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Bulgar Davası 1 İngiltere Her Hususta 
\'azan: Hüseyin Cahid YALÇIN A 1 T ft 
A~~ n aşmaya ara ar 

Parti Meclisi 
Grubu 
Toplantısı 
Başvekil Hatay ve Dersim 
işleri de dahil olmak üzere 

mufassal izahat verdi 
Ankara, 8 (A.A.) - Cum

huriyet Halk Partisi B. M. M. 
grubu umumi heyeti bugün 
8 - 11 - 938 saat 15 de reis ve
kili Trabzon mebusu Hasan 
Sakanın başkanlığında toplan
dı. 

Söz alarak kürsüye gelen 
Başvekil CeHH Bayar Büyük 
Millet Mecfoıinin tatili devre
sinde cereyan eden dahili ve 
harici bütün mesai hakkında 
Hatay ve Dersim işleri de da
hil olduğu halde uzun izahatta 
bulunmuş \'e ayni mevzular ü
zerinde söz alan birçok hatip
ler de dinlendikten sonra, umu
mi heyet, hükOmet reisinin be
yanatını ittifakla tasvip etmiş
tir. 

Ruznamede bnşkaca görü
şülecek mevzu olmadığından 
salı günü toplanmak üzere cel
seye nihayet verilmiştir. 

Oniversitede 
''a.kyanm parcalannuısı ile haşlıyaıı 
hareket, sulh muahec1cna.melerin<1en c:::: ı • p f S ı•t • 
kenauerini Z..'lrar gürmü~ addeden 

1
Kral Nutkunda • Sulh çin lngilte- ro. ga ı zerın 

ba~ka memleketlerde al>:si tesirler • • t v •• •• d •• k •• k f 
)aıııuaktau ~eri kalamazdı. A:man- renın HerŞeyı y anacagını Soyluyor un u on eransı 
)adan sonra, Lehistan c1erlıat ha - Yazm 3 üncü sayfada 

HER SABAH 
tckete geçti ve istediğini temin etti. Londra, 8 (A.A.) - Kralın ......................................... . 

Lordlar kamarasında bu aabah o
,~~ra, Macarlar ortaya çıktılar. 
\ 1.ranada foplauan Alınan ve ital-
3'an hakemleri onlara ela Cekoslo -
\'altyallan bir hisse verdi -

kunan nutku, İngilterenin ecnebi 
devletlerle olan münasebatındaki 
anlatmayı teyit etmektedir. 

Macarlar bu kadarla iktifa ede- Hükumctı iyi anlaşmanın Mü -
cekıer midir? Çckoslovakyaya kar- nih anlaşmasının zihniyeti dabi -
~. 1 y cazandıklan muvaffakıyet onları linde inkişafını teşçi için her şeyi 

UgosJavya ve Romnnyadan da y.apmağa hazırdır. 
~ki yerlerini istemeğe teşvik ede - Kral, İtalya ile münasebatın 
c.ek rnidir? Burası hakkında şimdi- yeniden teessüs etmiş olmasını ve 
lik bir şey söylenemez. Fakat, Bul- Rumanya .kralı ile Fransa reisi _ 1 

garistanda Mebusan l\leclisi Heiı;i- cumhurunun önümüzdeki sene z::ır 
ilin sesi yükseldi. O da sulh mua - fmda lngiltereye yapacakları zi -
hCdennmesile Bulgaristanın elinden yaretleri memnuniyetle kaydet - \ 
Çıkan toprakları istiyor. mektedir. J 

Bu talep ne dereceye kadar cid- Kral, nazırlann yakında Kana 
d.idir? Bütün Bulgarların emelleri- dada yapacakları turneden mem-

LAF ARAMIZDA 

mizin "Hem nalına hem mıhına,, 
muharriri (Deli saÇması) ba,Iığı 
altında, bir Parisli gazetenin mem
leketimiz hakkında yazmı' oldu-

ğu hezeyanı andırır bir havadis~ 
den bahsediyor. 

Bu kadar saçma, bu derece gü
lünç bir haberin Paris - Soir gibi 

pek okunan bir Fransız gazetesin
de yer bulmasına biz kendi hesa
bımıza hiç tafınadık. Çünkü onlar 
hazan öyle potlar kırarlar ki, Ab
dülhamit zamanında g\ıya Halice 

lle terciiman oldug~ unda zerre ka - · h t kt nunıyetle ba se me e ve sarf e • atılan odalık cesetlerinin aradan 
:~ı- _şüphe edilemezse de Bulgar (Sonu 3 üncü sayfada) 30 yıl geçmİf olmaaına rağmen bu-
Ukurnctinin şu sırada bu mesele""' ...... .,. ........................................ . 

0 J • r;zıı :•. gün ele geçmeleri maskaralığı, o 
srta~a atmıya niyeti var mıdır? • ''G .. b ta. saçmaların yanında mantık kaide-
llaluıe bir cevap teşkil edemez. O ''B ı A li en ve res av leri kadar makul görünür. 

\ı:n ~~~:in~u~aıı:a~:~~:~ie:ı~ ~ '' ,, Ancak üstadın Türk matbuatı 
ıı· C' ı N 1 G d hakkındaki cemilekir sözleri, biz 
b~lllscmeı.li. Bazı mehafil bu nutku r,U arımıza ası . r ı· Türk gazetecilerinin koltuklarımı-
t"~r tecrübe balonu diye tel:lkki et- 1 J zı kabartmakla beraber, bunların 
1 

er. Herhalde, Palkanlnrda Bul- .. ga ı son günlerde bazı gazetelerimizde 
r ar hesabına böyle bir meselenin 

llıe gözümüze çarpan aksaklıkları ört 
n Vcut olduğu inkar edilemez. 
.ısa.şka taraflarda sulh muahedena- bas edemediğini kaydetmek iste-
llıcı riz. Meseli. evvelki günkü "Cum-

eri yırblırken tadil ve tashih 

.... . . 

Hitler Hususi Dokto .. 
runu Parise Gönderdi 
Almanyada ·Yahudilerin Silahları 
Toplatılıyor Aleytarlık Şiddetlendi 

Berlin, 8 (A.A.) - Hitler, AJ
manyamn Paris sefaretmane~inde 
Polonyalı bir Y~hudi tarafından 
ağır surette yaralanan von Rahtm 
nezdinde hususi doktorunu gön -
dermiştir. 

Gece yarısı yaralıyı tedavi e -
den doktorlar mumaileyhin sıhhi 
vaziyetinde bir değişiklik olmadı
ğını bildirmişlerdir. 

Alman Sefiri izahat aldı 
Paris, S (A.A.) - Almanya 1 

sefiri dün akşam hariciye nazın 1 

B. Bonnet'yi ziyaret etmiştir. ~rn
likat esnasında Boımet, suikast
ten haberdar olur olmaz Başvekil 

ile birlikte bildirdiği tet·~·airlcriıı i 

ve von Raht hakkrndu Lc:-lecligi 
~em pati hi~lerini teyit elnıi~t iı•. !:'t•
fir, vaka hakkmda malumat vı· -
rerek suikasdi müteakip huzu·rnn
da isticvaıı edilen miıtecaviziıı Po
lonyalı bir mülteci olduğm111 \"t' ı.=

rini öldürmek üzerf' .ıcfareth1.n ·
ye geldiğini söylediğiııi bPyan d
mi:;;tir. 

l\lutccaviz, snlı:ıhlc-:- in bir m ı<l 

det sefaretin etrnfmdn dol. • .-tı* nı 
ihh·e etıni§tir. fstic:,•al> ı cı;ırn"ınd3 
mücrim kendisine sorulan unllere 
sükilnctle cPvap vermiştir. 

(Sonu 3 üncü ~ayfada) 

Dörtler Anlaşması 
için Hazırhklar 

Büt-İin Dünya Matbuatı Cenber-. ' 
[ayının Paris Seyahati ile Meşgul 

Londra, 8 (Hususi) - fngiliz Batvekili Çemberlayn ve Lord Ha
lifakaın 23 tetriniaanide Londra - Paris mihverini kuvvetlendirmek 

imkanlarını arattırmak Üzere Parise gidecekleri mukarrer ve bu mü
naaebetle; Fransız - İngiliz tefriki meaaisi yeniden günün mevzuu 

oluyor. Londrada da İyi haber alan tnahafilde kati olarak M. Çember 
layn ile Lord Halifaksın zevcelerlie birlikte Franaaya giderek 23 tcş

riniaaniden 25 tetrinisarriye kadar Pariste kalacakları beyan ediliyor. 

Yapılacak bu ziyaret;, Fransız 
Başvekili ve hariciye nazırının 

Loııdraya üç defa yaptıkları ziya
retin bir. karşılığı olacaktır. Ha
tırlardadir ki Fransız nazırlarının 
Londraya ziyaretleri çok vahim 
ahval dairesinde vukubulmuştu. 

23 teşrinisanide Paristeki si-

ynsi hava. geçen eylüldekındcn 

tamamiyle başka olncaktır. Zira 
hadiseler yavaş yavaş ııormnl sey
rini bulmuştur. 

Eylül ayında gecirilcıı büylik 
siya:-ıi buhrnıı, Ant ıadaki diplo
masi telkinlerini \'e ~:yasi mahfil

. (Sonu 3 i•:ıcü sayfada) 

"Yeni Sabah,, ın Kış Programı 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~a••••••••• 

ENVER PAŞANIN 
ÖLÜMÜNDEKİ ESRAR 
Tarihi Tefrika 

T amamile hakikate isti
nad eden bu fevkalade 
meraklı tarihi tefrikamız, 
yakın tarihin şimdiye 
kadar gizli kalmış olan 
bir çok noktalarını faq 
edecektir. Evner ve Ce
mal Paşalar lstanduldan 
nasıl kaçtılar ? 

Olunurken Bulga;lann da kendi da- huriyet,, in batmakalesinde Tür-
vaı kiycde sefirlik etmit olan Bulgar 1 

,~ arı ic;in ayni temennilere kalk -

Türkistandaki faaliyet
leri. Niçin ve nasıl vu
ruldular? 

«ı:ı} diplomatı Bay "Muşanof,, ile ahi-
~ arı tabii görülmek icap eder. 
ll ~k bu :ırzu ne dereceye kadar 
~ n..tık. bir şekil alır ve muva.f akıyc-

ıktıran edebilir? 
n}ı };',~er A\Tupada bütün sulh mu
,; denarnelerini gözden geçirerek 
zeıki 1lc yapılmış haksızlıkları, dil -
be tınek ve miletlerarası münase -
Ve tı"ri d~ha yüksek, daha insani 
tn llıcclenı prensiplere istinad ettir
h ek Yolunda umumi bir nzim ve 
arck~t . h . • cscrı mevcut olsaydı ştip-
e ız b el 

zın d l!ll. an Bulgar k'>mşulnrımı-
a ı .• tıfndc etmesi Jflzımgelirdi. 

Hüseyin Cahid YALÇIN 
(Sonu 3 uncü aayfada) 

«Yavuz» un «Göben» ismini taşırken Alman bayrağı 
ile ahnmış bir resmi .... ~ ................................................................•.....••..... 

"Göben,, ve " Breslav ,, boğaza iltica ettikleri 
zaman içeri alan Tµrk kaptanının bu bahse 
dair çok meraklı ve heyecanlı hatıratını bugün 

1 
4 Üncü sayfamızda bulacaksınız. 

-~: .................................................... t:i· ··- .. 

ren Bulgar Sobranya meclisi reis
liğine seçilen Bay "Moşanof,, bi
ribirine karıştırılıyordu. Halbuki 
bu zatlardan birisi nisbeten genç
tir, diğeri ak sakallı bir pirikamil
dir ve aralarında 20 yıldan fazla 
bir yaf farkı vardır. 

Sonra İstanbul Belediye Reisi
nin intihap ile o mevkie geldigi 
kaziyesi de yine "Cumhuriyet,, re
fikimizin ba,ka bir başmakalesin
de yer bulmuştu. Laf aramızda a
ziz üstad, Parisli meslektatlar ka
dar olmamnkla beraber görülüyor 
ki bizde de arasıra kalem sürçme-
leri ohıyoı-. A. C. 

Bütün bunları size biz
zat onlarla birlikte Tür
kistanda yaşamış olan 
bir Türk ihtiyat zabiti 
anlatacaktır. Enver Paşa 

YAKINDA BAŞLIY ACAGIZ 
················································~································· 

MÜTAREKE SENELERİNDE 
BİR SUBAYIN HA TiRAT/ 



{ 

!a:rfaı 1 YENISABAH 

ABDOLHAMIDIN 

C 1NC1 HOCA S 1 ov t e ıer Arasında )Konserve Ve Marmalat 
YAZAN' SÜLEYMAN TEVFiK orç m n . Okuyucularımız . Fabrikaları Kuruluyor ~~-8---düzl-U-çalış-ıoyr~lardı~. O~cret~ler ~norm~alı Nanı I Ve Tayın ler Dı'yor kr 1 

1 - zamanlara göre dört beş kat art • L. t d .. Kültür Direk- - 1 Konserve faarikası KaTS-tşe başladığının üçilncU günU mıştı. Bu kadar masrafa kar§l sabş ıs .~ .. ~~. . d' "ld' Bo"yle şey olur mu ? da, marmalat fabrikası Recep Paşa, Har1ıiye Nezaretindeki tekabül edemiyordu. Binaenaleyh torlugune bıl ırı ~ . 1 l k 
odasında, bir hayli mühim ka.ğ:ıtları bire beş kazanmak emelinde bulu· Kültür Bakanlığının tasdıkıne Fincancılar yokuşu çıkma- stanbul '.:? a O aca 
okuyup imza eylediği sırada, üzeri- nanlann ellerindeki ufak sermaye- iktiran eden bazı öğretmenler a- zında Çuhacı~·an hanında 3 nu- Et sanayii nıeselesi üzerine tet 
ne bir fenalık gelmiş ve bi kaç da- !er tükenmiş, kazanç ilıiıitleri de rasındnki nakil ve tayinler diln İs- marada çorap fabrika.~ında ça- kikler yapmakta olan "Devlet zi-
kika içinde vefat etmişti.Bu acıklı boşa çıkmıştı. tanbul kültür müdürlüğüne bildi- lı•an ve Galatada Kuledibi kil- raat i~letme'i kurumu., bu husus-
haber İstanbul afakında bir bom - 118.nı meşrutiyetten evvel tstan • rilmistir. Bunları aynen aşağıya ya çUk Hendek Selimbey apart- taki mesairuni sona erdirmiştir. 
ba gibi patladı. Herkes der~ ~ir bulda intişar eden Türkçe yevmi zıyor~z: manı 20 numar:ıda oturan Mat- Bu cilmleden olmak üzere mükem 
hüziln ve eleme dilştü. Ertesı gun gazeteler Sabah, tkdam, Tercüma· Kadıköy kız !besi riyaziye öğ- mazel "Robeka Abolafya,.dan mel bir soğuk et konserve fabri-
gazeteler, Paşanın me,,rutiyet. ~e nı Hakikat idi. 11 - 23 Temmuzdan retmenliğine üniYer:;ite kimya şu aldığımız bir şikayet mektu- kasının etüd ve p!anları tamamı!~ 
hürriyetin ilanında, kendısının sonra birkaç gün içinde çıkan ga- besi mezunlarından Atifel tayin bunda deniliyor ki: hazırlanmı~tır. Bu fabrik.ıra ~ eı· 
memlekete hizmet edebileceği bir zetelerin sayısı elliyi geçiyordu. edilmiştir. Nezihe Aztorıın Cum - "Cumhuriyet bayramıııda olarak (Kars) seçilmiştir. 
makama gelmesinden hasıl olan he- tsimleri hatınnıda kalanlar: huriyet orta okul fizik yardımcı verilmesi kanunen bir mecbu-
yecan tesirile ve kalb sektesile ve- Yeni Gazete, Tanin, gündelik Öğ!'etmenliğine, Behim \em. Ni - riyet sayılan yernıiyelerimiz 
fat eylediğini yazdılar. Cenaze me- Serveti Fünun, Hukuku Umumiye, santası kız orta okulu dikiş biçki hiilii nrilmecli. Ayni zamanda 
rasimi, adeta bir Padişah cenazesi tkbal, Millet, lttifak, Saika, Hürri- ~tajy~rliğine, Ali Ural Haydarpa- is kanunu ve mesai müddeti ha-
gibi, hatta ondan birkaç kat fazla 1 yet, Feyzi Hürriyet, üç Gazete, Ye- Ra lise;i riyaziye yardımcı öğret - rlciııde de fazla çalışmaya mec 
kalabalık ve ihtiramat ile yapıldı. ni Asır, Rasin, 1stiklii.I, lbrct, Tea· ~enliğine, İstanbul kız orta okulu bur tutularak saat alt1da pay. 

Bundan başka yine meyva ve 
sebzelerimizden istifade olunmak 
üzere bir de marmalat fabrikası 

yapılacaktır. Şehrimizde kurula -
cak olan bu muazzam fabrika bil 
hassa elma, erik ve armut gibi çok 
mebzul olan meyrnlarımı~ i.izerın 

de faaliyette bulunacaktır. Ge -
rek kon,erve eti gerek nıarmalat 
Iarımızdan ordu ve askeri sahalar 

Recep Paşanın ölümü hakkında 1 vün gazeteleridir. Biraz sonra da fransızca öğretmeni Zeliha Özen clos etmeyip her gün )'ecli bu-
o vakit epeyce dedikodu oldu, tür- Basiret, Serbesti, Eşek, Tasviri Ef- Karagümrük orta okulu fran<ızca çuğa kadar çalıştınhvoruz. 
lü türlü rivayetler çıkarıldı. Bwı - kar, Volkan gazeteleri intişara baş- öğretmenliğine. Deni;di lise;<i eski Yevmh·e farkı da ,·erilmiyor. 
!ardan en önemli iki rivayettir. !adılar. Daha sonra da lttihat ve miizik stajyeri Orhan Doğu İ•par Bunun. için fabrikadan ayrıl-

Biri: Recep Paşa, Abdülhamit Terakkinin gazetesi olarak "Şura- ta orta okul müzik ~tajyerliğine, dım. Fakat 'imdi de bonservis 
bendcganını tstanbuldaki mcvkile- yı ümmet., çıktı. Kandilli kız li•esi fraııeızca staj- istiyorum nr:niyorlar. Böyle 
rinden uzaklaştırmak ve orduda, Bütün bunlardan yaşayabilenler, veri Leyla Andaç Kandilli kız li- şe:r olur mu? ... Kime ~ikiiyet 
Padiııaha karşı mevcut bulunan uzunca zaman yaşayabilenler "Ye- ~esi fransızca öğretmenliğine, Ve- edeyim? ... , 
sayg; ve muhabbeti kökünden sök- ni Gazete,,; "Tanin.,; "Şurayı üm- fa li•e•i türkçe öğretmeni Abdül - Yeni Sabah: Yukarda ki icl-

' geniş surette istifade· ettirilecek -
tir. 

mek teşebbüsünde bulunduğu için met,, ve "'Tasviri Efkar,, olup ha - kadir Kaflı Vefa lisesi "Zirek,, diayı kaydı ihtiyatla yazarak 
Harbiye Nezaretindeki saray men- rcket ordusunun lstanbula vüsulü- orta okul yar dircktörlüii;üne na - hem müesse~enin hem de lıu 
subu bazı kimseler tarafından, iç·) ne değin yaşayan Derviş Vahdeti - kil ve tayin edilmişlerdir gilıi müe.;sc<nleri kontrole me-

İlk olarak et fabrikası kurula 
cak bunu nıarmalat fabrikamı1. ta 
kip edecektir. Her iki fabrika da 
J 941 yılma kadar tes<şü, elnıı.~ 

tiği suya keskin bir zehir katılnıak nin meşhur Volkan'ı, 31 Mart ihti- mur bulunan alakadar makam-
surctile öldürüldüğli, diğeri de: 1t- laline kadar ömürlü olanlar da Sa· ı:':ifliif.S1ml'1!JI Iarnı dikkat nnzal'lanm ~ek-
tihatçılar, Recep Paşanın askeri ika ve Basiret gazeteleri idiler. Ser-Qji i~Jlfu mekle iktifa ediyoruz Çiiııkü 

bulunacaktır. 
,.,.,..,,.,,_-"./'VVVVVVVVVVVV'-""-""""'""""" 

kuvveti eline alması halinde iste - bezti gazetesi, sermayedar ve nak- biz böyle bir şer yapılabikce-
likleri gibi dolap çeviremiyecekle- den yardım buldukça çıkmak üzere ÜNiVERSiTEDE ğine ihtimal veremiyoruz. 

r.ni bildiklerinden onu öidürttükle- birkaç kere öldü ve dirildi. Iık ko.;ferans dün verildi 
riı.lir 

B. n bu ik! rivayet~en, -~i~biriıı!n j 
doğ ·u olduguna kanı degılım. Fıl-

1 vaki ittihatçılar içinde muhalif ve 
muaı zlarını öldürtecek lıir hayli 
adam.~rıı1 meHudiyeti muhakkak 1 
tır. A ıcak, Recep Paşa. Trablu
garptc sürgünlere karşı gö~terdiği / 
himaye ile bir hayli menfilerin fi -
rarlarımı. göz yummuş, hatta 
mümkün olduğu kadar elıı.lt.ından 
teshil etmek surctile İttihatçıları 

kendine minnettar bırakmış. bizat 
kendi de o cemiyete intisap edip 
hlzmet etmiş bulunduğundan, istik
bale a!t bir tevehhüm ile, ileride bi
ze karşı h~reket ederek dolabımızı• 
istediğimiz gibi çevirmemize mani 
olur fikrile onlar tarafından öldür
tülmüş olması ihtimalden uzaktır. 

