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Bi1 _fi akikatı Müşahede Fra·nsa Hücuma 
\- -

Cumlitırreisimizin Kastamonuda 
Yaptığı Seyahatten Alınan intıba 

Uğrarsa lngiltere 
Yardım Edecek mi? Cumhuriyet, Dalkavuk, Nabza Göre Şerbet Ver

meyi Düşünen, Sadece Külah Kapmağa Ehemmi-: • 
Vermiyo~· yet Veren Memurlar istemiyor \ Jngiliz Başvekili Cevap 

Yazan: HÜSEYiN CAHiD YAlÇIN_' 
; Roma .. Berlin Mihveri 

Ve Fransız Gazeteleri 
.. 
Muhterem Cumlourreiıl ilk ..,. 

>--ı.atinde halk n bilhaua kiiylü· 
ı.,.. İle temaa edert!I< onların denle, 

liııi dinledi. Çerkette bulanduklan 
, Londra., 15 {A.A.) - Stefani 
ll'ada, bir mesele hakkında kayma .ajansı muhabirinden: 

~dan aldıkları izahat hükumet B~vekil muhafazakçrlardı1n B. ' 
İdareıi bakımandan TUrk h.lı:ılabı Adamsın İngiltere ile F ran\\a ara!lln• 
•e Cumhuriyetinin erittiii olpn· da tedafüi'hir ittifak akdedilme'İ ta, 

l111ı; "" yükoeklik hakkında aydan- lehine sükiınct ıle mukabelede bulun• 
lıı, ı.. f'k' . 

ır ı ır verıyor.. muş ve Korsila. ı e Tunu.sun taarru· 
Geçenlerde Çrrkc*te bir ezan za uğraması takdirinde İngilterenin 

V~k'a,ı ol mu~. nunu durunra, muh, F ransanın yanı başında mevki alacağı 
lerern Cumh~rreisiniıı çok canı sı- nı açıkça beyan etbesini istiyen ame, 
1-ılıııı~. şimdi Çerke~ kaymakamın, le fırkası mebuslarından B. Mandere 
ılln bu vak'avı "Ol'U"Or. Kaynıaka, , d · · ' ' e cevap vermı~tır. 
lııın anlattığına göre, bir köylü Ra, Ami'le fırkası mcbuslarındatt 

Franıııt 
lıı11z ç k ' Dünkü içtimadan lıir intıba .anı geçirmek üzere .e r e~e 1 , Shivett, başvekili general Frankoya ve Alman l~'ariciye 
~imiş. Bayı·am namazı kıldırmak ı• ,> 'b': l D Vı•l muhariplik haklarının verolmesinin beyannamesini 

Nuırları F ranaıı - Alman 
im:ı:alarlarken 

, içi~ imanı lazım olmu~. Bu köylü,, stan u .rarti f ayet kendisinin Romayı ziyareti masında 
)e ımaml k t · · t kl'f t · !er tarafından dün İtalyaya '-arşı ya,.ılan 
" , 

1 e nıe,ıııı e ı e mı~ · münakaşa edilmiyeceği hususunda te- " " manda Ba,velil Çanhcrlaynın T il • 

nus haklı:ındaki beyanatını da birinci 

~ayfalannda lebatyz ettirmektedir.. 
·"da kabul etmi". Fakat "<l'ktnlık, /(ı • D A ld kati ihtarı ve yine &nnet'nin 4.12.36 
ı· . . 0ngreSl u••n Cf f minat vermeğe davet etmiştir. tarihinde Delbosun <iiylediği İngilte· 
'Arapça tekbir getirmi~. 

9 
Başvekı'l, matlup teminatı vermi, k __ L b kd d 

İ reye arşı seoe siz tecavüz ta irin e 
smet İnönü kaymakamılaıı biri yeceğini söylemi;tir. Fransanın derhal İngilterenin yardı, 

ıltha soruvor.' Bunun bir kas• e,ıe: v ı· LA tf .. K d s· N t k s·· ı d. İnııiliz Gazeleleriııdc mına koşacağı sözlerini leyiden yap-

F raıısız Gazetclennde M ütalcialar 
Paris, 15 (AA) ... Dailby, 

(Sonu 3 üncü tayfamız ela) t'. olmadıiına, bir yanlışlık netice: a 1 u u ır ar ır u u oy e ı. Gazeteler, manşetlerinde, Bonnet tığı beyanatı bildirmekte ve yni La • 

