leri, ve hele hır işaret olsun verme
oıeleri b<.-ni fena nalde tasalandır
mıştı. 

Kaçakçı tevkif edilerek eeyala.r· 
liyordu. Bu vaziyette kalmak lıakf&. hı. birlikte 'Osktidar adliyesine gön 
nı yaktu. Hemen soyundum., bir derilımiştfr. 
don bir gömlek denize atıldım. İki ""'-vvv-vvv-..,..,,.......,..,,.,,..."""~"""..,,...,v-v""""" 
dakika sonra Orfanosun çapa zinci· 
rine tutunmuştum. Bağırmak sureti. 
le yardım istemek imklnını da gör
meyince, sinclrin baklalanna tutwıa 
basa vapura çıktını. Aksiliğe be,.. 

lnnız Jd güvertede kimseler yoktu. 
Seren direğinin kaooalarmda asılı 
iki kangal ipi kapınca denile abl· 
dmı. Balonların ağırlığı \lzer.inde 
demirlı gibi gerile gerile sallanan 
sanda.Hı açıldım. girdim. lpleri birbi 
riM w bir ueunu da dümen demirin 
den çıkardığım baloll ipine bağladım 
~keti sırt.una geçirdim ve kürek. 
lere yapıştım. ArUk eellmeti bul. 
mu Or(anos Wpw-ltQUR bordasını 
tutDlu§tum. 

Sandalııı ~e titriyordum. Va· 
cueuma yap11an Yat gamqırlar i. 
liklerimi doaduruyor, <kmarlarım

daki kuı durduruyordu. Adeti e
cel ile pençeleşiyordum. Eğer taliin 
tabit bir ihtiyaç için vapurun kü· 
peştesiı.e g-öftderdiğl bir Ml.yfa o aa 
da imdadıma yetişm~ydi, hiç !iÜp. 
lte yok sandalın içinde doH.cak, Ka· 
katı kalacaktım. 

Hayatımı borçlandığım bu tay. 
fanın uzattığı halat ile sandalı va
pura bağladım ikinci bir halat ile 
evvelA. elbiselerimi sonra <la beni 
yukarı çeken kurtancımı minnetle 
kucakladım. Yalnız tutulmak değil 
donmak tehlikesinden de kurtulmuş. 
tum. Titriyerek indiğim kazan da
iresinde kurunup ısındıktan biraz 
da kendimi topladıktan sonra yine 
güverteye çıktım. Başloetromonun 
verdiği iki kuvvetli tayfanın yardım 
ları ile balonları güverteye aldım. 
İçlerindeki silihlan, başımın ucun. l 
da çırpınmaktan öıUJen, terllyen 
İranlı tüccara teslim ettim. 

MAHKJ~ERDE : 

Şayanı dikkat bir vaka çin yıllardanberi gazetelerin yaz
Beyoğlundaki antika mağazala· madıklan kalmadı. Vaziyet bu 

rından birinde garip bir hı~zlık merkezde iken Eyüp belediyesi
V&kası olmuştur: nin böyle bel1bat bir halde bulu

Ekrem imninde gen~ bir doktor nan bir ana yolu ihmal edip de 
Ahdinin antika eşyalar saWan dWt. "Çömlekçiler yolu,, denilen dör
kanını& gklerelc elinde kıy- düncii, beşinci derecede ehemrni
nıetli bir (Hançer) bulunduğunu yeti haiz bir yolu tamire kalk~ -
11öylemi1 ve bunu 1ı>atmak istediğini rnası doğru mudur acaba? Lazım 
bildirmiştir. gelenlerin bu nokta~ a nazarı dik

Mağaza sahibi ile çırakları (han· katini çekmenizi çok rica ederiz.,. 
çer) i itina ile muayene ederlerken y EN I SABAH - Sayııı 
ve seyyahlarla meşgul olurlarkeu Lutfi Kırdarın dört elle sarıldığı 
genç doktor kasanın y~nıııa )•ak- temizlik ve ümııan faaliyeti görü
Ja§Jnış ve ağzı açık duıan kasanın ]üyor 1ci semerelerini vermeğe baş 
kapağını iterek (1!'500) lira parayı lamışbr ve "Çömlekçi yolu,, nun 
gizlice almıştır. berbat bir halde bulunduğu yu

Biraz sonra pazarlıkta uyuşula- kardaki izahattan da anlaşılıyor. 
mamış ve Ekrem dilkkindan çıkıp Binaenaleyh bu yolun tamir edil
gitmiştir. me.qi şayanı şükrandır. Aııcak biz 

Dükkan sahibi neden sonra AA. bu semtin .ana yolu olan (Akar 
diseyi anlamış ve hemen vakayı po- çeşme _ Edirnel<apı) yolunun da 
Hse haber vermiştir. Ekremin dUk. tamir edilecek yollar arasrna Jca
kindan çık1Jktan sonra bir otom o· tılmasını faal belediye reisimiz
bil ile Be.~iktaşa gittiği ve para boz- den dileyeceğiz ki bu suretle hem 
durduğu anlaşılarak ertesi gUn ya. iki bozuk yol tamir olunmuş hem 
kalanmıştır. Ekrem, hemen Beyoğ- de herke+; memnun edilmis ola
lu sulh ceza hakimliğine verilerek caktır. 

tevkif edilmi§ ve öğleden sonra da --------------ı 
~t~7:~!.mnddeıumumiliğine gönde. Serbest Mebus 

Suçlu genç, ınüddeiumumilikte · N d. o N 
\•e sulh ceza hakımliğindcki isticva- amze ' r 1 uman 
bında hiç bir şey söylememiş, dal. • 

gın ve yorgun bir vaziyette sükfıtta Hak k 1 n da 8 i r ı ti raz 
ısrar ebniAtir. 

Bunun iivRrine kendisinin ( bbbı 
adltde muayenesi karurlaştırılm1"
tır. 

Dr. Naum Numnnın Süryanice
maati namına meb'us namzetliğini 
koyduğu sayın gazetenizin 18 2 39 
tarıhli nüshasında ilan edilmekte 
dir. 

Muayyen ve dolgun bir maaşı 
ol~ genç doktorun bu suçu nic;iu 
işlediği merak edilmekte \ e kendisi

Bir saat sonra, Salacık iskele. nin (Kleptomani} hastalığına müp. 
&indeki balıkçı kahvesinde, suçsuz teli olması .muhtemel görUlmekte-

Derhal arıı:etmeliyiz ki: Bu te
~bbüs tamamen şahsidir. 

Dr. Naum Numanın cemaatimiz 
bir insan huzur ~ emniyeti ile, bir dl namına mebus çıkarılması karan 
aandalyeye kurulmuş kahvemi içi-~ n hattl mülAhazası V1aJd ve mey-
yorduın. Fırtınanın ieeiz bıraktığı VDA.Y.ET.rE: cut olmadığı gibi eRasen kilisenin 
balıkçılardan, bizim ııebze kayığını hukukuna zararh hareketlerde bu-
çevirip arıyan ve sonunda hayal su. lnzıbat komisyonu lunduğu cihetle tazminat ile mah

kum olmuş, ev eşyası bile haczen k:utuna uğrayaıı reji memurlarının BugUn viliyette inzibat komis. 
satılmak Uzere bulunmuş olan bir rüIUnçlU hiklyeeile sandalının çalı!'& yonu toplanacakbr. Bu toplantıya . . . . . 

d ~ 1.J~tu ti · "'dil 1 · ğl b" "h ferdın cemaatı temaıl salfıhıyetı ıgını sanan Kıı: kulesi bekçisinin ,uu n aıre mu r en ve a e ı ı -
tim 1 .. d .. rü umumi de iştirak 8 • mutasavver olmıyacağı, cemaatimiz lmımılara sawrdufu kilntrleıinl \ ~u u arasında ise lazım evsafı haiz ve 

dinliyordum ve tabif tahmin edersi- dece tir. naRıyesi pik başka zevat bulunabi-
ııiz ki, kazandığım muvaffakiyetirı HAARlFl'E : leceği gibi ekalliyet haklanndan ba-
cebime girecek san liraların verdiği h iJe beyanatında ortaya sUrdOğü 
gurur ve neşe ile de oturduğum yer- Maaarif Şurasına iddianın cemaatimizce hiç bir za. 
de kıs kıs gülüyor, bekçi ile ~akala· hazırlık man mevzuu bahsolmadığını ve ol. 
ıarak ~eniyordum. mıyacağını ve çünkii biz SUryani 

:Waarlf Şürasına gönderilecek cemaati yeni Türkfyenin medeni ve 
olan kat'i ııızname Uzerinde sanat modem kanunlarını kafi görerek 
okulu direktörleri dUn de İstanbul ekallıyet hakla nndan çoktan fera 
aanat mektebinde toplanarak gö- g t <>tmi Türk yurddnşları kitlesim 
l'ÜfJlleler yapmışlal'dır. te kıl etmekte bulunduğumuzu ale. 

Gündüzden Markaladığım Orfa· 
JllOtö vapurunun Kız kulesine birkaç 
yUz metre uzaklığında ve tam akın. 
tı üzerinde demirli bulunduğunu bi. 
ltyordum. Böyle miskin miskin dur
maktan ise altuıa sığındığım sandal 
lle işe girişmeği daha uygun bul. 

dum. Sandalı sürdüm, kulenin Sa-ı (De~amı Yar) 

n.y burnu istikametine bakan tara· =============:::ıc 
tına getirdim. Balonların bağlı oldu-
tu uzun ipek ucunu, dümen demiri. 
ne sıkıca bağladığım sandalı denize 
indirdim. İçine girdim. Küreklere 
asılıyor, akıntının kuvvetile, Orta
nos vapurunun bulunduğu istikame
te doğru, bir toı pito gibi kayıyor. 
dum. Fakat, biraz sonra deni7.e at
lıoaım ip kangalı sağıla sağıla n1ha· 
yete gelmiş, denizin dibinde batan 
balonların ağırlığı küçük sandalı 
durdurmu§tu. Sabah karanlığı ve 
kar devam ettiği için pek görülmek 
tehlikesi Yoktu. Kürekleri bıraktım. 
ipin ucuna yapıştım. Asılıyor, ası
Jıyordum. Fakat, ağır balonlan bu. 
lunduğum yere doğru Bürüyüp çek. 
mek bir tilrlli milmkUn olamıyordu. 
Ben asıldıkça, demir üzerinde ma-
nevra yapan gemilerde olduğu gibi, 
eandal balonlara doğru geri geri gi· 
diyordu. Terslik katmerleşmişti. 
Ortalık a~ dınlanmağa yUz tutmuştu. 
Bulundugunı noktadan elli metre i· 
luimde demirli bulunan Or!onoe 
vapuru gorünUyor, Salacık iskele
ahıdekl tskenderun vapuru da seçi. 

,. 

lnglllz Gener•ll yann 
t•hrlmlze gellyor 1 

Müdürler hazırladıkları nızna. nen beyan ve temin <'deriz. 
meyi yakında maarif mUdfirlüğUne ı~tanbul Sliryanfüadim Patrik V. 
vereceklerdir. Maarif mildilrlUğU CEin~AtIJ ööUTçV 
~~ 

Btr kaç gUn evvel eehrimize ge
lecefinf yazdığmuz İngiliz Harbiye 
Nezareti İstihbarat eubesf §efi mu
avini Korgeııeral F. Baumont Nas. 
bit yann &ehrimbe gelecektir. bUt~ raporları~ birli.~e bunla~ da BELEDIYF.J>E : 

ı :Maarif VekA.letıne gondereccktir. 

1//11 ____ ;;;;~.-.-.-.. -... Kartal mendireği inşa Yeni belediye bütçesi 
Belediye muhasebe müdürlüğtı 

yeni sene belediye bUtçesini hazır. 
lamıştır. 

T A K V I M ediliyor 
22 Şubat 1939 Çanamba 

Hicri ı 2 Muhaınm 1358 

ll...t ı ' ş • b • t 13S4 

ICa•m: 107 

Oıa. ı 12.28 - W..u • nt29 
>Jqaaı 17,Sl - Yaw • 19,21 

lauAk ıS,07 

Deniz ticaret mUdUıiüğünUn 
Kartalda yaptıracağı mendirek içiu 

hazırlanmakta olan projeler niha. 
yetlenmiştlr. Mendireğin bıiaatıne. 

ı ı yakında başlanacak ve 10,000 lira 

Belediye varidatına. göre hazır
Janan bUtçe geçen seneye nazaran, 
biraz daha fazlalık arzetmektedir. 

sarfedilecektir. Kat'i rakkamlar tebarüz etmı~ 
lnşaatın ima bir samanda biti- olmakla beraber, bUkfımetln beledi. 

ıilebilmesi için icap eden her ttirlU 
tedbirler aluımıştır. Mendirek ya
pıldıktan sonra Kartal '\le yanında. 

1ti Pendik ve Maltepe lskelelerile 

yeye bu sene yap cağı yardım he. 
nUz tamamile belli olmadığından 

fimdilik gizli tutulmaktadır, Vali 
va belediye reı ı doktor LQtfi Kır· 

karşı sahil arasında yapılmakta o· dann Ankaradan dönüşünde ilan 
il lan sebze nakliyatı kolayla aook ve edilecektir Yeni butçc meclisin nl-
11 balıkçılığıDllllm inkişai1 yolunda. san devresinde mlizakere edlle<ıek. 

~-•••••••••••~ mUhim bir adım at1ıl~ı~ olacaktır, U.. 

Tahkikat Yurtla 
Değil Talebe İle 
Alakadar 

DUDkU sayımızda bu sUtunda 
gıkan yazı hakkında Kocaeli vila· 
yeti 1stanbu1 talebe yurdu müdür. 
ıuğUnden gelen tavzihi aynen aaa
ğıya dercettik. 

Müdüriyetin tavzilıinde yurda 
1unit vilayetinden bir mUfetti§ gel. 
diği, fakat gelen milfetti§ln yurd 
idare i§lerini değil yurdun disiplini· 
ne muhalif harekette bulunan tale. 
belerin hareketlerini t.eftiş ettiği ve 
bu da sabit görUlerek suçlulann 
~ye edildikleri bildirilmektedir. 

Filvaki dün yaptıpmız tahkika tr 
ta, bu meseleyi gazetemizin bu iı. 
lere bakan muhabirine ihbar eden 
şahsın maalesef yurdda suçlu hare
ketlerinden dolayı cezalandınlmış 

bulunan talebe olduğu ve mumailey_ 
. hin meseleyi iğlik için muhabirimi· 
mı tahkikatını başka noktaya ima_ 
le etmek istedlği anlaşılmıştır. 

Daima hak ve hakikatin müda 
fii olan guetemlı: hldisenin mahi 
yetı hakkında efk!r.ı umumiyeyi hı 
§ kilde tenvir ederken bu rnliesE; 
senin ve onun başında bulunanlarır 
temiz·~lcrini görmekle de büyUk .bı 
sevinç duyduğunu ilive etmeyi 
bir borç bilir. 

YENt SABAH GAZETESi 
MtlDVRLtlOUNE 

Muteber gazetenizin 21 şubat 
tarihli nıishaaının ikinci sayfasının 
üçUncU slitununda bir talebe yur. 
duııda tahkikat serlevhası altında 

neşrettiğiniz yazıda mevzuu babset-

22 ŞURA T t 939 

Balkan konseyi müza
kerelerine başlarken 
Bükreşte toplanan konseyin mü. 

zakerelerine ba§ladığı, Balkan pak· 
tının dört azasını temsil eden dev
let adamlarının, bu siyasi birle§llle. 
nlıı sağlamhğını, idealini bütün Bal· 
kanlılara ve cihana ilan ettiği bir 
sırada ve yine pakt haricinde kal. 
masına rağmen mesul ve salilıiyet .. 
tar bir devlet adamının beyanatını 
unutarak, bir Bulgar gazetesindt 
çıkan bir yazı, bazı falsolu fikirler 
beyan ediyor. Bu yazının Bulgar ef
kArı umuıniyesini temsil ettiğini 

zannetmemekle ocraber, bunların 

ifade ettiği bası yanlışlıklan orta
dan kaldırmak ta llzımdır. 

tmr..aaını profesör Genof olarak 
koyan bu yazı sahibi BUkreş tap· 
lantısında mevzuu bahsedilecek iki 
meselenin yani, 

1) Bir Avrupa harbi vukuunda 
Balkan antantının 'tutacağı yol, 

2) Beynelmilel hadiselerin bu 
devletlerden birisini doğrudan doğ· 
nıya alakadar ettiği takdirde diğer. 
terinin alacakları tavır ve görüı 
birliğinin vaziyeti. 

