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CJ riyetin Üılünden büyük bir 
da ua. kalktı. Harp d ha hatlama-

n, dk harp h · 
nı 1 •a ncaıne en uzak 

c.-rn eketl b ·ı ket" r ı e, yaklatan fela-
1 ın sıkıntılarını hiaaetmeğe bat

Çek Başvekili hazin bir nutuk söyledi. Eğlence yer
leri kapandı. Leh _ Çek hududunda hadiseler oldu 

anııtl rdL H 
det d rp çıkaa ve bir müd-

vanı ela "d" •. 
laca~ • e ı ı •tın ne renk a-
lirdigı ;undiden t hmin cdilebi
cak • t ~rup nın öb ginde çıka-' 

d tın bulunduğu yere inhiaar 
ernern · d eaı e zııruri idi y· · ned h . .. · ırmı 

lukla n b. rı dunyanın çektiği zor-
ra ır de yeni .. h" b" 

urnunı· h . ve mut •t ır 
1 arbın t h · 1 • b ti · . . rıp crı ve muai-

rı ınzım d" 
Yahf t d . rn c ınce artılı: caki 

evırlcr· · k çin b ~ anın ar nlıkları i-

Prag, 30 (Hususi) - Munihte 
toplanan Dörtler mecli'linin v~dı
ği knrnr Çekoslovnky;ıcla tama -
mile menfi bir tc ir uya ııclırmış "c 
cfkurmmumiyeyi derin bir yei"e <lii 
şürmüştur. Siyasi mahafilde, İıı -
giltcre, Fransa ve İtalya gibi üç lıü 
yük de\•letin Hitl ere boyun iğmek 
mecburiyetini duyarak Çekoslo -
vakyayı feda elliği kanaati \'ardır. 
1\fomlekct bnşlnnbaı;;n ın . tem ve 
yeis içindedir. Bunun alaı ı t i ola-o •ulmak P k t h"" b. . t tk•ı e ıı ır netıce 1 ederdi. rak ıhııı ı~ccc Çeko:.lova\ r.ıJyosu 

.1şte bu ntlntılnıı f I k l" yalnız Munihteki clevlctleriıı kara-
l}esı uzcrirnizde 

1 
• 
1
• c ıdt e ın ra- rını halka bildirmekle iktifa edl' -

sulhü ııı u ururken k . 
d muhafaza için gerç kl f ' re ııeşrıyntını kesmiştir. Hiltiin ~i 
.akfirnne çnlıqan , k 

1 
c en. e: ıırma. tiyatro gilıi eğlcııce yerleri 

lilYas l • \a nr ı, lemkınlı f 1. . • 
. e adamlarınn t kkü .a ıyııl'llcrını tatil etmiş bulun • 

rnuın t eş" · r "e 1 v . c larlıklnrımızı bilclfrm k . mn <ladır. Matem anbean aı·tmak-
ecıbedir. Bunların d c bır tn ve umumilC'şmC'kteclir. 

Parlak urasın a d en n 
... ~ . roıo İngiltere Bnşvck"l" s· -~-»U hnziıı vaziyete bii. bütün bir 
,,C\'ılle Cl ı l ır -ııli: .. t •. •. 

d 
ıamberlnin•in ifa tu·· ıuzu11 ııuztın veren hareket de 

e $11rıhe "-l e gm- B · k·ı s· · · · · l\ı ) o~ ur. n~ \ e ı ırovının 'ndyo ıle bır .mı 
Yet n~tih. müzakercleriııd, nihh- tuk vererek Münih konferansıııııı 

Bu sabah Alman askerlerinin geçecekleri SUdct - Alman 
hududunun manzarası 

r- ' , 
Heryerde l =E ŞARTLARI . 

3 
KURUŞ 

~ 
900 Kr. acncli.ii 2400 K. 
500 Kr. 6 aylığı 1200 K. 
280 Kr. 3 aylıiı 600 K. 

90 Kr. l "Ylıiı 300 K. 
Peıta itti~aiı•a slna•aıi, m••· 
leketler lçln ze. 14, 7.5 ,,. 4 ıı,-•• 

Çanakkaledeki 
Alaylara Sancak. 
Verme· Merasınıi 

Çanakkale (Huıuıi) - Evvelki gün ÇanAkkalede Ordu müfetti
ti Orgeneral Fahrettin Altay tarafından alaylar• aancak verme meraıi
mi yapılmıt ve bu mernaimde Vali, mür.tahkenı mevki komutanı ve 
bütün parti erkanı da hazır bulunmuşlardır. Yukarıdaki reaimde bi
rinci jandarma alayı aaııcağının meraairnle vrildiği gürülmktdir. 

z 
y·eni Kanun er?iy t 
MevkiineBugün Girdi 
Sivil zabıta memurları halk arasına 
karışarak kanuna aykırı hareket 

edenleri tesbit edecekler 
Z 

ı, ısclım g lcb "aldı B k kararlarnıcl. ki Çekoslo\·akyayı fe 
or ulr • T ... · u ço d 

kn da ış 0 <lu. "Corülfıyor ki ııoliti- n cdf'n menfaat dtlşüncelcrine i-
fe 

1 
nya ındn nkJısc.Uınin muzaf- şaret ctmcgj olmuştur. Çeko~lovak 

d"r 0 ması kolay bir mc ele cıe··ı Yn l>u konferans muknrrerntını şid 

d ır. Bunun için muhit kiıfi d gı -
c haz ı erecc

<letle prote to etmektedir. l ldl Çemöerlayn bugun tan•are ile • 
fngiltcrede Sevinç saat 17.40 da Londraya muvnsa-

Londra, 30 (Hususi) - Başve (Sonu 3 üncü aayfada) Pazarlıkaı:ı: ulı! mecburyeti ve pazarlık yaıağı hakkmd ki 3489 nu.. 
marAlı kanun bugünden itibaren tehrimi:ı:dc tatbik ~ilmeye baflnnacak

iktisat Vekilinin Beyanatı 

ır nnmamıştır 
Sabit olan d · - · . 

tehlfk ı· ıger im· şey de en 
e ı, en vıııı· ·ı .. 

le sulh yon h ı~ ı ıtıluflımn bi-
ınasıdır. 1 nllınc imkiin hulun-

l~tc Çcko lovak • 
her gözn ç la me ele inin 

.. arıı·ıc k 
nn koydu~ b • a surette meyda-
kikntin bl~~ i u. gnyet bnsil iki ha. 
bir Progra s~ıkbnl için çok e a 1 
kanaatind nı _çızrncğe kfıfi gclercg-i 

eyız. 

Bugün ta k 
ınL, olaıı l apımıza kadar gel-
latrnış· isekıarp. fclfıkctini nnsıl at. 
kip el"ck' ~aı ın da nyni usulu ta
lay, dhhn müe b~ usuhin daha ko
hi İmdiden e.cııur surette işlcmcsi
beı ihtililfl hnııı·lıynrak mlist. k
ve auk· ı _arı ve tehlikclcı·i ulh 

unu ıhlııJ ctm •d } 
Çaresini bulab"l· . c en ıalletmck 

ı ırız 

Bugün m<'deııi . "h 
tckdrnuıo Ö\•Je . cı anııı iya i 
tir, ki dcvl~tıc IJ1r snfhnyu gelmi~-
rna r nru ıııdn h 

ıı oldugu gib" . er za-
Cek ihtilafları ~ ırndi de çıknbile
rnC'k ihtinıoJ" arp YolilC' hallet. 

" ı artık · ıtınk icap c ı . mnzıyc karı _ 
Znk ve bı"gc ı. Akvrupn muhitine u 

ıııc ü ük -
ra ında, d lıııy 

1111 
ç de, lctler a -

şesiııdc çık•! ·ı ıı nninzc\•i l>ir ko-
t" ' ":.ıı CCC'k 
ısnn ı>dfl cck 1 J>lltırtılnr is-
• r. o Ursa J · 

l o"'tur ı •• btitUn '. • ııç lıir harp 
etmesin. cılınııı nlnkadar 

gskfdeıı ıki k 
keri kuv\ eti . onışu <le\'Jctın a • 
nıcnılekct dc:ıh'J~ıırp ettigi halde 

.. ı ınde ı k • 
Yan nhnli bir h ı er olmı. 
niıı bı"I ı nrı> cereynn ett"·r· c ıemen f k ıgı. nu 111" ınn va 

. znrnanlıu· ırtık eb . rrn zdı. 
nı ti d 1 edıyen geç 

• 1 ıa tnfll -
da 'ukun g lls r E.'Uer ura ın. 
nıcmll'keUn t . . Dcı,muıı bir 

CCU\ÜZ Ve 
rn t kU\VC'tirıı kıı-mrık . . rnuka\c-
hırlcri k l •çııı açık şc. 
b • ne ııı ", çocuk farı -
onıLa l ngmur . bıJc 

d 1 u ıın, zehırli 1 
n gnlıınııa tutnı• k gnz er 

hi edili . . ' 1 nıecl.ıuriycU 
vet rn l oı. llunclnıı lın~kn kn•· 

uvnzcıı . b. , , · -
bir grup ie :il• ıı· clevlcUn yahut 
inzln huk " . eden devl<'tlcrin 
Vtıkl ımıyetıeriııe \ e t f 

rırın imi ıırı Lııııkm e\ -
.ımayı her 

(Sonu 3 Üncü a yfada) 

Hüacyin C hid y ALÇIN 

tır. Kanun kasaplar, balıkçılar, pastırmacılar, aucular, ıütçüler, bakallar, 
meyvacılar, ıeb:r:eciler, yağcılar veaaire gibi ıııda maddesi ıatan yerlerle 
kundur11cılar, terlikçiler, odun ve kömürcüler, manifaturacılar, kum•f sa
tan diier mağazalar ve teıbih ve emıali ııibi etya satan maia:ı:alara f&rV 
dir. 

Belediye Seçimi üNivERsfrE 

Bu g Ü n B ~ ! l ı y o r ~~~~g:İNDE ,.~~~d~~kıı~:.:·~':::~'.;~:"::~:~~'. =~~~·:~,:· ·~::.~.~":; halkm .... 
Bu münasebetle şehir süslenecek, ı tnnbul üııiver:litesi 7 te.,riııiev- sık satıf yapm k mecburiyetinde bulu sına ka11şarok alış\•eri~ ~npmak isli· 

velde merasimle açılacaktır. Bu ıniı nncnktardır. Dün ehrimizin her tara yecek ve paz rlık ız aaıı~a riayet ct-

gecele yİn her taraf donatılacak na ebclle üniversite direktörü Ce - fında hnrarctli bir faaliyet göze çar- miyenleri yakalıy caktır. 
l mil Bilse! lıir nutuk öyliyerek iini- pıyor, bütün mağaza ve dükkanlar Diğer tıırllfl 11 Süınerbank Yerli 
atanbul tehir mecliai İntihabı bu aabah aat ae.ıkizden itibaren ' ' er:sit,.ni11 ge.-en ~·ılki faalivetini an b l k • " 11 .ı .ı etiket hazırlıyorlardı. Mallar pnz.aılnrında ayrıca bir mnlıl. 

av ıyaca tır. Rey •andıkları bo yanmıt, kaza ve nahiyelere tev:ı:ij !atacaktır. d ·ı · · 1 Blıgu"" nden ıt"ıbaren her tarafta b"" k l '- 1 t l c ı mıthr. k d mat urosu • uıu ma11 .-nrnr aşın· 
Muallim a rosu kontrollara ba .. lanacaktır. Pa7arlık-1ııtı" lı"p m· b l"I T nııs,tır. Bu büro bu 11ııbalıtnn itibaren 

" urın,,;c e ı c re. mi dai- r~iııi çıkaracak, rerhıi fr.;timal et- Muallim kadro.su bu ay içinde' lıldıı satı~ y ptığı görülenler :ıo.: bıta 
reler, müc eseler, cliıkkiinlar ve - tig-ine dair dumgn bastır.acaktır .. hüllin mekteplere teutig- edilecektir. f ~iretc geçecek. piyasada eşva fi-. ve belediye ınemurlArınm li\nıim e-
aıre bnyrakluı·la donatılncak, her Bu usule bu sene ilk defa olarak 

1 

Muallimler, ureti kati~·ecie sene i- ·ı b ı d" yatlarını tanz.im edecektir. t f .ı decekleri zabıt varnknhm ı e e e ı-
ara sü lenccektir. Denizde mera. başlnıımıştır. çiııde bir mektepten, başka bir mek (Sonu 3 üncü Hyfada) l . b ye daimi encümenine gönderilerek 
~Jı nyraklarla donatılacaktır. tn Te~rh1icvvelin sekizinci günü lehe nakledilemiycceklcrdir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
tıhnp ·ekiz gün siirecck, her gece akşamı ~andıklar mühürlenecek ve 
·el · d t · H E R S A B A H 

ıır e envırat ynınlacnktır. San- kaldırılacaktır. Ayın onuncu gii-
clık başına gelen herke rey san - nü aksamı şehir meclisi .azaları -----G---. -1 d ğ · eçmış o sun 

1 a attıktan sonra nüfus tezke - belli olmuş bulunacaktır. Yalnız bize değil. Avnıpaya, hat· 
ta bütün dünyaya büyük geçmİf ol. 

YE İSABAH 
Bugünden itibaren Yeni Yazılarla 
Kış Programını Tatbike Başladı 

Kızı~ı Satan Ana Hava hücumuna karsı 
Seı e ıııı en g"uz l · t• • B"" ··k k • 1 e ıç ımaı uyu as erı yazı arımızm 

romam olacaktır. birincisi bu ismi ta~ı naktadır 

Ca~us Lavrensin esran 
Nadir tesadüf edilebilecek he

Firdevsiname 
Edebiyat aleminde bir hadise 

yecanlı bir sergüz~t romanı yaratacak eser 

Ve daha bi k . r ço tanmmı~ ımzaların fıkra, makale ve yazıları 

8 BÜYUK SAHİFE 
EKURUŞTUR ...................................... ._ 

sun! 

Tehlikeyi atlattıl<lan, o korkulu 
dakikalan geçirdik!en sonra eminiı 
ki bütün dünya derin bir: 

- Oh!... Çckmittir. Bu hal ıorı 

posta ile gelen Avrupıı gazetelerin 

den pek iyi anlatılıyor. 

Fransız gazeteleri Parisi terke hı: 

zırlanan halkın ailah altına çağırı1an 

delikanlılann resimleriyle dolu. İngi. 

liz gazeteleri her ihtimale ka11ı gaı 

maakeai takmıt kucağı çocuklu hiı 

anneyi, donanmadaki vazifeleri hP 

tın kOfUf&n gönülü bahriyelileri 

ıösteriyorlnr. Bütün bunlarda bir 
barilrul&dclik yok. Yalnız Londralı 

bebeğin kucağına yaalandığı anll!J • 

nın gaz mıukdi yüzüne korku ve 
hayretle k ntık öyle bir bakışı var 
ki .. Zavallı yavrucuk! .. Daha l>u YA\!· 

ta tayyare bombalara korkusunun 
annesini bir umacıya çevirmesine ta· 
hjt oluyor. Bu ailih yarıtı devam 
ederse istikbalde kim bilir daha nt 

korkulu feyler 2Örecek ?ı. 
A. C. 

Tekirdağlı Hüseyin 
Amerikaya Çağrıldı 

Baş pehlivan Danklofla karşılaştık. 
tan sonra Avrupada uzun bir 

turne yapacak 
G 

enlerde Avrupa şaınpiyonuol:ııı Dan Kolofun şehrimize gele -
eç ·· ı ü - . . t k F k t rck Tckirdaglı Hti ·eyin ve Kara Alıı e .g re .. ecegını ~azmı~ ı . a .a 

Avrupanın bugünkü karışık vazi -yetı bu teması bıraz şuphcye dil -

şiırmiıştür. 

Geçen sene Pari:ste yaptığı gü - biz H üseyiııle gciru, tük. Bize ~unla· 
reşlerlc bütün güre, meraklısı l<'ı·an rı sciyledi: . 
~ızlnrın nazarı dikkatini celbeden "- Daha dun J,ondra~ ~1 b~r 
Başpehlivan Tekirdağlı HUseyiııe, mektup aldım. Bnnn orad~ ıkı mü
lU ınnçlardnn sonra A\·rupnmn muh sıılıakn teklif edilmektcdır. lhıra
clif meşhur şanıpiyoıılarilcıııa \ yap da l>uııKcılofln kın·şılnşlıktan son-

t kı · r a·ı kt ı· ra te riııi:ıaııi ile kı1nunuc\'\ elde 
nası e ı e ı mc e< ır: , · 

Londrnda bulunnr:ıgıın.. Orada 
Bu ciimleden olmak Uzerc geçen 

e ne buruda 6 dakikada yendiği 
Hi ndli Faddal için de kendi ine fo
~iliz organizatörleri teklifler yap -
nrnktaclırlar. 

Bundan l>nşkn Amerikada çık:.n 
{iııg mecmuası da Hilseyiııin Ame
.kaya gideceğini yazmaktadır. Dün 1 

F'açldal ile gtlrcşcceğim. Bunrlan 
ba~ka menec.crim A mıın Ring gı 
zet l.'' indc ııokudumugn göre beni 
.\ınerikaya davt ediyorlarmış. Bu 

teklifi derhal kabul edeceğim. 
Çiınkü şu meşhur Ali Bnlrn ile her 
halı.le karşıla ,mak i liyorum.,, 

' 



.Sayfa: 2 YENi SABAft 

Firdevsiname 
Firdevsinin kız;; .. Ji;-dolu torbayı .B~y~erbeyindeki 

kabul etmiyerek reddetmişti ınfılak kurbanları 
Ya:ıan : RÜREY YA SAL TUIC 

O gün koyu sümbüli bir hava 
Horasan diyarının Tus kasabası 
üzerine matemi örtösilnil çekiyor
du Tusu Me~hede bailayan yılan 
kavt yol üzerinde, haftaların yor
ll'Unlujunıı di dirmek istiyen bir 
at ile bir esterin hafif nal s~leri 
ukırdayordu. l1.a4ında siyah -· -
p~u. ııöisündeki mefin mahfa:ııoa
sile bir Kuıt n onu heybesinin 
önünde ıallana allana takip eden 
bir korucu, hayvanlanıu ikide bir 
ııorluyorlardı. B aılontılı ha a 
içinde Tu~ yalcl .. tıklarının fu
kında bile delillerdi. Ufak bir ba
J'lrı a mca birdenbire kale Jı:ap 

önünde durakladılar. 
Bir ölünün ıoandııka içine si:ıle

nen büyük ruhile rünr&"ahındaki 
feyler arasında, ne esrarenııiz, 

anlaşılmaz lı.arabetler ,·ardır? !.. 
Dar ve kısa ta bu tun etrafını alan 
mütevazi bir kafilenin içinde yüz 
yılın hikaye ve efsanesini nakle
den cenazeyi bu:ndan dolayı Kuıt 
daha uzaktan atından inerek kar
şılanıı.ş idi. Dördeı: adım dört ko
luna ırirerek onu teı;yi elti. Ve 
kimseye bir şey . ornıağa ce,aret 
edeırllyerek cemaatten ayr;ldı. 

Tusun büyük çarşı içindeki va
kıf hanına yerleştikleri zaman; 
kon~anlar, Firdev•inin ölümün
den, hakkındaki dedikodulardan • 
Tusun Gürganh me~hur imamı 

Ebutahirin, bu Mecusiler medda
hııun nama:ıını kıldırmak isteme
diğinden, Sultan Mıohmudun şim
di bunları duymakta ucunu almış 
bulunacağından .. bahsediyol'lar • 
dı. 

Dünkü hadiselerin hiikümlerini 
yeniden tekrar ederken acele etmi 
yelim. Hadiseler aynen mazide kal 
mış, fakat hükümleri birdenbire ge 
çivermişlir ! Guneli :Mahmut bıı 
heccavına karşı içindekini unut
muş; hatta bu hu. usta kendini kö
rükliyeııleri tektir elmiş; Firdev~i
nin otuz senelik emeğine bir tavi
zat göndererek oıııın kalbini al
mak istemişti. 

1 te Kasıt kaç ay evvel bunun 
için Ga:ıneden kal.kmı.,, yollara 
renn olmuştu. Göğ üniin üzerin
de_ (apra~vari ve Ha.mail gibi taşı
dıırı meşm mahfaza içinde ~ehna
nıe beyitlerinin ad di kadar gü
müş ve belki de altın para vardı. 
Şimdi bu parayı ne yapacaktı? 

Çok düşünüyor ve sıkılıyordu. 
, İki11ci bir defa daha geri dönerse 
.._ SııJtanın ırazabına uğrıyac-atı mu
' bakkaktı. Firde'V3iniıı evini ve ai-

lesini araştır~k en münasip çare 
ırörünüyordu .. 

Firdevsinin biricik kızı vaı·dı. 
Hayatmda en çok ve en çok onu 

verdi. Doi'dai"n Beze kariyesin
ıieki emlik ve arazL'<i, kızını me
sut etmek husu. undaki müfrit 

Silivride bagcılık 
Ba mıntaka, toprağı ve iklimi iti -

bariyle çok iyi üzüm yetiştrildiği için 
Silivri üzümleri muhtelif piya .. larda 
fazla raibea görmekte, bundan dola 
yı da, her sene yeniden bir çok bağ 
lar tesiı edilmektedir. Yapılan bir he 
oaba göre, aon yılda, Silivride 150 
hektarlık arazinin yeniden bağ hali-
• getirildiği anlaşılmıştır. 

Silivrinir1 , çok yakıda sayılı bir 
bai ırııntalcaaı lıaline ııeleuiii a~ıl
maktadır. 

Makaph yaralandı 
Ka•ımpaşada oturan Nazım is

minde biri evinde siga.ra ağızlıiı
nı tamir ederken elindeki makap 
biJejiııe •planarak yaralanmıştır. 

Y azısaz Hikaye 

&mellereine kafi ırelmemiş Firdev
ai tehname sergüz~tine bu yüz
den ablm,.tı !. 

Bu kadar derin bağlanışına, bu 
iratlar derin iptilasına tairin hak 
vermek için i:u,tla Firdevsinin 
kızı arasında ve kapı aralığında 
&"eçen u muhavereye "zii nalclet
ınemi:ı:e karilerimiz müsaade etsin 
le:rL 

Firdevsinin kı:ıı - Kimsiniz! Ne 
İ.rliyor nuz?. Evet Firdev•inin 
ııradıj:mu kızı benim!.. 

Ka t - Ben Sultan lahmu
clun adamıyım. Ve (Gaznin) den 
celiyorom. Şehriyar, &"eçen mace
ralardan artık büy1ilı: bir tee ·· ı· 
duyma.ğa ba.şlamı., ve babamzın 
&"Önlünü almak i.ınm~ti. Dön 
ikindi zamanı dört koluna girerek 
teşyi ettiğim zat meğerse pederi-

• • 1 
nızmış .... Allah ecir abır versin. 
(Atım torba'1nı uzatarak) : 

- Bunu sizden ba~ka kime tes 
lim edebilirim. ' 

Frrdevsinin kızı - (Altııı tor
basım iterek)- Rica ederim, çeki
liniz ve bu torbayı alıp götürünüz 
ve efendinize deyiniz ki Firdev~i 
ölm~ttir. Fakat onun kızı hala 
yaşıyor!! ?.. 

Kasıt - İyi ya efendiın, sizden 
daha iyi buııa varis mi olabilir?. 

Kız - Ben babamın hicranın. 
dan, izzeti nefsiaden, yuca kalbin 
den ırayri miras bilmiyorum. Fir
devoinin sanatını, şiirini gasbetti
Jer; badi havaya vermek istedi
ler .. Fakat bir ~eri unatıııı kızını 
öyle akçe ile bohça ile •at;n ala
mazlar!!.. 

