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Türk Seciyesine Yapılan 
Taarruza Cevablar 

• 
D.. anın Her Tarafında Kin Ve ihtiraslar Fıı-
'- un~en İnönünün, Sulh Ve Medeniyet Lehine 

"Milyonlarca Türk Genci Bir Ağız
dan Bağırıyor Ve Reddediyoruz,, 

'fll,.lr l ·ı S . *b. l • 
G et Sarf eden Devlet Adam arr-ı e esını ır eştırayr 

''Aslan ve lrkan Temiz ve Kudretli Türk Kanını 
Taşıyan Bir Türk Genci Anadolunun Dışında, 
Her Hangi Bir Yerde Milliyetini Zerre Kadur 

Kaybetmez, Bilakis Daha Kuvvetlendirir. 
·Siyaset Sahasında Unutulmıyacak Bir Jesttir/1 

mesı • Yazan: HÜSEYiN CAHiD YALÇI/\' 
Cumhurreiıi muhterem lamel 

1 .. u,·· Nevyork 11ergiıi münaaebe-

' 

non l • 
ı tiyle, Amerika Birlefik· Devlet en 
1 halkına Türkiyenin aelamlarını ve 
cihanın ıulh ve ıükônu namına dii1 

il • · radyo ile fÜnce ve temenn erını . 
bildirdi. Bu ıözler Türk milletinin 
ruhundan kopmUf hislerin lımet 
fnönü ağzında maddiy~ ve nec_a· 
bet keabetmif temiz bır tesahtir

dürler. 

Türk inkıiabına gelinceye ka
dar Amerikalılar bizim hakkımız
da hep düşman ağzından ne,redi
mis iftiralardan başka bir malftma
ta ~a.hip değildi. Bir kere teesstıs 
etmi~ kanaatleri söküp atmanın 

ne kadar zor olduğu düşilntililrse · 
böyle bir vazifeyi ifa edebilmek. için 
Tilrk inkıl:lbı, TürkiyPnin yenıden 
hayat bu1ması ve hayr~t ~e~i~i h!r 
canlılıkla inkişaf etmesı gıbı ınkar 
kabul etmez mucizelere lüzum ol
duğu teslim edilir. İşte bu muvaf
fa.kıyetli işlerin en büyük am~l~~ 
rinden 'biri sıf atiyle İsmet İnönu 
•imdi göz önundeki r~lftelere ~a
ya.narak Türk milletını Amenk~ 
dünyasına hakiki 5iması ve asıl hü
viyeti ile tanıtmağa çalışıy-0r. M e b' us intihabatı Filhakika bu sima gerçekteı 

temiz ve pek sevimlidir. Onun ba- J-1 1 w 
riı vasıflarını muhterem .~um- azır ıgı 
hurreisimiz kısa cümleler ıçınde 
çok muvaffakıyetli suret~e t&sbit • 
etmiştir. "Biz Türkler mıllet.ler a
rasında sulhun ve iyi geçinmenın çok 
samimi taraftarıyız" diyor. Dün
yanın her tarafından kin, nefret, 
düşmanlık, kan ve ateş ihtir~s.ıa.rı 
fışkırırken, Türk Cumhurı-eısmın 
sulh ve medeniyet lehinde gayret 
ısarfden devlet adamlariyle ıesini 
birleştirerek bu nurlu ideale doğru 
halie bir hamle ile.atılması milletler
arası siyaset sahasında unutulmı-
7•cak bir jest teşkil eder. 

lamet İnönünün milletler ara
sında hakka ve adalete dayanan 
bir aiyut düzene ve anlaşmıya ta
raftar olması söylenmesinde bugün 
için fayda tasavvur edilen bazı 

Hararetlendi 

· ıözlerin dudak ucundan talaffuz Dün Vali gazetecilerle g&rilşilrken 
edilmesi kabilinden bir şey değil- (Yazısı 3 nen sayfamızda> 
d~ Bu~mMninimanTti~mi~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ti~n~~hlnderinduyplarına~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ı:~~~: ::~~o~~ ediyor ve filiyat = V 

1
• Sabah 

M hterem tsmet tnönüııün pek en 
doğru u olarak söylediği giıbJ, inkı-
laptan evvel Türkiye bütün komşu. • B k E • • 
ıariyle ihtilaf ve m!inazaa halinde 6 Marttan İtibaren Senenın En üyü serını 
idi· Avrupa ~ulhu için daimi bir Neşredeceğini Okuyucularına Müjdeler 
teh,like menbaı vücuda getiriyor- v 
du. Halbuki inkılaptan sonra Tür ' Erzurum e 
kiye en reoalist bir politika ile en 
idealist gayeleri birleştirerek bir • 

Tan gazetesinin baş muharriri 
ı... . .'.7.ekeriya, evvelki günkü gazP.t.P l 
sinde yazdığı bir yazıda bilhassa 
Almanyada, Sovyet Rusyada ve A. 
merikada tahsil eden gençlerimizin 
mileliyetlerini ve Türklüklerini kay
bettiklerini iddia etti. Biz, dünkü 
nüshamızda yanlış olduğuna işaı et 
ettik. Ve muHanirin tahkir etmiş 
oJduğu Tilrk seciyesine ve karakte
rine karşı alenen tarziye vermesini 
istedik. 

Gazetemize vuku bulan müraca 

atlerden, bu yazımızın efkarı umu. 
miye ve gençlik üzerinde çok büyül. 
bir tesir yaplığ'ını gördiik. Bu güıı, 
muharririn \'ereceği tarziyeye inli. 
zar ederek Hözü efkarı umumiyeyt
bırakıyoruz: 

Iren fakiHfosi son sınıf 100 Cev. 
det ö-zadlı. 

(Hass,.s gazetenizin açtığı genç
lilc sütunu gergin bir hal ıılan ~!nir
Jerimi biraz olsun gevşetti. 

Bay Z. Sertelin dünkü makale
sini gen<:liğc, bilmem h""CTİ akıl ve 

gaye ile atfetmek istediği bu yazıy, 
okumuştum. Diindenberi sinirlerım 
adeta en gergin vaziyete girdi. 

Vnkıa Avnıpada tahsil g<irrne. 
dinı ve gôl'enıiyeceğim de, Fakat 
Avrupada tahsil görenlerden, bu 
pek kı) metli ilim, irfan ve kudret 
membalat·ından istifade edenler •. 
rasındayım. Profesörlerimiz ekseri
si pek kıymetli vo kt:drctli ecne!Ji 
hocalarımızdıı-. Doçcntlcrimiz ise, 
h.,.men hepsi Avrupada hatta Al· 

ı ~nnn 3 i'ncü aavfada) 

.. Denızbankta 1 Maarif ŞUrasında 
Dun Almanya.dan Neler Görüşülecek 
Bir Fen Heyetı 
Geldi 

Yeni Vapurlardaki Ekalk 
ve Noks•nlar; " Krup ,. 
mUmesslllerlle burada 

görUtUlecek 
Almanyada in.şa edilen ve bir 

kuımı da henüz tezgahlarda bulu
nan vapurlarda bazı noksanlar bu
hınrnası selbebiyle, Deniz Bankla · 
müzakerelerde bulunmak üzere 
Krup fabriıkaları müdürlerinden 
Dr. Frederik Yansen, Nipton Ver
tin müdürü Teodor Peter Şimt 

Rayşbanktan Şinerlerden mürek • 
kep bir fen heyeti dün sabah Al
manyadan şehrimize gelmiştir. He
yet azası doğruca Deniz Banka gi
derek Yusuf Ziv,a Erzinle uzun 
müddet görilşmUşlerdir. Bugilnden 

; itibaren başlanan müzakerelerde 
vapurlar üzerindeki noksanlar gö
rüşülecek ve tezgahta olan vapur
larda yapılacak tadilat tesbit edi
lecektir. , Sor.u 3 ii>"ci.ı sayfada) 

Mekteb Müdürleri; Dünkii Son 
içtimada Raporları T esbit Ettiler 

_--ri_ .. _ 

L!ae MUdUrlerlnln DUnkU Toplantı•• 
önümüzdeki yaz içinde toplana· 

cak olan Maarif Şuıası hazırlıkları 
ilerlemektedir. 

Bu münasebetle dün de saat 14 

de Beyoğlu Akşam Kız sanat mek 
tebinde bütün mektep müdürl\:!ri 
toplanmışlardır. 

(Sonu 3 üncü aayfada) .......................................... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ 

İngiltere Ve 
Fransa Franko 
yu Tanıdılar ! 
lapanyol Cumhurrelal 

DUn Parlsten ayrıldı 
Collonges - Sous _ Saleve, 27 (A. 

A.) - Azana, refakatlnde kayınbi 
raderi Ri vas Cherif ve askeri ma L 
yetinden miralay Para bulunduğu 
halde saat 7 ,15 te Paristen buraya 
gelmiştir. Mumaileyh istasyonda 
kasabanın belediye reisi tarafından 
selamlanmıştır. 

(Sonu 3 ünc:ü aayfamızda) 

Bütün Afina; Hariciye vekilimize 
Coşkun ve Har Bir Sevgi Gösteriyor 
Saraç Oğlu dün öğle yemeğini kralın misafiri 

olarak Sarnyda yedi 

Har;ciye vekilimiz bu akşam Savarona yatı ile Pireden ayr111yor 

Atina: 27 (Telefonla) - Dtinj Şükrü Saı·açoğlu şerefıne elen hu-· 
akşam Türkiye harıciye vekili B. ( Sm.u 3 üocu .sayfada J = 

taraftan komşu milletlerle dostluk E rz 1ncan1 n 
münasebetleri te~İ~ ettiği gibi di- Arnavuf'ukta bazı ajansların Yer· 
ter taraftan da bütün kuvvetini, K t 

1 llüfuzunu, me:;aisini cihan splhun- u r u u şu dikleri haberier tekzib olunuyor! 

HER SABAH 
-.. ............................... , ..... ._ 

• 
Sakat Bir imar Düşüncesi 

da bir amil olmak gayesine tevcih Tirana, 27 (A.A.) - Anadolu a-
ederek hakiki kültüre sahip olgun ismini taşıyacak olan bu emsalsiz jansının hususi muhabiri bildiriyor: 
ıbir millet vasıflarını arzetti. Türk- tarihi kıymeti haiz olan eser Sayın Blitiin Arnavutlukta umumi va-
ler şüphe yok ki medeniyette ve ziyet tamamile normaldir. Memk 

teknikte geri kdmışıardı. ~akat General Ka"zım Karabekı·r kettetambirsukiınhükiirnsurnıel·. buuıa~dan bütün bütün ayn :bır şey te ve hiikumct heı bakımdan vazi-
olarak .kültür tarihinin karanlık l yete hakim bulunmaktadır. Bazı y:ı-
devirlerindenberl dünyanın bir u- Tarafından büyük bir salahiyetle yazı mıştır. lbanrı ajansların arnavut!U~'ll alaka 
cundan diğer ucuna kadar impara- dar eder tarzda ''erdiği haberlerin 

H~~~~y~~N ~~~~~~~~~~~~~~~~---••••••••l~hlr~ı~ktu~ 
(Sonu 3 Unctl ,.ytada) • 

Eskiden bir adet vudı: mahal
le mektebi mi tamir edilecek-? ma
hallenin :.rarlıklı aek~nesine müra
c al olunurdu. Cami meşrutiuının 
damı mı aktarılacak? civarın z m· 
gin eımafına ba~ vuru!urdu. Za- ı 
mania tarıhe karıfan bu sakat ve 
sakin adetin yeniden canlanma
sına, biz kendi hCJıabımI:.:.a. t~ 1 
hammül edemeyiz. 

~ 

Haber aldığımıza göre Oıkü • 
dar taraflarında bir karakolun 
tamtri için esnafın muaveneti iate
niyo~uf. Karakol devletimin bir 
m(j csese.ıidir. Ve onu ancak dev
leti111 ta.mir ettirir. Tavanımn boya
sında, davarının sıvasında köşedeki 
ma.n vın, küçük de olsa bir hakkı 
olan o karakol, birgün icnbeder 
se o manavı nasıl terbiVt• edebilir? 
A. Cemaleddin SARAÇOGLU 
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olalll yanmıp. 

Bir mullanirilnisin mahallinde 
ıapbjı tabldJrata llUarU Ameri
kan Jautahuelllne ait bu iki bina. 
dan erkekler kwnmcla Nldz hade. 
me yUmakta ve bUDlar pceli ıua. 
.............. :DAettutmak· 
War. Dla .......... çıka 
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..- de ..... lffı'dl'ınUr. 

Ba lllnanı• daha Derisinde ylm 
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Tedkikleri 
Dr. Lam Kanler mMwrl 
v ................. , ..... 

ı.tu.bul Vali ve Belediye R8d 
Doktor LGtfi Kırdar yamnda VaH 
... villi lllldai Karataban okluğu 
llalde 8lllvri .,. Çat.icadı tıetkikat 
yapDlllludlr. VaB ve Belediye Reill 
tatanbula ballı lıulnnu ba lkl ka 
.... bltç .. n:tnl tetkik ...... 
buı direttitler ftl'lllillerdlr. 

Vali ayııi gün akpa Useri 1lltaD. 
bula avdet etmiftir. 

Soyduğu 
Dükkinı Yakan 
Çırak 

......,....,,._ ........ ..................... . , ................ _ 
lılalnMre•üne•l•ılwellL 
a. w iafwı1a ~,_.. 
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Deıall 
......_. mımarada .. 

t..a ... Bahar, Allt ...... Jd. 
....._ bilet abrkm Vull turı.. ........... ~ ..... 
.... J'Hf llbr. 

Sigara Kurbanı 
_..,_ 

Bir ..... ,... ll•tl•• ,.... 
lınd• r•nıp IHdD 

DUa akllft lelw_',,.... Val 
tekke 80kftmda 5 mail •ızrlle 
ikamet eden IO 7qlarmda Ali lam 
IM'Ye yatsjma 7atarıra bir 8ip. 
ra yaJmııt ve yatağına usanarak 19" 
mete lt•tl••lfW'. Uyn.a pe ...... 
olu ...... bdm deria bir .,..,. 
dalınıı ve elindeki' lllgva dDlel-.lı 
)"Ql'SaDl ya.but ve bu suntle ptak 
)lal'lamlaıtır. Yatatm ....,.._ 
a-Gren komfular kotmuflar ve bu 11-

rada kendi de •Y&llll!'Ü feoah ........... 
Ne çare ki kendiai kurtanlmaa· 

7& kadar vttcudu muhtelif yerlerin. 
den 1anmll ve MldolmaduP IJueki 
hastahanesinde bu yamkJarm t.eal-

• wfat etmiftlr. 