Hakkındaki meselelerin hallcdi .. 
lemiyeceğini söylüyor ve sulh zama. 
nuıda görüş birliğinin mevcudiyetin 
den bahsetmenin kolay olduğı.muı 
fakat bunun tecrübe sahasında de· 
ği§ebileceğini, Balkan paktının Bul 
garistana kar§I olduğunu, küçük an
tant misalinin nazara alınmasını ve 
bu konferansın Avrupa politikasının 
umumt cereyanının gayet cUz'i bir 
kıymet ifade ettiğini de ilave et. 
mektedir. 

Herhangi bir kimse, Bulgar mu-tiğini~ Kocaeli fl'· Yurdu hususi bir .rln. b azıt ku 
d 1 ·1- t· mf b. ham ın u y annı o yunca. yur o mayıp vı aye ın res ır . . . w 

müessesesi olmasına ve dahili bir kendısının Balkanlı olmadıgı, Balkan 
· · ·· 'd dil kte lara has menfaatleri görmemiş hat· 

nızamnameye gore ı are e me • ta hisı tmemi bulunduğu ka~aatL 
bulunmasına nazaran keyfi hareket 

1 
• h ~ ed b: 

mev~uu bahsolamaz. Bilakis diğer n ız ar e ır. 

hususi yurdlardan pek farklı ola. Balkan paktı, her giln!tü haya.
rak talebe ::ııkı bir kontrol tahtında tın tevlit ettiği bir takım ufak v. 
bulunur. Bu disiplini hazmedeıniyeıı 
ve yolsuz harekette bulundukların· 
dan dolayı idareten tecziye edilmt 
lerinden muğber olan bazı talebenin 
iki yurd memuru hakkındaki isna
dat1armın pe dereceye kadar doğru 
olduğunun tahakkuk etmeden, hak 
laımda direktörlük tarafından mii-
samaha edildiğini bilfttahkik neşret. 
mek doğrt olmadığı_ gibi yapılan 
tahkikat neticesine göre yolsuzluk· 
!arın memurlar tarafından değil ni 
zamnarne hilifına hareket eden ta
lebeye ait olduğu neticesine varıldı 
ğının matbuat kanununun bahşet. 
tiği hakka müsteniden gazetenizin 
ayni sahife ve sütununda neşrini 
aaygılanmla rica ederim. 

Kocaeli tstanbul Talebe Yunhı 
Mtidürtt Namıl Atasoy 

Bartmda yapılan 
mavnalar 

Memleketlmlzia en fazla mavna 
n ~m..ıı gibi deniz nakliye vasıtn
lan yapa11 Bartlnda faaliyet son za. 
manJanJa artımştu. 

Millf şefimiz İsmet tnönü eeya. 
hatinde Bartınlıların dertlerini din 
lemiş ve bu sanayün memlekette tc. 
rakki etmesi için icap eden tedbir. 
lerin alınmasını emretmiştir. Bunun 
için Battına yalcın olan ormanlar
da mavna ve gemilerin omurgalan
m yapmağa yanyan iğıi ağaçların 
:kat'fyatına müsaade edilmiştir. Bu 
tekiJ.de hem ormanlar temizlenmiş 
olmakta, diğer taraftan da bu sana. 
yi günden gilne ilerlemekte ve bir 
de bu meyanda Bartpıda daha blı. 
yUk gemilerin inşa edilmesi için icap 
eden tetkiklerln de yapılmasına 
başlanacaktır. 

-·-MllAno s rglslnda 
Türkiye 

12 nisanda açılacak olnn Milano 
sergisinde Türkiye için de bir pa. 
vi~ on ayrılmıştır. 

Bu hususta (Türkofiıı) faaliye. 
te geçmiştir. 

10 gün devam edecek olan b ı 
aergide, eski eserlerle, antika t> • • 

ve her nevi mamru e~ya ve ihracat 
maddele.rimiı;ı t hir edilecektir. -·~ 
Bebek 1 tlnye yolunun 

teftişi 
Açılmakta olan Bbek-tstinye yo. 

lunu belc<lıye reis muavini Lutfı 
Aksoy dUn teftiş em iş, istimlak ve j 
inşaat İ!Jlerile meşgul olmuştur. 

her zaman hal sureti bulunacak ba. 
zı maddelerin üzerinde bulunan blr 
hakiki milesscsediı·. Ve öyle temel· 
siz, kuru bir politika fikri uğruna 
ve mesela Fransanın harp sonu mu. 
ahedeleıinin ortaya koyduğu vazi· 
yeti korumu§ '\ e kendisınin merkezi 
Avnıpadaki siyasetini idame ettir. 
mek için meydana getirdiği bir an
laşma ile, bu pakt hiç bir zaman 
mukayese edilemez. 

Balkan paktı, ruhunu, müşteıck 
bir kıt'ada yaşamanın verdiği his. 
lerden, tarihin seyrinde birbirlerile 
anlaşamamazlıktan mlltevellit ve 
harici tesir, entrika ve propaganda· 
ların \TÜcuda getirdiği acı derslerin 
verdiği tecrübelerden, sulh yolunda 
yUrüyerek her Balkanlı devletin 
kendi seciyelerine göre, Balkan çer· 
çevesi dahilinde kUltUr ve "iktisat 
hayatım inkişaf ettirmek gayelerin. 
den ibarettir. 

Burada amil olan esas, tarihl, 
coğrafi amiller, tabiate muğayir 

hareket etmeyı istemiyen bir hayat 
teraitidir. 

Ve bu sebeptendir kı Balkan 
paktı sağlam bir bi.\nye ifade etmek. 
tedir. 

Bundan başka, yine bu dört <lev 
letln kurduğu birlik, yine Balkanlı 
bir devlet olan Bulgaristana karşı 

mUteveccih değildil'. Ve olamaz. 
Zira böyle bir tarzı hareket, paktın 

bizzat ruhuna muhaliftir. Ve pakta 
duhul, buna iştirak etıni) en Balkan. 
h devletlere açıktır. Bu da oı tadaki 
bUsnU niyeti gösterir. 

Bn.lkan paktı sulh halinde oldu
ğu gıbı siyasi hayatın istikrnrsıı 
bir çok safahatında da imtihan ge .. 
çinni tir ve icabında, Balkan goril.. 

ışimün, mu terek menfaatlerinin ko
runm md tekr r mu\ affak" tle 
imtihan geçirecek bir mahiyettedir. 

Profesör Gonef, bu yazıyı ya. 
zarken bir tevesstl siyaseti takip et .. 

mek 1 tiyen devletlerin daima bırleş. 

m , menfatalerl müşterek bir kit. 
leyi, evvela içlennden vurarak, ayı· 
rar k emellerine vasıl olduklanıu 
unutmuş gibidir. 

Bnlk n p ktı bu gibi usullere e. 

hemınıyet verınlyen ve bilakis Av

rupa ileminde gö terdiğf tesanOd 

ve mOttefiklerini korumak husu un .. 
daki azmi ile sulh yolunda eğilm921 
bir lblde olarak durmaktadır. 

Dr. Reşad Saıay 
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22 ŞUBAT 1939 
Bayfa: • ~" ..., 

SPOR 
Beden Terbiyesi tstanbul Bölgesi 

Bisiklet Ajanhtimdaıı: 
1 - 1939 senesi teşvik yarışla

rı aşağıda yazılı gUnlerde ve mesa. 
feler üzerinden yapılacak ve sorı üç· 
yarışta en iyi puvan alan koşucular 
bölge birinci, ikinci ve ila olacaktır. 

lliarihlen-birNep~a~ ... 
Hıdivi Sabıkın kırdığı Pot 

Nevyork Sergisin 
Eşyalar Gönderildi 

2 - Puvanlar birinciye bir, i. 
kinciye iki ve devam edecektir. Ye
dinci yarış sonunda en iyi puvan 
alan seri ya~lar birincisi olacaktır. 

3 - Bölge birincisi ve ikincile. 
rine federasyon tarafından birer 
kupa hediye edilecektir. 

4 - 18 mayısta yapılacak tstan 
bul - Edirne - 1stanbul yarışına gir· 
mek için programda yazılı yarışlara 
iştirak ederek iyi netice almak şart: 
tır. 

Hünkô:r Hıdivi Sabık lsmailPaşanın 
Sözlerine Cok Müteessir Oldu 

' 
5 - Yanşlar muhalefeti hava 

dolayısile tehir edilemez. 
6 - tık y~nşlara ~irip te ara_ 

daki yanşlara heı hangi bir sebep· 
le girmiyenlere veya yarısiaı-a ilk 
yarışlardan sonra lı?tirak ederılerc

girmediği yarışa giren müsabıkla. 
rm adedinden biı' fazla puvan veri· 1 

leccktir. 
Program: 
26 şubat 25 Km. İki kilometı esi 

arızalı yolda, 5 mart 40 Km. 1ki ki
lometresi arızalı yolda, 12 mart 51) 
Km. Arızasız yolda, 19 mart 60 Km. 
26 mart 75 Km. 2 Nisan 100 Km. 
9 Nisan 125 I\:m. 16 nisan 150 Km. 
23 nisan 150 Km. 

Yarış yolları ayrıca bildirilecek
tir. 

Bisiklet teşprik 
Müsabakaları 

Beden Terbiyesi i ... tanbul Bölr,t>. 
ıi Bisiklet Aja,nlığınrian: 

1 - 1939 senesi bölge teşvik 
yarışı 26 şubat 1939 pazar günü ya
.pılacaktır. 

2 - Yan§ kolu Mecidiye köy
tstinye, Trabya . Mecidiyeköy ol. 
mak üzere 28 kilometredir. 

3 - Sabah saat tam dokuz bu· 
çukta Mecidiyeköy likör fabrikası 
önünden hareket edilecektir. 

4 - Yarışlara iştirak edecek 
idmancıların müseccel olmaları ve 
yarıştan evvel teşkilattan verilmiş 
ve bisiklet federasyonunun vizesini 
havi hüviyet cüzdanını ihraz ecme. 
ai l!zımdır. 

........................................... 
Gazi Osman (Paşa) merhum ı ~ 

Mabeyn Müşürü olduğu· için G&.bah. 5
1 

yazan : 1 
tan akşama kadar Yıldız saraym-

daki dairesinde oturur, cuma gün. : Semı·h Mu··mtaz s 1 
leri hünkarın arabasında Hamidiye İ 1 
camiine gider gelir, bayramlarda '----................................. ' 
saçak tutardı. Binaenaleyh saray\ (- Ben çok genç idim. Babam 
tP.~rifatmın başında bir mevkii beni tstanbula yolladı. Bebekte bir 
vardı. Konağı Beşiktaşta Serencc- yalı tutmuşlar, oraya indim. Bu ya
hey yokuşunun üstünde ve saraym hya mücavir olan büyük yalıda (Bu 
bahçe dıvarlarına mülasıktı. Bica- yalı şimdi Mısır sefarethanesidir ve 
renin yega.nc zevki ikindi ile akşam Bebcktedir) Sadrı sabık Büyük Ra. 
namazları arasında konağına gele- uf P~a otın uyor dediler. Bir de 
bilmek, bahçesinde meşgul olal':-tk kendilerini ziyarete gittim. Beni 
yine saı aya dönmek idi. Hala batı_ hfümü kabul ettiler. Babamı ve Mı. 
rıındadır: Bahçesindeki zevki çi- sırı ve Mısır hakkında bir çok şey
çcklerle çimenler idi ve bize y"olla. ler sordular. Ben gerçi çok gençtim. 
nmızı şaşmamamızı, çiçekleri ko- Fakat hükümdarlarla heınsohbet 

parmam::ımızı tenbih eder dururdu. olmııştum. Binaenaleyh büyüklerle 
Havanın pek müsait olmadığı konuşmağa alışmıştım amma bu 

vakitte iHe bahçenin köşkünde rıtu. Rauf Paşanın mehabeti beni hay
rur1 Fran sız,·a. bilen katibine Fran· ran ve lerzan etmişti. ·Emretti, bana 
sız ga~etelcrini okuturdu. çubuk getirtti, ısrar etti, içirtti ve 

Bir merakı da. evinin ıdan .. sHe o kadar taltif etti ki hala mesrur 
bizzat me~gul olmak olduğundan bu ve mübahiyim ! Zaman ne tuhaf şey 
gündüz<lcn çaldığı bır iki saat .?.&.r· dir efendim. Her şey başka bir şey 
fmda evinin k~hy:lsilc konuşmRğa oluyor ve değişiyor. Dikkat ediyo. 
vakit bulurdu. Bizi bahçede koştur- rum, şimdi nerede o Rauf paşalar? 
mak, ağa<;lara tı;. mandırmak, ata Bendenize çubuk filan getiren ağa
bindirtmek te hoşuna gidiyordu ola. lar heybetinde Sadrıazamlar göı·(' 
cak ki evine geldiği zamanlar iptid:ı. memekteyim) 
bizi arar, derslerimiz hakkında ma- Demesin -.ni? ! ! Sofra odası başı. 
lumat aldıktan sonra başka şeylere ma yıkıldı zannettim. Meta ·başını 
bakardı. döndü ve buram buram terledim. 

Geceleri ise (Yatsı) namazın. Fevkalft.de mahcup oldum. .1smail 
dan sonra evine gelirdi ve doğruca paşa hiç fütur etmedi. Hikayeyi 
hareme girerdi. Yatarken yemiş ye- derhal başka bir vadiye sıçrattı. 
mck mutadı olduğu için odasındaki JI'unuslu Hayrettin Paşa da arapça 
masanın üstü muhtelif yemişlerle 
dolu idi. Kendisi yatak odasının ya. 
nmdaki odada ailemizin erkan ve 
ef radiyle sohbet ederken benim de 
bir itiyadım vardı: Odadaki yemiş-

POLiSTE: 

Lokantada boğuşma 

• 88 IHI leri silip süpürmek! 
Dün gece Sirkecide Ankara cad. 

desinde 134 sayılı Ci.imhuriyet lo
kantasında garson Nııri oğlu Ah· 
met ile Manastırlı on yedi yaşların· 
da Zeker~a oğlu Kenan arasında 
müşteri ve iş yüzünden çıkan mü. 
nazaa ldeta bir boğuşma mahiyeti
ni almış ve her ikisi ellerine geçir. 
dikleri ekmek bıçaklarile yekdiğeri 
üzerine atılmışlardır. Neticede Ah. 
met Kenanı kamından ağır surette 
ve Kenan da Ahmetli sol kasığından 
hafif surette yaralamış ve her ikisi 
de berayi tedavi Cerrahpaşa has
tahanesine kaldırılmıştır. 

Kayak va Patinaj dUnya Merhum odasına girer girmez: 

,anpiyonaaı netlcelen~I - Bizim odaya yine bir kırmızı 
Zikopana, (Hususi') _ Burada sıçan girmiı;;! yalcalayınız, der, beni 

kolumdan tutarak: 
yapılan dünya kayak müsabakala. . 
rmda 18 kilometre yarışı 1 saat 5 - Fare mi sana benziyor, sen 
da. 30 sa. da Finlandiyalı Kurıkkala mi fareye benziyorsun, der, sıkardı 
uzun atlama müsabakasını 76,5 ve işte bu gecelerden birinde idi. Kü-
85 metre atlıyarak 224.7 puvanla çilk odada otururken bana bakarak 
Alman Jozef Bradl, kadınlar ara- (Yemişleri sonra beraber çalarız. 
sında iniş ve Slalam müsabakasın- Şimdi odaya gel de sen de hikayemi 

dinle) diyerek beni kollarının ara
da bayan Kronz, uzun mesafe ve 

.atlama mUsabakasında Alman ama sı~ıştırmıştı. Zira merhumun 
bir merakı da bizleri göz önünden 

Gustl Berauer dünya şampiyonu ol-
fazla ayırmamak, fazla yalnız bL 

muştur. 
PATtNAJ MUSABAKALARI rakmamak idi ve bir çok şeyleri 

bize de dinletmek, duyurmak hoşu-
Helsinski: Burada yapılan pati. na giderdi. 

