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illi efin Nutku Holandada Örfiidare 
Eğer Türkiye Korkaklık Ve Şaş ilin Edildi 
kınlık içinde Vakit Kaybetseydi, Çemberlayn'ın Dünkü Nutku 
Bugün Müstakil Balkanlar Yoktu rteticeıer Şunu isbat Ediyor ki: Tayyarele-

Yazan: Hüseyin Cahit YALÇIN rimiz Alman Tayyarelerine Faiktir. Pilotla-
rımızda Büyük Bir Harb Kudreti Vardır 

Londra, 2 (A.A.) - Chamberlain, _____ 
bugün Avam kamarasında mutad : 
haftalık nutkunu söylemiştir. 

Chamberlain demiştir ki: 
"- Son beyanatımdan sonra ge -

çen hafta içinde havaların ve rüyet 
fenalığı karada olduğu gibi havada 
ve denime de askeri harekat üzerin
de müessir olmuştur. 

Fransız - Alınan hududunda hare
kat mevzii faaliyetlere ve münfcrid 
topçu ateşlerine inhisar etmiştir. 
Soğuğa ve yağmura rağmen İngi

liz heyeti seferiyesi Majino hattının 
İngiliz kuvvetlerine isabet eden kıs
mında tahkimata ayni gayretle de -
vam etmişlerdir. Cebheden gelen 
bütün haberler oradaki askerlerimi
zin sevinç içinde olduklarını ve Fran-

( Sonu 3 üncii sayfamızda ) 
İngiliz harb gemilerile kendilerine hücum eden Alman tayyarcln 

arasında bir çarıu~ma 

Sovyet Finlandiye Müzakere· 
leri Yine İnk·uaa Uğradı 

D •• M tb ~t d 'Mo&kovaJ•a Giden Fin Heyetini Sovyetler 
~·-~Yil\.~illetMecli- Uny& 8 U8 in 8 Kabul EtmP.diler ~T • 100 u··ncu·· 

Wtı..~ arsılınaz N tk Ak. 1 . Amsterdam, 2 (A.A.) - Helsin - anzımatın 
~ :u!:~ dd ~karşı- u un ıs e rı kiden Telegraph gazetesine bildirildi- y ld•• •• •• 
«t Ustad elile • .~inde ğine göre Sovyet - Finlandiya müza-1 ı onumu Bugün 
\ bi"de ~etirilen ~·ı ; . uf1n .ko- kereleri inkıtaa uğramıştır. 

r lllilletin vazlyetl .bÜt'!-11 cıha- ita/yada Camhurreisimizin Nutku Bu sabah Moskovaya gelen Fin -
Wıu önürtde tecess ettirmeğe landiya heyeti Hariciye Komiserliği 
~or. Hepimiziq kalb~i if- Müsait Bir Şekilde Karşı/andı ile temasa gelmeğe.beyhu~e.yere .. uğ- • 

~.,..,.,,""'aadetle dolduran bu bırlcş- . -· ı· . . raşmıştır. Molotof ıle Stalının Yuk -
"'r nüd levhası, bu azim ve ka- Romtt, 2 (A.A.) -.-İtalya matbuatı, ıhafaza ettıgı katı ıhtırazdan ayrıl - sek Sovyet meclisi ile meşgul olduk-
~ ::rnlesi. bu fedakarlık ~a:ı;l~ğı enternasyonal va.ziy: karşısında :u ( Sonu 3 üncü sayfamazda

5

! ları ve binaenaleyh bugün görüşme-
~tşeyden evvel İsmet lnönu nün M c ==z - E±2t • k" 1 d ğı Finlandiya heye-

~ dUşünceli şahsiyetinin, necib M 1 f T •• k• ı • ~e ı~-1~? ·~~· ı ~linı tinin .. bir neticesi olduğunu o o·to ur ıye çın ıne l ~nSon~ ~·üncü sayfammla) 
laı etınehyız. 