Kasıt - Aylardanberi bunun 
için diyar diyac dolaşıyorum .. Ge
çen yıl Horasana geldiğim sıralar 
dı. _Babanızın Hicaza &"ittiğini söy
ledıler. Geri döndüm. Bu sefer 
efendimiz beni tekrar yola çıkar
~·: Y_üz elli fersahlık bu mesafeyi 
ıkıncı defadır ki katediyorum. 
Lütfedin; kerem edin!.. • 

Kız - Efendiniz parayı çok se
ver. He~ de mefkılnsinden, şan 
ve şerefınden fazla sever. Geri 
alacaauu - hem nıemnııniyet ile _ 
ü:ı"t ederim. Dal.k.avuklar, tezvir
cıler ne ırilne duruyorlar btt pıua, 
onıaı;ın Sultana ba.bam aleylı.inde 
verdıkleri öğilde mukabil azdı• 
b"l !? • 1 e · · 1• Haydi durmayınız· size 
de belki ikinci bir harcırah ~ıkar ı ! 

Kasıt me,in mahfazayı doldu
nn gümüı, akçeTeri alıp götur!lr
lı.~n duh~eri Yırdevsinin eld ırö
zunden ınci ta.ııeleri boşanıyordu 
Hazreti Muhammede imtisal et: 
miş ve eskidenberi &"elen li , 

"t "b ı:r an a,. 
neye ı tı a etmiş olmasaydı Abül-
kasımı Fird i füphesiz it 
n il ızı-
ın nam e lıakiki nam ve unvam-

nı almış bulunurdu! ı ı.. 

Şçker fııbrikal rı yenisene 

hazırlığına ieçiyorlar 
Alpullu şeker fabrika.ı 9 38 ..,nesi 

istihaalau iflerini ikmal etm.i•tir o· ~ T • 1-

lef ~ker fabrikaları da bugünlerde 
938 senesi İıtihsalitı itlerine nihayet 
vererek yeni •ene hazırlıklarına ha, 
lıyacaldardır. -·-Silivrida arıcılık iaaliyeti 

Silivride bu yıl istihıal edilen bal 
kalite itibariyle gayet iyi olduğır gibi 
ıeçen yılkine nazaran iki mi li kadar 
çoğalmıştır. 

Silivri lr.aza•nda son yıllorda ge
l!İf mikyasta bir baiıcıhlr. hareketi gö 
ze çarpm3.ktadtt. 

Dört yaralıdan hiri daha 
hutahaııede öldü 

4 ~iln evvel Beylerbeyinde 
Mantar fabrikasmda vııkua gelen 
infilak hadi eWıde ağır yaralana
rak Haydarpa~a nümune hastaha
neRine kaldırılan zavallı amele
lerden biri daha dün ölmüştür. 

Yanılı:larının vücudunda açtı
iı derin yaralara. daya.namıyarak 
vefat eden bu amele !uRtafa oğ • 
lu İbrahim i'minde bir gençtir. 

Facia kurbanlarının 6 ya baliğ 
olan saym dün bu yeni kurbanla 
7 ye çıkmıştır. 

Yaralılardan ikisinin daha va
ziyetleri telılikeli görülmektedir. , 

Diğer ta.raftan tedbirsizlik ve 
izingjz havai r ek yapmak yüzün
den vukua gelen bu büyük kazada 
ölenlrin aile•ine ve varalılara fab
rika müdürlüğünün. tazminat ,-er
m~•i i~tenmiştir. 

BELEDİYEQE . 
. . 

Sirkeci tamiratı ayın 
ayın 29 unda bitecek 

Sirkeci Car meydanının açılma fa 

aliyetine sünıtle devam edilmekte -
dir. Car avlueunda yıkılan eski pav

yonlar yerine &jri' ve çıkı~ perunlari 

le hollere ve bilet ıri~elerine ait be. 
ton binanın İnfası da hayli ilerlemi1-
tir. Bu binanın 29 Te~rinievvele ka 
dar ikmali ve Cumhuriyet bayramın· 
da merasimle açılması için çalı,ıJmak 
tadır. 

. C~r binasının karfı tarafından, 
~ımdıki camiio buJunduiu ycde kô
ı:seye yapılacalc olan l'azİno ve arka 
sındaki asri heliJara ait faaliyet baş 
lamL,tır. O civarda yapıalcak olan 

depo ve mağazalara ait inşaat da bu 
günlerde ba~ıyacaktır. 

Bütün intaat önümdeki yaza ka .. 
d~r bitirilecek, Sirkeci meydanı, umu 
mı pa.ık vr lil;ı,~ino tamamen açılın 
olacaktır. 

1

' 

Atatürk köprüsü dubaları 
bugün konuyor 

Atatürk köprüsünün müteharrik 
dubalan hu hafta yerine konacak 
bundan ·· k ' !fonra ast ısmın tesisatı yeri 
ne konmağa ha~lıyacaktır. 

1939 senesi Haziranında kü•ad 
merasiın.i yap1lacak olan k'" ..... .. .. opıunun 
Utıılune: tramvınr ra d'" k •• • -, Y1 Ofeneee • köp 
ruye ınen yolların ;n-atı h .. b l ~ enuz aş-
amamı' o1duiun0an tramvay g .. 

lect>ktir. eçırL 

Çürük araba kalıaadi 
Oıobüı, otomobillerin yıllılt mua

yeneleri, Teşrlnievvelin oRunda b'• • . M ~e 
curır. uayeneye tib"ı la b J o • ara •-
~." .. evvt"lce kontroldan gcçirilmif, 

çorukler kadro haricô b kıl 
• • a ıra RUf, ta_ 

mırlerı alzım gelenler işaret edilrni<t-
ti. Yıllık 1 d ' .. muayene er e muayeneye 
bu yuzden çürük araba çıkarılmamıt· 
hl'. 

Silivri ehli hayvan sergisi 
bugün açılıyor 

İs:anbul vilayetinin bu ~ene açıkta 
oldugu hayvan sergilerinden Silivri
d~k! bugü.n .lstanbul vaH ve belediye 
reısı Muhittın Üstündağ tarafından 
açılacaktırr 

Sergiye i~tanbııldan vali ve davet 

iller otomobillerle ııidecclhn. T rak • 
ya umurni. müfettİfi Ki:zım Dir.ik~ 

Trakya v•lileri Sili?T lr.ırymakamınm 
davetli olarak ser&iye çağırıfmııftır. 

Serııiııia açıL.,ı unasında vaJj lusa 
bir hitabede bulu....,calt. sözü beledi. 
ye reia n:ınviıU Rauf Oemirtafa ı,,. 
rakacaktır. 

Rauf Demirtaf, lstanbul vilayeti • 

Nafıa Vekili 
Ali Cetin Kaya 
Şehri' ize eldi 
Nafıa Vekili Ali Çetin kaya tet 

kik seyahatinden dün !lllbah dön -
mü.,. Vekalete baiilı şehYimizdeki 

lanmıştır. Vekil dün müdür ve ~f
daireler erkanı tarafından karşı • 
!erden muhtelif işler iiurinde iza
hat al~ır. 

Ali Çetinkayanın bilalıara tek
rar diğer bazı viliiyetlere tetkik se 
yahatine çıkması muhtemeldir. 

MAHKEMELERDE . 
' , '- ..:... •A: , 

Y urdumnza izinsiz 
giren İtalyan mahkum 

odu 
935 yılında hudııt harici edilmi• 

olan Abruzessa Anibali ıaminde bi; 
l talyan bu kere mü ... a.le alm...!an 
ınemleketimıize avdet etmi.8 "O"e zalDı
taca yakalana.ıak sulh bin·nci ceza~ 

muhakemesne vcrilmi$ltr. 

A. Anjbali mahalc.e;,,e.le: 
- cBen hariçt• doğdum... fakat 

güzel lstanbulun a,ıloyım... Burası 
benim 2 ine[ vatanımdır... Bu &ü-zel 
toprakları özledim. dayanamadım 

ııeldiml> demi~tir!...' 
A. Aniballinin bu sözlerini dinli. 

yen Reis; bunun müsaade iz ıelm.c!k 
için bir sebep olamıyacaiını 9Ciyledi:k 

tn sonra azalarla müzakereyi müte
akip ma.!nunu 1 ya hapse ve 25 lira 
para ceza!lına ma.hkUm edilmistir. 

A. Aniballi bu cezuını ç:kti.kt«-n 
sonra yine hudut harici edilecektir. 

Melek sminde bir kadının T ahıa
kalede yankesicilik suretiyle 9 lirası
nı a~ıran Siirtli Mehmet nam1nda bir 
sabılcaJı dün sulh 1 inci ceza muha.# 
kem~inde muhakeme olunmus ve 

muhakemseinin m~kufen deva~ına 
karar verilerde tevkif edilmi~tir. 

Bir Baba Çocuğunu ko~armı 
Aksarayda Gureba Hüseyin ma

hallesinde oturan mütekait Bay Mus· 
taEa; tramvaya atladığı için gece ya 
nsı öz oğlunu !okağa atmak iddiaai 

I~ birinci ceza mahkemesine verilm~ 
tır. 

Dün bu husustaki iddianın vaıit oJ 
madığı phitlerin ifade8 jnden anla _ 

fflmı~ da iddia makamı evrakı tet
kik için istenmi,, bu d.ilek kabul ed; 
lerelr. mahkeme başka güne bınkıl • 
mı~tlr. 

IK TISA T. İŞLERİ 

İktisat Vekili 
Şakir kisebir 

Toprak mahsulleri ofisinin ilk 
toplantısına riyaset edecek 
Toprak mahsulleri ofisi umum mü 

dil·ii Hamza. Osman yakında Anka

r ~ideccktiT. Hamra OsmRın ofi

sin merkez teşkilatı lıazırlıklariyle 
meşııul olacaktır. 

Diğf'r taraftan, toprak mahsulleri 
ofisin idare meclisi de seçilmiş ve ilk 

toplantmın lktısat VekiTi Şakir K~s' 
birin riyasetinde Aı1karada yapılma
sı kararlaştınlmı~ır. 

Meclis azaları yakında Ankaraya 
gi<lrceldeTdir. 

nin hayvan ıslahı etrafınd~--gö~termi~ 

oldtıilu faaliyeti, köy kalkınmasınd 

yapılan çalı~ma)arı, bundan ıonr 

köylüye yapılacak yardımları anlat. 
caktrr. 

Kurdele kesildikten sonra scrf(İ gr 

zilecek, derece alan hayvanlara mü 

kifatları dağıtılacaktır. Serginin açıl 
masından sonra Muhttin Ostünd ... 

köylö ile bizzat temM edecek, der~ 
inini. dileklerini dinliyecektir. 

Zorla Güzellik 
Olur mu? 

Bir işık; kendini terk eden 

metresini yaraladı 
Dıln Fatihte bir cinayet olmtJ4 

ırenç bir kadın aşıkı tarafından bı
çakla yaralannuştır: 

Fatihte İskenderpaşa mahalle
sinde Değirmen sokağında 10 •u
ııı.au.lı evde oturan Şükriye, 8 n
nedenberi Mustafa oğlu Halil is • 
minde bir erkekle beraber otur -
maktadır. Son zamanlarda iki çif
tin araları her nedense açılmış ve, 
bir ıriin Şiilaiye evden çıkarak Ba
lili tcrketmiştiı·. Genç kadmı çok 
seven Ir•lil bu ayrılığa tahammül 
etmeğe çalışmışsa da muvaffak o
lamamış ve Şükriyeye müteaddit 
defalar haber göndererek barış • 
malarını leklif etmiştir. Şükriye 

malarıı11 teklif etmiştir. Şükriyeye 
aşıkının bu t~klifine şiddetle mu -
halefet etmiş "onunla asla barış • 
mryacağmı., bildirm~tir. Bekfe • 
mediği bu cevap Halili çok kız -
dırmL~ \'e kendisini !erkeden met
re.-inden intikam alınAiı lı.ar&rlaş
tırmı~tır. Bu karar üzerine dün 
genç kadını l.ıularak evvela tekli.
Cini tekrar etınişLir. Şükriye yine ce 
vabında israr !>dince Halil derhal 
bıçağını çekmiş ve eski metresini 
sol kalça ından vurmuştur. 

Çok kau kaybeden yaralı ka -
dın hastahaneye kaldırılmış; eli 
bıçaklı aşık yakalanarak tahkika
ta başlaıımL~tır. 

·.··· POLİSTE · 
~ ~ · ·. • • • t~4;~ I -· ' .f. 

l ı. TIŞıtlH J~.._ 

MIZAtf 

i• 
- Ootduju:aıız tarihi ,öylerJll 

•İniz ? ı-
- Maalesef iyi hatırhy8Dllf0' 

O vakit çok küçüktüm • • • 

Fıkralar: 
Ç k • ] b" ·· de rıı•"' ~ yagmur u ır g.un .. #' 

rolo11 profe.sörüne tesadüf e 
Hayretle ıorc:Uı: .. 

- Aman Bay Profesör! Bu _lı'"' 
da böyle ~emsiyeıiz .. Parclesiİ'01 

sıl çıktınız)... . ' 

Otelci vaziyetinden aayet erıı'1' 
vap verd.i: .. • ~,,/ 

- Benin1 hesabıma g:or 
hava açık olacaktır. 

" " ı.ıı 
IJ[ırOiluna; gayet hırpani, 

halli bir adarnı ıı:östererelr.: . fi 
- Görüyor musun?.. cle.Iİ- l 

çalı~mauan sen de böyle ol,,..., 
le. 

Oğlu hemen cevap verdi: 

- Arnan babacığım 1 O 
mektebin müdürü. .... 

Bir oton1obil denize uçtu - Ayol bu kadar ısrar1'1 nJi_'.; 
hpanya ,efarethanesine ait ~o Sen bu oyunu tam dört def• tl1' 

för Frıtnsuvanın idaresindeki 370 tin. 1 

numualı otomobil, evvelki gece - tyi ama kocaeJ&ıml. a .. 1' 
Tarabyadan Büyükdereye gelirken valetimle ilk defa gideceiiırı· 
Refeliköy dalyanı ilerisindeki bü . "" "" .1 
yük virnjda ani olarak karşısıııa - Benı karım o kadar fo~ 
çıkan bir arabaya açrpmamalt için ki papuçlarımı bile kendiııi ~k•~ 
manevra yaparken denize uçmuş- - Sokaktan gel.eliğin zaına~ ~ 
tu~. Ş<>för bu esnacfa ~ağ elinden - Hayır akfamları ..,~ııi" 
yaralanmı~tır. mak istediğim zaman. 

Bir kamyon devrildi • "" iıl 
Şoför Hasanın idaresindeki Daima. genç ıı.örünmelc: itV~ 

3781 numaralı kömür yüklü kam _ bayan tablarını ııö.teriyorcl,.. .,ıl 
yon dün Tophaneden geçerken an- - Bu tam Iurk sendik bit 

k 
~ • 

sızın arşısına bir adam çıkmıştır. guz·· d eoer. 9 r 
K ~ - Aman ne 

am:ronu ı şo.örü Hasan, bu a-
damı çiğnememek için hemen ma- ==y=a=p=tı=n=ız=?=·=· ========J 
nevra yapmağa teşebbüs etmişse 
de bu sırada kamyon devrilmiştir. Bu gece 

Neticede şoför Hasanı ile kam-
yonda bulunan Şamil ismindeki bir Nöbetçi EczaneJet' 
al'l'>ele nmhtelif yerlerinden yara • İstanbulclalriler· ~ 
!anmışlardır. Aka.ırayda: (Sarun), .,.- .JI 

Her iki yaralı da Beyoğlu Ha.~ (Sırrı Aıun), Beyazıtta: (J.J; J. 
tahane~ine kaldırılarak tedavi al- Samatyllda: (Erofiloı). f.rtlİ"":J}_ 
ima alınmışlardır. de: (Salih Necati), Eyiipl"' (~ 

Y l k arabası çarptı Betio-), Fenerde: (Hüaanıettiıo):..I' 
Sürucü llakkının idaresindeki .....Uninde: (Nizun), Şehs'I"""' 

2378 numaralı yük arabası Balık- da: (Aaf). Kara11iimriikte}'. , 
pazarı caddesinden geçmekte iken ınaP). Kiiçilkpazarda: (Y°"')• 
Eyüpte oturan Mehmet isminde bi- lorköyiinde: (ffilil}. 
rine çarparak başından yarala _ Beyoğlundakiler: JJ 
m,.tır. İatiklil caddesinde: (Deli,., 

Yaralı Ceuahpaşa hastahanesi- Tepehafında: (Kinyola), 1''.°'I' 
ne kaldırılarak tedavi altına alın . de: (Hiiseyin Hüanii} tstiJıli1 J 
mış araba sürücüsü yaka!.an111Jştır. deoinde: (Limonciyan), p..,-::-fi 

Denizde bulıınan cesedin (Nargileciyan), Betiktarta: (ıv 
h 

. za), ./ 
üvıyeti anhşıldı 

E 
Kadıköy, Boğazirı,' Adal 

vvelki gün akşam üzeri Top • Ier: T .~ 
h:ı.ne civarında dP.nizden bir ceset :f'. 
çıkarılmıştır. • Oskiidarda: (Ömer Ke,...,.)• Jİ 

50 yaşlarında kadar tahmin 
0

_ yerde: (Asaf), Kadıköyde: (s-'ıı/ 
lunan bu cesedin elbisesinin cep.. Osman Huliısi), Büyüluıciad•' 
1 · d b' "k Heybelide: (Halk). 
erıJI e ır mı tar da etirar bu • 
lunmuştur. Dükkinın camlarını silef~ 

Zabıtaca yapılan iahkikatta Tavnkpazarında 15 ııu ~ 
bunun 10 gün evvel köprüden de- dükkanda kunduracı vaıır ~ 
Dize düştüğü görülen tahmil 9 e arkadaşı 1starli dükkiln caııı;,;ı: 
tahliye amelesinden İbrahim oğlu silmelttelerken camın kırı 1~;/ 
Basanın cesedi olduğu a.ıılaşılmış- her ikisi de kınlan canı p~ç ,; 
tır. muhteTif yerlerinden yarııl8~ 

Tabibi adli bay Enver Karan 
tarafında nyapılan muayenesini 
müteakip cesedfo defnine ruhsat 
verilmiştir. 

Görünmez kaza 
Raşit isminde birinin idaresin

deki yük arabasından gümriik anı 
barları önünde sandıklar indiril . 
mekte iken sandıklardan biri ora
dan geçmekte olan Top • 
hanede oturan Hasanın 4 yaşın • 
daki oğlu Necminin üzerine düşc
rak tahkikata ba,!anmıştır. 
R~it ile hamın.al Cevat yakalana . 
~,,ı. tahkikata ba~lnınıştır. 

lardır. 

Aleni T eşekkiif "' 
Sevgi!; zevç kardeşirııiı df" 

babamız Mehmet Rasiın ~ıfil° 
1
• . da jıı 
ın cenaze merasimuı I ,ı' .. 
hazır bulunmak suretiyle . ~ 

. ""k bı·ı-ı>l ... mıze ıştıra ve iz. erı ,,. 
bulunan lTauhterem zev•t• ti' 
ayrı te,eklc.üre te.essüratt"1'ı ~ 
ni olduğundan bu huıu•~ t (1 

terem gazetenİzill ıa:ve.Bfu iri 
delaletini anyifılanmııla 
ederiz. ~ 

E,i, l'uarde,leri, oiılıı .,. 
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Yugoslavya; A vrupanın kendisini 
taklit etmesini istiyor 

Belgrad, 30 (A.A.) - Samuprava gazetesi batmakaleainde Yu
goalavynnın ve Balkan memleketlerinin son günler zarfında etrafların 
d cereyan eden vakal rı sükunetle karşıladıklarını kaydettikten son
ra diyor ki: 

"Balkanlar ilk defa olarak i -
nınld ve Anupanın diğer memle -
ketlerinc!C' ke if n k ri hareketlere 
ah•t olmaktndıı·. ,, 

S.ımupra\'n, Yugo. la\ya hari
ci İ) a elinin clir. \ l't ve mnhar<'tle 
idare eclilcligini knydetikten son
ra imdiki hnlde haklarıııı ve Uıah-ı 

ullerini bilen \ e kuvvetile nüfu
z ına gü, enen Yugosln\ yanın ha -
eli elerin inkişafını ukfınetle tak p 

Rusyada 
Planörle Beynelmilel mesafe 

rekoru kırıldı 
Moskova, 39 (A.A.) - Tas A

jansı bildiriyor: Maruf Sovyet plii
norcüsü Kimelınan ile pilot Savtzof, 
Dniepropetrovsk tayy re meydarun
dnn tayyare ile çekilen bir kifilik pliı 
nörlerlc uçmutılar ve 1200 metre ka
dar yük eklikte tayyareden ayrılarak 
e\•vclden tayin edilen güzergah üze
rındc 300 kilometre mesafe kesmis-
lcrdir. ~ 

ettigini H~ butun A" rupa memleket 
!erinin kc>nd' ini taklid etmesini 
temeıı11i ettiı.-(ni yar.makta H' şoy

le d mekteclir: 

"Eger kader irabı, lıc>rke ın 

fednkurlıktn bulunma ı lazımgelir\ 
<.' gozlc>rim'zi knı ınırak fırtmaya 
atılmndı-·ımızı \e de\letin ha~ati 
menfaatleri, 'e hrn atı mevzabah 
oldugu zaman hareketC' geçtiğimi

huzuru kallıle O) liyC'biliriz.,, 

Japon yada 
Prens Kanaye hariciye nazın 

oldu 

Tokyo, 30 (A.A.) - Prens Ko
noye bu ııabnh imparator tarafından 
kabul edilmıştir. Prens . imparatora 
Cenera) l.:g ki'nin :istifanamesini ver 
miştir. İmparator, Prens Kono-.·e'yi 
Generalin yerine harici:> e ve müstem 
lekat nıız.ırlıklanna tayin etmiı,ıtir. 

Bel rad, 30 (A.A.) - Parliimen 
tolar birliği reisi Kont Carton De
vi rd'ın bugün Bel •rada gelmesi bek 

Bu netice e\veldcn tayin edilen lenmektedir. Mumaıleyh Ba,vekil 
RÜzergfıhta planörler için enternas.. Stoyadinovıç ile iıyan 'e mebusan 
Yona! me fe rckorü tefkil etmekte- meclislerinin reislerini zıya rr:t cd~cek 
dir. 1 tir. 1 

Ş. Karahisarda ıj Tarla. yüzünden ı 
Üç kamyon kar altında kaldı t 

60 yolcu ölümden güçlükle cına ye 
kurtarıldı Siva (l:I u usi) - Sh asın Kaya 

Şarki Karııhis r, 30 (A.A.) _ dibi nahiyesine bağlı ltamlıkoyün-
D · k de feci bir cinayet olmu : tehmct un gece zo.mızın Eğribe1 dağında 
· d' k d admdaki köyHi bir toı>rak me ·elesi ın ıye n ar bu mevsimlerde görül 

ın · 'd_ı ) üzunden kom usu 1 maili oldür-ernıtı \il aetli bir kar fırtınası olmuş 
tur. mü tür. 

etic 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

zamanki gibi ,imdi de emrediyor. 
Sonra, de\ !etler ara ındaki her 
ti.ırhi munase-betler o kadar art 
mıg, muhtelif memleketlerin haya
tı biribirine o kadar girift bir şe
kil almı:-ıtır ki A\ rupanın iki de\·
leti ara ındaki bir harp bütün Av
rupayı \'e o ve ile ile bütun Ame
rikayı nlukad r etmekten geri kal
nuyor. Runun içindir, ki iki mem
lc <et ara ıııda bir harp behemehal 
umumi bir harp şeklini almak ade
ta bir zaruret te kil etmi., tir. 