Bir Hldlse 
Tarabya limanına bağlı tnglliz 

T oniuı a :1il yat tstanbula gitmekte 
iken kumluğa oturmuş ve Deniz-

bir şeyler söylüyordu. Bereket ver
sin yemeğin sonuna ermiştik. Ve 
bereket versin hünkar beni yine hu· 
ıura çağırdı da derhal .ha.ttl kah· 
veleri içmeksizin paşalar veda edip 
gittiler. Ben de mal bulmut muğribi 
gibi hünkarın dairesine doğru fır. 
ladım, koştum)- Okadar terlemişim 
ki hünkar merak etti: 

(- Sizi yemekten kaldırdım ga. 
liba, rahatsız mı ettim diye telaş 
etti. 

(- Bir şey yok, hayır mayır de· 
dim amma yakamı bırakmadı ve ıs
rar etti. Ben de hoşuma giden -zira 
paşalann hali çok gülünçtü. hem 
de beni hayli sıkan vakayı hünkara 
anlattım. Bir aralık şaka ettiğimi 
zannedecek kadar tereddüt göster. 
di. Nihayet kani oldu. HHnkar da 
mahcup oldu adeta: 

(- Bizim evimizde böyle yap
mamalıdır amma bir defa olmıış, 
ne yapalım) dedi ve üç beş kere va· 
kayı bana tekrar ettirdi de<likten 
ve odadakilerin kesik kesik •ma11eri
ne cevap verdikten sonra beni PlitT•· 
den çekerek: 

- Haydi Semih, fimdi kırmızı 

fare hangimiz evvel kapacağız dedi 
•e büyUk odaya doğni adeta ko~ 
muştuk. 

• • • 
Vaka ve hikayesi burada bitti. 

Sonraları marhum babamdan öğ. 
rendim. Sadrı esbak Sait paşa ile 
Hıdivi esbak tsmail paşanın araları 
şeker renk imiş! 

Bir Saatci 
Tevkif Edildi 

içki yUzUnden; kendisine 
tamire getirilen bUtUn 

saatierl satmı,ı 
Şehremininde saatçilik eden Sa· 

mı isminde biri polis Münif, Zehra, 
Zahide, Remzi ve Hüsnünün kendi 
sine ta.mir edilmek Uzere verdikleri 
saatleri yok ederek em.niyeti suiis
timal ettiğinden dün Sultanıa.hmed 
1 inci sulh ceza mahkemesine veril. 
miş ve tevkif olunmuştur. 

Sami: - (İçkiye mUptela oldum. 
Teesslirle bu saatleri satıp veya re
hine koyarak kendime para temin 
ettim! .. ) 

Demiştir. 
na.j dünya şampiyonasında Finlan. 
diyalı Birger birinci, Letonyalı Al
fons ikinci, Norveçli ŞareS' üçüncii 
olmuştur. 

••• k b. k"" . l b" . t ......... ,, ••••••••••••••••••••••• ·-····· zan ın ır romor orıy e ır zayıa 

ve hasara uğramadan kurtarılmış- Un hırsızı Hikayeyi aynen naklediyorum 
ve kamilen hatırımdadır: tır. llarbiye Süvari Binicilik okulu-

FUTBOL: 
Paris, (Hususi) - Yapılan en. 

ternasyonal karşılaşmalarda Prağ, 
Paris mubtelitleri maçı 1-1 beraber . 
Jikle neticelenmiş, Lil muhteliti Bu
dapeşte muh!elitini 2.1 yenmiştir. 

ARSENAL GALiP ! 
Londra, (Hususi) - Tekrarla. 

n~ kupa maçlarında Everston, Bir
mlnghamı 2-1, Arsenal, Çelzea'yı 

. ı.o yenmiştir. -. .-.. 
T ekirdağında yeni ordu 

Evi 
Tekirdağ, 20 ~ ~ .l ) - Sahil kc. 

narında yapılacak olan ordu evinin 
temel atma töreni dtln yapılmıştır. 
Merasimde Vali, memurlar ve biı
yilk bir halle kütlesi hazır buln!'
muş, General Kemal Balıkesir bir 
söylev vermiştir. 

Bugiin, dün gece kandilini teb_ 
rik etmek için bermutad odama ge
lenlerden sadrı esbak Etem paşa, 
sadrı sabık Sait paşa, esbak başve. 
kil Arifi ve Tunuslu Hayrettin pa
!i!alar Harbiye Nazırı sabıkı Dervilil 
paşa ile konuşurken Hıdivi esba.k 
İsmail paşa da geldi. Paşaları tam. 
madığını halinden anladım ve bir
birlerine takdim ettim. Bu vesileler. 
le gelenleri hünkara haber vermek 
kaide olduğundan ben de huzura 
girdim ve paşalara beni beklemele. 
rini rica ettim. Avdetimde hUnka· 
nn teşekklir ve F.elamını tebliğ et· 
tikten sonra kenılilerini yemeğe da· 
vet ettim. Yemek odrsına geçtik ve 
sofrada şundan bundan konuşmağa 
basladık Hıdivi esbak tsmail paşa 
bir şeyle qi..i.~ünUyor gibiydi ve nı. 
hayet ne dUşUndiiğünti söyledi. Ve 
bakın ne defli : 

Demlrlerl çalmı' 
Yedikulcde Devlet demiryolları 

atelyesinde yaptırılan binaya ait ve 
kesilmiş olan 48 adet demirleri bir 
çuval içine koyun götü .. mekte iken 
yakalanan ~aJh1kah1ardım R.ekir 
mahkemeye tevdi edilmiştir. 

Hırsızhk lddası 
Kumkapı f:oğanağa mahallesin-

de Cami sokak 34 numarada mu-
kim ve Beyazıd bakkaliye mağaza~ı 
ı:ahibi Hasan Sabri oğlu Eşref mU. 
raca.atla dükkfmının arka tarafın~ 
daki Karakulak hanı dahilindeki 1 

kapısmm asma kilidi kırılarak dük. 
kanına girildiğini ve çekmecesinden 
henüz miktarı tesbit edilemiyen pa. 
rasının çalındığını ve han odaba~ıst 
Mehmedin oğlu sabıkalı Ramaz~n 

ve kı:ırdeşi Mu:ı:affer ile kendi şofö
ri\ Sa1ihten süphesi olduğunu idcfüı. 

etmiı;· ve tahkikata baışlanm1ştır. 

ISTANBUL 8INEMACILIK TARiHiNDE EŞSiZ BiR HA:>ISE, 

4 
HiÇ BiR FiLME MÜYESSER OLMAYAN BiR RA6BET 

Uncu 
ve 

Sonucu 
Hafta BÜYÜK VALS 
MELEK Sia~masında Muhteşem bir muvaffakiyetle başladı. 

na ait anbardaki otlardan bir bal. 
yasını sabıkalılardan Osman çalmış 
ve kaçarken yakalanarak mahke. 
meye verilmiştir. 

Cam kırmak 
Fener, Küt:;Uk Mustafapaşa Mi

ralay Nazım bey caddesi 19 sayılı 
eütçil dükkanında çalışan ve ayni 

yerde yafon madam Mara mliraca. 
atla gece ya.r.ıl:lı kahveci Remzi tara~ 

fında yattığı odanın penceresine 
bilasebep gazoz şiResi atılarak ce. 
mını kırdığını iddia etmiş ve suçlu 
yakalanarak tahkikata başlanmış. 

tır. 

Hakaret 
Kumkapı Telli Odalar sokak 27 

sayıda oturan Dimitri oğlu balıkçı 

Panai Kumkapı Küçükdeniz sokak 
4.3 numarada mukim Pürsik ve ay-

ni sokakta 55 numarada mukim 
Abraham taraflarından Hnçikin 
kahvesinde hakarete maruz kaldığı
nı iddia f'tmis ve suçlular yakafa n. 
mıştır. 

Bir palto hırsızı yakalandı 
tkinci ı;;ııbe ıncmurlat'ı mütead

dit kahve ve gaz ı :'ıılarllan palto çal. 
mış olan K.=>111 1 nn ınmcla bir sabı. 

1 
kalıyı yakal:ımıf? ve t:;alınmış ol::tn 
bJr çok paltoları nıey<lana c,:ıkarmııı
tıı·. 

:ftevyork eergıaınue l"Drk ır avyonunun methali 

İlkbaharda açılacak olan Nev
york sergisinin hazırlıkları sürat
~ ilerlemektedir. Sergide Türk 
sitesinin ve pavyon~rntın f evkalAde 

lıdır. Amerikanın resmi posta şi
lebi olan American • Export - lines 
ile dün son parti gönderilmiştir. 

bir şekilde olması için gerek Sü
mer Bank gerekse Eti Bank ellerin
den gele her fedakarlığı yapmak
tadırlar. 

Bunlardan başka sergide btitün 
inşai malzemeler, Türk sanatını 

gösteren her türlü eşya, bronz par
maklıklı, alçı heykel ve pencere 

Giden eşyalar ara.sında Nevyok 
belediyesine hediye edilecek olan 
Türk tarzı mimarisinde bir çeş:
me vardır ki Türk mimarlarının 

büyük çahşm.alıariyls meydana ge
tirilmiştir. 

dışlıkla.rı, çini eşyalar da teşhir e
dilecektir. Türklerin hususiyet
lerinden biri olan küçük el sanatı
na da yer verilmiştir. 

Gönderilen e~yaların hep~i tn-4-
nif edilmiştir ve bep8i de sigorta-

tKTtSAT iŞLERİ : 

Az şeker yiyen millet 
oJmaktan kurtulduk 

Memleketimizde şeker sarfiyatı 
günden güne artmakta olduğu anla· 
şılmakW.dır. Bundan üç sene evvel 
yapılan istatistiklere göre Türkiyede 
senede nüfus başına (3,5) kilo şe. 

ker istihlak ediliyor ve bu sebebten 
memleketimiz dünya milletleri ara. 
sında son saflarda kalıyordu. Halen 
az ~eker J:iyen Arnavutluk dahi biz· 
den daha "fazla şeker sarfediyordu. 
Fakat bugün bu vaziyet değişmiş 
Türkiye senede nüfus başına (6) kL 
lo şeker istihlak eden bir memleket 
olmuştur. 

Dünyada en fazla şeker yiyen 
1nglizlerdir. Fransa ve Almanyaya 
nazaran şekeri daha bahahya te
m.in eden bu millet senede nüfus 
başına. (72) kilo sarfetmektedir. 
Almanlar 32 kilo ile ikinci vaziyette 
dirler. Fransa ve ttalya bunlardan 
sonra gelmektedir. Çinde senede 
nüfus başına 11 kilo şeker yenilmek 
tedir. 

Kız enstltUsU bitti 
Bursa (Hususi) - Şehrimizde 

yapılmakta olan Necati Bey kız Ens 
titüsü binasının inşaatı tamamlan 
mış olduğundan dün büytik mera. 
simle açılmıştır. Bu münasebetle 
yapılan törende vali, vilayet ve par· 
ti erkanı ile maarif müdürü bulun
muşlardır. -·-Esrar kaçakçdlfiı 

Kadıköy hali altındaki kahveler· 
de oturarak ötekine berikine esrar 
sattırdığı haber alınan Ali oğlu Ça. 
kır Hfüıeyin, Kirkor oğlu Agop ve 
bunların vasıtaları olan Muhittin 
oğlu Kemal, ipçi Mahmut iğlu Ah· 
m!'din aşçı Hamidin dükkanına top. 
1 · ., d!ld · rı görü lmi.iıs ve ya kalanmış_ 

}ardır. 

Üzerlerinde 30 gram kadar es
ra rln esrnra bulaşık Çl'lkılar bulun
muştur. Zabıtanın ani baskını kar. 
aıı::ındn < l ·baŞıln.r<lan Çakır Hilse· 
yin elinde bulundurdui:'U esrarı dE:. 

rnkap a.~zına atarak yutmuş ise de 
keııdi!'ıi dcrbtll Haydarpaşa Nfünu. 
ne hnata!rnnc ı.rn g<>nderilerek mL 
desindeki csı . r ~ıkat-tılmtş ve cüm
le~i hak1annda tnhkikata başlan
m1ştır. 

Sergiye inhisarlar idaresi de iş
tirak etmektedir. Sümer Bank ser 

gide hem kendi f abrikalannın i· 
mal ettiği eşyaları hem de memle-

ketimizde yetişen ticari, sınai ve 
zirai bütün mahsulleri teşhir ede· 
cektir. 

Sergi binasının inşa•atı bitmek 
üzeredir. 

Uludağda yeni 
müsabakalar 

Bursa (Hususi) - Uludağda bu. 
lunan Ankara yüksek Ziraat Ensti
tüsü talebesile tstanbul orman fakül 
tesi talebeleri arasında salı günli 
kayak yarışları yapılacaktır. Bu 
müsabakaları da Dağcılık federas
yonu tertip etmiş bulunmaktadır. 

Ancak Ankara yüksek Ziraat En13-
titUsü talebesinin kayak bilgileri 
yüksek olduğundan bu müsabaka. 
lar evvelki gün diğer talebe gurup. 
laıı arasında yapılan yarışlardan 

clalıa ehemmiyetli olacaktır. 
Müsabakaları idare etmek üze

re şehrimizden Dağcılık kulübü re. 
isi Bay Saim Altıokla. B. Musa Ates 
pazartesi günU Uludağa hareket e
decekler ve salı günü yapılacak o
lan bu müsabakalarda hakemlik ya· 
pacaklardır. 

Kız lisesi talebesinden bir gurup 
gelecek haf ta muallimleri ile bir. 
likte Uludağa çıkarak kayak sporu 
yapacaktır. r Halkevleri ...._ ___ _J 

Şehremini llalkevinden: 
Evimiz kollarının iki yılda bir 

yapılmakta olan kongreleri bu yıl 

25/ 2/ 1939 Cumartesi s3at 15 den 
itibaren yapılacaktır. 

Dil, !Tarih. Edebiyat, Sosyal 
yardım, ve Kitapsaray kollarının 

kongreleri belli günde saat 15. de. 
dir. Diğer ar, temsil, ve Spor kolla· 
rının kongreleri gece saat 20,30 da. 
dır. Evimize kayıtlı bütün üyelerin 
teşrifleri iH\n olunur. 

• • • 
Fatih Halkevinden: 
1 - Mutad hafta konferamda.

rının beşincisi 22/ 2/ 939 Çarşamba 
giinU saat 20,30 da muharrir tbra. 
him Hoyi taraf ındıın (İngiliz Ede· 
biyatı) mevzuunda Evimiz kurağın. 
da verilecektir. 

2 - Bu konferansa herkes ge.ı 
leblllr. 

••• 
Beyoğlu Ualke\inden : 
1 - 23 şubat 939 perşembe gU

nü saat 18,30 da Evimizin Tepeba.• 
şındakl merkeı binasında sanatkAıı 

t. Galib Arcan tarafından (T..yat .. 
ro) mevzu unda konferans verlle.. 
cektlr. 

2 - Herkes gelebilir. 
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General 
Bi)YOK 

Kazım-Karabekirin Hatıratı 
HARBE NASIL GiRDiK 7' 

EL -
Serbest Fikirler: 
•• 

Universiteliler En çok neye 
emalPaşanı utku Muhtaç Bulunuyorlar? 

Harp Bir Emrivaki Değil, Bir 
Emrimahsus Mahsulü idi .•. 

