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Fıkara Avrupa SARAÇOGLU BELGRAD'DA 
Yazan: Hüaeyin Cahid YALÇI~ 

Dünya hiçbir zaman bu ka~~2' 
müthiş surette silahlanmış. ~egıl
di. Böyle olma.kla beraber, ı~ın so
nu geleceğe de benzemiyor. Bu 
gün son de!'"ece müthiş ve kafi ad
dettiğimiz !!ilahlar yarın az ve e~ 
hemmiyet.siz görünüyor. Bugünkü 
85 bin tonluk zırhlıların yarın çok 
küçük görünmiyeceklerini kimse 

Hariciye Vekilimiz Bugün Prens 
Pol Tarafından Kabul Edilecek 

temin edemez. 
Her memlekette vergi veren va-

. d orlar Yal-tandaşlar inleyıp uruy . ~ 
nız ellerini keyifli keyifli ugu~tu-
rup gülümseyenler varsa onla~. d~ 
silah fabrikacılarıdır. Bugünku sı 
l&hlıaruna yarı:;;ı üç noktadan .tet
kik edilbilecek bir vakıadır: Sıya
set bakımından, silahlanma sana-

.. b kımından, milli ıbakımdan. 
yn 8 'l"hl Si aset bfikımından, tıı ~ an-
ma bi~ mecburiyettir. Çünkü mil
lelter hay.a.t ve şereflerini yalnız 
kendi kuvvetlerinden beklemek 

Şükrü ~ SaraçOğlu 
Yugoslavyadan 
Yarın Ayrllacak 

Romen Kralı Balkan Matbuat 
Mümessillerini Kabul Etti 

zaruretinde kalınca, azam! feda - :Belgrad 23 (Hususi muhabiri -ı merasim yapılmış ve natUrlar hal~ 
karlığı yaparak mümkün old.u~u mizden) _ Bükre.'}te Balkan An- tarafından şiddetle alkışlanmııttır. 
kadar ç<>k silahlanmayı en bırın- tantı toplantıl.arma iştirak eden Türkiyenin Belgrad elçisi Alf Hay
ci vaz.if@ biliyorlar. fier millet e- Türkiye hariciye vekili Şükrü Sa- dar Aktay Belgraddan harekette 
tinden geleni yapmakta kusur et- raçoğlu, Yugoslavya hariciye ve- Türkiye hariciye vekilini yolda ka.r 
rniyor. Bundan dolayı hiçbir mil- kili Markoviç ve Yunanistan baş- şılamıştır. 
leti bilhassa kabahatli görmeğe, vekili Metaksas a)'ni trenle Belg- Burada Yunan başvekili Metak- , 
müahaze etmeğc hak olamaz. rada mütıweccihen h~reket etmiş- sasa aid olan vagon trenden ay • 

Silahlanma yarışının böyle çıl- lerdir. rılmış ve d03t Yunan başvekili doğ 
~n bir şiddet kesbeimesi şüp~c Dost nazır1ann hareketi mü - ruca Atinaya hareket etml.ştir. 
yo.k ki sil.8.h sanayii için büyük bıl' na:-ıebetiyle Bükreş gaı·ında büyük (Sonu 3 fü,cü sayfada) Yugoslav Başvekili SvetkoYİÇ 
nimet teşkil ediyor. Evve iden he ı· rvv""""'"' .AAAAAAA""'-"""-""""~~VYYYYYYY~~';(',!'':{":(''ı(';(".'fY".~~~~("f'ı.('L'ı~~~'Y't'Y't'YY'YYYVYVYVYYYY~~ 
memlekette sırf kendilerine mah
sus büyük silah fabrikal~rı yok -
tu. Fakat modern harpler devl~t: 
lerde kendi harb malzemelerını 
ıkendfleri yapmak ihtiyacını do -
ğurdu. Her memleket bütün harp 
fötiyaçlannı kendi fatbrik.alarında 
temin etmek çaresini bula.ma.sa 
da eeneıbi hükumetlere afigu1 de
rec&de muhtaç olmak için, bütün 
bütün müstağni bir hale gelmek 
için çah,maktan Q'erI kalmıyor. 
Bund-an -dolayıdır ki sillh sanayii 
beynelmilel halden .ç1kal'\&k "mil
li bir hale gelmiştir. 

Şehrimize Gelen İngiliz r Cumhurreisimizin 
Generali Ankarada AmerikayaHitabesi 

Cumhurreisimiz İsmet İn· 

General, Mareşal Fevzi Çakmağı 
Ve Naci Tınazı Ziyaret Edecek 

General Neslih dün Sirkeci ga ında karşılanırken 

1 

önü bu ayın yirmi altıncı günü 
aktamı aaat 20,30 da Ankara 
radyoau ile dost Amerikan mil
letine bir hitabede bulunacak-
tır. MiJJi Şefin bu konu,maaı, 
aralarında doatane bir hava i
çerisinde inkifaf etmekte olan' 
Türkiye ve Amerika milletleri 
arasında yeni bir dostluk teza- 1 
hürü olacaktır. 

----------------------------Sovyetlerle 
Japonların. Arası 
Yine Açıldı 

Paris: 23 (Hususi) - Sov) et 
Hariciye Komiseri Litvinof bugün 
Japon büyük elçiı-;ini kabul etmiş
tir. Bay Litvinof, elçiyi Japon hü
kumeth1in balık avı hakkında yap
tığı teklifi hükumetinin katiyen ka
bul edemiyeceğini kat'i bir lisanla 
bildirmi~tir. Hariciye Komi:-ıeri 

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

Eroinle Mücadele 
Edemiyen T eşkilit 

-----ı.io.:: 't..~-

Bu Zevatı Becereme
dikleri Bu İşin Başında 

Bırakmamalıdır 
Maksat iki Oç Gram Zehir Satan Adam D '!~ 1 
Bu Zehlrlerln Deposunu ve BU~Uk Sermaye
daırlannı Bulmaktır. 

Bir milleti felakete sürilkliyen ! 
en. mUhlm Amilerden biri de şüphe 
llizdir ki eroin, kokain ve emsali U· 

yuşturucu maddeler iptilasıdır. Bir 
millet yaşamak, varlık ve ben!iğinı 
namus ve seciyesini muhafaza et:;. 

mek için bu müthiş zehirlerle v~ 
dolayısile onu imal ve elden ele do. 
laştıran kaçakçılarla mücadele et
süfle söylemek li.zımdır ki memlc
mek mecburiyetindedir. Şunu tees .. 

(Sonu 3 üncil aayfada) 

::::::::::::::::::::::::::-:~::~:::::::::~:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Y.M.C.A. Papaslarının 
Gizli Kitapları 

Protestan Misyonerleri Türkiye
deki Faaliyetleri Hakkında Bızzat 
Kendi Ağızlarından Ne Yazıyorlar 

The Turke) and Balkan ~f issinns 
•• 

Stations: I 01.:ation ,md ...,r)( cial \\< rk uf Mi5$İonaıi<:s 

THR Rı\LKA~ MISSI0"1 

Malıut kitabın Türldyeden bahseden kı9mın bafhğı 

-s-
Kapağının bir fotoğrafisini ny

nen neşrettiğimiz .bu kitab Ame
rika haricinde hıristiyanlık propa
gaıı<lası yapmak iizere çalışan mis
yonerlerin yıllık faaHyetlel'inin bir 
raporudur. 

Bir nüshasını elde etmeğe mu
vaffak olduğumuz bl kitab misyon 
heyetlerinin ecnebi memleketlerin
deki fanliyetleri v.e çalıı::ma tarz
ları hakkmda oldukça şa,''. lt dik
kat ifsaat ve izahatı ihtiva ediyor. 

Kitabın (61) inci "ayfasıııdnn 
(Sonu 7 inci saJ fada) 

~~'VV'VVVV\""'""'"""""'""""""""""""'"""""'"'~~~"""V'-/'V'J". 
VVVVVVVVVVVVV'VVV'-/'V"V'VV'V'V'V'"""'"""'~~"""'..,..,,.."""""""'A/'>.~~"""~"""~~A 

istinye Havuzlarında 
işler Neden Bozuldu? 

" Gariptir ki bir hükfunetin em
niyet ve istiklaline taalltlku olan 
böyle mühim ve istisnai bir sanat 
şubesi bile ticarı zaruretlerden ta
mamen azade kalamıyor. Sllah 
fabrikası yapmak kafi değildir. 
Bu fabrikalar Jlir kere inşa edilip 
işlemeğe başlıamakla. maksat . t~
min edilmiş sayılamaz. Teknı~ın 
icaplarına, yeni yeni icatlara, ıl • 
min terakkilerine göre muttasıl 
fabri-kalarda tadilat yapmak, es • 
kileri atıp yeni teçhizat temin ey
lemek Iazımdır. Bütün bunlar bü
yük sermayeye ihtiyaç gösterirler. 
lşte bu sermayeyi temin lüzu_:nu ! 
bir stlah fabrika~ının da alelad•~ 
bir sanayi fıa brikası gibi telakki,· 
edilmesine devletleri mecbur edi 
yor. Silah fabrikaları da yaptıkla
rı toplari, tüfekleri, cephaneleri 
ecnebi memleketlere satlyorlar. O 

İngiliz Harbiye nezal'.'&tt istih
barat şubesi müdür muavini Tüm
.reneral Fredrik Geoge dUn sabah 
ekspresle şehrimize gelmiştir . 

lığına tayin olunan Deniz Kurmay 
Bin'ba.,ılarından Aziz Ulu~an tara
fından ordu namına karşılanmış-

şunu da ilaYe etmi::ıtir ki, bu me~ele • 

hakkında Japon hükumetinin her Denizbank idaresinin Gönderdiği 
tır. 

General JstMyonda mihmandar (Sonu 3 üncü sayfamızda) 

mem~btie~~belkigbünhlri~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
de hb~anın bu1u~ufu ~"~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

. istıill için hücuma hazırlıan - :: 

~akta.dırlar. vaktiyle ihtiyar Venı· Sabah Krupp'a Prusy.aya sattığı topları 
Prusvanın rakip düşma-

o zaman ~ 
m olan A vul!turyıa.ya da sattığın -
dan dolayı müahazede bulun.m: 
lardı Fakat Krupp bu zaruretl P 
güul iza..h etmi,,ti. Bir silAh fab
rikuı ancak ecnebi memleketler~ 
de kendisine mahreç bulursa is -
tih8&1 kabiliyetini .arttırabilir. 
Harp zamanında fayda verecek 
müesseseler de b~Yle fazla kabi
liyetli fabrikalardır. 

6 Merttan itibaren Senenin En Büyük Eıerini 
Neşredeceğini Okuyucularına Müjdeler 

Erzurum ve 
Erzincanın 

.Kurtuluşu 
SilAh fabrikal&rı bir taııaftan 

millileşmekle beraber, diğer ta
raftan beynelmilel vasıfları da 
devam etmiş ve artmıştır. Rusya 
çarlığında bir falbrlka tesiı edil - ismini taşıyacak olan bu emsalalz 
diği zaman buna Avusturyalılar tarihi kıymeti haiz olan eser Sayın 
da ~tıııa.k ederlerdi, Alınanlar da. 

Krupp fabrikaaı yaptığı toplann General Kazım Karab~kı·r yara18lnı bari~ memleketlere satı-
yordu. 
Silah ticaretinin bu kadar ileri trit. • l" hı"yetle yazılmıştır. 