Harp tekniğinin bu kadar 
ileri gittigi, harbin , umul ve ma
nası bu kadar arttığı ve dehşet 
ke::1bettigi bir dc\·irdc harp artık 
ortadan kalkm,ı k iktıza eder. Bi
n.tcııalc.>yh, ne ~ apıp yapıp harbe 
mani olm ık rnzife ile karşılaşıyo
ruz. Bu, ahhiki bir \'eribC' olduğu 
kadnr hak kı menfaatlerimizin 
cmrıW'gi bır hattı hnr<'kC'ttir. Çün
kü bundan soıır.dd lıarplC'nle ga
lip!C'rin bile peri an olacaklarıııcla 
\'e bclll1 rini doğrultamıyac ıklarııı
da şuphe yoktur. 

Onun için, lıuttln ihrI.ifları 

sulh ~ olilC' tesvh·e etmeğc beheme
hal bir çare .aramak i tira.rıdayız. 
Müııihteki son DoıilPr Konferan
sının mi~ıtli l'n ümibiz zaıınolu

nan buhranlara bile hal yolu bu
lunduğunu bize gıi"tcrmekle btik
bal hakkında. terettüp C'deıı vazi
feyi ifaya azim ve metanetle sarıl
mak icin lıize ce-ı::ıret ve limit Vt>ri-
yor. 

Futuhat \ c tecn\ iız politikaları 
kalktıktan. milli) el prcn ipi ha
kim olduktan sonra tecnnizi harp
lerin de maııa ·ı kalmamıstır. Av
nıpa hakiki mu\ .ızl'nc) i. sulh ve 
. ükuııu bu mill:yet pr<>ıı ıbine da
ha unıiml bir urC'tte hurnıet veri
ayet gösterilmec;i c;aye•: nclc bula
bilir. MillC'ller ara .... ı ihtilflflnrda 
akh.;elim·n galı-bC' ca 1 mao;ını ko
layla;tırmak için ne yapılan ha
zırlıklar bu milliyPl pren,..ibine 
kar~ı lllC'\ rut mantık ız \'C' haksız 

teca' uzleri birer bireı• muslihane, 
uzlasma yollarile, orladan kaldır
mnğa çnlı~mak ·urctile nıkua 

gelmek icap eder. 
Münihteki Dortler Konferan-

Ey · "Yeni ab h .. namına yaııt:ığım Slncla me:;ut b r netice i tih al cdC'n 
gnb'"l tepe ine geçmc:ke olan üç t hk'k . büyük devlet adanılan. o nrn-ıanın 

yolcu kamyonu kar tipisine uu1mu, a !.~atı ) nen bildıriyorum: . başıııclan kalktıktan ;;;oııra. lıiribiı·-
'Ve knrn iı plrınm t K 1 Royde oturmakta ola11 Ah ve 1

9 ır. nmyon arda l . . . . )erinin tuttukları \'e do tane ~ıktık-
bulunan 60 yolcu, tipniin \liddetin _ 

1 
mda.ıl. oglu .. l\leh0?1etdınl nralarıl s~y- )arı ellerini bırakmadan Ccrnev-

..:ıA boJ;u)a k .. 1 k .. en ıgme gore ır ar a mese e:sın-
"" ... n .,, ra o rne uzere "k Ey ı redC' l\lilJC'tlC'I' Cemiyeti masası ba-ribd · nda 

1 
c:n g_ den açık bir vaziyette bulunmakta- . . . 1 rına karakolu turafından cılır u d' . k b ld - .. ımı<ln l<'krar b•rleşmelıılırler. kurtnrılmı t • n.Q t emn vu u u ugu gun. · . 

lht" 1' ır. de köy civarında bulunan harman- ' ' 0
"' Hüs~yin Cahıd YALÇIN 

k kıytr ar iandarmalann sırtırda lıklnki zahirelerinin vanmda bulu- 1-p 1 y k 
k r on getirilmi,Ier Ve bu suretle naıı L mail oglu 1ehm"et akşam ohml azar ık asa 

urt rılmıtlardır. Dağın :ı:irvesinde yor .. 
50 ·ı· o 1 l O aantim kar vardır. Fırtına 
4inın· ... İr. Hava gLineflidir 

ilk k8r 
ca, ortalık k.ar~u·dıktan sonra yata
ğını ererek yorgun vücudunu din
leııdirmek iızer<' u~ k:u. una başlıyor. 
Ali \'C }·anına cürum oı·tağı olarak 

aldığı iki arkadnsı ile birlikte Meh

UIU" ... d • d•d k metle zaman za~aıı keyif etmekte\) uag a ŞI m 1 en ar dirler. Bunun bugunlerde harman-.. "I .. b da yatb,l:rını haber alıyor ve Mehmet ooru mege aşladı tatlı U)kusundn iken Ali ve iki ar-

BurAa {H su t) _ Günlerd _ kadaşı Mehmedi böğründen bıçak
beri devam eden şiddetli yağmurı':::.ı lamak suretile öldünip savuı;;uyor
nıutcakip ha ıl olan oğuklarda Ulu lar. 
dağa kar duşmemi olduğu b ld Sabah le) in cinayet haber alını-

(Baı tıır8fı 1 inci sayf da) 

fktıaat Vekilin in Beyanata 
Ankara, 30 (AA.) - Pazarlık

sız satış :kanunu h kkında lkıısat Ve
kili B. Şalı.:ir Kescbır, muhabirimiı:e 

a\lağıd ki beyanatta bulunmu~tur: 
< - Te\lrİnievveld'"n itiburen pa

zarlıksız satı\! usulü Ankara. latan -
bul, ve İzmirdc evvdce knrarnam~ 
ile tesbit ve ilan olunan maddderin 
perakende satışlarında taıl»katınn 
haşlanıyor. 

(Bnf tarafı 1 inci sayfada) 
lat etmiştir. Bu sırada ta) yare mey 
danı binlerce .nkr\iılayıcı ile dolu 
bulunuyordu. Bay Bemberla)n 
miithi~ bir alkış ile ve tezahtit ile 
kar.,ılanmıştır. 

Kı a lıir nutuk öyliyen İngiliz 
Başvekili 1\1 üııih koııferan ı mu -
karrcratıııı hulasa ederek "tama -
men mil bet bir nuelice alındığını, 
Avrupa sullıiiııun kurtarılmış sulh 
temin edilmiş olduğunu., ~dylemiş 
tir. Halk bilhn n bu 011 havadise 
son derecede e\ inmiş ve Çember
layni çok alkı~lamıştır. 

Bunu müteakip İngiltere kralı 
tarafından kabul edilen Ba~ ,·ekil 
M iinih konferan ı etrafında krala 
maruzatta buluıınıu~hır. Bütün İn
giltere l\I ti nih konforan:sıııın hu i~ 
neticesinden doln.) ı ::H:\ İli\ iç'ııde

dir. 
Fransada Memnuniyet 

Pari., 30 (Hthu ı) - Bay Da
la el) e bu :ık am Pari c \ .lsıl ol -
mus ve hemen lıutun ,C'hir halkı 
tarafıııdnıı k.lr ılanmı tır. Ba. ve
kil halkı tem ir mahiyetinde oyle
digi nutkunda alınan neticenin Av 
rupa sulhünü kurUırdıgını anla -
mış ve kendi. ini harar tle allosla
yaıı halk "Ya:;;aımı 1'ulh ! Ya a ııı 

Daladyc !..., .} a asın Ç<'mberln) ıı !ı, 
di) <' haykn·mısmrdır. Alınan ıetı

ccden umumiyet ililıari~ c bu un 
Fran a m(•mııun ve nwı;rnrclur. 

Rns\·ekil .ıvdct eder etmez r
nC'ı·u I Gamlenll' bir goruı;me y.ıp -
mışlır. 

Musaolini Romada 
]{oma, :.!O (ll uslhİ) - Bn~· 

.Mussoliııi bu ak:ı:rnı Homnda bu -
tün f·ışist erkfuıı \'e halk tarafın -
dan e\ inç \ c tebrik alkı~Jarı ilt> 
karsılanmı tır ... Iuııih muvaffııki

yeti etrafında ha ıl olan umumi 
. eviııç 'c ııe~e\'İ l\I u • ._o linin \Crd "gi 

bir ııutuk daha çok koklcc;tirmiş -
tir. BahthU':l l\li.inih vesile i ile in -
gilt<'l'e ve Fransa lıuklımcUC'ri ıle 
ele anla.nıış olmanın \'cı·cligi mem
nu nij et çok b ti) ul, Hır. 

rordcre J)(•lla s ra gazeli;' ı, 

Çek me ele inin kati uretlc hnl
ledilmiş g<izile lıakılabilccegmi ya 
~ıyor ,.c: 

.'Prag, her tur! u beynelmilel 
)·ardıma oberli) n v1..•da etmek i:.lc 
nlC'z e, itirazda buluıımaıualıdır.,, 

diyor. 
-ı Anlaşmanın Esas ları 

l\rünih, 30 (A.A.) - Re:snıi bir 
mcııbadaıı lıildirilcl'gine göre, bir 
teşriııienc•l ile 7 tc"riıı'cv\'cl ara
sıııda Alman orclu..;u tarafından i"
gal edilecek olan Stidet Alman toı) 
raklarının dört bölge!>i aşağıdaki 
mevkileri ihtiva etmektedir: 

Bir \'C iki tec;riniC'\Telde i ga 1 
edilecek olan birinci bölge: 

Çckoslovakyanın batı cenubu 
hududunda Bohem~ a ormaıılarnıın 
cenup kısmı dahilinde Ye Çeko !o
va kyn ile e ki A vu turya arasın -
daki hudutta Pasc;au \'e Liııziıı 
,imaliııd<'. P.u bölgedeki mühim 

• • 
1 

mevkiler sunlardır: Vallern ve 
Honehhunt' ile bilhas a Moldau 
üzerinde kain diğer mevkiler. 

3 ve 4 teşriniev\elde i,gal edi- H k 
1 lecek olan ikinci bolge: ey e 

Çckoslovakynnın şimal budu -ı "Y<!ni Sabah,, da guzel bir fi-
meselesi 

dundadır. l\1ühim mevkilC'r: Baden 
kir orta.} a atıldı: HuJ uk Turk de

bah, Tesen, Fridlancl, Şonıbiııcle, ııizci i Barbaro un he.}kelinı dik -
Gro enau. Şlukcıınu, Rumburg, mck. Birçok fikfr \e annt adam-

Verııesclorf mı. ları !>u teze muzaheret go terirll'r-
3 - 4 'e 5 teşriııievn•ldc tahlise ken he) keltraş Zeyııel Ak koç şa. 

edilecek olan 3 füıcU bolge: 
lanı dikkat bir noktn n tema ct

B ulıolge, eğPr, Knrlsbad Jua- ti. Dedi ki: 
hunstal, l\lıır'ııbud, Ta au, • •odek, 

"Barbarosun bir heykelinin 
Şodau, F iseı n, Falkenau, Kaaden, dikilmesi, fÜphc yok iti yerinde ve 
Vebe fan lwrg, Gra lıtı:, Fr,uı -

iyi bir harekettir. Yalll'Jz, ben bu
zenc;bad, Aş, Nomazkt. Ho tnu \e nn şimdilik pek taraftar değilim. 
dig~•er s,·E'hirlı>riJ · Negı~r ülkP ini . b" 

Zira heykeli tutncaklar, yane ır ihth·a eden en muhim kı mıdır. 
ecnebi hcykeltraşa sipariş cdecek-6 \e 7 tc rınıt•\ H•lcle iflga~ etli-
ler ve Türk tarihine, Türk deniz -Jecck t 1.rn 4 unctı bolg(•: 
ciliğine a\lına olmıyan bir elden çı Jegerndorf. I'roj leııdal, Fray-
kacak kötü bir eser, hiç olmazsa 

vıılcl.ıu, Olt tcHI, Jnuernig gibi C' - Türk sanatkarlarındaki Barbo.ro
hırlerlc BohC'my ı n do •u ın ali-
hududundndır. 

Yuknrdaki bolgeler ani ma 
mucibince Alnı n ordu u t..ııafın -
dan 1 te,riniC'V\l'Jle 7 le rimevvel 
artı ... mda i g.ıl <'dılecek olaıı kı ım 

]ardır. Anla m rnın 5 inci madde i 
mucibince dıgcr Sudet arazi~iııin 

muk8.ddC'ratıııı plt•b\dt t ıyin ede -
ccktir. 

Çek - Leh Hududunda 
Cicszyn, :10 ( 11 n u i) 1\( ~m-

lcketiıı muhtelif ~ c>rlcriııde bazı 

mühim vnkalar cere.\ an ('tmPkte, 
Çekler·n \' · leh nlelılaı larınııı bir 
takım lrndis<•lc•re yol ııçm ık i le -
diklc>ri gbı ulm<'kteılir. 

Bu ml:'yand t bu gece I.izbicc
dC' lıır ilk meklebııı b •rhnva edil -
digi haber alnıını,tır. Bu mektebin 
muchıru 1 ~h ıılC'\ ht:ırhğı fnliayeli 
le tı rıırımıs buhınmnktndır. Bun -
dan ba _,ka Trzyniec Vidkovice ve 
Kardna<!.tki L·ehli amC'lelere umu 
mİ\ C'tlc \'Ol \'C'rilmi;;;tir. Bunlarııı 

yerıııc d<' Çek amel~lcri nlııınmtıı·.I 
Bu 'üzdeıı \'ıdko\•icde iki amele 
ımrtisi nrasında mü ademe vukua 1 

gclmistir. 15 - 20 k" .. i \'ıtralnnmış -
tır. İ':'e jaııdanna rıudnhcle ede -
rek musademenin önunc geçmi~ -
tir. Ayni zamanda ('ekler Bogmin 

de de buytik demin·oll ın atelye -
)erini tnhriıl <'lm's huhtl'ın ık adır-
Jar. 

Polonyımın Noktai Nazarı 
Yarşirn, SO (A.A.) - Ek pres 

Horanııy gazct si ) azıyor: 
Muııihtc yııpılnn aıılıı. madun 

şu ııç ııeticf' çıkarılab'lir: 

l - Bu kcımproıııi, bntı dev -
letlC'riııdı'ıı zivade Almanya için 
bir muvaffakiyet tP~kil etmekte -
dir. 

2 - .1 unih n•1ln ma nın neti
cesi Ortn A \ ruµ •daki Çckoslo\·ak 
rolunun ortadan kalkma ı olarak 
telakki edılebilir. 

3 - .Mııııih anJn,..ması 'liC Pra
gın pek muhtemel ol r k bunu ta~ 

vip ctmc,.i O\'yctlerin Avnıpada 

çekilmekte olrlu-

su yaratmak idealini kıracaklar.,, 
Hakikaten bazı zihni) etlerde 

yer etmi<ı bulun n bu y nlı<ı tezi 
orlndan ıdlmek 1.ızımdır. Biz Av
rup. dan bilgi alırız, teknik alırız 

ve d ıha bir mhdd •t bizde o !F>\i
~ e~ çıkıncaya knd r almakta 
de\ ım <'tmcli~ iz. Ru çok iyi bir 

se). Hnttfı daha da i1erıje giderek 
onlard ııı snııat bilgi i dC' alırız, al
malı) ız. KIU ikll1 riııi tnııımalı, <' -
hşmn u ullerini o ~renmeliyiz. V<' 

bir murldc>t e c•rlerini rfl' kopye et-
meli~ iz. 

Pııkat bu kad ll' el ıha f ız.a dC'-

ğil... Erzurumda dikilecek he~ kel 
için Turk saııatkirlarınm hnzırla

dıklnrı maketlC'riııi reddederek 
hC'\'kC'li buyuk bir para muknbi -
linclc hir ccııclıi aııntkarn ) aııtır-

maga kalkmak, bu bakımdan sn -
kat bir dü\ üncediı·. Bittabii bu ka
rıır, her şe) den ev' el Turk saıınt

karlnrının he\'C<; ve şevklerini kı

racak bir muhiyC'ttcdir. 

Bir tarihi, kurtulun bir mille -

tin he~ ccanıııı ifade edecek bir 
heykeli. o muhite y lıancı bir sa-

natkarın yaratma ınn inık m yok
tur. Çünkti bir nn ıtk'lrı. ieind 1 ,.a 
şad ığı muhit orta) n çıkarır. Hu i· 
tibarla hariçten gelen bir 'ab.ıncı 

o muhitin (uaıkJ rlıius h :ı 

a la o muhitin mhun nufuz ede -
rek i tcdiğini yar. tanı z. Çin mil
li marşını ııa ıl Amerikalı b'r mu
.zi,..y n vhcude getiremezse. Ne\ -

york hiirriyet abidesi dt> lıir Cinli
nin e eri değildir. 

Bunclaıı başka '!'ürk aııatk~ır -
ln ·ı kl\bili) tl<-riıır hakiknll'n is -
bat etmi':llerdir. Burs. ~tb de i bu
nuııun en canlı mi nl'dir. Binacn

ale) h çok cnnlaııan ve kom•m 
memlek ·tlerindekilerdcn daha 
yuk k bir c\ İ) eye \ nrmış olaıı 

Teknik Okulu Giriş imtihan1arı 
Teknik Okulu Müdürl:lğünden: 1 

1 - Teknik okulu giriş imtilıanlıırı 5 - 10 - 93 çar~ambıı günü 

ht.'vkeltr , lıgımızı el ıha fazla yiik 

Qeltınek dc;il, hiç olmaz a .az bir 

zaman z ı fıııd.t on sene geriletme 

nıek i ti) or k bu nevi kararlar -

d.ııı vnzgeçmC'liyiz. He~ kcltr:ı~la

rımı z ac:C'nıi \ e kabiliyetsiz io\eler, 
yenileri ~ etişi ıciyC' kadar Erzurum 

daki alııde de kal 111, Barbttro 
he\ keli de ... 

1 tnııbul iinh·crsitC'i!İ fen fakülte-ıi konferanıı salonunda ) at.ılı olarak Şimdilik bu k:ı<lar!.. 

yapılacaktır. MURAD SERTOGLU 

\ velki gece başla~:.an kuru so;uk~ )'or. Ve 'ldliye tahkikata el koyarak 
ı. r ~·ılın ilk karını da berabr ge- b~ şah ı meçhul tarafından işlnen 
tırmışUr. cınayet f ili rini ynkalnmak üzere 

Uluclnğ otelinden telefonla bil - giriştiği inceleme onunda köyden 

dirildiğine gore o gece oldukça faz- A.Ji ve. ~rkada ım yakalanarak tev

la mikt~rda yağan kar Uludağın kıf edılıyor. Ve tahkikata adliye el 
hUt?n _zırve ini bembeyaz bir hale koymuştur. 

Tedricen diğer ~ehirlrrimizde Ye 

nihayet biitün Türki) ede ht'r türlü 
perakende satışlarda pazarlığı kaldır 

mak hedefimizdir. Mevzuu bahsolan 
fcnn. fakat e ki bir itiyadı değiştir -

2 - imtihana tam nal onda ba~la\·acaktır. Kaydolanl. rın ı;arı mek olduğu için tatbikatı ihtıyatla ta 
kip etmek kararında idik. Ancak hal karnclerilc nihayet saat dokuz buçuğ.l kucbr gelmis olmnları lazımtbr. 

Yaş sebze ve meyvalar umum 
müdürlüğü ihdas ediliyor 

getırmış ve eteklere kad k H • • V k ı· 
tır. Uiudng şo a ının soı~rkIBa rn;:,- ar1c1ye e 1 l 
tn ıınilc kar altındadlr mı - T R .. 
Bıçaklı kadın .. ij · · Aras dun Belgrada vudı 

Bur a (Ilusu c)ur mmcşhutta Bdgdar, 30 (A.A) - Türkiye 
• 

1 
- Buı·ad b" H · · . kıra rne clesi ) üzUndcn 'k· ~ ır &ncıye Vckıli Doktor Tcvfi:k Rü~tü 

ara ında bir kn\gn çıkmı: 1 abd·ı~ Ar ~ ~u rıabah Bel rada muva!!alat 
d · · · b • ve 11 ı ctmı~tır 1 C'rırıı 1 ıçakla vnrnlamıstı y · 
in t hkik • r. apı-

n a ata göre: Şeyh pnşa ma Al d • -
hall_e inde oturan 40 ya!llannd k: manya a kavunları-
J."cnd • ~ a ı b 

1 c ll) nı evde kiracısı bulunan mız eyeniliyor 
un vvcrden kira istemiş, alama- D\: it drniı; olları dokuzuncu is 

:ınnca son der CI' hiddetlenerek eli 1etme batında n klivat vanılmak 
ııe geçirdiği b · b - · . . · " p 

ır ıçakla M: ilııe, veri uz ere gebrılen, harici ha\·a tesira 
ol kolundan yaralnmı t 1' · tı k 

ver h t h d ş tr. fünev- n r ı ma un sebze ve meyva 
J kal n anc c ted \İsi ~·nııılar k vagunlarile. Alman)nva 25 vagon 
>ırn ı mış suçlu kndın cvrakil d k d k -
heye verilmiştir. a - ~ ar nvun ihracatı yapılmış, in 
Bul 1 . . gılteredc olduğu gibi Almnnyada 

gar e ç~s~ .Y ~gosl v mebu- da, kavunlarımız fcv~aliide rağb~t 
san reısını zıy ret etti görmüştür. A11cak, son siyasi vazi-

Belgrad, 30 (A A ) B 1 · • tl d 1 
· · - u gans. ~ e er en c olayı biı·az tavsayan ka 

t nın Bclgrad elçisi Po of du . . ı 
I' . P n mec- 'un ıhr catının ) eni v.aziyet üzeri-
ısı mebus n rciııi Çiriç'i ~İyarct et- 1 

rnittir. ne bugunlerde Almanyaya yeniden 
ba,.hy ğı umit olunmakt dır. 1 

kımızın ve satıcı! rımızın bir an e\• - 3 - 938 - 939 der yılı tedrisatına 17 birincite rin 938 pazarte'ii 
vcl bu sakim itiyattan kurtulmak ) o gün lı ba )anacaktır. ( G925) 
lunda göaıerdiği i tek ve: tehalük, tah 1 =============-
miniınizden daha çabuk tatbikatı K v ı· ı • \J • d 
lcvsı etmc:k mlimkün olaco.fını gös- onya a 1 ıgın en : 
termekteclir. Tiirk pua:rınııı ciddı -
yet \'e ehemmiydini lıalelclar eden 
ve umumi mc:nfaati~iı:e znr r geti -
ren pazarlık çekitmelerinc nihayet 

\ 'il aye . u i~leri bıımsu için ;u işlC'rindeıı arılu bir fen memuru 

alınacaktır. Maaş ı :>O liradır. t~tekli olnıı!ar keııdilC'riııiıı bu işi.\ apma

ga salahiyetli olduguııu bildirir ve ... aiklc vil.ıyet su i"let'İ buro una miı

vermekle rejimimiz iktısadi olduğu racnatları. '6871) 

kadar o.hl.ki ve ~timai bir ~~et ~~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~~~~-·~t 
daha if ctmi oluyor. Alıcı v,. satıcı 1 1 •• • • k •• H ı • • 
vaziyetinde bulun .. cak bütün vatan - 1 Uskudar _ Kadı oy ve ava ısı 
da~larımızın tnm bir dikkat ve hassa 

siyetle pazarlık iZ atış t.atbika.tını ko 'Halk Tramva.yla rı Tu" rk A non ı· m lnylaştırınalarını t .. mennı ederıın. ir etinde 
Bir haftad 91 kaçakcı va bir 

çok kaçak mal 
Ankara. 30 (A.A.) - Geçen bir 

haft içinde gi.imıük muhafaza teşki 
!atı, biri ölü dok nn bir kaçakçı, bin 
yüz nltımıı;ı dört kilo gümrük kaçağı, 
Üç } üz elli iki kilo inhis r kaçağı, bin 
alb yüz defter sigara kiığıdı, yüz on 
üç Türk lirası, iki tabanca, otuz ye • 
di kesim hayvanı ile :> irmi dokuz lm-
çnkçı ha:>vanı ele geçirmitir. ş 

İst~nbul Vali ve Belediye Reisliğinin Vaki talebi 
1 - 10 - 938 gününden itibaren 

JSKELEYOLU Durağı CADDEBOST A. l 
CADDEBOSTANI • ERENKÖY 

ŞENYOL » Çl~ARDİBİ 

üz rıne 

o larak tesmiye olunacağından sayın yolcuforımızın Eilet 
taleplerini bu yeni isimlere göre yapmaları rica olunur. 
~ ~ 

Ji'aalıyet merkezi İstanbul J. 
mak uzcre şehdmizd,. ) a .. mcy-.·a 
ve ebzc umum mtıdurluğu nnmile 
J ni bir tc kilııt vüc le getiıilme
si takarrUr ctmi. tir. 