-npı~~~ksnaat~tirme~L- Encii~en intihabatı ~aptldı ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
U..or. Kaymnkam yaptıgı tahkıkat Hat H kk da 
ııeucesiııde. köylU ımamın dili d .. , Cumhurreı'sl 1·18 ay a 1 n 1 1 lstaııbııl Partı Viliyet Kongre, kongrede di:,!~yicı oLrak haY-11 bıı· 

~~~ e:~~;i:~ı~~t~:~~z ~~~~;~ı ~~:u:i::~!! ~::a~~:~~siK::;: lunK::::~anbul Valisi ve Beledi: A. Cet"ınkaya arasında Yanlış Haberıe·r 
rlbit olduğunu temin ediyor. za, rede İ8lanbulun 16 ilçesinden sc, ye Reisi Dr. Liıtfi Kırdar tarafın, ~ 

-en kapanmış olan mesele bu SU: çilmi~ 67 murahhas hazır bulunu· dan bizzat açılmıştır. Vali tam Sil' ~nkara, 15 (A.A.) - s:vas • 
tetıe bütün bütün sönilp gidiyor. yordu. Bundan başka İstanbul Be, at 11 de kUrsiye gelerek kongreyi Erzincan demir hattının işlelrniye açı-

Şu basit, ehemmiyetsiz, hatta lediyeRi \'e Vilayeti erkanı, şube şu nutkiyle açm~tır. lı•ı münasebetiyle Nafıa Vekili Ali 
" ' llıeııele" denme•i bile pek fazla mildürleri \'e devlet daire şefleri de (Sonu 7 nci sayfada) Çetinkaya ile Reisicumhur İnönü ara, 

•ltörunecek hadisede biz bir iki ban occcccoooooooooooooooo~oox:xx:xx:xx:xx:xx:xX)~ 11ııdaki aşağıdaki telgraflar teati o • 

\tından memnun olacak <eyler bu, T f H f lunmuştur: 
l~Y·oı~uz . . Ewelii, Türk iı~kılıibının asarru a tasının huzu~:~:;;nnur İnönünün yüksek 

ı o. dakikalarda olduğu gibi ilan 
!'dilen prensiplere kar~ı daima ga- B e • G •• •• Bııgün en müsait bir hava ile tr~n 
> e ş } n c } ll n Ü !erimiz muayyen saatte Erzincana var 

et hassas ve müteyakkız bulun- dı. Hattın açılma töre~i.nitı ~a~k~nı. ve 1 
~ası, ötedenberi, bu memlekette ,;· ·· . civar vilayet heyetlerının ıştırakıyle 
hnıtumet emirlerine, nizamlarına j Dün Yüksek İkbsat Mektebinde toplantı yapıldı. ve milli tezahüratla yaptık. Türk 
ltıır,ı bir itimat.ızlık vardır. Zaman • İ milletinin yapıcılık kudretinin bu en 
ile en büyük sıkıların bile geı • ugün de ktısat Fakültesinde merasim yapılacak parlak ve tarihi eserinin azameti ö, 

Hataydaki Türk askerlerinin yakın b=r 
geri çekileceği doğru değil 

atide 

Suriye Halaydan Gelen Mallara 
Ağır Gümrük Resimleri Koydu 

Antakya, 1 S (A.A.) - Hatay kı asker kıtaatının ve bilhassa Türk 
hiikumet reisi Abdurrahman Melek kıtaltının yakin bir atide geri alınma 
dün D. N. B. ajan" mtllıabirine be, sı beklenmemelidir. 1 

yanatta bulunarak lskcnderun liman Cenevre mukavelesi hilafına ola· 
lannın Türkiyeye ilhakı ve huna mu, rak Suriye, Hataydan giden mallara 
kabit Hatayın diğer kısımlarının Su· 

~Yeceği zannolunuı-. İnkılap pren- (Sonu 3 üncü oayfada) 
gümrük resmi koymuıtur. Bundan do 

riyeye terkine dair Anhr11 • Pari• · 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ve Şam arasında müza\.ercler cereyan layı Hatay hük.Umeti de Suriye mal· 
HER SA B A H ettiğinden daberdar olmadığını söyle· !arına ithal r116111i koymayı d~rpis eni· 

~iıılerinin de, eski meşhur tabiri 
11 ~. o mahut " padişah yasağı " 

tbi çarçabuk kuvve! mileyyide -
~n mahrum kalacağı hakkında, ve, 

&'ayet uzaktan uzağa olsa da, bir 

~lt beslenmesi hiç bir zaman ta

~~ııınıuı ve tecviz ~lunamıyacak 
,:r dalalet_ teş~il ~der. Türk inkıla-
nın attıgı ılerı adımların geri 

-11nmasına hr.kan yoktur.İcabeder-
-e daha ileri gitmek mevzubahis 

~biliı-. Fakat ilan edilen esaslar
b an fedakarlık akıl ve hayalden 
~le &'eçemez. Buna memleketin za, 

~ 11 kanaat getirmiş olduğu şilp, 

1 
'&izdir. Fırsat dilştükçe misal

:Y~e, filiyat ile bu kanaatın 
~ lcvıye edilmesi, vatanın daima 
llıa Yukarıya ve daha ileriye doğ. 
~ hııreketini kolaylıkla temin e-

ecek manevi bir amil hizmetini 
tGrur 

lı: l~te İsmet lnönünün bir kilçük 
~S~bada zuhur eden ufacık bir 
~ <lı~eye • sırt inkıl.llp prensipleri-

4. teması dolayısiyle • pek yakın
tııı.'tı ıılakadar olması, bizzat kay, 

lil:amctaıı işi tahkik etmesi, inkı 
Hüıeyin Cahid YALÇIN 

(Sonll ;i üncü oayfada) 

Yüksek İktısat Mektebinde dün yapılan toplantıda bulunanlar • 

Dün tasarruf ve yerli mallar 
haftası münasebetiyle verileceği, 
ni yazdığımız yüksek ticaret ve ik 
tisat mektebinin iktısat günü bu
gün saat 15 te mektep direktörü 
Şilk~ü Baban tarafından açılmış 
ve bunu müteakip ticaret mektebi 
talchelerinin muhtelif mevzular 
etr.afındaki konferansları bilyük 
bir talebe ve bazı zevattan başka 
mektep profesörleri tarafından bü 
yük bir alaka ile dinlenmiş ve çok 
alkışlanmıştır. 

Ta"arruf ve yerli mallar hafta 

sı dolayısiyle iktısat fakilltesinin 
bugün saat 16 da iktısat gilnü ya, . . 

pıcaktır. 

Bugün verilecek olan bu kon
feransı ilk sözle iktısat fakültesi 
dekanı açacak ve bunu müteakip 
profesör Neumark Tilrkiyede sa· 
nayileşme hareketi, doçent Dr. 
Muhlis Ete "Sermaye teşekkillil ve 
Tilrkiyede sermaye teşekkülU,, iktı 
sat fakilltesi 11 inci sınıf talebesin 
den Hasan Güriln "milli iktısat da 
vası,, ayni fakülte 1 inci sınıftan 

Seyfi Söylemez "milli mahsul ve 
mahsulerimiz,, gene ayni fakülte 
III ilncü sınıf talebesinden İffet o. 
ruz "Milli sermeyemiz,. hakkında
ki konferanslarını vereceklerdir. 

mi~ ve demi1l'ir \:i: 1 yor. 
Hiç Benzemiyor Ama «Gazeteler tarafından bu bapta Hatayl11 Türkiye arasında ser • 

1939 Yıhn& (Sulh ve mUsıılemet iıaa edilen haberler doğru değildir.. best mübadele rejimi mevcuttur. 'fili', 
senesi) lik&bını takan tnglliz gn, Hataydaki Türk ve Fransız askeri kıye Y•kında Hatay statüsünün k'en 

kıtaatının geri alınması için Ankara i:- disine verdiği hak mucibince, İske~. • zetecisl avuçl&nnı yala ın. Bu 
Londralı meslekdaş acayib bir man- le Paris arasında yapılmakta olan derun lirnAnında tevsi ameliyesine baı 
tık silsilesi takip ederek devletler müzakereler henüz bilmemiştir. Ya • lıyacaktır. Mevzuuhahs olan şey bir 

ve milletler arasındaki btltiln ihtl, •p•ı.lm._ .ak.ta..,.o .. 1.an'!!!!!k .. ~ı~.ı~ .. l""'a""r .d .. a"""'~"'o"!·.s .. te .. ri!!lly""o""r !!!!!h .. a .. rp~l--im!!!a!!!n!!!ı !!!d!!!e!!!ğ!!!il!!!tıca!!!' !!!!!re!"t.,l.i:n,.~ ... ru.d"'ı.r .• _"'! 

liflarm 1938 yılı içinde hal ve tea, ~--••111!••· -------------------... 
viyc edileceği kehanetini oavul'mUf 
tu. 1938 senesinin bitmesine turada 
beş on gün kaldı. Halbuki pürüzlü 
meselelerin tamamile te8\jye edil
meleri Umldinden vazgeçelim, yeni, 
den yeniye ihtilaflar, anla..,amamaz
lıklar bll,'l göst.eriyor ve bu gidişle 
1939 yılı (Sulh , .e mlisalemet sene, 
ai) olmak fÖyl dursun, aelefine rah, 
met okutacak, Glin geçmiyor ki 

heyecan verici bir haberle karşı, 
!aşmayalım. Büyük milletler birbir, 
!erine diş bileyorlar, kUçUlder bir, 
birinin gırtlağına sarılmak için fır· 
sat kolluyorlar. Ne gariıı bir tali 
cilvesidir ki bir zamanlar Avrupa, 
nın (barut fıçısı) denilen yalnız 

Balkanlarda samimi \'e liirekt.eo ge
len bir suUı havası esmektedir. 

A.C. 

Herkesi Alakadar Ede-

cek Yeni Tefrikamız 

Kara Ahmet Pehlivan 
••.........•.. ~ ............................................................... . 

: \ 

iNasılDünya Şampiyona Oldu?! 
• • .................................................................. ~ ............ ... 

Avrupada «TÜRK GiBi KUVV ZTLI » darbı 
meselini yerleştirmiş olanlardan birisi de Kara Ahmet 
Pehlivandır. B~ "elan 38 sene evvel (lSOO) yılınd:ı. blltün 
rakiplerini yeL eı ek cihan pehlivanlığını knıtanmış olan 
bu babııyiğit Türk pehlivanının muvaffakiyetli güreşle
rini bütün heyecanile sütunlanmızda takip edeceksiniz. 

• 

• 



Sayfa: 2 

' 

Yeni Sabahın Tarihi Tefrikası: 15 

Alim Han Kartal 
Bayılırdı Avına 

iki Günlük Muhasaradan Sonra 
.Ruslar Şehri 

Sabahları harem dairesinden 
çıktıktan sonra adamlariyle birlik
te selamlık dairesine geliyor. 
Burada kendisini ziyaret etmek 
arzusunda bıılunanlarla tamamen 
hususi mahiyette görü,üyor. Son -
ra ögleye kadar eve gidiyordu .. E
Aasen Kartal avına bayıiırdı. Çok 
zamanlar öğle yemeğim av peşin
de dağlarıla, bay1r eteklerinde yi-

' yor, neşeli bir avcı olarak öi!'leden 
' sonra r.arayına dönüyordu. 

Akşamları kendisinin çalgı he-
, yetini kabul ediyor. Onlann mü

:dk havalarını dinliyor. Ahbapları, 
dostıariyle neşeli saatler geçiriyor 

ve sonra eğlencesini tamamlıyor -
du.Yazları da Buharanın çok uzak 
ta olmıyan sayfiyedeki sarayına 

çekilip orada ateş renkli güller 
bağçesinde gününü gün ediyordu. 
Maamafih birçok YJllar da yazın 
Kırımda Yaltada bulunan Emirler
semtindeki sayfiyesine çekiliyor 
kışın Orta. Asyanın soğuk hava
larında geçirdiği günleri Karade
nizin şirin sahilerinde neşeye kal

bediliyordu. Günler bazan ne ç<ı
buk geçer .. Yazlar, kışlnr dı>rken 
nihayet lnki!ap günlerinde Buhara 
Emiri de Buharadaki sarayında bu
lunuyordu. 

Gençler İnkilap günlerinin Av
rupadan nnsıl olsa Asyayıı sirayet 
edecegine kaniydiler. 

:P.f>ıamafih Buharanın da artık 
' uyanıi:ğ.nı ve memlekette yenilik 
yapmak, hnlkın fikrini açmnk IA
zımgeldiğini bildikleri için buna 
göre çalı,ıyorlardı. 

&nscn komitenin azası günden 
güne artmıştı. Harpten dönen gö
zü a~ılmış Avrupayı görmüş bir 
çok Buharalı gençler de memleke
te döner dönmez komiteye iltihak 
ediyorlardı. 

Emir Said miri alim · han da 
ge~lerin bu hareketlerinden, fa
aliyetinden, yeni hayata karşı 

, l'österdikleri alakadan dolayı mem 
nuniyetini gizliyemiyor ve onlarla 

1 yakından temasta bulunuyordu. 

işgal Ettiler 
r 

bulunan bir zat bir saat fabrika-
sında amele iken zekası, sayesinde 
arkadaşları arasında kendisini 
göstermiş ve nihayet Taşkentteki 
Bolşevik hükımete şef de olmuştu. 

Komiser Kolessov Kerminey'i 
işgal ettikten sonra ise ültimı\tomu 
verdi. 

Ültimatomda Buhara gençliği
nin Bolşeviklerin dostu olduğunu 
onların arzulannın yapılmasını ve 
bunları kabul ettiği takdirde ken
disine de dokunulmıyacağını bil -
diriyordu. 

Emir ordu ile Buhara yakınla
rına kadar gelerek ültimatom ve
ren kıt'a kumandanının arzusunu 
derhal is'af etmiş ve hatta 24 Mart 
ta Kızıltepede bir muahede imza
sına davet etmişti. 

Bu muahedenin şartları esas~n 
Kolessov tarafından hazırlanmıştı. 

Buna göre artık Sovyet ler il ~ 

Buhara arasında tam bir do•tluk 
bıışlamıştı. 

Emir ile Sovyetler arasında 

12 Ağustos 1920 de ikinci bir mu
ahede daha imzalandı. Bu nıua· 

hede ile de Buh.arada:ci askeri va
ziyet, asayiş ve genç Buharalıların 
faaliyeti tamamen tesbit edilmiş 

oluyordu. İki nüshadan ibaret bu 
muahede imza edildikten sinra Bu
hara ile Sovyetler arasındaki yar
dım vaziyetini tesbit için Çarco
nuda 18 ağustosta bir konferan• 
toplanmıştı.Bu konferansta Buhara 
Emirinin 60 murahhası da bulunu
yordu. Bu konferans ile de artık 
iki memleket arasında muallakta 
hiç bir mesele kalmamıştı. Her şey 
yoluna girmiş telakki ediliyordu. 

Nitekim 60 murahhas memle
ketlerine döndükleri ve Emire ma
lftmat verdikleri zaman daima 
nevmit vaziyette bulunan Emir, ilk 
defa olmak üzere geniş bir nefes 
almıştı. Çünkü dahili, harici. siya
st, ıktisadl, nihayet askeri, bütün 
pürilzler halledilmiş, gençliğe ya
pılacak hareketler tesbit edilmiş, 

her iki taraf da kendi arzularını 
tamamen yerine getirmişlerdi. 

YENi VAZIYET 

YENISABAR 

Dolmabahçe 
Faciasının 
Tahkikatı 

Dolma bahçe hadisesinin tahki. 
katile meşgul olan mülkiye teftiş 

heyeti dün eski İstanbul polis mü
dü rmuavini Kamranı tekrar din -
!emiştir. Bundan başka polis üçün 
cü şube müdürü Mehmedin de va
ka hakkındaki malftmatına müra
caat olunmuştur. Bu arada diker 
bir kaç .alakadar dinlenmiştir. 

. BELEDİYEDE 

Belediya zabıtası 
teşkilatı 

Okuyuculanmız _ 
} .fillor ki i 

Taksim - Fındıklı yolu 
Taksmden Ahır sokağı deni-

len yokuştan aşağı inip de öntinde do· 
!aşarak Fındıklı yolunu tutan kamyon 

ve taksilerin bilhassa Kazancı cami 
önündeki (3) metre genişliğinde olan 
bir virajı dönüşıinU ve dar sokaklar 
arasında bir gidişini görseniz buraaı
nın her giin acıklı bir kazaya sabr.e 
olmayışına şQ§arsınız. Semra da bu 
yolda seyrü sefer okadar kesiftir ki, 
dakikada bir otomobil veya bir kam· 
yonun geçişine şahid olunıunur.. Bun
dan anlaşılıyor ki Tal.simle Fmdıklı 
arasında otomobil ve kamyanlarıo 
geçmesine müsait kestirme bir yol 
şiddetli bir ihtiyaç vardır. öyle olma
saydı okıidar tehlike}; göze aldırıp 
yukanda tarif ettiğim tehlikeli yol· 
dan bir tek araba geçme?.di. 

O taraflar yaoğın yeri olup tıüy\lk 
bir kısmı tamaJJıile boştur. Bir ltıR
mındaki evler de çok köbnedir ve bu 
itibarla mevcut plana göre burııda 

bir yol açılması okadar müşkill olmP.
sa gerektir. Alakıüı makamların e
hemmiyetle nazan dikkatını çekse
niz şehre güzel bir yol kazandırmış 
olursunuz. 

afyon anlaşması I · · 
cc !~a~e;~r~i hay~~~~:ı::":r:·~e~ · :ııg .. ijııııJ•··~~J,..Ü11l1111~.,.i"'~111~11i••9.,ra~i111lm111•119ilw 
anla~ma•ını yenilemek üzere mem 
leketimize gelen Yugoslav heyetile 
Türk murahhas heyeti ara~ındaki 
müzakerelere dün sabah saat 11 
de ticaret odası meclis salonunda 
dc,·am olunmuştur. Evvelki gün 
yapılan ilk topalntıda ruznameyi 
tesbit etmek maksadiyle seçımış 

1 
olan ihzari komitenin hazırhdığı 

rapor dünkü cel<ede miizakere edil 
miş ve aynen kalıul edilmiştir. İh
zari komite dün öğleden sonra 
· · - -· tekrar topl a narak çalışmala 
rına devam etmiştir. 

Yolcu ve yük arabaları"ın 
durak yerleri 

Hayvanla koşulan yük ve yolcu 
arabalarının eksi!riyetle ve kendile 
riııe tahsis olunan yerlerden başka 
yerlerde iş almak ve beklemek ba
hanesiyle saatlerce durmakta ol
dukları görülmektedir. 

Seyrüsefere mani olan bu halle 
rin önilne geçilmesi ve bir daha bu 
hallere meydan verilmemesi ıçın 

için diln belediyece alakadarlara 
tamimler gönderilmiştir. 

Ölüme sebebiyet suçlusu 
m1.hküm o!du 

Kasımpa~ada beraber yaşadığı 
metresi Fatmanın çocuğu Necatiyi 
soğuk 'uya batırarak ölümüne se
bep olmaktan suçlu ""yyar satıcı 

Salibin muhakemesi dün ağır ceza 
da neticelendirilmiştir. Muhakemo 
ha,li•ede "aşikar bir terbir<izlik,. 
gönn:lş ve S,1lihi 1 sene hapse 30 
lira paar cezasına mahkum etmiş
t ir. 

Ancak Necati evvelden zııtür-
reeli olduğu için b uhafif!etici bir 
sebep telaki edilmiş ve ceza 8 ay 
hapse !:O lira para cezasına indiril 
miştir. 

Tevkifhane ieki varala'tla lı.adise~ı 
Tevkifhanede biribiriııi yaralı. 

yan Mustafa ve Nazımın muhake
mesine dün Sultan?hmet birinci 
sulh cezada bakılmıştır. 

Diln dinlenen şahitlerden Feh
mi Nazımın Mustafayı bıçakla vur
duğunu söylemiştir. 

Mustafa da: 
Mamafih Hanın alakası kolay 

olmamıştı. Gençler A vrupadaki İn
.kilı'lptan sonra Buharada da bir 

' olacağına kanidirler. Bunun için 
nihayet birgün bayrakları açtılar. 
Emirfn sarayına kadar çıktılar. 

'İstediklerini açıktan açığa söyle
yorlardı. 

Bu konferansın aktedildiği ta- '!!!!!!!!!!!!"!!!!!!"!!!!!!"!"'"---------1 
-Nazım berberden çıktş. Eıli 

belindeydi. Aramız açık olduğu 

için korktum: Bana hilcu medecek 
zannettim üzerine atıldım. Ve beni 
bıçakladı! demiştir. 

t 

Bir tufan gibi dalgalanan Bu
lıaralıların bu hareketi bir an için. 
de bütün Türkistan da hareke geç
mişti. Bütün civar şehirlerdeki 
halk tabakaları da Buharalılann 
m!inevverlerin arzusunda tekrarlı
yordu. 

Emir gençliğin bu tarzdaki ha
reketinden ilk anda memnun ol
madı. Zaten tedbirli bulunmağı, 
ihtiyatlı hareket etmeği kendisine 
prensip yapan Emir; gencliğin 
galeyıınını henilz nabemevsim te. 
IAkki ediyordu. 

Fakat gençler bir taraftan 
Emire müracaat ederken diğer ta
raftan da Bolşeviklerin müzahe
retini çoktan temin bile etmişler
di. 

Ruı orduıu Türkistanda 1 
Nitekim Bolşeviklerle temas e

den Buhara gençleri Emirio derhal 
cevap vermesi ilzerine Boı,evikler
den yardım istediler. Bııgilnlerde 

• de Kızılordu 10 mart 1918 de Bu
hara hudud,ına gelip çattl. 

İki ırünlük muhasaradan son
ra Kerminey fehrini işgal etti. 

Kızılordunun Tllrki!!tan üzeri
ne l'öndermiş olduğu kıt'alann ba. 
•ında Kolessov fmıindeki komiser 
bulunuyordu. 

O &'ünlerde henüz otuz yaşında 

• 

rih llzerinden henilz 14 gün bile 
geçmemişti. Birgün Kızılordu ile 
Buhara gençlerinden mürekkep 
bir kuvvetin Bu hara önünde çadır 
kurdukları görü!dil. Emir bu va
ziyet karşısında artık Buharada 
duramıyacağını anlamıştı. 

Kızılordunun Buharayı işgal et
mek istediği aşikardı. O güne ka
dar cerey.an eden vak'alardan da 
Rus çarına naRıl hareket edildiği 
ve diğer prensler, prenseslere ne
ler yaptıkları, nihayet milli Azer
baycan hükumeti ile aralarında 
geçen hadiseleri çok iyi biliyordu. 

Emir derhal saraydaki karısını, 
çoluğunu, çocuğunu, bundan başka 
hazinesini alarak Eyliilun ilk gil -
nünde Buharayı terketti. 

Emir firar ediyordu .. Yanında
ki hazine de rivayete göre Timur 
zamanından kalma tarihi kıymeti 
ve ayni zamanda hakiki maden 
kıymeti fazla olan mücevherat ve 
taclar bulunuyordu. Kiltüphanede 
mevcut ve değerleri paha biçil
mez kitaplar, eski eserler ve min
yatilrlerin de bunlann arasında ol
duğu söylenmektedir. 

Emir kendisini sevenler, Radık 
uşaklariyle ve ailesiyle beraber 
Buharay1 terkedip ş.arka doğru 
firar etmişti. Maksadı şarkt Bu
hara ismi ile meşhur vilayetlerin 
başına geçerek teşkilat yapmak ve 
Kızılordu ile birleşen genç Buhara. 
lılara karşı koymak idi. 

İşte bugünlerde diğer mıntaka
lardaki halk da yer yer işgal kuv-

vetlerine karşı kıyam etmi~lerdi. 

Karatekinlilcr, Tacikler, Türk -
menler de silahlarına •arılmışlar
dı. Fakat evvela iyi organize edil

meleri, sonra bunların az olması 
nihayet kafi miktarda kuvvete sa
hip olmamaları yüziinden bu kı

yam daha ziyade çete harbi mahi
yetinden ileri geçememişti. 

Buhara Emiri işte buırilnler 

şarki Buharaya gidiyordu. Fakat 
kendisinin Saltanat günlerinde 
halk ile yakından alakadar olma- 1 
ma•ı, kendi zevkinılen başka" ı
nı dlişünmemesi halk arasında hiç 

de iyi bir te•ir bırakmamıştı. Bu 
sebepten ~arki Buharaya gittiği· 

zaman kendi•ini karşılıyanların 

tam bir sadakat ile kendisine bağ
lanacağı tahmin edilemezdi. 

Halbuki Emirin yanındakiler, 

halkın kendisini çok sevd;ğini, 

onun uğruna hayatlannı feda eıll:!

bileceklerini söyliyerek Emiri al

datıyorlardı. Bu sözlere aldanan 
Emir de buna göre kafasında pian 
!ar yapıyor; bütün snveti ile ye
niden bir ordu teşkil ederek 
memleketi işgal edenlere karşı 

koyacağını zannediyordu. 

Fakat çok geçmeden hakikat 
anlaşıldı. Emiri güler yüzle kar
şılıyanlar, daha doğrusu tacını tah. 
tını terketmiş zayıf vaziyette kal

mL, bir insan halinde görenler ken. 
disine merhamet etmekten başka 
bir şey yapmıyorlardı. 

(DeTamı l'ar) 

Neticede muhakeme Mustafayı 
29 lira 10 kuruş Nazımı da 22 lira 
60 kuruş para cezasına mahkOm et 
rni~tir. 

Damdan düştü 
Göztepede oturan Mustafa oğlu 

Hü•eyin isminde adam, dün Ka) ' ş. 
dağı cadesinde Sabri isminde biri 
nin evini tamir etmekte iken dam
dan dilşmüş ve sağ omuz" kemikle 
ri kırılmıştır. 

Yak ., ' ı,,'lan hırsızlar 
İki gün evvel Fenerde perşem

me cadesinde Velinin dtikkılnına 

girerek birçok eşyalar çalan Şn
ket Diyamandi isminde iki hızsız 
dün yakalanarak adliyeye teslım 
olunmu~Jardır. 
,ı ______ , 

TAKVİM 
v. , .., .. ,,,,. • . ..,....- .r 
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Hicri : 24 Ş c v va 1 1357 
Rumi: 3 ilk Kanım ı·~~4 

Kasım : 39 
I 
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( Hadise ve Adese J 
Arkadaşını 
Silahla .. ~ 

Oldiiren Çocuk 
Sıraeervilerdeki .apartmanında 

arkadaşı Periko ile Koveboy oyunu 
oynarken sillhla uurarak ölümüne 
sebep olmaktan suçlu Jojef hakkın 
da dün 8 üncn eulh ceza muhake
mesinde karar verilmiştir. 

Dilnkü muhakemede evveli. Pe 
rikonun aneııi dinlenmlftjr. 

Kadın: 

-Benim çocuğum çok çal~kıın 
dı. Jojef ise tenbeldl. Çocuğum•l 
kıskıınırdı. Binaenaleyh bunun bir 
kaza değil, bir kast olması çok 
muhetmeldir.,, demiştir. 

Perikoııun baba•ı da ayni iddia 
da bulunmuştur. 

Şahit An don i&e: 
- Hadi~e tam11men bir lrııza ne 

ticesl olarak vukua gelmiştir, ka~it 
yoktur. 

Bu mütalnlar ilıerine nıüdd&
iumumi sl!:ı: almış ve k:ısit iddiıı.Rı
nın ağır cezayı müstelzim olduğu 
nu söyliyerek d3vanın ağır cezaya 
sevkini istemiştir. 

Burada davacı vekili ayağa 

knlkmış ve: 
- "Müekkilimiıı kasit !ddiaRı 

teessürden ileri gelmiş bir intiba
dır. Ben bnna iştirak etmiyorum, 
demiştir. 

Muhakeme kıea bir müzakere
den sonra karnını vPrmiş 'le bu ka 
rara göre, kait iddiıı•ı kal'l!ısınrla 