Abdülhamit tarafından, bende · 
ganı vasıtasile zehirletilmiş olma -
sına gelince, buna hiç te lüzum 
yoktu. Çünkü Kamil Paşa, kabine 
teşkiline memur olup arkadaşları -
nın listesini tasdik için arz ve tak
dim eylediği zaman Padişah ona, 
Recep Paşanın bu listeden çıkarıl -

1 
masını, onun Trablusgarpte bırakıl
masını söylemesi kii.fi idi. Mal!ım -
dur ki, Kiimil Paşa, Padişahın böy
le bir arzusunu derhal kabul ve İS· 
aftan imtina etmiyecek dereceler
de padişaha hiirmetkiir idı. O bu
nu kabul etmiyecek olsa bile, Padi
şahın, Vükela listesini tasdik etme
mek, kabine teşkilini ba~ka birine 
havale etmek sureti!e Recep Paşa
nın Harbiye Nezaretine gelml'sine 
mii.ni olması pek kolay idi. 

Elhasıl Recep Paşanın ölfunü, o 
zaman gazetelerin yazdığı gibi fartı 
heyecandan neş'et eden bir kalb 
eektesinden ileri gelmL,tir. 

Yeni Gazeteyi, Sabah gazete,i Profesör doktor Sgalitzer dün 
muharrirlerinden olup bilahara aksam üniversite konferans salo
Matbuat Müdürü olan Abdullah nu~cla "Şeffaf insan., mevzulu 
Zühtü Bey çıkarıyordu. Babıali ile- konferansını büyük bir dinleyici 
ri gelir memurlarından dayısı Re - kitlesi önünde vermiştir. 
fik Beyin delaletile Sadrazam Kiı. Konferan;ta halk ve talebeden 
mil Paşaya çatarak onun naşiri ef- ba~ka birçok tanınmış profesörler 
kar ve müdafii oldu. Ve bittabi o - ve doktorlarımız bulunmuştur. 

Karayel Fırtınası 
Bugün duracağı ve se

ferlere başlanacağı 
ümid ediliyor 

Rusyadan çay tohumu 
getirtiliyor 

Geçen sene Ru.•yadan tohum -
luk olarak getirilen Popof çayla
ruıın Rizer.de a>ıl yerinden daha 
iyi netice \'ermesi üzerine lıu yıl

da Rusyadan muhtelif einste on 
bin kilo tohumluk çay getirilecek 
tir. Bu tohumlar Rizede ihdaıı edi

Karaclenizde e\·velki gün pallı- len ray mınt:ıkıısınm altı muhte-
nun maddi ve manevi yardımı ile ' 

~yı;;~ı~:e~şae~n~;;eh~:~ıs!~~:; l~:GmJii~i!Dt~I ~~ı;m:~~=~~·'. ~iı:~:~' 1v:~~1:· 1~~j~~ı~ 1~:;~: 1~:~::c~~t~~ ediliyor 

rayelden az mütee<qir ohn Zon - inhisarlar idaresi memleketin 
köşede. bugün (Akbaba) gazetesi- BiR CANAVAR 

K bet guldnk ve Errğli limanıııa sığın - muhtelif tütün muıtakalarında nin bulunduğu binada idi. ara D k d k. k za 
matbaasında tPrtip ve tabediliyor- h t J k 1 ş • 

o uz yaşın a 
1 1 nıı•lardır. ;\Jaanıafih fırtınanın l>u ziirar tarafınrian kullanılan to -

du. Alemdarda Babrinin evinde o-as a ı ~
1 

amı ııün yatışacağı , .e •efcdere l.ıa~la- humlann ı Jiih edilerek iyi cinsten Tanın. gazete,·ı·n 1• Hu··Myın· Cahı·t. 1 . ııabil<'ccgi ümit edilmektedir. kullanılma.,ına çalısılnıaktadıı·. Bu ~ ~ turan ,j men elife r gar eli fre ıı erın - ~vvvvvvvvvv""""""""'""""""'""'"' Tevfl
.k Fikret (vefat etmiştir) ve ' h T nıın için en güzel verim ve evsafı den 33 ı·a•larında A met una 

Hu··seyin Kazım (bu da vefat et - · ' 1 h3iz tohum nümuneleriııi dikile -isminde bir adam henüz 9 yaş a -
' ' rında bulunan Rana irnıin e ır mictir) Beyler birleı<e. rek ~ıkarmı - d b' cek topraklara göre ayırarak zür-b 1 d ı S

. ti · t· 1 h I I I ra:a t.ıvsiyc !mcktedir. ya ali a 
1 

ar. ıyasc e ış ıga 0 
• kızcağıza tecavüz etmiş ve masum C H ANG RL LE R 

şuna gitmemiş olan Tevfik Fikre - uavruy 1 zührevi ha•talıklara aşı-
1 

Bu yıl yaş meyva satışı çok 
tın ~ekilmesi, Hüseyin Kiizım Be- lamıstır. Otobüs servui istiyor ar haracet i olacak 

· Sel. ·k vaı· · l ·· · · Cihangir halkı, Nafıa ve Dahi- 1 · kl yın anı ısı oması uzerıne Mütecaviz dün yakalanarak hr.
1

cat mcvsımrnin ya aşma t al H
.. · c h. B Jive \'ek:ilctile beraber belediyeye tı· t ı gaze e, Y nız useyın a ıt eye müddeiumumilig· e getirilmiş ve . / sile plya:;ada da harare ı sa ış ar kald b 

·d h · B de müraraatta bulunarak I'iruza. dd tt ı, mat aa ve ı are anesı ez- Sullanahmet birinci sulh muha - ba~lamı~t?r. Epey bir mü c eıı-
. ·ı v ld s ita 1oz ı· · · g"a voku•u vasıtasiyle Emiııöııü -, b "d .,__ t mı a cm a e u n ısesının keme•i karaı·iyle tevkif olunmuş - - ., beri duı·an ug ay ııu. ea ına yenı kaı·~ıı;ıncla ve Serveti Fünun mat - Cihangil' arasında bir otoblis ser. den devam olunınııj:a başlamıştır, b b

·t· · -· d k.. b tur. visinin temin edilmesini hrtcmişler .- d b·ıh aasının ı ışıgın e ve oşc aşın- On beş bin lira:ık sıı.bte Bu mevsim zaııin a ı as<a ya~ dakı· bın· a ı·di. İttihat ve Terakki ce- k d dir. Bu semtte kesif •urette b:ri -1 ., •• catıııın Po'- ha-·etli 
ipote av;ısı ml'yva ı,ı;a , ... , ~ · t. · te ı· oldugun· d e ken halk kitleleri abah ve ak~am l' k d ı ·· l k mıyc ının gaze s an s • Emine Şayeste i•mi~cle bir ka- eılac.:ğı a a a a.r o.rca soy cnme ·-1 d 

·ha et c··mh !arı vazife yerine gidip gelirlerken b ti A d ne erce yaşa ı ve nı y u U· dının vekili umuru iken 15 t'n li- tedir. Bu müna.se e e vrupa an rı.yht clevrın· ·'c tatiıı· neşriyat etme ve aitsizlik yüzünden mü•killita r·k · t ı · p !ar ~ u · • ralık bir sahte ipotek senedi tJı ' Frigoro ı te.<15a ı ıavı va u. ğe mecbur kaldı. zim ederek clolandırıcılık yapı" k ufrraınaktadııfar. Belediyenin bu getirilecektir. İlır:leatın ınühim bir 
Tasviri Efkar: F.büzziya Tevfik tek'iflcri nazarı itibara alar.ag·1 ü- k ıı·ıh po t'kal ,.e man<la •uçile Rahmi isminde biri alev ı • ı mı ı a..s.,a r .• 

Beyin sürgün bulw1dugu· Konyadan nıit edilmekte.lir. ı· ·· · el ı 1 ok ı·vı· fı· 
ne açılan entere,qn dıvavıı dün n~ uzerın e o aca' n ç . -

avdt'tindc, merhum Şinasi tarafın- ti t ı - tı ııln •ktadır 
a•liye üçüncii cezada bakılmıştır. - yn a sa ı acagı m "' ·· 

clnn tccis olunup devri Hamidide ı Kısa Haberler f r k l ı k tt k. µ rtakııl Ye talili neşriyat etmiş bulunan Tas. Diinkii muhakemede ş:ı'·!t olu- •a ·:. meme c e • o ~· b·. 

rak mOtPkait Gcn~rııl Közını, :ı 1!1..--------------ı ır.1nda!ine rekrıl\e.•iııin mü ıııı ır 
viri Efkarın yeniden ihya edilmesi- vuknt Kani ve av•ıkat i 1!ı• ;, * Lwıdra bUyük elçisi lotan· kı"' ıııı trşkil eden Rize l'lahsulatı 
dir. Bu gazete de çok zaman yu.,a • b 1 ld' r d h- "k ı • · 

0

n bu Yıl ı·n diğer bazı k'm•eler el ı nm 'er u a ce ı - ,nn ra uyu • P ·- ı geçen ~e~eye nazar.. . . • • ı dı. Matbaa ve idarehanesi Divan - l• i Okyaı· rl,•o sab~hkı e.r P• rı.,nr•ya daha azdır rluııa da ilk yoloncla Saflık mıizesinin üst tara- dir. Ve Rahmi. ;n mlldafıa ' hı . ' ' . b. 

- ri olan avukat Bayan t• ·ı. Rr~e ı le Ankarnı an °l'hrim'zc JrPlm ştir. baharııa h.nala•ın pek ı;ayrjta iı fında, bugün büyük bir garaj olan •tm.si Phep o!muştu.r . binanın alt katında iui. Ebüzziyıı paşa zade Ekrem, d or · •ı * Sı hiy., V~kili lstanbuldfl • _______ _ 
Tevfik Beyin vefatından sonra 0 _ Fehnıi ,.e Beyoğlu h"ki n• Ba, '• ı bh yr V•k'li Hulu<i A.1..ta~ 
ğulhrı Talha ve Velid Beyler tara- detin dinlenmesi ıri · ~ <' •ın - rl l • k pre,lc Aııka··aıbn ş .hri-
fınJan, Nuruosnıaniyc civarında mııotur. 'mi · • 

Şeref soka<'lnda ve köşe başında -----------~~-------..... ------'"'!"._.'!"'_ 
tesis olunan matbaada neşrine ıle- B '":KT I F--IKRALAR/ H ngi oca' t·n 

•••~••••••••~•• •• ~••••••••••••&•s••••.-.•o ••G••,•••••••••• ... • vaM olundıı. Çok tutulmwı bir ga-
zete idi. BiUhara bu da t:ıtili neşri
yata mecbur oldu. 

(Apovc Matini gı-.zc~e~in;ıı) 
aç.lığı hakare. davası 

Avoye NAtini gazete~; tarafın
dan bir vapur acen•esi aleyh.ne 
a•liye üçüncü cezada bir hakaret 
da\•ası s. nııştır. 
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Ne Pisireyim? 
ÇARŞAMBA 

iftariye 
Tel tebriye çorba11 
Etli bumbar 
Zeytinyağlı fasulye 
Hof'll 

ETLi BUMBAR 
Semiz koyunun göğüs etiııoen 

· · ve varım kilo bir parçanın sınır 

deri~ini çıkarınız~ Ay~i sikle'.ı: 
dana butunun yagsız bır parçası! 
beraber gayet ince kıyınız. Kıyar· 
keu tuz, biber, baharat ve bir çi~
tik kıyılmıs muydenoz serpinıZ· 

Sonra bu ~ahlütu alelusul temiz • 
Jeyip iyice süzülmüş koyun bağır· 
sağına doldurnnuz. Müteakibeıı 

bu bumbarı takriben on ikişer san 
tim tulünde oicimle cliiğümleyıı> 

birer birer ayırmz. Sonra top!Lı iğ· 
l · - 1e· nenin ucu ile bu bumbar arı ıgı 

!eviniz. Tencerede kaynamaklıı 

bı;lunıın •ığır veya dana ha~lamW 
sı içinde beş dakika pi,~iriııiz. Son· 
ra ietediğiniz bi~· ezme (mesela pa 
tates püresi) üstüne dizip sofrayıı 
veriniz. • 

......................................... 

Şehir Meclisi ----Dün üçüncü içtimaını 
yaptı 

Şehir mcdi.;i üçüncü içtiınaını 

dün birinci rei• v~kili Necip ser· 
deııgeçtinin riy,,setinde vapmıştı~·· 

Dünkü içtimada, son günlerde bır 
kaza neticesinde gözünü kaybeden 
azadan .Mehmet Spahiniıı Avru • 
pada gözünü tE"davi ettir:nek üze· 
re mezuniyet dileği kabul edildik· 

·ı · ve ten •onra ruznameye geçı mış 

Karlıköyündeki Yoğurtçu ve Halit 
ağa sokakları arasmda yeni açı • 
lan sokağa (Kıvanç) Büyiikada
cla kaptan Nuri caddesinin "l\Ieh· 
mek.ik .. Has kalfa soka):ının da 
"Tü;·koğlu,. adlariyle isiınlencliri~ 
mesine, Bakırköy kazasına tabı 

köy ismlerinin Türkçe adlarla ele 
ğiştirilm<'Slne dair teklifler kabul 
cdilmi~tir. Bunlardan soııra Bo,; · 
tancıda Vükela caddesiyle Eren: 
köy eadde i nra.~;ında pazarte~ı 

giinleri kurulm~kta olan pazacye· 
rinin deği.7tirilrnesine mayiati mOl 
t:ıile hakkındaki talimatnameniıı 

tetkik Ye tasd.lrine dair teklifler· 
de k.'bul edilerek toplantıya niJı;ı 
yet \•erilmiştir. 

------ -
Mahkemeyi tahkir eden kadıııı 

Tıbbı Adli muayene edecek 
Buııclan iki gün evvel M üniro 

ismirıde bir kadın birinci asliye ce 
zada bir hakaret meselesinden do 
layı muhakeme edilirken hakim· 
!ere de hakarette iııılunmıış ve he· 
men te,·kif olunmu~tu. Dün dör '· 
düııcO P.sliye mııhakemc :nde bU 
y-enı ~uçtan dolayı J\I;inirenin mu
h:ıkemcsi yapılmış ve m'..icldciumu 
mi ceza kes'lme ini iJtemiştir. 

Suç 1u bdında ruhi hastalığa 
müptela olc!çğuııu iddia ederek 
muayenesini h;tcmiştir. 

llluhnken:c heyeti b•ı talebi kll 
bul ctmı~ ve kendisinin tıblıı acili 
mü~ahede altına alınınasını kara' 
l tırmı~tır. 

İııg.liz barb mezJr.ıl:brı teftiş 
h"ycti bugün gıdiyor 

llfeşrutiycti!ı ilii.runı takip eden 
günlerde yerden mantar biter gibi 
lstanbulda, türlü türlü adlarla bir
<;ok gazeteler çıkm.ıya başladı. Her 
eli kalem tutan bir muharrir, bir 
gazeteci olmuştu. Cebinde birkaç 
liraııı olan, zengin olmak üınidıle 
veyahut siyasete kan~arnk bir mev 
ki kapmak sevdasile lıiı' gazete 
çıkarıyordu. Hatta gazeteclik et • 
mek, matbaa açmak için babadan 
kalma evlerini, evlerinin eşyalarını 
satanlar blıe oldu. 

Gazeteler, Ban.siirsüz çıktığı ci -
betle istediklerini Yıızına.k, ötekine 
berikine hücum etmek kabil olaca
ğı gibi, izin almak ta kolaydı. Bu -
ıun için matbuat dairesıne bir ar· 
Eııhal vermek ki.fi idi. Mezlrll.r dai
re de her müracııat edene derhal 
müsaade ediyordu. 

ŞU.rayı ümmet, İttihat komitesi 
ileri gelenlerinden Bahacttin Şakir 
Beyin lstanbula gelmesinden sonra 
intişara başhyan ve komitenin ga
zetesi bulunan bu gazete de bir 
hayli müdJct yaşadı. Matbaa ve i -
darehnncsi Nuruosmaniye civarın
da, Şeref sokağına muvazi sokaktn 

İddôaya göre, mezkur acente', 
bu gazetenin kendi i!anlannı koy
mamıwna kızuak çıkıırd•ğ1 bir 

rcklan ilanında Apoye !Latin! --jlİİİİİİıİİİİİİİcatiiiilii!;;r;;;;aiİ' 
hakkında tahkiramiz lıir lisan kul ~ 
lanmı.ştır. 

Bir rnüddettenberi nıemleke!l· 
m17.de bulu:ıan İngiltere impara 
toduğu harp mezarlıklar korıi~· 
yonu azalarından general Ha. tun 
bnşkttnlığı altınd.ı bulunan heyet 

Çan<1kkale ınezarlıkluını teftiş 
ettiklerinden diin şch ·imize dön -
müşlerJir. ITeyet bu .:ıl ah Suri • 
ye yolile Filistin2 ı;itmek ~zere 
şehrbıizde ııayrıfac::ıklr.rdrr. 

Bu gazetelerin hemen yüzde dok
sanı nihayet on beş, yirmi gün ya
Dayabildiler. D1irt beş günde tatili 
neşriyat edenleri de oldu. Çünkü 
mevcut mııtbaa!ar, hUSUSi!e müret
tipler bu kadar gazeteyi tertip ve 
tabedemiyeceklerinden geceli gUn • 

idi. 

Hukuku Umumiye, AbdUlhaıtit 
slırgun ve mahpuslanndan lstan . 
bula avdet edenlerin kurdukları 
"Fedakaranı millet., cemiyetinin 
gazetesi olup cemiyetin inhilii.linc 
değin intiııar etmiştir. Cemberlitaş
taki Vezir hanında bulunan Şirketi 
Sahafiye matbaasında basılıyordu. 
İdarehanesi Fazlıpaşa caddesindeki 
cemiyet mPrkezinde idi, 

(Sonu var) 

De,.etf.en. tepeden, öledeıı bnülcıı bolı "Pd ·ıirkcıı, 
etının biri al<ıylı ve iifm·li bir li.;ıaııl.a .•1>rd11: 

- Caw11l erc'tl/.er/ Ceruıetttt afcJJıtok, 8iz orada 
ııaktıeaksınız? .... çu/nı ğ ırn u:: ·ı -:ı..eı·edeıı 

Baba ermıler, t;ıilr.,ifımrrı.n dPri.n deı hı bfr ııefes Ç'kti dudak!.aı ın;J" iıı.
cebir istihM tomıı1·Nıkl<ındı, k•limrfrre renk ve er• ,.,.,. r'k cevap verdi: 

- Siztt •11.uhallebi, ku:;u ve helva pi{ıiıilen ocııkt.anl 

TiR}.AKI 

!!anca bulı.;ı:ıan • · :ı., keli -
me8iıun akurane savlet Lıana::.ına 
ı;eldiği da \•acı vekili taraf udan ld 
dia olunmuş, muhi!ke:ır. '<! bu ke
limc.1'.rı l.al:~rct ifade edip ct::ııc
di;{i 1-oa:<::Unda Mıı>.arri~ Bay RL • 
fik .Ainn.'<li "hlivu kut tayin etmiş
tir. 

Refik Ahmel muhalı:emeye ver. 
diğ; raporda "Lis•a,. keliıne.3lni~ <'
rlel>i ~e fenni m8na!a)'ını iz.ıh t.:lmı~ 
, '!de d 1jn mıJddcju:mt m\ kendi.-;ir.iıı 
nıuhJki!nıeye cel i'ıe lti·!L :n gö~ -
muş ve muhakeme de bu isteği ka
b11l etmistir. 

------
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lii k Ağır 
(Bqtarafı 1 inci sayfada) 

Fakat politika sahasında görüUi -
yor ki işler prensip ve akıl ve man
tık esasına. göre halledilmiyor. Va
H:ayiin sevk ve icabı dairesinde, fır

- saattan isifade ~eklinde, yapılabildi 
• ğl kadar yapılmak şartile, rnuvak-

- kat tesviye tarzları bulunuyor ve 

''Diktatörlükle Ortad Kalkın. -··a· gayrisa.bit rnuvazeneler tesisile iktifa 
• ediliyor. Umumi bir uzlaşmıya var-

dıkça ir Silahsızlanma Manevi 
Yapı amaz,, 

Londra, 8 (A.A.) - Green
ı:ood, dün akşam burada söyledi
ği bir nutukta - ki bu nutuk Hitıe
rin V eimardaki sözlerine bir ce -
\'ap teşkil eder - demiştir ki: 

mak için icap eden geniş düşünce
ye, derin ve uzak görüşe bugünkü 
be~eriyetin kabiliyeti yok demek 
ıztırarmdayız. Jhtiraslar, hodgam
lıklar, kuvvete gUvenmeler henüz 
insani ve ahlaki mülfilıazalara yer· 
lerini terketmiyecek kadar kuvvet
lidirler. 

Onun için, Bulgar davasını dü -
şünürken, bunun, bugünkü şerait 
dairesinde ne dereceye kadar kabili 
t&.tbik olduğunu araştırmaktan 

başka bir çare yoktur. Bulgaristan, 
kendisine açık tutulan Balkan itti
fakına girmedi. Bunda sulh mua -
hedcnamesının Bulgaristana yük -
Iediği şartlara ve fedakirlıklara 
knt'i surette nza göstermemek az

Harp tehlikesi demokratik dev 
letıerden değil fakat itilafgirizlik 
lerini hicbir tavizin hafifleteme -
diği devİetıerden çıkmaktadır. Bu 
günkü hadiseler bize açık bir fi
kir vermiyorlarsa da Almanya ve 
İtalyanın günün birinde gözden 
diişeceklerini -anlatmaktadır. 

Bitler, demokrasiyi istihdaf e-ı 
diyor. Ve bunu son aylar içinde iki 
{ienıokratik memleketi imha etmek 
le gösterdi. İspanyada başka dev
letlerin miidahnlede bulunmaması 
~Çin biitün nitfuzuııu sarfediyor. 
ller tarafta parolası şudur: Teh -
dit ve kuvvet. 