Talebe Birliği 

111111 fd ı..- ,...,..... din. 
Blrlitılk 4aerikap ..... ~ 
bayurd1*Jan mesaj, Avrupuml w 
Qibıpm pPrdlil ve aı.ıDJeriDiD de 
..... eMeiM .... (cmualmada 
a 1 ıdlftt Jltl9 alla lırsnJvm) 

ldg lıılr --...... lwldalbklan 
.... Myatl .,. o lliılbette ... ya. 

lllfe rhsl& ..._, •ımlrlaq a. 
..... '* .... _Amil ..... 
................ J8blt ...... 
lıılr mlll .. oluü ,.....,,. 

111111..,.... - •• 1 ..... 
dlil tecrll1Mılere ...... eden ... 
kla lb'ul .,.. .. rDe, devletler ....... 
amdelrl ..,.et~ kar. 
11•• llldldba phpnaJarlJe nbd9 

-- - ,.mk llWa aferleıhila neticellrtndell gok kıymetll eJHrla 
rmı lteJU1 ederJeılNn halmll ,.... 
111.p ve aiatemlerlnlD m bOyD lıir 
tamdı-. temu ettlllr. 

ımbaJdlra kuvvet tattmaJile lılr 

ai7Met tarkihl 4aima ..... bir Hıft· 
yettir. Eus, ır.UletJerill k&rlJ)Jldı 

mftnuebetkwinde yw a1rıı ..a 1!9 
milvuene &milidir. Kunete lsttnat 
eden bir aiyaaet p.1JI tabii bir ~ 
tl7ctth'. Tabiat kendWM mab&Uf 
llanıılmı& edmllri ll'PO ........ ... 
., ..... Baıat ....... J&rlr, .. .. 
ada ,..... .............. ıcu-ı• 
hldiaelerin tarlldn ..,, ......... , 
nrett. teıabit ettlll lut)1bt., ... 
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GiJmriik Muha
faza Müdiirlii-
ğll.nii.n bir 
Muvaffak iye ti 

• 
Dün; Romanyadan Mühim Miktarda 
!laçak ıumaş 6aUran bir kaçakçı 
kadınla kızı re oğlu yakalandılar 

Muhafaza teekilatı memurları 
dtin Nuruosmaniyede oturan (Emi. 

ne) isminde birlnin evinde mühim 
miktarda kaçak mal yakalamağa 
ve kurnaz kaçakçıları tutmağ mu. 
vffak olmu§tur: 

Bu hususta bir muharririmizin 
yaptığı tahkikatı yazıyoruz: 

Romanya muhacirlerile sık sık 

temas ederek bu arada şehrimizde, 

lğııeadada ve Çorluda bazı alış ve
rişler yapmakta olan Eminenin ha. 
rekatından uzun müddettenberi şüp 
belenen memurlar, nihayet dün bu 
kadının evinde bir arama yapmağa 
kararlaştırmışlardır. 

Bu aramada, 100 top kadar Ha. 
lep ve Romanya mamulatı kumaş ve 
bluzlar bulunmuştur. Bunun üzerine 
yakalanan Emine, kızı Ruhiye, ve 
oğlu İsmail sorguya çekilmişlerdir. 

Bu sorguda, kurnaz kaçakçıla
rm (Çorlu) da da bir evde 10 top 
kaçak kumaş sakladıkları öğrenil· 
miştir. 

Bu kumaşların derhal müsade
resi için mahalline emir verilmiştir. 
Aynca, şehrimizde bir kaç mağaza. 
da da (Romen) mamulitl işlemeli 

meydana çıkarılmıştır. 
Esasen Romanyalı olan Emine. 

nln Romanyadaki vasıtalarile ve 
1e ve hatta kendi veya kızı _giderek 
memleketimize gelen muhacirlerle 
gUmrUksUz kaçak mal sokmak iste
dikleri de anlaşılmıştır. 

Bu sefer yakalanan büluzlann 
ve kumaşlann, parça parça ve bedi. 
ye suretile tstanbula gönderilmiş ol. 
duğu da öğrenilmiştir. 

Kurnaz kaçakçılar, Emine ve 
kızı Ruhiye ile oğlu İsmail tarafın
dan şehrimize sokulan diğer kaçak 
kumaşlan evlerinde depo etmeyi ve 
muhtelif yollardan satmayı usul it· 
tthaz eylemişlerdir. 

Kaçakçıların üçü de dUn akşam 
asliye 5 inci ceza mahkemesine tes. 

. lim o1unmuşlardır. 
~ Mahkeme, haklarında tevkif ka. 
(ran vennıştlr. 

MVTEFERRIK : 

Devlet bUdçeelnden 
m••• alanlar 

Maliye Vekileti devlet btitçesin
den tekaüt, dul, yetim ve saire ma. 
aşı alanların maaş miktarlarile bu. 
lunduklan vilayetleri gösterir liste-
t ıer hazırlamış ve devlet basımevin. 
l de bastırmıştır. 938 sene11lnde dev
let bütçesinden maa§ alanların a. 
dedi 937 yılında maaş alanlardan 
fazladır. 

Bir ziyaret ve llllfat 
DUn sabah Şişli çocuk hastaha

nesinde tetkikatta bulunan vaU ve 
belediye reisi L(itft Kırdar fıtık ln
zasmdan dolayı geçen hafta ameli-

. yat olarak yatmakta bulunan bina 
1 
le arazi ver&'ileri tahakkuk mUdfiril 
7.eynelibidin Akkök'tin odaaını ı:l 

: yaret ve hatınnı aorarak Dtifatta 
bulunmu§tur. 

Yu11111cılar dUn 
toplandllar 

Dün saat H de yazmacılar ._ 
~afı, Tttrbedekl :Eımaf C'Am17etlert 
Birl~ merkez bhıumdan J.lDık 
kongrelerini yapm11lardır. 

· Kongrede evveli yıllık rapol' o. 
Jrunmuı ve bUtçe tetkik edildikten 
10nra yeni idare heyeti tntfhabı )'a· 

pılmıştır. 

Eakt idare heyeti azaaımn yan. 
sının yerine yeniden 8 aza -eçflmlf. 
tir • 

Te9ekkOr 
Oğlum Selçuk Yahm'ın ftfultl 

liadisesfnin, zaten ıztıral>h bulunan 
aile muhitimizde husule getfrdifi 
teessttrleri, yavrumun cenazesine 
~elenk göndermek, bizzat fştfrak 
eylemek ve telgraf ve mektuo yol· 
~amale suretiyle tadfl ve teslfyet -
ıkar ve nevazişkAr sözlerle l')u kara 
gUnfimUzde ailemizi taltff ve tat
yib buyuran zevata ştıkranlannu
sın arz ve ibllfına razetenfzin . 
yüks&k deJilettnf dflerlm. 

~wtat Necati YAUM 

TSRllAaAH 
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Denizin Altında Gömü
lü Büyük Servetler 

Will Dohn Yalnız Komik 
Değil, iyi Bir Aşçıdır da .. 

Altın ve Güm'iJş madenlerini Taşır
ken batan vapurlar çıkarılıyor 

Bir kaç hafta evvel Pariste, 
1790 tarihinde Sen nehrinde batan 
ve içerisinde altun bulunduğu söy. 
lenen bir gemi anka.zı müzayede 
ile satılmıştır. 

Uzun Müddet İstanbulda Bulunan 
Aftist Türk Y emekler~ni Biliyordu i 

Berlin (Hususi muhabirimizden) 
- Alman hükumet merkezinin kala. 
balık bir yeri olan KurfUrstendamm 
ın civarında geni§ Kantstrasse üze· 
rinde sevimli ve şık küçük bir lo
kanta vardır. Levhası çok sadedir: 
Birbirlerine sarılmış bir (I'ürk ve 
Alman bayrağı, burada Tilrk talebe 
)erinin ekserisi yemeklerini yerler. 
Zira bu lokanta, memleketimizde ça
lışacak milnevver Türk talebeleri. 
nin bir kısmının okuduğu (Tekni. 
sche Hochschule) Yüksek Teknik 
mektebi) civarındadır. Berlinde öğ. 
le yemeği geç yenir. Ve ancak ögle 
den sonra saat iki veya üçe doğru
dur ki lokantanın dolduğu görlllUr. 
Burada, İstanbullu, Ankaralı, mem
leketimizin en uzak merkezlerind<'n 
gelen genç, ihtiyar Türklere rastge. 
liııir, konuşulur, tavla oynanır, 
memleket gazeteleri mUtalea edilir. 
Fakat bilhassa, lokanta sahibinin 
hususi bir ihtimam ile hazırladığı 
TUrk yemekleri bulunur, ve bir an 
için canından fazla sevdiği vatanın· 
dan, uzak, çok uzak yabancı bil.• 
memlekette bulunduğu hissi unutu
lur ... Bir kahve, bir pilav, vatanın· 
dan uzakta bulunan bir insana baha 
biçilemiyecek bir kıymet gösterir. 

Burada ayni zamanda birçok ya. 
bancılara da rastlanır. Zira TUrk 
yemeği büyük bir şöhrete maliktir. 
Ve ağızlarının tadını bilen Alman. 
lar buraya gelmeği severler. 

Telemak ismindeki bu gemi, 
Fransadan kaçan asilere ait mtihim 
miktarda kıymetü madenleri i'Ö
tünnekUzero giderken, ihtililci ge. 
miler tarafından takip edilerek 
yakalanmıe ve tekrar kaçın.ağa mu· 
•ıaff ak olmuştu. Fakat yolda bir 
ankaza çarparak batmış, bu gUn 
yedi metre bir balçık tabakası altı. 
na gömülü kalmıştır. 

Şimdi Fransız deniz milhendis
lerini bu ie}e meşgul olmağa bıraka. 
rak, yine ihtilal devrinde Hollanda 
sahillerinde Terçelling boğazında, 

yanın milyar kıymetinde altın, gü
müş ve para hamulesile yüklü L u. 
tine isimli bir gemiye nazarlanm 
çevirelim. 1799 da bu gemi tngil 
reden Jarmouth limanını bıraknı . 

Hollanda sahili civarında Teks 
garnizonuna bazı öteberi götürüyf 
du. Fakat Loııdra maliyecileri b 
gemi ile bin altın ve beş yüz de gr 
müş çubuğunu Hamburga gönder 
meği kararlaştırdılar. 

Londra Lloyd'i bunu sigorta et 
meyi kabul etti. Bir kaç saat sonrP 
Hollanda sahillerinde, iki küçük a· 
da arasından geçerken kum tabaka. 
lanna rastlamış ve sulara gömül· 
mUştUr. Bu hadisenin neticesi, 240 
öliidilr. 

Sigorta kumpanyası iflas vazi. 
yetine düştü. Sonradan vaziyetini 
kurtardı. On dokuzuncu asır seyrin
de bu gömillU hazineyi elde etmek 
ıçin bir çok teşebbüslerde bulunul. 
du. Büyük makineler kuruldu ve 
bunlar, demir parçalan, geminin 
sisli havalarda çaldığı çanı, dümeni 
çıkarabildiler. Dümeni sigorta kum. 
panyasının müdürü bir koltuk yaıı· 

\:nJZ dibi mahluklarından biri 

Beebe'nin te§ebbüsü ve büyUlr 
derinliklerde tarama ameliyelen 
beklenmedik bir hUdiseyi ortaya çı. 

karmıştır. Bu derinliklerde, hayat 
durmadan seyrini takip ediyor, fa· 

kat §ayanı dikkat derecede değişik 
gckiller altında, elli metreye kadar, 
y.an karanlık içerisinde tannıml§ 

bir çok hayvanlar, yeşil Alg'lara 

rastlanmaktadır. Beş yüz metrede 
karanlık gözlerimizin önüne hiç bir 

eeyi göstermemektedir. Dokuz yüz 

metrede spetrokop için de karan
lık mutlaktır. 

Fakat bu mutlak karanlık içeri· 
sinde garip ziyalara rastlanmakta. 
dır. Hayat, bizzat kendisi ışık tevlit 
etmektedir. Gözün iç tarafında ışıklı 
noktalar bulunan, burun kısmının 
üzerinde uzun bir ziya çizgisi gös. 
teren balıklar, kendileri kadar bü-

yük cüsseleri yutabilecek iri ve ağız
larının içi ışıkla !!Üslenmiş cana-

Tobis filmlerinden Yak Feyder 
in hazırladığı (Kermesse HeroiqueJ 
büyü filminde gördüğümüz ve ya. 
kında Hans Steinhoff'un (Volkan 
üzerinde dans) isimli tarihi filminde 
göreceğimiz, Tobis'in büyük artisti 
Will Dohn yalnız fevkalade bir ko. 
mik artist değildir. Ayni zaman1a 
alakadar olduğu ve pek iyi bildiği 
bir teY de: Yemek meselesidir. En 
leziz yemekleri hazırlamak iktidan· 
m de haizdir. Ve tabii olarak kendi. 
sini Berllndeki ilk ve zarif evinde 

Methur Alman artiıtlerindea Bayan Heli Finkenıelleri• « Yeni 
Sabah » a hediye ettiği imzalı fotoğrafı 

tırdı. varlar, bu derinliklerin sakinlerin· 
Ziyderze'yi kurutarak denizi dendir. 

mağlflp eden Hollanda mühendislerı Mavi kanlı molüsklerin dolaştığı 
ziyarete gittiğim zaman, yemektenr 
Tilrk yemeğinden bahsettik. Karısı 
ve {voyage de dJvorce) Tobis filmi
nin bUyük yıldızı olan artist Heli 
Finekenzeller zaten sıhhatının müsa. 
it olduğu vakit) zira Dohm • Fin· 
kenzeller çifti yakında isimlerini ta. 
eıyacak bir çocuğa intizar etmekte. 
dir.) tstanbulu ziyaret etmek arzu. , 
sunu ihtar etmi§ti. 