davayı rüyete ke•.d"ni aalahiyettnr 
görmemiştir. 

Şimdi dosya ağır "'Zaya gönde 
rilecek ve mevkuf bulunan Jojef o
rada muhakence edilecektir. 

vvvv 

Bir tramvay yoldan çıktı 
Vatman lbrahimin idare•indPki 

106 nıınınralı tramvay arabNsı dün 
111açkadan geçmekte iken yoldan 
çıkmıştır. 

Tramvay arabası milşkü!Jlıitla 

yola konmuş ve bu yüzden tramvay 
lar yarım saattPn fazla i~liyememiş 
!erdir. 

Polislere muşamba ve eldiveıı. 
dağ1tılıyur 

Şehrim zin muhtelif semtlerin 
deki polis kulübeleriniıı kaldırılma 
sı ile nokta mcmurlaı·ının kı~ mev
siminde müşkülat çektikleri giirül 
mü~tilr. 

Polisleri soğuktan ve yağmur

dan koruır.ak üzere bütüu devriye 
ve nokta ıııı>murlanna muşamb11lar 
ve eldivenler dağıtılması kararlaş 
t:rılruış dünden itibaren de tevzia
t& başlanmıştır. 

Kontrol laboratuvarları 
faaliyet~ başlıvor 

İktısat vekaleti İstanbul kon
trol dairesi lil.boratuvarı bu ay ba
tından itibaren faaliy,rt;e geçecek
tri. Laboratuvarın hemen hemen 
bütün noksanları ikmal edilmiş ve 
ticari tahlilat laboratuvarı da Li
man hanının zemin katına taşınma
ğa başlamıştır. Yılbaşından itiba 
ren gerek kontrolörler liboratuva. 
rı gerek•e ticari- tahlilat laboratu
varı mtiştereken çalışmağa başlıya 

caklar, tahlile muhtaç bütün mad. 
deleri günü gününe analize edecek 
!erdir. 

Türk incirlerine rağbet 
lngiltereden şehrimizıleki ala

kadarlııra gelen bazı haberlere gö. 
re Londra piyasa•ında Tilrk torba 
incirlerine ait stoklar bitmiştir. 

İngiltere 11e Amerika piyasaların
da son zamanlarda çok güzel bir 
şek ildP işlenmekte olan kutu incir 
!erimiz de fevkalade rağbet gör
mekte olduğundan bunların da sto
ku tükenmiştir. Ege mıntakasının 
bu yıl 34 bin tonu bulan incir rekol 
teginin 32 bin tonu tamamen satıl
mış ve geriye kalan 2 bin tonu da 
dahili istihlak için ayrılmış olma
sından bu sene harice incir aevket 
mek imkanı olm,,yacaktır. -·-Araba k:ızası 

Unkapanından geçmelcte olan 
Ahmet isminde bir sürücünün ida
resindeki yük arabasının ani ola • 
rak tekerleklerinden birinin kırıl 

masiyle araba devrilmiş ve sürücü 
Ahmet arabanın altında kalarak 
yaralanmıştır. " -

Su ve İstanbulun 
su dercU 
-2-

- Dün bahsettiğimiz bu vakd 
bendler, o zamanın terşih usulle
ri tersibe münhasır bulunınasıP" 
dan bu kabil fenni teşkilat ve t,,. 
sisat yapılamamış ve yalnız (uZ~n 
zaman suyu alıkoymak) suretİY 1 

süzgü ~ekli tatbik edimiştir. 
Fakat, gerek Terkos ve ıe

rek Kıı.dıköy sularının kendi~~ 
ne mahsus filtre teşkilatı bıııo; 
maoına, i~alesl demir bvrulat 

yŞ' 
yapılmakta olmasına rağmen rı 

kıf sular filtre edilmez, nıectııls rı 
ise tnş duvarlı, tali ,ııl;ı> koJI• ~ 
toprak künklü olnıas.:ıdan sık ~·~ 
taınire ihtiyaç gösterir ve yükse ı 
tazyike tabi bulunmamasından ~. 
zamı:ndıı bütün mecarı rilsub•1' 

dolar.. . d! 
Mahaza, hiç birisi mebdeır , 

muhafazaya tabi tutulmanıa.ıııd~ 
içine hayvan düşer ve mümasili bdl 
şey olduğu gibi geçti&i yoll•'dı 
tahribata, eirkate ve her h•J 
karıştırılmağa mti•aittir ki bU vı· 
kıf suların turfa adedı de bnndııt1 
ileri gelir. ı 

!şte: tdare bütün suları eliı~ 
altlığı halrlc termim ve ıslahl• t• 
bir adalet göstermiyere k halih1j 
zırda kolay menfa:ı t getiren' 1

1 ntmış ve bu sebeple de vakıf ~bıo 
(üvey evlat) mevkimde 1ıaıııı•r 
tır. f 

Yine bunlaı· içinde en k~l• n 
esleııip beslenen ve parn getıre 
Terkos bulunmı.sından bütün )ıi~; 
met ve nazarlar buraya te"'1) 
edilmiş ve tam (sular düzele~e:1 
dediğimiz lıir zamanda, belki 

ıı~· Terkos musluklarının şırııtt.>ı .J 
!ağa hoş gelmesinden diğer vak~ 
suların çenesine kilid takmış, b 

1 
sırada memlekette Tifo s:ıJgıPI 
belirme•inden sıhhat ve içtiııı.• 1 
muavenet vekalet.inin göstereli~ 
lüzum, bu suların yalnız Şürbd~: 
kaldırılma.<ını islHzam ederi<~, 
nimelve.ile para•ız •mlar kesil!ll'" 
örçü ile satılan sulara cereyan re· 
rilm!ştir. Bilmiyorum ki: Bunl31

' 

sıhhatı umumiye namına hııı~• 
ilanla, içilmeme•I ve hatta Y~: 
mek pişirilmemesi ihtar edilse 0 

nıaz mıydı? Her halde Şe!ıir ıw 
lediyesi daha iyi düşünmüştür; 

11 ŞurMı muhakkaktır ki cezrı b 
tedbirle çeşmelerin, evlerin, hs; 
mamların suyu kesilmiş ve fa~'ı 
buna mukabil halka bedava det 
ucuz para ile su verilmek, ~a n 
bugünkii yükoek tarife üzerıııcle 
su yeti~tirilmek imklnları bulun•' 
mamıştı. 

İşte, belki de tam sıhhf bulO~ 
mıyan Terkos satışına germi veri 
lirken bu turfa su bostan ~uıam•ff 
bile !Ayık görillmıyerek meınll' 1:'. 
rında dereye, •ehire dahil oıduv• 
tan sonra Uiğımlara akıtıımıt oJ 
hele mahalle aralarındaki Terk JI 
çeşmeleri nakati bulunmasıncl~ 
hıılka su ıukıntısı çektlrilfll't 
bir taraftan Tifo salgınına maııi n n 
mak istenirken diğer taraf!• 

1 
pislikten gelen diğer hastaiıJcl•1 

kapılar açılmış oluyordu. 
Nihayet bu muzmer, bir l'oıı ot; 

taya (tek su) nazariyesi oııı.r~ 
t ·~·"' fırlatıldı. •tanbul beled;ve•ıp 

sular idaresinin hiç de taraftar b~' 
1 - b . • ınaıılY 
amıyacagı u na?.arıyenın . d' 

ki manası olnıadığı kadar hıÇ O. 
milre\'vici çıkmamıştır. ç;;n):d' 
sıhhııtını korumasını ve her h&I 
ağzının tadını bilen her insan. 1J 
mizliği ilBn edilen Terkos dt~fİ 
nefis menba sulannı ve en fa):'~ 
bile - hiç değilse - Hamidiye s~~ 
nu içmeği bilmiştir. ,.,. 

Diğer taraftan, Tapu ve f• 
dastro kanunu hükümlerine rı ):• 
men batapu tasarruf edilen ha d 
lara vaki tecavüzle hodbehod ııt,ı 
de varan muamelenin mahJceJll ij 
adalete gideceği görülmesinden~ 
tavsatılmış, çok şükür diğer evle ı1 
sataşılmamış, cami şadırvnnl• 
na da tekrar su bırakılmıştır. ~ 

Hayır, benim aziz belediy~J'fl ; 11 
onun muhterem sul.ar idaresı.1 "b'' 
nazariyeniz - para getirmesi ıt~ ,r 
riyle - size cazip gelse de M'11 ~ 
kmtıya düşürüyc;r, Biz buna 1 

1
, 

olmuyoruz. Hem, bir ctrafıııı 
10 

bakın. MeselA, Burr-awn z:; tO~I 
suyu ve onun da bir beledi)' 1' 
var. Fakat halk, bunlardan 1~~ 
nız ıslah edilmiş (kavak) suY'

1 
d'' 

içiyor. Gökdere, Pınub~ı .. ııı 



· 1, ICANUNUEVVEL 1938 
'!!!!' - - - TENi.SABAH S&yfa: 3 

BiR HAKİKATi 
MÜŞAHEDE 

lr - 1 

Atatürkten l 
Fransa Hücuma 
Uğrarsa ingiltere 

(Battarafı 1 inci •ayfada) 
ismet lnonü"ye 1 

Kanuna 
Riayet 

Y ar.dım Edecek mi? 

labın ne kadar uyanık ve itiııalı 

bir dikkat ile memlekette bekçi

lik ettiğini isb11t erler. Bu nokta
da en ufak bir müsamaha \"e lıl· 

kaydiye bile yer olamıyacağı t"met 

''Türkiye Mukadderatını Kemali itimad ile 
Onun iyi Ellerine Terkedebilir,, 1 Bir memlekelıa ist:~ba.lini fcnt.tt 

~den en büyiik ilmi!, vatanda.;lor ara· 
s:nda, k.aounla:a nayetin w utla\: ol -

(B .. tarafı 1 i'.aci aa,.fada) 

Üour - Echo de P.aris gautesinde 
JaztYor: 

cA!ııwılar, Vi]anaya gelme.ile 
•YDi zamuıda Tiıyestcye de yak -
laıınıı bulınımaktadır. İtalya, Ber • 
liııin l<endi!Ôııe müzalıcret ettiğini sÖy· 

iİlyor. Fakat Rcma • ~rlin miln•eri 

İt.alyaya bir ~Y vcrmiYor. İtalya, aca 
ba F raosa üzeriııde mi tediye olunma 

11111 i.tiyor} F rama, İngiltere. ile an-

1 
laıma halinde buna bayır diyor. O 
lıalde bu ımkinsızdır. Dün İngiliz 

Başvekili Av"'n hmarasında ve 
F raos;z huiciye nazırı hariciye encü
meninde bu delice emellere mukave
met bahsinde müttehit olduklarını 
göstermişlerdir. 

Ayni gazetede Pietri ne1retti
ği bir makalede diyor ki : 

cBizım hudutlarımız. ideolojik 
muah..-delerin veyahut l<ombinezonla

nn mahsulü değildir. Bizim hudutla· 

rımız bizzat Mu.ısolioinin ilci ay ev· 
vel de&ği insanların hnı ile çizilmiı 

hudutlardır.• 

Madrid Hükumeti 
Teslim mi Oluyor? 

Madridde Yiyecek ve Yakacak 
Buhranı Başgösterdi. General .. 
Miaha'nın Umidsiz Müracaatı 

Paris, 15 (A.A) - Cumhuri
te!Q İspaııyada:ı gelen haberlere gö
re Reisicumhur B. Azana, l<abul İs
P&nyanm son derece nazil<leşmiş olan 

Vaziyeti haUında istiıarede bulun • 

ınalt üzere Corteıılerini nüfuzlu aza
sından sosyafütleriııin öefi B. Beste· 
iroyu Vılansiyadan Barselonaya 

~lbetmi_.ı:ir. B. Desteiro cumhuriyet 1 
ordusunun galebe çalmasının artık 
ınilmkün olmadı~ı kaııaalini gizleme· 

ıniı ve mütareke talebi için Burgos 
hülr.umeti ile müı:a>elıata girişecek bir 

ınilli birlik lcabinesi tqkil edilmesi tek 

.... .. .. . . 
lifinde bulunmuştur. Madriıtc malıru 
kat fıktanı hissedilmektedir. Halbuki 

kı~ın pek soğuk olacağı anlatılmak· 
tadır. Havayici zaruriyeden olan em

tia gitgide nadirl~cktcclir. General 

Niaja B. Negrine bu şerait altıora 

muhvcmetin kahil olamıyacağını bil 
dirm;.tir. 

Diii•r taraftan ordunun birçok 
generalleri ara;ında noktai nazar ih • 
tilafl.arı çıkmış v~ bu yüzden tah.ad • 
düs eden münalı:a+aların aleni bir şe
kil almış olduğu öğrenilmiştir. 

Filistin Davtısı 
Ve Arap· 
Memleketleri 

l Yugoslavyada 
Secim Neticesin-• 
de Sevine • 

İııönünün şu hareketi ile bir kere 

daha göze çarpıyor. 
ls\"İ~reui:ı JUontrl'DX ,ehrinde İll· ı 

tl')ar edrn (Jourııal de Montreu.:) 
Cumhurreı iıii•1 Kastamonııdaki gazeteıinde (Atatürkten !&met in 

nutku inkiliı.bın altı şiarından bil. önü ye) ııa-5ıı~ı altnı<ln a~ağtdaki 
hassa laik Cumhuriyet~ilik ııren- yıw inti~ar etmiştir: 

siplerine iki defa tekrar tekrar i~a- 'M<'şhur bir darbıme~e\e göre her 
ret etmiştiı'. ismet İnönü Türk in- gidenin yerine gelen olurmuş. Fakat 

kilabıııın temelini "e hikmeti \'ÜCU- hakikatte bu, daima varid değildir. 

dunu teşkil eden bu prensiplere Z'ıra bır adamın popüler olmasında 

hürmette bütüıı Türk vatan- hazan onun hakiki kıymetiyle aliı.

daşlarını kendisinin etrafında da- kadar olmıyan bir takım yabancı 
ima birleşmiş bulacaktır. unsurlar rol oyruyabilir yahut an-

Hadisede hükümet idaresinin 

tutumundaki ciddiyet ve kemali 

•erir bir safha da \'ar. Bazı 

memleketlerde ve bllha"a m'tstebit 
ve mütehakkim rejimlerde, küçük 

memurlar yararlık göstermek ve 

göze girmek hırsına fazla mağlfıp I 
olurlar. Bunlar amiyane tabir ile, 

cak fevkalıi.de lıiu!iaelerin tebaıiiz 

ettirdiği bır takım medyeUer mües
ırir olabilir. Hiç şüphe yoktur ki, 

Mussolini veya Hıtler günUn birin· 

de yok olurlarsa, onlara bir halef 

bulmak ir.ap edecek ve bu halef de 
kolay\,kla bulunacaktır; ancak ka· 

tiyen ikisinin de yeri dolmıyacak-

yangına görükle gitmek için fırsat/ tır. Zira gerek Hitltr, gerek Musso· 
beklerler. Ufacık bir vak'a zuhur !ini, tamamen farklı, tamamrn baş· 

edince bunu telleyip pullayıp rejim j 
aleyhinde mühim bir i.;yan terti-ı 
bi varmış gibi göstermeğe kalkar

lar. Hatta, bu türlü memleket

lerde, zabıtanın hazan tamamiy

le uydurma tertipler icat etti
ği de görülmüştür. 

Çerke' kaymakamı tam Türk 

inkiliibınn yakışacak bir ciddiyet 
ve vakar ile tahkikatını yapıyor. 

Bunda yalnız hakikatı gözönünde 1 

tutuyor ve masumiyetine kanaat 

getirdiği arkada~ın hareketini 

ka bir devrin iıısanlı;.rıdır ve i'!"•l 
ettikleri iktidar me\•kiine çok busu· 
si ve dramatik şartlar dahılinde gel
mişl-Or<lir. Bu gibi şahsiyetlerin el

lerinden bırnkmağa mecbur olduk

lan dizginleri yeniden yak• lamak 

ve kU:lanınak gibi mesuliyetli bir 'ı 
vazife ile milkel'ef ola.:a.k kimseie·. 

rin ise, berşı>yJcn evvel prestij de-! 

nilen o mühim n•'5neye malik ol-• 

mal11n lhundır ki, bt! da kolay ko-1 
lay herkese naKib olmaz. 

Berut, 15 (A.A) - Havas a· 
~ili! bildiriyor: 

Filistin işi Suriye ve Lübnınuı A • 
rap muhafilclrini pee ziyade iwal et· 
llleltledir. Ş-dalı:i Filistin müdafaa 
tomitesi M:sır Başvelciline bir tc!ııS I 
~k~relı: Mısır hükumeti tarafından 
Yuvarlalt masa konferansına i,tirak i
çin ileri sürülen tartlardan dolayı min 
llettarlığını bitdirmi tir. 

Betgrat, 15 (A.A.) -Yugoslavl 
radiltal birliğinin muvaffalı:iyeti mem· 
lekctin her tarafında büyük bir şevk 
uyaııclırmıştır. Birçok ~hirlerde i .. ti· 

Ayni şey, birkaı; gü~ evvel, alt· 

Cumhurreisine ka~ı müdafaa e- m14 yaşında r.larak yani daL:ı bayii 
di)•or. Bu, kaymakamın temiz se- genç iken şan ve şeref iı;U.de ölen 

ciyesiııi gösterecek bir harekettir.! Türkiye Reısicüınl>uru i;in ''ariddır. 1 
Ayni zamanda kendi nıemurlaruıa ı Bu ölüm genç Anad.,lu cümhuriy"
böyle bir zihniyet, böyle bir ahlak, t'ni, uz göriişlü ve hiçbir maniden 1 
telkinine muvaffak olmuş Cumhıı- ürkıniyen enerjik bir if'ften mahrum 

riyetin bir faziletidir. Cumhuri- ediyor. Atatürkü istihdaf iddiasını 
1 

yet, dalkavuk, ııabza göre şer- bihakkııı ileri ,il: ebile~elı: tek bir 

bet vermeyi düşünen, keııdi terak- insan ·\·ardı ki, o da h:net lnönil i 
kileriııi ve şah~i menfaatlerini te'- di. Bıırıt sebeb, Türkiye İsviçre 
miıı için birçok masuma kıymak- medeni kanununu kabul etmeden 

tan çekiıımiyen yahut vehim \'e ve;ı evvel dahi, ~anlı İsmet P•~a ismini 
vese, telaş ve eııdişe içinde ya~ı- ta.şıyM adamın, cüm'huriyet bani

yarak habbeyi kubbe yapmağa sinııı en İyi İli arkada.şiarından biri 

kalkan, hakikate, ciddiyet da

iresinde hizmet değil, işgüzar-! 
lık eder görünerek külah kapmağa 

ehemmiyet veren memurlar istemi

yor Ye böylelerine yliz \'ermiyor. 

sıfatiyle, onunla birlikte bütün teh

likelere, bütün mücaJelelere iştirak 
etmiş, ,·elha.;;ıl Atstürkfuı en iyi 

yaverliğinı yapr.1rş bıılunm0»1dır, 

İsmini ta!!ldığı 1ıwnü ES.feri ise gen~ 1 

cümhuriyetiu btitün minnettarlığuıı 

kazaııdırnuşbr. Bu itibarla !smet 

İnönü Gaziyi -belki daha az bir 

prestijle- fakat herhalde ayni otori
te ile istihdaf etmeğe layıktır. 

Suriye Arap propaganda büro· 
'U bir tebliğ neşr<derek Arapların her 

!erden evvel Fifistinde yahudi muha
Ccretini durdurıruyan bir plinıru lı:a· 
bul etmelerinin imkansız olduğunu te 
Yit ctmclr.tedir. 

. . 

habatuı neticeleri sabırsızlıkla beklen 

mit ve bu neticeler anlaşılır anlaşıl -
maz Stoyadinoviç hükixncti lehinde 
İçten gelen coşkun fez.ahürler y~pıl· 
mııtır. 

Bütün akşam gazeteleri sabah ga· 
zetelerine imfual ederelı: Yugosla' in 
tihabatına müteallik olarak ecnebi 
gazetelerde intipr eden ve Stoyadi • 
noTiç listeainin mıtVatfakiyetioden ba· 
his olan yazıları ilr.ıibas ctmekted:r • 
!er. 

Otobüs işleri 
ıslah Ediliyor 

Otobüscülerin Zararlara 

Türkiye Cümhuriyetinin yeni Rı-
isi 26 eylül 1884 tari!ıinde lzmirde 

Muhterem hmet İnönü ile Çer

keş kaymakamı arasında cereyaıı 

eden kı"a muhaverede gördüğü. 

müz levha şudur: İlk ateslerinin 
hızını hi\lii muhafaza edeıı Te koy

duğu esa,ları korumakta devam e

den her zaman canlı Türk inkila-
. doğmu.."<tur. Parlak sekilde geç<'n 

bı; ve ııyııı zamanda, bütün bu ' 
h · t · · d 't'd 1. d . . askert tahsilden sonra Hl06 da er-
aSııasıye ıçm e ı ı a ı emını, · 

kanıharbiye yüzbaşısı olmuştur. Er-
selim muhakeme•ini, \'ekar ve cid
diyetini akybetmeden halkın hak-

kına ve hürriyetine hürmet Pdeıı 
bir idare .. 

Hüaeyin Cahid YALÇIN 

karuharbiye reisliğini ve nihayet 

harbiye nezareti nazır muavinliğıni 
ifa eylemiştir. 

20 Mart 19:!0, General tsmet.:n 

hayatında ~ok ehemmiyetli bir tJ.. 

rihtır; zira ogıin, :!f<tanbııldl\ paJı-

~ah, tngil:z aHk(:ri nıalıam!Rnnın e

ırurterioi ıtııatie telakki ederken, A-

na<lolııda, Yunanlılara kaı·şı milca-

deleye girL~mış oları atii gcnenıl Ke

malin milli hareketine iştirak et 

mek üzere .Anadoluya hareket et-

nuı,ti... 

General :1.sınct, erkiinıharbiye rl'· 
isi sıfatiyle, Kemal ile birlikte, por

çalı.nmak tehlik~e ma~ hu'.'!· 

nan memleketinin istikü.li için çar· 

~ lnönünde, Sakarya nehri ke-
narlannda, Türk ordusundan daha 

kalabalık daha iyi teçhiz edilmiş o-

lan Yunan ordu.ı;unu tamamen hezi-

mete ağrattı. Bunun üzerine Ankara 

Müyük Millet Meclisi, milletin miıı-

notbulığını üade için, kendisine ev-
vell Tuğgeneral, sonra da Tilml!.'e· 
neral rütbesini tevcih etti. 

Muharebe meydanlarında başlı-

yan bu işbirliği, kısa bir zaman s.:ın· 

ra hükümet kabineleıinde devam 
etti. Net.ekim Kemal 1923 senesin

de bu en yakın iş arkadaşını diplo· 

maili< müzakerelerle, m~tereJı: za . 

ferlerinin semeresini tahb emniyete 

almak üzere Lausann'a gönderdl 

Modern Türkiyenin banisinin b:ı 

intihabı çok is:ı.'lctli idi. Zira 24 ni-

duğu kanuhniıı yerl~t bulunma"• 
dır. Kanunl.ra rİJyet elm;ye en bü -
yük titiıliUe itiııa eden memleketin ı~ 
tılı: İslikbaliıı<len lı:orkulmaz. Bir va· 
ıand~ hı.kkının hükumet urafın • 

dan zıman altına alııwnıı olduğuna 
inanır ve bunu gÖreôO!t olurs:ı, o hü • 
kümele bütün kuvveti ve kalbi ile bağ• 
!anır. 

İ•tanbul be!ediyesindc, ço!ctanbe· 
r\ bir takım dedikodular cereyan edi
yordu. ~hir meclisince ortalık sütli· 
;nanlık gnrüodüğü ve tek bir münaka· 
~· ccrey•n elmediğj halde İstanbul 
beledi}esinin birçok yol;uz işleri ce· 
reyan cUiğİ söylenip duruycrdu. Bu 
iddiaların doğru olduğu tahalr.kuk el· 
miş olmalı ki diikümet tarafından gb 
derilen müfcttis!erin raporlanna İsti· 

naden bazı memurlar mahkemeye 
sevkedildi. Sabuı Samı isminde bir 

zatın nüfuzunu kullanarak buı ka • 
nunsuz itlere alet olduğu anlaııldı. 
Ve bir tebliğ ıle bu zatızı normal iıı 
haricinde belcdıyey~ girip çıkması 

menedildi. Otobiio, E•mcni mezarl,ğı, 

Esnaf bankası bıızı hrı~k itlerde ka 
nunsuz harek~tlcr t®it edildi. Mc • 
•ileri •leybioık takibata başlandı .. 
Bütün bu i~ler dükümctimizin cka
nuna riayet. prcn•ibine hrıı ~;;.teı· 
diği büyük. has~•iyeti meydana koy· 
maktadır. 

MU~AD SERToGLU 
~ ...... ,~~ ,..~~ 

sanda Onchy'de Beau-Rivage otefüı· 1 b 
1 

d 
de, Suriyeyi, LUbnanı \'e FiliBtıni stan u Of uya 
kaybetmiş olan Türkiye, yeniden 5 tayyare ver•ıyor 
fethettiği Anadoluyu resmen muba· 

faza ediyor, diğer taraftan büyük Türk hava kurumu f.tanbul tuf>esi 
garp devletleri de birı,r mfö.takil her yıl orduya hediye elliği tayyarele 
Ermeni ve Kür.' devleti kurmaktan re bu sen• daha be~ tane ilave etmiye 

karar \erdiğini dün mmıouniyetlc vazgeçiyorlardı. Bu suretle büyük 
haber ald,I<. Bu bq tayyarenin dör • 

as\er de, .ıyni zamanda muvaffak 

bir diplomat oldtiğunu isbat ediyor

du. 

dünüo İlimleri kararlaıtııılmıttır. 
B11 dört isim ~unlar~h: Kapal:· 

çarşı, Pangaltı, Fener ve Talı::im. 
Fransada aııcaıı: 1ııııa. bir müddet l.taobul Türk hava kuruma şu-

ikamet etmiş olan Kemal Atatürk besinin şimdiye luıdar orduy• bedı· 
yabancı memleketleri pekaz tanırdı . 
Buna mukabil tsmet !nönü, siyase

tin<! belki de dahoı. ziyade garplı hir 

ve ettiği tayyerelerin miktan 27 idi, 
bu bq lancnin ilave<İ ile 32 ye baliğ 
ol•caktır. 

tandamı veren bir Avrupalıdır. Maa· K d .. t s· 
mafih bu, sadece bir tahminden i· U US C Jr 
b~~ettir ,.e hidisıı.tın tamamen aksi- Cinayet işlendi 
nı ısbat etn:esı de kuvvetle müm-

kiindür. Biraz evre! kendisinin 1923 Kudıis, 15 (A.A.) - Tul - el· 

de Lausa.nne'Ja toplanan Yakm Kerim civarında lr.urulmuş olan bir 
Şark konferansında 'Türk heyetine pmruya diişen İngiliz askerlerinden bi 
riya.set ettiğini babrlatmı,tık. tşte ri tell'lf olmuş iki•i de yaralaı•mı,ıır. 

1 
Bunun üzerine vah mahalline der • bu e;;nada tsmet Paşa refakatında 
hal bir müfreze asker gitmiş ve mÜ· 

diğer bir Türk zabiti ve Albay tcarrızları ağır zayiata uğrataıı~tı<. 
Bornand olduğu halde d'Orgeveau:< Kudüs eörafından Şeyh Mah • 
dakiskl müsabakasına gi'miş ve dütemari bir Arap tarafından sol:al: 
fevkalade alô.kadar olmuştu. Bu or- ortasında rüvelvcrlc öldürülm~. 
ta boylu, kartal nazarlı, ince çehre-!========----,-~ 
li Türkde şakacı bir ifade ile kuv· 

vetli bir irade birleşmiştir. tsmet 

!nönü Kemal gibi bir askerdir, fa. 
kat diplomasi ile ui':raşmak sure
tiyle inccli)ljen bir asker! 

Genç ve dinç Türkiye Cfunhuri· 
yeti, mukadderatını kemali itimad 

ile onun iyi ellerine terkedebillr ... 

Bir ilim adamını 
kaybettik 

malarına Meydan 
Uğra

Verilmiyecek 
İstaııbul belediye•İ otobüs mesele 

~~Yle yeniden ve ehemmiyetli bir tc· 
';1tde mqgul olıııaia karar vermi4· 

.!g. Mulıtdif laatlaM. itliJea otobüs • 

!erin sahiplerine ayni karı gclırmed.k
lcri, bazı batlana çolı: bazı hatların i-I 

Ha'ayla ticaret 
İskenderun ticaret 

şehrimizdeki alakadarlııra göndeıi 

len muhtelif mektuplarda Hatay 

hükümeti hudutları dahiliııde istih 

Cumhurreisi ile A. Çetinkaya 
Arasında Telgraflar 

t~ıanbul Üniver:;ite!l Tıp fakül
tesi estoloji ve amhrioloji doçenti ikcıı 

ilci yıl evvel Afganist.an IJp falr.ültesi 

profesörlüğüne gitmiş olan sabık Ku

tamoou mebusu berhwn Bay Hasan 
F ehmiuin oğlu doktor Edip Sümer • 