4"i Tarafından bu··yu .. k bır sa a 
~~~o~~-~ne~l~~~~ii~~i~~~~~~~~~~~~~~~~~~ HU .. :rin Cahid yALÇIN 

(Soma S tiactl eaJfada). 

hangi bir silahlı müdahalesi kar-
şısında Ru~ hükumeti hadiseyi 
mevzileştiremiyecektir. 

hadiseyi mcvzileşt iremiyecektir. 
Bu havadis Tokyoya aksettiği 

zaman İmparator hariciye ve· Har
biye nazırlarını davet ederek ken
dileriyle görüşmüştür .. Müzakere-

ler Balık avı meselesi etrafında ce
reyan etmiştir. 

Tramvay ve Tünel 
Şirketlerinin devrU 

Teslimi 
Nafıa Vekaleti tarafından satın 

alınan tramvay ve tünel şirketleri
nin devir ve teslim muamelelerinin 
neticelendiğini yazmıştık. Her iki 

şirketi de mart ayından itibaren 
Nafianın tayin ettiği müdürler ida
re etmeğe başlıyacaklardır. 

Bu münaEebetle ayın birinci gü· 
nü, şirket binasında Nafıa Vekili 
Ali Çetinkayanın da iştirakile bir 
merasim yapılacaktır. 

O g·ün gerek şirket bınaları ve 
gerekse tramvaylar bayraklarl,1 

(Sonu 3 üncü aayfada) 

T av zih Ve Tavzihe Cevab 
---C:"C>:> c:---

Gazetemizin 13 şubat 939 tarihh 
nüshasında (tstinye havuzlarında 

işsizlik) başlığı altında yazdığımız 

bir yazıya Denizbank aşağıdaki tav. 
zihi göndermiştir. · Aynen yazıyo· 
ruz : 

Hl::R SABAH -----..--......·······-

İşsizlik yüzünden evvelce çıkart
lan 400 ameleden başka daha 150 

_ameleye yeniden yol verileceği, mef. 

suh tstinye Şirketi bir tek gim boa 
kalmadığı halde, müessese elimi• 

(Sonu 7 nci sayfada) 

Bu Katil Ticaret Mutlaka Durmalı 
. ................ --

Vesile buldukça nazarı dikkati 7 şubat tarihli (Yeni Sabah) ıla 
oektlk, daima da çekeceğiz: Uyuş., bir Türk anasının ikaz feryadım 
tunıcu maddel~1· ka.çak~ıhğı de' aın nc~rdıni5tik. Dilmiyoruz, mücac.lcle 
ediyor ve bu katil t.icaretin billıa.ı;;sa teşldfü.tı mı noksandır! Yo~ı:sa bir 
memleket gençliği a.ra.~ında yaptığı çok gençlerin hayatiyetine kasteden 
tahribat gün ge~tikçe artıyor. bu modern sıhhat çapulcularını sin-

B' ul<sam rl'ıfikimizin 1'8.kkam- dirmek için d:ılıa kalılr, daha yıldı-
ır - k t• V• • 

1 
ti fk' net kamın hiıkiimlcrl ml lazımdır ? 

Jara da.yanara neşret •brı ıs a s ı ı Hillasa n~ ) a.ınlm:ılL lazımsa bir an 
haberin l~lllgati kar~ısında eoıli~ 

ew<'l yaı)llmah, fakat her halde bu 
dlr Lı iml•anı yoktur. St•nc. ka1il ticaret mutlaka dunnalullr. 
lı ııc. ıemesile mebsuten ınütcna. 
sip olarak artan ,·e resmi falıkikatu 

dayanan hadiselerin sayıaı da gös

teriyor hi bu mel'un fa.ali)et sln~i, 

sin~l lıızını arttlrnıaktadır. 

Şimdiye kadar nelere mm·affa.k oL 
duk; \i<'dansız üç beş uyuşturucu 
madde sirnsan önünde mi pes diye
c~~z ? .. 

A. CEMALEDDIN SARAÇOOl.U 



Tefrika No 11 Yazan ; M. SIFIR 

Sandalımız Marmara 
Yolunu Tutmuştu 

Geceye Doğru Gelecek Vapuru 
Açıklarda Karşılayacaktık 

----c:::-.---
Bu eebeble kaçakçılar bu ğimiz deniz kurtlarmdan hiçbirinin 

r.ebiri muhtelif vasıta ve usullerle o gece denizde bulunmıyacağını aıı. 
memlekete gizlice sokuyorlardı. lamış, tabii ferahlanmıştık. 
fçi kutu oeklinde yaptınhnl.§ silindir 1kindiye doğru, Tophane ile Kan 
ppkalar, kitap şekli verilmiş kUçUk dilli arasındaki Salı pazarı iskelesin· 
kutular, dik~ aralarına dolu tüyleı den Kanbw·un kılavuz sandalına 
dizilen. iç yelekleri, astarile kuınaş atlamıştık. Ben zıvıryada, Rizeli 
araamda ince ve Ya.s&ı kutular ko· ı Murat hıımlada kürek çekiyorduk. 
nacak şekiJJerde cepli çaketler, go. Arkamızda, o zamanki bahriye ne. 
rüntişleri keman ve mandoline ben. ferlerinin giyindiği, açık iöğtislü, 
ziyen hususi kutular, yolcu berabe. köşeleri çapalı arkadan dökme ya.
rinde taşınmak şartile, zehir işçileri- kalı lacivert gömleklerle bol pan. 
nin en çok kullandıkları kaçak vası- tolonlar vardı. Hopalı Silleyman da 
talanydı . .Marko ile Yagef de işte Forslu ka..-:;kcti, kolları sırmalı ve 
o gün iş üstünde idiler. Nedense, va i2paltlı ceketi elindeki uzun deniz 
.purun merdiveni başında gizlenen dürbini ile gerçekten Yunanlı bir 
•polisin önünden geçmek cesaretinı kılavuz knptanına benzeml§ti, 

TENISABAH 

Okuyuculanmız 
Tarihi 

A 

Abidelerin 
Tamiri Diyor ki ı 

Vakıflar idarelll hazırladığı Jll. Ziraat Veklletlnln cevabı 
hk programın tatbikine ~aelamı§br. Guetenizin 16--1 889 tarih 

. Bu meyanda bazı ~ kıreti w . 281 uyıh nüslıaamın ikinci 
baız bulunan lbidelerimizin • t.a. hi~ . . .J ··rd··nou ıütununda 
mirleri karar! tınlmlfb M ı88J1lln uO u 

"' · (Okuyueulanmıa diyor ld) bafşlığı 
Bunlardan bir kısmının tamira- altında.ki Hakkı Kma.k imu.lı ya 

tına başlanmıt n bir kısmı da blt- ın okundu. Bu hususta V &klletçe 
mek tizıeredir. J&pılan taihkika.t u.tfcem ilişik o 

Tamir olunacaklar arasında, Jara.k say~arımJa ıunulmu,,tur. 
Sultanahmetteki Cedit Efendi med· Ayni aütunda ne.,rlni rica ederim. 
reseei ile OekUdarda Sulak Bhıan Ziraat Vekili )1, 
mescidi, Kavak iskelesfndeld Lala M~ 

Be§ir ağa mescitleri vardır. c. AYBAR 
Cedit efendi medresesi tstanbul. 

daki en kıymetli tarlhl eserlerimiz.
dendir. lçeriırinde gayet mahirane 
yapılmış (Bölme) lerle muntazam 
yapılm.ıı bir de dershane mevcuttur. 
Bu medrese belediyetarafından nak. 
kaş esnafa verilecektir. 

Nafıa fen heyetlnln miizeler i. 
daresi mimarlığı ile müşterek keşfi 

neticesinde hazırladıkları raponı u
ınum müdUrlilğe biJdJrmişlerdlr. 

Yalnız Cedit efendi medresesi

nin ihyası için 5000 liralık bir tah

sisat ayrılmıştır. tnşaata yakında 

1 - Hakkı Kınak İzmir Ziraa 
Mektebinin ders, ameliyat ve t>atbi
lcatlarııu aamiin sıf atiyJe takib et
miş n orta mekteb şahadetname i 
bulunmadığı için imtihanlara ka 
bul edilmiyerek eline mekteb mü
dUrlUğtince sadeee bir ve~ika veril
miştir. 

2 - Zirıa.at mekteblerine gir • 

uğday 
Tüccarlarının 
• • 
lsteklerı 

Memleketimizden AJmanyaya 
ihraç edilmekte olan Bufdaylarmu
zın kaliteleri yüzünden ara. sıra Al. 
man Rayış tele ile tüccarlanmız a. 
re.amda zuhur eden ihtlliflan gö
ıi.iimek üsere dün TUrkofıste alA· 
kadarlanll i§tiraklle bir toplantı ya· 
pbmftır. 

Toplantı öğleden sonra olmuş ve 
fe}ırimizdeki bir çok ihracat tacir. 
Hıri hazır bulunmuşlardır. 

Tücoarlarımız Almanyaya yapı· 
lan buğday ihracatında karvıl&§tık. 
ları zorlukları izah etmişlerdir. .A,l 
manya ile yapılan mukavelelerde 
buğdayJanınızın münhasıran Doyçe 
Leva.ot Ling vapurlarile sevkedil
mesi şart ko;?ulmuştur. Halbuki bu 
gekil ihracatçılarımızı çok müşkill 
vaziyetlere düşürmektedir. Çünkü, 
Mersin ve Payastan mal yüklemek 
için hazan iki ay vapur beklemek 
mecburiyeti karşısında kalwmakta
dı.r. 

Bundan başka vapurların nakli· 
ye ücretleri de pahnh olduğu ileri 
sürülriıüştür. 

baı;1anacaktır. 
göstermiyor, kıvranıp duruyordu. iskeleden biraz ac.;ıldıktan sonrıı 
Hele milliyeti icabı, biraz fazlaca Fora ettiğimiz yelkeni, boğaıı:dan i· ~,,._.,._~""'"~'"""'~~""""""""""....,..,"""' ......... 
korkak olan Yasefin telaşlı hareket- nen tatlı poyraz doldurmuş, yan ya. 
leri öy~ güliinçtü ki, beni bile U· tan sandalımız Marmara yoluna ko· 
zaktan gtildiirüyordu. Dalmıştım. yulmu9tu. lluratla anbara gömül
Dmusuma dokunan bir el, yabancı mü!J, palalarımı yanlaclığımız kil. 
gelmiyen bir se.s başımı arkaya çe. reklere çarpan denizin ~ıkardığı 
virtti. Komisyoncu (Vaynberg) in tatlı ı:;ııpırtıları dinJiyerek sigaraları 
tatlı gUlüşlü ytizü ile karşılaştım. tellendirmiştik. Yelkenleıin verdiği 
Omuzmndan elini çekerken bir Leh. süratı akıntınm kuvveti bir kat cfa
li şivesile: ha artbrmış Sivri adaya doğru, ba. 

mek için lüzumlu olan şartlara ma
lik olmıyan ve sami olarak ders ve 
ameliyatları tıakrb edenlerin mek 
tebin vermek istediği ~iraat bilgi
lerini lft.yi•kiylc kavrame.lı.mna ve -
kaletçe imkıın görtilemediğinden 
ve. bilha..qaa bugilnktt Ziraat ınek 
teblerimizin ders. tatbikat ve a 
meliyat programları düne nazaran 
ç<>k farklı bulunduğundan, mekte 
be a:-1li talebe olarak alınmasına 

imkan ıcörülemcdiği 18-1-93f 
tarih :ve 2228 ~ayılı yazı ile, kendi. 
sine tebliğ' edilmek tizerf' İzmir 
vilayetine yazılmıştır. 

TüccarJarımız bu limanlara' sık 
sık vapur gönderilmesini ve bu ara. 
da diğer ecnebi vapurlarla da sev
kiyat yapılmasını istemişlerdir. 

- Kaga Mehmed. Bir dakika göğ- yağı kayar gibi açılmıştık. 
mek istiyoğum seni. Ama biğ sen Ak§&m güneşi, utangaç bir kız 
biğ ben .. zahmet olmiyoğsa. gibi ytiztinil kızart.arak, Mnr1m ra 
dedi. geıi g~ri çekildi. adasınıngerisine saklanıyor, ufuk 

Piyasanın dili gibi işi de tatlı, hareleniyordu. önümUzde, o zaman
çok vergili ve zengin bir komisyon- lar Aayastafanos ismi ile anıJan Ye. 
euBu olan (Vaynberg) efendi ile §İl köy, gerimizde de Fener bahçe 
biraz ötedeki boş masalardan birine ile Ahırkapı fenerleı i, bir genç yO!.ı
geçmiş alın alına vermiştik. Muha· ma cilvesile, ar8.8ıra göz kırpıyorlar 
tabım gülerek: dı bize. 

Çok iyi biğ iş vegiyoğum. Ka
gaınemet 8ana. Vağ; on biğ sanduk 
benim mal. Yağın akşam geliyoğ 
buğda. M~sajeği kumpanyanin Mağ 
ıiJya vapoğunda. 

Dört ş~ecik bira içinciye kadar 
görüşmüş, anlqmış ve el sıkarak 
hayırlaşmıştık. İçlerinde beşytiz el
li kundaklı mavzer tabancası olan on 
bir sandıgı (Mar~ilya) vapurundan 
ahp, Kuruçeşmede · dem.ırli bulunan 
(Sivastopol) adlı bir Rus vapuruna 
verecektim. 1şi UçyUz Osmanlı altı. 
nına üstüme almış. yüz ellisini de 
peşin olarak keseye atmıştım. Artık 
ne bizim Kel Osmanın, yağsız bir 
makine gibi durmadan takırdıyan 
tenesini dinliyeeek, ne de Mal'.'ko ile 
Yasefin beceriksi7.liklerini seyredip 
,Ulecek vakt• m yoktu. Hemen hesa. 
bı görmüş, gazino ıcahibi Hamdi rei
ıtn: 

- Parmaeım içinde Kara Meh
met. Şeytanın bol olsun. yine buyur 
cnl ? .. diye candan yaptığı iltifatlı u. 
furlayl§ında, varlıklı bir ağa tavrı 
De karşılamu,, attığım liranın rerf. 
irini almadan dı~arı fırlamıştım. 

Yirmi dakika a;onra, Kalafat y~. 
rtnde, Top ömerin kahvesinde idım: 

Yoldaşların hepsini de görmüş· 
tUk denizde. Barba Kosti Ayasta.. 
fanos, Mihran reis Samatya açıkla· 
rmda, kıç üstleri ağ yığılı kayıkla. 
nnı baş başa vurmuş, gözdUeri sc· 
renlerde tünemiş sanki balık bekli. 
yorlardı. Geçerken hep..<ıi ile ayrı ay
n işaretleşmiş, uygun cevablar al· 
mıştık. Her şey tamam, tertibat 
muntazam, iş yalnu:: şansın insafına 
kalmıştı. O da yar oluverirse mu. 
vaffakiy~t muhakkaktı. 

Ortalık eyice karannıt, gök yıl· 
dızlarla donanmıştı. Ay1.8Wanos 
fen eri açığında volta ediyorduk ki, 
(Marsilya) vapurunun borda fener. 
leri ve biraz sonra bol l§ıklı kamara 
pencereleri görilnmll§tU. Yelkeni 
tekrar fora ederek vapurun yolu ü
zerine dUştük. Aramızda ancak ya. 
nm millik bir aralık kalmıştL Bi
zim Hopalı kaptan, kırmızı Jl?.aytap
Ja mutad işareti vermiş, dümeni de 
kırmıştı. Sandalımız popa yelkt>n 
bir ifrit gibi suları yararak vapu. 
ra doğru sokuluyordu. 

Yaktığımız kırmızı maytap, bi· 
zim vapuru beklediğimizi kaptana 
bildiren, hem de Barba Kosti ile 
Mihran reis, vapura sokulup yana§. 
maları için harekete getiren bir i . 
ıarettl. Hopalı Süleyman, her vakit. 
Jd libi. vapur suvarilerine bile pu
mak uıırtaeak bir yelken ve dtimen 
maııevrune vapuru bordalamıe. ben 

BELEDiYEDE : 

Müntehip listeleri 
• fahallelerc asılan mUntahibi ev. 

vel UsteJeıi kanunf mUddetin hitamı 
dolayı~ile ye.rın ka.ldınlacaktır. 

Heyeti teftfşiye yapılan itirula
n tetkik etmektedir. 

latanbulun haritası 
İstanbul belediyesi elinde bulu. 

naıı ve 1/ 2000 nisbetindeki İstanbul 
haritalarını şehiı'cilik miltehassısı 

Prost'un göatcrdigi lüzum üzerine 

1/ 5000 nisbetine indirmeğc karar 
vermiştir. 

Bay Prost §ehir pilfınmı tanzim 
için buna ihtiyaç hiss;etmiştil'. 

Bu indirme ameliyatı haritaların 

3- Hakkı Kmağın vaıifedeıı 

ayrılması kendi bteğiyle değil, i
zinsiz olarak vazifesini terkeyle
miş bulunma. ın<l:.ın vazifesine on 
verilmek suretij le nıkubulmuşhır 

YENi SABAH - Zfra1ıt Ve-k!l
letinin mektubu vaziyeti aydınlat 
maktadır. Bu sur~tle gazet1>mizde 
inti:jax eden okuyucu mektubuna 
Vekaletin gö terdigi alakaya te-
sekkür ederiz. 

fotoğraflan alınmak surt't1!e yapı.;.;....-··------------. 

lftcaktır. İki Analı 
Bu i§in azami 400 liraya m.al o-

lacağı tahmin olunmaktadır. Çocuk ! 
Emln6nUnde yıkma 

işleri Tıbbı Adli mUdUrlUğll ta-
Eminönü meydanında yıkılan rafeynln tekrar kanlarını 

Eminönü hanının yıkılma işi bitmek •lmaOa IU z-..m gösterdi 
Uzerediı'. Bundan sonra yıkılacak Bundan 8 sene evvel Uludağda 
olan iki parça mağazanın da yıkıl- kaybolarak ve 2 yıl evvel 1.ımirdi! 
ma İ§i de Eminönü hanını yıkan za- baytar B. Azizin yanında bu"ıuna11 

ta ihale edilmiştir. Bu gUnlerde Rasim isfindeki kUçUk bir çocuğa, 

Almanyanın bizden aldığı sert 
bu~daylar içerisinde yiizde 20 ola. 
rak kabul edilen dönmeli buğdaym 
bu nisbetin yüzde 30 za çıkanlma. 
sı ve Almanlarca esas olarak kabul 
edılen 77 • 78 hektolitre ölçüsünden 
fazla çıkacak buğdayların bu fazla
sı için prim verilmesini, buğday i~in 
de ytizde dört olarak kabul edilen 
mevaddı ecnebiyenin yerine yüzde 
tiç kormul olmasını ve yüzde iki 
çavdar bulunmasını teklif eden tüc
carlarımızın bu mütaleaları Ofisçe 
tesbit edilrni§ ve bu yolda bir rapor 
hazırlanarak İktisat Vekfiletine gön 
derilme::;ine karar verilmiştir. 
~~ 

GUMRfiKLERDE: 

Hayır müeseselerine 
dağıtılan firmalar 

Gümrükler Başmildürlüğü 1stan. 
bul gümrUl:lerinde. bulunan sahipsiz 
eşyaları hayır müesseselerine dağit
mağa devam etmektedir. Bu e§ya. 
lar arasında mevcut olan kUlliyetli 

. miktarda hurmanın 22500 kilosu 
- yoksul çocuklara 10000 kilo Halkev 

leline, 5000 kilo Türk Okutma yur. 
duna, 1200 zer kilo ttaküdar ve Or
taköy fukaralarına, 600 kilo da 
DU§kilnlcr evine verilmiştir. 

buıılann da yıkılnuunna başlanacalL Bursa.da fabrikatör B. Mehmet is. llulgarlalan hududunda 
tır. minde birisi tarafından .ahip çıkıl. yani bir gUmrUk yapılıyor 

~ mak istenmiş, bunun üzerine her iki Gümrükler İdaresi Bulgaristan mTISA'I' tŞLEIU t -
Terzilerin içtimaı 

Dün saat 19 da Beyoğlu Halke

vinde tstanbul Terziler Cemiyeti 
yıllık kongrelerinı yapmışlardır. 

Cemiyet reisinin kısa bf r hita. 

besinden sonra geçen yılın faaliyeti 

bildirilmJş ve daha sonra blltçe ve 
llesabat tetkik edilmiştir. 

Bundan sonra. yeni idare heyeti 
intihabı yapılmış, uki azanın nısfı 
yerine yeniden 3 aslf ve Uç te yed~k 
asa seçilmiştir. 

Konıre oldukça mUnakaplı ol. 
muş ve ıeç vakte kadar devam et· 
mittir. 

tarafın da kanları Rhnmıgtı. hududunda yeniden modem bir 
istanbul tıbbı adli mUdürlüğil gümrük binası yapmağa karar ver

bu kere, gerek b<ıytar B. Tziz ve ıe- miştir. Bu yoldaki hazırlıklar ta· 
mamlanmış olduğundan inşaata ya. 

rek fabrikatör B. Mehmc<lin a.ilele- kmda başlanacaktır. Bundan başka 
rinin tekrar kanlarının alınmasına Uzunköprüde yapılmakta olan mo
lUzum g6rmUş ve keyfiyeti birer dem memur ev ve apartımanlarının 
mektupla iznıir ve Bursa müddeiu
mumilikletinc bildirmivtir. 

Bu günlerde her iki kadın da 
şehrimize gelerek tıbbı adlide kan. 
tarını aldıracaklardır. 

in[;;aatları tamamlanmıştır. GUm. 
rUkler idaresi bu evlerden bir kaç 
tane daha yaptıracaktır. -·-

Taş,la arkada,ını 
yeralıyan çocuk 

d.e kancalııdJCım apaa ipine tımıa. ------..--.ı _______ ._ .... _..,"!H!llli'l!l:ailiiiiie_.,;,ı,.....,~ 
naraıc, benzetmek cıbi oım~. bir t:.-förlerin T onlantısı 

Bu kanlar tahJU olunduktan 
sonra çocuğun kime ait olduğu an
laşılabilecek ve o vakittenbcri de. 

vam eden bu meraklı 11u.ılıakeme de 
bir karara bağlanmış olacaktır. 

Rebeka isminde bir kız çocuğu 
ile mahallede kavğa ederek onu ta~
la yaralıyan Mi~on IRminde bir ço
cuk dün Asliye ceza mahkemesinde 
l ay hapse mahkQm olmuştur. 

maymun sttn.t ve aJıekanlıfı JZ. ,u. '-/U ı-
wrteye eıçramıştım, 

Yalnız suçlunun yaşı 15 ten kU· 
çllk olduğu için bu ceıa 10 gUn hap. 

. ae lııdtrilmiştir. 

- --=---=----- --

Sulh yolunda silahlanma 
Son seneler zarfında başlıyan 

BilAhlanma, Münih topla.ntısındnu 
sonra hızlanarak, tspanya harbinin 
tevlit ettiği vaziyetler ve Roma .. 
Berlin mihveri devletlerinin demok
ratik devletler namı altındıı göste
rilen lnglltere ve Fransaya meydan 
okunıaları ile büsbütün vüs'at kes • 
bederek, Alınanlarla İtalyanları e11ı<ı 
dişeye dUşUrmektedir. 

Son zamanlarda Totaliter dev. 
!etlerin matbuatıDda akseden malfr. 
mat bu ~urupun modern bir techi· 
zata malik olan ve cesim harp va· 
aıta sanayiine dayanan muazzam 
bir harp kuvveti bulunduğu esası· 
na iStinat etmekte idi. Böyle bit'l 
kuvvete malik devletlerin müşterclt 
idealleri uğurunda ve muhtemel ha,. 
rici bir taarruz karşısında den1-0k
ratik devletlere karşı harekete ge.. 
çeceği de iIA.ve edilmekte idi. 