.ı..._ •em• artiıti W'alı Doha°la • Y..t &bala• a laedi: 
ettiii imalı fotolrafı 

Böyle bir fırsatı kaçırmamıık şimdi bu Lutine'in hakkından gel- bu yerlerde her şey beklenmedik bir 
meyi düşünüyorlar. Hükumetlerin. 

lazımdı. manzara göstermektedir. den müsaade alarak bu iş için Kari-
Y npacağınız büyük seyahatten mata isminde üç bin tonluk hususi Bu sebepten Belçikalı meşhur 

evvel, Karitskanedeki \l'tirk lokanta alim A. Piccmard'ın, dokuz bin yedi bir gemi inşa etmişler ve bunu ce. 
sında yemek yemek hususundaki da. sim ve favkalade kU\'vetli makine yüz elli metre derinliklerde yapaca. 
vetimi kabul etmez misiniz? diyo ve aletlerle techiz etmişlerdir. Otuz ğı teşebbüs merakla beklenmekte
sorduın. Bu yemek, öyle merasimli metre derinlikte çalışılmasına rağ- dir. Burada Belçikalı alim, kendisini 
bir şey olmıyacak, fakat memleketi. men esas itibar1Jc bu iş fazla zorluk harici aleme bağlıyan her türlü ra. 
mizin en güzel yemeklerinden tada- gösterecek mahiyette olmamakla~ b t b ktı t · · W• kil 
caksınız. ve zevcinizin eskiden tanı- ı ayı ıraca r. çıne gırecegı r-

raber, cereyanlar med ve cezir do. revi şeklindeki balon denizin altın. dığı bazı yemeklerle karşılamaktarı ı 
haz duyacağından eminim.) layısile daimi bir denizaltı ceryanı· da ceryanlann tesirile dolaşacaktır. 

Zira Will Dohnn Türkiyeye e:el. nın mevcudiyeti müşkülat ta çıkar. Denizin sathına çıkabilmek için, ba. 
mişti. Evet, umumi harb esnasında mtyor değildir. Bir gecelik fırtnna, lon şeklindeki aletin içindekiler bir 

bu gemi ankazını bir kum dağı ile 
o, erkanıharb zabiti sıfatile uzun elektrik düğmesine basarak demir· 

bir çalışmanın eseri bir anda mah. 
müddet lstanbulda, sonra Şamda den bir safrayı atarak, denizin yU-volabilir. bulunmuştu. Esat paşanın kendbıi · züne çıkabileceklerdir. 
ne vermiş olduğu ni§anlan frakının Bu günkü rekor, Amerikah Bee. Kimbilir profsör Piccord, bu de-
Ustünde azametle taşımaktadır. \•e be'ye aittir. Bu adam, bir kabloya 
neşeli olduğu zamanlarda, garip ta. Hıh kalın cidarlı kürrevi bir aleti~ rinliklerden bizlere ne korkunç, ve 
biatlı bir arnavut olan emirberindcrı ~okuz ytiz altı metreye inmeğe mu- heybetli manzaralar gösteren film. 

~~ğiNasra~n hooanın k~ilk!!~v·~•f·a~k~o·l~m·u•ş•tu•r·.---~~~~~l~e~r~g·e•ti·re~c~e~k~ti·r·?~~~~~~~ 
fıkralannı anlatmaktan zevk duy • 
maktadır. 

Belki ilk defa olarak sevimli 
Heli Finkenzeller ppkasını takmak 
fetti. Bizi, sessiz ve seri 8 silindirli 
için bir çeyrek kadar bir vakit sar. 
geniş bir Hudson markalı otomobil 
bir iki dakika içerisinde küçük lokan 
tarım önUne getirdi. 

tki büyük artistin girişi, lokan
tayı alt üst etti' Lokanta sahibi biz. 
zat hizmet etti. Heli, dıvarda asılı 
duran AtatUrkUn büyük portresine 
bakınağa bqlıyarak, yemekleri seç
"taelc iş.ini kocasına bıraktı. 

Fakat o da, kendisini davet edene 
müracaat ederek tavsiyesi üzerine 
Uç pursyon yoğurt ile beraber pilav 
söyledi .. Nekadar yazık ki .. Bertin 

• 1 
de kaymak bulmak ımkinı yok .. 

Tabakların gelmesini beklerken 
Heli Finkenzeller (Yeni Sabah) ır. 
bam numaralannı eline geçirerek bir 
lld serlevhayı ve resimlerin altında
ki yazılan tercüme etmemi is~i. 
Will Dohma gelince. o da memJeke. 
ttmfzfn güzel manzaNllannı ihtiva 
eden mükemmel bir albüme bakn· 
rak eski hatıralarını tazelemeğe çR. 
bşıyordu.. 'OçümUz de, Berlinde ol. 
doğumuzu unutmU§tuk. 

Pillv geldi ve derhal tabaklar. 
dan atllndi. Arkasından Uç tane şiff 
kebab önümüze konclu. Kebab bil-

hassa Tobisin büyük kadın artistL 
nin pek hoşuna gitti. Will Dohmı, 
o, bir döner kebab istedi. Bunun Ü· 

zerine hususi olarak kendisine ha· 
zırlandı. Bundan sonra Berlinde ga. 
yet nadır bir şey olan, bamya gel
di ve nihayet Will Dohmu, takdir 
ve zevkten bağırtan imam bayıldı 
ortaya kondu. 

Artistler merak içerisinde hemen 
biltUn yemeklerden tattılar. Ve nı. 

hayet tatlı faslı ba.~ladı. Heli Finkeu 
zeller: 

- Ne olursa olsun, ister midem 
bozulsun, bugün adam akıllı yiyece. 
ğim dedi. Bu sözleri söyledikten 
sonra bir tel kadayifle, Hacı Bekir. 
den sureti mahsusada getirilen bel· 
vayı yedi. Will Dohma gelince, o 
hepsini bitirdikten maada, iki kilo 

helva ile iki büyilk kadayif tabağL 
nı alarak evine göndertti. Ve lokan· 
ta sahibine tavuk göğsü ikram etti. 
· Bu benim en sevdiğim bir yemek 
tir. Altı senedenberi tavuk göğsü ye
memiştim. Belki beni biraz boş gö. 
recekler ama.. Bazı yemeklerden 
mahrumiyetin, sevgili bir vücudun 
gaybubetinden. daha acı olduğunu 
itiraf ederim... Altı sene kahve iç
meden kalacaklanna altı sene kadını 
lanndan ayn durmağı tercih ede. 

cek birçok inqnlar tamnm. 

tşte yemekten sonra, siyah, teL 
veli, bir likör gibi rayihalı kahv .. 

Bu küçük ziyafetiınizin en güzel 
bir numarası... Yudum yudum içe. 
rek lezzetini tadıyoruz. Fincanlar 
bize çok küçük geldiğinden bir ikin
cisini ısmarlıyoruz.. Bayramda ba. 
na yollanan bir kutudan son kalan 
birkaç tane (Yaka) sigaram var. 
onlardan takdim ediyorum ... 

Artık §imdi, gevezelik, samh:ıf 
konuşma saatı .. 

- Memleketiniz kimbilir ne ka
dar güzeldir ... Muhakkak, burasını 
ziyaret edeceğim... Acaba son fil
mim olan (voyage de divorce) u 
TUrk seyirciler beğenecekler mi? 

- Zevciniz size refakat edecek 
mi?) 

(- Yalnız bir film angajman 
olmamak prtile, kendisi harbif'l i 
seyahatlerinden ve sergüzeştleri ı. 
den o kadar bahsetti ki onun da t c
raberimde olmasını isterim.) 

Saatın iğneleri durmadan Derli. 
yordu. Saat beş olmuştu Tiyatro 
Dohmu, studyoda Hellyi arbk çağı 
nyordu. Ve iki sevimli artist, (Yeı .. 
Sabah) m okuyuculanna selAmbrJ. 
nı söylememi rica ederek, beni f,er. 

kettiler ve me§ğuliyetlerlne dö ı&dD. 
ter. 



General KiZlm Karabeklrln Habrab 
jBf}YOK HARBE NASIL GiRDiK?. 

Ani Bir Seyahat 
Enver ve Bronzart Paşalar Yavuzla 

Trabzona Hareket Ettiler . 
-

Meter Ba Ani Seyahatin Sebebi, Hafu: Hak~ı 
Beyin GönJerdifi Raporun MilnJerecatı lmış lngilizler: ''Britanya, Dalga· 

lara Hükmet!,, Düsturunu 
.T atbika Geçt ler 

Bu fırkaya bWm Balili 
(amcam merkell kuJIWldaal) mtına-
llip görllyorum. Bu fırb nisbeteD 
rd .......... dJr elde (lemektir. FL 

o uya 3- ..._.;a.r_. ... 1. Ef· 
kat Tahran& pllp nwu--
ganiatanla ve 'J.'lrkl8t&Dla JDeliul 

wlacak olaaa ınamn"an kimi tayin 
'edeyim cliye clGtQn8Yonmı. Aklıma 
bir mOn•wllııi pByor mu? Memlek~t 
qm.ta mtfsta)d1 ifler görecek bir 
kumandanın birçok yUkaek hwalı 
ra malik olması prttır. Meaeli apt 
ve rapta kudreti olmab, mtWıkll 
İl görebilecek Jiyabb oJmah, pek 
mHhim bir noktada IMıDim itimadımı 

Do at 
Yeni 

/ngiliz Bahriyesinin '' 35utJ C" T otiildtoluk 
Vahid Harpleri Dinyanın En Kudretli oe 

SiJr'atli Saffı Harp Zırhlı/arıdır 
1rapnm11 olma)ı. Talıll .mJaatl, tavır 
Ye hali ~ ceareti de - ytik· 
p.ek derecede olmMl e)semdir. ~ 
:un pa petdir ama onu llOabllttln 
!mOataJdl blraJrmaia ... ~ cea· 
'1'et edemiyorum. 0t1..-ıeceilm 
bir arbdq da~ Qmıal 

B*ıft Brttan1a bahrlyelharbi-1 nenin en kudretli ve aer1,abidiharb-J rebe attterte intn l'&Jet kuT.Mtll 
7eabdn fJlf& et&trme.kte oldufu lerinden birisi olıacaktır. Resimde reze tabakasiyle takviye ecliJmlt oı. 

Odo* ar.la •tnl·lf ........... dlpn•• ..... •tılf ' (UOOO.) t.onllatoluk eaffı harb p. &'örüldflifl veçhile yeni vahidhar • masıdır. "Befinci Corc" ı..w. 
---• Wr lllllfns•• allerbMln Wrincili olan "Betincl bın ana bataryalan altw bqa, d6r- bah . . (S 000 OOO) tn..uı 11 

p&fa 11mr Mferini idare edecek Ha- ----------:,:ı 
fız Hakkıyı da Enuroma 16nder - yazan : Genera 
dim. DOtOn bakayım Tahrana kimi 

-r- Core" un •ubıatın il inei l'ilnO kral dil kıça tabiye edilınit baft.aki iki nyemne · • .- • • 
cakbr. 8ml A.11 Dwee ,.._ala- tarafmclan deniH indirilme mera- taretten alttakine (4). üsttekine rasına mal olacaktır. YakanUld 

·Öll~ı!....! buyurduğun• ıazım brıbeklr 
hareketi iyice tavnyamacbm ld ili· L-.:::~-~----

.__ ___ ,a __ .... - 61 -
se anunua muvafık ~ uu. 

1ayım ! ıran htlk6meti De 1ı1r ittifak khnle olmalı ı dQfOn bakalım: Cemal 
muahedell yapldı mı! IOlll'& tngJis. paşa llıaıra Hakkı Erzurum&, Halli 
lerin Baldad Ozerlııe ytlrldilklerl bir Tebrize rldiyor. Da df7orum ki bt
mada oraya aynca bir kuvvet ter. nim en sQvendijim bir arkadqım 
tip olundu mu! bir de tıçUnctl ordu da Tahrana aitsin - anladın mı tim· 
için bir taamud hareket mi dlltUntll di kimi göndermek istiyorum l 
dil! BeD bunlar hakkında hiçbir teY El&@! ~ ~ Uattl· 
bllmlyorum. --'buUtmı ft Um .. ~. 

Enver - Ben ana bu karan rak bir aellm verdim. 
vadim bana kumalldan bul! diyo- Enver - Bravo Klzım! ilte bm 
nmı. Sen bana bu hareketin tehll- bu it için senden bafka8JDA. güvene. 
keaini .aylemek istiyorsun. tran medim. Açıkça eöylemelrten de 09" 
a118 mıtusu alanda bulundukça bi· kbıdtm. Şimdi- huırlan! fakat 
simle m,u1 bir taahhüde giremiye. pek mahrem tut! Klmleye açma. 
eeil meydandadır- önce Tahram İl· Ben kuVfti Mferlyenin hulrlanJDa. 
pi ederiz soma orada ittifak mua. 11 için icap eden emirleri veririm. En 
'hedeafni akt;ecleriL Baidada gelin· IODI'& aana emir veririm. Sen emir 
ce: lngHsleriıı bareketıerlni buraya alıncaya kadar yine tubede vulten· 
kadar usataoa1rlan hentls belli değil. le metrul olursun. 
lcabederse bu kuvvei seferiyemiz 1- Ben - Pqam Erklm Harblymi. 
rana sfrmeden evvel Baidad üzeri· li nasıl tefkil buyuracabmll ! bls
ne y,tlrllyebilirler. Ltlzum görmezse ler ayrıldıktan sonra oiaun kendini• 
yoluna dıeYalll eder. KafkUYa taar.. bir TUrk ErkAnı Bartbye reisi tayl
ruzuna pUnce: ePr BaJil bey fırka Dinde çok üıabet buyurur&UDUS. Bu. 
mmı hareketi veya ı.p& hadiseler nu pek samimi olarak bir defa daha 
Rumlan çütlmele veya cepheyi sa- ıizden rica ederfın. Size ve memleke 
yıt]atmap aebeR oluna memleketi. te candan bajlı 01-bflecek ancak bir 
mı. ıJrm11 olan Rwdara ne diye Tlltk evlldı olabilir. Nekadar umL 
taarrm elmlJelbn. Bununla beraber mi görlntlrlene ıörUnatlnler Alma1l 
Baft!I llaldG onda ahvali görerek ıar bu vazifeyi daha ziyade Alman.. 
lllml ,,.,_,. ft1Qeti 1lildiıecelltir· ıar için yapacaklardır kaautmda· 
.... ........ lm""6 meriyelinbı ,... 
harebtlM h 1rmw ... Jıdo bir te Dıwr - Bu mWdm m11eıe,i ele *' ~ ......... leleri- dtlı)lnlı lbL 
Pl9 ben tok ....... \!9l'lyonllll 
Batan Aqa ial&m ve Ttlrk Alemini 
.ancak beyle lılr lmnetJe barebt.e 

~ 
.. - p_.! Sili .......... 