kanın lr.1>.1 bir hastalığı müteakip ve -
fal ettiğinı teess~ı le haber atdıl<. 

Genç yaıında derin tctcbbi.iii ile 
fakülte küıüph.ncsine okut.tuğu dersin 

kitabını hzandımıakla m=ılcltct i
lim hayalıoda ilerisi için bi;yük bir 

kıymet olmeğa r.~mzet bulunduğunu 

isbat eden b.ı genç ilim adamımızın 
vefatı ile üaiver>İte muhiti çok çalıı· 

kan bir c!ctnaJıını kayhctmiı bulu.a • 

maktadır. Ür.iver.iıe ailesine derin 

ier ihtiyaçlanncb lcullanıyo; ve 

'hıç bir vakit AJlahın bu büyflk ni

lllelinde t$tifadoye mani olmağı 
d~ünmiiyor. 

Siz ise, sakın gizli • açık: (Va

kıf sulıır dursun, Terkoı işlesin!) 
toıuııc1a bir tıdtmat vermi' olmıya
•ııııı. Bak ben nereden 'üpheleni

>~ruın? Yann bunu aç,'k söyliye

~ıııı_de belki bana gücenmezsin. 

1. Müııir ACAR 

se az kir getirdiği görülmüıtyr. liik edilen yarı mamul ve gayri ma 
Bu haksız \aziyetin bir an evvel mul bütiln maddelerin Türkiyedeıı 

önüoe geçilmesini düşünen belediye tedarik edilebilme•i için Hatay lüc 
fil tekilde pratik bir tarzı hal bulmuş- cal'larnıuı tüccarlarımızla müııase 
tur. İstanbul belediyesi otobüs biletle- bet tem·n etmek arzusunda olduk. 
rindeo yüzde 1 O ·vergi almalr.tadır. !arını bildirmektedir. Bunun için 
Bu vergi fakir hatlara işliyen araha- Hatay ticaret odası memleketimiz. 
!ardan aynen tatbik edilmektedir. deki me\'cut bilümum fabrika ve 

88 
Belediye şimdi zengin hatlarda İş· nayi müe.sse~elerinin adreslerini ha 

]iyen ve asgari yüzde 50 • 60 kar ge-
tiren hatlardan aldığı bu vergiyi arttı- vi kataloklar ile ııümuneler istemiş 

tir. Alakadarlar bu teklifleri e-
rarak çoğaltmayı fakat fakir hatlar- . . . 
da i$1İyen otobüslerden ise azaltmayı hemmıyetle nazarı ıtıbara alarak 
kaldırmayı ve hatti onlara prim ver·ı l~zım gelen hazırlıklara geçmL~ler. 
ecyi dü~ünmcktcdi~. _dır. , 

(B"f larafr 1 İne; >aylada) 

nünde bir milletin hayatında vusulü 
mümkün olan en biiyük , .. det mer • 
tcbcsini idralr. halinde bulunan Erzin
can halkı en der!n bir noilli vo is • 
tiğralı: İçinde mc!!Crret yaşları "~kerek 
Cumhudiyelc ve ~ahsı devletlerine. 
has ola~ şim.endifcr siy~cstınin bu Mc j 
sut nctıcclerınc karşı bıpayan minntt i 
ve şükran hisleri it.har eylemişler ve 
bunu yüce makamlarına arL ve ib • 
lô.ğa tavassut etmekliğimi İstirham et· 
mi.ıerdiı. 

Keyfiyeti ve bu m~•ut hadiseyi 
yüksek huzurlanna en ~rin tazim ve 
saygılarımla arzeylerim. 
;.. - Nafıa V cicili Ali Çetinkaya 

Bay Ali Çctinkaya, 

Nafıa V ckilı 

Divnği ial:iben 

laziyctleriınizi bildiririz. 

Çar.i(lrı, 1 S (A.A.) - Erzin. 
can hattının açılmuı münasebetiyle 
sayın halkın hakkımda gösterdil:lcıi 
rühck ve ıamİmi hisleri bildiren tel- İ 
ı:,rafı~ı~dan pek .. müte!>as§~• ol~um. l 
Se.-ı;ı ıle teıckkur ederım. Dcmıryo· ı,-------------
lunun 1!'.rzioca a u1aşrııası yurdumu· 1 

zu dcmır ağlarla örmeyi azmctmif o -
lan Cumht-riyet hülcumclinin yeni ve 
kıymetli bir muvaffakiyetidir. Bu ve
sile ile ııizi ve hükiırneti tebrik ~..:!er ve 
mütemadi başarılar dilerim. 

/ •. Rei :cuıııhur İmıot İnönü 

Her ailenin gelirini ve giderinı 
bildiren muntazam bir hesap def. 
teri olmalıdır. Hesapsız harcıyan 

puslaau: gemiye benztr. 
t.nuaai Ekonoml ve Art.· 
tırma K numu 
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·-rm~t ~ ~··o 
Deniz B,nkın Aşcı 

Kamorot Kursu 
- Denizbankın aşçı ve kamarot ye
tiştirmek üzere kurs açacağı ve bu 
kurslar için ilk ve tercihan orta 
melet.eh mezunu aradığını gazete 
!erde okudunuz mu? 

"_/ 

sözl-r arasında .. 
Kuleli Basketbolda da 
Birinciliği Kazandı 

Avrupadan sureti mahsusada da· 
vet edilen aşçı ve kamarot müteha•,· 
sislerinin nazareti altında yetiştil"i· 
lecek gençler Denizbank vapurla
rında hizmet edeceklermiş ... 

Bu satırları okurken kafamın i· 
çinde dün ile bugün ara.~ında gay
rı ihtiyari bir mukayese yapuı.~. 

Dün Pa.şa1.ade, beyzade, efendi· 
zade olduğu için bilmem ne d'aire
!inin ne kalemine çırağ edilen mek· 
tcb kaçakları, ilim ve irfanını?! ga
zete s\itunlarında ikmal ederlerdi. 

Ve bıraz açıkgöz olup da bir (post l 
kaptı mı) yanma bin bir selam ile 1 
gidıln .-z ve (mekteb) eözü a.çılınc:ı 

adeta asabileşirlerdi. 
- Mekteb nedPmek moıışer. Ben 

mektebde okuyarak bu mevkie yülı.· 
sclmedim ya .. lşte kendi mektbim· 

1 

den mc~num. 
Der. Fakat bu sözü bıyık altından 
gülmeği ve ( dayı..ır.« düa etmeğid ·) 
ihmal etınezd.i. 

Esasen o günlerde (kavi iltimas· 
maden has- delki teinas) sözünden 

' daha güzel, daha isabetli bir pren· 
sıp de yoktu. Bir yere memur tayin 
edilirken ilk söz: 

Dayısı kim .. olurdu. 
Anlatırlar .. Günün birinde Parise 

Salithattin isminde dayısı kuvvetli 
bir sefaret katibi tayin ederler. o 
haftada sarayda büyük bir resmi 1 
kabul varmış. Sefaret başkatibi de 
bulunrnağa mecbur. Adamcağız uta· 
nır gitmemek ister. Fakat yanında· 
kiler: 

- Filvaki hükümdara seni tak
dim edecekler ama, o seninle ne ko
nuşacak? tki defa (vi) dedin rı:i 

rnese.le biter. 
Salfı.lıettin bey bu sözlere inana

rak saraya gider. Sarayda bütün 
sefaret crkinı ve bu a.rada ~::ıuı1~t • 
tın tcy dP hükiinıdara takdim edi-ı 
lir. Hükümdar !:->ah"Jıettin- 80zürü 
dııy11nca bircl~.1!,. re Saliıhettiıı Ey-, 
yubiyi hatırl:un.ı.ş "la~ak J.·i, bu is· 

1 

mı de sc,y adı 7.annederek sornr: 
- Siz. der. Saliıhettin Eyı'.:ıbinin 

sü13.lesindcn misiniz? 
Salii.hcttin bey tabii derhal ( vi-

yi yapıştmr. Hükümdar şaka ol-
sun diye ikinci suali de sorar: 

- Demek siz bizim tarihi düş-
manımızsınız ? 

Salahettin ~Y yine: 
- Vi yi tekrarlar! .. 
Bunlar tabii mekteb, medrese ka

ı çakçılarının marifeti idi. Şjmdi iae 
aşçının kaınarotunun bile kurst&.n J 

yetiştiği zamandayız. 

Yalnız kurs da ne olacak? Her ' 
halde bu mesleki bilgiye biraz da 

' umumi maliırnıı.t ilave e\li!meli. 
Çünkü yabancıların. yolcıılann 

ilk temas ettikleri insanlar garson
lar ve kaınarotlardır. Bunlann mem
leket tarihi, coğrafyası hakkında 

malumat sahibi olıııa.sı ve ifadei me-

Etrafı11a Bir Düzüne enç ve Yarı Çıplak Kızları 
• 

To lı an Dans Hocası, Dansta Hayal ve icadın 
Rolü Olduğunu Söylüyor 

Halk operetinin Bale heyeti 

Onu oturdukları otelin en üst 
katında kıyafetçe hazreti Havva -
dan pek farklı olmıyan bir düzüne 
genç kız arasında saçı sakalı biri· 
birine karışmış burnundan şıpır şı. 
pır ter damlar bir vaziyette bul. 
dum. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : . 
: YAZAN: : • • • • 
i Atıf Sakar s • • 
\ l ••••••••••••••C••••••••••••••••••••••' .. 

Elindeki ince değneğin en kil· 
çü k bir hareketine bile birer fino 
itaati göstererek zıp zıp zıplıyan 

kızlara on dakika istirahat v.erdik
ten sonra kendisine küçük bir çeki 
düzen vererek yanıma geldi ve ol
dukça güzel bir fran•ızca ile ... 

- Tam yirmi senedir, dedi. 
Avrupa, Amerika, Afrika ve Avu' 
turalyanın hemen hemen her yerini 
gezdim. Aşağı yukarı elliye yakın 
milli dans nevileri, üzerinde elütlel' 
yaptım. Ve bunları kendi buluşla 

1 
rımla da çeşitlendirerek lıir oka
darını da icat ettim. Şimdi sıra 

Türkiyeye geldi. Benim me8leğim 

de sizınki kadar geniş ve mütenev 
vidir. Hayal ve icat dan• •anatın 
da da en büyük rolü oynar. 

Kendi~ine tav,iyesinden dolayı 
te~ekkür ettikten sonra bayatın • 
dan memnun olup olmadığını 80r

dGm. 

-- 0 ... Çok çok, dedi. Yalnız 
gece uykusuna ha.ret gündüzleri 

dörtten sonra iki saat prnva sonra 
yemek akşam halk prefetinde vazi 
fe ve daha sonra da Londradakl nu 

maralarımız .... İş bunlardan arta 
kalabilen bir il<i saatimiz de uyku 
zamanlarımızdır. 

- Şu h.alde kısa bir müddet için 
de turda rakip olmağa niyetiniz 
var demek ... 

- Ah ilerisini temin etmemiz 
lizım. Şimdi on kaza11ıyorsak an. 
cak ikisini yemek saliihiyetimiz 

var .. Yurttan sonra şarkın muhte
lif memleketlerine kadar uzanacak 
uzun bir turnemiz var. Biriktirdi
ğimiz parayla Macaristanda her • 
halde kendimize göre birer koca 
bularak b.ir aile yuvası kurabilece. 
ğiz. 

Kendilerinden aldığım bu ka
dar izahata teşekkür ederek biraz
da çalışma tarzlarını görmek iste-j 
dim. 

1 
Hoca arzumu yerine getirmek 

ıçin kızlardan birini piyg~onun ba. ı 

~ına oturtarak ceketini çıkarılı. ! 

- İşte, dedi. Demin bah,ettiği 
niz zenci danslarından bir nömune. 
Bundan sonra piyanonun oynak ha 
valarına uyarak ayakları seçilemi -
!ecek derecede seri hareket ve tem 
polarla şimdiye kadar hiç görmedi 
ğim bir dansa başladı. Değme mu 
kavemet koşucualrının tahammül 1 
~demiyecekleri bu faaliyet on da-

1 
.cika kada.r sürdü. Ve sonra o de
ğilmiş gibi sakin sakin nefes alarakı 
yanıma geldi: 

- Nasıl buldunuz, dedi. 

- Fevkalade, sizi tebrik ede. 
rim. - Peki Türk dansları ve mil

li oyunları hakkında tetkikl~rde ba 
lunmak fırsatını bulabiliaıniz mi ·ı 

D1ns muallımi anlatıyor Hoca kendisine gösterdiğim bu 
aliikadan büsbiltün coştu ve eline 1 

Halinden bu yolda epey bikmiş ld - k .. ük b" d • -· · ü - Evet, kısmen. Fakat g'.ı..ıel mem a ıgı uç ır egnegı pıyano 
olan biri ileri gelerek bozuk bir 

leketinizde daha ·uzun müddet zerine vurarak bütün talebeleri bir 
fransızca ile : 

kalacagımdan etütlerde bulunmak araya topladı. Ve Macar dansla-
- Evet, dedi. Fakat bu erkek- d b" k h ld k b"' ··k iÇjn epey bir müddet var demektir rın an ır aç ava ça ırr uyu 

ler için değildir. Çünkü erkeklerin 
yalmz şimdiyen söyliyebilirim ki bir coşkunluk içinde yeni nilmune -

başına ördüğümüz çorapların ne 1 ·· t k d k ld V Türk milli dansları bütün dünyada er gos erme sev sına apı ı. a 
çeşitte işlendiğini öğrenmeğe hiç 

şimdiye kadar gördüğüm nevilerin kit hayli ilerlemiş olduğundan ken 
merak etmeyin? Bu is, sizin için bir d'l ·ne te•ekk.. d k J k en cazip kısımlarını teşkil edecek ı erı v ur e ere ayrı ır en 

kadar güzeldir. sır olarak kalırsa herhalde zarar onlar yeni bir memleket şarkısına 
etms olmazsınız. b ı la d 

- Ya Afrika nasıl... A vru ııa:fa ı--=-· -------------.:::a:::.ş::ıy:_o::r:.::::.::r ı. _ --------
raln edebilecek derecede ecnebi dili- şimdiye kadar taklit edilmeğe i:ıa~ 

Balık akını ni bilmesi çok Jıh:ımdır. Kursu idaı e 
ı edenler her halde bunları çok iyi 
düşünmüş olaalar gerek. Bunun i
çin fazla fikir vermeğe lüzum yok 

TiLKi 
- ,,....,..~~"""'-"'""' .... "' 

Askerlik işi eri 

lanmıyan zenci oyunları yok mu
dur acaba? ... 

Muhatabım maksadımı anlam·~ 

tı. Bir parça güldilkten sonra· 

- Olmaz olur mu? dedi Tiu-
rası Avrupa dansı doludu!. Vücu-
dün bütiln uzuvlarını bep birden 
harekete getirerek komple ve mıi-

Askeri yoklaıralar teharrik dans nevilerini siz bir ke
Kadıköy As. Ş. den tiltiln bayii re de yerli zenci kabilelerde görün. 

ikramiyesi almakUı olan ve kayıt- Bu danslar ne kadar taklit edil
h bulunan malili subay ve eratın ~ mek istenilse imkanı yoktur. Çünkil 
yoklamaları • yapılacağından maaş lkü zencilerin bu danslarınra ruhi 
ıenedi reımi, nüfus cilzdanları ile telakki ve duyuşlar ve gökleşmiş 
ikişer adet vesika fotoa-raflarile ananeleri rol oynamaktadır. Nasıl 
birlikte şubeye milracaat etmeleri- anlatayım mesela: Siz TÜl'klerin 
nin lizım geldiği al11kadarann ilan 
olunur. 

İKTiSAT İŞLERİ 

Son yerli mallann beıapları 
Son yerli mallar sergisinin he- 1 

saplarını tetkik etmek üzere saııa

yi birliği idare heyeti dün öğle
den sonra saat 15 te toplanmıştır. 
Bu toplantıda birliğe ait muhtelif 
mevzular etrafında görüşmeler 
yapılmıştır. 

Pamuk ziraati 

Limanımızda ikh gündenberi 
tekrar balık akını ~lamıştır. Son 
gün zarfında 45 bin çift torik ile 
15 bin kiloya yakın istavrit ve bir 
miktar uskumru tutulmuştur. Yu -
nan ve İtalyan tüccarları toriklerin 
çifti 12 ile 18 kuruş arasında al -
maktadırlar. -·-

Kalp sektelİ 

Kumkapı Nişancasında Derin
kapı sokağında otu~an 40. yaşların 
da İsmail oğlu Mehmet isminde bir 
adam dün Tophaneden şoför Ka
milin idaresindeki 2022 numaralı 
otomobil ile evine giderken .;i•e . 
ne fenalık gelmiş ve birax ., .,- ·• 
ölmilştür. 

!(ul·~· 1:.aı.!ı.et!>t.i ni.lı:ımını teıkil eden oyunculu 

Beyoğlu lıalkevi salonunda, sa gönderilmiştir. . 
lı gilnil, deniz harp okıılu ve lise- Yarın başlıyacak olan bu ıııll
siyle Maltepeliler arasında yapı- sabakalarda evvelce de yazdı'1' 
lan basketbol müsabakasınr 26 ya. ınız gibi Bafraspor k!Obü bu seııe
karşı 44 sayı ile denizliler kazımdı. ki milsabakalarda da muvaffak 11" 

Çarşamba gilnü S. lfi da Kuleliler ]ursa gelecek seneki nıilli ıcuıııe 
le harp okulu ve lisesi basketbol milsabakalarına iştirak etmek halı 
takımları karşılaştılar. Her iki ta- kını kazanacaktır. 

kım da bu son müsabakayı kazan· Macar takımı geliyor 
mak suretiyle okulların:ı bir birin- Uype~t takımının Amerika)'~ 
cilik daha katmak heve<i ve azmiy. gitmesi ve İstanbula gele;niy~cciıı· 
le coı, iyi çalıştılar. ni bildirmesi üzerine yerine ){~ca· 

Cidden büyük bir heyecan ve rMan !ikinde dordüncü olan J(i~
alaka ile takip edilen bu müsaha- pest takımıııın getirileceğini yaı· 
ka çok enteresan olmuştu. Kuleli- k 

mıştı . 
!er, deniz harp okulunun bu eski Son dakikada Kispest tal<ınıın-
ve tecrübeli Laskctçilcri karşısın- 1 ıa 
da muhakkal: mtn•affak olmak az. dan 31 kanunuevvelde stanbu 

miyle çok uğra~lıiar ve neticeqe 
bu müsabakavı!H-42) l sayı farki 

geleceğini bildiren bir telgraf a!ıı•· 
mıştır. Macar takımı bur:ıda dört 
müsabaka yapacak ve aı;lebi ihtı· 
mal Aııkaraya da gidecektir. 

Yarınki maçlar 

le galip bitirerek aoıkeri 1i<Pler bas. 
ketbol birinc!Iijii:ıi de kazanını~ ol 
dular. Müsabakayt t::ı ba~tan ni
hayete kadar ayni dikkat ve alii ka Bellen terbiyesi İstanbul böl· 
ile takip eden h:ul~li:•i:ı dej'.:erli mü gesi futbol ajanlı~ından: 
dürü kurmay alb:ıv Bcdre!tia Erk 17-12-938 nımartcsi günü Y3 

ylik,ek kabiliyet ,.~ gayret gh"- pı!:ıcak nıaçl:ır. 
teren Lüti.in genrlcri tf'hrik etti.1 
Her iki takım da yekdiğerim giir 
sesleriyle 'ehlm lıy,mı k sa hadan 
ayrıldılar. 

Askeri liRelerimiziıı furbol ve j 
h•ııdbol müsabakaları da ikinci 
kanunun ilk haftasında yapılacak-ı 
tır·. <Cnrnarte•i ve pazar günleri 
lik nıa.; ları dolayısiyle bütiiıı stad 
ve sahalnr tamamen dolu olrluı(uıı- 1 
dan ok•ıllarımız bu nıü•abakaları-1 

Taksim ~tadı: 
Galatasaray - Beykoz B takıın 

!arı saı<' 14,30 hakem Nuri Boo•ut 

Fcncrhahçe otadı: 
F~nerlıahçe - htaııbul,por 

B lııkımları saat 14,30 hakcn• 
Falır••<J";, Somer. 

Betiktat stadı: 
F"11<1 Y lmaz - GalatageıW 

ler B. ı.,knnları saat 14,:.10 da h~· 
k~m Ş:ız •. Tezcan. 

nı binbiri ardından ve adi giinlPr- 8 1 , MS gı·ı·ıı il yaııııa· 1 - :.,..,,. pazar 
de vapıııak zaruretiRde k.llmı,lar k 

1 
d . n- .. h ' 1 b" . r' i r.a maç ar. ır _,ı:r gun epo;_ı. ır giın ut- ,· . 
bol o!mak iıztre } .".r~ılaşarA k va-j Taksım •tadı: . j, 
zife ~porlarıııı t~mamll\"lcaklaı - Galata•aray - Süleymanıye P 
dır · · takııırl :ııı saat 11 hakem Adna 

0

Göğü!lerimi:ı.i kabartan bu de- akın, y:ın hakemleri· Halit ôzb3 >' 
vamlı ve bilgili çalışmalarını tak- . knl, Halit Uzer. 
d · 1 · F cnf'rbahçe •tadı: ır e anar hPpoıne yeni yeni başa:': >\ 
lar dileriz. Anadoluhisar - Beylerbeyl · 

Mirli küme machrı Lakıınbn saat 13 hakem Tarıl< 
Özerengin. 

lleden terbiyesi direktörlüğü Fer.erbahQe _ Vefa A takırrı 
tarafından bu sene ik! devre üzeri ,\ 

l:ırı saat 14,45 hakem Ahmet 
ne yapılMak iılaiı lik maçlarından dem Göğdün, yan hakemleri z;ya 
sonra h•men miili kilme maçla. j 
rına de\·anı edilecektir. 

Yalnız bu seneki maçlarla plas 
nıan maçları kaldırılmı~ ve yerine 
de diplasman maçı olan takımlar 
doğrudan doğruya Ankarııya gi
derek orada karşılaşacaklarclır. 

Vefa da gençler turnuvasına 

I<uyumlu ve Fikret Kaysar. 
Betikta, ıtadı: 
Bevkoz - Hilal A taJomJntı 

saat J·~ hakem İzzet Muhittin /. 
pak, yan hakemleri Salahattin öı· 
baykal ve Talip Görkan. 

Topkapı ·- Beşiktaş A takım~• 
rı saat 14,46 hakem Halit Galı9 
Eza-il, yan hakemleri Bekir V#..~ i~tirak edi•ıor 

Evvelce 5 takım üzerine çe- tet. 
len genç takımlar turnuvasının fiks Süleymaniye ıtadı: _ 
türü Vefa taımının da bu maçhıra Karagilmriik _ Davutpaşa lJ 
iştiraki ilzcrine değişmiştir. Vefa takımları aaat 9 hakem Şevki ça11• 

genç takımı da gençler turnuv.ası. k 
"· na iştirak etmektedir. Altınordu _ Ortaköy A takııfl 

Blllge m~çları' - - . !arı 9aat 11 Jıakem Feridun J(ı• 
Milli küme haricinde kalan böl· I hç, 

Okmeydanmd'I bulunan 
c sedin esr..:ı:• 

Okmeydaıııiıda bulunan ceset 
hadisesi hAla esrarını muhafaza et 
mektedir. Morgun raporu ı!ün 
müdeiunııımiliğe gelmiştir. 

meşhur olan zeybek oyunlarını 

hangi Avrupalı CJınlandırabilir? .. 

~ Maruf dan~ hocası Şön Baco 
ile görüşürken yanındaki kızların 
bazıları ellerine aldıktarı el işleri

ni öriiyorlar. Bazıları da merak e. 

Pamuk kanununda tatbik ~dil
mesi çin Babkesir mmtakasında bu 

yıl icap eden hazırlıklar başlamış 
tır. Kanunun tatbikatile, ziraat 
vekaletinin tayin edec&ği memur

lar meşgul olacaktır. Velialet bu 
mıntakada bulunan köylüye Akala 
cinsi pamuk tohumu davltacalıc ve 
yeni yıl malısulüniin Akıı.\a. cinsin
den temine ça.lışac~ktır. 

Yapılan muayene netice~indı• 
Mehmedin kalp sektesinden öldiJ·.; · 

, ğü tesbit olunmuştur. 

geler arasındai grup birinciliği mü BovAziçi - Eyüp A takırııııırı 
sabakalarına yarından itibaren bü Raat 12,.45 Necdet Gezıııı. /. 
tUn bölgelerde hep birden başlıya KaragilmrUl< - Davutpaşa . 
caktır. Beden terbiyesi tarafından takımları 9aat 14,30 }ıakem J'l"ııfl 
bOtUı1 bölgeleı·e birer murahhas Bosut. 

il! . lll! ili! 

Askeri Liseler Puvan \1 :"'ziueti 

Tahkikatı idare eden müddeiu 
mumi muavinlerinden Feridun Ba 
gaııa, dün bazı kim•elerin ifadesi· 
ne milracaat etmiştir. Diğer taraf 
tan emniyet nıüdürlilğü cinayet 
masası memurları da ehemmiyetle 
tahkik11ta devam etmektetiider, 

dere Macarca arkası kesilmiyen ==============--:=============-
bir çok •ualler surnyorlardı. Yann saatFRANSJZ TİY ATROSUNDA''1~•h, 

Hocaları va$ıtasiyle bunlardan 17 de ola·· 
birisine latife yollu sordum: 

- Demek bu nevi çorap örme 
•ini de becerebiliyorsunuz, haca 
maksadımı kendilerine anlatınca 

salonun içinde inceli kalınlı bir 
kahkaha tufanı koptu. 

~;:~~:t L A l A R E L E V Y' n in Gala 

Konseri 

Fotöyler 200 - 250, Balkon 150 ve Localar 600, 800 kuruş 

20 Birincil.iinun Salı akşamı saat 21 de VEDA KONSERi 

ı\tletizm 

Kuleli 4 
Deniz:ıarp 5 
Malt~pe 1 3 
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l an ~ ....... ~!!. ....... ~ .......... ~pçe er erıessesesinin Beşeriyete Yaptığı Hizmetler Nelerdir? 

~r~~~lya ~esabına Yapıldıkları Hal~e Hary> Çıkınca !l 

lngı:ızlerın tf esabına: Aldıkları Bu Uç Acaıp Tekne 
Evvela İstihza ile Karşılandı. Fakat Bunlar Harpte 1 

Mühim ve Şerefli İşler Gördüler, Zaferler Kazandılar 

Almanların "Könıasberg» 
evvel güı•ertesinde 

1914 yılı ağustosunun dördüncü 
günü, tr.g;liz deniz kuvvt"tleri Mont
töılc~ ftrk:ı.sı kumandanlığına tayin 

edi!nıi' olan komc>ılor (J.A. Fuller 
ton), ta:ntlıkh•l!Y'ld:ın ve mütekait 

hnhr'ye rnbi1.lcriııder. (Vilson a 
Şoy!c tclefoıı ediyordu: 
- Allo, Vil$On : Bir monitöre sü 

vari olmak hu~una gider mi? 
-- Monitör mü dediniz? Bu Ali ahın 
belası ecel beşiklerine beni tayin 
etmek nereden hatınnıza geldi? 

Mütekait deniz kurdunun bu ce
vabı vermekte yerden göğe kadar 
hakkı vardı. Çünkü dünyanın her 
bahriyesinde çalışan deniz subayları 
nazarında bir harb gemisi demek 
!aaı, süratli bir vahidi harb demek-

ti. Halbuki monitörler, yahut tabiri 
diğerle top çekerler artık hükümden 
düşerek tarilıe geçmiş olan (Sahil 
llıuhafazası) nazariyesinin aıta kal
ını~ ve modası çoktan geçmiş tek
nelerdi. 

Amerikan dahili harblerinde (mo
llitör) ismini taşıyan bir topçeker 
ilk d~fa olmak üzere ahşab tekne
lere karşı muvaffakiyetle harbet
llıişti. tşte o uınıandanberi monitör 

' diye anılan bu bati gemilerden dün
' Yanın her bahriyesi bir iki tane yap
tırmış ve 1914 de cihan haı-bı baş
ladığı zamaıı bu sınıf gemilerdl'n 

. lngiJiz bahriyesinin elinde hali ya-
' rırn düzine kadar gemi kalmıştı. 
i komodor Fullerton arkadaşına 

l<'lcfonla şu cevabı verdi: 

- Monitör senin de bildiğin gibi 
ııu kesimi az ve binaenaleyh sığ su-
18.rıla ııeyredebilocek bir vahidi harb· 
dır. Yann sabah bana uğra da be-

'~b41r kahvaltı edelim. Sana aöy 
1Yeeeklerim var ... 