Filhakika Almanya ve İtalya .. 
mn kal'§lSlndaki Paris - Londra 
mihveri mun seneler takip ettikleri 
harici ve dahili siyaset noktasmdan 
zaytf bulunuyor hissini veriyordu. 
Hakikaten İngiltere, harp sonu mu .. 
ahedelerindenberi Anglosakson mil .. 
lcttnin sulh yolunda yi.irtlmek vo 
bu hususta ön ayak olmak arzusunaı 
kapı.Imıa, bu maksatla beynelmilel 
hukuka müstenit vesikalara bel bağ 
lamıştı. Fakat siyaset ve menfaati 
sahasındaki değişiklikler ve müva.c 
zenesizllk bu noktadaki düşüncelec 
rin hatalı olduğunu göstermiştir. 

Nitekim ayni fikir, Fransa için 
de ileri &Urillebllir. Orada, bu dü,. 
şUncelere bir de dahlıt lstikra.rsızlıl( 
meselesi inzimam etmiştir. 

tşte, ha.Y,at mücadelesinin siya. 
set sahasında değişmez §artlaıilı:, 
karşıla§an bu iki devlet eilratle ha· 
talannı ta.mire uğraşmaktadır. 

Bu noktadan ğeçenlerde tngili.PJ 
Maliye Nazırının Avam ka.marasın• 
daki sözleri dikkate pyandır: 

tngiliz hUkUm.etinin mes'ul nazı. 
rı: burada, hU.kfunetlnin, sil3.hlan. 
mağ'a · lfu:um olan paranın temini 
zımnında istikraz vasıtasile elde e
dilecek 400 milyona baliğ bir mik. 
tarın 800 milyon tngfllz lirasına ÇL 

kara.cağını ve 1937-38 bU~de 
262 milYon tngillz lirasını geçen 
masrafları 1938-39 senesinde 388 
milyona erişeceğini ifade etmiştir. 

Diğer taraftan Fransa, mümkün 
nıcrtebe milli fabrikalarında bllhas· 
sa tayyare inşaatını tesri ederken( 
Berlinin Amerikadan muhtelif tiP. 
modern ve süratlerl en son t.ıteın. 
mUlata dayanan bini mütecaviz tay,.
yare ve bunların yedek malzemele
rini satın almaktadır. 

Ve yine Birleşik Amerikada mü• 
messiller meclisi milli müdafaaya 

müteallik muazzam ınr projeyi v~ 
bunun tatbiki içlıı zanırl olaıı l560 
milyon dolarlık bir mebJAi kabul 
etmektedir. 

Bu f aaliyef • BerliA ve Romada 
yavae yavaş bir udfee uyuchrma· 
ia ve yeni ortaya çıkan vaziyetin 
Münih ulaşmumm vUcude ıetır. 
eliği siyasi hal suretlerini değiştire. 
ceği söylenmektedir. 

Buna rağınea Frawıa, tnglltere 
ve beri tarafta da Birllfllk Amerika 
kendi husuel menfaat ve datOnce
lerlnin tazyiki Ue sllihlanmakta de. 
vam ediyorlar. Ve bu liln semere 
verdiğini gCSrdUkçe de tavırlanm 

defietlrmeğe ve seelertnl yttkseJt;, 
mefe koyuluyorlar. 

Son gUnlerde İngiltere siyasi 
mahafiJindeki flkir!er ve söylenen 
nutukJar, Londranın artık mUsa&
datta bulunamıyaca#ını. fakat sulh 

yolunda s.iWılanmanm li&ımıeldtği 
kanaatinden ve bu yoldald mesalei· 

Particlleriınd.en Hopalı Süleyman w 
Ri2eli Muratla, b~ başa vermiş, ~i 
pillriniştlk. Yine particilerimden 
Kal.tkratyada balıkçı barba Kostiye 
99ktlfimiı i§marlı bir telgrafla, Yf'. 
ııi .kapıdaki Mihran reise de uçurdu. 
fumuz bir haberle, ertesi akşam içiu 
alamanaları ile takım tayfa denizde 
bulunmalarnu bildirmiştik. GözcU
leriınden ve arkacı Aya ldryeyi Ahır 
kapı fenerinde, Kurnkaıulı Köse On-

DJfl Davut paşa. açığında ve Samat
plı Agobu da. Zeytin blU'nuııda bek 
letecektlk. Btı: de Uç arkadaş Trab-

Tabit, bu hareketlmia vapurda 
hiçbir baYf'et uyıw:h.nnanuatı. &. 
nelerdenbsrf aık aık devam eden bu 
ziyaretlere alıiıktı onlar. Ben daha 
gtlverteye tırmanırken vardiyada 
bulunan UçUncU k11ptan bir kahkaha 

TAKVİM 
ni semere verdiğini SUnnekten kuv

' vet bular&k sesini yUkaeltecetinl 
ıöstermektedtr. 

.onlu Kanbur Slllihln kılavuz san. 
ilah ile açılacaktık. Tertibatı bu yol. 
da kurduktan sonra, Hopalı BWey. 
maıu aynacılarıma, Rizeli Muradı 
'la gözcUlerlme yollannv, ben de 

f !'op ömerl• beraber Hamdi reimn 
painocuna YanlaJmetım. 

l Erte.si ıtlnU atfe vakti, gttmrUJr 
muhaf ua mUdürlUğü ile, den.is po
&mlıı o a.keam lçhı yaptık.lan vui
fe oedvelleıini.n birer .kopyaları •· 
umde ldt Bu ~. onmdi-

•tmıf ve: 
- Karamemetf .. 
Diye haykınmştı. Düdtıtü ne btr 

çıfbk koparmış, nöbetçi tayfaları 
tıl baama çağlrtnuatı, Vapunın U. 
tibine gUlilmaJ.yerek: 

- Vaynberg, Ons. 

Parolasını verdtın. Beşı dalrika f
Qlııde bizim sandıklar, kıç güverte 
ye dlzUmiı kalın 1# torbalal' gelm: 

u; (Devamı var> ·f 
Resimde, dan toplandıkJar1111 yazdıfımıı ~6rleri yeni heyeti 

Jdare içia rey atarken ~rüyoraunuz 

24 Şubat 1939 CUMA 

Hicri : 4 Muharre111 1358 

R••I ı 11 Ş u b at 1354 

Kaaım: 109 

Defu aaati: 6,4-( 

Ôtl• ı 12,27 - ildadi : 

Ak .. •• 17,53 - Yaba ı 
inıaik : .;,os 

~ .................... ., 

Dr. Reşad Sapy 

Denlzbank Umum mUdDrU 
f&hrlmlze dönUyor 
Denizbankın reni kadrolannı 

tasdik ettirmek üzere geçen hafta; 
Ankaraya gltmig olan Denlzbenli 
mUdiirü Yusuf Ziya Erli1ıı bal gUıı 
muhtelit tirenle ... ı 11,38 de teh. 
rinıize dönecektir. 

Bankanın yeni b.drolan ~ 
ten gecmll olduğundan bu 8.JJD IOll 
gUnUnde memurlar& tebUpt lql. 
lacaktlrr • 
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İngiliz Başvekilinin 
Çok Mühim Bir Nutku 
~zşvekil İngiliz Silahlanmasının 

Sebebini izah Etti 
Londra, 23 (A.A.) - B. Cham· 

berlain dün ütam l·ıncıshire'de 
kiin Blackbum'da bir nutuk Jrad 
etmiş ve ezcümle töyle demlflU: 

Her tarafta mtlthil allihlann te 
raküm ettiğine phit olduğumuz bir 
sırada bir nevi husmwusluk hisset
menin önüne geçmem• :imklD yok
tur, zira ehemmlyetanı de ota her 
hangi bir ııi.diseııtıı mem maJdııest. 
ili harekete getirmesinden korkuya. 
ruz. Bu eerait dahilinde hWdUnetl~ 
ınfzin §imdi takip etmekte olduğu 
tliyuetten batka 1111' alyuet takip 
~tmesi ancak ılnWzlarla, gayri me
IUller veyaJıut ealailler iltiyebilir. 

Biç ldm8e, lnı a.rutttin mevcut 
olmasından benim kadar müteessir 
defiktir. Fakat bUtOn bu basrafJar. 
elzemdi. Yakın bir mazide esliha 
imaJatında geri kalmı§ bulunuyor
duk. Fakat bu huzursuzluk kaynağı 
ltalihazırda kurutulmuştur. Şimdi 
lemiler, toplar.. tqyareler ve mQ.. 
bimmat fasılasıs olarak ve miktan 
ritgide artmak suretiyle meydana 
tıkmaktadtr. 

Büyük dominyonlar ve İngiltere 
imparatorluğu Jıartcindeki mütte.
fiklerimiz W! dostlanmız tarafmdaıı 
.icabında. yapıla.bileceğini kale ıl-ı 
nıaksmn Şibpir'la dediği gibi: 

(Diinyanıu üç bucağından mü-

se1lih olarak gelsinler, kendilerini 
karltlıYacağıL) 

11A VA N.F1MKE'DNE i lltLYO.N' 
B'mBLINO 

Loadra, 23 (A.A.) - Hava Ne
areti, dil.D. eekiz milyon .tngilis li. 
rahk munzam btıtqe projeeini Avam 
kamaruma t.evdi etmiqtir. 

8011A tNGttJZ 8tlAJILAN1fA81. 
NI HARBE TAllRtK SAYIYOR 

Roma, 23 (A. A.) - Havas a,.. 
jum muhabirtnden: 

fıagfliz Avam kamaraauua tqt. 
t.erentn ıillhlanmun için milhim 

krediler kabul dmesi, ttaıyuı ma. 
hafillnde büytlk bir tesir icra et
mı.,ttr. 

Bu mahartl, demokratik devlet· 
rin silihlanmalannın totaliter dev. 
Jetlere karşı bir t&hrik oldufunu 
iAbata gayret etmektedirler. 
Brt'LER, MUSSOLINI VE l'BAN· 

.1[0 BUL JŞACAKl.A.R lllŞ 

Paria, 23 (A.A.)- Le Jounıal, 
Romadan istihbar ediyor: 

Bir kaç gün içinde B. Mueeolini 
ile B. Bitler ve general Franconun 
ıtaıyada bulutacaldanna dair orta
da bir l&)'İa deveran etmiş okluğu 
malftmdur. Bu şayia, az çok resmi 
surette tebib edilmektedir. Fakat 
herhalde ortada bir jeyler dönüyor. 

Saraçoğlu Belgrad' da 
•tı• 

f ık ara Avrupa 
{Baftarah l mci -~•ela) 

pa•andanuı kanşmamaaı imkADllZ 
olurdu. SilAh sanayii harp taraf -
tan değildi. O yıa.lnız ortada harp 
korkusu hüküm sürmesini ister. 
Binaenaleyh efkan umumiye üze
rinde, .matbuatta, partilerde, her 
tarafta mOessir olarak umııml bir 
endife ve arnniyet.aizlik havası i
çinde ipi koparmadan, .ha11> be
lası çıkarmadan çalışmak :rolunu 
bulmak silah sanayiinin esaslı sır
rını teşkil eder. Gazetelerin maka
lelerinde, tell'l'aflannda, havadis
Jerinde harp fl'DdJşesi tevlit eden 
1azılann çotunu bu zaviyeden mu 
hakeme etmek ihtir-taa munfrk 
olar. 

Silahlanma yarışı ne hadde ka
dar devam edebilir! Bu gidişin 
bir feliket oklutunu, daha lbfiyük 
bir feJAket Ue neticeleneceğinJ tah 
mhı edebilmek için büyük bir dira
yete lüzum yoktur. Bu fıkara AY
rapa bu laaclar attr bir yük~ taham 
mül edemez. 

"Fık•ra Avrupa" tabiri bir mi· 
ballf• veya tefbih l'e istiare de
lildir. Harpten sonra A nupa fa • 
kir dOfmGftOr. FranaanU1 sermaye. 
ili de, Fransızlann umum kazancı 
da yan yarıya azalmlfbr. Halkın 
varidatı böyle azalmakla beraber, 
vergilerin n.isbeti gittikçe artıyor. 
Fransa.da adam başına herkes se
nevi 14 İngiliz lfruı vergi veriyor. 
Herkesin kazancına nisbetle verdi
tf verginhı nl8betf han.sada 1936 
da :rOzde kıııkı bulmuş, 1987 de 
yflzde ellfye çıkmıştır. 

İngiltere yeni sil&hlanma prog
ramını fiile çıkarmak i~fn muhtaç 

'olduğu paranın üçte ikfaini yeni 
vergilerle k&!lılamağa karar ver
miş, tiçte biri için de i~ti-kraza mü
racaıat mecburiyetinde kalmu,tır. 

Harpten evv-eJ AV'tupanuı en 
z~ngin memleketleri ve dünyanın 
bangerleri olan Framıa il& İngilte
re harpte galip geldikleri halde 
bıı va-ziyete dUşel'lerge e8&.Ken aen-

BALKAN PAKTI.,. YUNAN C'iD olm.ıyaıı, harpten maflılp çı-
GAZETELERJ kan Ahnany.a.nın \'-e zenginliği He 

Düfünce Ve İı: 

Millet İşleri 
Mmetm en kısa tarifi, kWtilr ve l hususi, ister umumi ve remıi malıi

fdeal bfrlitidfr. Bu tarifin içinde it- yette olsun, mutlaka takdirlerimiz. 
birliğini de yerle.pıiış buluruz. Çün- de müessir olur. ve olmalıdJr da Ya1 
ktl koıtar ve ideal da ancak ifle beli- ım resmi hizmetlerin tesirsahası, 
rir. Ktlltürsft~ it. fşsiz kültür; ideal- daha geDÜj olduğu için bu neviden 
aiz iş. i'8iz ideal olmaz. Şll halde işleı·le meşgul olanların işleklik dere 
millet severliği de ona göre anlama- cesi Ye umumiyetle iş hayatı, dikka. 
mız lizmı gelir. Sevgi, ölçUye Blğmı. timiz! daha çok çeker. 
7an bir duyğudur ve Bilbjektiftir. Vatanseverliği yalnız duymakla 
· Onun kendimüıde de, başkala- dtişünmekle yahut söylemek ve yaz 

nnda da varlığından katiyetle emin malda kalan, bu duygu ve dliştlnc~ -
olmamız için hareketlerle ifade edil- lerini 1' haline getinniyenlerin vatan 
miş olmaınm beklemeğe mecbun.m. severltğfne htlkmedemediğimiz gibi 
lılillet sevgisi. vatan sevgisi, Jft.e duygu ve dtlşthıcelerile söderfle, tuı.._ 
böyle an•ı11Jması hareket luılinc reketleri birbirini tutmıyanlar karşı 
geçmealne bağlı bulunan duygula.. smda da ilkin tereddüde dilşeriz . . 
nn en )'ticeai. en tmlkadde-.idir. Hangisinde aamlmtdirler, duyg•J 

Bir köfe,e ~kendi kendine w dUşUncelerinde, sözlerinde mi. 
en parlak millet aeverllk duygula.- yoksa hareketlerinde mi? Fakat te. 
riyle cfunulamm bir adanim bu reddUdUmUz uzun sOrmlye bilir. Çii•· 
lleVglaiııden tq ne aal\Yabfliris! kil içinden kolayca sıynhnanm yol11 

Bu adam, ~ ..-..ae, ya. n.nhr.: Duygu ve dilşüncenin sözl 
• ile ifade ~ bile :biai lifi dere- yuı:yle ifadesinde sarnimiyetsizli' 
de tahnin ~. bl.e bndiai tam rlyaklrlık olabilirse de işin bunlar· 
manuDe millet aewr tambmt aayı. pek tahammttın yoktur. Vazi}t' 
lama. Numk 'Kemal ,.._ ~ uzun mtlddet tereddüdte kalın~ 
muhabbetini tUıyan tiiı1erile bl~ mftsalt değilse, bir hUkUm verm 
aydı. bunlan ·0 her tarafa On ıudan mecburiyetinde isek, {1ş ı i esas t 

mıltecetlidane laarei:etlerUe leTit et- ~· takdirtmlzi ona göre yUrUtli 

mit olmasaydı, ona o kadar fQmtnıa ' 
bir ittifak "" emniyette vatanper. ffatdı, millet iglerinde vatandq-
ver, dfye bflir miydik? fstfklAl şair- lam kıymetlnJ takdir ederken iş 
mf.s Akif, millet işlerinde ve istikJil ölçttsUutı Dımal etmemek, duygu, 
aavaşında kendine düşen vazüelri dOmlnce ve sözle işin birbtrinl tu· 
yapmaktan çekinseydi, kaçam~k tup tutmadıfına dikkat etmek llzmı 
yollan arasaydı, oaun büyük vatan dır. Bir cemfJet;te bu lilzumun unu. 
hadiselerini terennllm eden şiirlerin. tulmuş gibi g~rilnme.al zaaf alAme
deki ateşlf heyecanlan bizi okadar tidir. Bayle bir aafa meydan ver· 
derin ve engin bir ~urette sarabilir- menıek de içtimai ve milli blr vazL 
miydi! fedir. ÇUnJdl bir miUetin kuvveti; 

Demek ki birer duygu adamı 
0

_ her "atandaşuı tlstllne düşen vazl
lan fAİrleriu birer fildr adamı feyi hakkile benimsemesine ve başar 
olan mıltefekkirleriu bile kıymet masına bağlıdır. Bir vatandaşın va
lerini takdir ederken hareketlerine zifesini yapıp yapmadığını kontrol 
işlerine de bakmak ihtiyacını duyu~ etmek de milletin müşterek vazife 
yonur. Bu ihtiya~: milli hayatta sidir. Fertçe ve mflletce vatanse\'er 
üstlerine duygu, düşünce gibi mane- liğin en açık ifadt>..:i işte bu vazif. 
ri değil, maddf hizmetler, işler al. mefiıumunda taplanır. Şu hald" 
DUŞ bulunan vatandaşlann vatan se. ferd ve cemiyet, işine bağlıuımalı, is~ 

Uk d vabmseverlik 5lcUsl\ olarak kullan-
ver erecesini ~yine çalı-i4ırken 

Şehrimize Gelen 
İngiliz Generalı 
An karada 

(Ba.ştara.fı l k&Ci $a,11/a4al 
General istasyondan doğruca 

Perapalas otelina gitmıq ve saa1 
( 11) kadar it.'tirahat etmıştir. 

General aaat 11 de viliyette 
Vali muavınf Hüdai Kanıtabanı ve 
Jstanhul Kumandanı General Ha
lis Bıyıktayı ziyaret etmitUr • 

Bu ziyaretler ögleden Mlll'a 
Generale iade elunm11ttur. 

Misafir General din aqam 
Ankıaraya hareket etmiftlr. Gene· 
ral Ankarada Mareşal Fevzi Çak
magı, Milli Mttdataa v&ldlinl ve 
Ankara Valf ve BeledJye reUd Nw
ud Tandofaru ziyaret edecektir 
Bu ziyaı·etler kendisine bl't s&ı· 
derflerek fade olunacaktır. Kfsa. 
fir general ayın 25 aind& Ankara 
ısta~yorıu civannda MoJıafız AlaYJ 
tarafından yapılaeıa.k tatbikattı 

bulunacak poll8 ve jandarma mek· 
tebfni ziyaret edecektir. 

Ayni gün kendisine istihbaraf 
şubesi mOdQrU Albay Bahaeddin 
tarafından An.adolu kulOhfinde bit 
t\tle zıyafetf verfJccektlr. 

General ayın 26 sında Anka
radan hareketle şehrimize dönecek 
ve aynf gfln memleketine hareket 
edecektir. 

Muhiddin OstUndaQıo 
Muhak0 mP.si 

( J ine· uyfadaa deYam) 1 
Sükrtt Saraçotlunu ve Yugos

lavya ltaricb'e vekiHni hlmH olan 
tren saat 4,6 de BeJgrad garına 

muvasalat etmiştir. istasyonda 
Şükrü Saraçothrrıtıı YugMlav mfl. 
aak&lit nazın ve harfcfye nazı ve
aili Mehmed Sp&OQ ·karşılam1fbr 
Belgrad elçimiz AH Haydar Akta
rın refikası Bayan ŞakrQ Sara
tefluna bir lböket takdir etmi~ir. 
Bundan BOıı.ra Hıtik~aJ mera.ıümin
de bulunaJar hariciye velcilimize 
&akdım olunmaftur. BuNdan ·ha
hiket eden haneiye Yelrilimiz ya
'!llnda Yugoshı. \' lıarictye nanrı 

lılarkoviç oldufu halde Majestik 
oteline aıelerek kend.itrine tahsis 
olunan dairede bir maddet imn

Athıa: 18 (A. A.' _ Atfna ga- methur bulunmıyan İtalyanın ne 
aeteJeri, Bak~ konferanınna ge- halde olacalı:ları kolayca tahmin 

nif sütunlar tahsil etmekte ve ay- edilir. * 
nubu~~ab~h~a&~an B~b"~~lanma ~~ınat===~~====================~~ 
.,. yabaaeı matbu.atnl batan tef- h Mera Aıı:rupa DMıl tafıanmıül E • 1 M.. d 

1 

btısbtttun artar. O hizmetler, ister malıdır. 

Ankara- 23 (Hu 11.:si) - Eak: 
lmanbul Yali ve Beledıye reısı Mu. 
hiddin ÜstUudat ve arkadaşl».r 
hakktnda SUı·pangob mezarlıgı Vf 

otobüs işi için devlet şüra ınca ve 
rilen lüzumu muhakeme karar& ü 
zerine evrak teml ız nı hkemesine 
verilmişti. Temyiz mahkemesi dör 
düncü ceza dairesi Sürp Agob me 
zarlığı ve otobüs iı;ıi hakkındaki ev 
rakın tet · . .ı 11 bitirmiş ve Üstlın 
dağ ve arkadaşlarına celbu.a.me 
güııdermi~' iı-. Mubakemaleri f 
mart saat 15 de l'e 3 mart saat 1f' 
de yap1mcaktır. 
DOLMABAHÇEDEKI 

iZDiHAM HADiSESi 

sirlerini de ~emektedir. edecek! JCfer fazla •il,lılanma bir roın e uca e e 
Katimerini pzet .. i, ba4maka • tayda temin edebilseydi çe-kHen 

Dolnıabahçedeıki izdiham esna~ 
8lnda on bir ktfialn ollimiyle Mf:i. 
celenen bldiseler ha.kkında Da.lıılı 
ye Vekiletinee müfetlişlere hasar· 
!at.t.mlau tahkikat evrakının devlet 
f8raın MOJki.ve dairesine verildfji
n.i yazml\'tık. Devlet Şdruı llUl
kiye dairesi evrakba baz1 noksanlar 
g<ir<lliğ-'; ırlı·r. 1.nmJarı 1 ıkmali ic,in 
evrakı Vekilete iade etm1'tir. B4t 
nok,;ıuıluı amamlandıktan sonra 
evrakın tetkikine bqlanacaktu . 

leefnde diyor ide fU ıztıa!.a &kıl erebı1irdi. Fa.kat Ed • T k 1 
"Balkan dnletleri, .....,.., her memlelcet lu.mt tedakArlıkla e mıyen eş ı• aA t 

.. .. m.ı ltlr teaanlcl hiNlnden ..,. aflthlaudıkça )'lapılan fedakarlık -

..na ........... mtllhem olftju lar bot& rldiyor <lemeoktir. Ane&k 

.. ....., eatera~al lflNrlilinin Çıll'lnhk kelimesUe tavsif edilebi
• ._.. •tlam •• faal olabile- Jecek bir vakıl kartasında butunu
ceiini öt.at etmJtleNlr. ffte .,;. 14TU•• 
....... el.ten 4ola;ra ... W, A.,. H'-tia Cah.i4 YALÇIN 
....... laaf"ıf 1Uembllll'la --.t 
:::;::n~= :!~~Tramvay re TUnel 
..,. •• bıkiaan ile "•l'fl' .......... · 'lrketlerlnı·n 

bt etmiftjr. 
Ak~am hariciye •eldlimize 

laususl bir ziyafet verilmi~. br. Balkan Antanta, J'&r- acla 9 
~~~.ı:..::·.::7-:. Devru Testimi Y•nn ,,,lJ.l'Ün" Tlrkfye bari