Hitiere cevap veren l.irinvud minin bakim olduğu şüphesizdir. 

Veimar nutku, llitlerin demok 
rasi müessesatına ve ananelere 
karşı olan kininin bir ifadesidir .. 
Diktatörlüklerin inkırazı herkes 

için şay.anı temennidir HiUcrin biz 
den bahsederken telmih ettiği ma 
nevi silahlsızlnnmayı bilfiil elde 
etmek i~in d~ktntörliiklerin orta -
dan kalkmasından başka çare yok 
tur. 

Grcenvood, Avrupa meselele -
rini hal için yapılacak her türlü 
müsbet gayreti İngiliz milletinin 
memnuniyetle karşılayacağını ila
ve etmiştir. 

a • 
l Voro of üny 

• 

Bulgaristan zorla imzaladığı sulh 
muahedenamesini gönül nzasile 
tatbike muvafakat etmiyordu, bun
dan dolayı Balkan misakına gir -
miyordu. 

Fakat son zamanlarda Bulgar 
devlet adamları müttehit bir Bal -
kan kitlesinin teşekkülü yüzünden 
cenubu şarki Avrupası için vücude 
gelecek kuvvetin faydalarını takdir 
ederek B:ı.lkanlı komşularına yak -
laşmayı münasip gördüler. Zorla 
elde edilemiyecek bazı müsaadele -
rj.n dostluk yolile daha kolay temin 
olunabilmesi düşüncesi de belki on
ların hatb hareketleri üzerinde bir 
tesir yapmıştır. Her halde Selanik-ı 
te imzalanan uzlaşma, Bulgnristam 

Gizli Fuhuş ve Rande
vuculukla Mücadele 

Gene Kızları İğfal Eden Dört , 
Randevucu Tevkif Olundu, Evleri 
Zabıta Tarafından Mühürlendi 

Zabıta ve adliye giz:li fuhuf ve randevuculukla esaslı bir mücade
leye giritmit ve muhtelif semtlerde aıkı tarauut ve takiplerini arltır
mqtır. Bu cümleden olarak genç aile kızlarını ve kadınlarını kandıra· 
rak cizli fuhşa aürükliyen ahlak dütkünleri hemen yakalanarak ad
liyeye teslim olunmaktadırlar. 

Bu ıveyaııda dün de Tarlabaş.ı 1 
caddesinde 131 numaralı evde o
turan Misak isminde bir adam ya
kalanmıştır. 

Misakın evinde ani olarak yapı 
lan arama netice inde birkaç genç 
kadın ile bunlnrn nıuşteri olarak 
getirilmiş erkekler bulunmu.,tur. 
Dün sulh ceza hakimliğine veri -
len Misak tevkif olunmuş ve evi 
de kapntılmışbr. 

Aynca H arikliya isminde 50 
:yaşlarında bir kadın da ayni suçla 
asliye birinci ceza muhakemesince 
tevkif olunmuştur. Harikliyanın e
vindeki aramada, muhtelif odalar 
da muhtelif erkekler başbaşa genç 
kız ve kadınlar bulunmuştur. 

Bunların arasında h<;!nüz 15 
yaşlarrnda olan genç bir kızcağı
za da tesadüf olunmuştur. Harikli 
ya bunlarm misafirliğe ( ! ) geldik 
]erini iddia etmişse de bu gülünç 
iddia bittabi kabul edilmiyerek 
ıbir gizli fuhuş yu\•a ı halini almış 
olan evi mühürlenmi tir. 

Ayni suretle Beyoğlunda tutu
lan Sami \·e Zirn i:smindeki adam 
]arın evlerine yapılnn baskında da 
üç genç kızla üç erkek bulunmu~
iur. 

Bunlardan 14 ra,ında olan A
gavni ismindeki genç kız polis me 
rnurlarma ağlı)•arak, sokakta ge
zerken kandırılıp eve getirildiğini 
söy 1 emiştir. 

15 r-aşındaki Zeliha ile 16 ya
şındaki Şaziye ismindeki genç kız
lar muhtelif vasıtalarla aldatıldık 
!arını acıklı bir lisanla anlatmış -
!ardır. 

Sami ve aTkadaşı Ziyanın mu
hakemeye sevklerine kadar mev -
kuf tutulmaları Beyoğlu sulh ceza 
hakimliği. tarafından karnrla~h .. 
rılmıştır. 

Diğer taraftan .Madam Atina 
hadisesinden sonra, zabıta ve ad

liyey~ müteaddit ihbar ve şikii -
yetlcr yapılmakta ve muhtelif 
semtlerde namuslu evlel', apaı·at -
manlar arasında sokulabilmiş o -
lan ve içlerinde gizli fuhuş yapı
lan apartman katları veya evler 
bildirilerek bunların sahibleri hak 
kında malumat verilmektedir. 

Polis bu yerlerin hep:;ini dai
mi bir tarassut alhnda bulundur -

maktadır. Bu suretle önümüzdeki 

günlerde yeni randcvucuların ya

İngiltere Anlaş· 
maya Hazır 

( Bat tarafı 1 inci t.ayfada) 
dilen gayretlere rağmen İspanya 
muhasematının devam etmekte ol
masına tee üf eylemektedir. 

Fırkal.tr, arzu ettikleri takdir
de hükumet uz::tk Şarkta bir itilaf 
vücude getirmcğe amadedir. 

Nutuk, . u suretle hitam lıul -
maktadır; 

"l\1üzakere!eriniz netayicinin 
kadiri mutlak olan cenabı hakkm 
inayetiyle milletimin saadet ve re

fahımn tezyit etmesine ve cihan 
sulhünü takviye eylemesiue dua 
ediyorum.,, 

Üniversitede 
"Şeffaf adam,, mevzulu 

konferansda 3000 
kişi hazır bulundu 
(Batta~afı 1 inci aayfada} 

Ünh·ersitenin bu yıllık kon! e
ranslar serisine dün Profesör Dok 
tor Sgalitzerin 8000 lOşiyi bulan 
bir dinleyici knlabalığı huzurun
da verdiği ilk konferansla oaşlan
mış oldu. Dinleyiciler arasında 

doktorlar, ilim adamlarımız 

ve Üniversite Rektörü (Cemil Dil
sel) de bulunuyordu. Konferans 
saat l8 de bnşlamış \'e 19.30 ka· 
dar dev:am ebniştir. Prof e1!ör kon 
feransını almanca vermiş ve do -
çent Muhterem tarnfmdan türk -
çeye .çevrilmiştir. Konferansın 

mevzuu "Şeffaf in:.an,, dı. 

Profe ör koııf eransa şöyle baş
ladı-

"- Bayanlar, Baylar! 
Cerrah bıçağı ile açılmadan 

vücudün içine bakabilmek eski -
den hekimlerin eıı l>üyük bir arzu-Başlamışt r ıyor kalanacağı anlaşılmaktadır. 

Balkanlı komşularile daha dost bir ======================================== su idi. Bu nrzuırnn mümkün olabi
leceğine kimse inanmamıştı. (Kou 
rat) m röntken şuaıııı keşfiyle bu 
bir hakikat olmuştur. Ve bugün 
röntgen, viicuddan geçen şuaın 

mevcudiyetini gq~tercli 40 seneden 
fazla oluyor.,. 

,, s 
on Yapılan Barışlar Namuslu 

Adamları Kandıran Birer Tuzaktır ,, 

hava içine scvketmiştir. Evvclce 
Yugoslavya ile imzaladığı dostluk 
muahedenamesi bu suretle takYiyc 
edilmiş oldu. 

Moskova, 8 (A.A.) - Tas ajnr ı "bildiriyor: 
Dost ve müttefik Bulgnristana 

elden geldiği kndar iyi muamele et
mek ve kendisini memnun etmcğe 
çalışmak şüphesiz ki Balkan misa
kına dahil devletlerin kaffesi tara
fından arzu edilir. Umumi harpten 
sonra akdedilen Neuilly sulh nıua
lıedenamesi ile Türkiye, Bulgaris -
tandan hiç bir :ırnzi elde etmemiş 
olduğu için muahedcnamenin tadili 
hakkındaki talep bizi doğrudan 

doğruya alaka.dar etmez. Yalnız 
Türkiye Balkan misnkile komşula
rına samimi ve hakiki bir surette 
baglıdır ve her halU ş:ı.rtta bu mi -
saka sadıktır. Türkiye tarafından 
başka türlü bir hare.ketin tasavvur 

Müdafaa koıniseri B. Voroşolof Kızıl meydandaki nutkunda de
b\ittir ki: 

Avusturya, Çekoslovakya, Has
san gölü hiidiseleri ve dnha bir -
Çok hadiseler. Bütün bunlar fa -
Şiznıin dünyayı istediği zencirin 
Jlarçalandır. 

Son aylar zarfında cereyan e
den hficliseler, faşizmin açıktan a
~1trn dünya ki~alini tahrike ba~la
dığını göstermiştir. 

Bazıları "dünyayı bir harpten 
.kurtarmak,, diyorlar, d "ğer bazı -
lıırı da: "Menfaatlerimiz bütün 
dünya barışı için feda ediyoruz,. 
diyorlar. Bütün bunlar namuslu 
kimseleri aldatmak için söylenen 
~~lanlardır. Çekoslovakya banş ı 
ıçın değil, harbin nefi mımına par 
~ 

~ovyet Rus a a 
lh ilaı ayramı 

' Moskova, 8 (A.A.) - Tas 
afansı bildiriyor: 

Dün bütün Sovyetler Birliği bü 
l'ük teşrinievvel sosyalist ilıtilali-
~n 21 inci yıldönümünü sevinçli 

1 
ır surette kutlamıştır. Bütün mem 
!!kette halk tezahüratı ve geçit 
tesinılerj yapılmıştır. 

Moskovaya garnizon kıtaatı 

1
tnuazzam bir geçit yapmış ve i§ç.i
er Parlak tezahüratta bulunmuş -

tardır. Birçok nıisnfirler ye bu a
t ada cumhuriyetçi İspanyol ıhükıü 
ltıetinin delegeleri hususi tribünler 

~e Yer almışlardır. BB. Stalin, !Mo 
0tof, Kaganoviç, Mikoyan. Ejof, 

~alinin, Andreef, Benda, Bulga
~ın, Şvernik ve Dimitrof çok alkış
annıışlardır. 

Saat 10 da müdafaa komiseri 
'1areşal Voroşilof hüktlmet ve par 

t ti namına kıtaatı selamlamış ve 
ebrik etmiştir. 

Geçit resmini mtüeakip B. Vo -
Vatanperverane tezahürat sa

atlerce sürmOştür. Tezahürat e.s

~:ı.sınaa harp tayyare fiJolan kızıl 
}' eydanşn üzerinde nuçarak Sov -
~t hava kuvvetlerinin değerini 1 

:osterı:niştir. l{ızıl kanadh avcı 
ayYareleri grup ha1inde uçuşa nü 

:une olacak bir intizamla çok al
d ş toplamışlardır. Hava geçidin -

e 860 tayyare Jştirak etmiştir. 

çalanmıştır. HP.beşistan Ye AYus -
turya da mı bar~ iç.in yok edildi! 
Hayır, baylnr. Dünya b:ırbi şim
diden tutuşmuş bulunuyor ve her 
dakika her de\•leti ve her milleti 
kaplıyabilir. Daima ihtiyatlı dur -
malıyız. Ordumuzu, donanma ve 
hava kuvvetlerimizi azami surette 
takviye etmeliyiz. Bütün milleti se 
f erberliğe nmade bulundurmalı -
yız. Faşizmin kılıç ve baltalarını 
bize karşı bilemekte olduklarım bi 
liyoruz. Fakat biz saf değiliz ve 
memleket miidafaası kabiliyetimi 
zi art ırmak için olan mesaimize 
sukQ t ve israrla devam ediyo -
ruz·. 

astı 
(Battnrafı 1 inci nıı,yfada) 

Hitlerin Doktoru Yaralının 
Batında 

Paris, 8 (A.A.) - Hitlc hı bu 
susi hekimi ve l\fünih ünivenıite i 
dahiliye kliniği mildürii Dr. Grand 
ile Pr. Magnus, Hitler tarafından 

verilen emir üzerine 1Pari e gele
rek clcı hal von Rathın ba 1ı ucu • 
na gitmi.,lerdir. 

Kaıı.:elde Yahudiler Aleyhine 
Nüma,.if 

Berlin, 8 (A.A.) - Hava~ mu 
babirjnden: 

Pariste bir Ynhudi tarafından 
B. Von Ratha karşı ynpılmış olan 
suikast dola~ löiyie KasseJde Ya -
hudiler leyhincle b\\yUk nümayi~ 
Jer ~·apılmışbr. 

D. N. B. nümayişçilerin Sina -
gog ile Yahudi mağazaları önünde 
tezahüratta bulunmuş olduklanm 
ta. rih etmektedir. 

edilebilmesine imkfın yoktur. 
Bulgari ,tanın t:ı.leplerine <loğru -

dan doğruya muhatap olabilecek 
müttefiklerimizin ne cevap vere -
ceklerini knt'i surette bilemezsek 
de bunu, az çok tahmin kabildir. 
Bugünkü cihan vaziyeti karşısında, 
bir devletin muahedenameler hak -
kma istinaden elinde buundur<luğu 
topraklnrı kendi kendiliğinden ter
ke nza göstermesine ihtimal ver -
mek hayalperestlik olur. Böyle bir 
şey, yukarıda işaret ettiğimiz gibi, 
ancak umumi ve pek csa~lı Lıir mil
letler anlaşması neticesinde göze 
alınabilir. 

Bu noktayı Bulgar dostlarımızın 
da tamamile idrak ettiklerinde şiip
hemiz yoktur. Başka türlü olsa idi 
t~bbüs doğrudan doğruya hiilrfı -
metten gelirdi. Bulgar hükfmıetinin 
resmi dürüst hareketi koınşnlarile 
samimi bir renk alan ruüna.sebetle
rlıtl vakitsiz ve imkansız bir teşcb~ 
büs ile ihlal etmemek i..cıtediğinc de
Ialet eder. Bulgarislanm Balkanlı 
devletlerle münasebeti samimiyet 
kcsbettikçe ve mütekabil itimat 
hisleri kuvvetlendikçe Bu1garista -
nın iktısadi inkişafı için komşuları
nın azami derecede kolaylıklar ve 
mfümadekiırlıklar temin edecekle -

Almanyada Yahudilerin rinde şüphe }'oktu!'.. Bulgar komşu· 
Silôhları Topl nıyor lar.ıınızm ihtiyatlı \'e temkinli ha -

Berlin, 8 (A.A.) - D. N. B. reketlcrindc daha çok muvaffakıyet 
ajansı bildir'yor: elde edecekleıini tahmin ediyoruz. 

Polis geııd direlttörü, .bazı ha- Hüseyin Cahid y ~LÇIN 
diseler üzerine, Berlinde buluna ==================== 

Yahudi halkın elinden silahlar1 
toplamak mecburiyetinde kalmış -
tır. Kendilerine siliih taşımak için 
müsaade verilenler, bu tedbirden 
'hariç tutulmaktadır. Şimdiye ka
dar, polis, 2569 bıçak ve liistik so
pu ve 20 bin kurşunla 702 taban
ca ınüsnderc etmiştir. 

DEN IZBAN KDA 
Avrupa imtihanları bugün 

yapılıyor 
Denizbankın orta mektep me -

zunlnn arasında açhğı Avrupa im 
ti.hanlarına bugiln başlanacak -
tır. İmtihanlar bankanın Haliçteki 
yeni atelyesinde yapılacaktr. 

DO 
• 
ın 

1 r nlaşması 
azırlıkl r 

(Baştai"afı 1 inci sayfada) 
leri tamamiyle değ"ştirmi,tir. Bu
günkü vazıyet bu değışildikler, 
dik at edi ecek iyn ette nazarı 
dikkate almak l:ızımgelecektir. 

l\:lünih anla.mu ından sonra, 
Alman - Çek ihtilafile yakından 
veya uzaktan alakadar ola11 dev -
Jetlerin dahili iya etlerinde, par
ti kavgalarınd.t ortalığı karıştıra
cak vaziyetle.:re, hareketlere de şa 
hit olunmağc bn landı \ c bun -
lnrııı biraz durul ıuş goruneri ha
riciye iya ·et sah sında aki~Jcr u
yandıracağmd n, ko kulduğu i
çindir ki, Çembtrl ıyıı ıle Lorcl Ha 
lifaks Paris z'y ıre : •ı i, alaka ile 
karşılanmnğa de r r. 

Münib anla ma mm ortaya çı 
kardıgı yeni \ :ı ~ etl r, daha hal
ledilem · ·en birçok me ·elelerin vü 
cudü. dortler konferansının gös -
tcrdiği yakrnlıgı•ı inkişaf çareleri 
I1ondra - l'nris mih\'eri miımcs.sil-

1 !erinin Padste mtihim iy.ısi mü
zakerelerde bulunacaklan ve müş 
terek bir hattı hal'cketin esaslaı,. 
m tesbit edecekleri ışüphesizdir. 

Şimdi Fr n ız \'e İngiliz devlet 
adamlarının Parist.e Üzerlerinde 
konuşa akları, mühim be)'llelmi
iel meseleler hangileri olab·lir!. 

Bu nıe:seleler ~u .,ekHde te.sbit 
edilebilir: 

1 - Bir dörtl r misakı akdı ih 
timalleri, 2 - İspanyada tavas -
sut. 3 - Almanyanın müstemleke 
taleblcti, eski Alman miistemleke
lerini herhangi hukuki bir hakla 
ellerinde tutan de\'letleriıı bir kon 
fcraus halinde toplnnınası mese -
1esi. 4 - 1\lillet.le.r Cemiyetinin is
tikbali, G - Fili tin kargaşalığının 
Arap aleminde husule get.irebilcce 
ği akisler, 6 - Teslihatııı nzalbl
ması, 7 - Çeko lovakyanıİı atisi, 
Çek hudutlarmın beynelmilel ga
rantisi meselesi, 8 - Yakın Şarkta 

Alman tcvcssüu. 9 - Halihazırda 
Fransa, Rusya, Polonya \'€: Ru -
manya arasında mevcut mLrnk ve 
ittifaklar. 

Bu çetin ve kımşık meselelerin 
Pariste görüşülmesi, iki büyük 
garbi Avrupa devletinin bu mese
ieler üzerinde anlaşıp muayyen 
bir hath hareket tesbit etmeleri 
Avrupa sulbü b kımıı1dan Q>Ok e
hemmiyetli olacaktır. Çünkü tek -

ziplere rağmen İngiliz nazırları - Profesör bundan sonra rönt
nın Parisi ziyaretlerinden sonra genin icadına vesile olnn hadiseyi 
1areşal Göringin ve Kont Ciano- hikaye etmiş ve projeksiyonla re

nonun Londrayı ziyaretleri ihtima simler göstererek muhtelif hasta-
li vardır. Iıkları ve bu arada bilhassa kan -

Bir Franslz gazetesinin ser, verem ve firengiııin \"ilcudda 
mütalaası yapacağı arızaların röntgen şuaı 

Pnris, 8 (A.A.) _ İngiliz na- ile ııe şekilde görüneceğini izah 
etmiştir. Bilhassa kendinin rönt -zırlarmın Pa.risi ziyaretleri hak -

kında Bn. Tabui, Övr gazetesinde gen vasıtasile teşhis ettiği hasta -
şöyle diyor: lıklara aid misaller büyük bir ala 

kn ile karşılanmıştır. Profesör söz 
"İngiltere hükumeti, B. Cem - lerini şu suretle bitirmiştir: 

berlayn ;1e Lord Halifaksın Pari- _ İnsan vücudü ancak bu mu-
se seyahatlerini hatırlatmak için 

azzam keşfin sayesinde şeffaf go-
B. H ender ·ondan Berlinde B. Hit- rüııülebiliı- bir hnle gelmiştir, ki 
ler ve etrafınd?.kiler nezdinde bir 

bu mü.kemmel vnsıtadan modern 
anket yapma mı müstacel olarak Turkiyede de çok büyük istifade-
istcmiştir. Anketin hedefi, Alman ler temin edildiği muhakkaktır.,, 
ya ile demokrasiler a r:ısınd a mü- !!!!!!!!!!!!!!!!!!::!':!!!!!:::~~~~===!!!':!~~ 
z:ıkerat icrasının mfimkün olup ol-

rruyacağını, tayyareler ytizdesinin 
teslıiti ve harbin insanileştirilmesi 
için bir hava itilafı nkdi içiıı müza
kereleı'<le bulunmak kabil olup ol
madığını anlatmaktadır. 

Bu suretle Almanyanın hiç ol
mazsa Alman müstemlekelerinin 

dilen yolda devam edildiği takdir 
<le Fransa, ile Almanya ar:.sında 
daha. iyi bir şcldld(} anlaşmak im
kınlnrı bulunabilir.,. 

Hitlerin Nutku 
Münib, 8 (A.A.) - D. N. B. 

bildiriyor= Bfirgerbraukellcrde 
iadesi meselesini müzakere etmek nasyonal so yalist partisi emekdar 
üzere Milletler Cemiyetine dönme 

azasının ananevi toplantı ·ında bir si mevzubahs olacaktır. Filvaki 
eski Alman müstemlekeleri mese - nutuk söyliyen B. Hitler, 1938 sene 
lesinde İngiltere, Ccne\·rede "müs. sinin Alman tarihine, en büyük va 
temlekcre müteallik,. bir müza- kalar ve murnffakiyetler cnc."i o
kere yapılmasını istemektedir . larak geçeceğini bildirdikten son 

ra ve 1918 senesi vaziyetini \·e V:il Alman Har iciye Nazırının 
son prensiplerinin bir aldatmadan Sözleri 
başka bir şey olmadığını izah eyBcrlin, 8 (A.A.) - Ecnebi 

mat.buat mümessilleri şerefine \'e 
rilen ziyafette bir nutuk :ıöyliyen 
von Ribbentrip, .ecnebi matbuah 
tarafından verilen haberlerde son 
zamanlarda memnuniyete şayan 

bir değişiklik hu ule geldiğini kay 
dcderek demiştir ki: 

"Ilu vaziyet devam eµiği tak
dirde gazeteciler memleketlerinin 
Almanya ile olan münasebetleri -
ne geniş mikyasta hizmet etmiş o
lacaklardır. 