~~~i ıün iki emektar denlaci 
~'4ŞJUJ[ yemeklerini kt.r§I karşıya 

• l'ediltton sonra yanlarına bir üçüncü 
tl~tslekdaş!annı da aldılar ve §imen
~ere atlayıp (Barrov-in-Furneııs)' 
ıriharının yolunu tuttular: üç 

~rlı.adaş İnaili:r;lerin deniz intaaiın 
Q büyük roller oynamış olan bu -

.:u~usi tersaneye vardıkları zaman -

E:v kadmıl .. 
k· rasarrufa riayetin ilk tartı, bir 

1 tler sahibi olmııktır, Kilersiz ev 
ıeRapsız evdir. 

kuvvetli ve ucuz rıda reçel ve 
ş~ruptur. 

Uıu .. ı Ekonomi ve arttırma 
........___ K11rumu 

;;ağa sola kaçacaklar niliayet alabu
ra olup gideceklerdi. Binaenaleyh 
tngiltere bahriye nezaretinin ami
ralları bu gemileri neden ııatın al
mışlardı ? _. 

Halbuki bu Uç gemi ve bilhassa 

bunlarda:ı birisi olan (Severn) bütün Pastör ölümünden bir ı •ne evvel ılmi bir koııırede 
lıarb müddetınce İngiliz bahriye 1 
sine büyük hızmetler ifa etti_ Evvela Pastör Enstitüsü 14 teşrinisani- hk gelir kaldı. Bu kafi değildi. Bu· 
Belçika kıyılarında Alman cenahla- de faaliyetinin 50 nci senesini id- na çare olarak Pastörün disiplel 
nnı top ateşi altına aldı; sonra rak etmiştir. :Ju enstitü bu kadar . keşfettikleri aşıların hasılatını Ens
Boulogne da arkadaşı (Mersey) le bir zamanda binlerce insan hayatı- titüye bırakmak gibi bir yüksek 
Alman ileri hareketini durdurdu. nı kurtarmı~ ve dehşet salan birçok kalplilik gösterdiler. 
Daha sonra (Severn) Çanakkale hastalıklan yenerek beşeriyete bil- Müessisin 1895 de ölümünden 
harekatına iştirak etmek üzere Ak- yilk, unutulmaz hizmetler etmiştir. sonra, tetkik ve talim merkezi olan 
denize gönderildi Fakat Enstitü bununla iktifa etme- Pastör Enstitüsii büyük bir ink\

dön evvel tetkik ve öğretme nıcrlı:e
zidir_ Burada buhınan ~crumis şef-

)erini, profuörJ,rin, asi.tanlarnı 
sayılan tesis taritıindenbcri çek 
fazlalaşmıştır. Tahrip edid Jı:u ·rvct-

leri mağlQb etmek bn aliı.ı.lcıin va
zifeleridir. Sinir biyolojik, Ultra
virus, seristropi serumlan bugiln 

LAkin o sıralarda Alman ıniş, Pastör'ün arkadaş ve talebeleri 
korsan kruvazörü (Königsberg) uı elde edilen neticeleri ka!i görmiye
earki Afrikada (Rifuji) nehrinin iç rek, müşahede ve tecrübelerine de
taraflarma çekilmiş olduğu haberi vam etmiş ve etmekte bulunmuştur. 
geldi. Fazla su çeken her hangi bir Bu senei devriye münasebetiyle 

şaf gösterdi. G B t y · R J . er ran, epın, ,_,mon ve .• uazo 
Bu Enstitüdeki filimlerin yaptık- gibi profesörlerin idarefil alblda 

!arı çok büyük hizmetlerden biri Dr. .. . 
E ·ı R , "k durmadan çalışıyor. Paotor eııslıtıı 
mı unun- mı ropların çıkardık

k 1 p · , En lan zehirlerin yani toksinlerin bu-
İngiliz harp gemisi nehre girip Al. 0 uyucu arımıza ast6r ün ve ~-

sü yalnız FransadP değil, koloni-
lerde, ecnebi memle>ctıerde ş:.ıbcle
ri vasıta.siyle ç:ılışmalarmı teynel
mi!el bir sahaya da döküyor. nu i-

man kruvazörünü tahrip edemezdi titüsünün ilim ve insaniyet aleminde 
lunınasına amil olmuştur.- Dr. Lui 

!im ve feragat enstitüsünü ve onun 
hayatlarını, hcmcinElerini m;Jtiıiş 

ve ıztıraplı hastalık!srdan kurtar-

Binaenaleyh (Severn) e (Mersey)- y~ptı~ yüzler~ hizmetler~ en. mü- Martin ile birlikte difteri toksinini 
ın düşman kruvazörünü tahrib için hımlermden bırkaç tanesını goster- keşfetmesidir ki, bu sayede binlerce 
(Rifuji) nehrine gönderilmelerine mek hiç?e fayda.şız de~dir. çocuğun kurtulması çaresinin imkan 
karar verildi. tki monitör Kızıl de- Evvela kuduz hastalıgmı ele ala- dairesine girmesine sebcb olmuş
niz yolunu tuttular. (Rifuji) neh- lım. Mikropların şiddetini azaltmak tur. 1894 de mill'ssiriyeti Budapeşte 
rinde Alman kruvazörünün şiddetli veya tezyit etmek imkanını göstc- beynelmilel Tıb kongresinde k .. bul mağa valcfcd~n. fılimlerini lıo~eri
ateşleri altında nehri çıkıp münasib ren biyololi aleminde büyük bir in- edilen difteri serumu ile Enstitü yet sayğı ili.' daima anacN ktır. Ve 
bir noktada demirlediler ve aşırma kılap yapan Pastör 1880 de kuduz beşeriyetin ikinci bir şükran ve min- bu fer.ırat uhlbi adamların bun 
ateşlerle (Königsberg) i tahrip et- hastalığiyle uğraşmağa başladı. Bu netini kazanıYordu. Ayrıca Ye"rsinbı dan başka emelleri de yoktur. 

lı:ruvazörlinün tahribinden 
varda bandırası 

.. 

tiler. Alman korsan kruvazörünün müthiş hastalığın mikrobu buluna-
erıkazı hfilA Rifuji nehrinin bulanık madığından bu yoldaki araştırma
ve çamurlu suları üzerinde göze çar- !ar çok uzun ve müşkül oldu. Bu
pıyor. (Königsberg) i haklaılıkten nunla beraber tavşanların sinir 
sonra iki monitörü Almanların merkezlerinde yapılan tecrübe -.ı 
(Tanga) müstemlekelerine yapıl'.tn ları müsbet netice vermeğe başla-

hücumda mevcut görürüz. (Bagem dı. . . .. 
oya yı teslim alıp 0 mevkie İngiliz Nihayet bır kuduz kopek tarafın
banılırasını çekmek şerefini de (Se- dan ısınlan dokuz yaşında küçük 
vern) kazanılı. Almahlar Afrikada- bir Alsaslı çocuğa yapılan aşının 
ki müstemlekelerinin en mühimmi muvaffakiyetle neticelenmesi ve 
olan (Dariısseliim) ın teslim olma 26 teşrinievvel 1885 de akademide 
sında da hazır bulunduktan sonra kuduz hastalığı tedavisinin bildiril-
(Severn) 1stanbulda ve Tunada bu- mesi her memlekette büyük bir he-
lundu. yecan ve sevinç uyandırdı. 

Bugün Amiral rütbesini kazan- Filhakika bu hadise ooşeriyet ha-
mış olan komodor Fullerton 1914 yatında büyük bir kabusa nihayet 
yılında üç monitörle ilk defa kar.;ı- veriyordu. Asırlar seyrinde kuduz 
taştığı zaman onları bir işe yaramaz hastalığı en feci cinayetlerin ikaına, 
tekneler sandığına bugün pişman liınil olmuştu. 
olmuş olacak ki, kendisi bu mevzua Artık bu müsbet neticeden sonra 
dair bir kitab yazmıştır. ve okudu- Pastör tedavi metodlanna inkişaf 
ğunuz ı;u satırlan da işte 0 kitab- imkanını vermek zaruri idi. 
tan iktibas ettik. · Pastör'ün küçücük laboratuvan 

Bi.Eiın bu babsa ilave edeceğimiz artık doluyordu. Bütün isteklere, 
.r b bir nokta varsa 0 da şudur: 1917 ~~ra __ klılara cevab vermek nihayet 
-... önius ergıı r.ehirde tahrip t u ak k ml k 1 rd " yılı birinci kanununun (20)nci günü guç u. z • ya ın me e ete en 

_edildikten sonra (Yavuz) hattı harb kruvazgrümüz gelen çoktu. Bir gün kuduz bir -~u;.t 
mt~ssesenin rıhtımına yan yan bag·. le (Mı" dı"llı") hafı"f kru .. .. .. ç tarafından ıeınlml§ 17 rus koylu· 

vazorunıuz a .. .. td·-· ö üld"" p .. ,.. 
lanmış ü~ tane acayib tekne ile kar- nakkale boğazından ansızın çıkarak sunun ge ıgı g r u. astör un 
§ıl8.§War. Bu üç gemi mezktlr mües- boğaz önündeki düşman kuvvetleri- labora~uvan ve ilave edilen bina 
sese tarafından Brezilya hükfimeti ne bir baskın yııpmışlardı. Bu bas- ve tesısat b~~adar b~ hasta istila
nam ve hesabına inşa edilmiş, lakin kın hareketinde gemilerimiz İngiliz- sına karşı kat'ı geleınıyordu. 
umumi narb patlak verince lngilte· )erin (Raglan) monitörile diğer B~n.u~. üzerine akademi, (Pastör 
re hükumeti bu üç tekneye el koy- bir küçük monitörünü batırmışlardı. Enstı!üsu) nam~ ~l~ı?da. kud_uz has 
muştu. Brezilyanın (Amazon) neh- İşte (Yavuz)uıı ve (Midilli)nin sal ~lığının t~~vısı _ıçın ~ır. n:'üessese 
rinde kullanılmak üzere yapılmış voları altında Akdenizin dalgaları vücude getırilın~sı _fıkrını ?rtaya 
o~'.111 bu üç geminin alçak bordalan na gömülen küçük motinör Brezilya koydu. Beynelmilel ~ır sus~npsy~n 
duz omurgaları tek baca ve direkle hUkQm t " h b ln ·ıte ed açıldı, derhal teberruler yagdı. Hil-- e ı esa ına gı r e ya- kümd 1 . . 
riyle cidden tuhaf manzaraları var- pılıp harbın zuhuru Uzerine tngliz ar ar, Rusya Çan Brezilya ~-
dı. Ancak sakin havalarda seyrede- bahriyesi tarafından satın alınan par~to~,. ?sma_nlı saltanatı, malı
bile?ekleri de gün gibi atlkirdı. Hal- Uç monitörden birisidir. Görülüyor yecil?n'.' ~ı~e~, ~ebeler, memur
bukı lngiliz sahillerinin kudurmU§ ki evvelce istihfaf! k 1 !ar, ışçılerın ısımlen yan yana bu· 
dalgalan arasında bu ""miler Re ... olma' tarın - ba Uarşı ~ lunuyordu. Birkaç ay zarfında iki 

.~ • •9 a ragmen u ç geınının b k il 
cörebilirlerdi? Bunlar sert hava- üçü de harbde vazifelerini hakkile uçu m yon ftank toplanmıştı. 
!arda, tıpkı buz tutmu§ yollar uie. . başarnlı§lar ve 9erefli bir ömür ge- T~pl~nan b~ par~arla, ~ıı:ru~ 
rinde kızak kayan otomobiller ıibi - . 1 d. genış bır galen ile bırleııen ilci bu-

• çımıış er ır. yük bina yapıldı. 1888 teşrlnisanide 

... [: 
-- her ııey tamamdı. Pastör yeni mU· 

i 

., 

·1 

Maceralarından Bahaettiifmiı mouıtDrterdııa «SeYera» 

e.ssesenin resmi klltadmm yapılma-
sını devlet reisi Karno'dan rica et

ti. ReiııicUınhur bunu kabul ederek: 
(EııstitUnüz Fransa için bir ııeref
tir.) cevabını verdi. 

·1-i te§rinisani çariamba günü ga
;yet sade bir merasim, Pastör et-
rafına müessesenin geniş kütüpha-

nesinde akademideki ilim arkadaş
larını ve enstitüdeki çalışma arka
daşlarını ve bazı büyük şahsiyet
leri topladı. 