~ lrı_et İnönü, bugün bütiln Türk N 1 s •• ı d • ? ---------
'~t.irıi halis bir kardeşlik ve vatan- e er oy e ı Kahve Jdhalatı ~ ~. bağı ile biribirine kaynaştıran • 

lılı~li l"Uhudur. Bu hayırlı eserlerin Serbeat Bırakıldı 
~ 1 Pek az bir zaman içinde millete 
~lıtı ettiği kuvvet ve h~~at ile _P~k 
~~rak iftihar edebıhr ve bızım 
~,ft . de istikbalde yeni yeni mu-

Ecnebi Matbuatının 

Olduğu Haber.lerin 
Uydıırmuş 
Aslı Yok ~~Yetlcr ümidile mesud edebilir. 

llll&lı~iik Millet Meclisi huzurunda 
\iti tenı Cümhurrcisimızin irad et
~~~k harici siyasetimizi hiçbir 
)~ Ud ve ibhama mahal bırakmı- ı 
~ 

9
. su.rette izah etmiştir. Türkiye-

Ardahan Ve Karsın İadesi Moskova Müzakere
lerinde Hiçbir Suretle Mevzuu bahsolmamışhr 

' llndıki harb devresinde ifa ettiği I A m 8 r .1kan1 n 
~~e 11Ukun rolünü takdir edemiye-

~~~~~§ ~~~~~e ~:~~~~:;· h~:ı~; Protestosu 
~~ 11~ bu sözlerinden sonra artık 

lılı.ııı tı görürler zannederiz. 
~ ler~m CUmburreisinin kat'i şe- Ankara. 2 (A.A.) - Sovy<'tler Bir
hıl~ tenıın ettiğine g~re .Tür~y~ni~ liği KomLcıerleri meclisi ,.e Hariciye 
l'lt ~ garb demokrasılerıle bır ıttı- Komiseri Molotof tarafından irad o
~ Uahcdcnamesi akdctmekle takib lunan nutkun 'l'ürkiycye aid kısımları 
~~gaye harb fccayii içinde ıztırab tam olarak aııa~rıya dercedilmiştir: 
""ı ~Vrupada bir emniyet mınt~ - '"I'ürkiye ile olan müzakerelerin 
""' g ~ ctınek ve bu suretle facıa- rnahiy<;ti hakkında ecnebi mcmleket-
~"ı:nı!}Jeıncsinc mani olmaktır. 1 

k 
1<1lakik b h d . k !erde bir çok masallar ncşrolunınuş-

"'le •- a u mua e enamcnın a - 2 b d s 
tı.ı "tıka.da" ed .. 1 • . • tur. hu mnsallardan azısın a ov -
"'1{1.ıat um en gun crm sıyası . ~ 
~ larını biraz hatırlamak lktıza yetler İttihadının Kars ve Ardahan 
~ 1

" &· k l k d' . . d . tal liıt~ lr gece içinde Çekoslovakya ınınta a arının en ısınc ıa esı e-

Brezilya tlrketlnln mu
kavela•I tecdlll edlldl 
Ankara, 2 (A. A.) - Bugün İc

ra Vekilleri heyeti, 1 - 11 - 1939 ta -
rihinde müddeti biten Brezilya kah-

ve şirketi mukavelesinin tecdit edil· 

mesine ve gerek klering anlaşmaları 
ile ahdi takas hükümleri ve gerek 
2/ 7005 numaralı kararnamenin 4 fuı
cü maddesi hükümleri dahilinde ol'.\-

1 rak takas yolu He kahve ithalinin ta
mamen serbest bırakılmasına karar 

vermiştir. Halen memlekette mev -
cud kahve stoku dört aylık ihtiyacı 
karşıhyacak derecededir. 