Müstakbel Talebe Birliği 
Spor, Müzik, Seyahatler ve Yardım Teşkilatı 

Talebenin En Çok Muhtaç Olduğu Şeylerdir 

Çilnka Alman General 
Hükumetinin Emrinde 

İcraiyeden Başka 

Ve Amiral/arı Osmanlı 
Çalışan Birer Vesaiti 

Bir Şey Değillerdi. 

m.Tversite talebe birliği kurulu· 
yor. Bu gUzel teşebbüsün tahakku. 
kile gençliğe çok yerinde bir kadir· 
ıtnaslık gösterilmiş olunuyor. Bun
dan dolayı sevincimiz sonsuzdur. 
Bugtine kadar; eğlenecek ve samL 
mi gekilde toplanacak bir muhitten 
tamamen mahrumduk. Bunun ihti· 
yacını sık sık hissediyorduk. Bunu 
muhtelif vesilelerle rektöre duyur
maya çalıştık. Bir iş için birkaç ar· 
kadaş, rektöre gitmiştik. Söz talebe 
ihtiyaçlarına intikal etmişti. Bizde, 
talebe birliği lUzümunu ileri sUrdük 
Sayın rektör bize hak vererek : 

Y AZAIV • SAM/ Dôtf:JU -- -

Rusların asırlardanben 1ngliz1erin 

;;u &on senelerde :mahvımıza milte. 
veccih mesaisi gözbnilne getinlince 

•en hadis olan bu hali cedidi memle
ket için aynı nimet telakki ediyo

rum. Son ve kati bir teşebbüsle ya 

namuskAr bir millet gibi yaşamak 
t-e yahut tarihine parlak bir hatime 

~kmek Türklerin soıt vazifeleridir. 
tanaatmdayım. Y 8.§ıyacağımız hak. 
tındaki timldlın pek galiptir. Mahza 

•u babda senin kanaatım saraheten 
lihiıek lhtiyacınday.ım. Türkiyenin 
le§ebbtlsatı ahiresine kal'§l Yunaniff 

lanın muhafazayı bitarafi edeceil 
ai Ven.izelos Galip Kemali beye söy
~mlftir. Bulgaristan Yunana ait 
Wakedonya arazisinden sarfınazaı; 

-
M~keaoaya cepbe.tnde •tlttefik kıtaat kumuclanları dlf .... 
daa tatlıir edilen ltir kuabada resim kabal icra eclerkea 

latanbul Onıveraıı•teal 

(-Ben de bu ihtiyacı hissediyo. 
rum. Yarın Ankaraya gidiyorum. 
Maarif Vekilile bu mesele üzerinde 
konupcağım.) tarzında bir cevab 
vermişti. Bu mevzu okadar hararet. 
lemni§ti ki bir aralık ben (Elendim biz de milli oyunlarımızı oynıyacak. yapılan bu hayırlı müracaatlara bir 

'ıtmek prtiyle Sırbıırtan aleyhine ________ ,__ ___ ...., 

,urilyecek olsa dahi Yunanlılar bi. yazan : General 
ver pqanm Bronzatla imzaladJ.lı 

harp mukavelesini ve Alman Ka· 
rargiluumumisiyle olan muhabere

lerini zamanında biliyor mıydı? Yok 

sa Alman sefirinin davetindeki tek. 

lifinin ertesi günü Meclisi Vükell

~aki iki muhtelif karar üzerine En. 

verin; artık kendisine de açmak za. 

ruretini duyması tlzerlne mi Envere 

iltihak etti? Anla§ilamıyor, her ne 

hal ise Cemal P&I& hatıratında ne 
verdlfi emirden ve ne deyukardaJd 
itirafından asJA bahsetmiyor. Gerek 

Sofya sefirine yazdığı mektubunda. 
ki ve gerekse Rus abidesi karş1SJn
da zabitana karşı irad ettiği nut
kundaki celadeti Cemal paşa sonun
da gösterememiştir. Bu işleri başlı 

başına yapanlardan biri olduğunu i
tiraf ettiğine, ve onu, (7.eliline yaşa 
maktansa gerefle ölmek) diye kale. 
mile ve dilile ilin ettiğine göre tam 
verefll bir ölUm gilnü, memleketi pa.. 
rasız ve teşkilatsız harab bir halde 
bırakark dUşmanlar tarafından çiğ. 

arkadqlanmla toplanıp konuşacak tık. Aklımıza ilk evvel zeybek oyun- kaç millt bankamızdan başka cevab 
bir yerimiz yok, bundan dolayı kah· lan geldi. Fakat bunu kim oynıya. veren olınamu::. Senede birkaç genci 
veye &itmek mecburiyetinde kalıyo. cak? Bizde böyle eey ne gezer. O okutacak zenginlerimiz yok mu? 
ruz, bunu temin etlerseniz bizlere en sıralarda erkek muallim mektebinin Muhakkak ki var. Fakat ne yazık 
btlytik iyiliği etmiş olursunuz.) de- bir zeybek takımı vardı. Bunu temin bu zenginlerimiz paralarını memle
mletim- Bu sözUm rektörlın hoşuna etmek maksadile müdürden rica et- ketlerinden daha mukaddes sayıyor
gitmi§ olacak ki, mütebessim bir tik. Bay müdür kim bilir ne gibi bir lar. ÇünkU onlar memlekethı, genç. 
çehre ile: (-Sen münasib bir yer idari mahzurla bunu reddetti. Vak- liğin Jıe demek olduw•nu hall anlı. 
bul ben §imdi tutacağım.) demişti. tın darlıği hasebile telefonla Anka- yamamıolardır. En ~ ~.cın bir tehll 
İtiraf edeyim. bunu ne anyabildiın, radan Maarif Vekilini aradık ve kcde memleket ''e onların serveti& 
ne de bu cesareti kendimde bula- gençliğin bu arzusunu kendisine ar. rinin bekçiliğini bu gençlik yapa. 
bildim. Bilfarz böyle bir şeye teşeb- zettik. Sayın vekil bunu memnuni. caktır. 

laraflıldannı muhafaza edecektir. 

Binaenaleyh Bulgarlar için artık Kazım Karabekir 
Jıaybedilecek zaman kalmamıştır. L....-------------..ı 

- SS- bUs etseydim, bu işleri kim ida.t'P, yetle karşılayarak dileğimizi yerine Jı"akir çocuklara sık sık yard .m 
edebilirdi? Daha doğrusu bununla getirdiler. Bizler de böylece misafir- ed n bir 1nglize bukadar neden )ar· 
uğraşacak mesul kimseler yani bir leriınize mahcup olmaktan kurtul. dım ediyorsun demişler. Bu hı Jır· 

,Buralarını Radoslavofa anlat ve sa

na hu olan kuvvei iknaiyenin seme· 
ratmı göster. Allah muinimiz olsun 

kardetim. 

20 .. 1, ffe§rin- 330 
B.brlye ...... 

AA•fti Cnıal 

Cemal Paşa ne Yunanlılar ve 
ne de onların siyaset adanılan hak· 

kında olğun bir fikre sahib olına. 
.dığını gösteriyor. Yunanlılar ve Bul. 

. garlar bir veya birkaç ki§lnin arzu

Bile değil, hakiki menfaatlerini, ken· 

di me§rlltl rejimlerinin istilzam et 

tiği tarzda inkişaf ettirmekle yürü. 

yen milletlerdendir. Eğer muvaffa· 
kiyetsizliğimizi görllrlerse Bulgar. 

Jarın derhal aleyhimize ittifaka gire
ceklerini, YunanWann ise :lzmili 

dUetındUkle.rini ben siyaset adamla. 
nnm aldatıcı sözlerinin tesirinden 
uzak kalarak hesaplarımla daha 
harbe girmeden evvel bulmu§ ve §i
fahen de tahriren de bu meseleyi 
Enver Paşaya bildirmiştim. (1) 

Cemal paşa; ıs<~> tkincl teşrin 
çarp.mba gUnt1 KUçUkçekmece sırt
larında yapılan tatbikattan sonra, 
Jıedmine karar verilen RÜs kilisesi 
karşısında şu halı:ikatı zabitan mu
vacehesinde söylemek zaruretini 

•örmüştü: 

(Karadenizde donanmamız tara.. 

tından vukubulan harekat, bazı 
lı:orkaklann zannettikleri gibi, sırf 
Alınan Amlralının HUkiımeti Osma 

niyeyi blr emri vaki kar,ısında bu· 
lundurmak için kendiliğinden yaptı. 
it bir tefebbUe değildir. Bu hareket 
enırl mahsua ile yaptınlmıştır. AI· 
man generallan ve Amiralları Hü. 
kömeU Osmanlyenin emrinde bi-

(1) ()sın.anlı kabinesi erkinuıın 
aiyasi ve askeri hiçbir hesaba da
JaıımadaD ınann·erdlğl l'Udlere \'e
nlzeloSUD ve Yananlılann nekadar 
sadık kaldıklarını Cihan harbinde 

_. bilhaN& mütarekede ıördük. Bul 
pr1ar 19e Almanlan \e bizl uzun 
wama.nlar avuttular ve ancak ~gllz. 
lerba ÇnnMk•kde muvaffaldyetsiz· 
life alnyan.k ~klldlkleriDdeD yani 
.... bir Jıl llODra (19In birinci 
lelltD 11 de) laarbe prdller. 

rer vesaiti icraiyeden ba§ka bir eey 
değildir. Milleti Osmaniyenin mu

kadderatını da idare etmek mesuli

yetinl deruhte etmiı olan insanlar, 

kimMDio atllu.a ve te.iri altında ' 

teşekkUlUmUz yoktu. muştuk. Arkadaşımın bahsettiği ve- sever zat onlara şu cevabı vernriş: 
öyle zannediyorum ki yeni birli. kil zannedersem Bay Reşit Galipti. Biriken ve faydası dokunnJyan 

ğin ilk faaliyeti bunu tahakkuk et. Memlekete daha çok hizmet e- paralar çakıl taşına benzer. Çek gü. 
ttrmek Olacaktır. Ji'akat ondan yal- decek bir çağda ölen ateşli i.nkilip- sel ve yerinde olan bu cevabı burıMt. 
nıs bdnu mu bekUyonız? Hayır da çı liay Reşit Galibi burada rahmetle yazmadan pçeme.ifm. Nice öyle zen 
ha birçok eksiklenmiz var. 'Oniver· anmayı bir borç biliyorum. Bu kO- &inlerimiz var Jd, merwtleıt çakıl 
aite kuru bir mm müessesesi değil- çUk ve canlı mısal • Onıversıtcde bu. taşJanndan farluuadır. 
dir. Bu mukaddes ocak bağrından na ne )Uzum var dıyenlore güzel bir Benim burada bahsetmek ı.tedf· 
yetiştirdiği gençlere derin bir ilim ile cevabtır. fim yardım kısmı bu değildir. Onun 
beraber yUksek bir kUltür, sonsuz 3 - Seyahatlara gelince bundan la Onıvcrsite me ğul oluyor. Tale. 
bir vntnn sevgisi verir. Bunların bir evvelki bir yazımda bunu izah et- be birliğinin meşgul olacağı yardım 
kısmını talebe birliği temin eder ka- miştım. Memlekete faydalı olabil. kısmı, talcbe:}e az bır para ile yata· 
naatındayım. Birlığin faahyetlerini mek için yalnız okumak klifı değil· cnk \e yiyecek b r yer temin etmek 
birkaç kısımda miıtalea edebiliriz. ı, dir, gezip ve görmek lazımdır. Bu işidır. Bilfarz bugun de elli, altmıt 
Spor, 2. müzik ve milli oyunlar 3,. seyahatlar mUmkUn olduğu kadar kuru a kHdar temın edilmelidir. Bu
seyahatlar, 4, yardım kısmı. ucuz olmalıdır. Saniyeıı kendi mem- nun ıçm Ünl\ er&ıte de yardım edebi. 

1 - Spordan kasdettiğim mana leketimize ait olanlara fazla ehemmı lir. Saniyen birçok avantajlar da te. 
sabahtan akşama kadar yuvarlak yet vermeliyiz. min edilebilir. Bu yardım i§lerile 
bir top arkasından koşmak değildir. 4: - Yardım kısmı. Maanf Vekaleti daha yakından all. 
Biz sağlam bir vücud ile beraber iş Bununla geniş bir şekilde 'Oni- kadar olursa mUhim bir memleket 
lemiş bir kafa istiyoruz. Bunlar bır' • versite idaresi meşğul oluyor. Yar. davası halledilmiş olur. 

nenmesini seyretmek için, Berline d h birinden ayrılmaz birer kül olmab. ıma mu taç ve çalışkan talebenin O zaman; ağabeyleri gibi mah· 
savuşmak kendilerinden asli bekle- bir kısmı "'"n· 'te · d b" 

Makedonya cephesinde Osmanlı 
•• Bulıar sabitam 

mediğlmiz bir netice idi. Bunlar; hiç 
mayıp tudr ve kararlannd& mUsta· olmazsa hakikatı kendi kalemlerile 

dırlar. Bu bakımdan üniversite genç u ıversı nın ar utçe. nımlyetler içinde değil, biraz raha1 
lerinin spor işlerine ehemmiyet ver- sinden ayda <15> on be§ lira ve pa- vekilde yetişecek gençlikten her !I& 
meliyiz. Bugiine kadar bu nıaalesef r~ız kit.ah '~e~liyor'. Bu yardımı ge J yi haklı olarak bekliye biliriz. Bu ka. 
"h 

1 
d ·ı . t• B nışletmek ıçın ünıversitede bir biliyet AtatilrkUmüzUn dedi~ gı'bL kildirler. Türkler zeliline yaşamak. tarihe tevdi etmeliydiler. 

mız spor ihtiyaçlarını dışarıdaki ku- ';# damarlanmızdaki asil kanda mev· 
ı ma e ı mış ı. ir kaç arkadaşı- (Burs) usulU konmuatur. Bundan ı' 15• 

tan ise milli istiklAl ve haklarını Bi- (Devamı var) 
l!hlarile temin etmek veyahut ,eref fY',,_,..,...,-vvww"""'~""'""'"""""""vv-. 

luplerden temin edebiliyordu, bugün maksat memleket zenginlerini yar. cuttur. Yeter ki lcabeden yardmılan 
Ondan d h k ld 1 E 

dıma davet etmektir. lşittiğime göre esirgemiyelim. 
le ölmek için muharebeye girmişlr. 

dir.) 
Cemal paşayı bu nutku söyleme. 

ğe mecbur eden ~y. orduda ve halk 
arasında uyanan şu fikir idi: Bir Al

man amiraJ koca bir o manh devle
tini harbe aürükledi-.. 

Bu hususa, kararglhıumumi 
Erklnıharbiyesinin değiştirilmesi ba 

hisinde dahi temas edeceğim, yalnız 
1\1 kadarını buraya kaydedeyim ki: 
Bu hakikatı söylemek mecburiye

tinde kalan Cemal paşa; bundan on 

dokm gün evvel, Sinan paşa Cami

lnde Enver paşa benden dahi haki

katı saklıyarak esirlerin isticvabı 
için talimat verirken, horoz gibi ba. 

ğırmasmm hikmetini bugün anlat

ıruş oldu. Manevra dönUşilnde Çek. 

mecede bize iltifat edeı ken, manalı 
bakı§lanndan ben böyle anladım. 

Cenıaı pa.§8 donannıa zabitanına 
fifahen ve tahriren Amiral SuBQD 
un her emrine itaat etmeleri hak· 
kında verdiği emre bakılınca amira. 
bn harb açması için kendinin de re· 

J.1 a1ındJğuu eöa~riYor. Fakat En· 

Kovboy Oyunu 
Kurbanı Çocuk! 

a rna rum n ı ar. SCtsen ~-~~~~1111111_ ....... ...._R ___ _.._-._~-------· 
bu da bize klfi gelmiyordu. Bay B kk JI 
Abidin Daver, Üniversitelilerin bir a a ar ve Berberlerin Toplantısı 

Dlmarlnln katlll dUn 
tahllye olundu 

resmigeçitteki f ntizamsızlıtını rör
mü olacak ki, bir gün bana bu der
bederlikten ne zaman kurtula
cnksımz? Sizler diğerlerine fyi 
bir nilmune olar.akken onları da bo· 

Bundan bir mliddet evvel {!'ak. zuyorsunuz demi!!ti. Bu haklı şikl, 
sımde (Sıra serviler) deki -evinde yete yarı mahcubane, yarı UzUJere1r 
(Kovboy) filmlerini taklit ederek kaçamaklı bir cevab verdim: 
oyun oynarken arkadaşı Dimitriyi - Teşkilatsızlık bir birliğimia 
tabanca ıle öldüren Jozefın muha- olsaydı bu acıklı vazlyete dUşmez
kemesine dUn ağır cezada devam o. dik. 
lunmuştur. 2- Müzik ve milli oyunlar. 