Müessesenin inşaat ve teçhiwt 
masrafları çıktıktan sonra Meçnikof 
Ru, DUklo Granşer, Şamberlan gibi 
fıllnılerin idare ettikleri yeni serum
ların idamesi için bir milyon lir-ı.- j 

ı 
' 

Doktor Putar 
bulduğu veba serumu, Laveran'ın 
ısıtma mikrobunu ayırmağa mu- l:,----H-a-lk_e_v_l_e_n_• ___ ,.., 
vaffak olması, Meçnikof'un meşhur _ 
Fagritos nazariyesiyle sarf hasta
lıklara karşı mücadele imkanı birçok 
sari hastalıkların önüne geçilmesini 
mümkün kılıyordu. 

Enstitünün son senelerdeki en 
mühim keşiflerinden birisi de, ço
cukların vereme karşı aşılanmaları
nın hareket noktası olan B.C.G.'nm 
Kalmet-Gerin basili- keşfidir. Yedi 
sene kadar evvel, takriben on mil
yon kadar bir masrafı mucib olan 
bir tetkit Enstitüsü Pastör Ensti . 
tüsüne ilhak edilerek verem hastalı 
iı üzerinde araştırmalara tahsis ~ 
dildi, ve müessiriyeti bugün teessils 
eden aşının hazırlanması imki.nı bu- 1 

lundu. B.C.G. nın istimali durmadı, 
yapılılı. llk sekiz sene zarfında bü
tün dünyada bir milyondan fazla a-
111 yapıldı. Ve aııılananlar .arasında 
veremden vefiyatın hemen hemen 
~ıfıra indiği tesbit edildi. 

Enstitünün vazifesi umumi harb 
esnasında çok yorucu oldu. Günde 
en az yirmi bin diz tetaııos serumu 
yapmak llizımgelru. 1sıtma, tifüs, 
dizanteri, kangı·en gibi hastalıklar, 
cephede harbedenler üzerindeki tah

ribatını kolay kolay yapamadılar ve 
ekseriya da kurban verdiremediler. 

Bütün bunlar Enstitünün rolle
rinden bir kısmıdır. Çünkü her şey-

Müsamere 

Eminönü Halkevlnden: '· 

Ulusal Ekonomi ve Aİ-ttırma 

Haftası münasebetiyle 16/ 121938 

Cuma günü akşamı saat (20) de 
Evimizin Cağaloğlundaki merlrM 
salonunda aşaITTdaki proğram gibi 
bir toplantı yapılacaktır: 

Arzu edeııler davetiyelfriııl Ev 

Büroeuııdan alına) an r1e& olunur. 

1.- Konferans- Ha!kevi tl'yele-

rindcn müzeyyen Soyay tar~fın
dAn, 
- 2.- Göııterit (Vazife 2 perqe)-

Halkevi gösterit §.ubesi taraf.ında.u. 

• •• 
·~ 

' 
Be9ıkta9 HaJIİ:.,..ind-: 

lG-12-988 Cuma ıüııü ak~a

mı evimi~<le dokuzuncu yerli mal

lar hafüuıı milnasebetiyle bir mü
samere tertip edilmişt:r. 

Dil, Tarih, Edebiyat komite. 

miz üyesi Avukat Reşllt Kaynar ta
rafından Ulusal Ekonomi hakkın

da bir söyle\- verilecek ve göste

rit grubumuz tarafından dn Ulu

sal bir temsil göstnilecektir. 



.. ,, ... TENISA•A·l'I 

mm•mı IAIAHM 
izmitte 70 Yataklı Yeni 

Zavallı Süleyman Dayı Bir Hastane Açılıyor \-
2 _ I tzmit (Hususi muhabirimizden) - - - l 

- Ne o kı:ıı, Keziban niye to
palhyorsun 7 •• 

O ayakkabılarını göstererek 
cevap verdi: 

- Kaluşlanm ayağımı sıkıyor 

da.-
- Nereye gidiyorsun? 
- Tarlaya gidecektim. 
Ben attan inerek Kezlbana yak 

taştım. 

- Gel ata bin Keziban, seni 
tarlaya bırakıp ben oradan gide· 
rim, dedim. 

Yazan : ORHAN ÖZTÜRK -Sümer Bank Kağıt ve karton fab· 
rikası ile, Vilayet hususi muhasebe 
idaresinin müşterek olan 70 yatak· 
1ı ve tam teşekkUllü memleket has
tahanesi tesis etmeleri kararlagtı

doksan yaş ilıtiyarlamL,tım. D 1 
ğiin haıo:.ılo[l'lna başladık. 

Fa.kat Keziban çok zayıf, sarar. 
mış solmuş bir halde idi. Bir 
müddet sonra yatağa düştü ben 
gece gllndUz başıucundan ayrılmı
yordum. 

Yirmi beş gün yattıktan sonra 
bir gece fecrin ilk ışıklariyle haya
ta, bana her şeye gözlerini yumdu. 
Onu tatmin edilmiyen sevgiler ru
humda burkularak ve kanlı göz 
yaşlariyle toprağa gömdüm. Ah 
beyim, ne yapacaktın ki benim 
yaramı de.'jtin .. Zavallı ihtiyar sar
sılarak ağlıyordu. 

rılm13tır, 

Bu haber tzmit ve civarında bil· 
yük bir sevinçle karşılanmı§tır. 

Eskiden ııehre uzak olan memleket 
hastahanesi bu defa kağıt fabrika· 
sı taraflarında düz bir saha Uzerin· 
de kurulacaktır. 

:zmitgikü takımının 
oyuncuları 

gllzide 

O, teşekkür eder gibi yüzüme 
baktı ve benim yardımımla ata 
bindi. Şimdi yanyana gidiyorduk. 
Ilık bir Temmuz sıcağı Kezibanı 
terletmiş, pembe yanakları al, al 
.buğulanmıştı. 

BPn ona bilmiyerek yaptığım 
bu fenalıktan mütevellit yeis için
de üzü!Oyordum. Biraz sonra etraf· 
tan ailah sesleri gelmiye başladı 
ve ikimiz de siliihlara sarılarak 

izmit (Hususi muhabirimizden) 
- Vilayet Parti kongreleri Vali ve 
Parti Başkanı Bay Hamit Koyın'ın 
başkanlığında toplanmıştır. Vali, 
bu münasebetle vilayette yapılan iyi 
ve güzel işleri anlatmış, ebedi Şefi 
tazimle anmış, tsmet 1nönü(\e Baş- 1 
vekil ve bUyükll'riınize sayğılar su
narak nutkuna son vermiştir . 

Yeni yaı oı:n.akta olan lzmit Halk· 
Kütahya, Afyon ve Kocaeli mınta· 

evinin inşaatı de,·am etmektedir. ö-
ka şampiyonlan arasında yapılacak 
olan müsabakaya bu ayın 17 cindo 

nümüzdeki ilk yazda yeni Halkevi· başlanılacaktır. 
- Nereye diyon Sülerman? : • mizin inşaatı nihayet' bulacaktır. 

avlanmıya başladık. 

Başındaki razmayı boynuna sa
np iki sıra altınlı saçlarını omuz· 
!arından sarkıttı ve bana sordu: 

Gelecek olan sporcu gençlerin 
- Sürüden yedi davar kaybol- - Süleyman dayıya da selim- Hnlkevinde tnglizce kurslarına tek· her türlü istirahtlarını temin için 

muş ta onları arıyorum. !arımı söyleyin • rar başlanılacaktır. Temsil kolu 
O devam etti: E t · ·· ·· 1 k gençleri de her hafta temsiller ver- Vali ve Parti Başkanımız Bay Ha-. r esı gunu ayrı ır en beni u- mit Kayın'ın reisliğinde toplantı 

- Dün babam anam:ı dedi ki.. ğurlamaya gelen, kalabalığın ara- meğe başlamışlardır. tık temsil yapılmıştır. 
Ama utanırım, söyliyemem... sında onu göremeyince biiyle söy- {Balaban ağa) komedyasıdır. Gelecek takımlann arasında Es-

Ben merakla sordum: rleamkiş .. tim. Kalabalıktan biri uzana- Grup Bı'rı'ncı'lı'k kişehir, Edirne, Bursa takımları 
- Ne dedi?·· bilhassa pek kuvvetlidir. 
- Şey .. dedi. Kız artık geıı·nıı·k Su"leyman dayı çok hasta M" b k ı - .. usa a a a Geçen senenin Türkiye ikinci o-

oldu Kahya oğluna i•teyip duruyor Kusura bakmasuı, diyor o da sana n lan tzmitin bu sene de bu dereceyi 
ne dersin sen? dedi, Ben dı•arıda sela' m edı'yor ı • tt y 1 k . . zmı e apı aca muhafaza edeceğini kuvvetli bir ih· 
yayık yayıyordıım. Bu sözler kula- Atımı mahmuzladım. Yolda İ· timal dahilindedir. 
ğıma çalındı. ı;imde zaptedemediğim bir vicdan Bu sene Türkiye Grup birinci İzmit gücü ile Gök<por aragın. 

Ben utanarak y~re baktım ve azabı beni sıkı)•ordu. Her halde lik mUULbakaları tzınitte yapıla· da yapılan maçı 8·8 sayı ile tzmit 
Kezibanın fikrini anla'l'ak için: e<ki sevgisini hatırlıyarak hasta • caktır. Eskişehir, Bursa, Edirne, gücü kazanmıştır. Marmara 

-Yok•a beni begenmi)•on mu. laİımış olacaktı. ===;;;==;==;;==:=;====;===-:=j~~~~;;;;;:::==~;;;;;~== 
Kız baban ver'e ne yapan? dedim. * Demir fiatlarında Yeni Neşriyat 

O dudağını bükerek "bilmem- On •ıeş gün sonra köyden •eh- ••k l 
k 

re gelen bir köylü.ve.Süleyman°da- yu se me C i., der gibi omuzlarını kaldır- il az dı. )'tyı sorduğum zaman onun birgün ıng· tere ile Birleşik Amerika a-

GENÇ Kil 
KALBi 

Nakleden: R. Gülseven No. : 19 

- Tamam, bir bu eksikti, bu 
~ekil de hiddetlenmek!.. Yan hak
lı bir ti&bep oln 1 •• Kuzenim çok 
tuhaf bir tabiatınız var!. 

- Rahat bırakın beni!.. 
- Peki, peki! .• Artık: "Bitti 1 

bir daha oynamıyorum 1 Bilelerimi 
ger! ver,, haline düştük olur şey 
değil! 

Bunu o derece de ho• bir tarı:· 
da söylemişti, gayri ihtiyari gll -
lümsedim. 

Genç kız s&vinçle: 
- Bakını:ıı·gdldünüz Kuzenim! 

diye bağırdı, hiddetiniz sanılma· 
ğa başladı. Tamamiyle dağıtmak 

için size kendi elimle hazırladığım 
çay ile kurabye getiı:eceğim. 

Yavaş yavaş yumuşadım. Yal· 
nız bu kadar çabuk kendini affet
memeğe azmettim. 

İffet, eve doğru koşurordu ki, 
<oğuk bir tavırla: 

- Zahmet t'tmeyin istemez, di. 
ye bağırdım. Denim için bir şey 
hazırlamak için yorulmanıza lü • 
zum yok. 

Genç kızın yüzü yeniden değiş
mişti. Bunu görmek hoşuma gitti 
ve tamamiyle lakayt bir tavırla: 

- Yağmur dindi, biraz yürü • 
yerek d~niz kenarında bir kahvede 
oturacağım, dedinl. 

Canının sıkmtı•ınd>.n yüzü uza. 
nan İffet: 

- Demek aramızı bulacak olan 
çayı hazırlamağı istemi~·orsuııuz? 

- Evet!. 
Cevaıı vermedi. Sesini çıkar • 

madan.kravatımı düzeltmemi, şap. 
kamı başıma koymamı seyrediyor
du. Bunları ağır ağır yapıyor, 

genç km kederli gördükçe daha 
ho~uma gidiyordu. 

uğultuları arasında, kulağımda, fı· 
sıldadığım duyuyor gibiydim. 
Düşünmeğe başlamıştım. Ben d& 

fazla dalgınlık gö•termiştiın • 
Şimdi yatakta uzanmış dururken 
farkına varıyordum. Bunların silin• 
mesi için sabahın bir an evvel gel• 
mesini bekliyordum. Nitekim, sa· 
bah kahvaltısından çok daha ev· 
ve! İffetle barışmıştım. 

Fakat bu geçen daı·gınlılı, so· 
nuncu değildi. 

Genç kuzir.im, çocukça dü,ün• 
ce ve fikil'l~rit1in ilhıı.m ettlf:i mu· 
:ı.iplilcleri ke•miyordu. 

IX 
Ogün yine ince ve sık bi yal· 

mur yağıyordu. Ki.palı havanın 
bu suratsızlığı karşısında, datluda 
yapacağımız gezintiyi yap&madan 
taraçada oturmuştuk. 

Bilhassa İffetin çehresi bir ~· 
lence mevzuu anyor gibiydi. Kol• 
tuğunda sallanırken bana bakıırsk 
gülmemek için kendini tutuyor gi• 
bi görünüyord.u. 

Yirmi kere, ııeş'tsinin sebebini 
sormak istedim, yirmi kere d• 
vereceği cevabın hakkımda hayır· 

lı olaınıyacağııu düşünerek vaz 
geçtim. 

Fakat, ablalarından Kadriy& 
kendini tutanııyarak sordu: 

- Böyle kendi klendine l'ül· 
mek için niye düşünüyorsun? 

- Ne mi dü.,ünüyorum? G&
çenlerde arkadaşlarımdan birinin 
bana. anlattığı gülünç bir hikayeyi 
aklımdan geçiriyorum da ondan 

gülüyorum. 
Kadriye ile Lamia: 
- Ne olur, söyle de, biz de gil· 

lelim, diye bağırdılar. 
İffet, tereddüt eder gibi görün· 

dükten sonra: 

B ı k 
evvel öldüğünü haber verdı·. rasında yapılan n,on ti~aret anlaş· Meşhur Fraıı.ız muharrit'lerin. 

öy ece ·onu~a. konu.şa Altın 
1 

oluğa gelmiştik. Hem bir.az su iç- Yüreğim burkuldu, gözlerim ması üzerine dolar esasına göreı den "Marcel Pagnal,. ün "caz., 
mek, hem de dinlenmek için Ke- doldu ve dilimde titrek üç kelime tesbit edilen sterlinin düşmesi yü- isimli eseri çok nefis bir şekilde 1 

'l'araçad:rn inip etrafa baka ba. 
lrn giderken İffetiı: arkamdan hid
detle söylendiğini işitiyordum: 

- Bu çocukça bir hikaye, bel· 
ki kuzenimizin canını sıkar, dedi. 

Şekil için itiraz ettim. Fakat 
endiş;ı de duymuyor değildim. Aca· 
ba yine ne yumurtlıyacaktı? 

--Çocukluklara karşı çok nıü· 
samahakar davrandığımı pekili 
bilirsiniz, dedim. 

·b sıralandı: zünden Avrupanın muhtelif mem\P-zı anı attan indirdim. ketlerindc demir fiyatları yüksel· tabedilmiştir. 25 kuruş gibi ufak 

D 
·ı · b. -Zavallı Süleyman dayı!.. evrı mış ır meşe kütüğünün meğe başlamıştır. Fakat Avrupada.-ı bir bedel mukabilinde satılmakta-

ilzerine oturduk, her tarafım titri· Orhan Oztürk yapılan siparişler şimdiye kadar ay- dır. Okuyucularımıza tav~ire &-

yordu. Bilmem nasıl oldu ellerimiz =============== ni fiyatı muhafazıı ederek memleke-
biribirine değdi, nazarlarımız bo~. Bedava dersler tiınize gönderilmiş olduğu için da· deriz. 
lukta çarpıştı ve ben kendimi t~- Betiklat Halkevinıden: hili piyasada hen Uz yü1cselroe eser- ["'wN w ·. ..,,. ·•· .v. ""J' 
tamıyarak : Geçen yıllarda olduğu gibi bu !eri görülememiştir. TİY ATRQLAR 

- Keziban seni deli gilıi sevi- yıl da evimizde İngilizce, Fransız· Son günlere lıadar kilosu ıı ku· """',.,.,.,..,..,.,.,,. "' N~' 
yorum, dedim. ca, Matema.tik, Geometri kursları ruşa. satllan demirleri bazı tüccar· 

O, yere bakarak elimi -.ktı ve açılmL' ve derslere başlanılmıştır. lar 10,5 kuruş:ı. satmaktadırlar. A· 
pembe yanaklarından iki damla Arzu edenlerin her gün Halke· Jaka(!arlar Anupadaki fiyatlaruı 
yaşın sızarak yeşil timenlerde in· vi idare memurluğuna müracaat yükselmesi devam eUıği t.alrtirde 
clleştiğini gördüm. ederek isimlerini yazdırmaları la- piyasamıula tesir etmenin kuvvetle 

O günden sonra hergün Kezi- zımdır. muhtemel olduğu söylenmektedir. 
banla bulu~uyor, geziyorduk. Böy.i "" ___ ..,. ........ :------------·-----:__.:_ __ _:_:.::_:. 

locs beş sene lCezibanla seviştik. - - - • • - - -Ben asker olup gitmezden evvel 
ya vuklandık. Askerden geldikten 
ııonra evlenmcğe karar vermiştik. 

Ah! Umumi Harp. Tamam do
kuz •ene vall.Lllın bütün sınırların
da çarpı.1tım. Tam 19 yerimden ya
ra aldım. Bazı memlekete gidip 
gelenden Kezibanın b~ni bPk!edi
ğini, fakat(kibar illetine. vereme) 
tntulduğunu öğrendim. 

Nihayet sakat, hastalıkiı ko • 
yüme dönd!im. Bu dokuz <enede 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Ronıatizma, 
ae'ffalji, kınldılr 'H blltlhı 

- - lcabuıda rinde 5 

•tnlarıaıu derllal lceaer. 

lı:ıte alıaabilir. - -

Şeb..:<adebaşı Ttlran Tiya tro•1'•1'ia 

16. 1 2. 938 

Cuma günii akşamı 

Gözlerin görmemeli 

Operet 3 ]lerde 

* 
Tepeba~ı Dram Kısmı 

16-12. 938 

Cuma günü akşamı saat 20,30 da 
Vindsor'un Şn Kadınları 

* İstiklil cadde•inde Dram Kı<mı 

16-12-938 

Cuma günü akşamı saat 20,30 da 

Dama Çıkmaş Bir Güzel 

Köşkün ne tarafına bakılsa, 

buranın gayet zengin birisine ait 
olduğu göze çarpıyordu. Böyle bir 
muhitte ya.1ıyan bir genç kızla, 

şüpheli insanlar diyarı sakinlerin
den Herman Rontz arasında ne gi 
bi bir müna~ebet olabilirdi? 

Bir genç kız sıçrıya sıçrıya yo
lun dönemecinde göründü. Olmuş 
buğdar renginde altın gibi saçlan-
111 alnının etrafına. mavi bir kumaş 
parçasiy!i! bağlamış ol.an bn kız: 

KATIL ARANIYOR 

Mrd. Brenzler bu aralık uşa

ia. sesleniyordu: 
- Hanri, Korta kadar gidip M. 

Robotam ile matmazellere çayın 
hazır olduğunu ve kendilerini bek· 
lediğlmizi söyleyin. Fakat tam bu 
ıırada verandanın solundaki ağaç. 
!arın altınd,gn uzaklarda kaybolup 
giden yoldan se..~ler gelmeğe baş

ladı. Bir erkek sesi: 
- Eğer daima Filenin önünde 

durursanız tabiatiyle her attığınız 
top çizginin dışına çıkacaktır. 

Hem can aıkıntısı ve hem de 
Ukaydt gösteren bir kadın sesi ce
vap verdi: 

- Aman Allahım ! Ne · kadar 
da sıcak var, diye söyleniyordu. 

Fakat iki genç adamı görünce 
duraladı. 

Mrs. Brenzler: 
- Böyle bir havada tenis oyna. 

nır mı? diye azarladı. Geliniz de 
sizi tanıştırayım. M. Tornle)' ve M. 
Den Rut buraya M. Tomleyln yam 
na oturun da biraz nefes alın. M. 
Tornley meşhur bir kişif ve .11ey
yahtır. 

Genç kız gülerek: 
- Yanılmıyorsam M. Villiamıı 

Van Deventr Tornley ile yanyana 
oturacağım. 

- Evet, kendİ8iuden av hikaye 
!erinden bazılarını anlatmasını ri
ca edin. 

Den, bunları d!nlem!yordu. 
- Biliyorum Ernest. Fak.at bu. 