Von Ribbentı·op, i\Iünih itila -
fını takip eden siHlhla'nma faali -
yeti dolayısiyle hayret izhar ede
!"ek Fransız ve İngiliz zimamdar -
!!arı tarafından söylenen nutukla -
nn Almanyada müsait bir şekilde 
ikarşılnndığını beyan etmiştir. 

Nazır şu sözleri ilave etmiştir: 
"İngiltere ile Münihte takip e-

]edikten sonra ezcümle dem:ştir ki 
Bugün, muazznm muv.affaki • 

yetlerden dolnyı iftihar edebiliriz. 
Fakat, yine bugün, her zaman1dn
den daha ziyade eski düşüncelc -
r imize eski prensiplerimize sndık 
kalmak i tiyoruz. Biz, müteyakkız 
bulunacağız. Biz, acı ve öldürücü 
senele ryaı;ıadık ve yabancı mem
leketlerden gelen hoş seslere ka
tiyen bir daha kolay golay iman 
etmiyeceğiz. 

Fakat Alm nya, Fransız ve İn
giliz zimamdarlarınm bu gibi dü
şünceleri takbih ettiğinden ve Al 
manya ilB müsavat üzere yaşamak 
istedikl~rini bildirmekte oldukla
rından dolayı .kendilerine minnet 
tardır. Fakat "iyi geç.inme., anlaş 
mn, kelimelerinin, biz, manaları
nı pek iyi anhyamıyoruz. 
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Üvey anasının başını 
yarmış 

DENiZ OA.TASINDA i.~8,~D" 
Beyazıtta Kalenderhaned& Ca 

mi sokağında oturan Hacer ismin
de bir kadın, ailevi bir meseleden 
dolayı çıkan kavga neticesinde ko 
cası Hehmet Ali tarafından fena 
halde dövüldilğilnü ve kavgaya ka 
rışan Uvey oğlu Akif tarafından 
da ŞİF ile başının yarıldığını iddia 

ÖLÜMÜ YENEN . ADAHLAR Ankara Lik Maçlarında 
Röportajı yapan: RIZA LEBIP ASAL Demirspor - Güneşi Güze1 

Oyunla 3 - O Y endİ · 
Bir 

Göben Ve Bresliv! Cumartesi günü Muhafız ve An
kara Gücü sahalarında lik maçla -
rma devam edildi. Ankara Gücü 
sahasına havanın soğuk ve bulutlu 
olmasına rağmen oldukça büyük 

göre, ikinci kümede bulunan oır te 
şekkül birinciye ancak lik maçla
rının sonunda, birinci kümenin so
nuncusu ile birleştirerek girebilir. 
Daha henüz lik maçlarının 7 nci 
haftası oynanırken ve bundan son 
ra da devresi varken böyle bir şeY 
düşünmek gülünç olmak demektir. 

etmişt: r. . 
Bunun ilzerine Mehmet Alı ve 

Akif yakalanmış, tahkikata başla
nılmıştır. 

Başını taşla yarmış 
Aksarayda Pazaryerinde oturan 

Cemalettin isminde bir adam, orta 
da hiç bir sebep yokken, kasap 
Mehmet isminde biri tarafından 
başından taşla yaralandığını iddia 
etmiş, bunun üzerine tahkikata 
başlanmışhr. 

" Boğazdan İçeri Aldığı1!1 Bu Alman Gemi
lerini Kovalıyan Beş lngiliz Harp Gemisi bir kalabalık toplanmıştı. 

tık karşılaşma Demirspor - Gü
neş (CJ takımları arasında oldu. 
Oyunu 3 - 1 D. spor kazandı. Bun
dan sonra sıra günün mühim kar -
ııılaşması olan ayni klilplerin (A) 
takımlarına gelmişti. Bugün her 
iki takım şu kadrolar ile oynuyor

de Boğaza Yaklaşmış Bulunuyorlardı ,, Bu havadisler, vaziyetten isti
fade etmeğe çalışan, bazı, kimse· 
!er tarafından ve sırf, hadi"e çı • 
karmak, fikirleri ifsat etmek içiıı 
ileri atılan manasız haberlerdir. 

Otomobilin döşemelerini kesmiş 
Ali isminde bir şoför, Taksim

deki garajlardan birinde bulunan 
, e arası açık olan Rıza ismindeki 
b.r şoföre ait 307 numaralı taksi 
oto'flobilinin döşemelerini kese -
rek sovuşurken cürmümeşhut ha
linde tutlmuştur. 

Bir ~ramvayla bir otomobil 

çarpıştı 
Şoför Ahmedin idaresindeki 

3142 numaralı otobüs, Sultanah -
mette vatman Mus1ıafanın idare
sindeki 663 numaralı tramvaya 
çarparak hasara uğratmıştır. 

Madam Atina 500 Lira 
Ket aletle Tahliye edildi 

Randevuculuk ve döviz kaçak
çılığı suçla.-ından dolayı tevkif e
dilen Madam Atina vekilleri, tah 
!iye taleblerinin dördüncü sorgu 
hakimliği tarafından reddedilmiş 
olma•ına asliye <lördüncil ceza ha 
kimliği nezdinde itiraz etmişler · 
dir. 

İtirazı dün mezkur muhakeme 
de tetkik olunmuş ve neticede Ma 
dam Atinanın 500 lira kefalete 
rabten tahliye•ine karar verilmiş
tir. 

Bu karar lizcrine maznan kadın 
dün akşam tahliye. olunmuştur. 

Tahkikat evrakı ve dogy~ tekem -
mili ettirilerek bugün asliye dör -
diincü ceza hakimliğine verilecek 
ve. huhakeme için gün tayin olu 
nacaktır. 

Dördüncü gorgu hiıkimli~i bh 
kikatın genişletilmesi için rl~n de 
4 şahit d i nlemi~tir. Bunların üç.i 
kadındır. 

İrtihal 
Senelerce l stnnbul piya~asın

da bütün müşterilerine ken -
dh~ini ~evdirmi7 olan komi,.;yoncu, 
eski KilNcibaşı oğlu Bay Cevdet 
Dölıner dün Altınbakkal Sipahi 
apartmanındaki dairesinde kalb 
sektesinden vef:ıt etmiştir. 

Genaze:<i bugün saat lf) da a
partmanından kaldırılarak Kaba
taş jskele inden araba va1rnı·ile 

Üsküdara geçirilecek ve Karaca
ahmet aile mezarlığına. defnedile
cektir. Ailesine beyanı taziyet e -
deriz. -·-

Çocuk bakacak bir 
kadın aranıyor 

Bir aylık bir çocuğa günrlilzleri 
sekizden akşam altıya kadar ba -
kabilecek bir kadın aranmaktadır. 

Adres: Saraçhanebaşı Hayriye 
lisesi altmda Haydarhane mahal
lesi Yeşil Tekye çıkmazı No. 20 
müracaat. 

2-
Topanedeki kılavuzluk dairesinin 

kılavuz kaptanları odasındayım. 

Binlıirinden geçilen içiçe dört mini 
mini oda .. birinci odada birkaç kap
tan toplanmış, konuşuyorlar. 

lyi tanıştığım kılavuz kaptanla
rından Halim kaptan beni görünce: 

- Ooo .. gel bakalım, dedi, ne a
rıyorsun buralarda? .. 

Bu arkadaşa maksadımı anlat -
tını ve görmek istediğim kaptanla 
beni tanıştırmasını rica ettim. Ha
llin kaptanın delaletile taıııştığım 

eski "Gayreti Vataniye,, süvarisi 
Cemil özdeniz kaptanla içiçe olan 
odaların en sonuncusunda başbaşa 
kaldık. 

- Kaptan, dedim, maksadım, 

eski kaptanlarımızın tehlikeli ser -
güzeştlerini dinleyip onları kendi 
ağızlarından okuyuculara anlat -
maktır. 

Nazik muhatabım derhal: 
- Hay hay, güzel amma, dedi, 

bunu hemen mi istiyorsunuz. Müsa
ade edin de evdeki notlarımı bir 
gözden geçireyim. Ondan sonra ko
nuşalım olmaz mı? 

- Canım, dedim, benim istedi -
ğim, başınızdan geçen en tehlikeli 
bir vak'anın hikayesidir. Hayatta 
tesadüf edilen büyük tehlikelerin 
hatırasını. not defterinden evvel ka
fa zapteder. öyle değil mi? 

Cemil kaptan: 
- Anlaşıldı, dedi, bir ııeyler an

latmadan kurtulamıyacağız. Fakat 
tehlikeli sergüzeştlerden evve haki· 
katen hala kafamda saklı kalmış 

bir hatıram vardır ki size, diğerle
rine tercihan onu anlatayım .. 

"Goben,, le "Bresl8.v,, Boğaza ıı .. 
tica ettikleri zaman onları içeri a -
lan benim... Size evvela bu hadise
yi anlatayım: Almanlar harp edi -
yorlardı. Fakat biz henüz harbe gir
memiştik. Ben o zaman donanmada 
( Gayreti Vataniye ) süvaisi 
ve filotilla komodor vekili 
olarnk bulunuyordum. Donan-
ma, Heybeliada önlerinde ya
tıyordu. O tarihte doırnnmamız
da muallim sıfatile İngilizler vardı. 
Bir gün lngiliz Amiralı "Limpos,. 
işaretle beni Amiral gemisi "Bar -
baros Hayrettin,. zırhlısına çağır -
dı, gittim. Bana şunları söyledi: 

- "Niimunei hamiyet,, ve "Gay
reti Vataniye,, hemen istim tuta • 
rak 15 mil sür'atle Çanakkaleye ha
reket edeceklerdir. Oradaki dört 
gemiye iltihak edeceksiniz. En kı -
demli süvari sensin. Çanakkalede 
Mevkii Müstahkem Kumandanı Ce
vat Beye (•) kendini takdim et. 
Her ihtimale karşı Boğaz müdafa
asında gemilerinizin torpido tiyüb
lerinden istifade edeceksiniz. Plin
larını da tanzim et .. dedi. 

Çanakkaleye gittik ve Cevat Be
ye mülaki oldum. Cevat Bey bana: 

- Cemil Bey, dedi, ben deniz 

(*) Sonradan General olan ve 
geçenlerde vefat eden meşhur Ge -
neral Cevattır. 

BU AKŞAM MELEKsinemasındaı-· 
NEFİS VE HARİKULADE GÜZEL hİR FRANSIZ ŞAHESERİ 

Aşk Bahçeleri 
Baş Rolde : Son senenin en gözde Yıldızı 

VIVIANE ROMANCE 
PIERRE RENOIR - LOUIS JOUVET 

Prograın:ı ilave olarak Paramunt dünya havadisleri 

DİKKAT: Bu Gece İçin Bütün Localar Satılmıştır. 
Hususi Koltukların erkenden aldırılması Telefon : 40868 

lar: 
Deınirspor: tsmail, Necati, Gazi, 

İbrahim, İbrahim, Şemsi, Zeki, 
Fethi, Orhan, Arif, Zekeriya. 
Güneş: Necdet (Fenerbahçe), 

Nihat, Orhan, Muzaffer, Sedat, 
Cezmi, Cahit, Mehmet, tskender, 
Salih, Sadettin. 

Oyun saat 15 te hakem Muzaffe

Ortada nizamname mevcut ol· 
dukça, ondan dışarıya çıkmak de
ğil İstanbul bölgesinin, daha ma
fevk makamların bile salahiyeti 
dahilinde değildir. 

Şayet farzı muhal olarak böyle 
bir şey yapılırsa o zaman te~kilat 
n~amnamesinin ne kıymeti kD' 

rin idaresi altında Güneş hücumu bilmiyoruz. 

ile başladı. llk on dakika karşılıklı Kavgalı maçta 
akınlar arasında geçti. Ve bundan 

sonra D. Sporlular yavaş yavaş ha- K b h ti" 1 ı r 
kim oynamıya başladılar. 14 üncü a a a 1 o an a 
dakikada Demirsporlular hücum•la, Cezalanacak 
soldan bir korner kazandılar. Zeki 

«Gl!ben» ve «Breslav» son sür'atle boğaza yaklaşıyorlar 

bunu, çok güzel çekti. Arif te daha Mıntaka merkezinde, İstanbul 
güzel bir kafa vuruşu ile ilk Demir· bölge heyeti içtima ederek, Vefa -
spor golünü yaptı. Devre tamamen Topkapı nıaçınclaki hadiseyi tet· 
D. Spor hakimiyeti altında 1 - O kik etmiş ve buna sebep ohn, oyun 
bitti 

« Gayreti vataniye » slivariıi 
Cemil Ôzdenİ'Z kaptan 

işinden tabi sizin kadar an !v.mam. 
MaJdi ve manevi mes'uliyeti size 
ait olmak üzere icap eden planı 

tanzim ediniz. Yalnız siz daima Çi
menlik istikametinde demirli kalı

nız. Çünkü bana lazım olacaksınız. 
Ben, diğer dört geminin de vazi

yetini inceliyerek icap eden planı 
yaptım ve bu planın bir niishasını 
Amirala, diğer bir nüshasını da 
Mevkii Müstahkem Kumandanına 

verdim. Çanakkalede kendilerine 
iltihak ettiğimiz gemiler "Kütah -
ya,.; "Draç,. sınıfından dört !tal -
yan botu idi. Bu botlardan herbiri 
Boğazda nöbetle karakol vazifesi 
görü.}'Orlardı. 

Biz Çanakkaleye gittikten sonra 
arada.n bir hafta geçti. Bir gün 
karakol vazifesi gören nöbetçi bot 
süvarisinden aldığımız bir haber . 
den, iki Alman harp gemisinin tam 
sür ,atle Boğaza doğru geldiklerini 
öğrendim. Hemen keyfiyeti Mevkii 
Müstahkem Kumandanına rapor et
tim. Cevaben tam sür'atle Üzerleri
ne gitmekliğim ve Amiralı ile te -
mas ettikten sonra gemileri içeri 
almaklığım emrolundu. 

"Gayreti Vataniye,. ile iki Alman 
harp gemisinin üzerine doğru Bo -
ğazdan tam yolla çıktım. Alman 
harp gemilerinden "Goben,. e 
- şimdiki "Yavuz,. hattıharp kru -
vazöı-ünıüz - yaklaştığım zaman 
"Goben,. den şu işareti aldım: 
"Boğazdan içeri gireceğim . Bana 

kılavuzluk yapınız.,. 

Ben de işaretle şu cevabı verdim: 
"Sür'atinizi tenkis ve pesimi ta

kip ediniz . ., 
Bunun üzerine "Goben,, ve 

"Breslav,. sür'atlerini (15) mile in
dirdiler ve bu suretle onları mayin 
hatlarından geçirip içeriye aldım 

ve Çanakkaleye getirdim. 
Bu aralık Çanakkale Mevkii 

Müstahkem Kumandanı Cevat Bey 
de bir motörbotla "Goben,. in bor. 
da~ııı!ı. yanaştı. Cevat Beyin Alman 

Amiralle ne görüştüğünü bilmiyo -
rum. Bana Naraya doğru ilerle -
mekliğim emredildi. Ben önde, "Go
ben,, ve "Bresl3.v,, arkada, Nô.raya 
kadar geldik. Burada Alman gemi
leri demirlediler. 

Biraz sonra "Goben,, in ikinci 
kaptanı Madlong "Gayreti Vatani
ye., ye gelerek bana: 

- Kömüre şiddetle ihtiyacımız 

var. Bize, Türk donanması için kö
mür getiren ve Nil.rada buulnan İn
giliz şilepinin hamulesini verecek -
siniz .. dedi. 

Hakikaten o günlerde kömıir ha
muleaile Naraya gelmiş bir lııgiliz 

şilepi vard.ı. Bizim donanmanın kö
mürünü getirmişti. Alman kapta -
nınuı bu talebini derhal Mevkii 
Müstahkem Kumandanlığına bil -
dirdim. Bir müddet sonra da şile -
bin kömürlerinin Alman gemileri -
ne verilmesini temin etmekliğim 

bildirildi. 
Bunun üzerine lngiliz şilebinin 

süvarisine vaziyeti anlattım ve kö
mürleri Alman gemilerine tf'slim 
etmesini bildirdim. Fakat şilebin 

süvarisi : 

" - Ben, Türk gemileri için kö· 
mür getirdim. Alman harp gemile
rine kömür veremem. Ben hamule
mi Nıiraya boşaltacağım. Kontra. 
tım böyledir" dedi. 

Keyfiyeti Mevkii Müstahkem 
Kumandanı ile bilistisare istanbu
la,Bahriye Nezaretine telsizle bil
dirdik. Aradan kısa bir zaman geç
tikten sonra Bahriye Nezaretinden 
telgrafla şu emri aldım: 

"Şimdi müsellah askerlerle İngi
liz şilebine git ve kömürün Alman 
harp gemilerine teslim edilmesini 
temin et." 

••• 
Bu aralık, kılavuzluk dairesinin, 

1 
telefon çıngrağı öttii ve mikrofonu j 
kulağına götüren bir kaptan ses -
lendi: 

- Cemil Bey, dedi, bir Alman 
\•apuru geliyor. Nöbet sizde. Vapu

ru kılnvıızhyacaksınız. Çabuk, mo
tör bekliyor! .. 

- ı\ ffcdersiııiz, vazife ... Malum 
ya. nöbetçiyim .. dedikten sonra bü
yük. bir çeviklikle şapkasını port -
mantodan alıp Rıhtımda bekliyen 

moföre athyan Cemil kaptana ses· 
lendim: 

- Kömürü aldın mı lngilizlerden 
kaptan, dedim.. &unun sonunu da 
söyleyiver barl ... 

Cemil kaptan, hemen hareket e
den motörden cevap verdi: 

cuları da davet ederek avrı ayr: 
tkinci devre 15,50 de D. Spor a · ifadelerine müracaat etmiştir. 

kını ile başladı. Daha ikinci daki - Davet edilen oyunculardan Vt 
kada D. S. Orbanın vole bir şiitü fa klübüne mensup olan Küçül< 
ile ikinci golünii kazandı.üç dakika Saim ve Mehmet, hadisenin şekli 
sonra da Zeki topla Giineş kalesine cereyanını anlatmış, diğer taraf · 
indi ve güzel bir şüt çekti. Kaleci tan Topkapı kllibünden Salahattin 
Necdet güzel bir plonjon yaptı ise vaziyet hakkında düşüıHlüklerini 
de Zeki tekrar topu yakaladı ve or· söylemiştir. 
ta yaptı. Arif buna hafif dokundu, .Mıntıka heyeti, oyuncuları din
Top beke çarptı, ve seyrini dP.ğişti- !edikten •onra, hakemlerin de ifa
rerek üçüncü defa Güneş kalesine delerine müracat etmiş ve oyunu 
girdi. 20 inci dakikaya doğru Gü · ı idare eden F'eridun Kılıç ıle, yan 
neş aleyhine penaltı »ldu. Güneşli - ı hakemi Rıfkı Aktay da, hiıdiseyi 
ler itiraz ettil~r ve sahayı terket · ı 

tafsilatı ile anlatmıştır. 
meğe kalktılar, fakat tekrar pe · Maçın arızaya uğradığı 6 daki-
naltıyı kabul edip oyuna devam et- kalık miiddeti, "aymadan tam za· 
tiler. Penaltıyı Necdet çok güzel 1 manında oyunıı bitirmesi hakeın 
kurtardı. Oyunun bundan ııoııraki ı için fena bir puvan olarak not al· 
kısmı tatsız bir ~ekilde geçti. Neti- ı 
ticede D. Spor 3 • O galip geldi. 1 mıştır. 
Muhafız ~ahasıııda yapılan (Bl \ Neticede, mıııtaka heveti bü -

takımları maçnda Muhafız _ Har. tün bunları müzakere elmL~ ve 
biye O - O berabere kaldı. Ankara müsebbiplerini P>as itilıariyle ce· 

zalandırınaö-a kırar vermiR,tir. Yal Giicü de Gcnçlerbirliğini 2 . 1 yen- ~ 
nız bu cezalnrııı nevileri ve miktar di. 

Dünkü Demirspor _ Güııes (A) ları hakkında henüz verilmiş bir 
takımları maçı!lda bazı hiıdic,ler karar yoktur. Cok yakıtıd n bun -
oldu. Birincisi oyun• 1 oldu. Güneş- ! 

0 
lar da anlaşılac~ktır. 

1i oyııneuıa,. kak onünde hakemin lnnı'lfere _ ltalua Macı 
etrafını ku~atarak tekmehyorlar !:I J 
ve ağır sözler söylüyorlardı. tkinci· ı ı Mayısta M.lanoda oy-
si hakcnı tarafından çıkarılan Gü- • • 
neşli i~kenderle, halktan birisi ara- • nanması İhtımah Ç.Ok 

sında oldu ve i~ polise aksetti. Bil- \ kuvvetli bulunı~· aklaciır 
mem sporumuz bu gibi cidden çir· 
kin '>Olan hil.disehden ne zaman kur· Londradaıı alınan habe•lerc 

tulacak? .. göre, İngiliz futbol mevsimi esna
sında vcva sonroı İngiltere İtalyan 

İlhami Kılırata ' 
takımı ile b"~Jaşacaktır. 