Yrni sebze ve mey\·a umum mü 
dürluğlı te kılutının kurulnı. ~ı ha
zırlıkhırın L şlnnmıslır. Umum 
miidurHığe l Banka 111111 eski er
k<lııından İsmail Nazif Andcr geti
rilmiştir. 

Dıger tarnflan, memlekclimiziıı 

muhtelif yerlerinde • . m ~ \ n ve 
c•bze kooperatiflri nn cut ur. Hu 

işlrin bir ldn iclar i için butün ko
opratiflrin yııi kiliita bnglanmrı 
sı nlllna ip gorülm üslüı·. 

Koyun hirsızı 

Eyüp isminde hir:ne aid olan 

bir koyun sürfü;üıni mezbahaya gd 

türmckte o1nn ynkup isminde bir 

çoban siıı-Uden ko) unu gizlice Ne

ctıti ırnmıuda biı ine sattığmdan 
y.aknlnmırak dun mahkeme) e \eril 
mişt;ir. 
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Tilki Diyor Ki: 

İki adam konuşurken bir üçüncÜ
ııünün dinlemesi doğru bir şey değil 
dir ama, ne yapayım ki kulağım ga
yet hassastır; sekiz metre mesafede 
fısıldanan sözleri işitirim. Fakat bir 
d l'!fa lokantada yanımdaki masada 
konu~an iki kişinin lakırdılarını işit- ' 
mek İçin hassas iki kualk sahibi olma 
ya hiç lüzum yoktu. Çünkü ta uzak
Jardan duyulacak kadar yüksek sesle 
laf ediyorlardı. 

Her ikisi de gayet şık giyinmişler
d i. Kostümleri. ipek gömlekelri, ince 
yün kravatları her h alde en pahalı 
müesseselerden tedarik edilmiş ve en 
lüks cinslerden seçilmişti. 

Siyasetten, aile hayatından, günün 
eğlencelerinden, hülasa her şeyden 
b ilir bilmez bahsettiler. Bir aralık 
söz, iktıııadi vaziyete intikal etti. Bun 
lardan birisi halini şöylece anlatma
ğa başladı: 

- işler bozuk gidiyor monşer. 

Evvelce bir p!lrtide bir kaç yüz lira 
kazandığım lllışverişlerden şimdi bu
nun yansı kadar bir kar lemin ede -
miyorum. Halbuki yaşayabilmek için 
bana ayda en aşağı üç yüz lira li.
:zım ... 

Ağzındaki pipodan buram buram 
dumanlar ,avurduktan sonra içini çe 
kerek sözüne devam etti: 

- Bunun için mal'!raftan kısmeğa 
m ecbur oldum: Yetmiş he, lira apar 
t ımanı bıraktım, dli liralığma lafın -
dım. Hizmetçinin birini savdım. 

- Bu kadar mı? 

- Daha var: Her gün iki ~azetc 
alıyordum, şimdi bire indirdim. Bu 
suretle - havadan - ayda bir bu
çuk liralık bir tasarruf temin etmiş 
oldum! Fena mı? 

- F enn olur mu kardeşim, tasar
ruf ta5arrufturl 

Zavallı ga7cte. za "ali otuzı kırk ki 
şinin göz nuriyle, fikir ve beden 
enerjisiyle, meydMıa gell'!n fikri gı

dalandırma vasıtası. ne mü thiş tasar 
ruf kaidelerine kurbım ediliyonıun 1. 

TILKl 

Belediye reislerinin Avrupada 
stajları 

Memleketimizde mevcut 6 7 vilayet 
ve 350 kadar kozanın beeldiye reisle- 1 

rinin Avrupa fehirlerine seyahat ede-1 
rek modern memleketlerdeki b elediye 
i~lerini yakından göüıp tetkik etmele
r i kararla9tırılmı?tır, Bu maksatla, be
lediye bütçelerine birer fasıl ili.vesi de 
b elediyelere bildirilmi,tir. 

Belediye reislerin, elli,cr ki,ilik 
gruplar halinde ve Avrupad a bulun -
muş birer belediye reisinin riyaseti al 
tında, münavebe ile bu seyahatleri 

yapacaklar, muhtelif Avrupa memle -
ketlerinde tetkikelrde bulunduktan 

sonra memleketimize döneceklerdir. 
ilk grup, Kanunusani olmazsa şu

b at ayı içerisinde hareket edecek tir. 

1 Askerlik işleri :J 
Sevk ilanı 

Fatih Kaymakamlığından, 9 38 T ef• 
rin celbinde : 

1 - Piyade sınıfının ~imdiye kadar 
aevkedilmemiş olan 3 16 ili 330 (da. 
h il) doğumluları, 

2 - İki senelik sınıfların keza 3 16 

ili. 331 d oiumlulardan bakiyesi alına 

cak noksanı 332 doğumlularla ikmal 
edilecektir. 

3 - Hava, Gümrük muhafaza, or -
man koruma, jandarma, harp tanayii 

ve d eniz ıınıflarının yine 3 16 ili. 332 

doiumlularından tamam1anmadıiı tak 
d irde noklilnl 33 3 doiumlularla ikmal 

edilecektir. 

4 - G ayri ialam eratın 3 16 ill 33 1 

cloğumlularının b akiyesi alınacaktır. 

5 - Deniz ve jandarma sınıflannın 

içtima ıünü 14 Birinci terin 9 38 ıünü

d ür. Şubede aaat 9 da toplanılacak -

tır. 

Bunlardan bedel vereceklerin \aedel 

leri 13 Birinciterin 9 38 alcamına ka -

d ar kabul edılecektir. Bundan sonra 

b edel alınmaz. 
6 - Diğer sınıfların içtima günü 

25 Birinciterin 938 olup 'ubede saat 
9 dato planılacaütır. 

Bunlardan bedel vereceklerin bedel 
leri 24 Birincih!frin 938 ak,amına ka
d ar alınacaktır. 

7 - Tayin olunan içtima gününde 

m ükelelfelrin fUbcde bulunmalan m ef 
ruttur. Gelmiyenlerin askeri mahkeme 
ye verilecelderi ilan olııuur. 

. -

Lik Maçları Başlıyor 
Unutulan 

•••l! l> .!<*<11 ••+--

meşhurlar 
Büyük Üstat Tahir Nadi, şöyle diyordu: "Demek 
siz,henüz yaşayan ölü şöhretleri yazıyorsunuz 

ve bende en baştayım öyle mi?,, 

F ener bahçe - Beşiktaş 
Maçını Kim Kazanacak 
Galatasaray - fstanbulspor, Günes - Beykoz, 'f oY 

kapı-Süleymaniye, Vefa - Hilal karşılaşacak 
Salimin memleketten geıert~ 

tal~1mdı:ı.ki yerini alma~n belci~ 
mckteôir. Paz,r günü Gal~t8~~ ,. 
yın şu şekilde bir takım ç:k:ırr.1 

~ı atbnadan çıktığım sırada üs
tat Tahir N'adinin de - kim bilir 
bugün kaçıncısını bitirdiği - nargi
leden ayrılıp "İkbal,, den çıkmak
ta olduğunu gördüm. 

Unutulan ve, kendilerini unut
turarak bir inzh·ada dedikodusuz 
bir istirahate çekilen meşhurları

mız arasında ve hatta en başların 
da bulunan üstadı böyle bir fırsat
ta kaçırmak doğru değildi. 

Fakat ben - kim bilir neden? -
matbaadan öyle bir hızla çıkıp 

yürümüştüm ki yanından gelip 
geçtiğim ve yekdiğerimize de 
bakışıp :selamlaştığımız halde ken 
disine bir şey söyleyememiştim. 

Derhal geri döndüm.. Bay Ta
hir Nadi de benim yürüdüğüm is
tikameti takip ettiği için benim 
bu şa:;ıkın mütereddit ve sonra bir 
karara bağlanarak verdiğim ko
nuşma hükmiinil daha uzaktan 
sezdi. 

- Ne o döndün evlat! 
- Af buyurunuz elinizi öpme-

den geçmiştim. Halbuki sizden 
de büyük bir ricam var 

- H ayrola.. Nedir bakayım 
söyle!. 

Üstada me!>eleyi anlattım . Fa
kat " bugün unutulmu' olan dün
k ü methurla r,, gıhi bir şey söyle
medim. Birçokları gibi üstadın da 
canı gıkılacaktı. ''Unutulmak,, iyi 
bir ~ey olınndığı için ve bilhassa za 
manınm meşhuru olup da yeni ne
siller ara~ırıda meçhul kalmanın 

acı~ı büyük üstadın içine çökebi
lirdi. 

Bunun için esa. ı daha fazla 
meşhurluk mütalea~ına boğarak 

bir seri röportaj yapacağımızı 

anlattım. Bütün bunlara tan1 ı;;ami
miyeti ile inanm~ımış olacak ki: 

- Pek iyi anlayamadım .. dedi.. 
Söyle bakayım .. Ru !'eride kimler 
bulunacak?. 

- :\1eseh1 zatıaliniz .. 
- Onu anladık .. Renden ba!'ka. 

Kimler var?. · 
- Hamamizade İh~an, Flori

nalı Nazım, Limancı H ameli .. Üs
tat derhal benim sözümü ke-:erek 
kendi de şu isimleri ilave etti: 

- A li Canib, İbrahim Alaed
din, Yakup Kadri.. Eğer bırak

sam bütün giinun meşhurlarını 

sayıp dökecekti üstat. Bunun için 
bu s~fer de ben onun sözUnü ke
serek: 

- Hayır ef endihı hayır dedim. 
Saydığmız zevatın arasında henüz 
yazan ve o şöhreti idame edenler 
var ki biz onları değil; artık is
tirahate çekilenleri toplayacağız 

ve onları tekrar ya~atacağız. 

Yazan; 

Daniş Remzi Korok · 
kendimi de alamadım. O zaman 
üstadın mahzun yüzünde de mü
tevekkil bir tebessiim dolaştı. 

- Eh .. Ya .. Tabii. Biz de artık 
bu sıraya girecek bir sinne geldik. 

Ve başını birkaç defa hazin ha
zin salladıktan sonra ayni meşhur 
ve müstehzi gözlük füıtü b.akışı 
ile gözlerimin içıni tarayarak ila
ve etti: 

- Söyle ılnıkayım .. Benimle ne 
konuşacak'!. Benden neler goracnk 
~ın?. 

- Hayatınızın muhakkak bir 
tarihçe,.i.. Şöhretinizi yapan !'aik 
ve e:-erler .. Güzel birkaç parça ya
zınız .. Diine ve bugüne ait hayati 
şartlarınızla iki fotoğrafınız .. 

Ü:-tat derhal. .. 
- Ooo .. Bu ne kadar çok :;:ey .. 

Bunu nereye sığdıracaksınız ca
nım .. Bu çok uzun olur. Hele re
ı;;im meselesi hiç gelmez benim 
i~ime .. :\laaınafih Lak sana Lir 
"tramvay hicviyesi.. okuyacağım 

iyi dinle. 
Diyecek çok gtizel bir hicviye oku 
mağa ba~ladı. Her mısraı bütün 
\·ezin aheııklerile t:ıktiine çok 

dikkat ederek iki~er defa söylü
yordu. 

Buna rağmen fü<fadııı hicviye:"i
ni ne yazmak. ne de birkaç mısra
mı olsun ezbere almak mümkün 

olmadı. Çünkli birçok tekrarlar 
yapıyor .. Her ağır lügatın; ağdalı 
kelimelerin karşılıklarını vererek 
ve ayrıca tefsirler yaparak asıl 

hicviyenin yazılı~ ~eklini \'e man
zum halini karıştırı\'eriyordu. 

O sı rada Mahmudiye oteli önün 
den cnddeye doğru iniyorduk. Her 
mısram yeri~ yeı ince ifade ettiği 

manayı \'e bunların neye dal ol -
duklnrını bastonunun ucu ile gö"
tererek kırmızı r~nk arabalara. o 
aralık cidden çok kalabalık bu
lunan durak ycrlereine. önünden 

geçtiğimiz belediyeye isaret edi
yordu. H ele tam "btif halindeki 

arabalardan., bahseden mısraı o

kurken geçen bir Fatih - Harbive 
tramvayını gö'termesi tesadliflln 
tam bir şaheseri idi. 

· Rica ederek şu liicviyeyi derhal 
not etmekliğime miisaadeı;;ini \'e 
bir daha tekrarmı ı;;öyledim. Ka~
larını iki ehram gihi kö~elendiri'p 
gözlük ü<1tü bakışını tekrar etti. 
Zeki ve mü tehzi tebessümü ile : 

- Yağma mı var?. Onu kırk el
li yerden i~tedilcr de vermedim. 
Çünkü belediyeye dokunur tarafı 

var. Ba~ıma iş mi açacaksın be
nim!.. 

- l\Iaamafih artık trumvay şir
keti hükumete geçiyor üstat.. Bu 
sizin bahsettiğiniz şeyler maziye 
maloluyor. Onlardan bahsetmek 
kimseyi incitmez, bilakis memnun 
eder. 
· - Burası doğru işte .. Hem ben 
bu hicviyeyi birkaç sene evvel bir 
yokuş vardır hani orada müthi~ 

bir kaza olduydu.. ' 
- Şişhane yokuşu .. 
- Tf ah işte onun üzerine yaz-

mıştım. Eski bir şey ama .. Bence 
daima tazedir. Çünkü o dakika
da benim çok sevdiğim bir kondük 
törde öldü. ırnıa o gence yanarım. 
Şimdi yine aklıma gelince yüreği
min ba<>ı sızladı. Derdimi tazele-
din be~im.. 1 

- Affınızı dilerim ü.~tadım. Si_! 
zi başka bir gün rahatsız edeyim. 
Yarın nerede bıılnrum zatıalinizi '? 

- Ya Sııltnıı:ılımetteki ilk bah
çeli kuh\'ede: yahut "ikbal., de; 
veyahut da Beyazıt camii yanın
daki kahvede. Önıriim hemen hun 
)arın arasında geçiyor. 

- Üyle i~c yann rahatsız ede
rım. 

- Yoook .. Hu kadar acele ol
maz .. Jlcnim bıı .sıralarda zihnim 
çok dağınık. H :111 1tıı : 'J 1 r Cf oı 

- Peki üstadım .. Ben sizi ~a
kin bir zamanınızda bulacağım .. 
O zaman hicvi)reyi lütieder misi

. ? 
nız ... 

-.- Şişh~ne yokuşu i.izerine ya
zıldığını i~ar.et etmeniz ~artile ona 
da razı olurum. Fakat hele bil' av 
ba~ını bulalım da l!oııra.. · 

* Rirkaç gün .. rnııra fü;tadın bu-
lunduğunu söylediği yPrlnr arasın 

da tekrar mckiJ.- dolrnmal~:ı ba~

ladım. Fakat nasıl ben hlcvive~·i 
Zdmayı zihnime koymtış isem~. ·o 
da vermemeyi zihnine kovmus 
olacak ki birkaç gündenberl da~ 
im:ı bulunduğunu söylediği kahve 
lerden hiçbirine uğramamakta ol

duğunu kah\'ehane garsonların

dan öğ'rendim. R•ına rağmen yıl

madını. Üslii~te tam diirt gün Ye 
giiııcle diiıt hes defa buralara me-

kik doku<lıım. Yok. yok. yoktu bir 

türlü. (hıtaciı bulmak kahil dej{il
di artık .. 

i\Iaamafih alacakları olsun. 
Hem ü~tudın, hem de okuyucula
rııı ... 

Hen bu hicviycyi herhalde alıp 

bir müna. ip fırsatla b~· ela yaza

rak hem Üi>tattaıı ocumü almı~ 

hem de okuyucularımı memnun 
etmiş olacağım. Bunu vaadediyo
runı. 

Danit Re mzi KOROK 

Birdenbire gaf yaptığımın far
kına vardım ama.. Kaç para 
eder? Derhal v<tziyeti kavrayan 
üstat ba~ını eğerek gözlüklerinin 
üzerinden zek i ve manalı bir ba
kışla beni süzdü. Adeta hicranlı ============:=....:=-:::.::===========:.========: 
ve üza-iln bir eda ile: hafta SAKARYA sinemasında 

- Demek siz henüz yaşayan 

ölmüş meşhurları, şöhretıeri ahre Çemberlayn - Hitler mülakatı bütün tafsilatile 
te ç.okta n göçmüş olanları yaza-

cak~ınız, ben d e bunların en ba- Çingene Prenses'' Deniz Kurl 4ınd_ayı~\::;~ru7ı~?h. dedim! ..• T& _ Anne Beli• ve llen•y Fonda Ga<y Coope< ve George~~?ıt 
m amen bu değil.. Fakat.: Tarafından oynanmış film Tarafınd an oynanmış film 

- F a kat aşağı yukarı hemen Dikkat : Her hafta programa ilaveten yeni Paramunt Jurnal 
h emen .. Ayni şey değil mi?.. Bugün nat 1 ve 2,30 tenzilatlı halk ve talebe matinesi 

Sustum ve h arifçe gülmekten .. _____ FİATLAR :. 20 ve 15 KURUŞ 

Lik maçları uzu n mfuıakatalar 

dan sonra n ihaye t hu pazar Fener· 
bahçe, Takıim, Şeref ve Süleymani 
ye atadlarında he p birde n batlıyor. 

ilk hafta olmaıı ve takımların daha 
h enüz maç k a b iliyetlerini İktisap 

etm it bulunmaması bu maçların ne 
tİC'elerini tahminde epey güçlük 
çektiriyor. 

Buna rağmen cHişüncelerimizi 

ve tahminlerimizi aşağı yukarı 

yapmağa çalışacağız. 

Stad: Fen erba hçe. 
Hakem: Nuri Busu t (1. S) . 
Yan hakemleri: Liva ve Fah-

r ettin. 
Haftanın en miihim maçı olan 

Fenerbahçe - Be~iktaş maçının 
muhtemel galibini tahmin etmek 
biroz müşkülce .. Geçen mevsimin 
en !'on maçıııı yine ayni rakibe kar 
~ı kazanan FenerlıahçP.liler bu se
ne lik maçlarına en hazırlıklı tn -
kı molarak girmektedirler. Kadro
su tanı olarak belli olan takımda 
yine ~arılftcivertlilerdir. Geçen 
mevsimin en zayıf tarafları olan 
bek hattını Ya!;lar ve Bülend vasıta 
sile kuvvellendirmi*lerdir. 

Antrenörleri Ş\·enkin, devam
lı ça lı~ma-;ı ve bilgisi, eski for ve 
huf oyunctmı tılan Bülendi bu mev 
kide oyıııyalJilccc·k bir hale getir -
diği söylenmektedir. 

Fenerbahçenin bıı hatta oyna
ması ihtimali olan diğer bir oyun
cu da geçen sene Harbive takımın
da çok güzel oyunlar; ile nazarı 
dikkati celbeden Sabridir. Fakat 
bu kıymetli oyııııcunun daha he -
nüz lisansınııı çıkmamış olması 

San - lflcivertlileri kendisinden 
mahrum bırakmaktadır. Fenerbah 
çenin diğer hatları geçen seneki 
kadar km·vetlidir. Yalnız kıymetli 
sağaçıklan Niyazi futbolu kati su
reti e hını ktığı için for hattmda açı 
lan gediği ~aci \'asıtasiyle kapa -
nıağa calı., ac:ıklardır. 

Beşiktaşlılar ma!Um hadi:;e vii 
ziiııden epey zayıflamış iken s~n 
bir hamle ile hirinri takım oyuncu
larınııı takımlarınrla ki yerlerini a

lacağını öğrendik. Ej(er Hüsnü ve 
Şeref me. cle..;i <ll' l!umartesi günü 
öğleye kadar hal edilirse bu iki 
kıymetli oyuncu ela takımdaki ver 
]erini alal· aklır. • 

iki taJomııı oyun tarzlarını \'t> 

oyuncu kalitı>yerini gözönünde bu 
lundıırarak yapılan bir tahminde 
FenerbahçPniıı Reşikta~a nazaran 

daha iyi Ye daha antrm<>nlı ol -
duğıı göriiliir. Maçı ~·iizre 65 nis -

betinde Fc:mnb:•hı·cııin kazanma~ı 
ihtinıa li \'n rdır. 

iki takım asağı yukarı ~ahava 
şu şekilde çıkacaktır. . 

F cnerbahçe - JI ü::-ameddin -
Yaşar, Riilend - E<:at, Angt•lidis, 
.M. Re~at - Fikret, Şaban, Yaşar. 
Ali Rız:-ı, Naci. 

• Betikta, - :\J. Ali - Nuri, Fa
ruk - Fuad, Feyzi, Rifat - Eşref. 
Hakkı, l\Iuzaficr, Rıd\·an, Hayati 

Galatasaray - fstanbulapor 

Stad: Taksim 

Hakem: Tarık Özerengin (Sii) 

Yan hakemlcl'İ: Cahit ve Baha
eddin Ulnöz. 

. BUGÜN 

MELEK 
:::ıizı ECLENDİRECEK-G OLDÜRECEK BİR mevzu içinde. A.MERİKA-.ı 
NIN me,hur METROPOi iTAN OPE RASi BJRINCI ARTİSTi GLADIES 
SW A RTI JOUT ve J !::AN KlPUR A tarafından söylenen NEFiS NAPOLİ 

En çok oyuncuya malik klübü
mü zolaıı Galatasarayın, dört id -
man maı;ına rağmen daha h<lla ta
kımı belli değildir. İstanbul spor

lular ise üç HY mütemadiyen lik 
maçlarına hazil"laıımı~lardır. Ge -
çen hafta Galatasarayın Süleyma
niyeye, İgtaııbulsporun Fenerbah -
çeye karşı oynadıkları oyunu na
zarı dikkate <ılıırak bir tahmin va 
parsak Galatasarayın daha ğır b-a~ 
tığını görürüz. Bu mçın Galatasa
ray tarafından k:lzaııılması yüzde 
75 ııislrntiııdı> 'htimal dahilinde -
dir. 

Sinemasında 
ŞARK ILARİLE ROMEO JÜL YET Operasının en giiul kı111ınlarını 
eden 

NAPOLi ŞAAKICISI 
Muazzam Mizansenli Filmi Takdim edilmektedir. Filme ilavı- ol,.rak: ParamunL Dünya haberleri 

gazetesi ve H JTLER - ÇAMBER LA YN - DALADIER MC.. ' "A Ti 
Bugün saat 12.45 ve 2.30 seanslarında c;ok ucuz fiatlarla Halk ' 

sı muhtemeldir: ,. ı.• 
Calatasar:ly: Sac it - s~.ırllı bı1ı 

nan - Ekrem, Esat, Celal - S~ 
Süleyman, .Mehmet Yılmaz, :S 
Bülend. . }J 

fstanbulapo": Saim - sanııh· ~ 
Enis, Hayri, Tarık - Rahri, ·Rıd\' 
Seyfi, Nejad, hmet. 

Günef - Beyk oz 
Stad: Taksim, 
Hakem: Feridun Kı.hç. 