. ci1e vekili aat 9,80 da Avala da
fuıda meçhul aak:er Abfdesini zf- ... ..-i Wr .....Dca de ıwıL En
~aret ed~e.k ve bir çelenk koya - t.Du)'wl mGnau•ıtl•, millet
e&kt&r. Avdette saraya gidecek lıeria taPiltl" anaaaa upaar. 
olan harfeiy~ vekili defteri mah • -. itte '"'71e. ........... IWr ••· 
..... hn.sab,J9Cattar. .. ......... 

Saat 11 -ele barieiye vekfH Mar- Btllm!t. 23 (A.A.) - Rom.anp. 
toviçf si7aret edecek ve aut ı de hah Karol bu _.,ala m"Ufle Bafbn 
Yugoslav naibi Pre.na Pel tarafın. antanb matbuat konfenn•11•dalri 
un kabul oJunaca.ttar. Ywıaa, Tllrk ve Yugoalav beyetle-

Prens P-01 Şiıkra Saraçottunu rini kabul etmiştir. 
itle yemetinfl ah.koyac•ktır. 

5,5 da hariciye Teldlfmlz başve
kil Svetko\'iç ve Yugoslav dahlllye 
Yeltilbli Biyaret edecektir. Aqam 
4b. Yugosla\' hariciye vekilini ve • 
kilet binaSlnda bir afyafet vere -
eektir. 

Hariciye vekilimiz cumartesi 
tünü öA'leden evvel SelAnfk ve Ati
aaya hareket edee~r. 
YlJCoM.AV GAZETELERiNiN 

NEŞRiYATI 
Hlkftmetfn Ul'l'Rnı olan Samo -

•prava gaset.81 bugUnldl nflsha -
•ndıaı hariciye ve kflfmf zfn Belgra
lı ziyareti mfınasebetfyle bir bat • 
makale neşretmi~r. Gazete baş 
lllakaleıdne şöyle ba~lamaktadır: 

"Balkan Antantı toplaatuın -
La hareket eden tuunmıt Yups
laY dom. Tftrkiye harici,. vekili 
ŞilkrU Saraçoflu bugiln 9ehrimlae 
seliyor." 

Gasete, hamfve vekfliınizhl 
ıhayatı hakkınv 90°k mufassal ma
iimat verdfktea sonra, kendlsfııi 
"bl7flk: bir devlet adamı" vcsfiyle 
........... lı:tachr. 

........ r1em.-... ........... 
Bagdad: 2S (A. A.) - HaTA 

.AJMm mahabfrfnden: 
Rflktmetıe tefriki meul meae· 

lelfnde •ııhur eden fhtlllf U114'1'fne 
parlimento fesheclRmfştf:r. 

Yeni intihabatın ,-apılaeafı ta
rih, IMnl• tesbft edflmf.f defildH-. . ·~ 

Japon ordularında 
isyan mı 7 

Paris: 28 (A. A..) - Oevre P
•etesinde Bn. Tabouia, yazıyor: 

Dün akşam Çin sefareti, Çin 
"'1mhurfyeti hariciye nezaretinin 
l'Gnclermf.t oldufu haberleri vermiş 
tir. Ba haberlerde cenubi Çiııde 
Honkona- Ue ildn .arasında harb et
mekte olan .J•pon orıdasunda çok 
ciddl bir iQ'an zuhur etmlttfr. Bir 
.- lrifinin Oldflil Ye bin .tadar 
uterin jqan etmJf olduta 9'Jyl61l
mekteclfr. Bu mmtakadakf Japon 
Mkerleriııfıı bvvef manevfyeı.ri 
pek~ kınlmlftl.r. 

(Bqtar•fı ı inci .. ,.,._.) 
süslenecek ve sabahleyiB. ilk tram. 
vay Hf ere çıkmadan. evvel depolar
daki bütün amelelere birer çay zL 
yafeti, ölleden IOlll'& da Parkotelcle 
memurlara bir öğle siyaf etl verile. 
cekttr. 

Vekiletin tayin ettiği muvakkat 
idare IU zevattan mürekkeptir: 

,.Elektrik itleri umum müdürü 
Kadri, Umum mUdUr muavini sn. 
ruri, elektrik idaresinden teftif ve 
mUrakabe heyeti rei8i Abdülkadir, 
tetkik dairesi reJsi Emin Sfb:er. 

Bu muvakkat idare yenf teşkı1lt 
kanunu mecltsten c:ıkıneaya kadar 
her ild firketi de idare edecektir. 
Bu müddet nihayetinde elektrik, 
tramvay ve tttnel şirketleri bir ida
reye bağlanaeakbr. -·-·-lngiHerede iki tren 

çarpıttı 
Londra: 28 (A. A.) - Dön 

öğleden sonra Glaııgowda St:obu -
ruu _ Street Jftuyonunda iki tren 
ma.a.demft etmiftjr. BU kiflf aı .. 
müş, 3-l kişi Yar&lanmıştl'r. · 

Kasa, bir Ulaelin efvannu vu
.kua geJmif vı bu hal tahJS.lyecile
rin faaliyetlerini f.tk&I etiniftir-. 
Kaamafih, zabıta memurlıan ile 
eenar llhhfye otomobiUerf, btttlın 
p.rahları derhal •akhtmeke mı:
-.tf&k olmilf}anla'. Birçok vagon
lar devrilmif ve yolcular ka~ıh kur~ 
tlldlllllık lçia camlan kırmak me<'-
IMırfJ'etfnde kalan.,ıaroır. 1 

f"•·· .. ~ ı 
ketiaaiade de bu zehlrin satıomı te. 
illin eden kuvvetli, .gizli tefkılll 
lm\'Ctlttur. 

deaiere çok ytibek iltramiyeJer va. 
4edildiğt halde 1daltle ihbar yapmak 
here miiraeaat etmiyor. Halbuki 
iMi ille m8fCli] bir çok vatandufaı 

Bunlarla müu.deJe etmek lizw. Yar. Bunlar hem ikramiye alma!c, 
uyuşturucu maddeler inhi&annda lamı de vatani vazifelerini yapmak 
büyük t•haiaatla çabpn bir ietih- here bu zehir kaçakçıJaruıı ıllbar 
'barat aerviai vardır. l'abt bu set'. etmek iaterler. Fakat bu jhbarlar 
Vİllİn mücadeletlinin. muvaff~ ıün geçb"lc- azaJmu• ,.e son ""''n-
neticeler verdiğini kimae iddia ede.. ıı- ~ ,... 

mez . .Şimdiye kadar bu işi kökünden lerde hiçe inmiştir. Elbette ki bu 
halli yoluna giden 111.ylh ve btiyilk nokta da bir hayli tetkik ve tahki. 
muvaffakiyetJeri cöriilmil4 değildir. b deter. 
F.roinle mücadele etmek. t1zertnde Bizce Vuif•ini yapamadığı ve
bir kaç gram eroia ta.tayan zavalh bu lfte uamt miktarda ellliyetsiz 
kimseleri yakalamak ve cezalandır- olduğunu şimdiye .kadar olan faali. 
mak değildir. yeti~ her dakika iabat-eden bu mü-

Bu asli kili değildir. Bu İfİD eeeeeeyi tutmakta mana yoktur. 
büyük sermayedarla.mu ve depola- De\•lel kede8ine fu&uU surette 
nnı basmak, bu 7.ehir ocaklannı im· bir yUk te~iJ eden bu milesse~ 
ha etmek lbımdır. bin dsfıtılmah ve bu iş ÇOk ivi 

Halbuki yakın tarihlerde böyle eller tarafından idare olunan polls 
büyUk bir teşekkilliln yablandığlnA veya gümrük muhafua teşkilatına 
dair bit şey hatırlamıyoruz. devroJunmalıdır . 

Bilikis eroin çoculı:lann ellerine ...-it u' xı Zl!l!lı r • 

düşecek ve bu körpe vücuUan 7.e. Yugo•l•v ınUdafaa 
lıir~yeeek kadar iptizale dQşmUş ve bUtçeal 
çogalm.J§tır. Bunu hergiinktt zabıta BeJgrad: 23 (A. A.) _ Meclis 
vukuabnda görmek mümkündür. Maliye Komfs~·onu harbi.re bC1t _ 
. Bu gösteriyor ki uyuşturucu çeşini bugün alkışlar arasında ka
m~deler iııhisan iatihbarat IUbeld 'bul 6hniştir. Bütçe geçe:ı sene 
mücadelesbıde ve vazifesinde mu- bütçe&nden 156 milyon fazJa ola
vaffak olaımmıtQr. ra.k ~.928.163.957 dinara yüksel. 

O halde bu ael'1'i8in muvaffaki. mıRtır. 