._iki aoktaYI temımile bvradlm. 
BlriDallll Alman ve A\'UltUr)'8hlara 
brp ettllderi halde Rus ordusunun 
topnldarmma pebilmeli, Udncill 
de Qhadı lluhddM il&n ~ 
1'1im9 lalgllir tantta lmit olun&D 

lhtlldlrdla - ~
Bwalann 8dll .. tabii birer ~se 
lmff Jd llMDd tellrelerlnt böyle a&
terirler. Tahranm itPII mlmkOn o
'81'18' lraıiın •• daha lt.elerinfn hare 
kete pJmlli lhthnali vardır. Fakat 
ltuılara bn taarruz meaeleaf bana 
»ek korkun9 p)iyor. Bakınıs) HaJil 
'8yfıı fırkalı latanbuldan Tebrize ne 
bdar amanda lider! 

Peıpılmle lıaritadan ~· 
._. ....... bafJMh: 

_ Birat tm11! ne kadar aman. 
la ....._ &it* Kefbl aeplıe80e 
........ ...... buhmUJOl'llL Sen 
1U Türua bir Jmmandan bal 1 en b 
l'allllk - ............. lıbf*too 
..,_. "°''U.Yarak ltimad bwnnlf l>lr 

... 
•• 

.Akllm 1mıet bey eve pldl. BL 
ftl'tn bndt•• lstedllini ft araJana 
da 111 muhavere pçttlinl anlattı: 

Enver - Benimle mi ~bf"'M t.
tenlll f Yolaıa Liman pqınm Br • 
kim~ vulfende mi 
blmaJr._.f 

tmnet - Ne nslfe ile refaJrata. 

-- buhmdurmaJr tatenmyorf 
Enver - Farzet; ki Erk&nıhar-

'blye Relst gibi bir n! 
ı.met - 'felekklrle kabul ... 

ıtm. 
ı.met bey ban& bu vaziyete ne 

dinin! diye montu. Ceftb ftl"dbn.: 
_ Jlafıs Hlklnd.lll 80lll'& Bnver 

pqa beDt de AH thlUl beyi de AL 
•1nJarm tellrlle Jrararllhıllmaml. 
dm ~ karar wrmllth'·· 
Brkbıharblyeaini ;ennıyor! derim. 

tamet - Şu ba1de Mlıuharbl· 
JVdalıYor elemek bu DUll rey• 

'len'· _j Erk&nıharblye relalııili 
Tlltk bltfbü ecUnls. dlJ9 clefalarca • .,.. p...,a IRarJa IJIJJedjm. (). 

- .. bran, .... ,,.. sen. 
llromarb ,aanuJan ~· 
JllhaeddfD bey fkfllCf rell qJa. 

aak beDba ,_.._ dl leJftJl ta1'D ıdnullli ~. Doa lll&'ilW• hil· (2) tane bflyflk pplı top yerlet· resim, m8fbur lqt~s denls rwa. 
_,..Jı;tt-. Yı..,. J&'ll'llla! Bls k6mdan Jılajelte Altincı Coreun tirilmiftir. Kıç taretinde iaı yal- mı .. Oıw Par'kee' tarafmun P 
~= ~ motnıffa pederinin hanini t&fıyan nız (4) tıane top vardır. lilmiftlr. Ve yeni lnailb vaJddlhaJıı. 

INıill mmr1ardan • autemetll- bu ftbicllharb (lO)tane (85) san- Bu &"eminin başlıca vasıfların- bini illf&atı bitmif bir halele Mil aa. = olanlarm huzurun& m 1Q1n pıar. timetNHt--top ta.fıyae&k ve zama- dan birisi de aerek bordaaının ae- ratle •JHderken söeteımeın.cur • 
.... da pdl anJJıoi'mn: llenbrı 

imdat bariol bu mUhbn vulfQI ya. o k s· E K k 2 :ı:==ı.-=::: ll.z.zama arşı ır srar aça çısı 
~ı=-:-=JtdçBulunJumu_? M bkA ld 
Jllblem•-••IWll~ Tu~'1' haber ~e a 
mlrala)' bbıllr m bılna' il r GiNE. ..... .,_,allat .......,. oa.w 

21 <• BlrlDcilllmm) Dlldtel. "lbdil dlrekt&tl proıe.ar, K....a. 
ria 830 da Cemal Pli& cMtrdtlDall Ol'. 80V, ctlumın naftalan Be tedavili 
du kumandanhtıYle llaJdarpqadan wnılbtl bulmut " bu U8Ul iyi net:l
yola çıktı ve uıurwuia plenlere celer "f'81'1Di1tlr. 
brp Mısın fethetmeden geri d6n· . Naftalan, Aserbaycanda Nafta. 
ml lbıi de vadetti. lan banyolanDm bulunduju yenle 
~ Blrinclklnun) da dahi F.n· ÇJkan bir nevi naftbr. Naftalan, a

ftı" pqa, Bromart pqa ve birinci jır D&ft llllUfma dahil bulunmakta 
111be mtldtktl Feldınan Yavuzla Tra. '" harici g6rilntlftl itlbuiJle adi 
bazuna la ÇJktım Enver pqa utta bememektedir. l'abt Nafta. 
da bpkı ~ ~bey sibl yaptı. lanm kimyevi terkibi, bafkadar .,. 
Blçbirlınide vedı'•l"'•dı. ! Bunu a. bunda ne petrol, • benıdn, • de 
cele hareJı:ete aevkeden lmil Bdıs parafin bulunmalrtadır. Şlmdi19 a 
Balda beyin pmderdiil rapordur. dar, Naftıhnm romattıgnaya, aid 
BnJıeam 111: 

(Bir kolordu ile cepheden iki ko
lordu ile Bardiz. Olti berlndm iha. 
ta ile Rualara muvaffaJri1etll taar. 
l'US yapabJJecejini ,erfncle tetlrlt 
ettim. Rtltbem tulüh olmmna ben 
bu ili yapanm!) aunun u.rme En· 
ver paaa da Cemal Jılılıra, Hafll 
Balda da Kana girecek unnUe CA
mılden evvel Kana pmek w Karı1 
lflDi de Bafm blnkıamnalr içJD ani 
bir brarla Alman ~ 
reial " AlmUı lwek&t tube.a mtl. 
dlrlle yola playor • 

• •• 
DalaiJl19 Namn Ta1lt be)' bqku. 

mandan vekilinin vkfll aıfatlyle iti 
cleruht.e etınit 1 FortrKlarımın ona 
verecekmitiı l 

M Ddnc1teptn 8IO s&ntl iri'&. 
11111 reÜli tsmail llaJrb paeenm oda. 
ıında Tallt beyin fabe mfldOrleri
nln takririni bekledİifni haber ver
diler! Harita ve notlanmı alarak 
ikinci katta Beyazıt lmlelline babD 
kötedeki 1evalllD reialDln oduma 

hasta1ık1anna, Jraduı butahklarma 
iyi pldiil biJlnmekte idi. 

BaDauki 80ll umalilarda ~ 
tecrtll:*et, .Naftalaa 8ltrWmeai ... 
retl7lt 1:llriıd. ..daada bulunan .. 
..... kllnik '111 •t*lllnl &Getermll
tir. Bu emetıe. aaeetM'Jr l'lluPa 
tutulmq 13 yapıda bir im, dumu1'
lu clluma yakıJınm• 8 J8llDda bir 
olWı ve bu iki clnal tımerbıde ceme. 
den 30 yqmda bir bdJa l)'iJelmll
tlr. Naftalan ile tedavi, hueulyeti 
JeDlden vermektedir. Eaki ctlzam 
vablarmda da mahde lylllkler mtl 
tahede olunmuetur. Keael& 80 11eDe 

evvel, cOsama tutulmq '2 yapnda 
bir erkekte hınulyet yeniden ~ 
mit, yllateld cUzam yaralan bpu
Jllllbr. Oa ........ ftnlll ...... 

---- ma161 M yqmda bir ka. 
dmda da ayni tyilllder görWm .... 

ldteaddit tecrlbeler Nattalaımı 
elanı tedavl8inde mir* neticeler 
... bab8lnde ~Kamet. 
IOV& kanaat vermletir. Temilbelere 
hararetle devam ohmmalrtadır. 

indim. Kaplda İl için bek1lJeD blrta. ~====:::ı::::::=:::;:==~:::;::= .__. .,.... mr •Meklrllk kmı lluaevller ele vardı! ~· ..... 
dlm. tamail Hakkı pqa bpnm hi· tf --~m BeY<>ilu ~ 
uamdaki kötede p.'allt beJ de onun. .-.mmarm,dıl\ "'Dtfik'in h~ 
la tapı aramada oturuyorlarda. 801 1ffftltl .l&hri is~ bir ·~ı. 
kBeede bir at dalı& çahflyordu. UJll~ai ott n naımııa sahte ka11d 

Anı ihtiramdan 80lll'a Tallt be. lar yaptıfı ve bankayı izrat eyled.i
yln yanma 11e>kularak IUD1l rica et· ii anl&flbnlftır. Bırııka mlfettif
tim: lerinf n mutad mlm&kabesf eınaaın

- Enver papnm odımna tefrit da meyclana tJkan ~a tS&hteUrlık .. 
buyurulA D&81I olur? Tallt bey ce- tan mtıd• umwnUık haberdar er 
nb verdi: 4ilınlt ve maznunlar IJ,alanda ~ 

- Vuaeo yorma beni-burada da batJ 1)8'lanımttu. BanJııMta bu 
illerim var. anlatnw IUndaf auretle yapılan ıuliatimalin miktan 

(Dev ... ftl') ll' bin llr• kadar .tlıtmaktadır. 

BekJtehfr: (Haaual) - Şehri • 
nıizde mflteaddit defalar mtltenev • 
'ri auçlaıUn mahktmlyetl lllRtuı 
olan Esrar kaçakçıeı Pata namiyle 
maruf Jılehmed, Halil İbralıi!M ea
rar utinuından dolayı Eakftehlr 
thtiu.s mahkemesine verilmif mu

h"emeel neticeebıdt iki uneye 
mahldlm ecllJmittir. Bu mahktlml-

Jtti Tenlyiz mahkenieaf de tasdik 

•tmit ••Pata lılehmed mahktıml-
1etiai bitirmek bere ha.Plahapeye 
.konulmqtur. 

P.U.. laakaret .... Wr ap ............ 
E ı k i t .. h 1 ~ : (8111811 ) -
Sarh0ıt oldufa halde kavp cı

bran lılUbiiı latlndekl .. h11 ~·
rakof. ~Jarteıı ~ Mkw..ı 
•tMI 40 m juW~ Ya

ta~ .\l!i ldd .. haa.ııa. ..... 
keclilDdf ve ctlrmlamethut malik• .. 
me-.v.erilmift{r. Jılu.hakem..ı a. 
ticeaf.pde bif aya mahkQ.in o~ 
Mübin derhal 1l~•n•1• did• 
iilmiftir. 
Bir lcala~ lunm ~ele wNI. 

E a k l t t h 1 r : (HU11111 ) -
Şehrlmis Devlet Demir "f ollan 

C« ~-dt "ııedenHrl, a-

meleUtle çahfm Ali acluMlül Mı 
phısın fabrikadan bJq .. .,. 
ihbar edilmif fabrika •• •lıbda• 
tertibat alınarak paydoata ...... 
dan çıkm&kta olan AUnla beri a
ranmıt w 1efer taama da ba.1Dhn1'
tlr. &/fer tumda iç ltaçü Jdlo 
atırlıtmaa elıan Kala1 JH7Una 
oıkınca Ali Pf1l'Dllt ve ltmı• Jdm 
f&ptı demiye blqlamNJbr. Allnla 
J>u hareketi fflpheli slrtllmlt ,. 
derhal bir arqtuma 7apıbmftır, 
Alinin evinde de 78 kilo bar U. 
la7 çıkınca Alinin bu cUrmtl tama
men Mblt olm114 ve Ali derhal po. 
Hace ifadesi alınarak mtlddelama
mllife teılim edilmiftir. Ctiml 
methut mahkemeebıe MTtedU• 
ıuçlu Ali bir sene iki afa mallktm 
wtllmiftir. Suçlu Ali dı d•bal 
hapiahane7e HTkolunmqtar. 

• • • 
Dört kanb bir kocama 

yapbklan 
Bendei, (Hmuat) - Burada 

dört tane karılı olan Recep ,_,,. 

bir adım~Jcanlı bir vak& lflemlftlr. 
Tqköprfllfl olup ta MDt1ene wftl 
orada ltlediil bir ıuftan dolaJı Jra,. 
abamılda yerhıfen Becap art an. 
h ve 8 pukla bir idamdır. llqati 
~k :maceralı olan ba .... enelil 
dil en IOD aWJiı bml J'atma ile 

kavsa etmlt. d&flnele "'ti••"' a. 
ôı t0rl7et etmek ll8N ja~ 
kotarbn yolunu teeent lllncllld 
utora ne zavallı bdımn Jldnla 
ertaamdan yaralıyarak bpa•pa. 
Yarası ~k apo ve tehJfblJ o1aa N 
ma cHapanaere ~ Ba 
sılıkoaaJ&IMlarıulanmll.....,.. 
elan flddetl• ar&lmlktadlr. 
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Bir sarhoşluğun saadeti 
bl in Kıs kUrek 

b,eridun o gün vazifesinden çık. 
zaman daJredeki dalğınlıgı hala 

deydi. ~rlllmez bir kuvvet 
k cllirlni köprtl Usttlnekadar sürük. 
1 rip getirmişti. Bir polis memuru 
kolundan tutup: 

-Otomobiller ize çarpa.cak, lüt. 
fen btrnz kenardan gidiniz. demescy 
eli muhakkak bir aza olacaktı. Fe
n.dun unun üzerine b raz kendı . 
ııe elir gibi oldu. Buraya kadar 
hgngi yoldan ve niçin gelmi ti. bir 
türlü hatırlıyamıy rdu. 