Yan hakemleri: İsmail .,e ŞI"" 
ki Çanka. ~ 

Bu sene antrenman maçl•r1~ 
ilk iki~inden hafif çıkan Giiıt-' 
geçen hafta ikinci planda bulı111 

ti' 
Boğaziçi spor ta kıının:ı 6 go.I • t. 
rak me\•simin ilk galibiyetini tll 

mıştır. ı · eıe • 
Elindeki bol ve kuvvet ı ' 

manlarını bir ar.aya getirerel< ~ 
zamankinden daha iyi bir tB 
çıkaracak olan Giine!}in, }1el' \. 
den evvel bir taktikten uzak fll t1 
nefsi yerinde olan Reykoz.:ı !'4• 
yüzde 65 galibiyet şansı di.işuıt 
le bilir. ~ 

Beykoz kapalı bir müclafıı llo rP 
temi tatbikinde muvaffak olıı. c
yacaktır. Zira kuvvetli bir haf Jı~ 

·fe" tı. her z.aman için "~ürat,, ,·a.7.1 * 
nı başarabileceği gilıi, fon·ettc .. _, 
Rebii, Melih, Salahattin teJt

11 

ro11erini daha ehemmiyetle t>'. 
rabileceklerdir. jiJ 

Cünet : Cihat - Faruk, lbtl'~ 
Yusuf, Rıza, Ömer - Salfı~9;
Hakkı. Melih, ~iyazi, Rebıı \ 
linfle çıkacaktır. 

Topkapı - Sü!eymımiye 

Stad: Şeref. 

Hakem: Şazi Tezcan (GÜ.~ 
Yan hakemleri: Halid O• 

kal ve Samim Talu. i~ 
Bu maçın da bu gene net il' 

takıma erken antl'enmana ·b
9',r 

maları mlinasebetile zevkli ol• 
ğı şüphesizdir. ~ 

Yalnız, Süleymaniye ta;.:rı~til 
elemanları arasında daha b d-' 
bir anlasma ve kuvvet olduğtıtl ~• • Jll" 
maçın Süleymaniye lehine kllP 
cağıııı tahmin edh·orum. 6' 

Filhakika her i.ki takımın 111~,,r 
faalarının zayıf o l duğunu ve ,<-t 
vetlerinin de bu kın?ıetten ıı ı · t 

- 1111 
kan bir ~ekil de olduklarını tJ si ı 
nıamak lftzıındır. Jki takınıırı. ti / 
h i k .• d .. .. leri ıJt ac a şu şe ·ıı e gorunme 
mali \" ardır. 

S"'l . lb h' ııob u eymanıye: ra ını - .
111 

• 
• NBI J. 

Burhan - lbrahim, Orhan, • d'"' 
Rauf, M uzaffer, İbrahim, ve 
Raif. p111' 

Topkapı: Abcllilkadir - 5e ııı
Hakkı - Hayrı, Sabahattin, 13e~,i• 
Salahattin, Kamil, Ziya, 19 

Hamit. 

Vefa - Hilal 

Stad : Şeref. 

Hakem: Necdet Gezen. ~ 
Yan hakemleri: Ekrerrı 

ve Salahattin Özbaykal.. iJ)oJ 
Geçen gene lik maç!:ırınıı b se ı 

bir ümitle giren Vefalılaı· btl ~' 
de geçen sene ikinci gün dC 

1
j11 

piyon olan Hilflllılara gef'I\ 
semtlerinde sessiz sadasıı 1,r 
rak e~ki kuvvetleı•ini butma~B iJI 
ret etmektedirler. Rugiin iÇlll,tıti / 

fanın Hilala galib gelmek 
1 

mali yüzde altmı~tan faıı:Jad ıı'· . ..ı' . . 5sw· 
Vefa : )fuahhit - Vahıt. ~setı" 

Abduş, Lütfi, Süleyman - ı~u j;Ô' 
Muhteşem, l\Iehmet, Şükrllı 

nan. -' 
Hilal : )furad - Cevdet,_ ~l~ıı' 

mer - Galip, ZPynel, Suphı •
0
,,1" 

tafa, Rauf, Hakkı, Nain1. 1.s.A~ 
tl.4 



HAVA HOcu ARINA KARŞ "Bahriye,, Kitabını Piri Re· s 
Şehirleri ve şehir halkını tayyareden nasıl korumalı? 

Değil Muradi yazm·1şt~r -1- Yazan: 
Herhangi bir memleketin bu- s· b B R 

giln maruz bulunduğu hava hücu- ın aşı . ogers 
mu tehlikesi tayyarenin ve tayya
reciliğin tekamül ettiği şu son se
neler zarfında bilhassa pek ziya -

modası geçmiş silahlardır. Şu ka

darını söyliyelim ki haı·bı umumi

de herhangi :t>ir hava hiicumunda 

düşman foys aresin& atılan (200~ 

merminin gördüğü bir L,i bugü
nün hava dAfii topunun tek bir 

mermisi bol bol görüy~r. Yeni ateş 

Tam 425 yıl ilim alemine meçhul 
-kaıan bir haki\:ati söyledim ( 1 ). 
«Bithriye> kitabını PiRİ Reis değil, 
Deniz muharriri ~air MURADI kale
me almıştır, dedim. Bu yazım bilgi 
dünyasında derin akisler bıraktı, bir 
çok ecnebi ajanslarının da bu hakika 
ti dünyanın dört köşesine yaydıkla

rını öğreniyorum. Ben bu yazımı, 
Atatürkün açtığı ı~ıklı tarih yolunun 
küçük bir yolcusu sıfatiyle yazarken 
milli bir vazife ifa ettiğime kanidim. 
Ulu Önderin hazırladığı ilim hamlrsi 
tarihimizin üsti.lne abanan birçok 
yanlı~lıklan ve karanlıkları yıktı. Bu 
hamle yanlışın ve cehlin dü manıdır. 
T arihimizdc hiç bir köşenin karanlık 
kaldıtını istemiyoruz. Her yanlışı dü 
:zelımek ve yıkmak Cumhuriyet ilim 
ordusunun vazifesidir. Ben bu vazi
femi yaptım. Bir hakikati bulduktan 
ve öğrendikten sonra susamıızdım. 

,. • ,.~,._..,,. •• • ••,._ ken niçin Muradiyi görmedikr. Bey .. 

de artmıştır. 
Harbi umumi sıralarmda bir

çok şehir ve kasabalar havai hü -
cumlarn maruz kalmışlardı. Me
sela İngiltere toprakları gerek Al
man tayyarelerinin ve gerekse Al
man hava gemilerinin y.ani zeplin
lerin sık sık ziyaretlerine maruz 
kaldılardı. 1918 yılı mayısında 
Londrnda hava hücumlarına karşı 
alıMn tedbirler bu şehri hava hü
cumlarından hemen hemen tama
miyle ma un bir hale getirmişti. 
Lakin harp nihayete erince binler
ce hava diıfii top ve projektör
clen ibaret olan müdafaa tertibatı 
Şuraya buraya dağıbldı ve Avru
panın bir daha bir harp af etine 
maı:uz kalmıy.acağı fikri o zaman
lar her tarafa hiikim bulundu -
ğundan yalnız İngiltere payitahtı 
değil hiltun büyük A vrlipa şehir
leri bugün birdenbire vaki olacak 
~ir havai hilcuma karşı hemen he
men müdafaasız bir halde kalmış 
oldu. 

Nihayet bir harp tehlikesi bü
tün Avrupayı yeniden titretmeğe 
haşladığı şu son seneler zarfında 
her devlet elinden geldiği, gücü
ııüıı Yettiği kadar kendini bir hava 
Jı~cumuna karşı korumak için ted
hırler alıyor. 

Salahiyettar bir kalemden çık
mış olan şu satırları bir İngiliz 
mecmunsıııdan iktibas ediyoruz: 

"Illikumct ancak 985 yılında 
memleketi muhtemel bir hava lıü
c~muna kaı·şı korumak çareleıine• 
cıddi bir surette baş vurdu. 

. (9~5) senesine kadın- İngiliz sa
hıllcrınin mUclafan ı ihliyat ordu. 
su esasları içinde temin ediliyor
d~. lhıguıı bu ef!as yine değiştfriJ. 
mış olmnmakln beraber evvelce 
s~yısı ( 3000) den ibaret olaıı ih
tı~·at müdnfan ordusu ku\'Veti bu 
gün ı 50,000) rakamına yaklaR-
mıştır ki bu miktar tedrice~ 
(I00,000) e kadar çıkacaktır 

Bu tt~zayut lngilterenin d~niz 
knra ve ha· k • 
b. . . rn uvvetıerinden hiç 
ı~ısıııdc şimdiye kadar bu kndar 

fire., sınıfı tayyarelerdir. Son za
manlarda fotoğrafileri mabbuatı
rnızda da görülen bu mütekamil 
uçaklar düşmanın havai hücum 

4 tane makineli tüfenk bfıyan ve dünyanıa en seri çift satıhlı 
t•yyaresi olan Gladiatör si.temi bir avci tayyaresi uçarken 

filotillalarına muvaffakiyetle kar- nazımı tertibatı o kadar tekamül 
~ı koyacak ve onları kolaylıkla etmiştir ki daha ilk merminin diiş
imhn edebilecek evsaf ve kabili- rnan tayyaresinin bağrında infilak 
yettedirler. edeceğinde şüpheniz olmasın • 

Ancak bunların Hlyıkile iş gö- (10) santimetrelik ağır çaplı 
rebilmeleri için' düşmanın bombar tayyare dafii toplar yüksekte uçan 
dıman tayyarelerinin mevkilerini düşman tayyarelerine karşı kulla
bilmeleri icap eder. Hele gece hü- mlıyor. Daha alçaktan uçup hU
cumlarmda düşman tayyareleri - cum edecek dlişmaıı tayyarelerine 
nin tenvir edilmeleri ve bu suret- karşı ise daha başka toplar hazır
le kolayca görülmelerinin temini lanmıştır. Bunun sebebi de dü:-;
şarttır. Zaten hava muharebeleri- man t:ıyyareleri ancak birkaç yüz 
nin en müşkül tarafı da ı;ıemamn metrelik bir irtifadan uçmak s.ıre
• •ıdutsuz genişliği içinde bir tay- tile hUcum edecek olurlarsa uzun 

çaplı topların ateş mmtakaların -
dan çabucak geçebileceklerdir. 
İşte bu mahzurun önline geçmek 
için alçaktan uç.arak hücum ede
cek tayy.arı>lerc karşı daha bnşka 
toplar ihtira edilmiştir ki bunlar 
da geri at~li (2-pdr) lik tayyare 
dafii toplardır ve bunlara tayyare 
dafii makineli tüfek ismi de ,·erile
bilir. 

Hava hücumlarına karşı korun
ma teslihatımız bu saydıklarımız
dan da ibaret değildir. Efradı ih
tiyat hm·a kuvvetlerimiz tarafın

dan temin edilen balon müfreze
leri de muhtemel bir hava hiicu
munu karşılayacak en te:ıirli te-

Milli vazifemi ifa edişim Deniz li. 
sesi tarih öğretmeni Fevzi Kurtoğlu
nu müteessir etti. Çi.inkü muazzam 
hatalarının ortaya çıkmasını. teşhir 
edilmesini istemiyordu. Şimdi ölcliik
leri için kendilerini miidafaa edemİ
yecek bir halde bulunıın birçok kim· 
sderin emekler harcayarak meyda
na getirdikleri eserlerin Osmanlıca
dan yeni harflere çevirmek suretiyle 
ortaya koyduğu kitaplardaki sayısız 

hatcıları düı:elımesek olabilirdi. Niha 
yet onlar onuncu derecede kitapçık
lardı. Fakat «Bahriye» kitabı gibi 
bütün ilim dünyasına yapılan 855 
~ahifelık muazzam bir cildin başına 

konan yaıılışlıırı diizeltmezsem Ata
tiirk rejiminin hana yüklediği milli 
vazifemi yapmamış olurdum. 

ı Yazan : ı nelmilel methur bir esere mukadd~ • • H kk • me yazarken çok titiz davranmak lir lbrahım a 1 • ~ım gelmez mi idi) 
• • Evet ilim alemine bir daha ha:kın 
ı Konyalı • yorum ve ilan ediyorum: cKıtabı 
..,~.._..,._,._..,._.,.._...._._ Bahriye> nin hem 927, hem 932 ta-

namesini olsun görmesi icabetmez 
mi idi. Eğer Fev7İ Kurtoğlu o vakit 
kendisine verdiğim hazahlım iyi tet
kik etselerdi. şüphesiz bu büyük ha. 
taya düşmezlerdi. Bu tarihçi alim 
9 32 scnt!sine kadar T opknpı sarayını 

ve burada kütüphaneler bulunduğunu 
katiycn bilmiyordu. Ben bizzat ken
disini oraya götlirdüm. Müdiirii Tah
sin Oz'a takdim ettim. Kütüphanele. 
ri ve burada bulunan Piri Reisinin 
haritasını gösterdim. Bütün müze me 
murlarını ve mlicliiriinü buna işhnd e
derim. 13una rağmen Fevzi Kurtoğlu 
nun 19 32 yılında deniz matbnaınnda 
ba!!ılan c Türkl<'Tin deniT. muharebde 
ri> adlı kitabının mahnzları arasında 

Muradinin de adı vardır. 
Fevzi Kurıoğlu bu kitabın yÜ2ÜnÜ 

görmediği ve muhteviyatından hiç 
de haberi olmadığı ve kitabına bun
dan hir şey nlmndığı halde sırf ma
hazlarının sayısını yükııek göstcrmi~ 

olmak için bunu yapınıııtır. Eğer Mu 
radiyi görseydi, elbl"tte onun Rahri
ye kitabını da kendisi yazdığını öğre 
nccckti. Öğrenecekti de ilim alemini 
bugiinkii yanlış ve müşkiil y'>la !!ok
mıyacaktı. Onun bu mukaddl"mt"'de. 
ki biitiin fahiş hatalarını 300 sahife
lik kitabımda iki sene evvel teşrih et
tim. Düzelttim. Augi.ine kadar hiç 
bir cevap vermek cesaretini göstere. 
mecli. 

rihli nüshalarını Muradi Jcnleme al

mıştır. Yalnız mevzu ve mali'ımat 
Piri Reisindir. Piri Reisin kalemi yel 
keni ve küreği gibi kuvvetli değildi. ' 

O Mısır fethinde Yavuza me hur ha 
ritasını sunmuştu. Akdeniz hakkında 

ki tetkiklerini de bir kitap halinde 
takdim edecekti. Murndiyi buldu. 

Notlnrını önüne döktü, şifahen iz.a 
hat verdi. Geliboluda Bahriye ktia. 

hını hazırlattı. Fakat Yavuzun Ömrü 
vefa etmedi. Kitap ikmal edilmeden 

bir &ene evvel öldü. Piri Reis de ese 
rini bir köşeye bıraktı. 931 yılında 

Oamad lbrahim Paşa Mısır seferine 
ıkarken kılavuzu olaı1 Piri reisin elin 
~e bu kitabı ve PORTÜLAN'lannı 

·· du'" Nazarı dikkntini çekti. Adam gor . 

akıllı hazırla da pndiş:ıha verelim de 
di. 

Bu vaid Piri Reisi yeniden hare
kete getirdi. Muradiyi tekrar buldu. 
Pbdişaha damadı vasıtasiyle verile • 

cek olan eserin caizesiz kıılmıyacacı
nı bildiği için de Murndiyi çalı~tırdı 

ve ona para vnadind~ bulundu. İşte 

~bradi bundan sonra ilk hazırlfıdığı 

O sayısız yanlışlıklarını gazete sü
tunlarında sayıp dökmeye imkan 

yoktur. Hele di~n kitayllanndnki ha 
ci bir tabı yapılacağını öğr.eniyoruz. ttılnrın dii7.eltılnıesi idn muazzam 
Bu ikinci tnb·a daha ciddi. daha il- ciltler tahsis etmek lazımdır. Bunun-

Avrupa ve Amerika ilim alemin
de kapışılırcasına rağbet bulan cBah 

riye ı nin matbuu az kaldığı için ikin-

esere manzum bir kısım j} .. hir hatime 

de r.kledi ve Padişaha sunuldu. Piri 
Reis eser Padişaha verildikten sonra 

Muradiyi adamakıllı tatmin etme

miş olacak ki şair cFetihnamei Hay
rettin Pa~~ sında hakikati yazmış 

ve Şehzade Sultan Mehmede vermi 
sırnlnrı da ona yazdırt da hakikat ce 
diksiz olsun. 

mi \•e doğru bir mukaddeme yazıL 
mnı!I İçin bulduğum hakikati ifşa et
tim. Bundan sayın öğretmen Fevzi 
Kurtoğlunun memnun olrna!lı icabc
derdi. Çiinkü tarihe hizm('t etmekle 
beraber kendi vazifesini bir daha ko 
laylaştırfl'ış olın ordum. Ben «Top -
kapı Sarayında deri ilzorine yapılmı~ 
e~ki haritalar adlıı kipntımdn Piri 

la beraber hen onları hiila•a halinde 
ba!!ka yazılarımda diizeltıneye çalışa 

ca~ım. Kendisi hoca olduğu için ta. 
)ebenin de hııkkiatleri yanlı~ öğren

melerine gönliim razı değildir. A!!ıl 

~anlı~larını da c F e\•zi Kurtoğhı ve 
ecıl"rleri> adlı mİİ!ltakim kitRbımda 

biitün çıplnklı~ivle gÖ<ılt>rccrğim. 

F cvzi Kurtoğlu benim meşgul ol

duf;ı:m 1 evzulann takibinde lcendi!!İ 

ne iyi menfaatler çıktığına bittecriibe 

Fevzi Kurtoğlu hiç bir hain işle

memiş gibi: 
· - Evet Bııhriye kitabının mukad 

demesini ve hatimcsini Piri Reis 

ğil Muradi yazdı diyor. 

de-

a~ıı bir . urette kaydedilmiş değil
dAır. Şurasını da hatırda tutmak 
lazım gelir ki memleketimizi muh 

~emel bir hava taarruzuna karşı lugıliı.lf'r;n bir ha va dAfi topu 
orumak vazifesi hava nezaretine 

şekküllerimiz ara ında llır. 1 
Bundan birkaç ene evvel ~ivil 

halkımız memleketin her hangi 
bir hava hücumuna karşı hemen 
hemen miiclafaasız bir halde bu- ' 
luncluğunu göz önünde bulundura 
rak adeta paniğe tutulmu\itu. 

Reisin haritalarını ve kitabını tanıtır
ken cPiri Rei~ ı> için müstakil bir ki
tnp hazırlnmakta olduğunu da 'lÖ)•le
miş idim. Piri reis haritalarını ilk de_ 
fa dünyaya tanıtma zevkini tadan 
bir yazıcı sıfatiyle teıkikatıma dıovam 

k •d' Pı'r·ı Rı+ıle ilk meşgul olan anı ır. 

benim. Bunu yiik!!ek tarih kurumu 

ve Marırif vt>kiıll"linin bana yazdığı 
ınekhıplarla j.,hnt c-derim. Tarih ku. 

rumu cPiri Rd" haritası İ7ahnaın• "i~ 
adlı kitn hınrl ' d<ı hu hnl:ikatı şu satır 
larln ilan f'!miştir: 

Sayın tarih hocası hunu, ben ha

kikati neşrettiktcn sonra itiraf ve ka
bul ediyorsun. Niçin kitabında gös

termedin. Bay Fevzi Kurtoğlu neşri 

vatım üz.erine Bahriye kitabının tam 

9 ı muazzam sahifesini Muradiye ka

leme aldırdın gel geride kalan kı -

sımları ona yazdır! da hnkikat gedik 
siz olsun. ter ltüp eder. Ancak tayyarelerin 

v~ tnyyarecilerin kaydettiği biı
Yuk .ternkkiler hava nezarelimizi 

' h.a~bıye neznrctinıizle sıkı bır teş
rıkı mesaiye scvketmiştir. 

B'.ıgun lngiliz hava nezaretinin 
· emrıııde şu teşekkUlller vardır· 

. ~ugjJjz havn ku,·vetleri. fnglliz 
ıh~ıyat hava ku\•vetleri, balon ha
taJ fırkaları, ke~if fırknlat·ı ve 
muharebe fırkaları. 

lI arbiye ncznretiııe bağlı ihti
Yat ordusu hava te, kilatı da sun
lardır: 'l'ayynre dfifii tO)l"U liv~la-
tı . ~ ' 

, ProJektör alayları, varda ban-
ddıra ve muhabere cilziıtamları or-

u sıhh" k ' 
k ıye ·ıtalnrı, ordu menzil 

ıt::ıJnrı. 

Tabiidir ki Lu tesekküll .. 
da getiril • ' er vucu-

mcnuş olsaydı hava ditf'" 
~o~lnrla projektorlcrdeıı layıkil~ 
ıstıfadc etmek mllmku 

1 n Uk B ıı o nmazdı 
uy ritnnynnın hava hUcu~ 

l~rına karşı korunma tertibatı hiç 

şüphe rok ki herhangi bir dc\•let 
tı~r?fmdaıı v ucuda getirilnıiıı teş-
kılatın en m k ~ 
. . . u emme) .\'c eıı müe~ 
ırıclır. Bugilnku miıdafaa tertiba
tımız me>mlnk • · · 

• • • "t ... rnızın cenubu fraı·-
bı ıııcl ıı nı 1 ııc k ıdnı· l 
0 · • • ız.ınan 
ır kemC>rdC'n ibart>t olacakt ' 

~Ylc bir kenıcı k' bu kemeriıı u:~~ 
~ınd<'n hıçbir düşman ta.} y aı•esiııin 
ı e,ff'<lilmeden ve mevkii ~arnhat
be taayyün etmeden uçmasına ve 

u kenıcı·i geçnıe ine imk<iıı \'ok _ 
tur. • 

libBugon için hıl\ .ı mCıcl ı . ·hl ter-
2a atımı?.ııı C'll muC'ssiı- siliıhı biz-

~ t harp tan arelcrimizdir Bu 
agır m ll"h · ~ t u e a \"e brntli ha\•a dis-
to} erleri "Hunikan,, , e "Spit _ 

yarenin düşman tayyaresini göriip 
seçebılmesidir. Bu müşkül de 
telsiz telefonlar ve kudretli pro
jcktörlf'r tarafından kısmen hal
ledilmiştiı-. Hiç şüphe yok ki pro
jektör ve ses dinleme aletleri
nin yar<lımı olmak ızın miidafaa 
tayyarelerimiz ne kadar kuvvetli 
olursa olsunlar büyük bir iş göre
miyeceklerdi. Bmm içindir ki her 
projektör müfreze inin yanına bir 
de dinleme po ta ı ilave edilmiı:ı-
tir. ~ 

Projektör denince harbı umu
miyi yaşamış olanların hatırına 
geceleri semaya doğru uzanıp inip 
kalkmak suretile düşman tayyare 
si arayan nurdan çizgiler gelir. 

.Halbuki bugliııüıı ha\'.ı muha
rebelerinde tayyareyi projektöı 
bulup merdmıa çıkarmaz. ~l uha
cim tayyarenin mevkii evw·liı din
leme aleti tarafından sıhhatle tc.:ı
bit edilir. Düşman tan arc inin 
mevkii dinleme illeti tar.ıfmdan 
tesbit edildikten onra projektör
ler tayyareyi bir hed<'f halinde 
ta)•yare dfıfii toııhrıııın nişancıları 
na arzederler. Üç nokladaıı fış
kırıp ha\ nda bir lllli elles te kil 
ed c k projekt<ir zi} a ınrn birlc~
tifr' noktada clıb:mıan tan aresi rn
zıl1 ıı ayd nlnıını·-t·" Ve al'tık ha
\ .a toplarının fı.aliyetc geçirilmc
sıııd<'n bn~ka yapılacak lıir iş de 
kalmanwıtır. 