"" ""' ;ııı "" "" lııgiltne, ltalyanın k'lzandı-
Vaziycttıen istifade et- ğı c1un.va şam:.ivonasına ;ştirak et 

mek istiyenlerin çıkar- rrnmiş vldıığı·ııdan yapılacak bu 
ınaçııı hakiki şampiyonluğunu ta -

dıkları şayıalar.. yin edeceğin : T.ondra ,.;azeteıeri 
Güneş klübiınüıı, tatili faaliyet yazıyor. 

etmesi üzerine, lik maçları hakkın İngiltere, Avrupa futbol takı· 
da her akla gelen bir sureti hal mı arasınd:ı..\i karşılaşma İngiliz -
buluyor ve bun3 inanmış olarak !eri mcmlcketleriııde hiç bir tak· 
müdafaa ediyor. mın yenemediği kanaatini yeniden 

takviye etmis,tir. İngiliz milli takıBu rivayetlel'in ·n fazla bahse 
mının İtalyanlnrla memleketleı-i dileni, şimiliye kadar Güne~ takı-

.1 a ı• l ıp b b harırinde yapa~akları bu karşılaş 
mı e maç y pm .7 o ı , era ere 

:nanın neticesi merakla beklenme
kalmış veya mıığliip olmu.) bulu - ğe değer. 
nanların, puvıınların.n iacl~ edile- Bu karşılaşmanın 1 ıııa.v 18 939 
ceği şeklinde o!an dır. da Milanoda )'apılması ihtimali 

Fakat, bu iddiada bulunanlar, cok kuvvetlidir. 
şayet nizamnam.,,vi terkık etmek ı- G 
zahmetini ihtiynr et~elcrdi, bu"·'- svicre -Portekiz 1-
ziyetin imkiin,!z clcuğ•ınu derhal . 
anlarlardı. 

Nizanrname:.in bu ışe aıd, nıacl 
deleri ı:ayei s:ı.rih bir ~ekilde vazi
yeti ı.yclınlatabilir. 

Lozan, - İsviçre milli futbol 
takımı bugün xaplı{ıı 17 ııci kar
~ılaşmasında, Portekiz mllli frtbol 
takımını mağH\p etmiştir. 

- Hay hay, dedi. yarın buluşa - · 
hm. Sonu daha meraklıdır bu hatı-

Güne .~ lclüLiınü!l ycrirıe Galata 
Gcııçleriıirliği giriı, maçlara öyle
ce devam edilme,; keyfiyetine ge
Jin i.! c, bi.i da bir kelime il-. imkfin
sızdır. Çünkü, Galata Gençlerbir
liği, İkinci kümenin başında gelen 
bir takımdır. Yine niı,aınnameye 

15000 seyirci m>ilnde ı<arıııla • 
•an her iki takımın kaleleri miı!>' 
~adiyen tehlikeli anlar geçirdiği 
halele, birinci h:ıftaym O - O bertı· 
bere bitmiştir. 

ikınci devıc ayni şiddet 'e sil· 
ratle devam ederken İsviçre mü 

ranın... 1 

Rıza Lebip ASAL ( S<'lnu 7 nci ı • yfada) 
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Yarınki Harplerde Müessir Türklerde Yakıcı Aynalar 
Hareket Hava Taarruzlarıdır Ele Geçen Kıymetli Bir Tarihi Vesika Eski Türk. 
Bilhassa Şehirlere Yapılacak Olan Bu Korkunç lerin Harb Usulleri · Hakkında Şayanı Dikkat 
Ve Ürpertici Vaziyete Halkı Alışhrmak Lizımdır, MaJ:tmat Vermektedir 

Zamanımızda; gün geçtikçe 
<laha tahripkar bir silah halini a
lan tayyarelerin taarruz kabiliyet 
\'e kudretleri hakkında. .şimdiye 
kadar bu sütunlarda müteaddit 
Yazılar yazıldı. Fakat; yeni veya 
e~i başka hiç bir silah yoktur k!, 
h.1zi tayyareler kadar alakadar et 
sın Bu sebeple tayyare teh likesi 
hakkında daha ne kadar yazılsa 
\'e ne kadar okunsa yine azdır. 

Dört seneden- ~~--~1 : 
beri müze!erimiz- • · YAZAN : : 

·~································· .. ··· l,ı~ 
h t : • ! 

~:n:=izk!tup ::~ ı İ /brahim Hakkı i 
fürk silAhlan, · : ı• 
harp usulleri ha k 1 KONY ALJ • 
kında araştırma- ,, t \ I 

~ •..............................•......• ~ lar yapıyorum. ı:. ... °"'J!lı • .:...>.~· ~·__s, 

.... ~w'i..~!.. ,,ıo..;.,)tj~;..tli' 
. ' ... .:.,.......t...U.J:.;~v......ı 4 
...ı .ı.:.ı .ı .. v l J,u-, .... ,.ı..J~ 

Evvela şunu iyice bilmek icap 
e~er ki, bu tayyare tehlikesi; ıi· 
"

11 halkı ve bilhassa büyük şehir· 
ler halkını birinci derecede a laka
dar eder. Çünkü harpte bir d üf
llıan; hava kuvvetleri vasıtasiyle 
en büyük te~iri ancak karşı tarafın 

Çok kıymetli ve- •· _ 
ıaik buldum. Bil- 1~ 
bassa topçuları- 1 ~ 
mız hakkında el- .... 
de ettiğim vesika-
lar silih tarihinin 
oi~ok karanlık 

köşelerine projek 
tör tutacakbr (1) 

- " 

tap 9 nevi ve' 39 fasıl üzerine yazıl 

ı 
mıstır. Birinci fasıl kılıçların tas 
oifine ve bunlara su verilmesine 
ayrılmıştır. Müellif ve yahut 
mütercim; zamanındaki kılıçlan 

bütün ince vasıflariyle öyle bir taı 

'""' . ' .._ 
Jıır•- u _,_,;,f 

...:.. ... 
~.J •• 

·~-....-:.C"-.~". .. ~ ,.: {V:./• 
t.!'ı .... \.-... 
~· ~ 

Ben bugün ilim 
llleminde silah büyük şehirlerine, halkına taar· 1 · d 

tu t t lngı'lı'z kadınları·, ha•a taarru•larından korunma talim erın e z etmekle temin edebilir. ş e " a. ve sava" tannını 
size bugün İspanyadan ve Çinden dilse, 0 şehrin üzerine 500 ton bom l.ydmlatacak o-
taze taze yüzlerce misal. Koskoca f ba yağacak demektir ki, dört sene lan mühim bir ki-
l~ıgilterenin bile, hiç kimsenin e· ~ lik cihan harbi esnasında İngJtere tap tanıtacağım. * \ 
l'ışernediği ve erişemiyeceği bun- f ye ceman 111 hava taarruzunda Bu arapça kitap • 
ca silahlanmasına rağmen en zi- : atılan 300 ton bomba ile mukaye- ropkapı sarayın- ... ...,,..,....,,""' 
Yade kurktuğu şeyin "Londranın r se P.dilecek olursa, zamammızda- da üçüncü Ahmet • 
hav~dan bombardımanı,, olduğu- ~ / ki hava taarruzlarının çok daha kü tüp ha ne sin-
nu Pek ata biliyoruz. ~ .J, şiddetli olabileceğini kolaylıkla de 3469 numara-

1'ayyare tehlikesinin büyük şe- ·~; z - ---- • ı anlarız. da kayıtlıdır. A-
h· ~ '-. J 'f ırler için çok büyük olmasının ...-e Burada, sayın okuyucuların dı da "Kitnb - ül -
~addi sebeplerini uzun uzadıya ~ ~~ 1 hatırına şöyle bir sual gelebilir : hyeli fil burubi 
ızaha lüzum y\lk zannediyorum. "T"~ " Madem ki bugün hava taarruz - ve feth - il · ı .. c- • 

l•'akat manevi sebepleri o kadar J lan bu kadar müthiş olabiliyor, o dayini ve hıfz -ıd-Hazretı osmanın 
rt'ıühitndir ki.. .. Zaten hava taar- h alde hemen her gün tekrar tek- dürub,,dır. müzedeki kalıncı 
tuzıanna dehs<?t veren şey de iş- '" · j 1 rar okuduğumuz Barselon taarruz Silah ve harp tarihinin karan-
te bu manevi !esirdir ve düşman ~· & I ~· lan neden kati bir tesir gösteremi Jk köşelerine projektör tutacak 
da o memleket halkının evvela si- ? olan bu kitabın sabihi Mısır Türk tı" yor.,, 
ırJerini tahrip etmek maksadiyle __J Böyle bir sual haklıdır. Fakat hükümdar1 arınıian Nasırüddin 

böyle biiyiik şehirlere ha\'a tnar- J 1 bu sualı'n de verı"lecek cevabı var- Ha!-ıanın (1352 • 1361) emfrlerin-1 Süyük bir ıehre tayyare er e 'Uzları yapar. dır. Unutmamak lazımdır ki Bar den Taybuga adlı ·bir Türktür. "' - yapılan bava taarruzu 
. ı ayyare taarruzuna ugrıyan selon ahalisi; üç seneden beri yüz Hvov yılında kom·e edileıı ve H bır hü\•Hk şehir tasavvur edelim~ h 1 t'kb 1 ı d Al b k•t l 

A .) rakiyle yapılara]( r. s ı a e lerce defa tayyare taarruzuna uğ- 878 yı m a ea uganın ı ap a-
l tılaıı bombalaıJdan bin~lar y1kı- gitmeğe ne hacet var, İngilizler rıyarak binlerce zayiat vermek rı arasına girmis 'Ve Yavuz sultan 
~Yor, insanlar ölilyor.. Halbuki dalıa -918senesinde bile 80 tayya- suretiyle korku ~e acemilik devri- Se-lim Mısırı fethettiği zaman Cla 
lınları biitiin halk göremez, bu renin il',tirnk ettiği hava taarruz - bunu İstanbula getirerek saray kü 

ha ı· k d sini atlatmıslar ve bugün artık tay 'c ıseler şehrin birer enann a ları yapmışlardı. O halde bugün · tüphanesine koymuştur. Kitabın 
lllev%ii kalır. Fakat bütün şehir icin · huduttan 1000 kilom~tre u - yare taarruzunu tabii hilyattan sa telif tarihi yoktur. Yalnız başlan
:ıa~kınııı işidecekleri ve görecek- ~ak~a bulunan bir büyük şehir ilze yan bir hale gelmişlerdir. Bundan gıcında: 
erı şey lere bakınız: Ahaliye tay- rine gelecek olan 100 düşman tay- baska; hava taarruzlarına karşı "Bu kitabın aslı Yunanca ola-
~;~rr~. taarruzunu bildiren canavar yareııi bu ~ehirde bir ddada ve korunmak, büsbütün imkansız bir rak iskenderiyede Dimas kalesin
h tıclukJerinin acı acı feryatları, birkaç dakika içinde 100 ton bom- şey değildir. Bu imkanları; bun- de iki büyük taşın arasında yazıll 
t·~\"aclaki tnyynrelerin kuvvetli mo ba atabilecektir. Bu taarruzlar dan sonraki mak'alelerde görece- olarak bulundu. Şimdi arapçaya 
0°r sesleri, tayyarelerden atılan bir hafta içinde beş defa tekrar e- F . T. çeviriyorum.,, deniyor. Bu kıymet 
r·onı ba 1 nrııı infilak 1 arı, tnyya re d eAA~.AA,AAJVIJVl.AJo.AJovvvvvvv-v..,,,...,,.......,-..-..........,---l'V'-l'V'-l'V'\"""" ~ li kitap ve nüshaları nadir olan ki 

.~!:"~~;:ı~:bi~~e~l·~:k.~ır~~~~·ü::~ Bir Tayyare Piyano o Ba 1 ye Maden 1 eri n de ~~~.:::0~:~~m!~.k~~~n~:~. Is~::~ 
~?h&ınlar, sokrıklarda bi'l" oraya B . . . M h k . F . 8. K der zamanında yapılmış bir harp 
. ır buraya koşuşan itfaiyenin VE' ay11nın u a emesı ecı ır aza ve silah tarihidir. (2) Kitap çok 
~rt'ıcladı . ıhhiııin otomobil gurültü- İkr . t • Balıkesir (Hususi} _ Geçen titiz ve itinalı bir üslUpla ve ka
·~ri, Liivücek binaların büvüceı- amİye yerıne amor ı Gün Balye Karaaydın madenlerin lemle yazılmıştır. Benim anladı
kliriiltülc.rle vıkılması, gaz korku- parasını vererek müş- de çok feci bir kaza olmuş ve ne- ğıma göre kitabın savaş tarihi kıs 
l lı, het•kesiıı bir yere sığır.mak mec • • ticede 2 am ele ölmüş ve 3 amele mı İskender tarafından yazrlırıl an 
Jllriyeti, olan b~ten şeylHi iyiC•) terıyı savmış Yunanca bir eserden alınmış, arap 
anı d · yaralanmıştır. 
1• 

1Y:ttnaması nihayet bütün bu ha Ahmet isminde bir a am I'& • çaya çeviren alim de kendi devri-
< ıs ı Bu müe::ısif v.aka ~öy l~ cereyan 
1 .• e eriıı beş on dakika içinde hep ren ay aldıg- ı bir tayvare piyango nin ve eline ger._.en dig-er harp ve 
IJI d ~ " etmiştir: 

r - ~n <'ereyam... . bı"letı"ne bı·r şey çıkıp çıkmadıg- ınJ silah kitaplarının bilgisini buna 
F'" Madenin 280 metre derinliğin-e) .• • ger bir de o şehre geceli gün- o··g-reıımek u"zere Eminönu'"nde bayi l eklemek suretile , esere çok yük-uzıu~ 1 deki "Orta mağara,, deni en yer gayı·i mueyyen fagılalar a sek ve üstün bır değer ve mevki 

~~'ri muayyen zamanlarda böyle Mustafaya mil~~caat .etmiş ,ve. ~en de gece saat 23 de ameleler ça - vermiştir. 
:l _teadclit hava tarruzları va'ki ol disine 4 lira amorti verilmiştir. lışırlarken galerilerden biri ansızın Bu k.itapla bir araya çilUen-

trgun d k l k h 1 JI l'· k' Ah t t · .. ı· rökmüş ve içeride çahsan 5 kişi k u üşlinece o urı:;a ; a - a uu ı me er esı guil ıs ~ · miş arapça üç mühim eser daha 
ııı n · · 1 • • toprak yığınları altında kalmışlar-laneviyntının ve sınır erının teyi tetkik edince biletine ikranıi.· vardır. Birisi "Zeredhaşi - cepha-

~~:ıl bir imtihan geçireceğini tah ye vurdu.ğunu gö.rmüş ve Mustafa dır. Korkunç ve büyük b ir gürültü neci,, E ren _ Buga tarafından H 
··· edebiliriz. Eğer halk. hava · . . · · 1 • ile koca madenin içine yayılan bu 861 yıhncfü yazı lmıs. " Kitabi enya-laal'rt 1 ya gıderek kendısını a dattigım 

ız arı ve bunlara karşı . ko- . . . . . . . . . çökme üzerine hemen diğer ame- fi Mecanik,, dir. Bu kitapta bii-runnıaı ·mk ~ 1 . h kk sövleyıp ıkramıyesım ıseır.ıstır. 
1 

d U 
c1 an \'e çare erı a ın- ,J • leler imdada koşmuş a r ır. z un yük kaleleri yıkan maııcınılclardan 
k~ daha sulh zamanında yabancı Mu!'ltafa buna razı olmadığın. çalı~ıualardan EIOnra arkada.';>ların- v ebu mancınıkların yapılı~ından, 
1/10ıışsa, böyle bir imtihanda si- dan Ahmet keyfıyeti müddeiumu- d an ik isin i ölü ve üç ürfü de ağır mancınık merdivenleri ııden bahse 
li~iı:.rine hakim ola bileceğı şüphe- miliğe bildirmiş ve dün .Mu.s~ai'a yaralı olarak toprak yığınları altın 

Bugünkü ve yarınki hava taar
ı·u· 1 
l'i /. .arı; umumi harpte görrliikle-
<l n~ıze ve işittiklerimize nhıbetle b: a Çok kuvvetli olacaktır. Bu 
~uıık·· 
,. u normal bombardıman tay-
" al'e) . 
t erı; 1000 kilo bombayı saat-e 2~ 
kil 0 0-450 kilometre silratle 1000 
:v 0nıetre uzağa götürüp atabili-
• Otlar B .. t d ç· d y · ugun spanya a, ın e 
v ap~Jnn hava tnarruzlnrıncla 40-50 
"e atta daha fazla miktarda tay,, aı·eı 1 
li . ere taarruzlar yapıldığını işi 

J oruz 1 • 
A • ora ardakı mu\ arebeler 
~vr 

ıı Ut>alılarca tam manasiyle asri 
ayılanıadıg~ ı ö . "kb l -l'ük 

0
• na g re ıstı a de bu 

a . 1 dular arasında vaki olacak 
srı ve t • . 

hteb aın nıana:>ıyle şiddetli nıu 
llr.r .

6

1
1erde belki de bu hava ta

uz arı Yiizlerot tayyarenin işti-

yakalanarak Sultanahinet bil'inci dan çıkarmı. !ardır. 
~mlh ceza muhakemesine te::Jını o
lunmuştur. 

Ahmedin sorgugu gizli olarak 
yapılmıştır. 

Diğer taraftan piyango bi

letlerinin numaralarını tahrif ede
rek dolandırıcılık yapmağa ~eb 

büs eden iki kişi de yakalanmışbr. -. ._. 
Muammer Eriş dün 

Ankaraya avdet etti 
Bir miiddettenberi şehrimizde 

bulunan 1~ Bankası umum müdürü 
Muammer Eriş dün akşamki eks
pı:esJe Ankaraya avdet etmiş ken
disini istasyonda mutad zevat u
ğurlamıştır. 

Yaralılar h<>men Balıke~ir mem 
leket hastahan!'~Jne naklohınmuş
lardır. 

Nafıa Vekaleti bu acıklı kaza 
h aberini alır almaz işe bliyük bir, 
ehemmiyet vermiş ve tahkikat i~inJ 
mühendi~ Hult!.:ıiyi Balye Karay
dına göııdermi~tir . ---·-Film kontrolünün nizamnamesi . 

için yeni bir proje yapıldı 
Emniyet i ~leri genel direktör

lüğü mem)(•ketimize gelen filmle 
ri bugüııkii ~artlara göre kontrol
den geçirilmesi etrı.ftnda bir ııi -
zamnanıe prn.ıes ı hazıı·Jaını:;;tır. 

Proje de\'let Şlıra,:; ( ııa verilmi~ \ ' C· 

tetkike b:ıı:;lnnmı-ıtn-. ı 

derken "Karabo~ar,. denilen müt 
hiş Tür k mancınıkları \'c Hatay 
okları da ehemmiyetle kardeclili · 

· yor. 
İkinci kitap yine bir harrı kita

bıdır. Mısır hiikümdarl:nından 
Melik - ül - Eşref İnal'in ata bey
lerinden l\t englibuğa (a) adına 
yazılmıştır. Buncta da bilha;;:-:a 
top, tüfek ve Kanıra denilen bir 
ne\' i harp silfihıııın kullanılmasın

dan ve muhte lif parlayıcı maddele 
rin ayarlarrndıuı bahsedilmekte 
\'e bunlaı·ın mim·aııürhi l'P Eİmleri 1 

\'e planları göste rilmckte diı'. Bu 
kitapta Çiıı \ ' P. Ilata.' tüfeklerine 
\ ' C banıtlamıa da miih inı bir yer 
a\'l'ılmıstır. S i! ıUı t ari hi \'a z.ı!ılar ı 
i~in bu 

0

k il.tp 1al' pı• k miilıi~ıcl ir. Fıı 
1 kat bu ;.:- iiı ı ıı ıt>riıı ıl t' ıluraenı:rnıı ki

taİı Tay hu•• .. wı •ı k i t a lııdıı· ı:u k :.i 

nife tabi tutmuştur ki yirminci 
-asır argeoloğlatı da bu kadar bir 
tasnif yapabilirler. Bugün Avru
pa silah müzelerindeki eski kılıc

ların tam mana~iyle tasnif edil<l 
ğine kani değilim. 