ıttn çok sinirliyim. Kendime hlkim 
clefildim. Nansi Aplevod yanlarına yaklaşı· 

sesi yordu. ~ardeşi gibi giyinmlş, b8'1-
na beyaz bir bere koyınuştu. Yalnuı 

boynunda sanlı duran yeşil bir "" 

Bn sefer b~ka bir kadın 
11~e1Je: 

- Evet ıörülüyor, dedi. 

KİM ÖLDÜRDÜ 
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~arp, yakası açık beyaz gömleği Ü· 

zerinde zarif bir leke teşkil ediyor 
du. Yanında bir erkek vardı. Kı· 
sa boylu, bilgiç tavırlı, terden sır
sıklam olmuş bu ıadam boynuna ka 
lın bir fular sarmıştı. 

Nansi, Deni tanımıştı, bu mu· 
hakkaktı. Gözleri bunu söylü· 
yordu. Bir saniye içinde bu gözle. 
rin ifadesinin iki defa değiştiğini, 
tahkir ve hiddetten sonra merha -
met dilenir bir şekilde JıUyüdüğü· 
nü gördü. Genç kıza kar~ı derin 
bir merhamet duydu. 

Nansi başını döndürerek, he
aaplı bir hareketle herhalde vakit 
kazanmak için elindeki raketleri 
kenardaki bir direğin dibine bırak· 
mak latedl. 

Geriye döndüğü zaman Mrs. 
Brenzler: 

- Nansi, M. Torııley'i tanımı
yorsunuz. Siz de değil mi M. Ro· 
botam. Kendisini takdim edeyim. 
Ve işte H. Tornleyin İngiltereden 
&"elen bir arkadaşı, M. Deacon. 

Den, ismih.aslan aklında tuta
mıyan bu ihtiyar kadının hatasını 
düzeltmek istemedi. 

Üç adam da biribirlerinin elini 
sıktılar. Denin yanında boş bir 
iskemle vardı. Nansi oraya oturmı
yarak, Tornleyin yakınındaki bir 
kanapeye kendisini attı. 

Kardeşi, Nansiye dönerek: 
- Eğer yanımda duracaksan 

sesini çık,ırma azizim. 

- Eski bir gazete için!.. Dörl 
tane gazete için bu kadar kızmak! 
!ıfadem bunları sonuna kadar oku
muş , demek ki alakadar olnıu,. 
Peki ne diye hiddetleniyor!.. 

Kuzenini ancak akşam yemeğin
de, sofrada gördüm. Bileziği çı· 

kardığı çıplak kolunu bana göster
mek için cırpınıyordu. Faka.t ben 
hiç oralı olmıyarak, baba•iyfe 
ııe~'eli neş'eli konuştuk. 

Zaıiıen bana o da lakırdı sö) le· 
medi. Ben de , kendisinin mevcut 
olup olmadığına hiç aldırmamış gi. 
bi davrandım. 

Gece, odamda, yastığımın Ü· 

zerine en ~on gelen dört tane ga-
7.etenin konmuş olduğunu gördüm. 

Bunları alarak ve açmadan ma
san111 üzerine koydum. Uykum ol· 
madığı halele bıınlan okumak iste. 
medim. 

Uzun müddet uyuyamadım. 

Gözlerim, karanlıklar içinde ince 
bir vücudun kımıldamadan durdu
ğunu görüyordu. Kulaklarımda, 

berrak ve tatlı bir se•in: • 
- Kızdınız mı dostum, diye, 

dışarıda esmeğe baıılıyan rüzgii.rın 

-M. Tornley, vahşi bir fil üzeri
nize saldırdığı vakit, ne düşünür-

.. - ' sun uz. 
Den, NaMinin kendisine arka

sını çevirmişti. 

Mrs. Brenzler, Robotanun bar· 
dağına çay koyarken: 

- M. Dencon, Amerika hakkın 
da ki ilk intibamız nasıl? diye bir· 
denbire sordu. 

Den, bu sırada, genç kızla baş
başa beş dakika kadar kalabilmek 
lmkinını arıamakla meşguldü. Ça
yını içtikten sonra, genç kız her
hanki bir bahane ile yanlarından 

uzaklaşabilirdi. O vakit Nansiyi 
bir daha nerede ve ne vakit g!lre
bilirdi? Bu düşüncelerle meşgul ol 
duğu için Mis Brenzlerln sualine 
Amerikada gördüğü şeylerin çok 
poşuna gittiği cevabını verdi. 

M. Robotamın kendisine döne
rek, Amerikada ne vakittenberi 
bulunduğunu soru~a yaptığı ha
tayı anladı. Den, hakkında fazla 
bir maHlmat vermek istemiyordu. 
Fakat Scotland Yaı-d zaruret olma
yınca yalan söylemenin biı- ehem
miyet ifade etmediğini öğretmişti. 

- Öyle size bu hikayeyi an· 
!atacağını. Ve eğer sizi sıkarsa b&
ni söylenıeğe davet ettiğinizi aklı· 
nızdan çıkarmayın, dedi. 

Siz derken bana öyle bir bakışı 
vardı ki, ·anlatacağı bu hikay& 
de hiç olmazsa bir rol oynadığımı 
hisseder gibi oldum. 

İffet anlatmağa başladı: 
Arkadaşlanmdan birinin ak· 

rabası, genç bir amca veya yaşlı 
bir kuzini, pek bilmiyorum, bir 
müddet yaz tatilini geçirmek için 
kendilerine misafir gelmiş .. 

İçimden: 
- Dur bakalım, bu zatın isıııl 

peka!a Halid olabilir. Sonunu bek· 
liyelim, dedim. 

İffet hikayesine devam ediyor· 
du: 

Günün birinde arkadaşım, &k • 
rabasının yattığı odada bırakıla• 
bir şeyi almak mecburiyetinde kal· 
dı. (DeYamı var) 

Onun için Nevywka birgün evvel 
geldiğini söyledi. 

-Megantic ile mi geldiniz? 
Nansi, oturduğu yerden Torn· 

ley ile kardeşinin muhave;elerini 
dinliyor gibi duruyordu. Fakat 
Den, genç kızııı gayri ihtiyari yap
tığı bir hareketten, cevabını betı:le 
diğini hissetti: 

- Evet, l\legantic ile geldinı. 
dedi. 

O vakit M. Robotam, ayni va· 
purla, Londradaki samimi bir doS· 
tunun mektubunu getiren Sir Al· 
fred Vellor'dan bahsetti. Bundan 
istifade ile umumi iktısadl buhran 
sebeplerini izaha başlayıııca Den 
sesini çıkarnıı)·amk diııleı· gibi sıö
ründü. 

Gı ıala ince ve dik 
sırtını çe • ,, . Denin bulunduğu 
tarafa bakmamakta ısrar ediyordu· 
Den, bu cazibeli kıs ile hnrmet• 

' l:iyik ve fak.at ihtiyar ruhlu bff 
genç olan bu adam araRında his..ıl 
bir rabıtanın mevcut otamıyacaitı· 
nı düşünüyordu. 

{Devamı yar) 
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.; E~Eai .TETKtK~ER: • İstanbul Parti Vilayet 
egerlıBırŞaırveEdıp Kongresi Dün Acıldı 
Ömer Asım Aksoy (Battarafı 1 inci sayfada) 1 Rapor çok uzun,olduğu için saat 

12 de celse 2 de acılmak üzere tatil Valimizin nutku 
Necip milletimizin mümtaz va· .• Sayın arkadaşlar, edilmiştir. 

Sıflarıııdan biri.'li de bilyUk insan Bugün Partimizin 938 11 kongre- ikinci rel~e 
Yeti;;tirınektir. Arasından Atatürk sini açmakla bahtiyarım. l{ıga. b<r lkide açılan celsede raporun kP· 
ribi erişilmez bir deha çıkarmak zaman içinde çok enerjik ve çok lan kı.ımı okunmuştur. 
~azhariyetine eren TUrk Ulusu, bariz terakki mesafelerini kuvvetli Rapor şöyle bitmektedir: 
bu yüksek meriyeti tarihin her dev- hamlelerle aşarak başarılan büyük - Saygı değer arkada,ıar, 
tinde ve her amıf üzerinde lsbat inkılabımızı burada bir daha hatır- lki sene içinde yapılabilen işler 
eylemiştir. Kemalizmin yUksek bir !ar ve hatırlatırken bütün İstanbul bütün arkadaşların gösterdikleri 
ınertebeye uıaetırdığı bu karakter Parti arkadaşlarımızı ve onların sıı· gayret, hükiimetin gen yön kuru· 
her an biııu: daha tekamlil ve iDJd. yın delegelerini ve değerli konukla· !un ve genel sekreterliğin kıymetli 
llaf eylemi~ olarak tecellisini yapa· rımızı sonsuz saygı ve gevgi ile se· yardımları ve lstanbul halkının gU-
caktır. lamlanm. ven ve sevgileriyle vücude gelmiş· 
Mııhıı.kkak ki, her Türk ayni ka· Bu seneki kongremiz eb<-<li Şef:- tir. Bu kıymetli yardımları şükranla 

takterde ve ayni cevheri taşımakt.n- mizin acıklı v~fatına yakın günlere kaydctmeği ııerefii bir borç sayarız. 
dır. Bizi bilenler, Türke bas olan bu Bay Ömer Asım Aksoy raslamış bulunmaktadır. Onun yük· Sözlerimi bitirirken ebedi Şefi· 
hasıete de vakıftırlar. Esasen mak· sek hatıralarına tazim duygularımı· miz Atv.türkü ve onun kıymetli ar.-
8adımız iki iki daha dört eder kabi· eser basılmamış yüzlerce şiir ve ya· zı ayağa kalkarak ve beş dakika kada~ı Cümhıırreisimiz ve Milli Şe
linden mutlak bir hakikatı tekrar zı sahibi olduğunu içimizden kaç ihtiram sükütunda kala'rak izhar ve fiıniz İsmet lnönü'ııün bir kere dah~ 
eyı k değil' d' B' Anadoluda kişi bilir? Belki de parmakla göste- derin saygı ve '"'"gi ile anar, koııg· eme ır. ız, teyid ederim. 
~etişip birçoklarımızın tanımak rilecek kadar az. Meselede bu kıy- Bunun üzerine bütün üyeler ay~- reye başarılaı rlil~riz .. 
llnkiııından mahrum kaldığı değer· metleri hepimizin tanıyabileceği ğa kalkarak be~ dakika süküt et· Bundan sonra ruzname ı:nucibince 
!erden bahsetmek istiyoruz. İtiraf bir te~kilata vücut vermektir. miı;!erdir. Vali bu süküt dakikala· encümenlerııı s<'~ilmesine ge<;ilm.ş-
edelim: Anadolumuzdıı. yetişen kıy· Yirmi beş ya.«ına kadar tahsildei nndan sonra nutkuna devam ederf'k tiı. 1 
ın tli d 1 d bı ''"" k ı H k k F k"Jtesın· den dı"·· Se•·imler kongrenin tas\'ibi ile a· e a am ar an r ço.,~.u maa· a a.n ve u u a u ,,· demiştir ki: ' 
!esef tammak fırsatını bıılamaınısız. !oma aldıktan sonra bir müddei Yeni vazifeme henüz ba~ladığım 
dır. Hakiki bir kıymeti ol:ın bu kim· müddei umumilik yapan Bay Ömer bir sırada siz kıymetli Parti arka
(seI.er doğmuş, muhitinde hatta u· Asım Aksoy 932 de meslekten çıka- daşlarımla yakından tamşmak fır· : 
Zıın müdrlel yaşamı!} ve fakat, ne rak Gaziantep lisesinde edebiyat satını bana yeren bu kongreyı iyi , 
Yazık ki, tanınmadan sönüp gitmi~- hocalığına ve serbest avukatlığa bit· te~adüf olarak karşılıyorum. 
tir. başlamıştır. Sayın Aksoyu çok geç- Kongremizde, sayın istanbnl hal· 

Bu hale düşmemiz, onları tanıya- meden Gaziantep Parti ve Halkevi kının Ocaklardan ba~lıyarak ,-uı:. 

lnamaldığımız şüphesiz ki, neşir başkanı olarnk görüyoruz. Onun, selen dileklerini dinliycc_eğiz. Bu. di· ı 
teşkilatımızın nokc:ınlığından ileri muhitinde tanınan yüksek edebi !eklerin a~ık ve samımı bır şekılae 
gelmektedir. Doğan bu kıymetler, kıymetinin inkhıf ve tezahürüne ortaya konulma.qı ve görüşülmesi 
hangi sınıfa mensup olursa oL•un Halkevi başkan!., • im bir amil Partimizin esas umdelerinden biri
elıscriya kendi dar muhitlerinde ya- olıyor. Memkketi •. __ n ılcri bir kül· dir. 
•amak' ve ölmek zaruretinde kalı- Ebedi Şefimızin kurduğu Cümhu-

1 

tür müesı;esesi haline getirdiği ve 
Yorlar. Onları muhitlerinin da~ çer- riyet Halk Partisi değerli ve sayısız emsali arasında birinciliğini kazan-
l:erçeviesinden alıp umumi efkara dırdığı Gaziantep Halkevi inkılapları ba~arnuş, bize yepyeni 1 
takdim edecek vasıtalardan mahrv- bir vatan kazandırmıstır. Ancak 'ı yedi ilmi eser ilave eyliyor. 
llınz. Bu mahrumiyet, dolayısiyle 1 daha yapacağımız işler de pek çok· ı 
Onları, nekaılar da. ınüsteit bulun· Uzun ve yorucu emekler sarfil<? tur. Bu müstakbel mesaimizde de 

kıymetli tetkik ve tctebbülcrle mey-
dukJarı terakki ve inkişaftan geri bize yolu, Büyük Milli Ş<>fimiz bir· 
bırakıyor. Ayni kafileden olup da dana gelen bu yedi kitab, yalnız 
... _ Gaziantep Halkevi için değil miUi 
"llrşılaştığı müşkülleri yenmek nıu-

kaç gün evve 1 Kastamonuda irat bu 
yurdukları nutuklarında vazih bir. 
şekilde işaret buyurdular. Bu me

çık reyle yapılnıı~tır. 
Hesap bakma encümenine: Ra~it 

Gökdemir, Mehmet Ali Giikçen, Bi· 
cıııı Bağcıoıi;lu, Şerafetlin Özer, 
Naci Ali Moralı, Dr. Tarhan Rü~<lü 

Dilek encümenine Cemalettin 
Fazıl Erten, Avni Yağız. Ziihlü Ctı 
bukçuoğlu, )iacit Oktar, Celal Sa't 
Beker, Ömer Çam, Hayri o.l!lu. 

Bütçe payı enciiıncnine: Sadık 1 
Gökbakan C'dal Kocaer, lbrah!m 
Tarim, Niyazi Tc\'fik Yükseler, O.,. j 
man Fikr~t Orgun, Selim Bihil, İb-
rahim Kemal Bayhura, Encümenle 
rin scçhnin<lcn ~< ınr2 kongre bug'iin J 

saat 14 de toplanmak üzere dağıl· 
mıştır. , 1 

Bugün ıkel<.'rde dılckleı ı nlC\'ZU 

bahs olacaktır. Dıl~lder bittiği taJ;
dirde kongre bugün Anakaı aya gi

decek murahhasları seçecek, sona 
erecektir. lıaffakiyetini gösterenler her halde 

Pek mahdut ve neşriyatı kuvvetli 
Olan şeyler de bu akibete maruz 

kütüphanemiz için de büyük eheru
miyette birer kazançtır. Güzide e· yanda Partililerin çalışma tarzları· =============== 

na dair verdikleri dirt'ktiflcr, mesa- Karamünel fabrikasındaki 
l::ııanıar nisbeten azdır. 

dip, ağır haRlalık anlarında bile z~
mamnı faydalı eserler hazırlamağa 

Hfilen Gaziantep sa.ylavı bulunan ba.sretmiş ve her türlü takdir ve 
Ömer Asım Aksoyda edebiyat s·,- tcbrikin fevk.ınde olan bu şerclli 
llatının ayni bahtsızlığı taşıyan mesaisine bugün de de\•am eylemek
Yiiksek değerlerinden birisidir. Şim· le bulunmuştur. 

di sorayim: Aksoyun sekiz edebi Ali Enver Toksoy 

~=======================--=========ı 

. :· .. POLİSTE . :a .. . " . ' ~ -.·""•·~ 

RADYO 
CUMA 16 12 938 

B d N'N'!,""'\'V'>N'". """ ir ihtiyar yanıyor U 12.30 Müzik (Türkçe eserler), 

Alemdarda Ayasofya müzesi 13 saat ayan ve haberler. 13.10 

imizde bize rehberlik edecektir. 
Sayın arkada~lar, 

Parti, Partililer için samimi bir l 
yuvadır. Gayemiz bu yuvada yapa
cağımız feragatli me"ailerle milleti 
mize faydalı hizmetlerde bulunmak
tır. İşte bu mcfküre yolunda aziz 
arkadaşlarımla sürekli ve kopmaz 

bir bağlılık içinde çalışacağımıza ve 
çok iyi işler göreceğimize inanarak 
kongre ruznamesine geçiyorum. 

hırsızlık 
Baya..,ılta bir fobrikaye gece

leyin hırsız girerek k•ıma~ ç~<ldığı. 
nı dün yazmı~tık. 

BozdoP.an kemerindeki "Kara-' 
miibel mensucat fabrikası.. oda 
vukua gelen bu hırsızlıktan dolayı 1 
biri tutulın11~ , e bunun hadise ile 
bir alakası olmadığı anlaşılmıştır. 

'Sayfa: 7 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 
I - İdarem!zın Paşabahçe Fabrikaoın~a şartname ve projesi 

mucibince yaptırılacak on adet tank temeı.e~i in,.a3tı açık ek.:It:ne
ye konmwıtur. 

Il - Ke-ıif bedel; 3926.02 !ıra ve muvakkat teminatı 294.46 li
radır. 

III - Eksiltme 19 - Xll - 938 tarihine rastlıyan pazartc"i günü 
saat 15 de Kabataşta Levazım ve Mııbayaat fUbesindekı Alım Ko -
mi~yonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler 20 kuruş bedel mukabilinde İnhlııarlar Umum 
Müdürlüğü levazım ve Mflbayaat şube. inden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin İnhisarlar Umum 
Müdürlüğü İnşaat 'ubesinden fenni ehliyet vesikası almaları la
zımdır. 

VI - İsteklilerin kanuni \'e•aik ve C: 7.5 güvenme paralariyle 
birlikte eksiltme için tayin edilen giln ve •aatte yukarda adı geçen 
komisyona gelmeleri ilan olunur. (8761l>t' 

1f. 
1- Şarlııamele?·i mucibince 2alın alınac-ağı ve i-XI-938 rarıhınd•' 

ihale edileceği ilan edilen 50 kiloluk 150.000 adet ve 100 kiloluk 
180.000 adet tuz çuvalının muhammen bedelleri deği~tirildiğinden 
yeniden ayrı ayn kapalı zarf usulile eksiltmeye konnıu~tur . 

II - Muhammen bedelleri 50 kilolukların beheri 25 kuruş he>.ı.

bile 37500 lira ve muvakkat teminatı 2812.50 lira; 100 kilolukların 
beheri 43 kuruş hesabile 77400 füa ve muvakkat teminatı 5120 lira
dır. lzmirde teslim edildiği takdirde beherine 50 kiloluklar için 25 
santim ve 100 kilolukar için 50 santim zam edilir. 

Ill - Eksiltme 2-1-939 tarihine raslayan pazarteai günü 50 Jik 
çuvallar Mat 15 te 100 Jük çuvallar saat J 5,30 da Kabataşta levazım 
ve mübayaat şubesindeki alım komisyonuDcla yapılacaktır. 

IY - Şartnameler 50 likler 1.87 Hra ve 100 liikler 3 87 lira beılel 

mukabilinde inhisarlar umum müdürlüğü levazım ve mübayaat şubesi 
le Ankara ve lzmir baş müdürliiklerinden alınabilir. 

V - llfiihürlü teklif mektubunun kanuni vesaik ile yüzde 7,l'i gü
venme p:•.rası makbuz veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan 
kapalı zarfların ihale günii eksiltme saatlerinden yarmısar saat evveli 

ne kadar yukarıda adı geçen alım komisyonu başkanlığına makbuz 
mukablinde vcrilme<i lazımdır. (9170) 

İstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden : 
Emniyet Sandığına borçlu bay Nebi Yarislcrine ilan yoliyle 

tebliğ : 

Bay Nebi: ü,k~dar Valdei atik nıahallesı Bağlarbaşı caddesi eski G 
yeni 8 nuınaralı bir t·v n tamamı. 