H lbuki sabahleyin evden çıY.ar. 
ken ev donmiyeceğini hizmetcive 
eöylemı ti. O gün Taksimde oturan 
çok sevdiği Şemsının davetin gıd •• 
cek v geceyı ora.d geçirecekti. Sa-
11.tine bal:tı ve erken, akşama daha 
haylı zaman vardı. Şôyle bir düşün
cenin te iri altındn kaldı Şurana 

bir yerde birka~ kadeh parlatmalı 
sonra tünelden çıkıp Taksime kadar 
yürümeli sonra Şemsiye gıtm li. Bu 
fikir üzerine Fcndun biı bir an 
ye girip köşede bir masaya oturdu 
Hem içiyor hem diışünüyoı du. (füı. 

il seviyor muyum! Hayır sevmi. 
yorum. Peki neden onu düşünüyo· 
rum? ! Ayrıldığımız bir yıl oldu, ne 
kadar hatırlamamak istesem ımka 
nı yok bir ttirlü unutamıyorum. Ay. 
nldık, bir hafta sonra Aıladoluya 
amcasının yanına gitti. O gündon 
bugüne kadar kendimi nedeıı içkiye 
verdim. Ey Feridun- Kendine yazık 
ediyorsun ! Fakat başka ne yapabi · 
Hrim. !çime sığmıyan bir sevgi el
bette beni içkiye sevkeder. Evet Fe 
ridun Jnkii.r etme seviyorsun hem de 
llce ! Ah, Selma. neden hırçınlık yap. 
tın! Seviştin, evlondin, seni çılğmca 
11evdiğim için çılğınca kıskandım 

Bu kıskançlıktan ~ikA.yete hiç hak. 
kın yok, sen de beni seviyordun sev
mesen son mektubunda (Kendini sa. 
kın üzme mesut olmanı candan te. 
menni eder gözlerinden bol bol öpe
rim) demezdill. Sa.adet yuvamızı bot 
yere bozduk Selma! .. ) 

Fendunun kafasında sualli oo
vablı bu fikirler duman halinde kay. 
naşırken omuzuna biri i dokundu. 

- Feridun, Feridun bu n dal
ğınlık yahu? 

- O sen misin Şekib! 
- Azizim öyle dalmıf;sın ki, göz. 

Jerin anki yuz on ekiz mtere yerin 
dibind ki madenlere saplanmış. 

- Gevezelik etme Şekip otur ba. 
k~lım. 

- Ne? oturmak mı? Yoksa. git· 
O lyecek misin? .. 

-Nereye! 
- Ayol bizim Şemsiye davetli 

değil misin! 
-Evet! 
- O halde ne duruyorsun? Va. 

kit kalmadı. Şekip Feridwıun .kolu. 
na girerek: 

- Şuradan bir otomobile atlıya. 
lım. Dedi ve ve bir taksiye işaret 

et.ti. Otoda Şekip gevezelikler yapa· 
rak arkadaşını gilldürmek istedi. 
fakat Feridun oralı bile olmıyor, 

- Anladım, çocuğu doğmadan 

eTvel canavara rastlıyan bir Hamand 
ailesi efradından birlslnt bulmağa 
mecbur olacaksınız. 

- Buda uzun sürecek bir mesele 
Zira ipnotizma ile bir saat uykuya 
dalmak, varılacak azami bir müddet 
4ir. Birkaç gün sıra ile bu hususbı 
bir tecrübe yapmanın lhımgeleook. 

- Emirleriılize tabiim. 
Svanlld: 
- Benim de ebe bir yardımııa 

dokunur mu acaba diye sordu. 
-Hayır, emin olun, bundan a• 

yadesile milteeeairim.. 
Oliver: . 
- Ne garlp teY ! Diye söylendL 

mn bazı heyecanlan daha iyi kayde
l'azla hassas olduğu icin bir kadt
deceğini zannederim. 

- BilAkls! kadın do.ha sinirlidir. 
Okadar. Bundan başka böyle atavik 
bir hafıza, tesadüfün bir cilvesi o. 
larak seyreder. Ve umumiyetle her 
ııesilde ailenin bir ferdinde tezahür 
eder. Fakat Mis Hamıınd bana §U 

şekilde yardım edebilir. Tavan ara
iarını, sandık odalarmı, eski 8&4.. 

hep dUşunlıyordu. Şemsinin apartı· 
manına geldiler. Şekip zili çalarken 

- Azızim bizim bayan nerede 
kaldın diye ban kafa tutarsa ben 
d seni kefil tutarım. 

Kapı açıldı. Şemsı bunları görur 
gorm z . 

- Y o.hu Allah korkmu sız 
hiç yok mu? Dıye birini ağ koluna. 
di eruu l koluna alarak salona 
girdi. Zıy af et odasında bu üç ın~f 
arkada mı gören davetWer hep bır 
ağızdan uzun bir Ooo ''8 Maşallah 
çektil r. 

Şemsinin bu ziyafetinde hiç ya
bancı yoktu. Kadınlı erkekli on ijç 

ki ı olduğu halde hep bırb rl rinin 
m tep arkadaşları ve saminıi g~ 
rUşttıkleri aileler idi. En fazla Fen 
dun c·nasb özlerle hucum edi
yorlardı. 

- Nerede kaldınız ayol av. kalsın 
poli e kanbımız var diye haber gön
derecektik. 

- Hayır ziyafete tenev.zUl etmi. 
yecegmi zannetmi tik. 

- Hayır hayır, Bebek dükkan. 
tarının vitrinlerini seyre dalmış. 

- Yahut da bir baloncunun ar
ka.ama takılınıo olsa gerek: 

Bukadar ağır hücumlar k~ısın
da Feridun wraki bir tebess\im e
derek: 

- Hepinizin nutuklarına teşek. 
kürler ederim. 

Diyebildi. 
Bunun üzerine Şekip ayağa kalk 

tı. 
Ben Karaköyden geçerken Feri. 

donu bırahanede gördüm, bir yan· 
dan çekiyor, bir yandan de. vapuru 
batmış kaptan gibi düşünüyordu. 

Ev sahibi Semsi söze karıştı. 
- O halde vapuru batan kara 

kaptanı Feridunun eerefine heu bir. 
den! 

Bira dubleleri, rakı kadehleri 
birbirine dokundu, Meclis çok ne§C. 
li devam ediyor. Radyo ve kahkaha 

leri birbırine karışıyordu. Yalmz 
Feridunun ne§eai yoktu. O müte. 
madiyen içiyor içtikçe dllşünUyordu 
Kendisıne takılanlara hafif bir te· 
bessUmle mukabele ediyor, sorulan 
suallere en kısa evet, hayır cevahla.
n veriyordu. Bir aralık Feridunun 
gözleri dıvardaki saata ilişti. Gece 
yansı tam on iki olmuştu. Ayağa. 
kalktı. Gitmek için müsaade istedı. 
Hep bır ağızdan olmaz, olmaz dedi
ler Bilhassa ev sahibi Şemsi ile ka. 
nsı bu gece burada yatması için çok 
israr ettiler. Feridun birçok istir. 
ham ve ricalardan sonra müsaade 
aldı. 

Sokağa çıktığı zaman hayli sar
hoş olduğunu anladı. Kadıköyüne e. 
vıne gıtmek istedi. Son vapura ye_ 
ti§ti. İskeleden çıktlğı zaman yir.e 
bir meyhaneye gitti. fçti, içti, dur. 
madan içti. Sonra bir otomobile al· 
ladı. Bilmediği bir kuvvetin tesiri 
altında. Suadiyede indi. Alkolün tc
sirlle içi yanıyor, bir sağa bir sola 
yalpa vurarak yolda ağır atır gez
meğe başladı. Hava gayet gOuldi. 

dık ve çekmeceleri araştırarak eUe 
edeceği kağıt vesikaları toplamssı 

lismıdır. DUn göstermi§ olduğunuz 
vesikada büyük Alim ve astrol •g 
Culpepcr'in 1651 de canavar hak 
kında bir anket yaptığı yazılı. Her 
lıa.lde bu anketi bir rapor ~linde 
kaleme alınmıştır. işte bunu bulmtk 
ifimize çok yanyacaktır. 

Svanild, sevinç ile: 
- Derhal bu araştırmalara bf\1-

hyacağım. dedi. 
- Bu suretle bepimisin muayy•'l 

bir vazifesi var. Yarın anketime de-
vam ıçm swn ptoya geleceğim. 

Şimdi istirahat edelim. Saat ildf'l 
geliyor, yemekten evvel bir sigan 
içecek vaktımız var. Fazla yo$ın· 
luğa maruz kalmamak tazım. Bu· 
nun için de konuşma mevzuunu de. 
ğl§tirellm. 

xıx 

Ahali arasında, Danov facinm 
esrarının uyandırdığı merak görUl
memiş bir dereceyi bulmu. tu. 

Artık bUtUn gazeteler bu işle, 
Me%°'11 olmıya b,ı.c;lam slardı. tçle.. 
rinden bir çoğu dosyalarından haya. 

M raş (Hususi) - Marq ilk okulları himaye heyetleri V li 

8 y Sabri Çıtağın himayesi altında bir balo vermişler Ye ha 

balo hasılatı ile ( 60) yoksul yavrunun giydirilmesi e imkan 

hasıl olmuştur. 

içerisinde şehrimiz ve çevresine çok 
fazlı. kar duşmüştür. Yağan kaı şe
hirde 37 santim araı:.ındadır. Kaza 
ve birç.ok köy yolları da kapcmmıır 
tır. Yağan fazla karın tesiriyle şe

hirde çok şiddetli oğuklar da hü
küm sürmiye başlamıı,;tır. 

Soğuklar 21 derecedir. Gönder
diğim resim Siva.'ita hüküm süren 
kışı tamamen göstermektedir. 

Kayseride Evkafla Belediye 
ihtilaf atı 

Jrayseri, (Hususi) - Her yerde 
okluğu gibi Kayseride de evkafla be
lediye ve idarei hususiyeye ait ına

halli ihtilifatın hal ve tetkiki için 
vilayetçe bir komisyon t.eı,kil edil
miş bu komisyon uzun zamandan be
ri yaptığı m aisini hitama erdirlllilf 
bütün ihtilaf atı tarafların muvaf a
ka tiyle ınüspet bir şekilde intaç et
miş ve tatbikata geçilmiştir. 

Ay ufukta batmak üzere kızıl bir 
renk almıştı. Bu manzara kendisine 
iki sene evvelki meeut gününü ha. 
tırla.ttı. 

(Evet böyle bir gecede evlea.mi§.. 
tim. Sevgili karıcığım Selma senin
le sarsılmaz bir yuva kurmuştuk. 
Heyhat!.. Bu yuva bir sene sonra 
yıkıldı. Hani ne oldu, nerede- O bnş 

başa verip derdlerimizi anlattığımız 
saatler? O günler bukadar mı süre. 
cekti? Seviyorum Selma, işte itiraf 
ediyorum. Seviyorum hem çılğınca ! 

Bu SJrada bir köşkün açık pen. 
ceresinden enginlerde uçu:ıau bir ka
dın sesi. (Gittin artık seni ben ner
de bulup yalvarayım) şarkısının 

titrek nağmeleri dalgalana dalgala
na derin akisler yaptı. Kendisini ol
duğu yerde mıhladı.. Gözünden ild 
damla yaş aktı. Bu esnada ani ola. 
rak öni.lnde büyük bir karaltı pey. 
da oldu, ve iki kuvvetli elektrik zi
yası gözüme çarptı. Kulaklan çın. 

ladı, yere yuvarlandığını hissetti. 

Feridun geniş bir karyolonm i. 
çinde kendisine geldıği zaman kolu 
ve kafası sanlı idi. Kulak ve başı. 
nın içinde hali. bir uğultu vardı. 
Gözlerini etrafa gezdirdi. Odanm 
mükemmel bir yatak odası olduğu-

Kayak Sporu 
Siva , (il u Uii) - Şehrimize son 

hafta ıçeri"'i ıde yağan fazla kar ka 
yakçıların ) uzunü oldukça guldur-

müş ve onları neşe dolu kefileler 
halinde kayak yerlerine sevlcetmiş
lerdir. 

Sıvasta kayak spora karşı yıldan 
yıla büyük bir alaka hi edilmekte-

dit'. Bilhassa gençlik canlı ve zevkli 

spor toplulutunun etrafında heye
caala toplanmak ve kayaklar 90k 

n•i olarak geç vakitlnt kadar de
vam etmektedir. 

Neşet NAFİZ 

Vall Adapazarında 
İzmit, (Hususi) - Vali Bay Zi

ya Tekeli millhakat gezilerine devam 

etmektedir. Karamürsel, Külçe, ka-
zalarına yaptıkları seyal1atten sonra 
evvelki gün de Adapazarına gitmiş

ler ve tetkikatta bulunarak şehrimi
ze donmüşlerdir. 

nu anladı. Fakat bir tilrlU hakikat 
olduğuna inanamıyordu. Acaba rü
ya mı görilyordu. Bu sırada yavaş
oa kapı açıldı. tçeriye elinde kahve 
altı tepsisi ile bir kadın girdi. Feri. 
dun yatakta doğrulmak istedi. Fa. 
kat odaya giren kadın ani bir ka
rarla ı men tepsiyi bırakarak: 

- Feridun hastasın kalkma. De. 
di. Feridunun gözlerinde bir şimşek 
çaktı. 

- Selma!, Selma!!. 
- Sus Feridun kendini üzme be. 

ilim; Selma. 

- Söye Allah aşkına rüya mı? 
- Hayır rüya değil benim ya. 

tak odamda yatıyorsun. Dinle altı 

ay evvel amcam ğldü. Bu köşkü ba
na bıraktı. Ben de buraya yerleşti~. 
Bu gece yansı uykum kaçb. penre· 

reden seyrediyordum. Bir otobüs bir 
hayalete çarptı ve durmadan geçti 
gitti. Hemen fırladım. Hizmetçi ile 
seni aldık buraytt getirdik. Yoksa 
memnun olmadın mı? 

- Affet Selmacığun. 

- Sen de beni affet bir sarhoşN 
luğun tesırile iki dudak birleşti. 

Saadet yuvası tekrar kuruldu. 

Abidin Kısa.kürek. 

Tefrika Nt\, 29 Çeviren ı R. SAGAY 
letıer hakkında yazılm11 eski maka· 
leleri çı.Jlarıp ilk aahif elerinde net. 
rediyorlardı. 

Da.novu gazete muhbirleri, antl. 
kacılar, meraklı kimseler istili et. 
mişti. B~k kadınlar saklamak 
için canavarın kurbanlarının bulun
duğu yerdeki ağaçlardan dallar ko· 
parmış, kabuklan çıkarmışlardı. 

Bundan b~ka Hamandlar şatonun 
daha bahçelerine kadar mütecessis 
insanlar tarafından takib edilerek 
iz'aç ediliyordu. 

Oliver, muhtelif mecmualara, aL 
lesinin ananelerini yazmak için on 
dört tane teklif almıştı. Gizli odanın 
tek bir resmi için inanılmıyacak de
recede yüksek bir meblağ teklifi, 
Nevyorktan telgrafla gönderilmişti.. 

Svanild ile kardeşi, Lunayı istaa.. 
yonda bekliyorlardı. Genç kadın ge. 
lince, bu hadiseleri kendisine anlat. 
tııar. Karde§i i.c:;tasyon şefi ile konu
ıurken genç kız Lunanın kulağına 
bazı şeyler fısıldadı. 