Yavuzun :Mısırdan getirdiği 

birçok tarihi ve kıymetli kılıçlar 

Topkapı sarayında ve askeri mü
zede teşhir edilmektedir. Bunla
rın içinde "Cihnryar,, dan Osma -
nın, Alinin, Ebubekirin ve daha bil 
yük birçok islfım kumandanlaı·ının 
da kılıçları vardır. Hattf1 henüz 
teşhire konulmıyan ve Davut pey 
gambere nisbet edilen çok kıymet 
1i ve eski bir kılıç da Top kapı sa-
rayının mübarek emanetleri ara
sında bulunuyor. Bu kılıç cumhu 
riyet inkılabına kadar üç dört kat 
yeşil atlas içinde saklı ve ağzı mü
hürlü idi. İnkılaptan sonra müze 
direktörü Tahsin Öz bunu temiz
letmek istediği zaman atlas kese-ı 
nin içinden küflü bir demir çıkmış 
tır. Üzerinde de 1stanbula gelen 
bazı mütehassı:-:ların şimdiye ka
dar görmediklerini ve rastlamadık 
!arını söyledikleri bir çeşit yazı 

vardır, Bu kılıç hakkında heye
can veren birçok efaaneler de uy
durulmustur. Kılıç Mıs!rda iken 
birçok d~fa.lar kendi kendine ( ! } 
kınından çıkmış ve düşmanları öl 
dürdükten soma ü~tiiııde sıcak in
san kanlariyle tekrar kılıfına dön 

1"opkapı sarayında eıki ordu
larda yakıci aynaların bulun· 

. duğunu söyliycn ve Mısırda 
bir Türk namına yazılan kıy
metli eserin b irinci sahifesi 

Bunların içinde en iyi kılıcın 

Beylemaııi, Knlai denilen Türk 
kılıçlarıdır. Bunlardan başka ki· 
tapta kalkanlardan, oklardan 
yaylardan, okla vurmak, gece ak 
ateşine tutmak, neft denilen yakı
cı tecavüz maddeleri hazırlamak, 
dii~mana gece baskını vermek, şe
hirleri yıkmak. yer altı ~ığınakla
rı yapmak, şehirleri gömmek, at 

·ve sığırlar iistiine insan şeklinde 

korkuluklar yapmak, hendekler
de ateş yakmak, yerden lambalar
da yakılacak mayj çık.ı rmak, ar
teziyen diyebildiğimiz kuyular 
açmak, düşmanı yakmak için te
peler hazırlamak, diişmana ateş 
atmak, hiç önmiyen Iambalar ha 
zırlamak su ile ateş yakmak (4) 
nehirlerden yüksek yerlere su çı· 
karmak, sııcla cıönmiyen \'e gemi-

· )eri tutuşturan alevler yakmak gi-
bi harbin ve harp malzemesinin 

ı bütün icapları ve tedbirleri göste. 
· rilmiştir. Ki ta bııı lıütiin bunların 
üstünde ehemmiyeti haiz olan nok 

- tası muhtelif milletlerin harp U· müştiir. Kılıcın yanında deve de-
sullerini ,·e hilelerini gfü.:termiş risi üzerine yazılmış arapça bir 
olmasıdır. Kitauta evvela ve büyük levhada bu masallar görülmü:;;tür. 
bir ehemmiyetle Türk harp ve 

Vaktiyle :\!ısır ha lif el eri bu es kıtal hileleri ve u:-;u lleri te:.bit e-
ki kılıçla cahil halkı kandırmak dilmiş ondan sonra da Üint, rum, 
için böyle masallar dUzmiişlerdir. habeş, ııube u ul .harpleri gfü,ieril 
Esasen mübarek emanet denilen mi:;-tir. Kitaba miistc.<ınn bir de
şeylerin birçokları böyledir. ğer veron en mühim kı ım da e.~ki 

Bununla beraber kılıcın belki ordularda yakıcı aynaların kulla-· 
de dünyanın en eski bir kılıcı ol- nıldığı Ye bu aynalarm nasıl ya
duğu muhakkaktır. Tetkiki bize pıldığını gcbteren satırlardır. Mü
çok yeni hakikatler öğretecektir. ellif kitabın 183 üncü yaprağını 

Miizelerimiz vaktiyle Avrupa- bu aynalara tahsls etmiştir. Ayna 
dan kılıç larımızı tasnif için avuç- Jarın yapılı.~ı tafsilatiyle izah e
lar dolusu para vererek mütehas- dildikten sonra deniliyor ki: 
sıslar getirtmişler, fakat bunlar "Bu yakıcı aynalarla yüz ar
bilhassa ~ark ve islami klıçları şından bin :ırşına kadar uzakta 
tasnif etmek şöyle dur~un devirle- olan bin kadar askerle bir o ka
rinin yanlarına bile yanaşamamış- dar hayvan birkaç dakika içinde 
lar. Üzerler inde Türkltiklerini .kömür haline gelir. Yalnız bu a
haykıran yazılar bulunan dedele- Jet kuvvetini güneşten aldığı için 
rimizin kılıç l arını başka ınilet- (5) gUnde dört saat kadar kulJa
letin kılıçları arasıı}a sokmuşlar nılabilir.,, 

ve bunları bir silahçı dükkanı gi- Aynanın hazırlanması da ince 
· bi karmaknışık ve gayri ilmi bir birçok ameJiyeler icap ettirmekte-· 
şekilde bir araya · toplamaktan dir. Başka bir yazımda bu ~yna
ba:;ka bir şey yapmamı~Jar ve bun lara ve kitaba bir daha dönece
ları yüzlerini kızartacak bir şekil ğim. lhrahim Hakkı KONYALI 

. de bırakıp gitmişler, fuleta- -kaç- (1) Topçuluğumuz hakkında 
mışlardır. Beıı kendi kendime bu tetkikatım bitmittir. Yakanda bir 

. kitabın rehberliğiyle müzelerimiz kitap · halinde netredilecektir. 
deki kılıçları ta~nife çalı~tim. Öy- (2) - Ayasofya müzesinin i
le ~·aıııyorum ki bu kitaba göre ç ineleki Mahmut kütüphan~aiiıde 
yapılacak bir ta ııif - hatta Avru- de bir nüshasını c ördüm. 
pa miizclerine örnek olabilecek - _ ( 3 ) - Bu adı nBenekli anla
çok muvaffakıyetli neticeler vere- mına Menekli c ibi de okunm.ııaı 
cektiı'. Ovrupalılarm eline böyle mümkündür. Kırım hanları ıçm· 
bir eser geçmediği icin şimdiye .ka dede Benli kiraylar vardır. Bunla
clar islami kılıçl~r1111 tasnife mu - rın eakt i harfle rle ;tazılıt tekilleri 
vaffak olamamı~lardır. ne göre Benekli okunmaları da 

:Kitapla eski kılıçları boyları, ihtimal dah ilinded ir . Fakat Fakat 
olukları, bakıkları, kuyrukları, t ecaatte Benekl i kaplana benzetil 
demirleri, Üzerlerindeki yazılaı·, mck makaadiyle konulan bu uim
Ongunlar, altın ve bakıl' mismar leri Benekli okumak daha muva
• çiviler veyapıldıkları yerler iti- fıktır. 
bariy le Kalai, Hindi, Reylcmani, (4) Yaprak 195. 
Scrcııdihi , Efrenl'İ, Ba:-ıra, Şam, (5) Bu aynalara (Rut eri ) .adı 
.\lı~ıı·, D inıe5k ::;oy l arına ayrı lmı~- verildiiini bitfi P•t• tarihinin 
tır. · 310 uncu aayıfaaanda okudum. 
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eır~~am'ınldrı lftu•ı r• Al~:ı 
YAZAN, D.-\N~ REM~~~o~~ ~Y~-~ Zonguldak Halkevı 
,:::::ı::-mı söylüyorum sanki? ~~a:y:'.yordu. Can ise sözli- Resı· m Sergisi Açıldı 

Yalan mı?··· Zaten kırk yıl ben d& _ Beyefendiyi tebrik etmekle 
size baki değilim ya. Elbette ha· mes'udum. Ben kendisini buldu. 
yırlı bir kısmet olursa .. Eh ne ya. ğum zaman muvaffakıyetle bitir. 
Palım benim için biraz acı taraf __ ıa rd 

t diğl imtihanından henliz çıkıya u. rı da olsa bile yine sizi mesu g~~- Hem de kan ter içinde. 
meli ve ondan sonra ölmeli degıl 

Doğanın babası, kucağındaki oğ
miyim kızım 1.. • lunu okşıyarak, saçlannı avı.ıçlarile 

Gülten birdenbire koltuguııdan 
sıvayarak gülüyor, sevinç ve te -ka kıp pencerelerden biri önün& 

k h bessüm içinde : 

Sergide Yüksek Türk San'atkar· 
larının Eserleri Teşhir Ediliyor 

doğru giderken şımarık şımarı a - 'resekkür ederim bey oğlum. 
re ketler yaparak: diyordu. Çok teşekkür ederim. Si-

1 
-Ama şimdi ben ağlıyacatım. zi de yordum değil mi? 

Böyle öliim bahsi falan istemiyo • - Aman efendim, bu yorgunluk 
rum ben, diyerek cilve yapıyordu. 

f k t 1 değil.. 
_Peki peki o tara ı apa a ım Tatlı ve manalı bir b'lktşla Gül -

da sade tatlı tarafı dan bahsede- tene bakıp gülümsedikten sonra : 
Jim. "Cana dönüp bakarak., sen _ Benim için bir saadet oldu. 
ne dersin hey oğlum? Fakat müsaade buyurunuz da Ay-

- Hayırlısı olsun, uğurlusu ol- ten Hamına da bu müjdeyi ben ve
mn derim efendim ... Başka ne di-
yebilirim ki! ... 

Beybaba kah onların hare
ketlerine bakıp gülerek ve kah içi
ni çeke çeke ba~ını iki yana sallı
yarak kendi kendine söyleniyor • 
du: 

- Eh genç!ik! .... 
Can birdenbire beybabaya bak-

tı. Anlamadığı şeyi soranlara 
mahsus bir halle: 

- Efendim .. diye sordu ..• 
- Hiç ... Şey ... Hem size değil 

kendi kendime ~öyleniyordum. Ila
ııi acaba Erdoğan daha geç kalır 
mı? diye. 

Can birdenbire koltuğundan 
kalkıp beybabaya bakarak. 

- Ben müsaadenizle bir kere 
fakülteye kadar gideyim i~ter•eniz 
eyer sırasını savmış ise derhal alır 
gelirim .... 

-Zahmet olmaz mı size? ... 
- Ne zahmet efendim? 
O dönüp odadan çıkarken Gül. 

ten de arka•ından onu süzüyordu. 
Bu vaziyeti tetkik eden beybaba 
yine göğüs geçirerek ve başını iki 
tarafa vererek söylenmeğe başla
dı: 

- Eeee ... h gençlik ... Tatlı çağ
lar ..... 

* - Vallahi baban bu habeıe ba-
:ı-1:acak. 

- (Gülerek) benim onların gel
melerine bayıldığım gibi.. 

- Neyse, hepsinden evvel ben 
tebrik etmiş oluyorum .. Hatta Ay
tendPn de evvel.. 

(Odaya girerlerken Can. Erdo -
ğanı ileriye yürüterek) 

- tştc oğlunuz! .. dedi. 
Erdoğan, babasının açık kollan

na a•ı!dı. Gı.tt.. :ıyakta durup ı<:r-

reyim .. 
Can, sür'atle dışarı çıktı. 
Baba. oğlunu okşıyarak: • 
- Hele ııükür; nihayet, nihayet 

muvaffak oldun Erdoğan, seni teb
rik ederim oğlum .. 

- Teşekkür ederim baba.. hep 
senin sayende; senin babalığınla.. ı 

- Daha ziyade kendi gayretin • 
le.. zaten biz kuvvetle kanidik .. 
Hatta muvaffakıyetini kutlulamak 
için sürprizler de hazırladtktı. 
Yeni aklına gelmiş gibi Gültene 
baktı Gülu n de onlara baltıyordu. 

- Değil mi Gülten? .. 
- Evet amca!.. 
Oğlunu kucağından kalclınp, 

kendi de kalkarak Gültene doğru 
oğlunu iten anıca bey: 

- Ben de bunadım mı ne? Kız
cağız ayakta kalakalınış .. diye söy
lendi.. Haydi git te yeğeninin elini 
sık ayol. Bu ne saygısızlık bizimki 
canım .. 

Gülten, kendine yaklaşan Doğa
na elini uzatırken: 

- Hayır amcacığım; dedi .. böy
le söylemeyin.. ben size hak ve: i -
yorum. Çünkü Doğam görmeyeli 
bir hayli olmuştur. Ben ise dalına 
yanınızdayım. öyle değil mi Do -
ğan .. 

Doğan, elindeki eli bırakıruya -
rak .. Gül tenin gözlerine baka baka: 

- Y ook.. dedi; öyle söyleme 
Gülten!.. Kim bilir şaşkınlık bir • 

denbire işte.. ba!jka ne olabilir ki? 
Bu esnada Can'la Ayten odadan 

içeri girdiler .. Doğan onlara doğru 
giderek Ayten'in elini sevinçle ve 
saadetle sıkmıya ba!jladı. 

Doğan'dan evvel Ayten, Doğan'm 
elini sıkarak tatlı bir gülliş ve se · 
vinçle : 

(Sonu var) 

Zonguldak ha lkevinin resim sergisinden bir köşe 

Zonguldak, (Hususi) - Zon ·I 
guldak halkevinin ikinci büyük re
sim sergisi, 28 ilk teşrin cuma gü
nü törenle açılmıştır. Hükumet ve 
memleket ileri gelenleri, öğretmen 
ler, mühendisler, resmi ve husuat 
mües.eseler mensupları ile büyük 
bir münevver kitle, açım töreninde 
hazır bulunmuştur. 

Bando tarafından çalınan lstik 
tal mar.şiyle törene başlanmıştır. 

Halkevi başkanı Akın Karauğuz, 
sergi)· 0 iştirak eden sanatkiirları

mızııı halkevi ülküsüne yüksek hiz 
metlerini ~ükranla andıktan sonra, 
vali ve Parti başkanı Halit Aksoy
daıı ui{urlu eliyle sergiyi açmaları
nı rica etmiştir. Akwy, kurdelayı 
kesmiş ve halkevinin bu yeni 'başa
rısını ve sergiyi düzenliyen ressam 
Ali F'arrnn ve ressam Yakııp Pe
çeneği takdir ve tebrik etmiştir. 

Se gi-ie "Güzel sanatlar birliji-i 
resiM ~ube~i" ve •'müstakil re~~anı 
lar ve heykeltraşlar birFği,, san
atkarlariyle akademi profesörle
rinin (108) parça eseri toplanmış 
tır. 

Sergi, büyük bir rağbet ve ala
ka ile kar~ılanmıştır. Her gün sa
lonu dolduran halk, gençlik grup
ları ve okullular gelip Tilrk sanat 
eserlerini zevkle seyretmektedir-

ler. , ı 
Sergide. yiik~ek sanatkarları-

mızdan "Ali Kar•an, Ayetullah 

Mercan, M. Ali Eruz, Sami Yetik, 

Şeref Akdik, Şevket Dağ, Yakup 
Peçenek, Yivon Karsan, Ali Avni 

Çelebi., Ercüm~nt Kalık, Fahri 
Arşunlar, İlhami Demirci, Mah
mut Cüda, Muhtar Aykın, Sırrı Oz 
bay, Talat Emin, Zeki Kocamemi 
ve Ziya Keseroğlu,, nun eserleri 
vardır. 

Geçen yıl yapılan birinci reitim 
sergisinde, e:;erlerden büyük bir 
kı mı sanat sever şahıs ve müesse
seler tarafından satın alınmak su
retiyle ressamlarımızın sanat e· 

mekleri yüksek bir maddi takdir 
tutariyle karşılanmış olduğu gibi 
bu yıl da, değer tanır halk ve mü
esseselerimizin daha üstün maddi 
alakalarını ve teşviklerini esirge
miyeceklerine güvenilmektedir. 

Sergiye konan eserlerden bazı
larının r<?simlerini sunuyoruz. 

Sumar, F,1hri Çize!, Feyhaman Dul 
ran, Güzin F. Duran, H. Vecih Be
rcketoğlu, Hikmet Onat, Hu!asi 

8-::;;;d=·lıi;·k;d;~·;;~k~: 1 

iıe Sabah, Öğle ve Akşam 
Her yemekten sonra muntazaman dişlerinixi fırçalayınıı. 

bmız çalışrrıağa başladı 1 
Bursa (Hu"u'i) - Bayan Fat

ma Süeda isminde genç bir kadın 
avukat ~ehrimizde avukatlığa ı 
başlamıştır. 

Baroda kaydı bulunan bayan 
Fatma Süeda Bursamızın ilk ka-
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·Benim Kedim 
Yazan : ZIYA VEHBi 

İstanbulda kedi pençesine ve Mehmet Selime ....... 

ı.>ünkii sayıdan _devam) ı 
uorüyorsunuz ya .. kedimın ba -

bası, evin küçük, çapkın, fettan ba
yanına tutkun vaziyettedir. Bu hal 
dünyada görülmüş müdür? Birçok 
garibeler gibi ihtimal bu da bir ga
rabettir. Randevusuna derin bir 
kalb titreyişi ve akıl ve mantık du
ruşu ile icabet ederek kapıdan gi -
ren genç, şık bayı büyiik bir telıl.ş 

alır. Çünkü, kedimin babası bütün 
bir şiddet ve hiddetile bayın paça
lanna sanlarak yırtıcı, keskin tır
na.klarile ayaklarını, çoraplannı, 

podösüet iskarpinlerini tırmalamış
tır. 

Fakat zavallı kedi, m.isafirper • 
verlik yapmadığından dolayı mani
kürlü parmaklardan, kendi tırnak
lan gibi keskin ve sivri tırnaklar -
dan güzel bir papara yemekten 

•kurtulamaz. Birkaç tırnak yarası 
ile savuşur. Bir soğukluk .. bir so -
ğukluk çöker ortalığa... Baba ke -
dinin de macerası bu suretle biter. 

••• 
Gelelim benim kedime: Benim 

kedimin hal tercümesi şöyledir: 
Ben kedimi, sokağa bırakılmış, 

terkedilmiş bir halde buldum. Be • 
ğendim, aldım. Yıkadım. Kendim& 
- bu bekiirlık anımda - yol~ yap
tım. Halbuki o, Bayan Nazmiyenin 
kedisi imiş. Bayan Nazmiye bir 
metrestir. Bay Hasanın metresidir. 
Bayan Nazmiye genç, körpe, es -
mer, etine dolgun, cazip, kazip bir 
kadındrtr. Bay Hasan bir deri tüc
carıdır. Karısından gizli bu kadın
la münasebettedir. Hemen üç dört 
sene var lı:i beraber hayat sürmek
te imişler. Karısı: 

- O kaltağı elime geçirirsem 
paramparça edeceğim, diyormuş. 

Bayan metres te zehirden ka -
çarmışça.sına tüccarın bayarundan 

v, 

sakınırnı.ı.ş. tşte benim kediın de 
böyle bir metresin elinden kurtulaD> 
sokağa atılan bir hayvancıktır. S> 
cak bir yaz günü bayan metres:. 

- tile seninle şöyle bir sokağı 
çıkalun. Birkaç saat hava aJa]1ıll
Evde pek bunalıyorum, diye tuttıı· 
nır ... 

Bay tüccar kılıbık olduğu, kafl · 
sından da korktuğu için bu teklifl 
uygun bulmamış. Komşuların sö.l'" 
lcdiğine bakılırsa: 

- Çıkacağız işte .. 
- Çılanıyaca.ğlz işte .. 
Sesleri evden yüksel.meğe ba;ı~· 

mı.ş. Bir kavga, Lir gürültüdür gı· 
diyormuş. . 

Nihayet bayan metres elindelıl 
bavulu ile sokağa: fırladığı gibi cad· 
deyi boylamış. Biraz sonra arka · 
mndan şimdi benim olan minik J<e' 
di. Ve sonra da bay tüccar evin 1<a· 
pısından usulca sıvışmış ve hid ' 
detll, düşünceli, başı yere eğin o!J' 
rak mahalleden uzaklaşmış. So ' 
ka.kta yurdsuz, kimsesiz kalan J<e' 
di acı acı bağırmıya, sarhoş gibi sa· 
ğa, sola ba.şvurmıya başladığı sırıı· 
da, bizim evden görülünce: 

- A .. ne güzel kedi.. 
Demeğe kalmadan yavrucuk bi· 

zim eve alınıvermiş .. 
••• 

Yaramaz kedimiz evlendi üç k3' 

pı aşın ötedeki bir komşu evinde 
ona geçen gün bir bayan bulmuş · 

ar, bir çırpıda hiç bir kanUJIBt 
örfe, adete bağlı olmıyarak - fıı.• 

kat hayvanlar yasa.sına göre. • 
nişanlamışlar, evlendirmişlerdır· 
Ayrı ayn vede oturan bu karı • 
koca sık sık biribirini görme ' . , 
ğe imkiin bulmaktadırlar. .l{e 
dim, artık kuyruğu ile oyna ' 
maktan kurtuldu. Lakin bakalıJ11 
son günlerin kedi - köpek katli&· 
mından kurtulabilecekler mi? 

Bunun için iki ev - daha doğr11' 
su kan - koca arasına sıkı şart!Jll' 
koyduk. Birincisi, kediler sokaıi3 
kat'iyen bırakılmtyacak; ikinci:;!, 
yiizlerine birer maske koyulae11Jc• 
Uçilncüsü, et ycdirilmiyecek, dö~ 
düncü.sil, kan koca yiizlerinde 
maskelerle ancak gündüzleri biri ' 
birlerile başbnşa bırakılacak ... 

Kudurma alametlerine karşı b~ 
usul, biz insanlara da tatbik edili!' 
se artık nasıl olur siz bilirsiniz ... 

ZIYA VEHBi 

Yağlarla parlahlan 
üzümler 

,.. 

İzmir, 7 (Hususi) - Amerikn' 
da Nevyork Türk ofisi şubesi ın~· 
dürlilğünden şehrimiz Türk 0!1: 

müdürlüğüne gelen bir 1.elgraftıı• 
Birleşik Amerika hükilmetiııC9 

madeni yağlarla parlatılan üziiıT1' 
terin Amerikaya ithalinin menO' 
lunduı;'ll bildirilmiştir. 1 

Diğer Amerikalı, ötekine doğ

dın avukatıdır. 
Zonguld;;ık halkevi resim ıergisinden diger bir görnnuş ~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!~~~~!!!'!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!~, 

Bu mühim keyfiyet; bütün iİ' 
züm müstahsillwrine ve ihracat('' 
larıınıza dün tebliğ olunmuştur· 

ru dönerek: 
-.Şu Klav garajın üzerınde o-

turuyordu değil mi? diya aordu. 
Paki geceleyin eve naBıl giriyor? 

- Klav ııda hizmetçisi olduğun 
dan bütün giln ev ile garaj ı.rasın
da gidip geliyordu. İkinci bir a-
11alıtar ted.ırik etmif veya bir pen 
cereyi açık bırakmış olabilir ... 

Bir garsonun gelmesi: milnaka 
.,aya nihı.yet verdi. Aırerikalılar 
dan biri ini N evyo. ktan ~on uşma k 
ıçın çağırılıyorlardı. .Köşedeki 
:r.ıa•aya, diğer bir garso"I. Sir Al
firedin ıslarmadıiı içk .. ~ri koyu
yordu. 