DunkU muhakemede evveli, va- Bir üniversitelinin bunlardan 
ka gi.ınlerinde (Alkazar) sinemasın· mahrumiyeti kültUrlintt azaltır ka
da böyle bir film go terılip gösteril. naatındayım. Buna alt mUstcit u,. 

mediği hakkında mezkur sinemaya kalan bir arayn toplamak ve çal!§. 
yazılan tezkereye gelen cevapokun- tırmak hem üniversite için hem d( 
muş ve fılh kika böyle bir film gös. memleket için hayırlı olur. Bu fay
terildiği anlaşLlmı tır. dalı kolun faaliyeti, Universıte genç~ 

Bundan soma şahitler dinlen- liğinin ruhi ihtiyaçlarını biraz olsun 
mi§ ve bunlar, vakanın tamamile bir temin etmiş olur. Bunun lUzumunu 
kaza eseri olduğunu söylemişlerdir. memleketimize misafir talebe heyet 

Jozef ve wkilı bu ifadeler üze. lerl geldiği zamanda daha çok duyu. 
yoruz. 

rine tahlive talebinde bulunmuşlar- Onl rın milkemmcl bir koro he· 
GJ'. yeti 'arken maal scf bizim bir şe-

Muhakerne heyeti, bu talebi ka- yimi yok. Eski b rhkten bir arka. 
bul ederek suçlu ıenci hemen tabii. dasım , ı latmıı;;tı. Bovle bir mirnfir 
ye etmiftir. ı talebe heyeti gelmişti. Onlar gibi 

Bakkallar ve berberler cem.lyeL 
leri umumi heyetleri dtın senelik 
kongrelerini yapmışlardır. Bu kon· 
grelerde her iki cemiyetin eenellk 
faaliyet raporları okunmll§, idare 
heyetlerinin nısfı intihap edilmi§tir 

Berberler cemiyeti mektebi, ma. 
lfun olduğu üzere cemlyet idare he. 
yeti ile mektep ıdaresi arasında 

meYcut bir kısım ihtilaf yi\zUnden 

' 

aÇUnmıyordu. Bu fhtnlf halledflmf§ 

oldutundan mektebin tekrar açıla

rak faalfyete reçmesi ve. cemi~t 
mensuplarına faydalı olması lçlıı 1· 
cap eden tedbirler alınması dtınktl 

toplantıda mevzuu bahsolmue, b1I 
hususta esaslı tedbirler aluımJlbr. 

Resim bakkallaruı ~lazıtıamı 
göstermektedir. 



Sevgimin Çiçekleri 
Nakleden: R. iRFAN GÖKSEL 

Ayla ve Bih han çocukluklarını 
oern.ber geçiren 1kl komşu idiler. 
Birlikle oynamışlar, salıncakta ku. 
cak kucağa uyuyarak beraber büyü
müşlerdi. 

Babaları. ti mektepten iki can. 
dan- arkadaştı. Bli:-han Aylayı SC\'· 

diğini, o çocukluk duygulannm git
gide değiştiğini, ancak on dört ra. 
şına girdiği zaman anlıyabildı. 

Bir yaz sabahı idi ... 
Günet henüs .nurlu l§lklaruu yay 

ınam13tL O gUn b&yramdı. İkisi de 
yeni elbiselerini giymişler, biıibirle. 
-ıae beğendirmeğe ça.lışıyorlardL 

Bu küçücük guzellik sembolüntm 
aan albn renkli bukleli saçları, ko
yu li.civert gözleri, genç delikanlı. 
tı.tll uf kalbini titretti. Aylinın bir· 
den boynuna. atıldı, yüzüne bakantk 
doya doya ağladı. 

Genç erkek, gözlerinden dökülen 
yqlann, ilk aevgWini doğurduğunu 
anlamı§tı. 

Btlrhanm bu çocukluk sevgisi, 
günden gUne alevlendi. On sekiz ya -
§ıD& girdiği uman, Aylaya bir ma
but gibi taptığım hissediyordu. LiliC 
tahsilini bit:irıni.şti. Ona ~ma zev. 
ki veren genç kızın hayali ve o kalbi 
mesut edebilmek emehyle, büyük a. 
dam olmıya içinden ant içti .. 

Beraber dolaştıkları bir bahar 
akşamında, bu ıki genç sevgili ha. 

daklannı tekrar bırleştinyord.u. Btir 
han daldığı bu hayal alemı ıc ı-ısın
de, karısının ruhunu, tabü at'Ztllan
nı anlıyamadı, bir tilı lü . 

Genç kadın, en sonunrfa k'llbınin 
sesine uyarak, yuvasından ı.z.aklaş 

tı. Ayli, kendisine aşk \'e sa ıılct \•a 
deden hır gençle, yılların sevgi has
retini dindirmeğe gıtti. 

BUrhan kansını kaybettikten 
sonra çok Uzüldü. Onu bir tliıiü unıı 
tam.ıyordu. Nasıl unutabilirdi!!.. 

Aylanın sevgisi onun şöhreti, her 
şeyi idi.. 

Her yerde onu görüyor, onun 
aeslni, kokusunu, şuh kahkahasını 

duyuyordu. Ondan geriye ne kal. 
mıştı? Bir yığın kitaptan batka! ... 

İçinde derin bir acı duydu. Ben 
liği altüst olmuştu. Kendinde bir 
taşlonlık, beyninde bir yanğın tutut
tuğunu lıhıaettl 

AnJ verilmiş bir kararla koştu. 
Bütün eserlerini bahçeye yığdı. tu
tuşturdu.. tık çocukluğundanberı 

sevdiği kadın, bu yükselen alev için. 
de can çekişiyordu. 

Baktı: (Sevginin çiçekleri~ sev. 
gisinin çiçekleri bu yanan yığın ~ 
rasında idi. O da kalbindeki se\•giy. 
le beraber eolarak, yavaş yavaş ktll 
oluyordu--

Göz yaslannı zapt edemiyerek 
hınç.kınnıya başlıtdı .. 

yatlarmı birleştirmeğe aozleştiler. lt•~~=~!!!!§§:!i!i!a~s=!ii!!!!l!!nM!ôt ... -iôi§!ii2 ;ır..;;;.;;ZQ~st~~•,!!ll!lıı.ı•••• 

Bürhan yüksek tahsiline baı:.ıa. Do·· gv ülmek ı·ddı·ası 
1DJ§tl Sayılı g\mler, haftalar, aylar, 
ve yıllar tilkendı. Neticede genç er
kek Filebiyat fakültesinden raezun 
olmuştu. Bu arada Bürhanm, Ayla
dan aldığı ilhamla yazılmış ilk es rl 
Defredildi. Kitaba (Sevginin çiçek
leri) ismini vermişti. 

Evlendiler. Mesut bir yuva kur. 
dular •• 

Ayl& cidden çok güzeldi. Ona 
gönlttııtt kaptırmamak için, kendis:f 
ne bakan s<Szlerin. mutlak görmeme
• lbnndı ! Kocam ona günden gtlne 
daha derin ve sonsuz bir aşkla bağ. 
lanıyordu. Bürhanm Ayfiya her ge
~ gün bir evvelkhıden çok daha 
fazla sevdiği muhakkaktı. 

Kumar oynamaktan 
mahkOm olanlar böyle 
bir iddiada bulundular 

Huna gazetesinde. okuduk : 
Asliye CeA mahkemesinde bir 

döviilme iddiasının muhakemesine 
başlanmJ§tır. Kirt'.mitçi maballeein· 
de Mustafa adında biri, ayni mahal. 

lede çömlekçinin bu.lı{.-eler içindeki 
bir kulübesinde üç beş arkadaşile 
kumar oynarlarken zabıta tarafın· 
dan bu kulübe basılmış \"e bir yor
gan UstU.nde tavla zarile kumar oy· 
nıyanlar ctlrUm vesaiti ve paralar. 
la yakalanmışlardır. Mahkemece 
bunlar mahkum edilmişlerdir. 
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PYllitrA IAIAHM r·-·~n----·---·K~~;;ıı--1 
Mardinde Ticaret ve Endüstüri 1 Tefr1~!~1" Nakled~ ORHAN s. 1 

1 n k i ş af E~ i y o r 
Man:lin (Hususi muhabirimiz· 

den) - Irak ve Suriyenin bizden ay. 
nlnuuundan önce milhiın bir ticaret 
merkezi olan Mardin, bu netice üze
rine iktisaden oldukça sarsılmış, 
bunlardan bilhassa Surlyenin Tür. 
kiyeye gümrüksUz mal ihraç eden 
hir kaçak merkezi halini almasın.. 
dan sonra ise büsbütün sarsılmış· 
tır. 

Hükiimetimı.zce ittihaz kılınan 
tedbirler kaçakçılığı % 80 nisbetin· 
de azaltmıştır. Fevzi paşa· Di1an· 
baku· ıimendifer hattının ill§a81D. 
dan evvel bil tun doğu Anadolu.nun 
yegane transit merkezi olduğu c'9 
betle sarsılan iktisadi vaziyeti kıa. 
ıncn inkişaf eylemişti. Bahsettiği. 

mi% hatbn ikmalini mUteakip cenup 
demir yolları taruamen ehemmiyet• 

ten düşmüş ve bu suretle tramit 
merkesliği Diyanbalura intikal .,. 
.lemifUr. 

rrectmset alanda bUbdar çok ie
tih&leye uğn.yu lıl.ardlntn nıaıııı 

kılldığı Urtiaadl milfldlllt bUk<ımeti· 
misin ıtuanndaa kaçmam11 ft bu. 

nu ihya <>lunda tedbirler alı 

Ticaret •• Sanayi Oclua reilİ 
fabrikatlr B. Rlfat GOvea 

tır. Bu meyanda kaçakçılıkla milCL 
dele geni§letilmiv. ihraç mevaddı L 
~ yeni mahreçler bulunmuş, sana
yi himaye (Örmüş, bağcılığı koru· 

mat için Diyanbakırda bir rakı fab-

l\ 
' 

rikuı açılnuft ticaret ve sanayi oda 
11 yeni tetlrillt n elemanlarla tak
Yiye ohmmu§tur. 

Tam ve mUtekimll §eklini 936 
da alan ticaret ve sanayi odası fab. 
rlkat&- bay Rifat Güvenin gayreti
le bu ubeda çok gt1.lel ve faydalı 
neticelere varmıftır. Alış verişin 
artmua, esnaf ve tacirler arasında 
teaantıdtln temini, Mersin mahsul&. 
tının içte ve dışta taruıuuası ve rağ. 
bet garmesi, sanayiin inkisafı \'e ih
tiklnn önthıe geçilmesi gibi faydalı 
neticeler hep yeni idare heyetinin 
zamanındıt kazanılmış muvaffaki
yetlerdir. 

Davarcılık eskiye nısbeUe çok 
ilerlemiştir. Her yıl on binleı ce can
lı hayvan, vasati bin beş ytiz ton sa
de yağ, bir bu.kadar ton yUn, yapL 
ğ.ı, itil ve yüz bin yaş UzUm, 200 to; 
badem ve ceviz içi ihı ac olunmakta· 
dır. 

Mezopotamyanın yukarı kısmL 

nı teşkil eden 'Mardin ovası, her tür. 
lü hububatın yetişmesine müsait 
gayet milnbit ve mahsUldar tapra.k:
la.ra maliktir. Her sene yüz binlerce 

Dığer elbiselermti ağaçlaıa tır· 

manırken, yerleı de yatarken, diken
li çalılar aruında. koşarken yırtmış. 
tun. 

Halbuki ta vait arasında, anne. 
mm beraberinde getirdiği sfuılü el. 
biseleri bavullar içinde saklı duru· ı 
yordu. Fatma arada sırada bunla.n 
havalandırmak, aralarına naftalin 
koymak için çıkardığı zamanlar b•ı.. 
kıyo.r ve zavallı anneıniu bunlaıın 

ıçfnde nekadar gilzel görUnmllş ol
duğuııu tahayyül ediyordum. 

Fakat Fabna bunlaı'Clan biıisini 
bozup bana göre bir elbise yaılmak 
fikrine yanaşmadı bile. 

Bana gelince, bütün bu faaliyet 
arasında oldukça sakin ve ReSSiz du· 
ruyordwn. Kararımı ahnıştun. Hare 
ketım için tayin edilen günün arife 
sinde ortadan kaybolacaktıın. Bak~ 
hm beni bul-bilecekler miydi? Ta
bit bunu yaparken Fatmaya haber 
verecektim. Onun ağzını açıp bh 
kellıne bile söylemiyeceginden emir. 
dlm. O, bana yemek getın k \'e 
vasimin beyhude bekle ip geldigi 
yere gittiğini haber verecekti. O 
nkit ben de, yeniden çiftliğe dö 
nUp eekl ha~atıma kavwıacaktım. 

Bu karar bem öyl vindıri).oı 

du ki, ah, herşeydeıı, hele benim gı 
bi bir genç kız uzerıııe neler yapabi
leceğini ve hele sakın ve kendinizden 
emin tavnnıza rağmen bır şeye mu
vaffak olamıyacağınızı size gögt.ere
cekti. 

Yınni sekız eylülde ı tacı onun 
bir mektubunu gctırdi. Teyzeme iki 
teşnnievvcl sabahı otomobille çift· 
liğe gelcceğım, bcııı alarak istasyona 
kadar gotüreceğıni ve or&.ua adam. 
Iaıından birine teslim edeı ek gönde 
rece{';-inı yazıy rtdu. 

Bu hubcn gn~ "t sakin hır ta ur. 
la kar11ıladım. HattA teyzem bile \ a· 
ziyetimden şaşırdı. 

TeJ zemin > nnınd ıı çıkınca F·&t 
mayı bul ı ak çoktanben alınış ol · 
ğum kaııu ı anlattım. lhtıyar kadın 

bu projl'mı mükemmel buldu ve h , 
cıhett n )ardım d c:eğını sôylc.! 

Bu 'a:sı 111 h imden b n biı \ 

- Yalruz, ne vakit doneceğıını 
bana derhal haber ver di) e tenbih 
ettim. Orada öyle eğlenecek bir va
ziyette bulunmıyacağım. 

- Tabii, ah şu kafir o.dam .. Bu 
ak§am, glineş battıktan soru'Q sana 
tekrar b:,· batnniye getuecebrım• zı. 
ra üşUmen ihtimali çok! 

- Bilhassa dikkat et kmıseye 
şüphe verme. 

- Meı-ak etme! 
Topu ve tekin de beı tbeı ıme a. 

larak, içim ferah, goğstımu kabar 
tarak yiirüyiip gittim. Kiıçük keçı 
yolılanndan gecerek, sık ve dikenlı 
çalılıkların 'e imdik ağaçlarm mel 
halini snldudığı bit mağaranın bulun 
duğu v:.dısi bir 'adiye geldim. 

Uıun zamandanberi bu mağara. 
yı biliyordum .. Buraları ıssız bir yer 
olduğundan mağaranın mevcudiye 
tini yalnız kendimin bildığinı (arae
diyordum. Ve Fatmaya da mağara
nın bulunduğu yeri, bu işler ortaya 
çıktıktan sonra söylemlştlm. 

Mağaıanm içerisine girerek ~ 
kumlar üzerine yerleştim. Bir mild. 
det sonra lwı·eketsiz dura dura uy. 
kum gcldL Uzanarak yattım. 

Gözlerimi açtığım zaman mP.ğa· 
ranm methalinl örten d1tllartn an. 
aındaıı güneşin ziyı:.larının sızdıtı
ııı gordüm. İçerisi yan yanya ka. 
ra.nlık idi. Buna rağmen bıleğınıde 
ki küçük saatten, vaktm on buçuk 
olduğunu öğrendim. 

Her halde, (o} şimdi çiftlikte i. 
di. ve benı arıyorlardı.... Ah, beni 
bulamayınca dilştliğU tavn öyle bir 
görmek istiyordum ki, .. her şeye 
rağmen sakin ve ciddi tavrını mu. 
hafaza edebilcock mıydı? 