Tayyare dMii toplara ırelincı> 
hunlarda ROn seneler zarında ı:ın 
yanı hayr<•t terakkiler ve tektımül 
ler kaydolunmustur . . 

Harbı umumide tayyarelere 
kaışı kullanılan toplar bugUn ağız 
dan dolma kaval toplar kadar 

Halbuki bugün İngiliz semala- j 
nna yaklaşmak her hangi bir düş 
manın haddi değildir ve • ivil hal
kımızın da muaveneti inzimam et
mek şartile hava \'e harbiye neza
retlerinin elele vererek vücuda 
getirdikleri mfidafaa tertibat ve 
te, kil atı yurdumuzu bir hava hil
cumuna karşı tamamile koruyabi-1 
lecek bir intizam \'e mlikemmeli-
yettedir. ! 

Bir müddf't sonra, o kanaatte-1 
yiz ki, İngiltere toprakları. bir 
tayyareyi hlicuma ce arct ettire-! 
miyecek kadar, mlidafaa tertiba-ı 
tile t<>chiz ı~dilmiı:; bir mü:ıtahkem ı 
mc\·ki olup çıka~nktır. ı 

Hiııba:;-ı: B. Rogera 

Sıvasta 
Bir kamyon devrildi bir 

kişi öldü 
~" a"' (Hu.-.u~i> - Tıırhaldnn 

Sıv.ıısa şeker getirmekte olan şoför 
Azizin idareı:ıiııdckı kamyon şehre 
sı>ldz kilometre mPsnfede ve Tokat 
- f\ıvas .füc~i üzerinde süratle ge

lirken lıirrleııbirt> rontııııun kırıl -
masiyle yol kenarına dcvrilmiı:tir. 
İçinde huluırnn yolculnrdaıı 14 yaş-

ederken Cinüme Tonkapı saravında 
Re\•an kii~kii kiitüphanrqi::ıde 1 291 
numarada kayıtlı cFt>tihnaınei } lny-
rettin Paşa• çıktı. 950 yılından r.v_ 
vel yazılan bu kitrıp Kıınuninin '.'eh
zade!!İ Sultan J\1f'hmedin kiitiiphane
!ine girmıstır. Üstiinde cSehzade 
Mehmedin kitabıdır> ya~ısı vardır. 
l\·tücllifin el yazı!lı olması ihtimali de 
lne\'cuttur. İşte bu kitap bana cRah
riyei Bııhrinnme.> nin Piri Reis tara
fından değil MURADf arafıııdan ya 

zıldığını kati bir suretle gösterdi. 

Müellif cBahriyc> nin sonuna koy 
duğu yirminci asrın Noter tasdiki 

mahiyetindeki ~u iki mısrala da kita. 
hın kendisine ait olduğunu bağırıvor-
du; 

Tamam ettik 

• 
bulup «MU

RADI» 
Dedik tarihi «ana feyzi hıuli» 

Bu "arahate rağmen değnli öğret 
men Fevzi Kurtoğlu anonim bir şe

kilde hazırlndığı cBnhriye.> mukad. 
d~mesinin bir tok yerlerinde ve 932 

tarihlerinde .} azılnn bahri~·e kitabı· 

nın Piri Rı-iııin kRlernindC"n • <;ıktığı 
nı kati ve ilimz. kabul etmiyen bir 
clt-lıllc söyhiyordıı. 

Bilha~s.ı hu kaıiy.-ıi mııkarlcJt!ıne-

sinin 3 i \'e 42 İnci s11hifelernide gö. 
riiliiyordu. F ~vzi Kurtoğlu bir dl"niz 

mektebinin tarih hocası idi. Deniz ta 

rihiyle meşgul olması lazım geldiği 

larındnki Fatma na~Jı:;n otomobilin 
altında kalarak hirçok ağır yara 

almış ve bunların kan zayiatiyle n-

. için eıı hiıyük denızciınfzin hayatını 
Ye e!!erlcrini ynz.1n Mııradinin fetih-

(1) Kurun gazcte1inin 13 Eylül 
el ılın d al ı\•aı·ak o'"lmı·ı·c-•;ı··· 1938 tnrh1·11· nu"'•ft..l\Sıı·.Ja'-·ı «Babrıy· e ~ ' il}< ı anı . • < ,, ' • ~ .,p IU il 

Jandarma , e adliye meseleye el kita"bını Piri Reis· değil, tair M•trad i 
koymu,tur. 

1 

yazdı• b•tlıklı makalem. 

cSon Posta gazl"lt'"'i muharrirlerin 
den lbrnhim 1 lııkkı Rey gn?etecıinde 
Piri Hei~ haritasına dair geniş mu
hite ilk maliıınnl vl"rrrck harita üze
rindt> hl"rke,ııin dikkat na:rarını ceL 
betmistir. Bu ker~ ele harita ha ivele 
rinin du~ru okunmn,ııında cemiyeti -
ıniu: vardım etti> ( 2) 

İ~t.- Bahri) e kitnbına baııtırdığı sa 
kat. mukaddenıe!inde benim ınehaz
larımı ve notl.ırıını kullanan ve tam 
iki "ene vesika almak için rneııai oda
mın mt>rclivenlerini aşındıran Fevzi 
Kurt()ğlu hakikatlerin bir kısmını İn~ 

kar ediyor. Piri Rei!'lle ilk defo he -
nim meşgul olduğumu hn nıısıl~a 

~ö,Ylememl"k m,.cburiyeıinde kalıyor. 

Fakat son cevabında da benim notla 

rımdan istifadt> ettiğini göstt>riyor. 
Onun ya7.t!I benim makalemin ayni-

dir. Giiva Murc1diyi o keşfetmi . Mu 
radinin . Piri Reis bahriyesini yazdığı-
nı o bulmuş. Muhtt>rem okuyucular 

Kurun gıı:rC"te!Iİnİn 13 Eyliil tarihli 
nüshasında br.nim ve 22 Eylül tarih_ 

li nüshıısındl\ da onun yaı:ılarını okur 
ve kar~ılaştırırlarsa F ,.vzi Kurtoğlu

mın benim yazılarımcl.uı evirip, çe
virmek sıuııtiyle ııa~ıl istifade ettiği. 
ni görürler. 

.Sa) ın öğretmen niçin h.ıkikaıten 

kaçınıyor, o nıukaddeıneyi hazırlar-

(2) Bu mektupların sıuetlerini 

«Topkapı Sarayında deri Üzerine ya
pı]nııf eski haritalar» adlı kitabın 67, 

. 68 ve 69 uncu sahifderindt> okuya. 
b ilrisiniz. 

Bakınız Mumdi ne diyor: 

Bundan evvel ben de yazdım bir 
kitap 

Eyledim telif ve kılc:lım faslu bab 

Ol kitab ile gidilir her yana 

Turkubahri anda tebyin eyl...dim. 
Evet Muradi cBahriye> kitabını 

fn~ıl ve bab üzerine bizzat telif etmiş 

ve bütün Akdenizin yollıırını ve di. 
ğer arızalarını mufassal bir su

rette - kitabın 91 sahifelik manzum 
kısmında değil men,ur sahifelerinde 

göstenn İfl İr. 

Binaenaleyh Muradinin bu açılc 

ve kati ifadesini tevile imkan yok -

B. Fevzi Kurtoğlu mademki kita tur. 
hın yazı:oını Muradiye yazdırıyor:1u -

nuz. Miitebakisinde inad ve ısrar ~t· 
• esk·ı rürük davamızı destekle-menız -v 

mez. 

Hem mantıktl\ bir kaide vnrdır. 

Mutlak zikredilen ~ey K.-maline mııs 

ruf olur. Muradi kitap yazdığını mut 

lak olarak zikrediyor. Şu halde bun- · 

dan bütün kitabı yazdığını çıkarmak 

mantıki bir netice olur. Kaldı ki hıor 

ıa"rafını ya7dığını gösteren kayıtlan 
da \'ardır. 

Bav Fev;,i Kurtoğlu Bahıiyr kita

bı'nı iini.inüze açınız. Oab \'I' faııllilrı 

:valnız manzum kısı•rıdn değil men. 

sür kısımlarda ,ia görürııiinüz. Mese
la: 323 iincü sahifede şu başlığı oku 

yoru7. cBu fasıl AYA MA VRI ve 

Prevezc kenarlann beyan eder> Bu 

günlük bu kadar Yine göriişl'cıoğİ7 

!!ayın nnı;.rızım . 
lbrahirn Hakkı Konyalı 



Sayfa: 6 

- ı ---
-Hayır .. Ha\·ır. Yemin ederim 

ki ben kabahatli değilim. Hem ne 
bilirdım? On beş, on altı ya!;iında
ki bir genç kız; henüz orta mek
tebine giden ana kuzu-.u bir ya\'
ı·ucuk ııe bihrdi ki? .. 

Am.ı .. Sana niçin .:.·alan . ..;oyliyc
rim? Dnhn (gdirııe) de ve babam 
sa,ğ iken bile beni bazı ve ve -
selcr sarmaz değildi. 

Herkesin garip bakı.hırı, du
dak bukuşlcri, arkumızdan fıs -
ko11ları, ma~ı.~ını anlamadığım 
halde egl<>nl.'lıılmek için . öylenil
dığini lıis11cttığım sözler.. Rana 
için için azap verirken anneme so
rarchm da: O .. Şakrak ve kıvrak 
k hkahasıl : 

- Ne.:. e uziıluyorsuıı? Seni
ha!. derdi. Çckemi) orlar da onun 

için kızlm l.. 
Bu söz heni t"mine kafiydi. 

ö.rlc ya bizi çekemiyorlardı i:;-te. 
J~u,:. le ·o.=-ycle bir lı·ıyat l.ıa*ka kim 
de vardı ki? .. Koskoca (fülirııe) 
de "miicltirun kansı ile kızlar,ı 

nı ırnrm.lkla göslt>rlmeye vc!ııle 
olun çok fantezi ve lııks bir giyi
ııi~imiz, ylik ... ek bir ya~ayışımız 

Yardı bizim. 
Hele benim roblurımı dara('ık, 

şık ve mutluka rlız kapaklarımdan 
iki üç pnrmak yukart yapan an
nem; karşıma geçip o giızcl iri 
kara gözlerıni sü'l.e süze baktıkça 
hafif hufıf yunııklarınıı okşar 

ve: 
işte .. Koket bir kız!. derdi. 

Keşki kullarını; goğsiinO ele a~ık 
yııpı;aydık .. Scııirı sade bacakların 
dcgıl; lu•r yanın çok gÜzl') Seni
ha!. Doğrusu iftihar ı!diyorum se
nini<>. 

Kızlarına bu kadar itina ve mu
habbet go teren bir ıırıa .. Elbt!tte 
kı~kıınılır ve çekilemezdi. Sonra: 
kendi ·i de öyle zarıf ve şuh gıyi
n irdi ki.. Güzel, vıicudunun kw
rımlarıııa sıkıca sarılan ~ık - ince 
bir zevkin e. eri olan - rohlar; bir 
endam kraliçe~i gilıi gu rurlu v& 

vckarlı Lirer tuvalet olurdu arka
sında. Her yrrde ve her salonda 
o; gPnçliğin. gıızfdliğiıı miike.m
mcl bir ııurnuııc:ıi gibi ~dalamrdı. 

En m:ı kyaj:1ız zırnıanı bile: ba
zılarının bin ihtimamla ve Maatler 
ce özene he7.em• hazırlanmaların
dan bin kat canlı ve şiirlıydı. 

Diyorum yn: Aııııcnı; ?.den çok 
güzel ve lıalfi da glizeldır .. Hail 
da genç!.. 

Bereket.. B:ıl.ıam ela şık, centil
men bir erkekti. Hoşgii; sohbeti, 
muhabbeti sc\•en boyle şen bir 
ıdle reisinin t.aalliıkatı da muhak
k ak ki hep şen ve şuh olaca kl a r
dı. Coınert; eğlenceye, iyiliğe bü
yük bir Zf•vkle bağlı ola n babam. 
en nihayet hafta geçmezdi ki bir 
%iyaf et vermesin, bir eğlence yap
masın. 

Memlekete gell•n mebu., miifet 
fü; gibi birçok yüksek memurlar ; 

- 1 -
olunmuş ne! erlerinden ark ... daşı 
künye numara ·ı altında nefer 
olarak hizmet ettiği İngiliz hava 
ordusundan terhis edileli Oç ay 
olmuştu. Mayısın on üçüncü salı 

gününe tesadüf eden o sabah da, 
üç aydanbel'i itiyat edindiği veçhi 
le erkenden uyandı, bahçesinde 
kendi eme kazıp yine kendi elile 
çimentoladığı havuzda banyosunu 
yaptı, biraz odun yarmak suretile 
hem mutbağının odununu temin 
etmiş, hem de sabah idmanını yap 
mlş oldu, ar ız çocuklar gt.bi ısıra 
ısıra birkaç elma yedi, biraz çiko
lfita geveledi, "Bulutlar yamacı,, 

ismini verdiği mini mini köşkünün 
holilniln kapısı yakınında asılı du
l'an general "Allenbi,, nin resmi 
önünde bir müddet durarak rc~mi 
dalgın dalgın seyretti .. 

Sonra mini mini köşkiin önün
den geçen yolu katederek, kendisi 
gilJi İngiliz hava ordusunun terhis 
olunmuş ııef erleri enden arkadaşı 

ve komşusu Pat Knovlesi ziyaret 
etti ve bu eski arkadaşına: 

- Şu kara kafalı melun çalı 

Yazan 

Daniş R. Korok 
Tefrika No: 1 

daha vali ve maarif müdürü yap. 
muclan C\vel: muhakkak babam ta 
rafından da\•et edilir ve ilk defa 
bızim e\·de ağırlamrlardı. 

Anıwıııııı çok iyı hazırlıkları, 
gur.el nadıılc ~ emekleı·i daima mi
sal' ı l<>ri nıl'nı1111n Plıniştir. Hazan 
ben d~ ona !jtıya .:. ardım etmek 
islcrrlıın de haııa darılarak: 

Diye dü ündiim kendi kendi
me. Ve güluyordum. Öyle ya .. 
~te bi.ıtün (Edirne) nin zengin eş
ı·af çocukları etrafımda pen·ane 
gibi idiler. Ama ben de onların 

hiçbirisinden ho::-lanmıyorclum ki. 
Hep ·inin bakı.,ıncla bir ba. kalık, 
bir bayağılık vardı. Yiızumc, gö
zumc değil; s.ıdc iJ>ck çoraplar 
içinde daha duzgtiıı \ e caziı> du 
raıı bac.ıklarıma, dizlerime bakı

yorlar. 
Fakat içlerinde yal111z bir tcı

nc~i O} le degildi: ".Fatin'.,. Hem 
zcngiııdı de. Fazla olarak 
sahıbi bir memurdu. Sonra 
gördugiı yerlerde kızarır, 

rır .. Daha bir kere uzaktan gorse; 
ba,ını cger. yanımdan litreye tit-

- Sı•rıiıı vazifrn mutbakta 
dl'gıl: saloııda kı7.ınt !.. Ben eni 
orada iş gorerı. salonu idate eden 
bir gl.'nç kı:r. görmek isterim. 

Dı•rdi. 
reye gelip geçerdi. Ne de oba Is- • 
tanbul çocuğuydu i~te. Bir lurlü NE C 1 P E 

Annemin bana karşı olan va
ziyelı: bir ırnneden ziyade abla
lık ve halta samimi, sırdaş bit ar
k,.ıtlaşlık lrnlıııdcyı.Ii hep. Zaten 
arcınıızda hıç ''aıııı, kız., denecek 
bir fark yoklu ki.. Topu topu on 

c~·aret edcmıyor, bır şey ~oyle~i- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ yordu. Hem bır şey söylemek nere 1 
de? .. O gozuııtlrı bırSJzlama bir 
bakı;ı ile bık· yiızıime bakamıyor
du ki'! Dr. Nihad Tözge 

dört yaş .. Babıali cad . No. 11. saat 15-18 
Tel. 21942 P.uııuıı ıçin .. Onunla her şeyi 

gorll:;ıchilır. Ona her ltirHi arzu 
ve lıc\e;lerimi sdyliycbilirdim. 
Zaten o da b iv le idi. ~Ie.-ıela: Ev
deki misafırl('!' gidince benimle 
uzun uz.adıya konuşur: 

Fakat diğPrleri öyle mi ya? 
~credc Fatııı.. .Nerede onlar!. 
Babamla gordiikleri 'l.aman l.ıile 

yılışık \'e kaba kaba göz, .söz ll'~ 

ca\'iızleri y:.qıtıklaı-ı halde za\·all ı .. ••••••••••-' 
Fatincik beni ancak bir golge ses- Istanbul Asliye Mahkemeıi Alhı'-
. izliği içirıde gönırdü. Hatta yal- cı Hukuk DaY.eainden: Baş, Diş, Nezle, Grip, Rom~tizma, 

nevralji, kırıkhk Te bütün ağrılarınııı derhal kci 
- .. icabında i'Ünde 3 ka~e alınabilir. -~ - c .. ıcn miıfettişe dikknt et

tin mi Seniha!.. Ne kibar bir genç. 
Gü7.el de hani. Fakat Hüsnü bey 
&aşka. O pek şiriıı bir adam değil 

nız olarak görduğü her Tanrının Ziya Gökışık tarafından kawıı < 

sabahında; tıpkı bir golge gibi lup mukaddema İstanbul Fener '.\l 
mektebin kaılısına kadar pc-;:im-ı la A,lti mahallesi A,ık. Yunucı ıaok 
den gclıneklt• iktifa ederdi. 

. ·ı 
mı •. 

Diye benim fikirlerimi alma·ğa 
bile kullrnruı. Lakin bu kadar sa-

"Enis., le her zaman konuş-

mak mümkün olduğu halde.. Bu 
çocuğu; hiçbir ınıına~ebet ve hiç 
bir \'e:ıil<· bizimle laıııştırmamıştı. 

miıniycte ve mtiııaadeye rağmen;, Zaten bir murıasehel dıı olamaz.dı 
hernı!n kapı komşumuz olan ma- ya. Küçlicilk bir ıııemur ve bilha~
arır mürlüriinün yeğeni ''Enis,, ile sa bekar bir genç olun "Fatin., 

senli, benli konuşmamı1.a çok kı- hangi vesile ile bize kendisini ta -
zar ve darılırdı. Bir giin: mttıracaklı ki'! lştP yalnız; mek-

- Seniha!. demişti. Yoksa sen tebe "idcrkerı onların e\·i onünden 
bu çocuğu seviyor musun kız!.. K'eçiyordum ben. O du ayni unda 

1 
Bu hiç beklemedığim, yersiz çıkar ve işine gidf'rdi. 

bulduğum sual kar~ısında 1aşır- .i\ihayet bir "üıı; bilmem nmnl 
mışım du birdenbire: oldu? Yolda tanıştık \'e artık her 

- Bilmem anne!. deyiverdim. gilıı mektebe o götiirüyordu beni. 
Onunla beraber bulunmak bana Ne utarıguç, ne kadar temiz vef 
zevklenıyor. Bil en ne kadar ~en sn mimi bit çocuktu bıı Alla hım!.. 
ve tuhaf bir çocuk. Beni o kadar Bana öz ~öylerkeıı ~e.si huti.ın vü
ieüldurup (>ğleııdiriyor ki. cudu titriyordıı, hemen heyecanın-

Cözlerini aça aça lizerime Yil·. dan dıı, Up bayılıtcak zanııediyor-
riıdil, annem ve: dum. 

- Sakın ha!.. dedi.. Sakın Zatcıı ona knlsu: sitlin ~eııe 
ha .. Bııgun güldüriir ama .. Yarın benimle konu:;;amazdı ra .. O ~un 
ağlatır. Elin beş parasız. ışsız, benim çok m~~eli ve alı.ycı bir ha· 
gClç~fız çapkını ile seni kapatacak li vardı da kendisine takılmış, ilk 
kadal' budala d<'ğilim. Gozünli aç, önce ona ben soz soylemiştım. 
sen de budalalık edip kendini kap Karşımda eziliµ bü~Olüyor; 
tırnıa. Soııra çoook pişman olur- mahcubiyetten dili tutularak, im
sun.. tihanda ce\•ap veremiyeıı çok ça. 

Ben şaşkın bir halde yalnız lışkan bir talebP halile terler dökii 
kalınca: heıı bu sö7.lerl düşiın- yordu. 
düm. Anlryordum ki bunlarda hem =======:-=== ~ -
bir tehdit, hem de bir yol göste- De n izlide Bt>le d iye Seçimi 
riş, bir der~ \'ardı. Demek annem Yapıldı 

bent konuşmaktan, bir erkek ar- Denizli, 29 ( A.A.) - Denizli 
kadaş bulma.ktan menetmlyor merkez ve mülhakatında belediye 
fakat değerli, zengin olsun isti- seçimlerine aid Parti yoklamalan 
yordu. dün yapılmış ve namzetler tesbit ve 

- Bundan kolay ne var? ilan edilmiştir. 

kuşu bu sttbah erkenden ıcelip yi. 
ne penceremi ga1'aladı ve beni er
kenden uyandırdı. Efkarı batılaya 
inanacak bir adam değilim ama. 
A ilah aşkına beni r.ahat.sız edt'n 
şu hayvanı tfıfekle hakla. O da 
kurtulsun, ben de .. dedi. 

* T. E. Shav bu sözleri söyledik-
ten onra kudretli rnotosıkletine 

atladı ve Moreton civarındaki ba -
yır ve yamaçlarda seri bir gezinti 
yaptı. Saat on bire doğru Bo\•ing
ton yakınındaki tank kampına ka
dar gelmişti. Nobetçi telgraf me
muruna mtiracaat ederek o aralık 
(Hitler - Lfıvı·cıı::ı) mülakatının 
pek faydalı ve ehemmi.retli olaca
ğını anlatmak için kendisile gôrii~ 
ıııek istiyen do, tlarınclan bir mu
harrire şu tegrafnanıeyi çektirdi: 

"J 3 mayıs 935. Saat l 1,25. 
Bovington Jrnmpı. Hava istet yağ
murlu ister iyi olsun öğle yemeği
ne bekliyorum. Eovington kampı
nın bir mil mesafesindeki köşkte 
buluııuyo_rurn. İmza: Shav.,. 

Biraz erzak da satın aldıklan 

sonra bu ncaip sabık nefer kamp
taki ~skerlerden birkaçile bir 

---··----....--·--
• 

Yazan : LEON BOUSSAkD 

miiddet senli benli görü~tü sonra 
rnoto ıkletine atlayarak mini mini 
köşküne döndü ve güneş batınca
ya kadnr okumakla. hulyaya da
lıp derin derin dü ün nekle vakit 
geçirdi • 

* 'l'. E. Shav gtinlerinin bir kısmı-
en sevdiği nrnhan·ir Doııghty'nin 

"Jggız Arabistan,, um·anlı pscrirıi 

okumakla geçirirken IJir kı,,mını 

da moto ıkletine atlayıp snatte 
yiız kilometrelik bir sür.atle uçar 

gibi gezmeğe hasrediyordu. 