Sir Alfred: 

- Bizim memlek~tlln'n hakkı 
Yar, de<l ". Bu Klav asılacak. İngll
terede cezalandın! .n,yan katil eu
'u yoktur. 

Blen: 

- Her ne hal ise, çaiı~an e.>)a -
<ır da bulunamadı dire ce;ap ver

di. 

- Evet. 60 bin İngiliz lir lıl( 
ancevherat. Güzel ııir servet. , 

Salomon Dene dönerek sordu: 
- Neden bahsediliyor? 

Den'in yerine Blen cevap ver 
dl: 

- Gazetelerde herhalde oku
muşsunuzdur, kııtil ile neticelenen 
bir mücevherat hırııızlı~ından ... 

Sal om on: 

- B"n iki ııydanberi Fransada 
seyahat ediyorum. Fransız ga
zetelerini de pek iyi okuyamadı
itm için bu cinayet hakkında hiç 
bir şey bilmiyor.um. Deme•i üze
rine, Sir Alfred muhavereyi ele 
aldı: 

- Cartvrigt adında karı koca, 
iki Amerikalı yazı geçirmek için 
Oldhom malikanesini tutmuşlar
dı. Nevyorktan, beraberlerinde 
Atlıuri isminde bir de şoför ge
tiriyorlardı. Hakikatte bu şofö
rün hakiki ismi sonradan anlaşıl
dığı veçhile Klav idi. Mm. Cal'\"'rig 
tin kütüphane odasında, bir ka•a 
içinde sakladığı çok mUntehip mü 
vecherleri vardı. Bir nfaan sabahı 
Metrdotel, kasanın önünde bir 
kurşunla katledilmiş bir halde bu 

KATIL ARANIYOR . .. .. .. 
KiM OLDURDU 
YENİ SABAHIN POL/S ROMAN/ • 
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lundu. l\Hice\•herler ortadaıı kay -
bolmuştu. 

- Böyle bir şey kulağıma ça
lındı galiba. Şoför şüpheli bir şa
hıstı değil mi? 

- Evet, hakiki ismi Klav olan 
bu adam Amerikada Sing Sing 
hapi~hanesinde içki kaçakçılığı 
ve bir zabıta memurunun katli suç 
!arından dolayı epey müddet yat;. 
mıştı. 

Blen söze karıştı: 

- Affedersiniz ama Sir Al
fred, iddia makamı, bu kaçakçı
lık meselesinde Klav'ı yalnız kam 
yonu idare etmekle itham ediyor
du. Zabıta memurunu öldüren 
kardeşi Ed Cloan'dır. Ve o da ka-

tiyen adaletin önünde gorünmedi . 
- Ne olursa olsun Klav sahte 

vesikalar kullanmı~tı. 
- Bu da hata. Vesikalar sah

te· değildi. Fakat bir parda haki
ki Atburi'den çalrnmıştı. Klav 
mahkumiyeti sabıkasrnm iş bul
masına mani olduğunu gorunce, 
üçüncü bir şahıstan para ile aldı
ğını söyledi. 

Sir Alfred ısrar ediyordu: 
- Bütün bunlar bir yalan do

labından başka bir şey değildir. 
her ne ise, hikayemize gelelim. 
Klav cinayet saatinde odasında u
yuduğunu söylemekte devam etti. 
Yalnız bir şahit zabıtaya Klav'ı 
gecenin saat ikisinde malikane 

bahçesinin parmaklıkları ön ünd& 
dolaşırken gördüğünü beyan etti. 

. Bundan ba.~ka, cinayette kul
Jamlan tal:ıancanın da malikane
deki küçilk gölün içerisinde kamış 
!ar arasında bulunm88ı Klııv'ın 
mukadderatını tayinde gecikmedi, 
Ve bu tabanca sessizdi. Bundan 
dolayıdır ki gürültü de işitilmemiş 
ti. Eğer yanılmıyorsam sil<i.lıın mar 
kası da Amerikan markası idi. 

Salomon sordu: 
- Peki Klav aleyhindeki de

lillere karşı ne gibi bir müdafaa
da bulundu! 

Blen: 
- Sistemi, her şeyi inkar et

mektir. Hatta Amerikayı terke
delidenberi eline tabanca almadı
ğını beyan ediyor. 

- Tabii olarak böyle söyliye
cektir. Ağzını kapamazsa arka
daşlarının kendisini Yll.\latmwaca
ğını bilir. 

- Dostlarımdan biri Kla.v'ın 
avukatını tanıyor Klav'ın kendi 
sine hiç yardım etmediğinden ııi
kayet etmiş ve suçlu, cinayet gil-

nünden bir hafta evvel Lonudras• 
yaptığı küçük bir seyahat hakkıll' 
da da en ufak bir malilnıat verıııl' 
dl. 

Sir Alfred: ., 
- Her neyse. Bugünlerde, ,.. 

merikada bu neviden işler yaıı~' 
mıyan kimseler A vrupaya ıı-eliyor' 
!ar dedi. Büyük şehirlerde müc•V' 
herat hırsızlığı fazlalaşıyor. J{:ı~ 
ve Biyariçdeki mücevherat hır;;ıı' 
lığını Fransız zabıtası hala halW 
demedi. 

- Hiç olmazsa, İngi!tered' 
hırsız yakayı ele verdi. 

Sir Alfred göğsünü kabarttı 
ve: 

- Aziz dostum, İngiltere, J.V' 
ı·upa değildir, :iedi. Scoland Yıırd 
işe karışınca her şey yerli yerili' 
girer. 

- Fakat mücevherlere ge!W 
ce .... 

- Aldırmayın onlar da yal<!~ 
da bulunacaktır. Şimdilik cina:V~ 
mahkemesine sevkedi!en K!av iı' 
lüme mahküm edildi. Vaziyet ıııı 
merlı:ezdedir. 

(Sonu var) 
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Encümeni ere seçil en l!--G-üz-e~-~-:~-e:--1:~. :-=-ab---;ak;--a-'
1 

• • }erı• Beyoilu Halkevinden: mebusların 
Dahiliye Encümeni: ) 
Reis: Cemil Uybadın (Tekirdağ}, 

.Reis vekli: Faik öztrak (Tekir
dağ), Mazbata muharriri: Şükrü 
Ya§ın (Çanakkale), Katip: Hürrem 
Ergun (Tokat), azalar: Esat Uras 
(Amasya), Rasih Kaplan (Antal -
Ya), Hait Onaran (Burdur), Fatin 
Güvendiren (Bursa), Hilmi Erge -
neli (Çana:kJcaJe), Abf Tüzün (Ço
tuın), İsmail Kemal Alpaaag (Ço -
rum), General Zeki Soydemir (Er 
ıuruın), Nakiye Elgün (Erzurum), 
~Ukrü Ali ögel (lstanbul), Esat 
Özoğuz (Kars), Mehmet Somer 
<Kütahya), Emrullah Barkan (Ma
latya), Edip Ergin (Mardin), Meh
met Ali Yürüker (Samsun), Züh -
tU Durukan <Samsun), Mithat 
Şükrü Belda (Sivas), Sabiha Gör -
key (Sivas), Vasfi Raşit Sevig {Si
"as), Galip Pekel (Tokat), Behçet 
Günay (Urfa). Muhiddin Dinçsoy 
(Urfa), Halil Tilrkmen (Zongul -
dak), Rifat Vardar (Zonguldak). 

Divanı 'Muhasebat Encümeni: 
Reis: Faruk Soylu (Niğde), 

lrlaıbata muharriri: Mithat Aydın 
<Trabzon) azalar: İbrahim Necmi 
l>i!man (Burdur), Ahmet Cevat 
Enıre (Çanakkale), Nabi Rıza Yıl
dırını (Çorum), Haydar Rüştü 
Öktem (Denizli), Nafiz Dumlu (Er
ıuruın), General Refet Bele (is -
tanbuı), Hamdi Gürsoy (İstanbul), 
~a.srullah Ergin (İstanbul), 1bra -
hirn Grantay (Kastamonu), Nuri 
'I'anıaç (Ka!tamonu), Ferruh Güp
ıtip (Kayseri), Hazmı Zörekçi 
<Rırşclıir), Mustafa Halit Üner 
IRonya), Mehmet Erten (Maraş), 
liihni Çonık (Mardin). Hüsnü Ki
~~ı (Muğla), Ahmet lhsan Tok -
toı (Ordu). 

Gönıriik \'e inhisarlar Encümeni: 
Reis: tsınet Eker (Çorum). 

llaıbata muharriri: Sadettin Kiraz 
( 1stanbul), Katip: Sabiha Gökçül 
(Ralıke iı·), azalar: Nafiz Aktın 
..\nıas~·a) Dr. Mazhar Germl!n (Ay 
dın), Dr. Emin Cemal Sudn {Bolu), 
1
Btamat özdamar ('Eskişehir), Ali 
Dikınen (Kocaeli), Bediz Morova 
<Konya), ömer Dinç (Kütahya), 
.\h<ıürrezak Şatana (Mardin), Dr. 
liUseyin Avni Ercan (Muğla), Naki 
Yücekök {Muş), Mehmet Güneş -
doğdu (Samsun). HulOsi Oruco<t"lu 
(Sinop), Daniş Eyüboğlu (Trab -
Zon), Ekrem Pekel (Yozg:ıt). 

hariciye Enclime.ni: 

Reis: Hasan Saka (Trabzon), 
ldaıbata muharriri: Necmeddin 
Sadak {Sivas), Katip: Şerif llden 
<Rastanıonu), azalar: Falih Rıfkı 
~Antaıya), Cevad Abbas Gürer 
'Bolu), Hasan Cemil Çaınbel (Bo -

~u) • Dr. t. Tali öngören {Diyarba -
ır) • Zeki Mcs'ud Alsan (Diyarba

kır). Fazıl Ahmet Aykaç (Elazığ) , 
General Pertev Demirhan (Erzu -
~~) • Salalı Cimcoz (İstanbul), 

alı} Menteşe (izmir), General 
~~hiddin Akyiiz (Kars), tbrnhiın 
G~·reyYa Yiğit (Kocaeli), Muzaffer 

0 ker (Konya), Hikmet Bayur 
i:A-ranisa), Kamil trdelp (Niğde), 
'?'l~hya Kemal Bay:ıtlı (Tekirdağ), 

a.zun Poroy {Tokat). 

lktısad Eı2cümenl: 
lr Reis: Rahmi Köken (İzmir), 

azbata muharriri: tsmail Sabun
~u .<Cireson), Katip: Dr. Rasim 
~rıd Talay (Niğde), 3.zalar: Bcrç 
(l\rker (Afyon K.), 1zzet Akosman 

fyon R.), Ahmet Ulus (Anka -
ta) N . 
l) ' azmı Topçuoğlu (Aydın), 
lJ.r. lıustafa Bengisu (Çanakkale), 
~san ~avid (Çonıh), Mecdi Boy
hir) <Ecıırne), Emin Sazak (Esk:işe-

g'· ~kir Kalel (Gaziantep). 
titttpane Encümeni: 

bu lıeia: Halil Etem Eldem ( tstan
A l), balar-: Dr. General B. Ömer 
te~ (Bilecik}, Dr. Mustafa Can
la+.... (Çonun), Mihri Pektq (Ma-

".ra), 

&laart1 :Enctbnea1: 

Al~: Fuad Kaprmu (Kars), 
(~bata Dluhanirt: Haydar Çcrt.el 
('rr Yon K.), Ki.tip: Seniha Hıza! 
Jı:~b(~)' azaJar: İzzet Ulvi Ay. 
ka.ta) ! 0 n K.), Akagündüz (An
TnaU ' Türkan örs (Antalya), ıs _ 
Teytf~ Uzunça.rşıl.ı (Balıkesir), 
191)[ (~e (Diyarbakır) Hikmet 
(Gireso can), Hakkı Tank Us 

D), Sadri Maksucli Arsal 

ısım 1-938-!>39 yılı konferans seri-

.(Giresun), Talat Onay (Giresun), 
Dr. Neş'et Ömer lrdelp (İstanbul), 
Hasan Ali Yücel (İzmir), Ressam 
Şevket Dağ (Konya), Ali Canip 
Yöntem (Ordu), Sellin Sırrı Ter -
can (Ordu), Halil Nihat Boztepe 
(Trabzon), Hamdi Olkümen (Trab
zon), Refet ülgen (Urfa). 

Mali\'e l<~ncümeni: 
Reis-1hsan 'fay (Beyazıd), Maz

bata muharriri: Emin Draman 
(Yozgat), azalar: Galip Kahraman 
(Bursa). llyas Sami Muş (Çoruh), 1 
Huriye öniz (Diyarbakır), Zülfi 1 
Tiğrcl (Diyarbakır), Ali Ş:vkel l' 
öndersev (Gümüshane), Emın 1-
nankur (lçel), Atıf Bayındır (İs· i 

tanbul), Kamil Dursun (İzmir), , 

Kazım Gürel (Konya), l\Iahmutj 
Nedim Zabcı ll\lnlatya), Tahir 
Hitit (Mani a), Osman Dinçer 
(Mardin). Esm!! Nayman (Sey
han), İbrahim An•as (\"an). Ne
cati Güneri (Z'lnguldak). 

Meclis hesaplannı tetkik }1ncü -
meni: 

Reis Hakkı Ungan (Van), maz
bata muharriri: Mazhar Müfit 
Kansu (Denizli), Katip: Rifat A -

1 raz (Ankara), azalar: lbrahim Me
te (Seyhan), Şakir 'Kınacı (Anka · 
ra), Melımet Emir (Balıkesir), Zi
ya ~en (Çankırı), Ziya (Kara -
mursal (İstanbul), Mustafa Ulu -
san (Konya), Hakkı Kılıçoğlu 

(Muş). 

'Milli Müdafaa J<~ııciımeni: 
Reis: General K. Sevüktekin 

(Diyarbakır), .Mazbata muharriri: 
Şükrü Koçak (Erzurum), Katip: 
Ruşen Barkın {Samsun), azalar: 
Cemal Esener (Balıkesir) , Hacim 
Çarıklı (Balıkesir), 1brahim Çolak 
(Bilecik), Salih Bozok (Bilecik), 
Asir Us (Çoruh), Aziz Akyürek 
(Erzurum), Ali Kılıç <Gaziantep), 
Hasan Fehmi Ataç (Gümüşane), 

Dr Tuğ Amiral H. Şinasi Erel t1s -
tanbul), Husrev Kızıldoğan (Kars) 
Liitfi Müfid özdeş (Kırşehir), GI. 
Osman lfopta.gcl {Malatya), Ka · 
zım Nami Duru (:Manisa), Hasan 
Reşit Tankut Maraş), Cevdet Ke -
r·m lnccdnyı (E:nop) Rahmi Apak 
(Tekirdağ), Hüsnü Konay (To -
kat), GI. Ahmet Ynzgan (Urfa), 
Celal Arat (Yozgatı. 

Nafıa l~ncümcni: 

Reis: Aziz Sami Jlter (Erzincan) 
Mazbata muharriri: Ahmet Hilmi 
Kalaç CKayscr:i). Katip: Osman 
Erçin CM:anisa), azalar: Cemal 
Akçın (Afyon K.), Mebrure Gü -
nenç {Afyon K), E'.]ref Demirel 
(Ankara), Fuad Ziya Çiyiltepc (E

lazığ), Ahmet Özdcmir -Eskişehir 
Osman Işın (Eskişehir), Fikri Mu
lu (!çel) Hakkı Saydam (lçel), Sa
dettin Epikmen (İzmir), Hüsnü 
özdamar ( 1sparta) , Baha öngören 
(Kars), Sami Erkman (l{astamo
nu), Veled tzbudak (Kastamonu), 
Vasıf Çınay (Malatya), Halid Mcn
gi (Niğde), Dr. Asım Sin~l <Sam -
sun), GI. Sıtkı Üke (Tokat). 

Sıhhat ve içtimai l\lml\'cnet En
cümeni: 

Reis: Ahmet Fikri Tuzer (Erzu
rum), Mazbata muharriri Dr. Re
fik Güran (Bursa), Katip: Dr. 
Fatma Memik (Edime), azalar: 
Dr. Taptas (Ankara), Dr. Hasan 
Vasıf Somyürek (Balıkesir), Dr. 

sinde gösterildiği üzere, bu yıl 

için evimizin, gençler arasıııda te.r 
tip eylediği 10 miisabakarlan bı

rincisi 13-11-938 pazar günü saat 
14,SO da Bcyoğluııda lstiklill ca~ 
desinde Nurziya sok, ğında ı1artı 
binasında yapılac:ı.ktır. 

M:iisabaknmn mevzuu; 1~tiklfıll 
marşıııı şiir olnrnk iyi ve guzel o:ı 
kumak, marş olarak usulüne te\'fı 
kan öylemektir. 

:Mlisabakaya yirmi yaı;:ına ka
dar (yirmi yaş <lnhil) her genç j,;. 

tirak edebilir. 

Fatih Halkevinin güzel 
bir teşebbüsü 

Fatih Halkevinden: 
1 - Evimizde kadınlarn mah

su. biçki, diki~. nakış \ 'f! beyaz iş 
de.r.sleri He erkek ve kadınl:.r için 
lceman, piyano, solfej ve koro der,; 
]eri açılmıştır. 

2 - Evimizde bir fanfar teş
kil edHecektir. Bu grupta yer al -
mak ve derslere yazılmak i~tiyen

lerin 3 adet fotoğraf ve nüfus hii
' h·et varakalariyle her gün ~mat 
] Ô dan 21 e k'lclm· evimiz direktörJ 
lüğüne mlira<•aatları. 

---o---

SPOR 
..................... 

(Baştarafı 4 cıl ıwyıacl<r) 

dafii, Minelli, Portckizhler in. ta
kımlarında bir oyuncuyu değiştir
miı; olduklarını görerek, ı akip ta
rnfm bu harekPtini Fransız hake -
mi Kapdövil nezdinde pı·otP to et
miştir. Bunun uzeriıı<' hnkenı, o
yuncuyu sahadı:ıı çıkarını.:;-tı~-. ~s- j 
ki oyuncu tekrar sahaya gC'lıncı) ı' 
kndar Portekiz'ilcr 10 kişi ile o.r-1 
namak mecbul'ivctinde ı .. t1mışlnr 
dır. Bu vaziyelll!ıı iı'~tifatlt• etme,..i
ni bilen İsviçreliler ağır b.ı<>mışlar 
ve bu esnada g-ılibiyl't sayıo:ını te
min etmişlerdir. 

İkinci icra memurluğundan: 
Bir borçtan clola~·ı haciz allın

cla olup paraya çevrilme~iııe karar 
vc>rilen bir maruken kmıa}lC rKi 
koltuk ve bir ma!Sanın li-ll-!>38 
cuma gtinü sant on bird<'n on iki 
ye kad.ır yeni meyvahalde 5 No. 
ltı diikkfın öniiııclc .açık arttırma 

sı 18-11-9:18 cuma günü arni ma
halde \'e tayin Pdilen snatt~ ifa e-, 
dilecektir. isteklilerin mahallin - ı 
<le hazır bulunacak memuruna mü 
rac:ıatları ilfın o]unur. 

Hüsameddin Kural (Deyazıt), Fa- ---.... ----~~~~..-'1:11! 
zıl Nazmi örkün (Çanlnn), Hatice Ytınu.. Nadi (Muğla), Ali Münif l 
özgener {Çankırı), Dr. Hamdi Ycgena (Seyhan), Mehmet Emin 
Bcrkma (Denizli), Dr. Mehmet Ali Yurdakul (Urfa). 
Ağakay (Gaziantep), Salih Turgay Ziraat J.<;nclime.ni: 
(Kayseri), Dr. Osman Şevki Ulu - Reis: Faik Kaltakkıran (Edir -
dağ (Konya), Dr. Şakir Ahmet E- ne), Mazbata muharıiri: Yaşar ö
d.iz (Kütahya), Dr. Hilmi Oytaç zey (Manisa), Katip 1smail Hakkı 
(Malatya), Dr. Rıza Levent (Mar- Uımay (Bolu), azafa.r: Satı Çırpan 
din), Ahmet Vefik Uluçay (Niğ - (Ankara), Mü§fik Ayaşlı (Ankara) 
de), Dr. Abra.vaya (Niğde), Dr. Nuri Göktepe (Aydın), Rahmi Sel
Ziya Naki Yaltınm (Ordu), Hüsa- çuk (Balıkesir), Mit.at Dağdemir 
mettin Okan (Sinop). (Bolu), Şükıi.i GUrez (Bolu), Şeki-

TeşkDitı F.sasJye EncUmeal: be İnsel (Bursa), Ali Rıza özenç 
Reis: Şemsettin GUnaltay (Si - (Çorum), Emin Aslan Tokat (De

va.s), Mazbata muharriri: Kenan nizli), Yusuf Bqkaya (Denizli), 
Oı·er (.Mania&), Katip: Resai Eri~ Sıtkı Şerif Eken (Kastamonu). 
ken (Tokat), Azalar: Tahsin San Zühtü Akın (Kırklareli), Ali Rıza 
(Aydın), Fuad Bulca (Çoruh), Yu- Esen (Kır§ehir), Cemal Tekin 
euf Ziya özer (Eskişehir), Hilse - (Konya), Mustafa Eken Konya). 
yin Rahmi GUrpınar (KUtahya), Ki.ni Karaosman (Manisa), Nuri 
Dr. Refik Aslan (Kastamonu), Dr. Ural (Maraş), Damar Arıkoğlu 
Fuad Umay (KırkJareli), General (Seyhan), ömer Diker (Seyhan), 
Ali Fuad Cebcsoy (Konya), Muhlis Tevfik Tannan (Seyhan), İsmail 
Erkmen (Kütahya), Recep Peker Mehmet Uğur (Sivas), Ömer Evci 
(KUtahya}, İsmet !nönii (Malatya] (Yozgat). 