Mis Bartendale ne söylediğinizi 
biliyorum. Sıhhatım.ın iyi olduğunu 
ve neşeli bulunduğumu anlatıyordu· 
nuz değil mi? Fakat kendisine, bil· 
tiln geceyi kapının önünde geçirdiği. 
nisi de söylediniz mi? 

Luna: 

- Milsyü Hamand, tahkikat nere 
de yapıldı diye sordu. 

- Lover Danovdalci otelde. 
Genç adanı birden yüzünü buru§ 

turarak ilave etti: 

O vakit ben de gürültü patırdı ola-ı Tabiatile, vasim gittikten sonra 
cnktı. Ayrıca, boyle bir hareketuı müdireden, göstermiş oldugum ha
ben ye.eta bir kız için oldukça gü- reketten dolayı mtiken:.mel bir azaı: 
ltinç bir mahiyet o.lacağını da hisset- igittim. Bir mUddet kendimi zaptct· 
tim. tikten hata işlediğimi itir f t;.. 

Bu sebebdon, içımden ateş püs. Wtten sonra, bu şekilde hareket et· 
kUrerek, merdivenlerden indim. Va· tim. 
slme istediği dersi vermeği aklıına - Fakat ne yapayım efendim, 
koymuştum. dedim. Kendisine karşı duydugum 

Konu§IIla odası, geniş bir salon. antipatiyi saklamam do
0

ru mu. B n 
du. Bugün de, btitün koltuklar ve her şeyi doğru söyliyen, saklamı. 
kanapeler dolu idi. Her taraftan ne. yan bir kızım. 
şeli se ler, gülüşmeler, yUk lıyor· 

du. 
tçeriye girince, odadaki birçok 

kimseler bana baknıağa ba9ladı. 

Çoğu sınıf arkad şiarım idi. uta~
sımdan ne yapacağımı şaşırmıştım. 
Vasım ile müdirenin ne tarafta ol 
duğunu aramaga ba ladım. Sıkıntı
dan ter döküyordum. 

Nihayet, ikisıni de bır pencere 
nin kenarında oturmuş konuşur! er. 
gördüm. Yaklaştığımı fru·kcdinc" 
vasim ayağa kalkarak bana oğı· ı 

birkaç adım ttı \'e elim uzattı. 
- Yuziınuzden, eskı tabıatpı•zı 

değiştirdiginizı görüyorum. BunriEln 
da çok viniyonım. Cahıde, d d•. 

Yine eskisi gıbı sakin ve cirlrl 
tavrını muhafaza ediyordu. G 'z' 
ne bakınca, çütlikte hıssetti im m~ 
nevi tesirin altında yine kaldım. B 
na bakım olan mane\i hır kuvvt-t · 
mevcudiyetini kabul mecburiyet in 

de bulunuyordum. 
Dudaklarımın ucu ile ne şekilJ 

cevab vcrdigimi bikn• )'"Um. E'"kı 

si gibi suratsız, vahc:i t 'rımı alnın 

ğa karar verdiğimden bu yolda ylt
rtidüm. Mildiremin bütün gayret..:ne 
rağmen adeta hiç konuşmadım. Ona 
gelince, tavrıma aldırmamıştı bile. 
Suallerine tek kelimelerle cevab ver. 
diğimi görünce, müdireye dönerek 
onunla edebi bahisler üzerinde ko-
nuşmağa başladı müdirenin vasiınlfl 
konuşurken, genç yaşını nazara al. 
mıyarak, adeta hürmetkar bır ta\ ı 
aldığının farkına vardım. Ve yine ~ 
lebeleri ve ailelerinin kendi ine 
zun uzun bakarak fısıldadıklar·ı 

- Sizin bu hıssiniz, magrur bır 
çocuğun gülünç biı· kinınden b a 
şey değil. Sıze evvelden sôylediğım 
soz eri du un eniz e! vruun • ııl 

bey her cihetten teveccühe ve hiır. 
mete layık bir zattır. Bu kulağınıza 
küpe olsun. 

Yanından, ciddi surette mahcup 
yaptıgıma nadim olaıak n) ıldı 

Bundan sonra böyle hareket etme. 
meğe karar verdim. 

Akşam teneffüsünde, arkadaşla
rınım etrafımda toplandıklarını gö. 
rünce şaşırdım. San saçlı ve en fa-z· 
la konuştuğum sınıf arkadaşlaruıı
dan Süheyla: 

- Cahide, Nail beyi tanıdığınızı 
şimdiye kadar bizden ne diye sakla
dınız? dedi. Bir diğeri: 

- Akrabası mısınız? diye sordu 
- Evet, hem yeğenim ve hem de 

vasimdir. Bunları ne diye sonıyor. 
sunuz? 

Süheyla: 
- Fakat öğrenmek için, diye 

güldü. Onun gibi meşhur, onun gibl 
her bakımdan iyi ve kibar bir kimse.. 
nln vasiniz olması için ne tallll bir 
kız iınlasiniz bir bUaeniz-

Gözlerimi açtım. 
- Me§hur bir adam mı! ... Nı 

yapmış! 

Umumi bir hayret bağırma,.ıı 
koptu. 

da gördüm. On dakıka sonra, va~i 
kalkarak bizden izın ıstedı. Ve mı 
nesile kardeşinin g lecek ay beni ·· • 
yaret edeceklerini söyledi. 

- Olur şey değil!. .. Bizimle a. 
laynu ediyorsunuz ... Fakat bu bıze 
gelmez anlıyor musunuz? O dere<'~ 
şaşkın bir halde bakıyordum ki Sü. 
heyla doğru söylediğimin farkına 

\'ardı. 

Diğer arkadaşlarıma donerck· 

- Cahidenin uzaklardan geldıM 
ğini, hiçbir şeyden haberi olmadığı. 
nı unutuyorsunuz galiba, diye iznh 
etti. Fakat nede olsa ne ganp 'a-

- Onlar, ı:ıımdi Bursad dırh• 
dedi. Zannedersem k" nunusani ort 
larına dogru 1 tnnbula gf"lf'c kler 

Ce\'ab vermedım. Halbu n nez 
ket icabı, bu alakalarından dol ' 
kendilerine te ekküı \ hürmetl ı 

mi söylemesini rica etmem lazım 
Fakat yapmadım. 

V a.-;imiıı anne i ile kız karda! i ' 
daha şimdiden kcndilerıni sevmiv 
dum bile. 

uyet, ... Vasiniz çok m~hur ve yük· 
sek bir srunlir .. Köy şarkıları (her
lcesin dınınğında yer almıştır ve 

ıı ~eri (Altın Basak) şöhretini 
rtık ölmez bir hale getirdi. Hatta 

bazı ecnebi edebiyat akademilerintfe 
azn bile .. 

(Devamı var) 

-------
Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, kırıkhk ve bUtUn a§nlannıZI derhal keser 

• - lca~ın:la gUnda 3 kai• allnabll\r. • • 

- Doğru, ben ne akılsLZ adam. 
mışım. Sizi buraya çeken meseleyi 
unutmuştum. 

- Haydi, böyle ümitsiz vaziyet. 
lere düşmemek lazun. Bana yardım 
etmekten başka bir şey düşünmeyi. 
niz. 

- Böyle neşeli olduğum için ken 
dimi muahaze ediyorum. Halbuki 
ortada zavallı Kat ile ne yapacağı· 
nı bilmiyen ni§anhsı Vareu var .... 

Danove adeta bir otomobil ve 
bisiklet meşheri halini almL~tı. Oli
ver otomobilini tenha yollardan ge
çirdi. 

Zabıta, tahkikatın merasimle ol. 
masını arzu etmişti. Meghur ispir. 
tizma mütehassisi MisBartendolun 
mühim ifşaatta bulunacağı Umit e. 
diliyordu. Fakat Luna, bütün sorgu 
müddetini yüzü kapalı bir tekilde 
geçirdi. Genç kadın yüzü sert bir va. 
ziyette duran V arcn'in yanında otur 
muştıı. 

Juri azası, Kat'ın cesedini tet
kik etmişlerdi. tık dinlenen doktor· 
lar, ölüm hadisesini, genç kızın aldı
yaralara. atfettiler. Zavallı, yaşadı.. 

ğı müddetçe, ba§Jndan neler geçtiği. 
ni anlatamamıştı. Yalnız sayıklama. 
sı arasında (o kadar büyük bir p. 
yin) kendisine hücum ettiğini tek· 
rarlamıştı. Yaralan, katilin mahiy&
ti hakkında her hangi bir faraziye 
serdedecck bir bal gösteriyordu 
Doktorlardan biri evvelA, Oliverin 
köpeğinden şüphe etmişti., fakat o
topside, köpeğin midesinde, ölümün. 
den bir müddet evvel yemif olduğu 
bir bisküitten başka bir §eY buluna. 
mamıştı. 

TafsilAt ve §iddeW heyecan duy. 
mak istiyen seyirci ve dinleyici ktit. 
lesinde yaraların tasviri §iddetli ?Jlr 
sarsıntı tevlit etti. 

Svanild, Katı nasıl ke§fettiğinll 
anlattı. Oliver, karanlıkta esraren
giz bir mevcudiyetin cfvarlar.tnda 
bulunduğu hissi üzerinde israr ede. 
rek. hatırhya bildiği şeyleri izah etti. 
J uri azasından birisinin suafüıe 
karşı, köpeğinin genç km sevdiğini 
ve belki de hayvancağızın bu esran 
engiz vücudun yaklaştığını haber 
vermiş olacağını illve etti. 

(Devamı var) 



1 RADYO jSPOR 
Salı= 28/2/989 Y enikapı 
ı2~QP;~ . Orta Okulunda 
12 30 Türk müziği • PL 
13:00 Memleket eaat &Y,an. ... Voleybol Maçları 

jaııa ve meteoroloji haberleri. 
13,10-14 Mü.lik (küçük orkestra Yenikapı orta okulunun voley-

lef: Nacip AIJmı) !bol nıa.çlan mekteb lokatinde öğ-
1 _ Pau1 Bolzner • Sa.Dml:r& retmenleriıl ve talelbelerin ön'flnde 

köytl dansları icra edilmiftir. 
2 _ Beethoven • atoçya ı..n· tlk maç ı A - 1 B aruıBda 

lan yapılml.f ve rakiıblerinden daha 
8 - Ganglberger • Alk Ç8lllan .Uzel ye enerjik bir oyun çıkaran 
' - Gounod - Ave )(aria. ı B liler mat• 11 - 11 '" 11 - 7 
ı - Beece. tıdııci ıtaıyaıı .Wti uumnıtlardır· 
6 - Becce. Birinci ttalyaa si- J(a.abaka bfr90k tstret.men ye 

iti. talebeler tarafından derin bir all-
18,SO Program. ka .aateriı.tek ıeJl'Olunm.Qftm'. 
18,35 Müzik (dam • P~) • BosDn de saat l'f,80 da 1 A -
19,00 Konupı& ('l'lrkip poll 2 A t&J'fllafmUı :rapılacaktır. 

tuı~9,15 TDrk mtlılil (Balk •ual· M~lar )(ahnıad tr~ tıua • 
kisi. Tanburaeı <>sman pWalivan) fından idare edilmektedir • 

Sadi Yaver Atamsnm. iltJraldyle 
19,35 TQrk mUziil cıncesaz fu· 

h, muhayyer) 
20,00 AjaP, metA90fO)oji haber. 

leri ziraat borS&Bl (fiyat) 
' . 
20,15 TUrk mtısili 
Çalanlar: VeciM, Rep.t Erer, 

Ruaen Kam, Cevdet Kozan. ı 
Okuyanlar: Mustafa Çağlar, Me. ı 

lek Toqtis. ; 
BestenifT. ~r-wi. İ 

? - Haşiı· i.r _. • 'J3e8teDiı&r I 
p.."ir. . K.\,IKW .1ı1wbım.mdan. 

a - SaWıad<lilı • Eviç pra • 
G& ,..aarmıs. 

'_ a.p.d Erer . Keman tak· 
ilimi. 

t5 - Acem .,uan p.rkı- Dinle 
aödm ey dllrüba. . 

8 - Nlkogos • Acem apra.n 
evin • Ey çeşmi ahu. 

t _ Artaki • Kttrdili hicukir. 
Clc:min gibi ruhun da gttzel. 

8 - mcaz ıarkı - Ağlamıt gül. 

mtte cefaya. 
9 - .Almıet Rulm • SegAh pr. 

kı - Benim sen misi ey dilber. 
ıo - Seglh saz ...,.w. 
.21,00 Memleket saat ayan. 
21,00 Konugma (Hukuk ilmini 

Jayma kurumu) 
21,15 E)abam, tahvilit, kambiyo 

nukut borsası (fiyat) 
21,80 .Müzik (Radyo oııkestrası: 

118f: Praetorius) 
1 - Fransız Schubert: ttalyaıı 

uwrtth11 
2 - Fr. E. Auber: Fra Diavole 

operasından uvertür. 
3 - G. Verdi: La forza del des. 

ttno operasından uvertür. 
4 - C. Saint . Saens: Le rouet 

d'Omphale, senfonik pir. 
5 - G. Bizet: 1 lncl Arlesienne 

aillti. 
a) Prefüd, Allegro deciso 
b) Miııuetto, Allegro gfocoso. 
e) Adagfetto • d) Carillon 
22,30 Müzik (Operetler· PL) 
23,00KU.zik (Cazbancl • Pi.) 
23,'5-M Son ajana haberleri ft 

1Umld program. 

I~ 
TURAN TIY ATB0811 

Ba aqam 
lffSAN MABUD 3 P. l Tahlo 
~&adi T.& ve arbdq)an 
(Se) atıla re!D8fl, bUyflk varyete 
Çinlilerin hayret vel'ft numaralan 
i Fiyatlarda zam Yoktur. 
:ı Kart p.11&mba tarnıfaden Stlba
ren aündüzleri taleıbe matinui var. 
'1r. Talebeleri toplu getJrecek 61-
ıetmenler birgün &VVel U,atro ma. 
•Clıiy•tine m6ktubla bildirmelm. 

* Jepebqı Dram tumı 
BU AKŞAM 
eaat20,10da 

~lfNA KARENlll 
7PBRD1ı 

* JIALK OPEBB'd 
Buakfamlda 

(PIPJçA) 

8l7lk Operet 1 ,.S. 
)[acar baleti 

~akmdır- (Aft borBll1)] 
J1. Yeaarl 

* ./ CEMAL SAHiR 
Ld~, Da1mkö7, Yedibl .. 

BetDd.t~ 

Biga Aallye mahkemesi bafktt.a. 
betinden No. 