Yine bir gün rnotosıkletle gez
meğe cıkan T. E. Shav köşküniin 
civarında bisikletle dolaşan iki 

mini mini asker yavrusuna çarp~ 
mamak iain »Jı·deııbiı·a .fren yaıı· 

6 sayılı evde kayıtlı :iken halen ik.a-

metg8hı meçhul 

Melahat aleyhine 

İstanbul Belediye İlanlar1 
Hacer namı diğer 1 

1 h - · 3r- ı· 1 ı· -· B'" ··k · hali~ açı ıın o~anma I .Senelılc mu~..ırnınen kırası. v ıra ~) an :vupte uyu cam ı ına ~ 

hav11sına ait dava arzuhali berayi de Bü)"ükcami Ehussuut efcndı ınekte-bı ı:okagında 31 No. ve 9 3 . ıJiıll 
·ı k .. k " -· d ı5teY teblii yukarıda yazılı ikameqıahına Mayıs sonuna kadar kiraya ven me uzere açı· attırma gıınun e iJi# 

gönderilmiş ise de orayı terkle semti bulunmadığından pa:tarlığa çevıilmi:,tir. Ş.utnaınesi Lt:vazım Müdür! ,,-4' 
meçhule gittiğınılen bah!!ıle bila teb~ de görülebilir. lsıddi olanlar 2 lira 70 kuruşluk ilk teminat makbtıZ . f' 

mek.tubiyle beraber 3/ t O/ 19 38 PaLarteoıi günii saat 14 buçukta DaiJll' lii iade kılınmuı Üzerine keyfiyetin '0) A 
cümende hulunmalıdırlar. • ( 65 2~ 

on bet gün muddctle yevmi gazete- ~ 
• 

terden biriyle ilanına ve iade 1tııınan lstanbul Limanı Sahlıil Sıhhiye Merkez• 
arzuhal suretinin mahkeme div~nha- d 
nesine talıldne karar verildı~inden 

adı geçen Hacer namı diier Melaha 

tın mahkememiz.in 938/1421 numa 

ra!lında kayıtlı boanma davasına on 

gtin z.arfmıb cevRp vermesi lüzumu 

tebliğ yerine ı:eçmek üzere ılan olu. 

nur. 

TAKV İM 

1 I. Ieşrin 1938 Cumart esi 

Hicr i : 6 Şabaa 1357 
Rumi: 18 Eylül 1354 

Hızır: 149 

Ootu • ati : 5,54 

Ôtle: 12,04 - İkindi 15,22 
Akıam : 17,53 - Yagı 19,24 

lmıak : 4,18 

Tefrika No: 1 

nıak mecburiyetini hissetti. O !I

rada aksi tesaduf siyah bir otomo
bil de tam sünıtle oradan geçiyor 
du. İşte T. E. Shav çocuklardan 
birisine çarpmamak için bu sırada 
fren yapmak mecburiyetinde kal
mış çocuklardan oirisi motosıkletin 
hafif bir sadcmesine maruz kala
rıı k rere clıişmüş, liikin motosıklet 
çi de ani fren yaıımasıııın bir ııeti
ı.:t•si olurnk 2;) metre kadar hiı· 

me.:;afcye fırlayarak yol lizel'inc 
.serilmişti ve yine tamam bu sıra
da T. S. Shavın komşu u Knovlcs 
av tüf eğile kom ·usunu rahat ız 
eden iyah kafalı çalı kuşuııa 

ateş etli~ or ve hayvanı olcluniyor
dil. 

Kaza yerine askerler ko:;;tu ar 
ve yüzile goğ ·ii kan için ele o 

Satinalma Komisyonun an : . ~ 
A - Merkezimize ait Sinop motörü teknesi tamir edilecektır. 

b7deli 975 liradır. "JI 
B - fıtelcliler buna l'lİt fenni ve idari ~artnnmeleri b~? kuru' Jllll 

linde merke1imiz levazım:n.da~ al~bilirler. .. .. (;si'/ 
C - Eksiltme 18 Bırıncılefrın 1938 Salı gunu ~aat 14 te el• f 

Karamustnfıtpftşa sokağında mezkur merke:.ı: satınalma komisvon° 0 

pılacakıır. 

D - Eksiltme açılc olacalc.ttr. 

E - Muvakkat teminat parası 73 lıra f 3 kııru~t11r. r / 
F - Ek•Htmeğe gimoekl« bu •ihi tami<at yaphklnnna dni<11~1~ A 

sika jbraz dmeleri ~arttır. ~ 
• 

Üsküdar Sulh 2 inci Hukuk Hakimliğinde"' / 
ı• 

938/99 Kadıköyünde Caferağa mahallesinde Rızapap sok&lc. ~ 
mara<ln iken halen Beylerbeyi Boııtanı:ıha~ Abdullahağa mahalle5

• . J 
sokak 15 numarada oturmııl:ta olıın ve Emniyet Sandığına olan ıf'°; 
borcundan dolayı hakkında icrayı takibat yapılacağından Akıl ha5t•1 ~ 
malul bulunması hasebiyle Emniyet Sandığında hacri istenilen 0ıJJfl•~ 
Sahİtl'!ıtİn akıl lıastalığiyle malul bulunması dolayısiyle tahtı hacre •1 ~ 
kendisine, Beylerbeyi Bocılancı ALdullahnğa mahallesi Nevnihal ,ok'# 
nuınnralı evdı! mukim Miratıo vasi tayinine. ':11ahkemcce 19 / 4 /9.3~ t•~ 
de kurar vctilmi~ olduğundan bu hususla ıtırazı olanların on guo 

mahkemeye müracantlnn ilan olunur. c 70; 3' 

motosıklelçi T. J;;. Shavi kampın 

mini mini haslulıanesiı e bir kam
yonla naklettiler. Hıi:-1tanede T. E. 
Shav açılıp kendine gf"lmedi. Zira 
saclcmenin şidcl, ·ıı<leıı ·afatası 

çatlamıştı. l\amıırn Laş doktoru 
Ailen, kralııı operatörü Tiinıgene
ru 1 G. V. Ve~ı.t. İngilteren,in en bü
yük beyin hastalıklan mlitehassı
ı.ıı doktor J"ain.s blitlin bilgilerini, 
olanca tecrubelerini beyhude yere 
yaralıya tutbik ettiler. 

T. E. Shavın en aziz dostu al
bay V. F. Nevkomb hemen hasta
haneye geldi. Mecruhun anası 

olup büyük uglu ile Çinde bulu
nan madam Lfl\'rcnse telsizle ha
ber yerildi. Mecr•ıhun küçük kar
cJec;i olup hpaııyada tatilini geçir
mekle olan Kemhriç üniversitesi 

arkeoloji a,.;iı;tanı A. V. Lavrens 
ağabey ·inin ölıim halinde bulun
duğunu haber alınca l\fajorkaclnn 
bir tnyyarcyc atlayarak' İngiltere
cleki Kro) don tayyare meydanına 
geldi. 

Hu mtidct1. t znrfında "Bulutlar 
yamacı,, ko,ktinun nıiinzevi sahi

binin genç do:stu Pat Knovles ar
k dasırıııı mini mini kö\'kiine b. 'it-

1' 
çilik ediyordu. Albay S. f. rtJ~ 
komb ile A. V . Lıivrcn,:ı ırıcC 1 
başı ucundan ayrıJırıır0rııdl 
Doktol'laı· T. E. Shavın ıce 
gelmek ihtimalinden bıılı~eıt 
lerdi. Her iki saatte bir 1<'~ 
daki harbiye nezaretine J!lb 
hun sıhhi vaziyeti tetefonlB 
riliyordu. 

.Mecruha suni surette gıd• 
diler. Her ihtimale karşı tellJf 
yolları mütehassıs doktor tı" 
ile yine İngilizlerin nıe!;Jıı.tr ı 
lerinclen doktor Farkhaı" ,GıJ 

1 
Kings celbedildi. Lakin ,,r 
akibeli arlık bir . aat :rnese~~ 
Ve biitün dünyaya Lavrcrı:>1 

' 

bistanın taçsız hükıımdnrı ".1d 
miralay Lavrensiıı haletiııet1 

hııı<luğu hrl\·adisi yayıldı. 

~aten yaralı şinıdi.fe 
teslimi ruh etmeme ini biil1) 

çlıJ 
müstesna. kuvvetine bot ı;Jlt 
Yalmz başına Aı·abistan ç fll)ı; 
de isyan yaratmaya ınu''11~et 
muş bulunan bu ~ayanı Jııı) ·d 
mm ölüme karşı miicade~.c;~ , 
m hayretti. Cumartesi gı.ıı ~ 
hücumuna maruz kalan : ,.,. 

<Son" 



1 1. TEŞRiN 1938 Y E"N l SA 8 AH 

-
. . . Istanbul Valiliğinden : 

1 
iJklkın~ı ıntihap devresi müddetini dolduran İstanbul Umumi Meclisi azasının yeniden ,;eçilme.si için ,, ,, -· , ;Yeni Sahra mahallesi 

1 
teşrın l938 d ba hyacak olan üçüncü intih p devresi seçiminde 985 umurnt nüfus sayımında tesblt 

ilkokul pinasmda buJuı,cluruJaenk 
sandığ.a. 

0 
Sunan nu:us nisbetlorine n r.eran Adalardan (2), BakırlcöyUnden (2), Beşiktaştan (4), Beykozdan 7 İJkteşrin 1988 Cuma 

~4 ~· ~e~;~ıundan (18), Emi~önUnden (!),Fatihten (12), Eyüpten (2), Kadıköyünden (~), Sarıyerden 
k 

'.1 .flı rdan (.f) aza ıeçılmesi lfızımgeleceği 1680 sayılı belediye kanununun 22 nci maddesine tevfi. 'l 1Jkteşrin 1!)38 Cuma 
an ı an olunur. 

~ 7053 

lstanbul Umumi Meclisi aza seçimi baslıyor 
İstanbul V li ve Belediye reisliğinden; 

d lstanbul umumt meclisi 11 intihabına 1 İlkteşrin 1938 cumartesi günü bru,lanarak seçim . ekiz gün 
evam ~decek ve 8 llkteşrin 1938 cumartesi gfinfi saat 20 de rey atma müddeti bitecektir. 

, 1~tı_h.ap hakkını haiz hemşerilerin aşağıda yaz1h gilnlerde nüfu! tezkerelerile birlikte müracaatla 
re~ lermı kullanmaları lü1umu ilin olunur. 

Adres; 
l, 2, 3 İlkteşrin 1938 cumarteti , 
Puı.ar, Paznrte!i. 
41 6 İlkte)rin 1938 Sah, Çar~mba 

6 llktc~rin 1938 Pcrşemb• 

7 İlkte rin 1938 Cuma 

8 lıkteşrin l 938 Cumıt.rtesi' 

Eyüp: 
1 İlkt şrin 1938 CumP.rtesı 

" ,, 
,, ,, 

2 İlkteşrin l 938 Pazar 

,, 

a İlkteşrin 1988 Pazartc;,ı) 

" . " 
4 llkteşrın 1938 Sah 

" ,, 
6 lıkte,rin 1938 Çar mba 

.. ,, 
6 İlkteşrin 1938 Perşembe 

,, ,, 
7 İlkteşrin 1938 Cuma., 

8 11ktcşrin rnss" Cumut i 

" ,, 
,, u 

Biiyükada mnhalleleri 

Heybeliada ,, ,, 
Burgaz ,, 

}{malında ,, 
" 

Tayin olun n günlerde de r;y..__ 
ı·ini kullanmıyanlar 

Büyükadada 1 kele ci1;arında bu
lunduru\.acak sandığa. 
Heybeliada polis me .. ·kii yanında 

bulundurulacak andığ . 
Bur2azada nahiye binası civanndn 
bulundurulal·ak ~andığı. 
Kmahada iskele civarında bulun
durulacak sandığa. 
Büyükadada i kele civarında bu
lundurulacak sandığa. 

1 lnmbey, Diim..,ıciler mahalleJeri Eyiip Camiikebirinde bnlunduruıa-

Alibey koyü 
Kcmerburgaz 
1 ltlmbey Düğmeciler, Üçşehitler, 
Gumtişsuyu nıahall )eri 
Kcmerburgaz 

Üçşehitler 

P tnahor, Pirinççi 

Cezrika ım mahallesi 

Od.ayeri köyü 
Cezrik sım, Abdülvedud, Fatih 
Çelebi, Nişancı mahalleleri 
Çıftalan, İhsaniye l•öyleri 
Fethiçelebi, Nişanca mahalleleri 

Ağaçlı köyü 
Cuma, Yenitopçulu mahalleleri 

Akpınar köyU 
Cuma, Yenimahalle, Topçular 
mnhnllel ri. 

· Küçükköy, Cebcciköyü 
Kemerburgaz ve l\Jerkez köyleri 

cak «andığa. 
Alibey köyündeki sandığa 
.Kemerburgazdaki ,, 
Eyüp camiikebirinde bulunduru
lacak sandığa. 
]{emerburgaı.da bulundurulacıtk 

sandığa. 
Eyüp Camiikebiriııde bulunduru
lacak sandığa, 
Köylerinde bulundurulacak ııınndı
ğıı, 

Otakçılar karakolunda bulunduı·u
lacak sandığa, 
Köyde bulundurulacak sandığa. 
Otakçılar karakolunda bulunduru
lacak sandığa. 
Çiftalan köyündeki sandığa. 
Ot.akçılar karakolunda bulunduru
lac·ak sandığa. 
Köyde bulundurulacak sandığa. 
Rami Jandarma karakolu binasın
daki andığa. 

J\ôyde bulundurulacak saııdığ.a. 

" " " 

Küçiikköyd ,, ,, 
Kemerburgaz nahiye binasındaki 

S llkte~rin 1938 Cumartca. 

,, 
" 

u 

Sarıyer: 
1 ilkteşrin 1938 Cumart• 
Saat 8 - 18 

2 flkteşrin In38 raıar 
Saat 8 - 12 

Saat 8 - 12 
2 İJkteşrin 1938 Pazar 

8 İlkte.,,rin 1938 Paz rte"l 
Saat 14 - 18 

8 İlkteşrin 1938 Pazartesi 
Saat H - 18 

4. llkteı;rin 1938 Sah 
Saat 8 - 12 

4 İlkteşriıı 1938 Sah 
Saat 13 - ıs 

5 ilkteşrin rn:,8 Çarşamb~ 
SaatS-18 

6 İlkte.ı;ırin 1988 Per.,,emb~ 
Saat 8 - 12 

,, '· 
Saat l3 - 18 

7 1 lkteşrin l 98 Cuma 
Saat8-JS 

8 11 kleşriıı 1938 Cumartesi 
Saat 8 - 12 

,. ,, 
Snat 14 - 20 

Üsküdar. 
1 İlkte rin 1938 Cumarte ! 

8 llkteşrin 1988 CumartesL 
ı-andığa. 

Tayin olunan günlerde ve yerler- Eyüp Camii kebirinde ıbulundurula- 2 İlkteşrin 1938 Paz r 

F tih: 
1 İlkh•srin l!.188 Cuma~te&ı 

, 

2 llkteşriıı 1938 Pazar . - .. 

3 lf~iteşrin 1988 PnzartC!I 

l5 1lkteşrin · 1S38 Ça~mo; 

ı 1lkteşrin 1988 Perfem'bo · 

,, 

7 İlkteşrin 1988 cuma· 

1 t Jkteşrin 1938 Cumarte~ 

K dıköy: 
1 İlkteşrin 1988 Cumarte l 

2 İJktcşrin 1988 Pazar 

1lktcşrin 1938 Pazarteal 

,, " 
1 İJkteşrin 1938 Salı 

' İlkteşrin 1 !:138 Çarşamba' 

" ., 
1Jkteşrln ı 988 Perşembe 

de reylerini kuJlanmıyanl r. eak sandığa. 

Babn Hasannlemi, Gurebahüseyin 
ağa Hüssambey, Hoca Üveys, ls-

• kenderpa~a. Kırkçeşme, Kirnıasti, 
. Muratpaşa, Şchreıımi, Sofular, Sf. 
nanağa mahalleleri, 
Beyceğiz, Dervişali, Haticesultan 

· Keçeci, Karabaş, Kocadede, Kah
riyeiatik Aliı)nşa, Mimarsinan, 

ı Muhte ip İskender, Nesli ahsul
tan. 
Abdisubaşı, KOçOk Mustafapaşa, 
:Milftu Alihaydar, Kasap Demir
hun, Haraççı Karamehmet. 
Hatip MlUıtilihittin, Tevkili Cafer, 
Tahtaminare, Hızırçavuş, Katip 
Muslihittin, Hamnmt Muhittin, 
Molla Aşkt, Hoca Kasım, Giinant 
Avcıbey, Balat, Karabaş, Atik 
Muııtafapaşa. 

1 
Kazlıçeşme, Mirahor 11yasbey, 
Hacı Evhat, Hacı Hamza, Hacı 

1 Hüseyinağa. 

Alifak1h, Canbnziye, Abdiçelebi, 
Kocamustafapaşa, Arabacı Bey~ 
zıt, Sancaktar Hayrettin mahalle
leri. 

Davutpaşa, Hubiynr, Keçihatun, 
KOrkçübaşı, Yalı, ln •ebey, Çaklr
nğa, Kasap İlyas mahalleleri. 
Arpaemini, Beyazıtağa, Denizab
dal. Ereğli, Fatrnn Sultan, Molla-
eref, Nevbahar, Ördek kasap. 

Melek Hatun, Merkeze! endi, U
zunyusuf, Veledikarabaş, Seyitö
:er, İbrahimçavuş mnhalle]eri. 

unyyen gOnlerde ve verlerda 
reylerini kullnnarnıyanla;. 

Cafer ğa, Osmanağa mahalleleri 

Rasimpaşa mahalle i 
İbrahima~n. ,, 
Hasanpaşn lkbaliye mahalleleri 

(Osmaniye, Mecidiye ,. 

Zühtüpa~n, Tuğlacı ,, 

Göztepe mahallesi 

Merdiven köyU 

Kozyntağı mahallesi 

- ~ 

Ka3 makamlık binasınd.ı bulundu
rulacak sandığa. 

Karaııümrükte 17 nci ilk mektep bi
nasındaki sandığa. 

Küçükmustafap sa Gülcamisinde
ki sandığa. 

Balatta Tnhtaminarc canıiinde bu
lundurulacak sandığa. f 

Sant 8 - 12 de Kazhçeşmede kah • 
vede saat 13 - 18 de Mirahor ca
.miinde. 
Sa.at 8 • 12 de Kocaınu tafapaşada 
Çiçekçi kahvesinde. 

Saat 13 - 18 Aksarayda Çnkırağa 
camiindeki sandığ.ı. 

Şehremini Halk Partisi binası kar-
ŞI!lındnki Ereğli ndığa. 

Saat 8 - 14 Mevluvihaııe kapısında 
20 nci ilk mektep binası nda. 

Saat 14.30 ? 20 Knymakamhk bi
na_ında bulundurul cak sandığa. 

Kaymak mhk binasında bulunduru
lacak andığa. 

Rasimpaşada İlkokul binasında Çı
narnltı mcvkiinde. 
Haydarpaşnda ilkokul binasınd ki 
sandığa. 

Karakol civarındaki bahçede bu1un 
durulacak saııdığa. 
Altıncı İlkokul binasmdi.l bulundu
rulacak sandığa. 
Rıdvanpa\a cadde indeki bahçede 
bulundurulacak sandığa. 
Köy meydanında btthınduruJ:ıcak 
sandığa. 

Kazasker camii avlu undaki sandı-

8 İlkteşrin l 9R8 Pazartesı 

3 İlkte., rin 1938 Pazartesi 

4 1lkleşrin l 938 Salı • 

" ,, 
6 İlk teşrin ı 938 Çarşamba 

6 İlkte.şrin 1938 Pell mbe 

6 İlkteşrin 1938 Perşembe 

7 İlkteşrin 1938 Cuma 

• 
7 İlkteşrin 1938 Cuma 

7 İlktcşrin 1938 Cuma 

8 İlkteşrin 1938 Cumartesi 

8 İlkteşrin 1938 CumnrtesJ 

B yoğlu: 
l iıkteşrin 1938 Cumartesi 

1 İlkteşrin 1988 Cum rteai 

1 İlkieşrin 1938 Çumnrtesi 

l ilkteşı'in l 938 Cumartesi 

2 İlkteşrin l 988 Pazaı 

2 İlktf~rin 1938 Pazar 

3 İlkteşrin 1938 Pazartesi 
3 1Ikteşrin 1 !138 Pazartes' 
4 İlkteşrin 1 !>38 Sah 

4 İlkt rin mas Salı 

6 tlkteşrin 1988 Çarşamba 

!çerenköy mahallesi 

Küçfikbakkıı.1 köyü 

Bostancı mahallesi 

'Köy meydanında bulunclurulacak 
sandığa. 

Kciy meydanında bulundurulııcnk 
sandığa. 

Suadiye mahallesi 

llkokul bina ında bulundurul cak 
sHndığn. 

' ilkokul bina ında bulundurulacak 
sandığa. 

Tayin olunan günlerde ve yt"rler
de reylerini kullanamıyanlar. 

Kaymakamlık binasında bulundu -
ı·ulacak sandığa. 

Kefeliköy, J<ireçburnu, Büyük- Saat 8 - 18 de 
derf>. Kaymakamlık bina ıı de. bulundu 

rulacak sandığa. 
Kumköy, Demircikoy, KısırkaYB. Saat 8 - 12 

Uskumru. GUmil~dere, Zekeriya 
köyleri. 
Rum Feneri , 

Garipçeköyil 

Bahçeko) il 

Rumeli kavağı 

Maden, Sııı·ıyf'r, Yentma naırc 

}~mirgan malıalleı 

Rumelihi arı 

Kumköy odasında ;bulundurulacak 
sandığa. 

Saat 13 - 18 
Uskumruköy oda ında bulundurula 
cak saııdığıl. 
Saat 8 - 12 
Parti bina mda buluııduruJaeak 
ı;andığa. 

Saat 14 - 18 
Garipçe parti binasında bulunduru
lacak aııdığa. 

Saat 8 - 12 
Köy ihtiyar lı<'yeti bina ındaki &an
dığa. 

Saat 13 - 18 
Uumeli Jfavai'ı oc k bira.undnki 
snnd1ğıı. 

Saat 8 - 18 
1 
tSımyer PHtl bıııa ındll buluı1duru-
lacak sandığa. 

18aat 8 -12 
J;mirgiin Parti bina ında bulundu
ruJr.cak sandığa. 
Saat 13 - 18 
Hisar Parti bina ında bulundurula
cak sandığa. 

Yeniköy, Tnrabya, 1 tinvc mahal- Saat 8 - 18 
Jel eri Yeniköy Pn rti bina ında bu] undu-

. rulacak sancl1ğa. 
Ayasağa köyü Saat 8 • 12 

Tayin olunan günlerde ve yer
. )erde reylerini kullanamıynıılnr. 

Selimyie, İh aniye, Sinanpaşa, Sa
lacak, İmrahor, Aynzma, Ahmet 
Çelebi mahalleleri. 
Hamza Fakılı, Çakırcı Hasanpaşa 
Tavnşı Htısnnnğa, Kefccdede ma
halleleri. 
Dibağlnr, Hayreddin, Çavuş, Val
deiatik mahalleleri. 
İnadiyc, Aşçıbaşı, Arakıyeci H. 
Mehmet, Arakjyeci JI. Cafer, Ka
zasker Ahmet, Merkez Altuniza
de mahalleleri. 
l\luratreis, Pazarbaşı, Sellmiali 
mahalleleri. 
Kısıklı, Altunizade, Bulgurlu Na-

ı 

mazgih, Mecidiye mahalle1eri. 
Rumi l\f ehmetpaşa, Selmanağa, 

H.acı Hesnahatun, İnkıl!p, Solak
sinan, Diirbali, Tembel Hacımeh
met Gülfemhntun mahalleleri. 
Saat 8 - 12 lcadiye, Sultantepe 
mahalleleri. 
13 ila 18 Kuzguncuk 

Saat 8 ita 12 Beylerbeyi, AbduJ. 
lahağa, J(ilplilce, Burhaniye, Ça
vuşbaşı mahalleleri 
Saat 13 ilR 15 Çengelköy, Yeni
mahalle Kuleli. 
Saat 16 ilfı 18 Kandilli, Vaniköy 

Ümraniye, Reşadiye, Çekme, Yu· 
karıdudullu, Aşağıdudullu, Alem
dağı Sultançiftliği köyleri. 
Tayin olunan gUnJerdc ve yerler
de reylerini kullanamıyanlar. 