ŞATIŞ İLANI 
lstanbuı dördüncü icra Memurluğundan: 
Ay~e Belkis tarafından Vakıf paralar idaresinden 23914 ikraz 

numara;ile borç alınan paraya mukabil birinci de""ecede ipotek gö~
terilmiş olup borcun ödenmemesinden dolayı satılmasına karar verı

len ve tamamına ehlivukuf tarafından 15!>40 lira kıymet tai\.dir edil

mig olan eski tapu kaydıııa ~öre uzun Çarşıda Bczzazı cedit mahalle

sinfn Şeftali .sokağmda eski 5 ve 5 mükerrer yeni kayıda göre Süley

ma11iyc mahaUesinin Şahende sokağında 103 pafta 462 ada rn parsel 

No. 1ı bir taı·afı ı ve 2 ve bir tarafı 6 ile 18 ve arkası 4 ve 5 parsel No. 

Jı mahaller öııli Şahende oknğıile çevrili kargir deno eJyevm imala~ 

hane olarak kullanılan gayrimenkulün evsaf ve rne anası aşatrıda yazı
lıdır: 

Halen lG • ~o. lı olan gayrimenkul beton arme bir binadır. Zemin 

kat: Zemini çJmento salon halinde olup birinci kata merdiveni ~·oktur. 

Birinci kat: J{°pza ~alon halindedir. İkinci kat: Ayni vaziyette olup i

ki helaya muşte:nildir. mektrik ve su tcsisatJ \·ardır. Binanın zemin 

katwcla demir çift kanatlı ı.ıir kapı olup pence>·Pleri clmııir parı;ıaklık

dr. }kinci kat lH"ıcereleri demir ç,erçevelidir • , 

1\Ic~nhası: 198 metre murabbaıdır. 

Yukarda hudut \'C evl'ıtfı me ahası yazııı gnyri menkulun tamamı 
açık antırmaya konmu~tur. 

ı - İşbu gavrimenkulün arttırma. nrtnamesi 12 - 11 - f•38 tarihin

den itibaren ~~4 ı 353 No. ile Tutanbul d<irdiincü icra daire inin muay

yen ıııımarn~ınd:ı lıerkc..,in görcbilme:ri için açıktır. İlanda yazılı olan

laı·clan fazln malüm:ı.t almak istiyenler işbu şartnameye ve 934 /1453 

clo.::.ya numarasıJe mc:murıyctimize müracaat etınel>clir. 1 
2 - Arttırmaya i:;;tirak için yukarda y:ızılı kıymetin yüzde 7 .6 nis 

betiııde pı>y 'eyn milli bir bankanın teminat mektubu teYdi ediJe-
cektfr. (Madde 121) . 

~ - ı potc•k ırnhitıi alaı!nldılarla diğer .a l:tkarlarların ve irtifak 

hakkı ahiplr·rnıin gayr; menkul uzl'rinclc-ki haklarını huc;uc:ile faiz 

\e ma..,rafrı tlair olan idd'alarmı i~bu ilan tarihinden itibaren yirm~ 

gün içinde e\ rakı ınti><b.itc:lnile b;rlikte memuriyetimize bildirmelcrı 

ic.ıb<'dcr. 

Ak i halde Jınkları tapıı c;ic'ili ile ·ahit ulmuclık('a atı. bedcJinin 

paylnı;nrn c:ınclan hariç kalırlar. 

4 - Gö.sterileıı günde arttırmap i~'·rak cdcıılt.·r arttırma şartna

me.,ini okumu~ v.: lıizumlu malum~t almı: \"{' lnmları tanıa.,1en kabui 
etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5 - Gayri menkul 12. 12 - 933 tnrihiııclf' paznrte'li giınu s;,at 14 

llen 16 rn kadar İstaıılml dordüncü icra mt mlll'lufrtında Uç defa bağı

ııldıkl:ııı ~oııra 1'11 çok artlır.ına ihale Pdilir. Aıır.nk nl'ttırma lıedPli mu

hammen kıymetin yliz<le 75 ini buimaz nya :ılış i tiyC'nin alac~ğma j 
rüçhanı olan diğer alacaklılar bulunup ta b el 1 IJUıll ırın hu gayrı men 

kul ile temin cclılıniş olac.ıhl~rınu.mecmuund.ın f.171 .ra c:ıkınaz a en 

çok arttır::ı!ıın tanhhüdu baki k lmak üzeı·e arttınna on u s ~iin da

ha tC'mdit edilerek 27-12-,38 tarihfode salı gü•1ü snrıt 14 de:ı 16 ya b

dar lstanhul dördüncü icra rnemurlu ğu oqasmda n • ~·m:ı. Ledelı satı~ 
istiymıiıı :ılacağına riiçh:ını olan diğer .ala{'akhl:ırın bu gayri menkul 

ile temin edilmiş alacakları mecınuuııdmı fazla~ !1 ·ıkmak ı:: rtiylc en 

çok arttı.rnııa ihale edilir. Dö.vlc bir Lede] elde ec1 lnıtz e ill.ıle yapıl

maz ve atış tnlclıi chi·er. 

G - Gıı) ri menkul knn<lisine füale olunan lc"m e derhal veya ve

rilPıı mühlet içinde patayı verme: ·c ihale lrnr rı fl holmrnrak kendi -

sinden evvel en yük~ek teklifte bu!unan kiın"(' arz ·t:m:\ oldufru bedel· 

le almağa razı olur!'la oın, razı olmaz veya bulıınmaz~a lıeıncn on be 

gün müddetle arttırmay.L çık~rılıp en çok ar !ıran,, :h. c cdj[r. tki iha

le· arasmdakj fark , e geçen günler ·cinclr- yı..i·,de 5 nen he ap olunacak 

faiz ve diğer zararlar ayrıc.a bJkm hacet 

ce alıcıdan tahsil olunur. (l\Jadd 1.,3) 

kaimak"'ıztn memuriyct·miz-

7 _ Alıcı arttırma bedeH hari ·nd :ı•rak y:ılnız tapu ferağ har-

cını yirmi senelik vakıf taviz bcd~lmı ve il.nı karar pu1Inrıııı vermiye 

rıecburdur. 

Müterakim vcrgil<'r, tenvir l Uı.n f. t "" dtllfıliyc resminden 
müt •vellit belediye rusumu ve müt l"lk"r.ı v··kıf ic~re i alıcıya aid ol
mayıı> arttırma b 'il im i ı 

İşbu gnyri mcııkul yukarda gö 

icra mt murhıgu oda rnda .' u i 

ad" ki mod('l c 
- ~:3$ ta i ıinc nıti a rf p z:ı 

günU Eyup i k~·l i c dd .. : 
4-G numaralı dtikk~mda nat 
dan 17 e kud r satılae. k r. O 
gün muhnmnıenin )' üzdc 75 in> buJ 
mazsa ıltinci aı ttırması lô-11-!>38 
tarihine müsndif cuma gı.inü ayni 
muhal ve saatte icra olunarnk en 

• · rihte Ltanbul dördüncıl 

t · n arttlrnı:ı şnrtnamesi 

(8n40) 

çok arttırana ihale edilecektir. · silrn._. ur "nın kendi in~ resmen 
Taliplcrın yüzde 7,5 pey ak sile te!:>lı !lnt 1 p t.m kte ıse de sıfa
saiış gunü ve at erinde mahnl- tun kend· ince m !Om .olmak ~e 
linde hazır bu ıınncak memuruna hattA bu sıfatımla te'll!!.11 eylP.dı -
müracaatJan itan olunur. ğim ş"rket namına bana ihtarname 

----- teb1iğ etmiş bulunmak itibarile bu 
- Fatih sulh 3 üncü hukuk ha- yoldaki cevabı teallül ve sui niyc4 

kimliiiuden: izh nndan ibaret olmakla beraber 
Fikret Kırc. nın karısı Müzey- vekaletnamenin ımıeti musadda

yeıı aleyhine açtığı sulh teşebbu ü kası Beyoğlu 4 tincü Noter1iğinde 
davasının muhakeme"'inde dnva o me,·cut ve 7 - 11 _ 938 tarih ve 
lunann ikamet,,.uhının mcct> llliyc- 15464 ~o. sı tahtında mukayyet o
ti hasebHc ilanen cbligat ·c •una lup tetkik için müracaatı takdir'n
karar veri1a·~ nrlen G-12- ~8 .. at de kcnd•sine ibraz edilmesi mez -
10 da mn lıkc y(>. re med · kur noterljkten rica edilmiş oldu-
dirde gıyabıncb ka~ar \. r'I - · ğunu ve binaenalPylı mf' .. klir No -
t:ebliğ makamına kaim olmak üze! ..... ~aircsinde tetk.kine amade bu 
re ilan olmmr. 1 lunduğuııu ıhb:ır ve evvelce k-ndi 

Sayfaz ' 

Emsali eraıında en güzel ve şık 

Mobilyalar satan 

(ESki HAYDEN) Yeni 

BAK[R Mağazaları 
Ziyaret ediniz. SALON. YEMEK 
ve YATAK ODASI takımlarının 
zengin çeşitleri he

0

r yerden eyi 
~rtlar ve ucuz fiatlarlıı bulursunuz 

~OlAt l 

---.::;-.:;;-u11g ccuııen ıkıprotestô mim 
derecatını t.ekiden ve te.kraren: 

ı - Lilsyen Juberi azil ve ken 
<tisinin şirketimiz namına vermiş 
olduğu bütıin vekaletnameleri ip
tal ettiğimizi ·e esasen mahdut ve 
mukayyet olan işbu selihiye!.IE>ri
nin 8 - 7 - 938 tarihinde lli~m 
bu1muş olduğunnu ve temdit ''e 
tecdit edilmediğini ve edilmiye..:e
ğini tekrar beyan eylediılimi mti -
şir işbu ihtarna.nenin bir suretinin 
mumaileyh Lfisyen Jubt-.re tebli~i
ni ve !birer s•ır~tinin üçüncü şahıs
lann ve mumnileyıh Jubex tarafın
dan tevkil edilmiş olan avukath
rm keyfiyete ittil5.ını ve nıucib'n
ce hareket ve muamele ifa etmelc 
rini temin için Cumhuriyet ve Yeni 
Sabah ve .Jurnal Doryan gazetele· 
riyle iUlnmı rica ederim. 

Ayaspatada Parkotelinde rn11• 
kiın Maurice Norm:•r 



11 .. ,.r. : ı 
• 

Emek Sandaıya fabrikasının yuvası ve 
san'atkar Türk işçileri bir arada 

ADRES : l•tanbul Rıza p&f& yokuıu Uzueçarııbaıı Hnaacı 
sokak N. 37 Telefon : 20016 

A.DEMi iKTiDAR 
ve Bel Gevsekli2'ine karsı 

• 
Tabletleri, Her eczanede arayınız 

(Posta kutusu 1255 Honnobin) Galata, lstanbul 

Nafıa Vekaletinden : 
9 - 12 - 938 cum a günü saat 15 de Ankarada Nafıa Vekaleti bi

nasında malzeme müdürlüğü odasında toplanan malzeme eksiltme 
komisyonunca gümrüklü Avrupa malı için ceman 7630 lira muham
men bedelli 50 ton telgraf teli ile 200 kilo bağ telinin kapo lı zarf usu

li ile ehiltmesi yapılacaktır. (Yerli malı için de teklifte bulunabilir
ler) muvakkat teminatı 564,75 liradır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı Ankarada Nafıa Vekaleti mal
zeme müdürlüğünden parasız olarak alınabilir. isteklilerin teklif , 
mektuplarını muvakkat teminat ve şartname,inde yazılı vesikalar-
la birlikte aynı gün saat 14 e kadar komisyona vermeleri lazımdır. 

(7819) 

YENISABAH 

H • 
1 LK 

Daima kanunlarına sadıktı r. 
Yarratan kuvvet, her insana sıhhat ve saadet 

yaşamak hakkını · vermiştit. Her türlü suiistimal ve 
kanunlarına aykırı hareketin cezası ö'.ümdür. 

Yuddaş 1 Her zaman kendi kendinin doktoru 
uzviyetini gözden geçir ve gördüğün en ufak bir ariza üze 
rinde derhal faaliyete geç. Kendinde düşkünlük, halsizlik, 
iştahsızlık, kansızlık. kuvvetsizlik, tembellik, korkaklık mı 
hissediyorsun? Bunlar uzviyetin imdıad işaretidir. Çabuk 
y~pş ve b:ıvat eksir; nı,. .. 

9 TEŞRINIS'ANI 19311 

Tercih edilmesindeki sebeb-

• 
Bütün ağrılara, has- · 

talık başlangıçlarına 

karşı tesiri yüzde yüz • 

olan ve hiç zararsız 

en kuvvetli müsek -
kindir. 

' 

Kan, kuvvet, ve iştiha Şurubu 1 ~-
lçmiye başla, FOSF ARSOL tababetin eııasını teşkil eden 
büttiıı dokl11rlar larafindan takdir edilen en mıihim ilaç
ların gayet fenni bir surette teşrikinden yapılmış emsalsiz 

Ri iN----.. 
bir kudret şurubndur. 

Kanı tareler Ye çoğaltır, iştihayı açar, hafıza ve zekayı 
yükseltir. Sinirleri, adaleleri sağlamlaştırır. Azim ve faali
yeti yükseltir. Ve bütün kudretleri uzviyette toplıyarak 
ömrü tabiiyi bütün neşelerle geçirir. FOSF ARSOL g neş 
gibidir. Girdiği yere sağlık, dinçlik ve ııençlik saçar, her 
eczanede bulunur. 

Münhal cihet 

Fatih camii ikinci imamlığı 30 T. Sani 938 çarşamba saat 14 de 

Fatih camii ikinci imamlığı için müsabaka icra edileceğinden talip 

olanların yukarda yazı:ı günlerde saat 14 e Çemberlitaşta Ist.rnbul 
Vakıflar Başmüılürlüğü binasında müteşekkil encümene müracaatla-
rı. (8233) 

Nezle, .soğuk alguılığı, grip rahatsızlıklarında baş, diş maf· 
sal, romatizma, isap ve adale ağrılarında icabında günde 
3 kate a!ınabilir. İsmine dikkat, taklitlerinden sakınınız ve 
Gripin yerine başka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz. 

• . . . ~~'r. j ..... ~-::~~ 

Bayanlara mahsus elmaslı ve pırlantalı SİNGER saatleri in 
yeni modelleri gelmiştir. Fiatları 75 lira ile 500 liradır. 

EMSALLERİ GIBİ ON BEŞ SENE GARANTİDiR 
Taşradaki muhterem müşterilerimize arzu el tikleri 

takdirde yeni katalok günderilir. 
SİNGER SAAT MAGAZASI - İstanbul Eminönü. Tel : 21 964 

,__Her Gönülde Bir Arslan Yattığı Gibi ... -
Her Piyango Biletinin İçinde de Meçhul Bir Tali Yaslanup 
Yatmaktadır. 

================-====================--
- İSTANBUL BELEDİYESİNDEN: m- Gö z Hekimi-

Be1ectiy~ce Pski senelerde istimlak edilerek bilfiıl yola katılmış \"e-ı •• •• 

Biletinizi İş Bank~sı Karşısında 15 No. lü ••... Dr. Hafız Cemal····· 
ya el konmuş yerlerden 1500 liraya kadar alacakları olanlara tediyat Of 

1 
Şukru Ertan 

yapılacağmdan alacaklıların tarihiden itibaren 15 gün zarfında mü- Cağaloğlu Nuruosmaniyc cad. No. 
racaat etmeleri ilıin olunur. (B.) (SZ~ll) 5 llr. Osman )erafett in apartmanı 

Öksürenlere ve KAYRA 
göğcs nezlelerine 

, 

/, 
/ 

HAKKI E K REM 

• • Lokmanhekim • 

Dahiliye Mütehassısı 
Divanyolu 104 

l'tluayene saatleri pazar hariç 
her gün 2.5 - 6 Salı, cumarte

si 9.5 - 12 fukaraya 
T. 22398 * 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Fatih sulh 3 üncü hukuk ha -

kimliğinden: 

Mahkememizce terekesine va
ziyet edilen Fatih Hacı Uveys ma 
hallesinin Ziililii çeşme sokağında 

5 numaralı evde ölen Şerifenin mu 
tasarrıfe olduğu mezkur mahalle 
ve sokağında eski 13 M. veni 63 
sayılı arsa ile Roğaziçinde Büyük 
derede eski fıst ı k yeni Uzunfıstık 

sokağında eski 22 yeni 27 sayılı 

ahşap hane mahkememiz tarafın 

dan açık arttırma suretile satı la

caktır. Arsanın kıymeti muham . 
minesi 588 liradır ve haşep hane
nin kıymeti mu hamminesi olan 
665 liradır. Açık arttırma 

• 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 
I - İdaremizin Nakli)'at ~ubesi için ~artnamesi mucibince ~·aptırı 

lacağı ilan edilen açık güverteli, armalı ve tam teçhizatlı 1 adet çek · 
tirme "tekne,. için 11 - X - 938 tarihinde elde edilen fiat lfıyık hacld•' 
görü lmediğinden 10 giin müddetle açık eksiltm.eye konmuştur. 

II - Muhammen bedeli (4500) lira ve muvakkat teminatı 
(337.50) liradır. 

III - Eksiltme 19 - XI - 938 tarihine rastlıyan cumartesi giinıi 
saat 11 de Kabata~ta Levazım ve Miibayaat şubesindeki Alını Komis· 
yonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen ~ll bedeıt 
alınabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte ~; 7.5 
güvenme paralariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri 
ilan olunur. (82-16) 

Cinsi Miktarı * Muhammen B. 
Beheri tutarı 

ı.;. K. S. L. K. 

36.-

o/o 15 teminatı Eksiltmenin 
Li Kr. Şekli saati 

5.40 Pazarlık 14 Bileği taşı 96 adet 
Tütün tozu 100 ton 15-12-938 perşembe günü saat 10 bedeli 550 

da mahkemede icra olunacaktır. Ambalaj mas. 700.- 187.50 Açık 14.15 

Ve kıymeti muhammineleri bulun- '1250.-
duğu takdirde taliplerine ihale 0 _ Iskarta ip 1958 kilo -.19.12.5 374.46 56.16 ,, 14.30 
Junacaktır. Yevm ve vakti mez _ 1 - Paşabalıçe fabrikasında esVi cam fabrikası enkazından baki 

ko d b ye 50 santim kutrunda ve bir santim kalınlığında 56 adet bıleği ta•,ı, İz-r e ütün mirasçıların kanuni 
mir tütün fabrikasında mayıs 939 nihayetine kadar toplanacak 100 

mümessilleri ve saire aliıkadarla- ton tütün tozu ve Üsküdar depolar grubunda mevcut 1958 kilo ıskarta 
rın hazır bulunmaları için işbu i- ip hizalarında yazılı usullerle satılacaktır. 
ilin tebliğ makamına kaim olacak- II - Muhammen bedelleriyle % 15 teminatları hizalarında göste 
tır. Talip olanlar kıymeti muham- rilmiştir. 

minenin yüzde yedi buçuğu nisbe- IH - Arttırma 28 - XI - 938 hrihine rastlayan pazartesi günü hi 
tinde pey akçesi depo edecekler _ zalarında yazılı saatlerde Kabata~ta levazım ve mlibaraat şubesinde· 

ki müteşekkil komisyonda yapılacaktır. dir. Gayrimenkul üzerinde gayri 
IV Bileğitaşı numuneleri PaRabahce Fabrikasında 

müseccel ayni bir hak iddia eden- 1145 813 · · · + =1958 kilo ip nümunesi üs~üdar depilor gurubund:ı · görii· 
!er yirmi gün zarfında müracaat lebilir. 

ve tesçil ettirmezlerse paranın pay V - İsteklilerin arttırma için tayin edilen gün ve' ~aatlerde % 
!aşmasından hariç bırakılacaklar- 16 teminat parafariyle bırlikte yukarda adı geçen komisyona ['elmc· 
dır. İhale bedeli peşin alınacaktır. leri illin olunur. (8217) 

Satış· gününe kadar işJemiş ver - İ - - -... 
gisi ve sair tekiilifini eski sahibe stanbul Deniz Ticaret Müdüriyetinden: 
aittir. Yirmi senelik evkaf taviz Müdüriyeti Tiiz motörleri için kapalı zarfla izafci sıkleti 725-73:; 

bedeli ile tellalye ihale pulu müş- olmak üzere 25 ila 30 ton benzin mübayaa edilecektir. Kıymeti mu hanı· 
terilere ait olup peyinden rucu e- mine olan 62,10 liranı'1 % 7.50 teminatı muvakkate akçesi olan t68 
denler hakkında tekrar müzaye _ liralık bank mektu'm veyahut yatırıldığına dair makbuz ile eksiltme 
deye konarak noksan bedelle j. günü olan 10 - 11 - 938 perşembe günü saat 14.30 da Galatada Deniz 
halesi ll\zım geldikte farkı fiyat Ticaret l\!üdiirlüğüııdc müt0şekkil komisyona ve 5er::ıiti anlamak is!'" 
müşterii evvele ait olacaktır. Faz- yenlerin müdüriyet idare ~uhcsine müracaatları lüzumu ili"ın olunur. 
la malfimat almak istiyenlerin (78:H) 
mahkeme ka 1 emine mü raca ati eri !!""'!'""'!!!""'!!!""'!!!""'!!!""'!!!~S~a~h~ib~i~: ~A~h!!m!!e!!t !!C~e!!m!!a'!".'l~e!!tt~in""'!!!!!S~A""'!!!R""'!!!A""'!!!Ç""'!!!OG""'!!!!!L""'!!!U""'!!!.-.,.~!"'!!!! 
ilan olunur. Nctriyat mildürü: Macit ÇETiN Basıldıiı yer: M;ıtb;..ai Ebüzziya 
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