Ha~ır! neticede, o, magıub ola· 
cak, pes dıyecekti. Bır şeye muva.f. 
fok olamıyarak dönecek \'e kcndis:
le müı..cınmel suı ette alay eden hır 
kızm öııUnde tckıar goı ünmck cesa
retini duynmıyacaktL 

Bu dUsUncelerlc, sevinç duyarak 
yava ça şarkı söylcmeğe bnşladım. 
Top hayretle bana bakıyordu. Tabii 
zavallı köpek, böyle karanlık, JS81Z 

bır yerde t lmımaktan uasıl bil" 
z vk eldığınn anhynmazdı 

YUzünii öpcrc k · 

Şöhreti yazıcılık llerninde yük
lelnıit. sevilen, çok okunan tanın
llU§ bir muharrir olmuştu. Fakat bunlardan Muetaf a, ken- *i!adiscden mahknm olduklannd! 

dfsinfn zabıta tarafından dc'SvWdU. 

zahire TUrkly• ve Suriyeye ihraç o
lwıur. Geçen y,ıl Almanyaya mühim 
miktarda soğan ve sanmsak da gön 
derilmJ11tir. Orta Gunı mıntakasın

da gayet nefis tütün yetiştirilmekte 
ise de tnbisarlar tdaresiııin daha ge 
Dit allkasına lntiuren rekolte yük
selememektedir. Bugün ancak mah. 
ıuJ veren tutuncWüfQ ihya yolunda 
1Azımgelen tedbirlerin alınnwn Maıı
din iktisadiyatı üzerine mühim te. 
Birler husule getirecektir. 

anhyaınıyorun· d("(fi. Teyz ııize b 
banın bir mektubunu bıı takım ıı 

tel' yazıları göst ı mesuıc ı ağmcı 

şu şehirlilere, hf!le isl nbutlularn i 
timat edemiyorum. Seni bedbaht 
debilecek bir kabiliyette. Burad 
kalmak için uğrafjma bu sebebte 
yerinde doğrusu ! 

Gizlice bu iş ıçııı liWmgelen bı; 
tün tedbideri aldık ... Ve, 2 testini 
evvelde, dalut güneş doğmadan. Fa' 
mayı kucakhyarak çiftliği terkct 
tim. 

Haydi Top, şimdi kah\·e alb 
cdel:ın, dedim. Kulaklarını salby ı
rak beni tast'k etti. Faunanın ht1-
7.trlanus ol uğu otebeıiyı alarak üç:.4 
milz de karnımızı do~ urduk Bu ışı 
de bltir<li1 ten sonra tekrar uzana
rak dıtldtm. Ah su vasim oJan adam 
ıanki beni arayıp bulmanın, terbi. 
) {'mle uğraşmanuı su-ası mıydı? On 
lan gittikce nC'f ı t ediyordum: 

Fabt Ayll da bir kaduıdı. Sev. 
mek mukabil sevilmek istiyordu. 
Bllrhan onun aşkını yalnız kalemin. 
4le yaşatıyor, her yeni eseriyle ldl· 
tO.phanesinin raflarına yerleftiriyor. 
du. 

O, bu kitaplara ltarıı bir soğuk· 
luk, ürperme ve nefret hiaaediyordu. 
Onlar yüzünden gençliğinin en sı· 
cak geceleri, yalnız ve ıpksız geçi
yordu. Çok geceler gök yU&Une ba. 
brak aflamıf. aonra başını kuş 
tüyU yasbk.lara gömerek hmçkır. 
11111tı. 1syiıı edip kocasına: 

- Ben de kadınım, &e\ilmek, be
Jec&ll duymak, kıskanmak, iztırab 
~k isterim .. Demek istiyordu. 

Kadınlık gururu, aralanan du. 

Bu vuiyeti, ö2Umll mil 
haber verdiği manasını almağa bae. 
lamıltmı- Avanildbı, beni ubırsm

bkl& beldiyeceiini fimid ederken 
karpma kimse çıkmamıftı. 

Sesini hlflfletti ve içini çekti. 
- Kfa. Bartendol, eler harp 

esnasında İD.Banlar cehennemi öğren 
mieler ve t.anımışlaraa. da bulan 
aevclllderi bir kadını bulmak için 
hasta trenine indikleri zaman sade
ce cennet diye göterilen teyi his 
etmteıerdir. 

1Ama IWl gö&lerl wlandı. Ya· 
•aııca: 

- Ve als, yalnız mı ldinis? 
- Evet, yalnızdım Ka.llnnak i.. 

tiyordum. Fakat kiımenbı bana bak. 
dıp ve aldırdığı yoktu. Huta bala. 
cılar, ancak agır yaralılarla meşgul 
olabiliyorianb. Ağlamağa ba§ladım. 

(Ve az kalam bafırmaia koyulacü
bm. Ah! Bu küçük iglerin 1914 ile 
!918 araaında öyle bir ehemınlretf 
vardı ki. 

fite ba aralık, laalkm arasmda.a 
!!"'!' çıka~~ YRllDna ıehll, tenha bir 
~P ı;otürerek IWeriml, demin 

ğttnU iddia edert".k mahkemeye mil· 
racaat-etmlştir. Evvela fahlt olarak 
kumar oynıyanlardan Ahmet ile 
Hamdi dJnlenmişler; bu iki şahit, 
poUalerin Mustafayı orada falaka 
De dövdUk1erini eöyleml§elerdir. 

MUteakıben Ahmet Kesin adın. 
da diğer bir phlt dinlenmiştir. Ah· 
met Kesin, o giln beş altı kişi ile 
kfimede kumar oynarlarken yaka· 
landıklar.ını ve Tahal karakoluna 
götUrüldUklerlni söylemi§; mahke
me de, tiçer liraya mahkOm olduk. 
lannı bildirmişUr. 

Vak'ada bulunan Polis memur
larının şahadetlerine de mUracaat 
edilnıf§llr. Bu memurlar böyle bir 
dövülme olmadığı. vaki iddianın bu 

8ize söylediğim kokuyu intişar eden 
kendi mendili ile Bildi. önilmde dD
raralr beni muhabbeti na.zardan aaır. 
lamağa ugraştı, dudaklanmm ara· 
8111& bir algara yerleştirerek yaktı. 
BtitUn bu müddet zarfında da açık 
ren1rlit gözleri, hayat n cesare 
okuyarak lmvvel maneviyemL ytik. 
eetmete çalıpyordu. Bu anlattılda
nm galıöa hotunuza gitmeyor ! 

Luna kısık bir &esle: - Devam 
edfnjz dedi.' 

- Bana her teyl izah ettirdi. 
lkfncl bir telgraf yolladı. Yine be
Jlfm Tazfyetfmde bqka bir yaralı 
11 da l'etf rerek her iklmJzJ de dot
ru olan trene bindirdi. Uzun hasta. 
lıfım sırasında, JılJ nıı. Bartendol, 
Bu hatıra bana .kuvvet verdi. Açık 
renkli gözlere maille bu müşfik ka:.. 
chm bulmak için lQama.t fetiyor. 
dum. 

- Bir yarahyı bir hayata alışt:Jr. 
mak için ufak bir §ey kfil'i gelir. 

- Bilihara bu küçilk genç kadı· 
Dl Londrada aradım. Fakat garın 
bugün memurları degişmi3ti. Bu· 
nunla beraber içimde bir his, onu p. 

dola.yı ubıta memurlarına k&r§t a.. 

leyhf-:e plıadette bulunıruya matuf 

olduğunu bildirmiflerdir. Homiaer 
muavini de hiç kimsenin dövülme

diğini ; eğer bunlardan birinde yara 

bere varsa o sırada bize cUrlim ve. 

saltlnl vermemek için birlbirlorile 

çarpıpıaJarından ileri gelmif bu· 
lunacağuu bildinniftir. 

Mtlddeiumuml muavinin müta-

Jeası a1uıara.k, kumar ve esrar mu
hakemelerinin neticelerinhı sorul 
mıuuna, gelmiyen §ahit Şevket ile 
HUl'fit'ten birer lira para cezası a
lınarak alel6sul fhzareo celplerine; 
muhakemenin ' .Marta talikine ka. 
rar verilmift;ir. 

Burada butum adı verilen \'e Su. 
riye, lraka ihrac olunan aşısı?. oir 
nevi fıstık vardır ki, qılandığı tak
dinle Antep fıstığı evsafını iktlsab 
edebilir. Gaziantep fıstık ihracatın
dan ilellede vasati bir milyon liı'a 
varidat temin eylemektedir. Biraz 
himmet ve gayretle Mardin butum
culuğunun fıstıkçılığa inkılibı ve 
lfmdikinden kat kat fazla para ge
tirmesi pekala mftmküııdür. 

TefrikaNo. 23 Çeviren : R. SAGAY 
niden bir gün göreceğini haber 
veriyordu. 

Oliver, Luna baktı ve ilk defa 
olarak dikkatli bir surette sUzdü. 
aabahtanberJ, o, kendisi iç.in bf r 
müşteriden başka bir şey değildi. 
Şimdi birdenbire bu sıfatını gaip 
ederek aakin tavırlı, ciddi ve fakat 
ııet'ell, güzel gözlü, lrl bir genç hali. 

ııl alıyordu. Luna kal'§lsındaki genç 
de mağrur, enerjik ve kıldan nem ka 
pan bir hassasiyet: ve tabiat bulpn-
duğunu farkediyordu. Onu birden 
bire anlamağa, caııavara rastlar 
:rastlamaz hayat~n kendilerini u
sakla.stırmağı araştınru§ haberleri 
arasından keşfet.emeğe ba{jlamıştır. 

Nazarları birbirlerine raatladıia 

zaman kendısinde ) erıi ve inanılnıı
yacak bir şeyin doğduğunu hissecli· 
yordu. Henüz şekil almamı(> bu fi'<· 
re aldırmamak istiyordu, fakat ka
dınların aşkı tarif için kelimelere 
ihtiyacı yoktur. 

Heyecanını saklamnğa çalışan 
Luna: 

- Bu, Gnr Hnssoko mu, diye soı· 
du. · 

Oliver de ayni heyecanla: 

- Emret diye tastik etti. 

En bUyUk ve ayni zamanda en 
aade bir mucizenin vukua geldiğini 
hissediyordu. Fı kat Lwıa, Danov 
da keşfetmiş olduğu sır rm tevlit et
tiği korkunç i3kcnce altında baya. 
tın!n en acı dakikalannı y:ıQıyordu. 

(Devamı Yar) 

ile SABAH, ôGLE ve AKŞAM 
Hu yemektea aoua muntazaman dişlerinizi hrçal~yınıı. 

Gara gelmişlerdi. 
Büyük otomobilı ile keııdilerln· 

ne yetişen Svanild, endişe ile: 
- Bu gece için bir tehlike olma. 

dığına emin iniz ya? diye 90rdu. 
- Evet, merak etmeyin. Yarın 

rıabah bana bir telgraf çekiniz ve en 
ufak bir hadiseyi bildirmekten çe
kinmeyıniz. Saat on birde sizleri 
beklediği mi unutmayın. 

Vagonun peneere.c;inden, ayakta 
duran genç kıza bu son tavsi}-,.lcri 
eöyliyordu. Ve işte tam bu va2.iyet
te idi ki, harbden yaralı dönen, Oll
ver, kardeşini bulacaktı. Genç ada. 
mın kilere ilişen gözleri, onun da ay. 
ni §e}i dUşündüğUnU farketti. Bu 
ayni ruhi anlaşma, ve histen dola)ı 
kendi kendini rnuvaheze etti ve bun
dan sonra kendi.sini daha iyi kontrol 
etmeğe karar verdi. 

Tre.nin mutarrit sesile, yalnız 
başına bulunduğu kompartımanm. 
da kendisindeu geçmİ§ bir halde 
dt:rin bir düşünceye daldı. Rweka, irl 
başını dizleıinin üzerine daya.nıq, 

~rt B&hlblnln zihninden. lt'Çell 
teYleri tnladıfım g&rtertyordu. LQ., 

dıraya yakın bir istasyon ın bağın 
lan ismı, daldığı derh düşunoeden 
\iıktırdı. Köpeğinin l""•Ü fik bakıla 
k .. ndısiri kızdırdı. 

Ne yapalım, nede oba mesle
ğim diyerek peılce .. eyi açtı \'(! ku
çük bir pnketi dısaı ytı fırlnttı. Son. 
ra: 

:tşimir.e bakalım, dıyc sôylene. 
rek, kompartımandaki kUçUk ayna
nın onnnde çnpkasını ve maklyajını 
dUze1ttf. 

Viktorya garında Evinina- Poot;.. 
un akşam nmıhasını aldı. 

Serlevhası : 
Bir hayalet mi? 

Suneks de esrarengiz bir el na
yet. 

Diyordu. Badehu, daha kUçllk 
harfler ounlan gasteriyordu: 

Eski Danov şatosun:.ın e ran, 
gittikçe karanlık b.r mah.I) t alıyor 

Son tafsilat: 
Başka bir vagundan, ayni za. 

maıtda inen uzun boylu bir '""" 
bdma ktlçtlk bir~ dalının yer• 
tfrlldill bir ~ uzattı. Ve ..... lerek· ••. 

' (0.Yaaaı Y&1') 
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Etrüsk'ün Sürati 
Altı Mile inmiş 

'(Ba,fwol• ı tNi ıa11faila) 1 puro limanımıza geldikten aonra 
11!nnUetük. ~ir müddet bu hatlard& çalışmıt 

Suriyede Yeni 
Kabine Hala 
Kurulamadı 

Şam, 21 (A.A.) - Milli bloX btt. 
Y.ilk konseyi icabında azasının yeni 
hUkWneti te§kil etmelerini kabul ey:
lemek surelİyle mesaisine nihayet 

1 Devlet Demiryolları hanları 1 
1 Mart 1939 tarihinden itibaren; içilecek su nakliy.atın~a kull~ 

m1dıktan ıonra mahreçlerine iade edilecek boş :kaplara, tarifenin tam 
yagonlara mahsus ücretleri tatbik ' edilmek ıuretiyle tenzilat yapıla• 
ca.ktır. 

Fıazla taf8ilit istuyonlardan istenilebilir. "1169,, 

~ Macellan-06 isimli bir İspanyol 
ıvapuru geçen ıseneleııde bir gece 
vakti Çan:akkalede Kapapino isimli 
l>fr İtalyan vapurunu l>atırmış ve 
lhi.di8e 2 inci Tioaret mahk~mesine 
intl'kal etmifti. 

Bu mutaıeauıızda ne derece hak- fakat bir müddet geçtikten eonra 
lı olduğumuzu isbat etmi§ olmak i. yapurun tartnamede teabit edilen 
ç1n (Etrüsk) vapurunun tetkik k~. normal ,emt altında çalışa·madığı 
m.isYODU tarafından yapılan son s~- ulqılnııı,tır. 

vennJetir.ŞuhudeyenihükUınetin =============================================== 
Cemil Mardanı ta.rafmdaıı teşkil e· 

Ovakittenberi devam eden bu 
muhakeme; dUnktı eeleesinde 7• 
ni bir .safhaya 6irmiftir: 

rat t;ecrUbesi etrafında yalnız efka. Vapurun gitti:kçe ağırlaprak 
rı umumiyede değil binnefsihi De- ıöratinden kaybetmesi üzerine Ra-
iıbank muhitinde bile dolaşan ta· liçteki havuzlara çekilmiştir. Ya-

dilme&i muhtemeldir. Fakat muma. 
Ueyhin istirahat etmek arzusunda 
ısrar eylemesi takdirinde reisictıın. · 
hur bu vazifeyi ifaya Hums mebuau 

Bmlak ve Eytam Bankasından 

Ankaz Satışı 
Şimdiye hdar lapanyol kapta

nı ve şirketi namına muhakemeye 
avukat Gard Franko gelirken; dün 
ıkü celseye avukat B. Abdurrahman 
münibde .gel.mit ve kendisi 
bir vekaletname ibraz ederek: 

"-Ben; bu vapurun sahibi bu
hınan "-Transatl.a.ntik" ffrketinin 
vekilivim. 

~lara kulak vermek kifayet eder. pılan uzun tetkiklerden aoDl8 Su • •)lazhat P8şa Rashane'yi davet et
meli ihtimal dahilindedir Bu şaiyalara göre tetkik kom.is- ....tm pervane.sinin au aathına 1•· 

yonu (Etrfuık) Un sürat tecrUbesini .bu hir mesafede olduğu teebit e-
yaparken vapur akıntı. isti~am~tin. dilmit ve bu aeb&ble istenilen ıtı- lzmlrde Zelzele 
de seyrettirilmek suretile eurati tes ratin •ide edilemediii anlqı.1Jll1' - tzmir, 21 (A. A.) - Bu aabab 
bit edilmiştir. Halbuki 1stanbul bo. tır. Vapuı·un altı temizlenmiş ve aaat 11 de ~hrimizde hafif bir yer 
gazında aJnntının vasati sürati <6) iea.beden bazı tadil~r yapıldıktan sarsınbsı olmuştur. 
mil kadardır. Buna (Etrüsk) Un aonra beklenen n&tice tekrar elde================= 

'A. 14/l - Beyoğlunda Tepel>aşı civarında Cumhuriyet gazfnOl\l • 

nun bitişiğindeki kömürcü dükkAnmın yıkması alıeısına aid olmak ilze

re enkazı satılığa çıkanlmıştır. 