)'etsialiğinbı inıili nedir? Fa~lst mecllal daltlıyor 

200 bin liralık 
Komisyon işi 
Dün bir sabah guetesinde Qa

.kan. Denizbankta (200 bin tin.bfı 
suiistimal iddiası) hakkıodaki ,._ 
etrafında yaptığımız tahkikat netL 
eesinde bu iddianın doğru. olmadığt 
anlaşılmıştır . 

Evvelce Krup fabrikalarına .w
marlanıp ta biWıara hu brar de. 
ğiştirilerek Blohm ind Vara lirke.. 
tine sipariş edilen 5300 tonluk üç 
vapur için 200 bin lira komiayon a
hndığı hakkındaki yazıyı tamamen 
tekzip eden Denizbank umum ı:nü
dilni Yekili Hanın şunlan aöylemı.
tir: 

- Ben mevzuu ba.haedi1eo fll"
ketin mütnessilliğini biç bir zaman 
yapmadım. 'I° bin liralık bir yo1. 
suzluk işine ismimin karı§tı.nlm .. 
olduğundan çok mDteesslrim.) 

Esasen bu üç vapur Denizyol. 
lan zamanında tktisat Vekllethıbı 
tasvip ve kararile bu şirkete ısmar. 
lanmış olduğundan Denizbankın bıı 
işle alakası olmadığı hakkındaki 
mfitalealar doğıııdur. 

Biace '"°1u iki noktada topla. Roma: 23 (A. A.) - Kral bu-
m.ak mi1mkündttr. &'Ün neşrettiği bir emitname ile 1 A .J 1.T l • • 

A - Bu memurlar kaeüçılamı Fıaşist meclisini iki mart tarihin _ aana Y Q l•l 
hllel8"oi bulmakta icis ~. den itibaren feshetmektedir. Yeni 1.T k "' i .

1 
• ~ 

B - Yahut ta kagakçıJar, ka- meclis 28 martta toplanacaktı ye Qce emrlnae 
pkçılıkla allkadar memurlanmııuı lf&zkdr tarihte ilk defa olarak :~ Adana 23 (Husuat) - Adana 
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Büyllk Ada 
Acıklarında • 
Yakalanan 
Canavar 

Büyükada açı.klannda yakala -
nıp Kızılayın Eminönü şubeei ta
:ratında.n h~lka gösterilmiş olıan 

deniz canavarı üç, beş senede bir 
tesadüf edilen deniz hayvanların
dandır. Ahali ve balıkçılar ara
sında (Camgöz veya sabita) isim
leriy le yad edilir. Doyu 4 ,35 sır -
tından karın ucuna kadar 1,5 kuy
ruk eni (1) metredir. Kalınhğı 65, 
göğüs kanadı 75, karın kanadı 40 
.santimetredir. 

Yukarıki resim çabuk kokma
'3ın diye kendisini ilaçlıy~n Fatih ı 
Veterineri Turhan Ulus ıle bera
ber canavarın kafa kısmıııı göster
mektedir. 

Hamamcıların 

Su İcin • 
Müracaatları 

Halkın sıhhati ve temizliği ile 
aJakadar olan hamamcılar hamam. 
lara terkos suyu verilmesi dolayısi
le masariflerinin arttığını, terkos 
suyunda tenzilat yapılmadığı tak
dirde idare imkanı bulamıyacakları
nı söylemeleri üzerine vaziyet tet. 
kik edilip bir dosya hazırlanmıştı. 
Hamamcıların Dahiliye Vekaletine 
müracaatile suyun kendilerine 10 
kuruşa verilmeı:;i alakadarlara bil
dirilmişti. Sıhhiye Vekaleti de su. 
yun mümkünse hamamlara tonu. 
nun 7,5 kuruşa verilmesini tavsiye 
etmişti. 

Ve.li Muhittin Üstündağ zama
nında hazırlanan dosya valinin ve 
iki belediye muavinin değişmesi ü
zerine bir müddet için teehhür et. 
mişti. 

Yeni belediye reis muavini bay 
Rif at Yenal dosyayı tetkik etmiş
tir. Dosya vali ve belediye reisinin 
de tetkikinden sonra daimi encü. 
mene havale olunarak kat'i bir ka. 
rara bağlanacaktır. 

.Diğer taraftan haber aldığımıza 
göre vali ve belediye reisi esnaf ce
miyetini gezerken hamamcılar ken
disine bu meseleden bahsetmişler ve 
suyun tonunun 7,5 kuruşa verilmek 
vadini almışlardır. 
~~ 

MAHKEMELERDE: 

iki doktorun lmzaaını 
t.kllt eden gencin 

muhakemesi bitti 
F.skişehir Hava okuluna girmek 

Uzere sıhhi muayenesi yapılırken, 
eözUnden sakat çıkarılmasına rağ
men, Glimüşsuyu haştahanesi göz 
n kulak mütehassıslarınnı imzasını 
taklit ederek kendisini sağlam göa. 
terınek istediği iddiasile yakalanıp 
ağır ceza muhakemes verilen tb
r&him hakkındaki muhakeme bit
miştir. 

.Ağır ceza heyeti, İbrahimin im
se.lan taklit etmiyerek başka isim. 
lerde iki imza attığı ve kolayca an
laşılabilecek olan bu işten dolayı 
kendisine bir menfaat temin edemL 
yeceği ınaltlm bulunduğu için suçlu 
rencln beraetine karar vemıiştir. 

Baro umumi heyeU 
yarın toplan~yor 

Baro idare hey~ti dün toplana
n.k reis B. Hasan Hayrinin istüası 
meselesini müzakere etmiştir. 

Bu işin gelecek haftaki Baro he
~tl u:tnuıniyestnde görüşülmesi mu .. 
'Ya.tık görlilmektedir. 

Diğer taraftan heyeti umumiye, 
rann da toplanacak ve (Divanı hay. 
eJyet) için lbun olan 6 azayı inti
hap edeoektJr. 
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Cizrede Az Za~anda 1 ~::i~r!:n 
Vücuda Gelen Umra~. Güzel Bir Eseri 

Galatasarayla Beşiktaş Maçlara 
İştirak Etmiyorlar 

Cizre (HuBUSi muhabirim.iBden) f 

- tsa oğlundan yUz yıllarca evwl 
kwıılmuu olan Cbrenin hakUd t&
BIB tarihi baktm.da kiti malftmata 
aahip değilsek de mevcut asara aa
Jl&l'&D burada TUrk, Arap, .Acem; 
Rum, Roma ve hattA. Flnikkelilerin 
htıktlm sürdtıkleri anla§llmaldadır. 

Efsaneler Cizrenin Y ates tarafından 
k~duğunu iddiasındadır. Bu, Dtc 
le üzerinde.ki köprüye Yafes illmi 
verilmesinden, kasabanın Cudi etek 
lerinde bulunmasından ve bUyUk 
camideki mezarın Nuha atfedilme.. 
&inden galattır. 

Cizrenin diğer bir ismi de Cezi· 
rei ibni ömerdir. lbni Ömer Cezıre
yi ilk zapteyliyen Arap kumanda. 
nının ismidir. Cezire ise Diclenin 
f eyezam halinde kasabanın bir ada 
halini almasından verilme bir addır. 

1500 kilometre murabbalık bir 
1aha işğal eyliyen Cizrenin dağların 
da sebze ve meyvecilik, münbit ve 
mahsülda.r ovasında da ziraat ve 
davarcılık müterakkidir. 150 bin 
radde~inrle olan karr "layvanatı ka. 
sabahların mühim biı varidat mem
balarını teşkil eder. Cizre peynirleri 
piya8alarda daima rağbetle karşı
lanmaktad}r. Cizre iktisadiyatını 
darbeliyen en mühim imi! nehir ü
zerinde bir köprü olmamasıdır. Ka
sabanın cenup kısmı ile irtibatı 
müşkilatla temin edilegelmektedir. 
Kelek tabir edilen mavnalarla yapı
lan nakliyat kışın imkansız bir ha. 
le ~rmekte, yazın da gayet zorluk. 
la vukua gelmektedir. insanlarla 
hayvanları bir arada nakleden bu 
acayip nesneler insan başına en 
ve hayvan başına beş kuruş almak
tadır. Her hanği bir köylünün kasa
baya bir yük odun getireceğini far. 
zedelim. Yalnız nehri geçip köyün~ 
avdet için otuz " kuruş vermek mec· 
buriyetinde kalacaktır ki, bu bedel 
oclun fiyatım çoktan geçmektedir. 
Cizrenin iktisadi alanda inkişafını. 
mani olan en büyük müeessir de 
budur. Türkiye- Irak_ Suriye toprak 
larının birleştiği noktada ve yakın. 
da birleşecek olan Türkiye- Irak 
demiryollan güzergahında bulunan 
Cizrenin iktisadi kalkınmasını temin 
için her şeyden evvel Dicle üzerin
de bir köprüye lüzum ve ihtiyaç 
vardır. 

Cizreliler zihniyet itibarile ileri ve 
maarif sever kimselerdir. ne yazık 
ki, yirmi yedi bin nüfuslu kazada 
yalnız iki mektep vardır. İhtiyaç 
karşısında bunların ifadesinin hiçe 
ineceğine şüphe yoktur. Maarif 
işlerinde garpten ziyade şarka e. 
hemmiyet vermeliyiz. Çünkü, şark 
maarif vadisinde tamamen ihmal 
görmüştür. Kıymetli adliyeci bay 
Ahmet Titreğin reisliği altında ça
lışan Halkevi muhite gittikçe daha 
faydalı olmakta ve ömrünün henüz 
bir yılı geçmemiş olmasına rağmen 
değerlenmeğe §ayan muvaffakiyet. 
ler göstermektedir. 

• 
Prevantoryom 

• 
lzmlrde ta bin llrey• 

Nlln •hnan bir blnad• 
•çalacak 

1zmir (Hususi) - Vilayetin 
Buoada. meydana getireceği prevaıı. 
toryum hazırlıklarına devam edil
mektedir. Prevantoryum ittihazı i 

~in 18 bin liraya satın ahnan Hasan 
ağa bahçesi binalarında oturan müs

tecirlere binayı tahliye etmeleri 

tebliğ olunmuştur. Vilayet meclisin_ 

den istenecek tahsisatla prevantor· 
~kurulacaktır. 

Bu mtiesseseye, mekteplerde o. 

kuyan zaif, cılız ve hastalıklı çocuk
lar kabul olunarak sıhhl durumları 

daimf surette kontrolde bulunduru

lacaktır. Prevantoryumun doktoru, 
öğretmeni, sıhhat memuru buluna. 

caktır. İleride prevantoryumun ye

rinde bir sanatoryum kurulması ve 

mUessesenln sıhhat vekaletine dev. 
rf etOd edilecekt.ir. 
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l..tıreni11 çalıtkan ve kıymetb 
kaymakam Te belediye reisi 

Bay Baki Başara• 

Sıhhi durum normaldır. Filhaki
ka mevcut te3kilit ihtiyacı karşıla. 
maktan uzaksa da beledi hastalık 
yok gibidir. Yaz ve son bahar ayla
nnda görülen sıtmaya memleketimi 
zin hemen her ta.rafında tesadüf et· 
mek müm.kiindür. Cizre bir zaman. 
lar yılan ve akrep yuvası iken bele· 
diyece alman tedbirler sayesinde 
bunun önüne geçilmiştir. Bugünle 
dün arasında yarıdan fazla fark hu. 
sule gelmiştir. 

Cizrede göze en çok çarpan şey 
imar faaliyetidir. Dicle nehrinin or
tasından geçtiği kasaba esasen eş. 
siz tabiat güzellikleriyle süslenmiş
tir. Buna bnşarıcı kaymakam ve be
lediye reisi bay Baki Başaranın him 
met ve gayreti de inzimam edince 
Cizre kısa zamanda yeni bir çehre 
takınmıştır. Bütün Cizre muhitinin 
ı;ıayğı ve sevgilerini üzerine tophyan 
kıymetli genç az zamanda bir çok 
güzel eserler vücude getirmiştir. 

Bu meyanda; eski çarşılar yeni baş. 
tan islah ve tanzim edilmiş, 12 met
re genişliğinde yeni bir cadde açıL 
mı~, aile parkı, çocuk bahçesi; plaj 
futbol sahası tesis edilmiş, açılan 
Cumhuriyet meydanında Atatürk 
büstü dikilmiş, su ve elektrik tesi · 
satiyle sinema ve buz fabrikasının 
ikmaline çalışılmakta bulunmuş Vt'! 

belediye bütçesi bir kat fazlasiyle 
yirmi yedi bin liraya iblağ olunmuş
tur. 

Bay Baki Başaranın faaliyeti 
kaza merkezine inhisar eylemiş de. 

ğildir. Nahiye merkezlerine birçOJ{ 
imar eserleri vücude getirildiği gibi 
köylerden çoğu da, köy kanununun 
tatbikı sayesinde çehrelerini değiş
tirmeğe başlamışlardır. 

A. B. TOKSOY 

• 
Kalpazanlar 
~-

Muhtelli yerlerde laall
yette bulunmu,ıar 
fzmir, (Hususi) - Şehrimizde 

yakalandıklarını beher verdiğim. kal 
pazanlar hakkındaki tahkikata sor. 
gu hikimliğinde dün devam edilmiş, 
suçlulardan bazıları yüzleştirilmiş . 
tir. 

Kalpazan şebekesinin İzmir, Ma
nisa, Menemen ve Çanakkaleden 
başka Bahkesirde de bir miktar 
kalp para sürdükleri dün Balıkesir
den gelen malQmatt.an anlaşılmış
tır. Balıkesirde 5, Çanakkalede 7, 

Manisada 15 kalp elli kuruşluk pa. 
ra elde edilmiştir. 

Suçluların tstanbulda faaliyette 
bulunmak üzere oraya ev tutmak 
üzere gönderdikleri Arnavut tebaa
sından Selim oğlu Halimin ilzerinde 
de 71 kalp elli kuruşluk oldtığunu, 
burada yakalanan arkadaşları söy_ 
lem.işlerdir. 

Çanakkalede kalp para sürerken 
fakalanan Mehmet, dün polis mu.. 

-· Amasyada açılan 
güzel bir bulvar 

'.Amuya. ( Hususi ) - Umumi 
harpte lfSOO hanenin yok olması ile 
geçirdiği büyük yangın felaketi w 
bunun doğurduğu mahrumiyetler 
yözünden kalkınma yolunda bucalı
yan elma ve bamyası ile meşhur se. 
vimli Amasyayı 8 senedenberi gör~ 
memiştim.. Geçen hafta bir kaç ar -
kada.§la w şahadet vesilesiyle .A.. 
masyaya gittik. Şehrin her tarafı 
de.ğ ile muhat olması ve evlerin sat
hı mail üzerine kurulmuş bulunması 
ve memleketin ortasından yeşil tr

mağın sakin akışı ve yer yıldızı o
lan kuvvetli elektrik lambalarının 
şuaı ve tarihi abideleriyle ilk gör\L 
nüşü güzel tstanbulun uf ak bir mo
delciği şeklinde göze çarpıyordu. 
Akşam vakti istasyonda karşılaştı. 
ğım bir arkadaşla şehre giderken 
ıunlan öğrendim: 

Evvelce tozlu yol olarak tanıdL 
ğımız ve şimdi beyaz parke döşene 

rek ortasına muhtelif ağaçlarla bul
var yapılan bu geçtiğimiz medeni 
yol iki senedenberi devam eden yo
rulmak bilmiyen yüksek çalışmalar 
sayesinde kazanıldığını ve şu dakL 
kada bile valinin yol üzerinde biz
zat ağaç dikme arneliyesile meşgul 
olduğu halde kendisinden ayrıldığı. 
nı söyledi. Bir müddet sonra da ır. 
mak üzerinde inşaatı henüz bitmiş 
olan iki tarafı yaya kaldıı ımlı ve 
tarzı itib~rile pek cazibeli olan is
tasyon köşkünden geçtik. Bu nadi
de yolun bu sene içinde inşaatı mu
karrer hükumet köprüsüne iltisak 
edeceğini anladık. 

Bundan başka da Amasyalıların 
sayfiyesi sayılan Çakallar bağlarına 
gitmek için dağa tırmanmak sure. 
tiyle müşkülat çeken halkın bu mü
him ihtiyacını takdir eden muhte. 
rem vali oraya araba ve otomobil 

Geçen hafta biten l1k maçların. 
dan sonra, bundan on sene evvel 
Cümhuriyet Halk Partisi tarafın
dan on sene iÇinde en çok kazanan 
takıma verilmek üzere ortaya ko. 
nan şild müsabakalarının kur'ası 
dün akşam bölge merkezinde 18 ku. 
lüp murahhasuun .iştirakile çekil
miştir. 

Bu müsabakalara Güneş, İstan· 
bulspor, Anadolu, Altınordu kulüp· 
leri son verilen karar üzerine takım 
çıkaramamalarından dolayı iştirak. 

ten vaz geçmişlerdir. 
Bu müsa hakalara Galatasaray 

ve Beşiktaş kulüpleri de iştirak et
mekten sarfınazar etmişlerdir. 

Sebep olarak ta hundan evvel 
yapılınıyan senelerin tekrar yapıL 
ması için itiraz etmişlerdir. 