Asınalımcsçit, Şnhkulu, EvliyaçeJe 
bi, 'l'omtorn mahalleleri. 
Knmerhatun, Çukur, Kalyoncu 
malı aileleri. 
Kuloğlu, Hfüıeyinağa, m halJeleri 

Arap camii, Yenlcami. Müeyyit
zade Eme kyemez, Bereketzade 
mahalleleri. 
Gümüşsuyu Şehitmuhtar, Kocate
pe, Katip J\Instnfaçelebi mahal
leleri. 
Kıhcali, J!acımimi, Kemankeş 

mahalleleri. 
Firuzağa Cihangir mahaJleJeri 
Pürteliiş, Ömer Avni 
İnönü mc hailesi. 

Hacıahmet Postnn, E kfşe'hfr, Ye
ni. ehir Bülbül mahalleleri. 
H ?i ki1rgnzi, llfoşrutiyct mahal-
1<' IE'ri. 

' Ay:ısnğa Parti binasında buJundu
rulal'ak sandığ.a. 
Kaymakamlık binasında bulunduru 
Jacak ı:;anchğa. 

Kaymakamlık binasında bulunduru
lacak sandığa. 

J(aymaknmlık binasında bulunduru
lacak sandığa. 

Valdciatik cnmiinde bulundurula -
cak sandığa. 
Arakiycci Hacımehmet camiincle 
bulundurulncak sandığa . 

Çinli polis karakolunda bulunduru
lacak sandığa. 
Kısıklı nahiye binasında bulundu -
rulacak sanclığn. 
İskede camiiııdc bulundurulncalr 
sandığa. 

FıstıkağacJ, eski hıınendeJer birliği 
lbinasında sandığa. 

Kuzguncuk belediye hekimliği bi
nasında. 

Beylerbeyi Parti binasında bulun- ' 
<lurulncak sandığa. 

Çcngelköy polis knrakohmda. 

Kandilli camiinde bulundurulaook 
sandığa. 

Köylerde bulundurulacak sandığa. 

Kaymakamlık binasında bulundu 
rulacalc sandığ.a. 

Beyoğlu knymaknmlık binası 6nün. 
deki sandığa. 
Kamerhatun camiindeki sıındığa. 

Ağacamiinde bulundurulacak san
dığa. 

Galatada Arapcamii önündeki san
dığa. 

Taksimde Köşk gıazinosundnki san
dığa. 

Tophanede Kılıcnli camii önündeki 
sandıia. 
Firuznğa cnmfl önündeki sandığa. 
Fındıktı camii önilndeki ., 
'l'ıtk'lim J)aji'cılık klübii kaT!lıı.ında 

r "'" .. ~- ,.. .. .,fnoı::undaki ibulunduru
Jarnk sandığa. 
R'n•nm1rnşttdı\ camtrkehlr nvlusunda 
bıılund1Jruiııcak sandığa. 
Nişant11.şında Şişli Parü binası önlln 
deki sandığa. 

(Sonu i m.i nrlad8) 
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Sayfa: 8 Y E N i S ABAH 1 t.TEŞRI~ 
= &! 

o İlkte,rin 1938 Çarşamba 

6 İlkteşrin 1938 Per~embt 

6 İlkteşrin 1938 PerşemLı 

7 İlkteşrin 1938 Cuma 
7 İlkteşrin 1938 Cuma 
7 İlkteşrin 1938 Cuma 

7 İlkteşrin 1938 Cuma 
8 llkteşrin 1938 Cumartesi 

g İlkte.,rin 1938 Cumarte~i 
8 1tkteşrin 1938 Cumartesi 

Besiktaş : 
1 İlktcşrin 1 U:38 Cumatle'i 

2 İlkteşrin 19~8 Paz.u· 

3 lıkteşrin rn:;8 Puznrte:-i 
4 İlkteşrin 1 !l38 Salı 
6 İlkte.,rin JU38 Çar~amua 

(Baş tarafı 7 iaci sayfada) 
Küçükpiyale, Kaptanpa.:;a, Hacı 

· Hiisrev Bedrettin mahalleleri. 
Pangaltı, Duatepc, Ferikö\' ma
halleleri. 
Harbiye m~hıdlesi. 

Bozkurt, Paşa rnahallt>lerı. 
Siitlice mahallesi 
KE:ıçecipiri mahallesi 

Ha,.köy .. 
Şi li. CumlıuriyeR m:-< hal itleri 

Mecidiye mahallesi. 
'Kağıthnııl• "köyU. 

Sinallpa~a. Vişnezacle, Yıldız Ci
:hanııiim~, Türkali, Abt>a ıtğa ma
. hallcleri. 
~tur:ırliye, 'l'e~vikiye mahalleleri. 

D:ki!itaş mahallesi 
Bebek nıahalle'İ. 
Arnanıtköy. Kuruçeşme mahal-
leleri. • 

Ka8ımpaı,ada camiikebfr avlusunda 
ki sandığa. 
Feriköy Ergenekon caddesinde Mus 
tafanın kahve~indeki sandığa. 

Vali konağı kar •. ısında aile bahçe
ı;;indeki sandığa. 

Kurtuluş kahvesindeki sandığa. 
Sütlice kflhve~indeki sandığa. 
Halıcıoğl'u i:1kele gazinosundaki 
sandığa. 

Hasköy gazino undaki ~aııdığa. 
Silah.,oı· meydanrn<la e~ki Bulgar 
çarşısı. 

Mecidiye köyündeki sandığa. 
Kağıthane gazinosundaki sandığa. 

Sinanpaşa camii avlusundaki saıılı
ğa. 

Tc~vikiye camii avlu~undaki san
dığa. 

ı Dikilitaş camii önündeki ~andığa. 
Bebek camii önündeki :-ıandığa. 
Nahiye binası yanındaki arsadaki 
sandığa. 

6, 7 llklC'~rin l !>38 Per:;;embe • cu- Ortaköy Mecidiye mahallesi. Karakol kaı\ı ındaki sandığa. 
ma 
8 İlkiC':;;rin l !'138 Cumartesi· 

Eminönü: 
1 İlkteşrin 1938 Cumnrtest 

2 İlkle -;ıı'ıı ın:~s Pa7·ır· 

.. ., 
3 llktc~rin 1 fl:38 Pıınırlr.sı 

" ,, 

4 İlkteşr'n 1 !>~~8 Saır 

,, ,, 

6 İlktcşrin Hl3 Çarşao1ba 

•• 

6 llkte~rin 1 !);18 Perşeınoe 

,, ,, 

#/ İlkteşrin l fl38 Cuma 

S 11kteşrin 193~ Cunıartc•:tt 

Bakırköy: 
1 İlktt'~riıı 1 !1~~8 Cumartesi 

•> İlklC'"'ri ıı 1 !laS Pnzaı· 

3 111-le ı·iıı 1 !138 Pazarte i 

5 İlktc:-rin 1 !)38 Çar~amb• 

6 llktcşrin 1938 Per .. emb& 

7, 8 tlkteşrin l !>38 Cuma - Cu
marle3i 

Beykoz: 
1 İlkle~l'in 1938 Cumarte"'i 

•• 

~ ilkte.,rin 1938 Pazar.• 

,, ,, 
! İlkte, rin 1938 Pazarte::ıi 
Saat 8 - 12 
3 İlkteşrin 1938 Pazartesi · 
Saat 13 - 18 
t İlkteşrin lfl38 Salı 
:Saat 8 - 12 

" ,, 
Saat 13 - 18 

6 llkte.şriıı 1938 Çarşamba 

6 llkte.,rin 1938 Çarşamba 

6 İlkteşrin 1938 Peı-~cmbe 

1 İlkteşrin 1938 Cuma 

" ,, 
8 llkteşrin 1938 Cumartesi 

. rayiıı olunan günle1·de \ 'C yerler. Sinanpaşa camii içindeki sandığa. 
de reylerini kullanamıyanlar. 

IIocaµaşa, Hoıınyar, :\fehmetgey~ kaymakamlık binasında~ki bulundu 
lani. Çclcbioğln .Arn.cudin Rüs- rulacak sandığa. 
tempa~a A hıçc!eui mahalleleri. 
Cankurtnrmı, Sııltanahmet. ı~- Akbıyık camiiııcleki sandığa. 
hakpaşa mahalleleri. 
Eminsinan, Kiiçükayasofy;ı, Bin- Firuzağu camiiııdeki sandığa 

birdirek mahalleleri. 
Alemdar, 1\fahmutpaşa, l\lollafe- Atikalipaşu camiindeki 
neri mahalleleri. 

,, 

neyazıt. Sülcymaııiye, Camcıali Beyazıt camiindeki sandığa • 
mahalleleri. 
:\Ieı·can Sururi, Dayahatun, Çar- l\Iercanağa camiincleki sandığa. 
.şı mnhnllelcri. 
Balaban, Kemalpaşa, Kalender- Şehzade. camiindeki sandığa. 
hane :\lollahiisrev mahalleleri. 
Hoca Giynsettin, IIacıkadın, Ya- Kantarcılar canıiiııcleki sandığa 

vuz inan mahalleleri. 
Zindnııkapı, Snrıclemir, Demirta, 
Jnahallcleri. 
~chsu\•nr, Bayramçavu~, Çadırcı 

mahalleleri. 
·<3araçi~hak, :\Iuhsinehatun Nişan
. a, Knzanisadi mahalleleri. 
mmar Hayreddin, Mimar Kemal 
'fa\'~antaşı mahalleleri. 
fKatipkasım TUlbcntçi Jlüsamet· 
tin l\lesihpaşa mahalelelri. 
Tayin olunan günlerde ve yerler
.de reylerini kullanamıyanlar. 

Karlal L'epe, Zeytinlik Cevizlik 
mahalleleri. 
O~rnaııiye, Yenimahalle, Sakıza
ğ.acı mahalleleri. 

· :Mahnıutbey, Vidoil, Ayapa, Nifos, 
Lilros, Yenibosııa, lkitelli, Aya
yorgi, Avas Çıfıtburgaz, Şamlar 
Köyiçi, Şevketiye, Umraniye, Ka
litarya. 

Küçükçekmeee, Halkalı, Safra Vi 
dosköy, Avcılar. 
T~)·in olunan günlerde ve yerler
de 1·eylerini kullannmıyanlar. 

Beykoz, Yalıköy mahalleleri · 

~ Akba·bağ, Dereseki, 

Paşabahçe, lncil'köy mahalleleri. 

Polenezköyü. 

Çubuklu mahallesi. 

Kanlıca mahalleleri. 

Anadolu hisarı 

. 
·.Yenimahalle, Çiftlik! 

Anadolukavağı, :\lirşah.; 

Poyraz, Fener, Riva. 

Ömerli, Koçollu, Muratlı, Ei!en
celi, Sırapınar, Hüseyinli. 
Mahmut Şevketpaşa, Alibahadir 
Bozhane, Pnşamandıra, 
Öğümce, Giillü, Kılıçlı, Cumhu
riyet. 
Muayyen günlerde ve yerlerde 
reyleı·ini kullanamıyanlar. 

Üç mihraplı camid~ki sandığa. 

Kadırga Cumhuriyet Halk Partısi 
ocak binası önCindeki sandığa. 
Nişanca camiinde bulundurulacak 
sandığa . 
Gedikpaşa, Cumhuriyet Halk Par
tisi binası önündeki sandığa. 
Langada Rum mektebi önündeki 
sandığa. 

Kaymakamlık binasında bulundu • 
rulacak sandığa • 

Kaymakamlık binası önündeki san
dığa. 

Kaymakamlık binası önündeki ~n
dığa. 

Köylerinde 

Yeşilköy nahiye bina~ındaki sandı
ğa. 

Köylerinde 

Kaymakamlık binasındaki bulundu 
rulacak sandığa. 

·Beykoz Parti binasında bulunduru
lacak :landığa. 
Köylerinde bulundurulacak sandı
ğa. 

Paşabahçe Parti binasındaki sandı
ğa. 

Köydeki sandığa. 

Karakol önünde bulundurulacak 
sandığa. 

Karakol önünde bulundurulac.ak 
sandığa. 

Saat 8 - 12 
Anadoluhisarı Parti binasında bu
lundurulacak sandığa. 
Saat 13 - 18 
Yenimahalle Parti binasında bulun
durulacak ı.ıandığa. 

Anadolukavağı iskele gazinosunda 
!bulundurulacak sandığa. 

Köylerinde bulund'.Jrulacak sandığa 

" ,ı ,, 

Bozhanc köyünde. bulundurulacak 
sandığa. 

Köylerinde bulundurulacak sandığa 

Beykoz Parti l>inasında bulunduru
lacak sandığa. 

1 
Saraçhanebaşında Horhor caddesinde - -----

Kız 

Erkek HAYRİYE LİSESİ Yablı 

Yatısız 
n.l, ilk, orta, lise aınıflariyle fen ve edebiyat kollarını havidir. Ecnebi lisanı ilk sınıflaruan itiba- ı 

reıı i.mşla.~·· Arzu eden talebe okulun hususi otobüsleriyle naklolunur. Kayıt için her gün smıt 10 dan 17ye 
kadar muracaat kabul olunur. lıtfyenlere tarifname göndc.rilir. Telefon: 20530. 

Emlak ve Eytam Bankası İlanları 
E~ki 

Esa3 No. Yeri 

100 Büyiikadada Nizxm Nizam 19 
dereı;i 4929 l\12. 

? ?? • • • 
938/779 Sultanahmet 3 üncü 

Sulh Hukuk Mahkemesinden: 

J.04 

106 

118 

149 

Davacı İstanbul Bahçekapıda Bi- 150 
rinci vakıf han 1 7 No. da terzi mü
teveffa Hasan Fehmi ve resel eri ve i52 
vekilleri karısı Dilberi~tan tarafın -
dan İstanbul Tıp talJue Yurdunda 
memur İ:;mail Kemal aleyhine 153 
38/7 79 No.lı dosya ile açılan 5 3 li- 1 

Riıyükadada Nizam Aşık-
lar yolu 12140 1\12. 

5 Büyiikadada Nizam Nizam 
caddesi 157!{,50 M2. 
Büyükadada Tepcköy ma- U. 
hailesi eski Ebe yeni Öre-
ke So. 194 l\12. 
Kasımpa~a Eyyühümah • 38 
medefendi mahalleııi Cami 
sokak :17,50 M2 

38 mü. 
sokak 12,75 M2. 
Büyükaka Ay:ıııikola cad. 
dc.;i 70 M2. 

Riıyiikaılı,da Ay:ıııikoia cad- 32mil. 
ch>si 2ti0f> M2 

No. su 
Yeni 

Nevi 
19 Kuyulu 

bahçe 
G9 Çamlık 

fundalık 

Bahçe 

Kıymeti 
Depozitosu 

1000 20° 

1821 364,ZO 

400 80 
384 7~.so 

41 Evin 3/4 · 900 ıso 
·raj 41 hisıresi 

43 gvin 3/4 
Taj 43 hissesi 

71 / 2 Denizden 
dolma rıhtım 
arsası 

.. o Ar~anın 

700 14ll 

70 ıı 

500 ıou 
760/480 :-ıehıni 

ra alacak davasının yapılmakta olan 154 
muhakemesinde müddeialeyhin ika
metgahının meçhul olmasına binaen 185 
ilanen tebliğat icrasınn ve muhake· 

Biıyükadada Ayaııiko!a cad- 32 mü. 
de.;i 1 azo :'ıl:! 

26 Ar:-a 300 

''l::; menin 22/1O/9 38 tarihine mü~adif "' u 

Cumartesi günü saat 1 1 re talikine 
mahkemece karar verilrni~ olduğun-

dan yevm ve vakti me7.kurr!ıı bizzat 216 
veya bilvekale mahkemeye gdinme-
diği takdirde gıyaben muhakemeye 
d •_)10 evam olunaca~ı ilanen tebliğ olu-
nur. 

::===================== 256 

İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrosu 2!l ı 
1 İlkteşrin Cumartc i akşaıı~ 

20. 30 da komedi kısmı 

Rcylerlwyi Hostan<!ıha;;-ı 

Ahdullnhağa sokak 
Knnılilli 1\lezarhk sokak 
(e.;ki 30 di>niiın :wı ar:;-m) 
karşılığı •lG t i'i0,50 M2 
Kmıdilli Mezarlık "'okak 
(c-ıki 70 cHiııiirn 806 ar:;;ın) 
k<11·~ılığı 6l7!l~~.n3 .M2 
Ahırkapı Ahırhapı mey -
danı n.ı M2 
Büylikada Cami malıalle:=;i 
Çakırçıkma'l.ı 9f>.50 :M2 
Biiyükada ?ıksrutiyeL ma
hnlle::ıi Zühre sokağı !')71 
l\12 

26 

27 

1 

7 

Yıınlı~lıklar Komedi:ıi 

3 Perde 
303 Ikytcliada Ttıryolu 5~98 1,2.~ 

1\12 
Yazan: V. Şckspir 
Türkçesi: Avni Givda 

938/777 Sultanahmet 3 
Sulh Hukuk mahkemesinden : 

üncü 

304 H".' lıcliaıla Tııryoltı Jf.~05 
M2 

~05 Ti <'.' lıt>liada Turycıhı ~n77 
1\12 

Davacı İstanbul 13cılıçekapı Birinci 

vakıf han 17 No. da terzi ınüteve(fa ~ lO 

Ilı·.' lwliada Ba\·n· sokak 
1s:urn ~12 
I\oranmstııfapa~u R .rnıa -
znnef PıHli ve ~l\zcndc ı-:o-
knk 

G6 Kayıkhmıe 

Tarla 

Tarla 

3/ 2 Arsn n · 
ba r:ık l! 

lji Ar;,a 

Anm 

Tarla 

s Tarın! 

6 '!'arla 

2 Arsa 

t,3,6,7 Ar:>a 

• 

837 

1000 200 

1400 280 

'i2 14 

-~1 114.gı ,) , _ 

1200 210 

201)1) 100 

800 160 

JS'.! "6 4C ., , 

J5:l ''0 (ı0 ,, ' 

Hasan Fehmi veresell·ri ve vekilleri 
karısı Dilberistan tarafından İstanbul 
Eyüpte Camiikebir vanında 43 Ne. 
da Mustafa Kemal aleyhine 38/ 777 
No.lı dosya ile açılan 75 lira alacak 
davasının yapılmakta olan muhake
mesinde M.aleyhin ilcametgahı

meçhul olmasına biaPı-n ihinen telr. 

:n1 Reykoz Yalıköy eski Na
imbcy yeni !. .. akaı{a sokak 
karakolhıuıe arsn~ı 21!l.50 
Riiyükıula Me.~rutiyct J<ev· 

rn mü. 53 Arsa, 107 21,40 

321 

329 
liğat icrasına ve muhakemenin 22 / 
1O/938 tarihine müsadif Cumartt>.!i 

330 
günü saat 1 1 re talikine mahkeme..:e 
karar verilmi11 oldug~ ur.dan yevm ve )' 337 
vakti me.ılcurda biaclt veya bilveka· 
le mahkem<!de hazır bulunulmadı~ı 

338 takdirde gıyaben muh.tkemeye de-
vam olunacaO.ı ilanen tebliO. olunur. .. .. :rn9 

J ========================== 
İstanbul Aıliye Altıncı Hukuk 840 

m ahkem esinden : 

kepbey Çanılıhf'l .sokağı 

128 M2 
Btiyiikada Yalı mıthalle.~i 
Pel'\·une okak 31 M2 
Riiylik<tda Yalı mahallt•si 
P<'l'\'H ne ı-ıokalc 67 ,!lO l\ıt2 

Büyiikada Yalı Ki.iı.;iikka
rakol sokağı 10,r>O M2 
Kınalıacla Y:ılı raıldt>ı-ıi 
47!)6 M2 
Kınalıacla lkiaj{a sokak Li. 
nıaııçık~llaZI :t524 l\12 
Kıııahada Liınırn~ıkınazı 
176~ M2 
Biiylikaıla l\lalll'n Ayaııi
kola 4!) M2 

58 \ 

Davacı Eyüpte Bülbüldercsinde 453 
Evlicebaba ( S) sayılı evde oturan 
Fikriye tarafından aynı yerde oturan 454 
kocası pazarcı esnafından Fevzi aley 
hine ikame eylediği boşanma dava.aı-
nın icra kılınan muhale.emesi sonun-

Kol'anın~tafapa~a Kittib- 240 
mtıslahaddiıı mahallesi He
kimoğlu Alipm;m caddesi 
5.~.50 

da: İki taraf arasındaki evliliğin bo- 45ıi 
şanmaya çevrilmesine dair verilen 

Beylerbl!yİ Bostancıl>aşı 

Abdullahağa Kalaycı so -
kak (c."ki 260 arsın karşı 24/ l /9 36 tarih ve 1001 numaralı 

gıyabi hüküm Fevzinin ikametgahı

nın belli olmamasından ötürü mez -
kur hükmün mahkeme divanhan,.sİ
ne talik suretiyle ilanen t~liğat ifa
sına karar verilerek bu baptaki hü
küm f ıkrnsı tebliğ yerine geçmek 
üzere on beş gün müddetle asılı tu_ 
tulacağı malum olmak üzere ilan 
olunur. 

lığı) 14!>,!17 M2 . 

'167 · Kiiçükpazal' . Rli~temp~a 
mahallesi a5 M2 

556 Büyiiknda Kuranfil mahal
lesi Karanfil sokak 2094 
M2 

f>58 Büyiikada Niıam mahalle
si Yucatepe cıokak 20!H.25 
M2 
Büyükada Niznm, Nizam 
caddesi 2762 i\.12 
Büyükaıla Nizam, 
ca,ldf'si 866 M2 

Nizarr • 

3 

9 Ar~'\ 128 

. . 
~,5,7 Ar a 84 6.so 

3,5,7 Arım ü7 

6 Arsa 40 

67 Çakıllı ars.. 480 96 

3 Arsa 350 70 

l Arsa 175 3l) 

Denizden dol- 49 
ma arsa 

2G6 Ars:ı JOO 20 

i Ar~a. 7 ı tJ.SO 

175 35 

1 Tnş ocnğını Fl24 104,SO 
havi nrsa 

203 41,60 

5 Tarla 4üG !W 

Arsa 

621 ı-;di rnekapı IIıı.cınnıhiddin '7,9.11,13.lll 
mahallesi Yusufağa !'!Okak 

1-3 Arsa 20~ 41 

638 

1016,15 M2 
Vaniköy Van;köy caddc:si 
1 hektar 3132 :\12 

20667 füiyiikacla Maden Yılmaz 
türk sokak 2150 M2 

668 Büyükada Maden Yılmaz- 39,41 
türk sokak 1238,50 M2 

20673 Bt?yoğlu Fatmahatun Gii
mfü;;~myu Gazhane voku~u 

675 Beyoğlu KaUlımu:;tafaçe

lebi mahallesi Baltacı çık-
mn:n 

25 

677 Şişli Feriköy Birinci kısım 7 

5,7 Arsa 

G2 Çalılık ve 
. arsa 

41 Bahçe 

3,5,il/1 Ahır 
Taj 14 

2000 400 

322 

309 61,so 

2000 ~uıo 

·s g9 31 Arsanın 291 ,49 o ' 
4/5 hissesi 

Taj 25 Arsa 688,85 1~11.7& 
Pa~a caddesi yeni Bozkurd 

caddesi 1~7.77 M2 
t ·ltırı zahatı ~·ukarıda yazılı gayrimenkullerin peşin bedelle satı;-

10/ 10 'l:J3g pazar~esi günü.saat 11 de yapılac:-ıktır. , 
İstekli olanhll'ın hizalarında yazılı depozito nkçe~ini veznt?mize yntır~. 

rak arttırmıya girmeleri ve yanlarında üçer fotoğrafla nüfus tezkereteı 
ni getirmeleri. 
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