Birinci dcreeerle ipotek gfütererek 8. 7. !J:J3 tarihinde 16710 hesap 
numarasiylc Sandığımızdan aldığı ( 60) ıira borcu 24. J, 938 tarihine 

kadar ödenıedığiııdeıı faiz, komi•yon ve masarifi ile beraber borç (118) 

lira (4) kurn>;u vıcrını~tır. Bu sebeple 3202 numaralı kanun mucibince 

hpkkında icra takibi başlanmak üz~re tanzim ·olunan ibbar 

name Lıorçlunun m okavelenamedc gösterdiği ikametgahı 

na gönderilmiş ise rle borçlu Bay Nebi Eskişehlrde Hoşnudi· 

ye mahallesinde Derbend sokaiiında No. 9 hanede öldüğü anlaşılmı~ ve 

tebliğ yapılmamı~tır. Mezkur kanunun 45 inci maddesi vefat halinde 
tebliğ-atın illin urctiyle yapılmasını amirdir Borçlu ölü Bay Nebi mi
ra<cıları i~bu ilıin tarihinden itibaren bir buçuk ay içinde Sandığımua 

müracaatla murisleriniıı borcunu ödemeleri veya kanunen kabule ~a

yan bir itirazları rnr ise bildirmeleri lazımdır. Mirascılar ipoteği 

kurtarmazlar veyahut başlıyan takibi usul dairesinde durdurmaz. 

!arsa ipotekli gayri menkul mezkur kanuna göre Sandıkça satılacak

tır. Bu cihetler aHikadarlarca bilinip ona göre hareket edilmek ve be~ 
birine ayn ayrı 

yet ilin olunur. 

ihharname tebliği 

(9153). 
makamına kaim olmak üzere keyfi-

lrkasında "Caferiye,. sokağında Solist konseri- Pi.), 13.30.14. Müzik 
12 numarada Mehmet isminde bir (cazbant • Pl.) 18 Müzik (Türk. 
bekçiye ait evde oturan Cideli İb· müziği ince saz faslı), 18.45 Konuş· 
rahim Osman isminde bir kimsesiz ma (SPOR FAALIYETLERt), 19· 
dir; diri yanmak üzere iken polis· Müzik (Fanfar- Pl.), 19.15 Saat 
ler tarafından kurtarılmll)tır. ayan ve haberler. 19.25 Müzik (ince 

Valinin nutkundan sonra ruzna
meye geçilmiştir. Ruzname muci· 
bince kongre başkanı, ikinci başka· 
nı ve sekreterleri seçilmiştir. 

Kongre başkanlığına lbrahim 

Hırsızlık gece vakti dam delin 
mek suretiyle vukua geldiğinden 

ve 900 lira kıymetinde kumaş ça
lındığından bu işin bir kişi tarafın 

1 
dan yapılacağına ihtim•l verilme· ( 
mekte tahkik ate ehemmiyetle de ı 

vam olunarak failler aranmkta- 1

1-~mmmmmmmmİIİIİIİIİİİİİİİİİiİİİİİİİİiİiİİİiİiİİİİİİİİiİiİİİİİİİİiİilliİİİİİİlliİlliİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİıı dır. 

Osmanın oturduğu odadan her saz faslı) 20 Müzik (Riyaseti Cum
:rıasılsa yangın çıkmış ve kendisi bur flarmonik orkestrası- şef: Ha-
)'erinden kımıldıyamadığından san Ferit Alnar) 
komşular hemen polise haber ver 

1 - La karnaval Romen· uver
lııişlerdir. Gelen mmeurlar; zaval-
lı ihtiyarı kucaklıyarak dumanın a majör • (Borodin) 
?Rsından kurtarmışla.r; bu sıralar- 2 - Senfoni No. 1· Mi bemol 
da Yetişen itfaiye efradı da ateşi meajör· (Borodin) 
•öndürmüşlerdir. 3 - Le Prelüd- (List) 

Yakaı•nan hırsız 21 Saat ayarı ve Arapça söylev, 

Beşiktaş ve Ortaköy semtlerin 21.10 Müzik (Tan bur, kemençe,ney 
de birçok hırsızlıklar yapan Bul- •21·3° Konuşma Şükrü Saracoğlu 
llaristanın Kirçeli kazasında boya. Hariciye Vekili , 21.45 Müzik (şarkı 
ll oğullarından lsmail oğlu Abdi ve ta.ksim) 
lsnıinde bir hırsız yakalanmıştır. llfüzik (küçiik orkestra) 

Ahdinin Bulgaristandan bura- 1 - Semiramis- uvertür- (Rosc· 
h nasıl geldiği de anlaşılamamış· sini) 
tır. 

2 - Suvcnir dlin nüi dete a Mad-
Pasaportu olmıyan hırRız hak· rid (Glinka) 

!tında bu cihetten de tahkikat ya- 3 l>ılınaktadır. - Sercnata amoroza (Becce), 
4 - Nordiş süit- (Torjussen) 

Yakacıkta yangın 
5 - Romaneska- (Zlkkof) 

b· Evvelki gün Yakacık köyünde 
ır Yangın çıkmıştır. Tepecik kö- 6 - Şan san parol- (Çaykovski) 

~ijn.den Hasan oğlu Mustafa ve ker 7 - Manon· (Berjer) 
eşı Hüseyin Yılmaza ait köy kena 23.15 Müzik (rom:ıns ve balalayka) 

l'ında iki samanlık, bir ahır ve bi • 23.45.24 Son haberler ve yarınki 
~alar klimilen yanmıştır. Hayvan program. 

Kemal Bayburan, ikinci başkanlığa ~~~~~~~~~~~~~~~~-

Refik Ahmet Sevengil, sekreterlik- İstiklal 
!ere Mekki Hikmet Gelenbeğ ve 
Naci llforalı açık reyle ve ittifakla 
intihap olunmuşlardır. 

Oniki yıllık çalışma 
Bundan sonra ilyönkurulu ikı 

senelik mesai raporunun okunması 
na geçilmiştir. Partiden Bay Hik
met tarafından okunan bu rapor 
şöyle başlamaktadır: 

- Sayın arkadaşlar, 

llyönkurul ödevlerini iızerımıze 
aldığımız 20/121936 tarihinden bu 
güne . kadar yapılan işlerin hesabı· 
nı vermek için huzurunuza çıkıyor, 

Takvimi 
Sen~lerdenberi Osm.an Rey 

matbaası tarafından neşredilen 

ve bilyük bir rağbete 'llazhar olan 
"istiklal takvimi" nin 939 senesi
ne ait olan nüshası muhtelif renk· 
li bir kapak içinde ve vakitleri gös
teren cedveli muhtevi olduğu hal
de nefis bir surette tabedilmiştir. 
Kitapçı ve kırtasiye magazaların
da 15 kuruşa satılmaktadır. Oku· 
yucularımıza tavsiye ederiz. 

••••. Or. Hafız Cemal 
Partimizin b8ni~i ve umumi reisı : 
ebedi Şefimız Atatilrkü kaybetmek Lokmanhekim 

••• •• 
~ 

teu doğan derin elemle de muzta- Dahiliye Mütehassısı 
rip bulunuyoruz. Divanyolu 104 

Cünıhurreisimiz ve Milli Şefimiz Muayene saatleri pazar hariç 
İsmet tnönü'nün beyannameleri ile J her ~ün 2,5 • 6 salı, perşembe 
milletimize ve bütün dünyaya beyan ve cumartesi sabahlan 9 • 12 
ve ilan ettikleri gibı, layık, milliyet fttkaraya T. 22398 
çi, halkçı ve inkıl8.pçı, devletçi Cünı· ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
huriyet. bizlere Atatürkün en kıy· İstanbul 5 inci icra memurlu· 
metli emanetidir. Aziz hatıraları ğundan: 

daima sönmez meşale olarak ruhla· Cevad Rifata: Yeııiköy mekka
rımızı daima a.teşli ve uyanık tuta- reci sokak 16 No. ve Mahmutpaşa 
cak, bu mukaddes ve kıymetli ema· Abit ef. han 6 No. da kasket fab· 
nete de nesilden nesile devredilerek rikası sahibi. 
dikkat ve itina ile muhafaza oluna Kamil Günemek: Gedikpaşa 
caktır. Bundan sonra Partinin u· saraç İshak mahallesi esirci Ke-

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

1 - 16 birincikanun 1938 cuma gününden itibaren karaman eU 

için mezbahada toptan 31, perakende 36 v~ dağlıç eti için mezbaha
da toptan 85, prakende 40 kuruş azami fiyat tayin ohınmuştur. 

2 - Toptan ve perakende diğer et fiyatlarında değişiklik .,-apıl

mamıştır. 

3 - Alfıkadarlarca bilinmek üzere keyfiyet ilan olunur (B.) 
(9177) ' 

İstanbul Gümrükler Baş Müdürlüğünden : 
111. K. N. 4851 CR marka 1/2 nuamara kanuni sıkleti 1508 kilo 

ağırlığında 301 lira 60 kuruş değerinde demir mihaniki makine aksa

mı MKN 4853 GS ve 78501 M ve N KS 415 K 37 L 30 KD demir mi· 
haniki makine aksamı 111KN 4854 oto traktör 1/5 M ve N KS 161 K 
32 LD demir mihaniki makine aksamı MKN 4852 CR 1/2 ll ve N KS 

1110 K 244 LD demir mihaniki makine aksamı KN 1699 KS 1 K 720 

G H;3 LD ipek mensucat MKN 195 adres markalı KS 3 K 680 G 114 
L 56 KD terlıiyt' görmiiş kunduz derisi MKN 3655 KS 11 K 940 G 7') 

L 70 KD radyo opartör ve 5 lamba MKN 4549 KS 17 K 62 LD kak· 

malı ağaç bilarda istakası MKN 4518 S J B 250 M ve N KS 356 K 600 

G 1380 L 50 KD pamuk perdelik MKN 4835 KS 823 K 237 LD kirli 

tebeşir terzi sabunu 19-121938 ırünilnde ve saat 13,5 ta Sirkecide Re~a. 

diye caddesinde gümrük satış salonunda 1549 sayılı kanun hükümle

ri dairesinde açık arttırma ile dahile ve harice satılacaktır. htekliler· 

den yüzde yedi buçuk pey .akçesile maliye ünvan tezer~si aranır pey 

akçelerinin saat 12 ye kadar yatırılması mecburidir. (9121) 
~ - -

~r ~orla kurtarılmış ve köy yanma !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
hükesi ile karşılaşmıştır. muhtemedi Mehmet Şabanın imza 

lt Büyükçekmece jandarma kara sını mahirane bir surette taklit e
oıu Yangıuı söndilrmeğe memur derek paket postahanesinden iade 

mumi faaliyetine geçilmiş Parti iş· maleddin sokak No. 64. c 

. 
dolayı iade edilmesi üzerine icra j ranın geri bırakılmasına dair bir 

• ~d'l la ı nıiş ve çok büyük fedaklirlıklar leri aldığı için zabıtaca yakalan-
bu afetten köyü kurtarmıştır. mıştır. 

1 \'angın neticesinde 6000 kilo Mustafa; bu suretle ele geçir· 
~~an ve 130 liralık tahta yanm~ diyl gazeteleri birkaç kuruş muka 

bilinde Nuruosmaniye caddesinde 
' imza taklidi oturan bir kadına satmıştır. 
~ 1.ruzatfer isminde bulunan 13 Polis bu mesele hakkında tah-
llşında bir çocuğun gazetemiz kikata devam etmektedir 

• 

!eri, kongreler, ve Halkevlerine yn· Nauman şirketine Sultan Ah· 
pılan yardımlar mufassalan iz'lh met 3 üncü sulh hukuk mahkeme- hakimliğince bir ay müddetle i- 1 kıırar getirmedikçe cebri icra .,-a • 

lanen tebliğine karar verilmiştir. pılacağı ve yin& bu müddet i~ön. 
olunmuştur. Bu arada Bakırköy, sinin 24-9-938 tarih ve 1205 No. 1ı ,,. 
Beşiktaş, Beyoğlu, Eminönll, Eyüp ilamiyle 285 lira ile yüzde 9 faiz Tarihi ilandan itibaren bir ay zar- de mal beyanında bulunmanız v& 
Fatih kadıköy, Şehremini, Şişli ve ve yüzde 10 ücreti vekalet ve yüz- fında yukarıda miktarı yaZJlı bor- bulunmazsanız hapis 11& tazyik 
Üsküdar Halkevlerinin, dil tarih, ar, de ıo tazminat \'C 1222 kuruş ma- cu masraflariyle bitlikte ödemeniz olunacağınız v& hakikate muhalif 
spor, köyclilük, kösterit. sosyal yar· sarifi muhakemenin tediyesi bak- lazımdır. Bu müddet içinde borcu beyanatta bulunursanız hapis ile 
dım sahalarında gösterdikleri faali- kında tanzim olunan berayi tebliğ ödemeniz i.etkik merciinden veya cezalandınlacağınız icra emri .,-e
yet rakamlarla zikredilerek teba. mübaşire verilen icra emri ikamet. temyiz veyahut iadei muhakeme rine kaim olmak üzere ilinen teJ>. 
rilz ettirilmiştir. giıhlarınızın meçhul olmasıadan yoiiyle ait olduğu mahkemeden ic- Jiğ olunur. , · 
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Sabah, öğle ve akşam her yemekten 
sonra niçin RADYOLIN diş macunu 

kullanmalıdır ? ÇÜNKÜ 
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l 
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HaTlllar soiudu dikkat ediniz: 
Hafif bir oeır:le veya kırgınlık 

hisHdiace laemea 

alıaız, Bu auretlc: hastalıfı 

llalemlı OlllJ'auauz. 

NEOKORIN sizi baş, diş 
ve romatizma ağrıların-

· dan, nezle ve gripten en 
çabuk kurtaran emsalsiz 

yeni bir devadır. -

T 

.. ·. TUNCiSRA Güzel Yüz 

N B u 

' 
KRiPTON 

lam 6al~"' 

Meşhur Edison, Jilamanlı elektrik am· 
pulunu icat edeliden beri tenvirat sa• 
hasında çok ileri adımlar aıddı. 

TUNGSRAM laboratuvarları bu ileri hamlelere 
ilaveten çok yeni ve şayani hayret bir keşif yap• 
.tı, ve TUNGSRAM - KRiPTON ampullannı mey• 
dana getirdi. Bu sayede hem elektrik cereya .. 
nından °/o 20 ila 0/o 40 derecesinde bir tasarruf 

' lemin ediliyor, hem de şimdiye kadar elde edil, 
meyen bembeyaz bir «gündüz» aydınlığına 
ltavuşuluvor. 
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Başkalarını Taklit Etmeyen • 
Daima Başkalan Tarafından taklit 

edilmek istenen 

li M 

için ilk şart 

j gllzel diş 

_; Güzel Diş 
için ilk ve en 
esaslı '8rt da 

RAOYOLIN 
kullanmaktır. 

Mikrobları Yüzde 100 öldörür. Dişleri fırçanın giremediği 

yerlere kadar nüfın ederek temiı:!er, parlatır. Diş etlerini 

besler ve hastalanmalarına mani olur. 

Sabah, öğle Te akşam her yemekten so!lra kullanınız. 

1939 Yılbaşı 
Hava kurumu büyük Piyangosu 

BÜYÜK İKRAMİYESİ 

• 
,,__ıra ır 

Ayrıca: 200.000, 150.000, 100.000, 70,000 
60.000, 50.000, 30.000, 20.000, 15.000 Liralık 
ikramiyelerle 

( 400,000 ve 100.000) Liralık iki adet 
mükafat vardır. 

Keşide Yılbaşı gecesi yapılacaktır. 
Biletler ( 2,5 ), ( 5) ve ( 1 O) liralıktır. , 

Vakit kaybetmeden hemen biletlerinizi alınız. 

lsfanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden : 
Emniyet Sanrlığına borçlu liW Ray Hilmi v:iri.-<l~rine ilan .';olı)''~ 

tebliğ : 

Bay Hilmi: Kunıkaııı Çııdırcı Mehmet Çelebi nrnhall~si Kafesçi ~,,]ı~k 
e•kl 18 yeni 18 numaralı kargir bir c\·iıı tamamı . 

Birinci derecede ipotek göstercı·ek 28-9-933 tat'ihiııcle J 7301 Jıc,.ı•l' 
numara•irle Sandığımızdan aldığı (300) liııı horcu :ıo-3-988 tıtrihine , 
kadar ödenıccliğinclen faiz. komisyon ve masarifilc beraber borç (241 l 
lira (73) kuruşa varmıştır. Bu •eb~tı hakkında icra takibi başlanın~~· 

, üzere tanzim olunan ihbarname borçlu. ;.m muka\'elcnamcde gö,terdii\'1 

ikametgiihına gönderilmiş ise de borçlu Bay Uilmi Akhi"ar Relediyı• ıı~·· 
tahanc.;inde öldüğü anlaşılmı~ ve tebiiğ yapılanıanıı~tıı·. MezkOr J<!I' 

nunun 45 inci maddesi vefat halinde tebliğatın ilan suretiyle yaP11; 

masına amirdir Borçlu ölü Bay Hilmi mirascıları işbu ilı\n tarihinde~· 
itibaren bir buçuk ay içinde Sanclığımıza miirncaatla nıurisltrin 111 

borcunu ödemeleri veya kanunen kabule şayan · biı· itirazlan vıır i:'~ , 
' bildirmeleri lazımdır. l\Iira•cılar ipoteği kurtamıazlar veyahut lı;<'' 

lıyan takibi usul dairesinde durdurmazlar~a ipotekli gayri m,•nkU1 

Merkezi ı Bahçekapı, Şubeleri : Beyoğlu - Karaköy - Kadıköy 1 ' mezkur kanuna göre Sandıkça satılacaktır. Bu c;hetler aliikadıırl•11:· 
ca bilinip ona göre tııırcket edilmek ve her birilll' ayrı ayrı ihlıarn"'~c 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden : tebliği makamına kaim olmak üzere keyfiyet iliın olunur. (01&2>-

20-12-938 tarih salı .l!'ünü sat 16da lstanbulda nafıa müdürlüğünde 1--------N-a_f_ı_a __ V_e_k_a"_}_e ___ İ_l.------

1 
cı EKiR 

siltme komisyonu odasında (1465.45) lirıı keşif bedeli İstanbul Halkalı • 
Ziraat mektebinde yapılacak tamirat işleri açık eksiltmeye konulmuş
tur. İstanbul Elektrik İşleri Umum Müdürlüğünden: 

Bir kate 6, Altılık kutu 30 kuru,tur. Her eczanede bulunur. 

Mukavels, ek~iltme, bayındırlık i~lcri genel, hususi ve fenni şart 
nameleri, proje ]çeşif hiilasa"iyle buna mliteferri diğer evrak daire
Rinde görülecektir. 

1 - İdaremiz ihtiyacı için sif htırnbul teslim edil~ek üzere nı 1~ 
telif ebadda (138) ton (:300) kilo çubuk deıni~ ik bir buçuk toıı 1 

numaralı bağlama teli satın alınacaktır. 

ZiihHYi ve cilt hutalıkları 

Dr.Hayrl Omer 
ôtı.cı- ooara Beyoflıı Atacami 
brpuıd.a No. 88 Telefon 41858 

-GUMRÜKLERDE iŞLERi OLAN 
MÜESSESELERE 

Çaker Yazarooıu 
Gümrük komisyoncusu 
Galata, ithalat GüınrUgü 

karş111nrla Muradiye ilan. 

'-w ..... T.eliemfomniıiı:m3i5m'm9i5 .. re· • - J 

Muvakkat teminat (110) liradır. 

lsteklileı·iıı en az (1000) liraük bu işe benzer ;, yaptığın a dair 
idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden istan ıul vilayetinden 
(8) güu evvel ı.!ınnıış ehliyet ve 038 yılına ait ticaret odası vesikalari-
le gelmeleri. (8830) 

Sahibi: A'11m.,,-..-::;...·r •• ;;.., SARAÇ O G L U 

Netriyal mildürüı Macit ÇETiN Ba11ldıiı yer: MatbN.I Ebüzz,7a 

2 - Ek<iltme 22-12-938 perşembe günü saat (1.5) te Metro ıra• 
mnda altıncı katla toplanacak olan arttırma eksiltme komisyonunda 
yapılar aktır. 

t vet 3 - Taliplerin maktu oları.k (800) liralık muvakkat temin& 
melrri lfızımdır. 

1 -- l3u i~c ait şarlnanıe idarenin levazım müdürlüğündaıı 
sı?. olarak alınabilir. (9143) 

-
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