Galatasaray ve Beşiktaş kuJüp. 
leri: 

- Şild on senede on defa oynan 
mak üzere ortaya konmuştur. Yok
sa on sene için değildir, demiştir. 

Bölge direktörü bu iki kulübün 
ortaya attıkları bu iddiaları varid 
görmemiş ve bu iki kulüpten başka 
diğer on altı kulübü kur'ayı çekme· 
ğe davetetmiştir. 

Kur'a her sene yapılan şekilden 
başka olarak yapılmıştır. 

ikinci küme takımlarına çift, bi
rinci küme takımlarına da tek nu. 
mara verilmiştir. 

Bu suretle ilk hafta bir, birinci 
kiime ve bir de ikinci küme takım· 
ları karşılaşmış olacaktır. 

Yalnız ilk hafta yapılacak olar 
maçlarda birinci küme takımlaı 

hasılattan hiçbir şey almıyacaklar, 
ertesi hafta yapılacak maçta ise ha. 
sılat ikiye taksim edilecektir. 

Son final müsabakası da Taksim 
yolu inşasına başlamış ve ameliyatı stadında yapılacaktır. 

epeyce ilerlemiş olduğunu gördük. Yalnız bunlardan Anadoluhisarı 
Ertesi gün muhterem valiyi maka. ile Kasımpaşa takımları kur'a çek. 
mmda ziyaretle hem şahidi olduğu- meden doğrudan doğruya birbirleri
muz kıymetli eserlerine karşı şük · le çarpışacaklar ve bu macı kaza
ran duygularımızı arzettik, hem de nan takım şild müsabakasını kazan
kazamızda yeni' açılan ve memleketi mış olacak ve ertesi hafta da tek. 
ikiye ayıran umumi cadde üzerine rar küme şampiyonluğu için çarpı
yapılacak kaldırım ve büyük köprü şacaklardır. 

Bu suretle ilk hafta şu takımlaıı 
birbirlerile karşılaşacaklardır: 

'.raksim stadı: 
Anadoluhisar - Kasım.paşa 

Fenerbah~ stadı: 
Beylerbeyi - Galata Gençler 
Hilhl - Eyüp 
Fenerbahçe . Fener Yılmaz 
Şeref stadı: 

Süleymaniye - Boğaziçispor 

Topkapı _ Karagümrük 
Beykoz - Davutpaşa 

Vefa - Ortaköy 

YENt CEZALAR 
Davutpaşa kulübünden 1008 l<e

mal öztunalı 1 ihtar 
Beykoz kulübünden 278 Mehmet 

Sekizcan 2 ay 
Yukarıda adları, soyadları, ku

lüplerile bölge sicil sayılan yazılı 
idmancılara lik maçlarındaki suiha. 
r~ketleri dolayısiyle hizalarında ya
zılı müddetler için geçici müsabaka 
boykotu cezaları verilmiştir. Bu ce. 
zalar tebliğ tarihi olan 24/ 2/ 939 ta. 
rihinden itibaren başlamaktadır. A· 
IS.kadar kulüplerle hakemlerin bu 
idmancılan müsabakalara ithal et .. 
memeleri lüzumu tebliğ olunur. 

DEMIRSPOR KULUBV 
TEŞKiLATA AJANDI 

Devlet Demiryolları tarafından 

kurulan ve iki senedenberi büyük 
bir- varlık gösteren ( Demirspor ) 
kulübü haber aldığımıza göre teşki
lata alınmıştır. Bu gençlere Anka. 
radaki ağabeyleri gibi muvaffaki· 
yetler temenni ederiz. 

GALATASARAY - IŞIK MAÇI 
Geçen hafta karşılaşan ve bu 

maçı hakiın bir oyundan sonra 2 - O 
kazanan Galatasaray lisesi ile Işık 
lisesi ikinci bir müsabaka yapacak· 
tır. 

ANKARA MUHTELtTt 
iSTANBULA GELtYOR 

Ankara Muhteliti gelecek hafta 
şehrimize gelerek İstanbul muhteliti 
ile iki müsabaka yapacaktır. 

Bu müsabakalar geçen sene ya
pılan müsabakaların bi revanşı o. 
lacaktır. 

Ankara takımı buradan Edirne
ye de giderek Edirne muhteliti ile 

için yardımlarını rica ettik. Çok Busuretle bu iki müsabakayı ka. 
kıymetli valimiz muhitinin bütün zanan taraf ta birinci kümeye geç. 
ihtiyaçlarını düşündüğünü ve GU- mek hakkını kazanmıı:ı olaral{tır. 
müş Haci köy köprü~nü pek ya. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

de bir müsabaka yapacaktır. 

kında yaptırmak için tedbir aldığı
nı vaad buyurdular. 

Bu Rırada salona giren iki köy. 
lüyü (BUYURUN) sözü ile ve bü . 
vük nezaketle kabul ederek karş!
~ındnki sandalyelere oturttu ''e dert 
lerini dinledikten Efınra giderlerken 
devairde görülecek bir işleri olup ol
madığını sorarak adeta bir baba. 
şefkatiyle gönüllerini aldı 

Milli hakimiyet mefhumunun 
hakiki manası ile tecelliyatını gös. 
teren bu ziyaretimizin intibaatı biz
de içten gelen bir sempati uyandır. 
dı, göğsümüz gurur ve iftiharla ka . 
bardı 

Çünkü bizim ve köylUlerin ken
disiyle görüşmemiz bir aile efradı
nın kaynaşmasından farklı değildi. 

Amasya halkından temas ettiğimiz 
bazı zevat ta sayın valinin uzun 
mtiddet Amasyada kaldığı takdirde 
memleketlerini cennet gibi bir ma. 
mureye çevireceği ve kendilerine 
çok kıymetli eserler hediye edeceği 
kanaatini beslemektedirler. Muhte
rem valimizin yanında seviçle ve te. 
şekklirle aynldım. 

Kut adaslnda elektrik 
Kuşadası, (Hususi) - Kasaba

mıza getirilecek olan elektrik tesi
sabnın projesi hazırlanmıştır. 

Belediye· reisimiz B. Mitat bu 
iş için tzmire giderek valiye proje 
hakkında izahat vermiştir. 

hafazasında şehrimize getirilmiştir. 

Suçluların evlerinde bulunan 
kalp para basmağa mahsus Aletler 
şunlardır: 

6 alçı kalıp, 75 gram kalay, 24 
gram lehim, 2 eğe, 1 tığ, 1 ktiçük 
pense ... 

POLiSTE: 

Bir tramvay arızaya 
uğradı 

Dün saat dört buçuk raddelerin. 
de 1137 numaralı vatmanın idare
sinde Fatihten Beşıktaşa gitmekte 
olan 155 numaralı tramvay arabası 
beyazıt meydanından Sultanahmede 
doğru indiği sırada İ§ bankası ö
nünde bir arızaya uğramış ve arka
sından Fatih.Harbiye seferini ya
pan 131 numaralı mevki tramvay a. 
rabusı tarafından itilmek suretile 
yokuş başı olan TUrbe mevkilne ka
dar getirilmiş ve bundan sonra da 
aşağı doğru hareket ettirilerek Sir
keci garına çekilmi§tir. 

Mütehassıs vatmanlar tarafın

dan yapılan muayenede her ne ka
dar gerek ileri hareketinde ve ge_ 
rek frende bozukluk olmadığı gö. 
rülmüş ise de depodaki mütehassıs 
tarafından tamamile muayenesi ic
ra edilmek üzere seferden alıkonul
muş ve garda bırakılmıştır. 

Yangın baflangıcı 
Nişantaşında Muradtye mahalle. 

si kalıpçı sokak 31 numaralı Balık
pa.zarında bakkal Mahmut oğlu Na. 
zifin mutasarrıf bulunduğu °' bin 
liraya sigortalı ahşap evin soba ba. 
casının kurumlan tutuşmuş ise de 
derakap -söndürillmüşttir. 

Otomobil çarpması 
Üsküdar vapur iskelesine git. 

mek üzere köprü üzerinde tramvay. 
dan inen Hüseyin oğlu Riza, şoför 
Hüseyin oğ'lu Kemalin idaresindeki 
2108 numaralı otomobilin sademesi
ne maruz kalarak baş ve omuzun
dan hafüçe yaralanmış vo §Oför ya
kalanmıştır. 

MAARiFTE: 

Mesleki toplanh 
Eminönü Halkevi tarafından 

muallimler için her ayın ilk hafta. 
sında yapılan mesle'5 toplantılar 
bu sene marttan itibaren başlıya
caktır. 

Toplantıya tarih, coğrafya, ede
biyat ve felsefe hocaları iştirak ede
ceklerdir. Bu toplantıda bu dersleri 
alakadar eden muhtelif mevzular 
etrafında görüşmeler ve münakaşa. 
lar yapılacaktır. 

Dolandırıcdık 
Kumkapıda oturan Kemal Salt 

Uğurlu müracaatla MahmutpaM 
caddesinden geçerken Tahtakaled• 
mukim İsmail Süzet ve tzzet Yar• 
daş taraflarından altın suyuna ba .. 
tırılınış bir gtimüş çeyreği yedi li· 
raya satarak dolandırıcılık teşebbü
bUsUnde bulunduklarını iddia etmit 
ve suçlular yakalanarak tahkikata. 
başlanmıştır. 

· Hafif atlatllmıt bir kaza 
Kınalıadaya yanaşan Pendik va.. 

puru yolcularını boşaltıp tstanbula 
hareketi esnasında vepur çımacıla. 
nndan Rizeli Ahmet muvazenesini 
kaybederek vapurla iskele arasında 
denize dUşmUş ve sol elinin parmak• 
lan ezilmiş olduğu halde kurtarıla• 
rak Haydarpaşa hastahanesine ya .. 
tınlmıştır. 

Yaralamak 
Kuruçeşmede Liman işleri tah· 

tiye amoleıdnden Mehmet oğlu Mu .. 
rat ile Ytirilk Mustafa arasında çı. 
kan kavgada Murat bıçakla Musta• 
tayı sol kalçasından yaral&mı§ ve 
mecruh Beyoğlu hastahanesine sev .. 
kolunarak suclu Y.akalanmıatır. 
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Arıcılık Aleminin 
içinde Gizlediği Esrar 

Her Sene Arı Kovanlarında Ta= 
biatın En Bayak Facialarından 
Biri Meydana Gelir. 

l.mailçe köy. ade h -ıta bir kovaaın tQlizlenmeai 

Her sene kış olmadan tabiatııı 1 
en büyük facialarından biri vukubu 
lur. Bu facianın saJınesi arıların kc. 
vanlandır. Facia, aşk ve nefret. &:· 

falet ve servet, ihtiras ve fedakar
lık faciasıdır. ve her facia-tüyler Ur. 
pertici ölUmle nihayet bulur. Facı
ayı kısaca anlatayım: 

nkbaharm başlanğıcmdanberi 

işçilerin ve mimarların kurdukları 

anlar sarayında en ·canlı çalışma, 
en verimli faaliyet hUkUm sUrUyor
du. Kış uykusundan uyandığı an. 
danberi anların kıraliçesi, etrafın. 

daki bir silıil hizmetçilerile birlikte 
bir höcreden bir höcrwe geçerek 
her birine konar. Bahar gelince ye
ni bir nesil örer. özlü yumurtalar· 
dan erkek anlar, özsüzlerqpn işçiler 
yahut inkişaf etmemiş dişiler çıkar. 
Daha sonra şahane höcrelere son 
derce itina ile konan ve dikkatle 
beslenen özlü yumurtalardan gem; 
prensesler doğar. 

!oçilerin çıraklık zamanı koYa. 
mn içinde bqlar. Bunlariıi vazifesi 
temiz1ik yapmak, bina kurmak, ktt · 
çüklere bakmaktır. 

Bunlar biraz yaşlanınca dışarı 

çıkarak çiçek usarelerini toplar ve 
depolarını doldururlar. 

Hayatları en çetin çalışma ile ge
çer. Bahar mevsiminde çokları, çok 
geç dönerler ve döndUkleri zaman 
ortalığın birdenbire kalabalıklaştı. 

ğını görürler. Kendilerine yer kal. 
madığı için <4şanda kalarak souk
tan öliirler. Bunlar kendi ağırlıkla· 
nnm yarısı kadar bal taşıdıkları ve 
birkaç kere yola çıkıp döndüklerı 
için ömürleri pek kısa olur. Halbu. 
ki daha sonralan doğan işçiler yedi 
ay kadar y&11yabilmektedirler. 

Kraliçe ise daima kovanın içinde 
kalarak yumurtlamakla meşğul o· 
lur. Onun hayatı da feragat içinde 
geçer. Çok geçmeden genç prenses
lerden biri yetişerek §&hane hül're. 
den çıkar ve kraliçe halledılir. Gı:nç 
prenses onun yerine gelir. Bu vazı. 
yet karşısında Kraliçe, sadık teba. 
smdan bir kaçı ile birlikte kovoıu 
terkederek kendine -yeni bir ocak bu 
lur. Bu suretle yurt, yeni nesle bı· 
rakılml§ olur. 

Bugün çok mühim bir gündür. 
Kovanın içindeki faaliyet okadar 
hararetlidir ki bal mumundan olan 
dıvarlar yumutanıağa ve feklini 
kaybetmeğe başlar, nihayet kovan
dan bir an kafilesi çıkar ve bunlar 
Kraliçeyi takip ederler. O nereye 

cuk; ebeveyninin malt kudretine 
göre önüne kovulan bir d1lime bile 
kif.ayet etmiyecek bir lokma katık 
ile belki çok defa .katıksız kifafı 
nefs ederse o vücudun fıtri isti· 
dadı ve inkişafı dahi temelinden 
oynar. 

Öf le ve akşamlan da bulabile
eeji yemeklerde bu derece sade ve 
gayri kifi olunca o irfan fidanı da 
aolup gider. 

Çünkü yerinde kök salamıyan 
bakımsız bir fidanın meyvesi ve 
ihtimam görmiyen lbir çiçejin ziy
neti ve hatiyeti olur mu .. t 

- H. BAHRi ÖZDENiZ 
Eski milhencliahane Har
J.iy.ı fr.•llM• -"imi 

konarsa onlar da oraya konarlar. 
Kraliçe daha önden, kendine yeni 
bir yurt bulacak bir takım keşifler 
gönderdiği için uçtuğu zaman bynla
n gözetler ve onların hazırladıklan 
yere konar. Şayet an besliyen adam 
bu hali nazan dikkate alıp arılara 
yeni bir yer hazırlamazsa anlar cı. 
çar giderler. 

Bunlar kendilerine yeni bir yurC 
bulduktan sonra hemen i'8 bq1ar.. 
lar ve Kraliçe yumurtlar. 

Kraliçe, ta kısırlapıcıya tadat 
vazifesini ifa eder. kısırlqtı mı, o
nun mukadderatı meçhuldur. Ya 
onun sadık dostları onu, kendiliğin. 
den ölUnciye kadar tutarlar, yahut 
genç bir kraliçe onun canına kıyar. 

Daha önceki kovanda ise geng 
bir prenses şahane htlcresinden çı
kar çıkmaz ilk iş olarak btlttltı n.
kiplerini öldilıilr. Ve bunlann ceset. 
leri derhal kovandan atılır. Bazan 
işçiler bu kıtale mani olurlar. Arıla. 
nn bakir kraliçeleri de yumurtlar. 
fakat onun blltun yavrqliın ert• 
olur. Erkeklene ga}JfDladık'Dtn w 
işe çıkmadıkları için onlarm çota.1-
dıklan yerde sefalet bq g&tertr. 

Fakat anlann bakir kraliçeleri 
ekseriyetle evlenirler ve onun 1gla 
kovandan çıkarak uçarlar, izdivao 
havada yüksek bir yerde vuku bu
lur. 

Bunun için kraliçe, m~yyeıa 
bir günde kovandan çıkar, havads 
yükselir, yükselir. O kadar ld Acil 
erkekler ona yetişemez olurla.r. 

Erkeklerin en kuvvetlial ona e. 
rişerek yalıalar, bunların ikisi ble 
Wıza devam eden tatlı bir iati.ğraJt 
geçirdikten sonra erkek mu bla 
halde yere düşer. ÇUnkil hayat kutlıt 
reti mahvolup gitmi§tir. 

Kraliçe ise tekrar kovana dönel 
ve kendine artık başka bir &ilk ara
maz. O bir kerecik eVlelıiiıe onc 
1,500,000 yumurta yum~ 
kafidir. Kraliçe bunlah; bazan .. 
nelerce devam eden bir mtıddet zar. 
fmda yumurtlar. 

Bütün bu hadiseler enamncfll 
erkek anlar çalıpnazlar. OnJama 
vazifesi nesillerini idamedir. Ancall 
10,000 de biri muvaffak olur. 

Anlar hayatında en Uyakatllıt 
nm hayat hakkını idame etmesi Jale 
nunu bu merkezdedir. 