Bigada dava w1dli IDdayet O. 
ner ile Hamdi bey mahallesinden 
Şakir oğlu ŞevJDııiıı pyian tahtı 
tasarrufiaruıda iken bunlardan Hi
dayet önerin açbğı izalei ,Uyu da
.ıası neticesi Biga sulh hukuk mab. 
kemesinin 19/5/938 tarih ft ~ • 
237 numara ilimile satılmak BUre. 

tile filyuunun izalesine karar veri· 
len . 

ı - Hamdi ·bey mahallesinde 
sağı ve arkası filorinalı Nazif oğlu 
bacı ve solu mukaddema Hasan <>i
lu Ali ve bu gün Ahmet oğlu HUse
yin ve öntt yol ile çevrili 50 Ura kıy
meti muhammeneli bir ev. 

2 - Biganın Mumcu kuyusu 
mevkHnde gündoğdusu .Mehmet of. 
Salih ve poyrazı yol ve batısı boca 
oğlu Hasan ve loblesf Çömlekçi hacı 
Halil oğlu Hasan ile çevrili ve 50 lira 
kıymeti muhammineli 919 metre mu 
rabbaı bir bağ açık arttırmaya ko
nulmuş ve tanzim olunan prtname. 
81 dahi bu gfindeD itibaren OD gün 

·milddetle herkesin görebileceği bir 
şekilde mahkeme kaleminde açık 
bulundurulmaktadır. Kıymeti mu· 
hammenelerinin yüzde yet.mi§ beşi. 
ni bulduğu surette 30/3/939 perşen:ı 
be günü saat H de Biga mahkeme 
kaleminde ihalesi yapılacaktır. Mu· 
ayyen saatta muhammen kıyme.ti. 
llflf Yftide j'8tiitfı beşlni bolamadıfı 
surette en çok arttıranın taahhüdü 
be.ki kalınak ttzere arttırma on beş 
gün ~aha temdit edilmek suretile 
14:/4/939 cuma gilnU saat 14 de i. 
halei katiyesi yine mahkeme kale· 
minde icra olunacaktır. Arttırma. 
bedeli peşindir. Arttırmaya iştirak 
etmek istlyenler muhammen kıy
metlerinin yüzde yedi buçuğu nis. 
betinde pey paras1 veya miDI bir 
bankanın teminat mektubunu getir
meleri icap eder. Müterakim yergi 
ve tenvirat ve tanzifat ve vakıf 
borçları millk sahiplerine ait olup 
ihale bedelinden düşilrttltir. 20M nu. 
maralı kanunun 126 mcı maddesine 
tnfikan .haklan tapu sicilli ile sa· 
bit olmıyan ipotekli aJacakhlarla di. 
ğer alikalılann ve irtifak hakin sa
hiplerinin bu haklarını ve fais ve 
murafa dair olan iddia ve itiraz. 
1anru ilin tarihinden itibaren 20 
gttn içinde evrakı müsbitelerile baş
kitabete bildirmeleri Jizımdır. 

Aksi takdirde hakları tapu si. 
cilli ile sabit ohnıyanlar satış bedelL 
nlD yaplaşmasmdan hariç kalırlar. 
Da.ha faz]a izahat almak istiyenle
rfn dairede bulunan açık arttırma 
prtnamesfnl ve buna mO.teallik dos 
yadaki Ulmı görmeleri ve talip olan. 
larm da mahkeme bapltibi Rihı· 
tem Kartıya mUracaatlan lüzumu 
llln olunur. 

Befiktat Salh icra Memurlu
fundanı 

Bir alacatın teınhıf ~ haef z 
altına alman bfr adet a)'akh Sfn
ger maktnea! htanbul Sandal Be
desteninde 7-S-939 tarlhia te
ıadttf eden salı gilnU saat on ~n 
on befe tadar açık arttırma aure
&f71e paraya çevrilecektir. Mah
~us 8f1I& ıauhuunin tıJmetl yftz
de 7etmJt beflnl t>ulmMlıiı takdJr.. 
de 14 a 939 tarllıhıe tewlClf 
eden salı dn8 yine ayni yerde sa
at on flçten on b8f8 kadar ikinci 
arttırması yapılaca.ktır.. Alıeıla -
nn vergiler kendilerine aid olmak 
üzere ayni gün ve saatte Sandal 
Bedesteninde bulundurulacak me
muruna müracaatları ilin olunur. 

(16419). 

T••llA8AB-

inhisarlar lJ. Müdürlüğünden : 
Cinai 

40 lık Çivi 15-50 m/m. 
Kadranlı otoma.tik 
baskül 
.Kilot panta.Jon 
Kak et • 
Kaput 
Çizme kösele 

Miktan Muham- Muv&kkat T. Eksiltme 
men B. 
Lira K. 

2000 kilo 875 -

1 adet 
12 takım 
12 " 
11 M 
11 111 

'100 -

"8-

Lira. K.Saat 

18 11 14 

il 10 16 

•ı 9611.80 

I - Yu.kanda oiu V-1 miktarı yazılı "8" kalem malzeme tartname 
" mevcut numuneleri mucibince &7f1 ayrı eksiltmeye konmuftur. 

ll - Muhammn bedelleriyle muvıa.klcat t:ıeminatlan hisalannda 
ı61terfhDiftir. 

m - Eksiltme 1 ~919 tarihine raatlıyan Cuma güntl hizalann
da yazılı saatlerde Kabataşta kAin levUllll ve mflbayaat tıı.besindeki 
.ımı komisyonunda 1apılaeaktır. 

iV - Şartnameler Jıer gf1n 8Öllil geçe• fUbeden parasız olvak 
alma:bilecefi gibi ntlmuneler de görülebilir. 

İsteklilerin eksiltme için tayin edilen &1ln ve autte % 7 ,5 l'Ü
nnme paralariyle birlikt.. mezkfir komisyona •elmeleri ilin olunur 

(940) ,,. 
1 - İdaremizin ~bahçe fabrikası için ~artnameıi mucibince 1a

tın alınacak (1) adet devvar ve 19yyar elektrikli iskele vinci 17-1-989 
tıa.ribinde ihale edilemediğinden )'eniden kapalı zarf uauliyle eksilt
meye konmuftur. 

RESMi TEBLİG 
iktisat Vek3fetJ lı Dairesi Reisfllinden : 

.... 
it kanununun 81 inci maddesi mucilbince, ifinden herhangi 

IRl!'etle çıkan veya çıkarılan işçiye, işveren tarafından, yalnız işin n 
vtnl, mahi)'M ve müddatini gösteren bir iahadetname verilmesi i 
betmektedir. Bu şahadetnameye, ancak ifçi, tarafından taleb edild 
li takdi~, kendiainin hal ve hareketiyle v•lıfDl&Bmın ne yolda old 
f1a da aynca yazılabilir. 

Kanun.un yukarıda emrettıti tekilde ifçi:ye 'ahadetname verm 
m6k v~ya tahıadetnameyi ~ hakkında doğru olmıyan yazılar y 
mak, ı, kan1.nunun 108 inci maddesinin 18 Oncü fıkrua maıcJbince 
sayı müstelzim bulundutundan, bllQmum ifverenler tarafından kana 
nl .. rtlara ay~n olaN.k verilecek f&hadetaamenia 6meli ,..atıya 

clercolunmtlflwı 

iŞÇi ŞAHADETNAMF.SI 

ı,verenin tiearet sicilinde 
b7ıth olaıı ıuıvan n adrell & 

İf9inin adı ve soyaGı: 

Dotum yeri ve tarihi ı 

İfçililc numarası: 

Yaptığı ilşin nev'i ve mahiyeti r 

FOTOGRAF 

Yukarıda hüvi!eti yazılı ve fotoğrafı yapışık • • • • • a 
tarihind&n taıihine kadar milessesemizde çal 

tını gösterir tahadetnamedir. 
'/ /19 

• • • 1 • • • • 1 1 1 • • • • 
n - .Muhammen bedeli lif ı.tanbul .. lS.000" lira ... muvakkat • 

teminatı "975" liradır. • 
• • 
• 

1 • 
• • 

• • • • 
• • 1 

it • • • • 
• • 1 • • • (1) 

m - Eksiltme 31--3-989 t.arihine rastlıyan cuma gttnf1 saat 
115.SO da Kab&tqta Levazım ve mflbayaat ,abesindeki alım komisyo
nunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler paruıs olara.k hergUn tözü ge~en fUbeden alı
nabilir. 

V - Eksiltmeye ifti!l&k etmek istiyen firmaların mufassal fenni 
teklifleriyle 'beraber kat.aloklannı, kaldırma indirme ve fren tıertiba· 
tım açık olarak gösteren resimlerini, birinci 11nıf bir firma olduk
larını gösterir evrakın ihale tarihinden en ıaz (7) gün evveline kadar 
İnhisarlar umum müdürlüğil müskirat fabrikalar şubesine vermeleri 
ve tekliflerinin kabulflnfi mutazammın vesika almaları lbımdır. Ak.si 
takdirde eksiltmeye istiaal edemezler. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu, kanun! vesaik ile 5 nci madde
de yazılı eksiltmP.ye işti11aJc vesikası ve yüzde 7,5 güvenme parası 

makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı 
zarflann eksiltme günü en geç saat 14.80 a kadar mezkur komisyon 
'başkanhfına makbuz mukabilinde yermeleri lazımdır. "984" ,,. 

Muhammen 8. o/o 7,5 Muv T. 
Cinai: Miktarı Lira K. Lira Kr. Şekli 

Ebiltme 
Saati 

Prinç etiket 
İçki satış 
.kasası 

81700 adet 400 - 30 - Açık eksiltme 
2900 " 8700 - 435 - kapalı zarf 

Filit 4000 Kg. 2800 - 210 - Açık eksiltme 
Sine.k kağıdı 150000 adet 1500 - 112 50 
fyf efns 

Filit tulumbası 
Yapışkan mRCunu 

146 " 146 - 10 95 
175 Kg. 245 - 18 87 

,, ,, 

.. " .. ,, 

14 
14,80 

15 
15.80 

16 
16,15 

I - Şartnameleri mucibince yukanda cins ve miktarı yazılı 6 
kalem malzeme hizalarında gösterilen usullerle. satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedelleriyle muva-kkat teminatları hizalarında 
g&rterilmiştir. 

III - Eksiltme 15-3-939 tarihine r.aıtlıyan ~şamba günü hizala
nnda yazılı saatlerde Kabataşta levazmı ve mübayaa.t şubesindeki 
alan ıkombyonunda yapılacaktır. Sinek klfıdı için bir hafta evvel 
numune verilmek lAzımdır. 

IV - Şartnameler bergttn ıözü treÇeıı tubeden parasız olarak ah
aabWr. 

V ._ Açık eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin yüzde '1.& a11ven
lff pa.ralariyle birlikte eksiltme için tayin edilen gün ve uatt. komfa
yom ,.eJmeleri ve kapalı zarf ebiltmesine iştirak etmek istiyenlerin de 
mühürlü teklif mektubunu kanunt vesaik ile yüzde 7·,& güvenme parası 
makbuz vey~ banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarf
ları eksiltme günü en geç saat 18,80 a lcadar mezkftr komisyon bq-
kanlığına makıbuz muka:bilinde vermeleri ilin olnnur. "1102" 

Cinai• 

IAstik Çizme uzun 
Ye kısa konçlu. 

* Miktan: 

127 çift 

o/o 7,1 
Muhammen B. Muv. T. 
Lira K. Ura K. 

745.- 65 87 

Balıkçı muşambası kıu. 150 \/det 906.
caket, muşamba ve 

67 98 

pantalon. 
Bahariye Bakırr.evf 

Saati 

14.30 

16 

El&ktrik tesi9atı ifi. 821.58 24 11 1&,30 
1 - Cinsleriyle muhammen bedelleri ve muvakat teminat miktarla

rı yukarıda yazılı malzeme ve it ayrı ayrı -eksiltmeye konmu$tlır. 
il - Eksiltme 8 ~939 tarihine rastlı)'81l çarşamba gOnU hiza

larında gösterilen saatlerde Kabata,ta levazım ve mfibayaat fUbesfn
deki alım komisyonunda yapılacaktır. 

ill - Şartname ve keşifnameler her gtın sözU a-eçen 9ubeden pa
raaıs olarak alınabileceği l'fbi namunler de l'Grt'llehilir. 

IV - İsteklilerin muayyen sün ve saatte bnıınt veaaik ile birlikte 
mezktlr iomiayona gelmeleri ve pame tı. mUpimbalar için nttmune I'• 
tfrmeleri Ulu olunur. (1088) 

• 
M......._ 8. 'fGJ 7• mavü. Tem. Ebi1tme 

Clllll Miktarı Ura it. Ura ltr. ŞekH Saati 

Tuz kflf esi 8000 adet 900.- 67 &O 
Yanım söndür- 17 kalem 2387.64 176 81 
me levamm. 

Açık eksiltme 
tr. H 

1i 
16.20 

I - Liste ve şartnameleri mucibince yukarıda eina ve mJktan 7a
•ılı 2 kalem malzeme ayn ayrı eksiltmeye konmuştur. 

ll - Muhammen bedelleri7le muvakkat teminatlan hizalarında 
aösterilmiştir. 

W - FJtafltme 17-8 939 tarihine rastlıynn eumıa günü ):ıiza-

1,veren: • ııin 

""eren veya işveren vekflinfn imza
sı ve varsa işyerinin firma mühür 
veya damguı (2) 

yukıandald imzası tasdik olunur. 
İşveren vekili: . • • nin • (8) 

(1) Buraya, anca.k işçi tarafından taleb olunduğu takdirde kendi· 
&inin çalışmasının ne yolda <>lduğu yazılır ve ftçiye dahi imza ettirilir. 
İ.fc;i tarafından b!Syle bfr talebte bulunulmazsa bur.ası çizgi ile kapab
br ve bir şey yazılmaz. 

(2) İş kanununun 81 inci maddesinin 4 Uncü fıkrası mucibince, 
aylık ücret tutan SO lirayı geçmfyen fşçiJere verilen şahadetnameJer 
her türltt resim ve harçlardan muaf tutulduğuna g!Sre, aylık Ocret tuta
n otuz lirayı geçen lfWllere verilecek ~lıadetnamelere, damga resmi 
kanununun 11 inci maddesinin 48 numaralı bendi mucibince 15 ku
ruşluk pul yapıştırılması lcabetmektedir. 

(8) Bu wdik, işyerinin bulunduğu mahal zabıtası tarafından ya
pılacaktır. 