İhıale 27-2-989 pazartesi günü uat ondadır. Taliplerin on lira 

pey akçeeiyle tubemiz emlak servisine mfiracaat etmeleri 
(758) (1178) 

inhisarlar U. Müdürlüğünden : 
M~z·ktır firket heyeti idare&_ ; 

geçen gün General Fran~ arazı • 
8inde yaptığı içtimada; vapur h'ak
Janda resen ikamei dava olunma
sını kııı.rnrlaştırm1şt1r !.. 

aeyir stıratı olan (6) mil de inzimam edilememiş oldufundan kıç tara.fa 
edince vapurun (12) mil sürat yap- alırlık ilive edilerek pervane -
tığı hakkında yanlış bir ~~hab ha~ıl nin dıa.ha ziyade derinleştirilmesi 
olmuş ve komisyon bu (c;>Z açıklıgı. yoluna ~dilmiştir. Bunun için ha
nın farkına varmıyarak gem.inin YUzlarda l!azırlanaıı 870 tane b
süratını (12) mil olarak tesbit et- dar beton safra dün yapurun arka-

'1'VRAN TIY ATROSU 

Bu akfam , ................................. :ıv ........ . 

Binaenaleyh; artık bu muha • 
kemede Gard Frank<ı bulunamaz; 
vapurun sa.bibi biziz! .. " 

'Demiştir! .. 
Mahkeme; bu iddiayı tetkik i

çin talik olunmuştur .. Bu iddia ile 
muhakeme şayanı diklrıat bir vazi
yet almı"tır!.. Mezkür vapur; ih
tiraten hükumetimizce hacze kon
muş -0lduğundan şimdi davanın ye
Didan lba.şlama~n ve yeniden karar 
Vf'rilmesi lazım gelmektedir. 

f RADYO 
ÇARŞAMBA . 22 '2/ 39 

1\. • • • ~" • . ,, ... '\,.\.'\. 

12,30. Proğram, 12.35. Türk mtt-
siği. Pl. 13 . .Memleket' saat ayan, a
jans ve meteoroloji haberleri. 3.-
10,14 Riyaseti Cumhur ;Bandosu 
(Şef: llısan Künçer) 

1 - Roques -Afrika marşı. 

2 - Buyka ..Şimtek (Koneer 
Yalsı) 

3 - Suppe . Hafif süvari alayı 
(uvertür) 

• - Pares -Kır p.rkısı (Pasto· 
ral) 

5 - Leonoavallo. (Palyaçolar) 
operasından seleksyon. 
18.30 Proğram, 1835 Müzik (Canz· 
bant- Çigan) Lantot Orkeatraaı. 
19'15 Türk müziği (Fasıl heyeti: 
Hüzzam faslı) Tahsin Karakuş, ve 
Safiye Tokayın iştirakile, 20 Ajans 
meteoroloji, haberleri, Ziraat bor. 

. sası _ (fiyat) 20.15 Ti.irk müziği 
Çalanlar: Vecihe, Fahire Fersan 

Cevdet Çağla, Refik Fersan. 
Okuyanlar: Muzaffer tıkar, Se. 

mabat. 
1 - Bayatiaraban peşrevi. 
2 - Başını beyin Bayatiaraban 

prlası (nimeti vaslın) 
3 - Rahnıi beyin bayatiaraban 

·-.rkısı (GönltımU hicrana) 
4 - Su yolcunun bayatiaraban 

tukısı (Neyleyeyim) 
5 - ... TürkU (Düşme dağda) 
• - ... Karcaar saz semaisi. 
1 - Raifin kürdilihicazkar şarkı-

• (Rengi nıhsarma) 
8 - Leminin kürdilihicazklr 

(Nazlandı bülbW) 
9 - Arif beyin suzinak şarkısı 

(Çekme elemi aşka) 
10 - .... Saz aemaisi. 

21.Merıiıeket saat ayan 21. Konuş· 
nıa (Saz §airleri) 21.20 Esham, tah 
Tflit, kambiyo. nukut borsası (fiyat 
21.30 rremsil (Molla be~ hanımla
rı) komedi: Yazan E. Reşıt. 22. Mii
zik (Küçük orkestra. Şef: Necip 

'.A.fkm) . 
1 - Ga.nglberğer. kUçük flUt 1• 

gin kon:rer parçası. 

2 - Kari Blume- Göl kıyıların. 

•• 
3 - Techaikovsky- Güftesiz §&I'· 

kı. 

4 - Waldemar gibish. Çakır key 
fim: Viyana şarkısı. 

5 - Schubert- Senfoıü (Si mi. 
aör, bitmem.is) 

6 - Delibel. Bebek Operetiııfn. 
Talsı. . 

T - VJlf ored Kjaerı- Seren.ad. 
23. :Mttzfk (Cazbant) 23.45.24. 8oıı 
ajans haberleri ve yannkf prog-

mi§tir. mna yerleştirilmiştir. Bunun üze -
Fakat bundan bir hafta kadar ev- rine vapurda küçük bir muvazene

vel ikinci bir komisyon tarafından 8izlik husule gelmiş ve kıç tarafı
yeni bir sürat tecrübesi yapılmağa mn ıuya daldığı nisbette burun ta
teşebbüs edildiği zaman bu sefer va.. raf havalanmı~tır. 
pur akıntıya karşı seyrettirilmiş ve Vapur y.arın kızaktan alınarak 
işin hakikatı meydana c;ıkıruştır. bir tecrübe seferi yapılacaktır. Bu 
(Etrüı;kJ saatte (6) mil süratle a. tadilata Nğmen vapur istenilen 
kan akıntıya karşı seyrettirilmek is. sürati bulamazsa başka çareler 
tenince vapurun zaten (6) milden düşünülecektir. 
ibaret olan süratı akıntının sUratile Bundan başka Bandırma hıat • 
sıfıra inerek gemi, demirlemiş gibi, tında çalışan Sus vapurunun perva 
bulunduğu noktada sabit kalmış, nesinde de tadilat icabetmiş oldu
hatti bir aralık akıntının süratı ga" ğundan lstinyede kızağa ahnmış
lip gelerek makinesini son gayretle tır. 
oaJıştırmasına rağıneıa. (EtrUsk) ya. Pervaneler yedeksiz olup yek
vaş yavaş sahile doğru sürüklenmi pare bir •ekilde imal edilmiştir ki 
ye başlamıştır. Bu vaziyet karşısın- bu hususta da hataya düşülmüştür. 
da bir römorkör imdada yetişerek Bu pervaneler yedekli olmuş olsay 
(Etrüsk) ü yedeğe almış ve vapurn dı kaııadlardan herhangi birinin 
karaya düşmekten kurtarmıştır. eğrilme6i ve y.ahud z.edelenmesi 

Kuvvetlice bir poyraz veyahut takdirinde yerine başka bir yedek 
yıldız kara yel rüzgarı estiği zaman kanadın takılması bir günlük bir 
Amavutköy akıntısının sUratı sa- meseleden ibaretken pervanelerin 
atte (10) mili bulur. Demek oluyor- yekpare olması yüzünden Sus va
ki böyle sert bir havada (Etrilsk) puru haftalardanberi kızakta bu • 
v a P u r u saatte ( 6 ) 8 mil Junmaktadır. 
süratile Arnavutköyü akıntısını ye. Deniz Tkaret Müdürlüğünde 
nip geçemiyecek ve makinelerini ça. tetkikat yapan heyetin bu mesele 
lıştırmasına rağmen ileriye değil a-
kınt.uıın sevkine tabi olarak tornia. ile de yakinen alAkadar olacağı u

mulmaktadır. 
. tan ediyormuş gibi gerisin geriye 

gidecektir. Bütün bunlar belki de H--r-Mu•aollnl - Franko 
hakikatten uzak dedi kudulardır., •-
belki de Etrüsk son tecrübede bir mUIAkab 
mucize kabilinden hakikaten saatte •ma, 21 (A. A.) - ttalyada, 
(12) mil süratle seyretmiştir. Fa· Mussolini ile Hitler ve Franco ara
kat bu ihtimal dahi isbat ediyor kı sında bir mülakat yapılacağına dair 
tetkik komisyonu tarafından tictL yeniden dola.şnııya başlıyan şayia. 
sat Vekiletine verilmiş olan resmi lara Roma mahafilinde ehemmiyet 
rapor, iki gün evvelki nüshamızda verilmemektedir. 
söylemiŞ olduğumuz gibi, neşr'.Xiil~ Mezkftr mahafilde kaydedildiği. 
meli ve efkin umumiye artık bir ne göre, böyle bir mWikat tıç mem
yılan hikayesine dönmüş &lan bu leket arasındaki dostluk ve işbirliği 
(Etrüsk) vapurunun süratı mesele.. zihniyetine tamamiyle uygun olmak 
sinde tenvir ve tatmin edilmelidir. la beraber tfındllik hiçte zarurl de-

lildir. Esasen, Franconun bugllnktl 
MU~tllflerln tedklklerl prtlar içinde tspanyadan aynlması 

Deniz Bankın teşekkülünden i- mUmkün değildir. 

Hamiyet Yüce Ses ve arkadaşları 
Ertuğrul Sadi Tek ve arkadaşları 

Seklzınc 1 
( PEB.DE 

(Se) atıla revüsü, büyük varyete 
Çinlilerin hayret veren numaralan .. 

BU AKŞAa:t 
Tepebaşı Oram kısmı 

saat 20,30 da 
ANNA KARENiN 

7PERDE 

* l•tklat caddeainde Komedi 
kısmında 

saat 20.30 da 
22/ 21 939 Çarşamba günü gün. 

düz saat 14 de Çocuk tiyatrosu 
22/ 2/ 939 Çarşamba günü akp· 

mı saat 20.30 da Bir Muhasip ara. 
nıyor 4 perde .. 

HALK OPERETİ 
Bu akşam saat 9 da 

büyük operet 
TARLA KUŞU 

Pek pakmda Mahmut Yeaarinin 
AŞK BORSASI 

* CEMAL SAHlR 
KadıkBy, Bablröy, Y~ 

Betilrtat ................. ----...-....-... 
tstanhnl r _ıni SanaYI Blrlllbı-

den: 
27 /1/ 939 tarihinde akdi mukar· 

rer senelik heyeti umumiye toplan. 
tısında nizamnamenin 14 üncü mad
desine göre icap eden ekseriyet ola
madığından 28/ 2/ 939 salı gilnü a
at 5 şe tehir edilen bu içtimaa Bir
lik izalannın teşrifleri rica olu -
nur. 

B • 11 a a m e: 
1 - Senelik Mesai Raporu. 
2 - Senelik Hesap Raporu. 
S - Nizamnamenlıı bul alakA.. 

mında 3512 sayılı kanuna göre ya. 
pılacat tadilat. 

ti~~~mnm~~~~ilik~ ========================== 
mele üzere Ankaradan gelen Mali-

İstanbul Defterdarlığından : ye ve tktisad Vekilleti müfettişleri 
megailerine dün de devam etmişler 
dir. MOfetti9ler iki gündenberi 

Muhammen be«leli 

Bankada cereyan eden bazı mu-
ameJAt hakkında malômat almak Cumhuriyet müddeiumumlliğfoden mildevver olup 
il.zere Ban'kanın eski müdürü Yo- _tevkifhane garajında mahfuz Sutude bakar markıah 
suf Ziya Önişi dinlemişlerdir. radyolu, kaloriferli 6300482 şase ve 81860 D. motor 

Diğer taraftan Satie şirketi a- numaralı lieivert renkte döşemeleri tam ve temiz 985 
leyhinde İkinci Ticaret mahkeme -
sinde açılan davada mahkemenin modeli altı sinlindirli otomobil (12 parça avadanlığı 
nrdiği karara şirket itiraz etmiş ile beraber) 
olduğundan bu yolda yeni bir ka- Ayasofyada yıanan adliye binası bahçesinde emanet 
rar alınacaktır. d.airesi yanındaaki binada mahfuz müddeiumumilikten 

Bundan baş.ka Deniz Bankın 
kadrolanm tasdik ettirmek üzere müdevver 149 kalem muhtelif cins eşya toptan. 

Ankaraya giden Banka m6dürü Dolmabahçe sarayında bir odıada mahfuz 148 kalem 
Yusuf Ziya Erzin bu hafta tehri • muhtelif cins eşya. 
mize dönecektir. ,, ,, 

Kadrolar hakkında birkaç gün 
evvel vermiş olduğumuz maJOmat 
'tamamen doğru olub bazı şubele
ri lağvedileceği anlaşılmıştır. 

n Esasen VekAlet yeni kadrolan 

.. ,, 
78 ,, 

,, il " " 12 " 
••• " " " 

Edirnekapı çakırağa yavuz sokağın~1a 1 numaralı bakkal 
.köylll Niko oğlu Alekaa.ndırın .yedi emanetinde bulunan 

bir çuval un (72) kilosu tasdik etmiş yalnız. bütçeler ilz_e -
rinde görüşmeler neticelentnemış -
tir. Yeni .kadrolarda yüzden fazlıa Balta limanı korusunda yıkılmış lbiı akasya ağaciyle 
memurun açıkta kalacağı da söy- .koru haricinde çayırda yıkılmış bir yabani harup a~acın-

lenmektedir. Aynca, idare aza - dan çıkacak 26 kental odun (beher kentali) 

Lira Kurut 

800 00 

118 84 

160 47 
65 98 

13 150 
1 60 

00 

80 

Cin.is Mildan: o/o 7,5 
Muhammen B. MuY. T. 
Lira K. Lira K. 

-----------------------------Lastik Çizme uzun 
ve kısa konçlu. 

127 çift 7 45.- 65 87 

B&lıf;çı muşambası kısa 150 <ldet 906.
caket, muşamba ve 
pantalon. 
Bahariye Bakımevi 

67 98 

Saati 

14.30 

15 ,... 

Elektrik teı'lisatı işi. 821.58 24 11 15,SO 
1- Cinsleı•iyle muhammen b elleri ve muvakat teminat miktarla· 

n yukarıda yazılı malzeme ve iş ı n ayrı eksiltmeye konmuştur. 
il - Eksiltme 8-3-939 tar hine rastJ_ıyan çarşamba günü hiza

larında gfü~terilen saatlerde Kabatı:şta levazım ve mübayaat şubesin

deki alım komisyonunda yapılacaktır. 
ili - Şartname ve kefifnameler her gün sözü geçen şubeden pa

rasız olarak alınabileceği gibi nümunler de görtılebilir. 
iV - İsteklilerin muayyen gün ve saatte kanunt vesaik ile birlikte 

mezkur komisyona gelmeleri ve çizme ile muşambalar için nümune ge-
tirmeleri ilan olunur. (1088) -

Cinsi ?diktan Jluham- .111.uvatkat T. Ehiltme 
men B. 
Lira K. Lir11 1' Saati 

40 Jık Çivi 15-50 m, m. 2000 kilo 875 -
Kadranlı otomatilr 
baskül 1 adet 700 -

. 
28 12 14 

52 50 15 
Kilot paııtalon 
K-a..c:ıket 

12 takım 
12 ,, 546 - 41 95 15,30 

Kaput 11 .. 
Çizme kösele 12 11 

l - Yukarıda cins ve miktarı yazılı "8" kalem malzeme ...,tııame 
ve mevcut numuneleri mucibince ayn ayrı eksiltmeye konmUff;ur. 

II - Muhammen bedelleriyle muvıakkat teminatları hfzaJannda 
g'füıterilmiştir . 

111 - Eksiltme 8-3-939 tarfıine rasthyan Cuma gftnD hizaların
da yazılı $8a.t1erde Kabata,ta kain levazım ve mtibayaat şu.besindeki 
alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her l'Ün sözil geçen şubeden parasız olvu 
alınabileceği gibi nümuneler de görülebilir. 

İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,6 l'il 
venme paralariyle birlikt~ mezkür komisyona gelmeleri ilin olunur 

(940) 

Cinsi: 

Kereste 
Beyaz çul 
.. ba~t bağlı" 
Düz beyaz 
kanaviçe 

Mi1rtan Mubammen B. % 7,i 
Beheri Tutan teminatı 
Lira K. Lira -Kr. Lira Kr. 

1209 J.13 - - 61987 - 3899 08 
115000 adet - 70 33083 - 2477 48 

"kilosu" ''takriben" 
250000 metre - 15,6 38750 - 29" ZI 

Saati 

15 
16,16 

18 

l - Şartnameleri ve nümuneleri mucibince yukıa.nda y.azıh mal 
zeme .ayrı ayrı kapalı zarf mıuliyle satın alınacaktır. 

ll - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizalannda 
gösterilmiştir. 

Ill - Eksiltme 27 - 2 - 939 tarihine ra::ıtlıy&n . pazarte&I günü hi~ 
larında yazılı saatlerde Kabatafta Levazım ve Mübayaa.t 'ube8hıdeld 
alını komiMyonunda yapılacaktır. 

IV - Kereste p.rtnamesi 260 kuruş beyaz ~uı şartnamesi 1615 ku 
rut kanaviçe 4artnamesi de 194 kuruş bedel mukal?ilinde her giln 113-
zü geçen şubeden ve İzmir Başmüdürlüğünden alınabilir. 

V - Eksiltmeye girmek istiyrnlerin mühürlü teklif mktuplarım 
kanuni vesaik ile yüzde 7,5 güvenme parası makbuzlarını veya banka 
teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflarını ihale saatlerinden 
birer saat evveline kadar yukarıda adı geçen komisyon başkanlığına 
makbuz mukabilinde vermeleri olan olunur. "826" 

I - İdaremizin cibali fabrikıaı için alınacak bir adet bulapk yı 
kama makinesi ihale edilemediğinden eksiltmP. 10 gQn uzatılmıştır. 

il-. Muhammen bedeli 1200 lira mnwkkat teminatı 90 liradır. 
III - Eksiltme 2-3- 989 pe11embe gftnft saat 14 de Kalbataşta 

levazım ve mübay~at şubesindeki :ıhm .komisyonunda y.apılıacaktır. 

ram. 
1 

b.nnın aldıkJan 800 lira maaş 200 
liraya indirilmiş ve :reise de a50 li- Yukarıda cins ve bulunduğu ye1 ıe .. yazth otomobil ve ı:ıair eşya bi-
ra Verilmesi takarrür etmiştir. z,alannda gösterilen muhammen bedeller üzerinden açık ıarttırrna usu-

JV - Şartmımeler h er gGn sözi1 geçen şubeden alınabilir. Eksilt
meye iştirak etmek istiyenler fennJ tekliflerini ihale gününden asgari, 
3 gün evv,,line kadar inhisarlar tütün fabrikalar şubesine vermeleri 
V6! tekliflerinin kabulftnft mutazammın vesika almalan )azım.dır • 

~ .................................. ~ 

Yurdun, refahın, varlıim ı· 
koru)'Ucıuu çocuktur. Yılda bir 
lira verip Çocuk Eairseme K• 
JWaUDa e,.. ohmazl ...________,,, 

B~vat va Sus vapurla. Ji le ayn ayrl satılacaktır. Satış bedeli peşin ve nakit verilecektir. 
... nın hall t~eklilerin 28- 2- 939 sah günü saat 14 de yilzde 7,5 nisbetinde te-

D~a Bankuı Haydarpaşa ve ıninat mektublariyle beraber milli emlak müdürlüğünde toplanan 
Kadıköy hattında işletmek üzere . na 111ttracaıatlan. (M) (885) 
Almanyada. Y•Ptıl'dığı Suvıat va • komısyo 

V - hteklilerin eksiltme için tnyin edilen gün ve saatte yüzde 
7 ,5 giiv"enme paralariyle mezkur komisyona gelmeleri ilin olmı111' 

• (1U9I 
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Nezle. Grip 
Baş- Diş 

Rontellzm11 ve bUIUn unclllm ..,anı hayret bir 
........ derhlll geçirir. Eczanelerden 

ıerarla SEFAUN'I lateylnlz. 

- EMSALLERi GiBi ON BEŞ SENE GARANTILtDht. -
· Tafl'acian talcb yukauncla yeni katafot pnderilir. 

SINGER SAAT MA(iAZALARl-lıtant,ul Eminlııft, Tel: 21964 
latimlAk dolayısiJe majasum yamadaki clar tokaja naldolunmuttur· - ---------

SUT MAKiNESi SATANLARA iLAN 
En yüksek maldan ea ucuz çeşidine kadar 

teminatlı, muhtelif markadan 

SÜT MAKİNELERİMİZ 
ıelmiı olup, yeni tenzilitlı fiatlaramızla 

_ - kataloklanmızı llteyiniz. 
• Umumi Acenta ve Merkez Deposu: 

TÜRK-AVRUPA Limited Şirketi 
latanhul Gaı.:ta, Perşembepazan No. 61 

Istanbul Belediyesi İlanları -1------· 
Heybeliada ~l'ilzar ac katı Şoee 
iDfaaı (Fen if~ri miıdürlüiünden 
ff6ika) 

8075.33 
ilk teminat -230.65 

Yukanda keşif bedeli yazılı it açık .ıtsfltmey• konulmuştur. 
Keşif evra.kiyle şartnamesi levazım müdürlütünde görUlebilir. lstekli-
111' !de ..,ıh kanunda y&zılı vesi. a ve hizasında l'österilen ilk temi· 
nat makbuz veya mektulbiyle beraber ~93~ pazartesi günü s1'at 
1-' bUıÇCııkta Daimi l!.:ncümende bulunmalıdırlar. (1065) 

~ . 
SGl6"4~etme • Kurbatah dere yolu
_. ta'llliri (bin liralık İf yaptığına 
'* y8lfka) 

Ketif Mdell 

1806.42 
ilk ıemlnat 

97.98 

Ywkarıcla .Jc8flf .bedeli ~azılı it açtk eksiltmeye ıkonulmuştur. 

•etW evraldyle fat'bıameei levazım mldUrlQğüude görUld>ilir. İstekli

... IMO eayıh kanunda y&:11h Teeika Ye hizasında gösterilen ilk temi

lllll makbuz veya mektulbiyle beraber 6 1 989 pazartesi gü11u saat 
U ~akta Daimi Encümen4le bulunmalıdırlar. (1066) 

• Ketff bedeli 1284 lira 19 kuru~ olan Sürp Agob mezarlık duvan-
llnl tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evraJdyle şartnamesi 
""' ••ra mGdGrlUfOnd• gıörtlle~ilir. İsteklHer 2490 !ayılı kanunda ya-
8 ftllikadall başka fen ifleri müdürlüğünden alacaklan fen ehli -

J.t ve ticaret oda& •-'bJııciyle 96 lira 31 kuruşluk ilk teminat 
matbu veya mektubf71• beraber 10--8--939 cuma günil saat 14 bu-
aakt& daim! encOlJJ.ellde hlumnalı,1 ırlar. (1177). 

falf llA8AB 

Bfltiln l'öifb haata
lüclarına yol açabilir 

Fakat bir tek 

GRiPiN 

Bat, dit, adale afrılariyle diler atnıan en in• zamanda ~· en bt't 
tekilde dindirir. Nezle,-e, .otak alsmlıtma, sripe ve emaali 

hutabldara kartı ltilhaua müeuirdir. 

Aldanmayınız. Rağbet gören her şeyin taklid 
ve )>enzeri vardır. GRIPIN yerine başka bir 

marka verirlerse şiddetle reddediniz. 

22 ŞUBAT 1939 

Pirine· Mercimek - Ar ·a· K rn'lör - Yulaf 
Patates Unu ve sair müstahzarab 

Yavrula"nızı nti~'• ve alhhale 
ula~llran bir zater yoludur. 

Tarihi t.W : ı 9t" M. Nuri Çapa 

YENi BiR TEN 1 
GÜZELLiQiNE 

ADEMi iKTiDAR 
Ve Bel Gevıekli2ine karşı 

dolru atılacak 

JAOIM 
HORMOBiN 

Tabletleri her eczanede arayım"'. (Posta katma 12'i~ Honnobin, 

RIZA 
.. :;:~~:kz ,... riDf \t ~AGIRSAKLARINDAN MUZTAHlt'UlAllAK 
hataızlı k l a r ı a ~ 
meaf ,idir. ""' 

MAZON ~,. .. KOŞKU/\I 
BASIMEVI 

VllAJel UrflSI No. 21 

Kitab, Mecmua •e her türlü 
taba ifleriai ea temiz, en 
güzel Ye ft elnen ıeraitle 
seri bir eurette yapar. 

MEYVA TUZU ,-. ' 

ı 
lakıbazıdefeder ' 
HAZIJISIZUK . ~~ 
Mide,Ekttlik ve , ...... ,, .... 

...... pisi., 
isale e:tilellilir. 
V;,-().i ... uitwuiaıftw l,fr PrwıfHor
Bioeel - TeWr ettikleri Gençlitin e.
aip bir a .. nı.u ke"et•lftir. Bu 
eewlMr h.Hlııuınla peabe reckteH To
bloc kremi terkibi.de mH~ur. 
CiWia iN ,..a.. ~•• •kte•lart Keşfiyat ve inşaat 

baraakları ya· 
kan aehirlerl VE NEŞEc.!z 
rfd•rlr. Dahili -" 
temfıditi temin OLURLAR 
eder. Buılln· ~, 

ZON M EYVA TUZU alınız. Hiç 
bir mümasil müstahzarla kıyas J•t ... dac uvm t.tbik ediniz 

l6a ..,..-ba, o ; eildiaiilİ 
a-ı... " p.aç!eıtirir. 

den blr tlte MA· t 
Türk Anonim Şirketinden: kabul etmez. 
Şirketimhlia yıllık adi toplan - Mü~mmeliyetini takdir edecelksiniz. Mümasillerinden daha çabuk, 

tısı 23 mart 939 perşembe günü daha kat'ı tesir eder. MAZON ismine HOROS markasına dikkat "MA· 
saat 10 da Galata.da Asikürasyoni ZON MEYVA TUZU" her evde bulunması lazım bir alie devasıdır. 

.. -··,,. 
kadife fibi yumı:twk ,,. li1a1l aekta· 
lardH kurtarmak için her Mbah be· 

Semerai 

, .. Renkdeki Tolr•lo• 
Knaaici lirü z. 

pyet emia ft 
memauaiJ•t bahfdır. 
40 ,.,ıannda prümebiHrler. v .... 
izlerioi ııidirerek bir G,.aç lauwı rü· 
ael cildini ikaıne eder. Cildia • ...,. 
ela• T okalo• beıniııia l6ıneruİ .. -
J&•ı laayrettir. MemDllD ac.ı ... , .. ,_ 
,.... •• reri alabilirler. 

Generali hanında 4 üncü katta 
68/ 69 No. da Şirket Bürosunda ya
pılacaktır. Toplantıda bulunmak 
hakkını haiz olanlann toplantıdaıı 
bir hafta evvel behemehal şirkete 
mOracaatlıa kayıt olunmalan 

RUZNAME: 
1 - Murakıp ve idare n eclisi 

raporlannın okunması. 

2 - Bilançonun tetkikiyle, tas
dik ve meclısı idaren in ib- I 
rası. 

ı - Tahsili mümkün olmıyan 
bazı he!labatın tetkikiyle 
karar ittihazı. 

4 - Müddeti biten idare mec
lisi lzalariyle rnuraklbın 

7eniden seçilme i. Ve ilç 
retleriı ı. tayini. ----

tatanbul lıüıı. i icra Memurlu· 
fundan. 

Mahcuz olub ibu kere paraya 
Çıwı:ilrnesine katar verilen İstanbul 
y.ak iskelesi kantar ocngı sokak 

latanbul ikinci icra memurlu- 16 No. h dükkanda 300 kilo yün 
iundanı aatılacaktır. Bunun birinci açık 

Dairemizin 936174 No. h dos- arttırması 8-3-939 tarihinde cu
yasiyle mahcuz olup bu kere pa- ma gilnil saat 15 den 17 ye kadar 

if'ı. edilecektir. Bu arttırmada mah
raya çevrilmesine karar verilen cuz eşya muhammen değerinin 
Galıatada Mahmudiye caddesin - yüzde 75 şini bulmadığı takdirde 
de 74 sayılı dükkanda bir adet ya- ikinci açık arttırması 7-.\-939 
zı makinesinin birinci açık arttır - da !lalı gilnil ayni saatta yapıla
ması 6-3-939 d.a pazartesi gü- caktır. Alıcı olanlar muayyen gün 
ntt saat 16 den 17 ye kadar ifa ve sa.atte mahallinde hazır bulu
edilecektir. Bu arttırmadıa mah- nacak memuruna müracaat ederek 
cuz e~va muhammen değerinin pey akçesı yatırarak almaları ilan 
yüzde 75 şini bulmadığı takdirde olunur. 
ikinci açık arttırması dahi 9-3- - --------- 1 
939 da perşembe günü ayni saatte Z AY 1 --
7apılacaktır. Alıcı olanı~ ; yuka- 1937 .1938 senesinde Davut paşa 1 
rıda gösterilen gün ve s tt~ ma _ orta okulunJan aldığım tasdikn ~ 
hallinde hazır bulunacak memuru- meyi zayi ettiğimtien eskisinin hüh. 
na muracaai ederek almalıarı ilan mU yoktut. 
olunur. Saffet Akdffe 

Türkiye Kızılay 
Cemiyeti Genel Merkezinden; 

Gaz Maske fabrikamız için dikiş makinelerinin tamirinde 
vukuf sahibi ibir makiniste ihtiyaç vardır. Ayni zamanda yazı 
makinelerinin tamirini de yapabilenler şayanı tercihtir. 
Makini!~t. ihtisas derecesi anlaşılmak üzere üç ay tecrj.ibe müd

detile ıangaje edilecek ondan sonra asli mütehassıs olacaktır. 
Talihlerin hizmet ve kıfayet vesikalariyle Yenipostahane ci

varında Kızılay hanında, Kızılay Deposu Direk~örlüğüne mUra-

YAPI iŞLERi iLANI 
Nafıa Vekaletinden : 
1 - Eksiltmeye konulan i': Ankara Hukuk FUdlltesl ikinci kısım 

inşaat ve elektrik tesbatıdır. 
Keşif h<.>.deli 783703 lira 93 kurus,tur. 
2 - Eksiltme 2 • 8 - 939 perşembe günü saat 16 da Nafia. Veklletf 

yapı işleri eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf uauliyle yapıl ... 

cakhr. 
3 _ Ek!iltme tartnamesi ve buna milteferri evrak 89 lira 19 ku-

ruş bedel mukabılinde yapı işleri umum mildürluğilnden alınabilir. 
4 _ Ek ilt?neye girebilmek için isteklilerin 85098 lira 16 kuruşluk 

muvakk~t teminat vermeJ""İ ve Nafia Vekaletinden alınmış ehliyet 
vesika"'ı göstermeleri l&zımdır • 

Bu vesika için eksiltmenin yapılacağı l'ilnden en az aekiz gön 
evvel bir i titla ile isteklilE:rin Nafia Vekaletine mttracaatlan ve i~ 
tidalarına buna benzer bir iş yaptıklanna ve bu iti başarabileceklerini 

teyid edecek vesika iliştirmeleri muktezidir. Bu müddet zarfında 
vesika talebinde bulunınıyanlar eksilt?neye giremiyeceklerdir. 

5 - i~tekliler mektuplarını ihale günü olan 2-3-989 perşembe 
günü saat 15 e kadar ekıııltme komisyonu reisliğine makıbuz m.ıkabi
linde te!!lim edeceklerdir. 

Post.ıda ol. cak gecikmeler kabul edilmez. (917) 

:,ahıbı ı <\hmet Cema leddin S A R A Ç O C L U 

1'etrıyal müdürü: Macit ÇETiN Baulclıiı ~- Matltaai EW1'0İ7a 
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