Facia Yaz mevaiminde bqlar, 
Erkekler kovandan çıkarak gliııq. 
!enirler, sonra geri döner ve Yollan 
kapatarak illeri gecilrtirlr)er, ... 
manlquıcıya kadar ballan yerleır.ı 
ondan sonra uykuya dalarlar, V.. 
kat ilÇi anlar bu taarruzdan m.:.. 
nun olmadıklan için kı§lık anbarl-. 
rmı, herneye mal olursa olaun koc 
nımak ve kurtarmak içJn saV&§ID&'ır 
la karar verirler. 

Erkek anlar ..... glliı 111Uie 
dıklan zaman, ditUerin bndDerial 
her taraftan aardıklarmı ~ 
Dtlller erkeklere hücum ederek ır. 
natlannı yolarlar bacaklarmı kıra1'I 
lar, ve onlan ~ovandan dl§&rl atar. 
lar. 

Erkek anlar içinde kaçmata • 
vaffak olanlan bulunur.- da ~ 
1ar alrpmleyin geri d&aeret ._ 
na alınmak lçinyalvanp )'l&bnrJat 

{Soma 1 lllal .,ıa.Ja) 
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B6& p.ı.ılit lnı •uaib ve ~a-
iblikleri lJir tarafa wa.kalım da 1 Yiae bu .kit&bd•• aalJ10l"UZ Jd 
..._.m (ft) nci aayfasını ~çalım yalnız l'&BÇ hın.tiyaıdar cemiyeti 
,,. "1'1p&h TöNü" ~elı balı- cieiıJ meml•ketimizdelri Amerikan 
~e .ıe ~ir göz j'e&dırelim. Yalnız kteltaerf de )(ilyon heyetini1'1 
)(iepeBerleriR eeneli.k raperu M :ntr-ol ve idar~i altındadırlar. 
cevlae.rl« yumürthıyor: . . Keseli bu pyanı dlk.lkat ktUIMn 

"Tiirkiyede Miıyoııerlık faali- (Sl) incı ayfasında ••ıtıl" yıh 
r•ti (1820) yılıııda batladı. ~~- b.afl&n&'IClJld.a Tür.kired• meYCUd 
ki.Yede 41e tatbJk edilen met ar bütün Amerikan mektebleri mü -
elk&nbatalmın yıkılması (burada . t 
lfk6nbaiille k.Jimesinin hırietiyan- messillerı tarafından ~· 7a,. 
ilk k akidtlfi' içill tullanıı pılnnş olan umumi bfr içtımadn 
ntıt.a:ı!7u ~mlenin seyyan ,.e ıiy- töyle babsedllfyor: . 
-1-~ el b ..ıı-- evvelki ya- ·~ne başında Tiirkıyede çalt-
.aıa an w ırnuau k 1 jl · · 
ml&l'lll revtfncl•n ..ı..ıllJ'Or) '" fatl bGtttn Amerikan o e ennı.n 
•mMli keadiııi idare edebilir mitte- mflmessilleri lzmirde umumt b1r 
ama '* JurlsU,an «fliseıinin te- l:onferanu davet edildiler. Bu lwa 
11ıellerinin tesiıi için bar taraftaki fenrans TOrkiyede aktedilmi• olan 
lliq~ntr muhWeri tarafındıa.n en ilk konferanstır. Robert ~olej, ı.. 
-...ub t.el&k.ki ola•an mulJ.erdir." tanbul koleji (Kız :me.ktebı), Mar-

Bu .kitab 'Mlıyonerlerln memle- ıovan Anadolu koleji, n beynel
tetimizdeld !aaHyetleri hakkında milel kolej mOmeMiJJerf bu i~tima. 
ta tafsil&tı vermektedir: da hazır bulundular. Beyrutt.ald 

".AqaJi Ttırkidekl Jliqon tat- Suriye protestan 'koleji AntebteJri 
~ilAtı "Garbt Türkiye", "Mer'kezt merkez! Türkiye koleji ve Tarsa1-
l'ttrld.Je'' ve '"Şarki Türkiye" Mis- tald 8enpol enatJttıaa m'Omeeeil
ronları olmak n.re a~ ay- Jeri, Beyrut.a utrıyan vapura nk 
rılır. "'Garbi Tilrkiye 'Misyonu" nun tinde yetişemedikleri için, içtima
taaHyeti A vrupayi Tül'kiden atan da hazır bulunamadılar. Konferane 
J'Orkiyeye aid olan .tısımlanna fa- ~ l'(ln devam etti ve Ttlrkfyede 
•ildir" s6rtll0yor ki Misyonerlerin talim ve terbi~ e meseleleriyle all
memle'ketimizdeki :faaliyet sahala- kadar mühim evrak okundu. Bu 
n da 'blyük bir itina fle tayin ve evrakın kıraaetfni münakaRalv ta
teslrit Milmi4tlr. Kitab bilhas.qa kib etti ve bu mttnkaplarrn hepal 
HGarbi Tür.kiye" Misyon heyetinin 
ehemmiyetini ,u cumlelerle teba • Osmanlı fmparatorlutunda taltm 

ve terbi16 Tt 'bilhusa Hıriatlyaa raz ettriyor' 
"Bu mı.taka :btaabul ve cesa- terW~I claavsı lehinde 1Jayatt bir 

~t itibariyle Tttr1ciyenin ikinci ehemmiyeti haiz idiler. Bu konfe 
fehri ola• hndr ye Türldyenhı rasta kararl&fhnlan plbJara ... 
•n büyük ve en mü.bim şehirlerini re ber sene böyle bir konfwau 
Olliva etıneN fti'bariy1e mNnleketin akdi gelecek seneki ifdınaın dalı.. 
hHtWir'' tanbulda yapılmam bnrldr oldL" 

ŞinMii de bu merak sıcı.&layacı Memleketimlıııde i>llhuu ~ 
kitabı olnnnaJcta devam ederek ti.J'an ww,.ei .. - 1911 •n ı ıı ... 
Jliyoıaerlerin ıtefQ'ivat faaliyeti•f de akdine baf)anan ·ye her Hne Y•. 
•11' f6H•• ....,..._, ,.ıra- hrarklr •• rllbk konfe-

"Yukarıda rı t'\ zuballeettiti • r:ııı !arın toplanmüta devam edip 
lld& ıarW merhst v• ,.rKt Tftrki· etmedilinl Wbnlyoruz. Bflifllmb Mr 
7e KtQenlannın n6friyat merkezi tel' vana • da tl7Mm fa&U7ette 
Wan1MM1ar. Bu!Mlan ltlrk~ sene hJunan lffqoner lle1etıerlntn dl
eneJ (İktJbular yaptıfınuz kit~- ld prepapaa ,..pmak l"9 kunıl
a.m 1914 eeneıd11fn ıonunda intişar mut el•atJUMbr ••ha• 1919 mtl· 
!9tmlf oNutunu aazarı dikkatte tut- c rroo i'!Öf.df! kalan Wr Wllla .... 4 
mat lbım4tr) "Aftdaper'' l'&Zete- delll. 1911 7ıhüa (Bolıton) .. 
ilinin ~ )'Vlflerfn llıtlmun ve rbMI• Amerfba JOıııroa 1a.-.er1 
mesuliyetJerine ~clı -.e1tnQ. tılnlından n.,redlJmlt J1)hk ra • 
ma" jamjy}e laatk• bir l'Hete de porckn almak nr.U,,le mldeU.1 
lnt:tpra Nfladı. Ba ~ lfttlk· •• menuk t.lr da·ra olanll oıta7 
çe ztya4el~en altoaelebda .. ııt. abyerus 
tinde tıerbi1evf ft ~ olmı- z:= • r-r- :c 

·ruıara tacil l'aazhfı eden 1tir K.rafleftıw fnlma 
bnet oldulu•• taW etti. llrme· tekrar 1»..a.m 
._ •Aftrda,_..' eneke 1fl*r tlllll~ 
............... " .... reeı talı
.... aMımda flkarlcen tlç 11ae 
........ ,.... .......... hafa ... ............ " ...... ,.....,. .. 
...tl*taW11t~ı w psete
atn llltifan ........... ellllrllllnl 
edrfemedt. Jıllqonu ldtal>Jılnam 
atlfl ftl 9, tür koJlllCroa - da-
1afUnde. ayni mlıunlQ'e INrülf-
~ bu utır.larclan aatııeru Jd 
Klqonerler mtmllbt:f"hda p -
aetıeler çıkarm!f, Jdtab ~ 
iv n '- Jl8fl'b'at ivla 11Hak taW. 
At wl'lldfleNir. 
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İstinye Havuzlarında j_R_A~o_Y_o_ 

İşler Neden Bozuldu? ... 1. 
( ... tarafa 1 İllcİ •yfacla) 

seçtikten IODl'a tcnehl ~ 
Deabbuk propquıda ve Deft119t 
11erriBinin lbım gelen pyreti •r
fatmemit olmaaındy w ~at pUa.. 
llhjından ve diğer 1ebepıerden do. 
layı yavq yavq çekildlii ve aon 
ıün&e.rde haçtıir ecnebi gella6İllin 
Jaavuslara girmediit Yualnuttır· 

Halbuki, tstinye Dok ve fabri
kaamda ton ikİ ay sarfında auon i
tibarile iflerine nihayet verUmJt o. 
lan muvakkat ameleıain miktarı, 

leri aileleriDi blb'ük aüolüklerlı 
ı.tanbula 'etirebi1mielerdir. 

Halbuki havuı.larda CUmhuriyet 
w Sus vçurlan tamir edmrk• ve 
llrk•te mtıracaat edea lair ecnebi 

vapunınun havuüanacafı bır za
manda seson meaelei!inin. ne derece
)'8 kadar yerinde oldufunu karilerL 
milin takdirine bırakıyorus. 

Dijer taraftan fabrikada lüzum. 
auz yere istihdam edilen bu kadar 
fazla ameleden ve il hacminin ktı
~Mi ytlzünden Denisbank bu ha-

denildltf ıibi, 400 ohnayıp, 240 ka- Wldardan bir milyon liraya yakın 
dardır. 160 itçiye daha yol verile
eeii Mberi de hakikat. '1111U dljil 
dir. 

l&l'U' etmlttir. DenlsbaııJrtaki mft. 

Mtiolerill tetldbtlanm bitirdikten 
aonra havuslar idareeinde de 18Uh 

Romanya htik\uaeti ıega eene değişiklikler yapılacağı anlqılınak 
aibilı bir dok yaptırarak K&ltence. tadır. 

ye uklenif oldup eibetle, ıt.- -----------• 
1U111a1ı ~ w ytlsda Arıcılık A.lemi-
kaybeum, oldujumus sfbi, Roma- • 

,. • Kondlwa arumc1a .,,... YL nin içinde Gizle-
puı ve havudan•wda havmluıaa 

buı eQl1ebl vapurlan da hunale,. diği Esrar 
illtiul' amaaında KösteDcedt doka 
girip ~ olduklanndu, 

ı - Wskll• wı ... .,. ald Ticaret O-. ftl!lkuiyJe u• 
..,w bunda 1Ulh belplw .. 1la ... ,. ... •llftllltat .......... 
.,_ nya bnka mektüu He t.lrllkte hlll da " ...u. -....,._ 
plmelerl. ..9'7&" 

Trak Türk ADOllİm Şirketiaclea: 

2 ıcı Fnkılltll lctlıaa Daııt 
Rt .. •mıl Mllukent 

Maden sabn alma ve işletmesi 
li .-ıı. 919 taıtMnü ,.._., J'uılı huaua h•kknacla h• 

ırıeU .. ...,._,. aaJıu olma braıda noban b1an bası .._ 
.... ikıu.li IDia 71mddl• ~ hhmıv.Jr ...... ,. .. 
w•ım;,eam tNıu- ..,.N ~ 11 --* m P9UI'
*-' sbl fiı'htia ................. Glia fi&• hld8 8ahQHm 
M&budiy:e ha.omda il • .. ....ıa ,.. ......... btltd Ola 
olunur. 

12.30 Procram. 12,35 (l'Urk Jdttzi· 
ji. Pl- 13. Memleket saat ayarı. a
jana ve meteorolo)i haberleri. 13' 
10.14 lrlüzik (kuçilk erkeatra • tel 
Neolp Alkuı) 

1 - Kouuorısky. Gopak. 
J - Maimer· Sereııad. 
S - Niemann. Vala Bo8toD. 
' - Koeater- Hlnt ni11niai. 
~ - Solazzi. Aşk sereıwb. 
G - Strau1S- Viyana ormanJan 

auı etaane.i. 
7 - Martin UhL GrimiDp lıir 

daha gitmeliyim . (Vala) 
8- Fıitz köpp- Yaz akpmı (Si 

iti) 
18.30 Program 18.~ Mtızik (~ 
rethr Pi.) 19. KonU§Dl& (Tayyancl 
.könuauyor) 19'15 TUrk mtudil (Fan 
aıl heyeti: Ferahnak faalı) 20. A. 
jans, meteoroloji haberleri, ziraat 
borsası (fiyat) 
20.1'5 TUrk müziği 

Çalanlar: Vecihe, Kemal, mpıel, 
lillnf Kadri. Ce\rdet Çatla. 

Okuyanlar: Ktlleyyen 8eııar. 
Mahmut Kanndq. 

1 - ... Suzinak POAvi. 
2 - Retık Kanyu Suzinak p.rb 

(Zevkın ne ille söyle) 
1 - Arif 1-ey hlcaü&r farkı 

(Bir halet ile Bbdil.) 

' - r.Jd Arif Snzlnak IU'lm 
(Sevdim MVeli) 

C5 - Omuuı Nihat Kilrdill ._.. 
Ur tarlu (Akpm gUııeai) 

6 - Cevdet ÇağlL Viyola tabi. 
mL 

'1 - Sadettin Kaynak- llW...yyer 
prb (Ne zaman gönıem onu ayak· 
lanm dolaşır.) 

8 - Sadettin Kaynak 'l'lrtdll 
(DaiJaı' dafımdır benim.) 

9 - Faia Ka.panoı· tilrlıdl. (Amala 

dallar canım datlar yavuklwnu il
,_ )'Ok JD.U.) 

1 O - ... Sinende l>ir tutUflllllf 
)'&DDUI ocak oluydmı. 

21. Memleket aaat ayan 21. Koııq. 
ma (Haftalık spor faaliyetleri) 
21.15 hbam 'tı&hvillt, lwnblJ9.. 
aukut Ool'llUl (fiyat) 21.30 KtızDi 
(Riyaseti Cumhur flannonik om.. 
traaa)' 

lef: Pratt.ariua. 
ı - L. Vu lleet.laom: ..,_ 

itin konçerto, 4o ma;lör, Nr. L ., 
lG. 

ne••nr,....., 
... _...,._, •• ıl o • 

-MPtt& .. 1aet •• b • ......... 
a-talrul IUi Tek ve ark"lflan 
X--1rar1takV..ı.llJP ... 

Clt) *1a NWlll. lalflk ~ 

Qalllma -- ftl'a - ..... 

* au AKIUI 
TtpelaqıDraaU.. 

...ı•.ae•· 
AllRA KAaSNIJI , ..... 

• 
1 C'll ••••••• K ı• 

hl .. 

•s•ııall,ll .. 
llR llUHAllP Aa.UllW 

4PSRD& 

* B,Al.KC)ısalll't .............. .., .. .,. .. 
:l"AalA lt""1 

y ....... Telli ''*' M •• ........ ........ 
1.IPIÇA 

* CPMALMHlll 

... ._.. fe .m1meHadlt.. ·-------------------------

Se,f+nş. •h W,, Tı • 5' ................... 