ŞARK SIGORT A - Dr. IHSAN SAMI 

Anonim Şirketi GONOKOK AŞISI 
latanbul elsoğukluğu Te lhtillttanna ka 

"ŞARK" aiborta Anonim Şirke- ek tesirli ve taze aşıdır. Dlvanyol 
uJtanmahmud torbesl No. ııa 

•tn aJelAde umumi heyeti, 81 .. •••••••ılııııiıımlliıi••
mart 1939 tarihine mflsadlf cuma !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!l!!Iİ 
a1Jnti saat on birde Şirketin Gala
tada, Şark hanında üçüncü ka~ 
ki merkezinde toplanacağından sa
Jln hissedarJanmız toplantıya da -
yet olunur. 

MOZAKERA T RUZNAMESi ı 
1) İdare meclisi ve murakıp ra

porlannın okunmuı. 

1) 1938 hesab sene«ine afd bf. 
linço ve kir ve z~rar bes .. 
hının tasdiki. 

8) Geçen hesaJb devresi içinde 
icrayı vazife eden idare mec. 
lisi üyelerinin ibrası. 

') 1938 senesi kaz.ancına af d tek 
liflerin tetkik ve tasdiki. 

6) 1938 hesab devretii için ida
re meclisi üyelerinin huzur 
haklariyle murakıba verile
cek ücretin tesbiti. 

6) 1939 hesab devresi için idare 

meclisi üyeleriyle murakıbın 
seçilmem. 

7) Şirketle muamele icrası Jna• 
&usunda idare meclisi t'lyele ,. 
rfyle dfrekt!Srlere ıall.hiyet 

Yerilmeaf. 

llatarı Şirketin esu mukavele. 

nameafııfn 29 uncu ve 11 lnel mad
deleri seretınce u.mumt heyet top
lıa.ntıeına lftirak edebilmek için en 
u "80,. Jıfase unedine malik hfs
sedarlann IJllasale veya bilvekAle 
hamil olduklan senetleri toplantı 

tarihinden en az on ırttn evvel Şir
ket veznesine veya İstanbuldald 

Bankalardan birine •ermeleri muk
tezldir. 

lctan meclW 
lstanbul, 24 fQbat 1989 

larında gösterilen satlerde Kabata~ta levazım ve mttbayaat şub · c 
d k

. . esm-
e ı alım komısyonunda yapılacaktır. 

IV - Llate ve şartnameler her eün llÖzU geçen ,ubeden paramz o
larak alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak edecekler tayia edileıı •ilıı ve saatlerde ~ 
7,15 güvenme paralariyle birlikte mez.kür komisyona ıelmeleri illıa 
olunur. (1811) • 

* Miktanı VahL ...._. fJO 7,1 temL 
Muh. B. n.tan taab Elrailtme 
Lira K. u... it. Ura it. Şekli .... 

Gaz y.ağı 
Göz taşı 

16000 Kr. 147 80 1168.- 177.- A~ü: ek. 14 
18200 " 16'1 8003.- 2215.22 .. 115 

Göz taşı serpme maki
nesi "Vermeral marka" 
KftkUrt için serpme 
makiııesf "Superba veya 
VezUv mar.ka" 

110 adet; 11 1660.- 123.71 ,, 15,88 

164 ,. U60.- 11'1.- n 16 

I - Şartnameleri mueibln~ JUkanda )"&zı.lı 4 kalem ma1Jıeme arn 
ayrı açık eksiltmeye konmUftur •• 

11- 111llıammen l>edelleri1le muvabt trMdutlan IPsalamıda 
&'öaterilmiftir. 

fil - Eksiltme 13-8-989 tarihine 1'Utb7an pazar:teal rttntt hiza
lannda yazılı aaatlerde Kaba.tafta k&ba fQbemJafa &hm to-ı .... 08 da 
yapılacaktır. -3 un 

. ~ - Şartnameler her &'dn &GzU geçen tuhedeıı paraaız olarak-... _ 
nabılır. ...,.. 

. V - İsteklfl~rin e~i.ıtme için tayın edilen 8'1ln \'& satte ylzde '1. 
a-üvenme paralarıyle bırlikte mezk6r komiayonıa. eelıne1eri uan olunur. 

'-'lİ@'' 



En büyük sergılerde 18 
diploma 48 madalya 

kazanmı~br. 
Boyle güzel difler yalnız 

RADYOLİN 
•
1 kullananların 
• elifi eridir 

_.._ ______ _. • Diş Tabipleri Diyor ki: 
c oı,ıerin ve •izın sıhhatı 

sabah, 6ğle ve akşam h{ t yemekten aonra diıleri 
temizlemekle kabildir » 

"Hastam Son Derece 
Mustarib İdi,, 

Ra, tabakıcısı, birkaç aiin zarfında siyatf ki 
defetti. Hastabak~ı Bayan M. Yazıyor: 

Hastaya bakmak özeN davet edilmiştim. 
Hastanın muztarip bulunduğu SIYATIK•e 
karşı su hanyolariyle tedavi edilmesinden do

~İATİK ! DEfiHAL DH'COİLİR!! layı kuvvetli bir soğuk algınlığına yakalan-
mış, daima yanımda bulundurduğum sizin kıy. 

metli ALLCOOCK yakısını tatbik ettim. Ağ
rıları silkOn bulmuş ve bir giln sonra zail olmuştur. 

Siyatikten muztarib i!eniz müz'1ç sancılarından kurtulursunuz. De
likli ALLCOOCK yakısım tatbik ettiA-inizde, hemen !ıhhi bir sıcaklıA'm 
OTOMATİK BİR MASA1 gibi nğr.ıyan yerin etrafına )·ayıldığı ve ağrı
ları defettiğini hissedeceksiniz. Delikli ALLCOOCK yah~ı.ıaıda:JAtta yor
gun .asaba tam bir sukiin ve ağrıyan mahalle yeni kanın cevelAnını te
min eder. 

Delitli Allcoock Yakısı Fi~tı 27 1/2 kuruştur 

BILINIZKI: 
Et ve sebzelerin iyice pişmemesinden, :meyvalann güzelce yı

kanmamasından, içilen suların temiz ve saf olmamasından ha
sıl olan solucan dediğimiz bar~ak kurdları en muzır hayvanlar
dır. Bunlar ince lbarsağm iç zarına yapışarak ve kan 
yetişir ve ürerler. Ekseriyetle çocuklarda bulunur. 

Halsizlik, kansızhık. bazım ızlık, karın ağrıları, kann şişme
leri, burun, makat kaşınması, ishal oburluk, baş dönmesi, salya 
akma ı, sar'aya benzer sinir halleri, gece korkuları. görmede, 
işitmede bozukluk hep bu kurdJ.ann tesiridir. 

~METSOLUCANB~KÜVltİ 
Bu kurdların en birinci devasıdır. Büyük ve küçüklere emni

yetle ve itimadla verilir. Her çocuk seve seve yer. Çocuklannı
za ı.ıenede :>irkaç d~fa ihtiyaten veriniız. Aile doktorunuza 
danışınız. 

DfKKA T: Kullandıktan yirmi dört saat ıt0nra aolucanlar düş
mezse çocuğunuzda solucan olma<lıima itimad ediniz. Sıhhat 

Vekaletinin resmi müsaadeeini haizdir. Tarzı istimali kutula-
rın içinde yazılıdır. . 

Kullanlf tarzı: Bir biskilvit çizgi ile b~ müsavi kısma ayrıl
mıştır. Büyükler: Gece yatarken iki kutu bisküvi, çocuklar: 
10 - lö yaşına kadar bir kutu, 10 yaşından aşatı çocuklara her 
ya., için gece yatarken bir çizgi bfskUvit verilir. 

Fiatı her eczanede 20 kuruştur. (iSMET) ismine dikkat. 

NAFIA VEKALETi 

İstanbul Elektrik İşleri Umum Müdürlülünden : 
l - Asağıdaki işler ayrı ayrı eksiltmeye konmWJtur. 

Muhammen Muvakkat 

bedel Teminat Eksiltmenin 

ı,, Lira Lira Tarihi Şekli 

Transformatör yağı 'kurut- 2500 l87,50 10.S.89 cuma açık eksilt . 
.ma cihazı. 

Bir senelik pik 

dökilm işi. 

8000 600,00 9.8.89 perşembe kapalı 

zarf 

2 - Ebiltme Metro han hinıwnın 8 ıncı iatında toplanacak 
elan arttırma eksiltme komisyonunda yukarıda yazılı günlerde saat 15 

de yapılacaktır. Pik döküme aid teklif rnektuplannın eksiltm&den 

bir saat evvel komisyona verilmi' olması lbımdır. 

3 - Bu i~lere aid şartnameler parasız olarak levazım mildlirlU. 
tünden alınabilir. 

4 - İ!tenilen vesikaların nelerden ibaret olduğu fartnamelırdı 
yazılı<.lır. (1175) ., 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Eaaa No. Yeri Kıymeti Nevi: Meaahuu Depozitosu 

C. 28 Beyoğlu Teşviklye T. L. Apartman 241.50 AP T.L. 2500.-
Hacı Mansur 12500.-

eokak es.ki 36, yent 

98 Numara. 

Adres ve tafsilatı yukarıda yazılı apartman kapalı zarf usuliyle 

ilk! pe~n olmak üzere dört taksitle ve )'1lzde 8 1/ 2 faize tabi olmak 
f&rliyle arttırmaya konulmuştur. 

İhale 8-8--939 çarşamba gUnü saat on bfrdedi.r. 

İsteklilerin şubemize müracaatla tafsilat almaları ve bir lira mu

kabilinde birer şaı-tıinme edinmeler ve şartnamede yazılı hükümler da

iresinde teklif mektuula.rını Q :&l!!I saat ona kadar şubemize , ermele
r. (1104); 

1'&NIJA8AR 28 ŞUBAT 1939 

T. L. 
' Bildiren fiatlar lstanbulda teslim 

içindir. Taşra için bu fiata ufak 
bir fark ilave edilir. 

10 Ura Pe~ın 

Taksitli satış yalnız Merkez, Şu
be ve acentalarımız tarafından ya
pılır. Şube veya acentamız bulun
madığı yerlerde satış -hususi iskon. 
to ile yalnız peşin....Y.!.P-•lır. Sakiye: 6 •ylık taksiti• 

'nın yeni ot~meti~ buluşlu ahizJleri her müşkülü bir çırpıda halletti. 
RCA 'nın piyasaya yeni çıkardığı ahizeler radyoculuğun ıaşılacak icatlarından biridir. 
Bir havadisi dakikasında arayan, bir programı zamanında kollayan radyo amatörünün istediği istasyonu bulmak için 
ne kadar titizlendiği malumdur. 
Şimdiye kadar bir düğmeye baımaklı arıu edilen istasyonu bufabilen makineler ic;in 250 lirayı gözden çıkarmak la
zımdı. 
Bugün RCA'nrn her keseye efveriıli ve beı otomatik düğmeli yeni ahizeler.i piyasaya çıkt•. Bu makineler ftatı ve mü. 
kemmeliyeti itibarile meraklıları hakikaten ıaıırtlyor. 
95 modeli beı limbaft uzun ve orta dalgalarde otomatik buluşlu yeni RCA'far kaç lirayadır biliyor musunuz? 

VERESiYE: 
7 O. - Liraya 

Yeni senenin " ucw fiatlı " yegane otomatik makinalarını dinlemek ve fevko· 
ladeliğini anlamak üzere hemen koıurn.az. 
Sonra gec; kalırsınız. 
Çünkü 95 modeli otomatik RCA'lar kaprıılıyor. 

İstanbul Belediyesi İlanları 
............................ -........... ... 

Bir metre.inin 
Muhammen 

• Ada No. Bedeli 

Aksaray yangın yerinde 
955/8 harita numaralı ar
aanın arkasında yüssilz arsa. 
Cihangir Ylf.ngın yerinde 
Firuzağa mahallesinde Ter. 
Jikçi sokağında 538 ve 
426/ 1 harita numaralı arsa
lar arasında 15 salltim yüzlü. 

24 

Lira K. 

8 00 

19 

Sahası tik teminat 
M. S. Murabbaı Lira K. 

216,00 -
129 60 

1,60 1 13 
Yukanda semti, mahalle ve sokağı, numarası, sahası ve muham

men kıymetleri y.a.zılı bulunan yerler satılmak üzere, ayrı ayrı açık 1 

arttırmaya konulmuştur. Şartnameleri levazım müdürlüğünde gö 
rQlebilir. 

İsteklil&r hizalannda gösterilen ilk teminat makbuz veya mek
tubiyle !beraber 14-8-989 sah günü saat 14,30 da Daimi Encü-
mende bulunmalıdırlar. (B.) (1276) 

' * ltlaiye efradı için Hizumu olan ve beherine 770 kuruş b del tah-

flOU~L~ 
BiRADERLER 
1 S TAN BUL· ANKA AA• t Z.M 1 A 

, SÜMER BANK ____ .., 

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

Kayseri bez fabrikası malı 12 No. Paketi 415 kurut 
16 » » 4 ~0 .. 

Nazilli basma fabrikası " 24 » • 580 • 
Ereğli bez fabrikası ,, 24 ,. • S80 • 

Yalnız Ereğli bez Fabrikasında: 
10 Balyalık siparişler için • 
15 
25 
50 

" 
., 

" 
" " " ,, ,, '' 

Fiatlar1a fabrikada teslim 9artiyle aatılmaktad .... 

575 

570 

565 

560 

iplik müatehlilderinin yukarda yazılı fabrikalara sönderecek-

leri bedelleri mukabilinde ihtiyaçları niabetinde İplik aiparİfİ 

verebilecekleri ve 24 numuAdarı ince ve muhtelif, maluatlara 

yarayabilecek p~muk ipliği müatehliklerinin de ihtiyaçtarmı yine 
aynı f&rtlarla yalnız Ereğli fabrıkaınna aiparİf edebilecekleri ilan 

min edilen 75 tane battaniye açık eksiltmeye konulmu tıır. Battani
yenin nilmunesiyle şartname i levazım müdiırliigv lindl' gorulebılir. 
L ~~U~ 
~tekiller 2490 numaralık nunda yaztlıve~ka\e43 lira 31 l·uıu luk ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~ 
ilkhmin~ma~uz ~ya mek~hlylc b~abR 13-3 939 pız ei~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~s~ 
günü ant 14 Quçuk•a Daimi Encümende lıulunmalıdırlar. (B.) 1 Sahibi: c\hmet Cem:ı leddin S A R A Ç O C L U 

1 / (1236) Jılefrİyat müdürü: Macit ÇETiN Baaıldıiı yer Matbaai Ebüzzi7a 