SATIŞ iLANI 
Usküdar icra Memurlujundan: 
•hmed e&kil' Sıanea 1arafltld an V akıt Paralar td&Teılfndea 

23400 fkras No. eiyle f>o~ allll&ll pılft1'& mukabil nı.lfı birinci dere
cede ipoıb&k ~österiimif olup !borcun 6denmemeeindeın dolayı iıpbu 

fpoteıkli nıaıf hİsleSin:in aatıhnanna karar verilen ve tamamına yemin
H öç ehlivukuf tarafından (286.000~ Ura la7m.t t&kıdir edilmi4 olu 
BreAk6y8nde S&hNıyıceclit • Göıltepe .. Mlleaini• eeki e&dı beetıaaı 
reDi tifte hawsiM' eokaiında eeJLıi iT, I& ,_ 78, 80, 18, 80 kapa 

Jfe. lı maklup maa mUftamil&t ltah .. vfl k&fklB Udud, nad H me
,.._ apilda J&sıhdırı 

GQrl --...... ............. waet •ki • Mo. k lmma 
f11*ı leltfderya, prbı Şeftuıt tarı.., fiıllıali Klmile tuılw, caubu 
lllıl•erya; bennuclbi waet 8ılld 17 Ko. k mehalltn tu*ı yelli kfiıfM 
._ tarik ve kısmen I~ pdK Zirut B&nbla ikinci midl

rl Şeğet kötk ve~ fimaH Vapur •kelem. ~ eden tarik 
c.üu ııitt f&briU.ı ei)'nım tut ile feral olanan mahal ve .akl11P 
-llatliıa fima1 t.Mik, cen-. 18kill'J&, prkı 1'ePOs AH ,..av_.... 
ill Wfk ve lboetanı, prbı aJn,W "1 .Utı ta. onıfHdir. 
~ ......... ....ıı: alriMI atı TVateyntnden bah~ye ... -ıp.lılr fitte ouılı ı.pıtan ltulenaıı mlatatll fekHaa aembrf mermer 

..... taııru ve 4lu\'U'lan yatlı tto,.&ı bfQ'lk bir Yıfbk beriDde ti&

.,,..,.. Faih boya ...... •••Jlli ,.... iç oda ff aMll 4"9ff dJiw 
lıılr oda, Wr lltler, alaturM iç MI& ve an11ld malllalla" el Jlba& •*•Miaf hm 791Dek salona ve Wrlııci kata çıkan mfthııen altllllla 
I* ,ldlmlrl~, semmi •ermer 41.,.U mermw .-.. ve tıMalhı ff • 
• rtlHk .-... Hlunaa m.tNh. tesa zeminf ....... d,,..lf ve 
.....,.... ça...-.ar tebffi, 1a&ynama azam, buvatabk ve ubit •• ka-

••••• havi bir çama,ırbk Yuchr. Ba tafhkt&R iki tarafı amanı ca-. 
.li _..in .... la aynlmlf, tavaaı OJ!t!lalı ve 1.tk ~ :n aM.ul J'~-

...._. JAtlı bera ve WD1ift parke cliteH ve lııalltef• fl)uhr -. 
"8'nl•lı kapu maltallilli llavi diler bOyflk bir uloll .._.... aMa oda, 

Hl& mevcut olup tavaatan k&aileA yaldıab, d..n.it 1aill ._,.,. 
dİf81Delm pa14kedir. Bu cHklanlaa lçhliı tavaalanu 1-th ..,,_ 

jle ....mler 7apıln11ftar. 

tta-i katı Zemiai patke, tavant.n altın Jaldlslı H yqk NJ& 

•lon. aekfz oda, Wr Jaell meveut ohlp c16tem•leri t&IDUMR parke, 
taYUlar yaldızlı ve tesyİftMI& ve kulHB yatlı ltoya Hlimlidir. Biria-

TSRllA8A 

Tasfiye halinde llalaaa 

Milli lnpab bahriye 
Tarll Anenlm flrk .. nla 

Adiyen bey' eti amntİJe iç.ti
maı 25 Mut 1939 Cumartell 
pi uat 10 da Gaılatada 
Ômer Abit bumda bir katta 
25 No. la Daireye npiflerl 
rica ohm•. ............... " ..... : 
1 - lllralıap Ra,._an kı

raati, billaçOllllD tu
dlki ........... tellrlJ• 

2 - Vefat ec1ea tufiJ• ..
..,. T.Wd t.eylD ye-
n.. t..&,e ... ...... 
iatillaba ....... takdiri. 

J - Mtlralap iatlliat. n lc
retbda takdiri. 

--~---~------~------- ...... ~ 

KABIZLIK 

Mide, Banak •• Karacipria 
kuurla lflemeai demektir. 

Bu 6ç unu:. iyi itlemesini 

temiD içila malaıkkık 

ll'ZON MEYVA TUZU 
ahaa. AhDmUI lltlf tMlrl 

tabiidir. 

~ ............ ................... ............................ 
•il , ... ı ... lnlubu, .. 
1'11111. 8efra, bnollır ,,. ...... ...... ,,. ...... wa ... ~--

Kalajauza kipe oı.. 
Daima RADYOLIN ı pmkti: 

RADYOLİN 

# 

İ>ı t do to ••• DOtiill lauta-RIZA 
KOŞKUN 

l!JASIM.VI 
TU• RK AN'1'RAS1°Tı· lanaa •Ylediil plal ..-ı _ udeo- parlateeıkla aa..,.o 

oalaa .............. --

/ 
...,...... .. ............. 

G E L D tem1.,., ce1ik 1iW -t1am11k 
•. --ı .... ,.... lblrilbı • .... , llerllul I 8w 8T VOKER w K•. U1L 

Galata Yolca su-. brtumcla TaWr Hu Saci kat Her •bab. öile ve ak-

·------------------ fam her yemekten aonra 

Singır 
ZATI -'°'ör elaU,et ctzdam- Bapalan •ıla .. ı•ır&a Ye ~talı SIMıER 1Utlerhda 

• a)'f --. Y• 1 lal ......._ - pal .......... plmlfdr. Ffatlan 711 1 a 800 liradır 
....... ltllral ,oktur. - Elm•l•rl .......... -· ............. -

Uelr,.aaı H.....ıta ..._ Ne. Tapatiı• talep , ........ ,.ai btaloj s .. erilir 
41 • ııın .wı NoJı ..,.. ........ •el ..... z .. en - l.tuw F.m1-; ao Tel: 21964 

llw•ı• ŞllErl lfel l.tt.Mk llola1..U. ............ arlr-ffA' · r " "rldoluır•att-

... . bl 

ADYOLll 
Dit macaa le ... tan-· 

fır\·a yuur. 

=================================== 
ei kattaki heltnın o.tine tıe..dat eden k•mwt. semini parke 416feli I•----------------------.. '* ualıtı bulanan 4luftl'lan. .... v• kuraaa mermer ve .... - inhisarlar lJ. Müdürlüğünden : 
~bulunan hamMa Yanlll'. T•hla icia aynca cihuı meve..ttur. ·---•••••••••••••••••••
• km cıkan merclivea ........... Ali taraflı .... ..UabklanlMla ... •ili t.yiMt vardlr. 

Ott-cı btı Bu Uta binanm ut tarafmdaki mel'JIMW madtvea
le • 9ıkıbnakta olap !bu katın Hllliııleri parke, dllftl' .. ta11Mtlan 

Mya ile çini arneek tarzında ıe.,iut ya.palmıfUr. ~
.. * tule oduı ve Hmiııd ....... ptlla NDNıdaa piıNnlsli -cla 
llWll~ bir taraea maı..1u ve iki ,gMa aHa. Mr hel& u ..,___.. a.. 

8ft Ma ancat .... HW'oltrf...... ... ........ 
............ ..., .. •rıwlald ... ıht•h ••ew b' 't '•..., 

•••• camlan yoktlll'. Bu lrMtan 8*'1881' difeli Mr ..aaulıtıa W 
llMa -pblmatta olup 'bu allllnhtta Mr m8Ni1'Ml alta ve Mr 'kiler var-

.,.. .... btı Mermer mefclkenı. 'Olkılıaa bta k&iıta mermer bir 
lıliWor Gzerinde zemfni paıke, t&vnı altın yaLdıalı ve tezyinath bir 

• me•cut olup ortuılid&ltci heleRJll bir .. ıdivenl• kule katına çı
lalmaktadır. Kırle kati fi• l)u k181Dl ataaındı& tavan ve d•meei 1Mı 
... ,., ayni dlter Mr oda ve üzeri kuqun döteli ve etrafı demir par
•ıdlflh bir taraa vardır. Hetesonl merdiftnden ılkılınea tenlt iki 
.-.11» ve tletOnde zembri klll'fun tlöıfeli ve etNlı deınir parmaklık
lı _.ir metltabiye vardır. 

U--t wıafu Gayri menkulln denls llenannd&ld iki cephesi 
ue metre tulOnde mermer korkuluklu ve yontma tatlı ve blokaj nh
tun Oluı» vapur iskelesine müt~eccib k6Ş81incle k&iir bir ilkele ma
.,_m ve iki tarafında lserlfti tıaru ve 'yontma tatla yapılmış iki ban
,. llHl1mll .,. lakele Q:aerincle aqap tente mahalli vardır. Bahçede 
•Meı;JNil .,., ve kltir1a98 ff .-Vmü ltla18191'1, Mt&P bir ba
....._ Wlk bir havuz flf tulumf)alı au dolabını ha'ri bostan kuyu-

.......uur. Baltçeain -bir tan1i IDolllf'I taa4ucll1le, •ii ciheti du

~. Mllıdaru Valal. Beheri «ro 7,1 a-l-
Mü. a. T1ltan aab Eblltme 
Lira it. Lira it. Lira it. Şekli ... t 

0.. Na 18000 l[s. 147 10 1380.- 177.- Açık ek. 14 
Q6s t&ta ıaoo " 11·1 aeeı.- m.n " 11 

Ok t&fa Ml'PIH makJ. Ut ad9' 11 1110.- llS.ll • 11,30 
.... "Vfl"JUl'al ıurb" 
Xlklrilfla _,... lM .. 11 tHO.- ll'l.- " . .,. ..... ,......,. 
Vedv maMa" 

I - Şartnameleri mucJbinoe yuQnda yaali 4 kalem malHme •>'ft 
A7ft &9ık ebfltmeye konlllUfWr. 

D - Kuh&mmen bedelleriJle ~akat teminattan hisalannda 
ıösterilmittir. · 

m - Ebiltme 18 3 889 tarihine ruthyan pazartesi a1lnü hiza
lannd& yazılı aaatlerct. ICabatafta klin tubemisin alım komisyonunda 
yapılacaktır. 

iV - Şartnam&ler her gün aöd ;eçen tubeden parasız olarak alı
nabilir. 

V - lsteklflerın eksfttme için tayin edilen ıün ve satte yüzde 7.5 
sfive111111 paralariyle birlikte mezktr komieyona gelmeleri illn olunur. 

"1081" 

lstaabul deniz küçük nakliye esnafi cemiyetinde: 
llımaf O&mlyetleri talimataameai1l• cemi)"etimis ıdsamname

ıf nia 5 inci maddelerindekı ahkam dairesinde İdıU'e heyethnizfn müd
detini ikmal etlen nısfı için 1~989 çaqamba ıflnQ aeçtm yapıla-
caktır. TMtin olutıan günde saat JO dan 18 ya kadar cemi~tte ka-
71tlı ve rey vermet• 1&1lhi7etli olan eenıalın Emln6nfl Halkevinde 
m11a7yea cflsdanlariyl• birlikte isbatı vücut ederek reylerini .kullan
maları bildirilir. 

wrla oevriliclir. Jtötk ve araaid9 8U tt81Hta ft aa tem.ti için bir l•!!!m!!!!!!!!!!!!!!!!m!!!!!l!!!lll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!mll!!!l-1!!!!!1!!11Bl!!!!!!l!ll!I!!!!!!!!!! 
• telUili mahalli ve t.lr el tulumbMı ve dfter bir boetan kuyuau, kG
tD Wıı ı.ves Ye eadde boltmm ltkehılıl lttlulitıde bir aaH&l tekmet
--• IDuk mahalli ye t»lyek bir Mltan .kuymu vardır. Binanın 
...,..... T balllea ve mermer bor48rll ft beri ç8nento ka•h tre-
taw -.en olup flmal eetılleaincWd DPllDla mermer meMivenle 91-
lalla,...... Garp ....,....... BPWDll iki tarafı ıaermer korkuluk
la v. ..-er merdivem. fllalll' ...... 1* •Jaanbl&:tır. Cenap tara
..... w _,IElUI slT.ıeıt ....., ve .atanl&n oyma .... yfnatlıdit. Bf. 
• UlaiJea Uıfr zemin kattan m...._ lb9m1 ahpp kaplama ve 1af
ll "'Mır. HUln penceı. kornejlert tinaaJ~ teayiliatııı ayni. 
.... BiDıaıwı semin tabaclaki pencereler •men bfeeli olup a.t kat 
ı•crenleri panJurludur. Bilcfllale abpp alraın tamamen yatlı M
~· ....., a7l'ICA t.hin t.dibMa w huael • tWatı mevcattUr. 
....... koru laalinct. m.mteUf ciu çam, mua, keatane ve uir nadi-

....._ Tlldar. G.,-ıi •eııkulb mevkii fel'&Gi olup vapur iekele
.... M .._._,. Jakua ve ..W. llGılt.u plljı ittiaalliMlecltr. llal._.. 

- .... •lbauneldir. 
••·•••• Tamm W.-. Y 4labl iç evlek 18808 •l'fUl ve 
•ıha 811'14 mm.~ elap ..... .89t metN murabbaı 
... Nld7• ba~e ft tllllbk ........ . 

'l'Mancla Jaudud, ev•f " ••'Mil Juılı .. Fri m•nkalln nwt 
l.lllMll atık ~a konmq olup 1 4 88- tariltiıne rutlıyan 
........ sini MM 14 4en. 18 7a lrad&r 'Oakldarda İhlanlyede dair&
mtacle atik aRtırma ile atılaoHtır. .Arttırma bec:leıli muhammen 
ıa,m.llD 7bde 76 tini lnıldutu takdirde aıayrf menkul en çok artt.ara
DJD ....._ lbale ed feoek, &imi t&WiNe .. aon aritlr&ııın iıa&lrbOcH 
.. ld llılim&k hen arttınna ıı ... mlddetle t...a edilenk n c 
NI *VllMN --- ..... fı ..... aut 14 de& 11 .,. ~ ,... 

dairemizde ikiaei açık arttırmaaı .ıapılaeak ve bu ikinci arttırmada 
da arttırma bedeli muhammen kJ.Ylll9tiıı yasde 75 tfnl bulmaua borç 
1188 Mo.b kanun laüldmlerine s6re bet mtlaavi taklitte ödenmek Q. 

MN t.ecil edilerek •bf ıeri bırakllaeaktar • 

Sabf ı>etindir. Taliplerin arttırmaya ıiımezden evvel mulllmm9n 
kıJlll«in yflzde 7 ,6 niabeünde pey akçesi vermeleri veya milli bir ban-
kıMwı temhıat melmtbana ilmLz eClm•leri llsımcbr. 0.)'ri menkul 

k..wilelne lhU. olunan ldaıae Hrbal veya ftrilen mtlhlet içinde pa
rayı vermeue ihale karan feeıholunarak kendisinden evvel en ;yGkaek 
teklffte bulunan ldlll88 arzetmif oldutu bedelle almata razı oluna o

K, razı olmaz veya bulunmaua Jleman 16 l'fla mOddetıe aritlrma,a 
çıkanhp en çok artbrana ihale edilir. iki itıale arasındaki fıH.k ve 
seoea •ünler için yUzde 5 den Mlab olunacak fafa ve dfter s&rarlar 
amca hQkme hlıcet kalm•bısm memuriyetfmisce alıcıdan .tahail 
olwıur. 

Birikmif veflilerle, belediyeye aid tenvirlye, tan&Jtb'e ve del
llliye resimleri ve vakıf icareei aat1f; becMlinden tenzil edilir. Yfrmi 
ieneUk taviz bedeli mfifteriye aicldir. 

1004 Na. lı icra ve iflie kanununun 126- ıncı madd88intn 4 anea 
fıkruınca, bu gayri menkul üzerinde ipotekli alaeaıkhler ile diğer a
l&kadaranın ve irtifak hakkı sahihlerinin bu haklannı ve hususiyle 
t.aiz ve masrafa dJa.ır olan iddialarını, bu ilinın n8fri tarihinden itiba
ren yiıınıi aUn içinde evrakı müsbiteleriyle bildirmeleri icalbeder. Ak
si laalde hakları tapd sıcili ıle sabit olmadı.tça s&.tıt bedelinin paylq
wmd&n h8riç ka!acaklan ve daha fazla maltmat almfık ~yenlerin 
8 3-9S9 tarthf nden fttbaren herk!ain aörebilmeai iotn _.,.ıc ltiılunchı· 
rulacak olan arttırma şartname iyle 931 / 1141 Nö. b 41.,...._ mar&-
tt+a U. .ıaAr. (lallt 

TORK HAVA KURUMU 
Büyük Piyangosu 
Ba1Jnci lııida; 11-Maıt- t39dadtr. 

IUJlk lkr1111Jı:SO. lll1d , 
Bundan başka: 15.000, 12.(}i)(), 
10.000 liralık ikramiyelerle 
( 20.0QO ve 10.000) liralık 
iki adet milkafat vardır • 

• 
Bu terUplen bir bllet ...... k •t•rlll ebı•Jl 
lhlnlil ellı..,tnlz. Biz de plpngonun 

w• b•hlprl•n • ... •n• -""• ••••iL 
lstanbul Gümrükler Baş Müdürlütünden : 

Sa.,..yburnu 4 numaralı sat~ ambannda bulunan U21 u11h 
mezat puıul-8lnda yazılı bili marka bil& numaralı '* kilo ~ 
lığında S66 lira deierinde çam atacmdaa bltllildt Jt_... 14-:-2-
989 aononde aaat 18 buçukta Sirılecide Reşadiye caddesindeki aflm
rOk aabf aalonunda açık arttmna ile ve 1649 sa71h kanun hlkDm
leri dairesinde aablac&ktır- lateklllerden yizde yedi buçuk pey ak
çesi makbuziJrle mali.re unvan tezkeresi .aqnJr .. Y akfelerini ... ı 

12 ye kadar vezneye yatınnaı.n m.ecburidir. (1210) 

8abua1umt 1 ._. Salla Ba- &.ra-• t 1 ...... a.. 1 
-.... BM! •l!r1m: ._ •W ... «•: 

Davacı ı.t. Pollta w telgraf u. Danca il&: PQlta .. _....., & 

mum mtkllrlQI awbtı Tahir mum mtlc:ltlrlqt awbtı 'ftddr 
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