lngiltere Arna
ı,utluk ilhakını 

Tanıdı mı? 
Londra, 2 (Hususi) - Deyli Tel

graf gazetesi İngiltere hUkfımetinin 

Tiranaya bir General kousolos gen -
~ eti orta.lan k..ılkıvcrmişti. ı _ binde bulunmuş olduğunun tahmin c
tt.ıQı.,' .ı\rnavutıug·u istıla etmicıti. Yu- dılebilccchri yazılmaktadır·. Bunun bir 
•· "~ :.- derilmesini kararlaştırdığını Ye Ar -"tl'tt.1 ... a iki müttefikin kll\•vetlerile yalan ve uydunna haber olduğunu 
~ı:'l.4..ıgı navutluğun ltalyaya ilhakının tanın-b~n , &'ibi Rumanya da tamamen soyliycceğiz. 
i;'llta~ anı~ tesiri altında kalmıştı. Filhakıka mevzuu bahsolan mesele Sov~ et Hari<'jye Halk liomiseri dığını yazıyor. 
'bı.ı far Uzeıınde toplanan bu küt- Karadeniz ve Boğazlara münhasır l\lolotof . Bu ga~~te ila~eten diyor ki: "İn -

lltına bulutlarının bütün Bal- mütekabil bir müzaheret paktının ak- vakit Almanya ile müsellah bir ihti gıltere hukumctı İtalyanır. Arnavut
llüse) in Cahid YALÇIN didir. Sovyctler İttihadı bu yolda ak- lafa sevkcdecek hareketlere yol aç- lukta bazı husl!si menfaatle.ri oldufu 

( Sonu 3 üncü sayfamwla ) dolunacak bir paktın kendisini hiçbir C Sonu S üııcü sayfamızda ). nu daima kabul etmiati.,, 
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X&~ı ''~k "sı l'auztnıat sayısı 

Tanzinıatı en iyi anlatan vesika §iip1ıcsiz Tanzimat Fermanıdır. Çı n 
kil mümlcün k"llmak i(zere sıralayıp ortaya döktüğii hususlar hep skı 
imkan.'tızlıkları isbat etmekte 1ıe b,ı hareketin nıanasını ııc şiimulımıi. 
bize öğretmektedir. 

Bu hususta bugün Tanzimatın yüzüncü yıldöoümüne tahsis et 
·.;ğim.lz 4 üncü sayfamızda çok zeo'in malômat bulacaksanız. 



Hi iN 
~... y ..... , ..... 

HIJ•ametti Beyin Elde Ettifi Y 11ni Jny!iHzBl~reK~I ç l uz ın ıo 

t• K• ... 1111 ~ lfllıljmlııllll· -..--
no • ~ • -. -. "' . -. 

Sadakat Fıtır . 
,,,. • .., 111/111 ........ : 

En bl t,I Soa 
K. P. K. P. K. P. ---

8 ... Jduu 12. 21 ıo. oo '· ıo 
Arpa ... c 16. 31 ıs. 00 1 • 

Oa1meu: a. 2' "- ,,. st. • 

/l'TISAD lşLQU ı 

lhtiklr Kom~inln. 



l'ENI ~ADAR Sa.bile : ~ 
• n &U •• ·~ ----

• l . / - ...... ' ,. 

n r 1 ar di. Çünkü mnzjde olduğu gibi hıllde e.. er • ruamakla beraber bu vaziyetin inkişıı 
de, hatta istikbalde de A'\Tupanın en ~- fım derin bir alaka ile takib ctmek-

1 1 A E d • ld • hassas noktacıı, candamnrı Balkan - ( Ra,., tarafı l i!H·ide ) 1 ınt>k için mevcud temaviile iştirak tedir. a n l l lardı. Muhtelif büyük cereyanlar ~~- maması \'e harb tehlikesi haliııd\; Ka-lc:,•!emeği tercih etmek~ir. Biz em;- Molot.ofun nutku hakkmda i:.efsir -
r~da çarpışıyorlar \'e burasını ç~g:ıradeııiz devletlerinden madun <ıhnı - ıni.~ ki Sovyf'tler ittihadının, zifıt uğ- lerde bulunulmuyor. Fakat yabancı 

8 
( Ra.5 tarafı 1 incide ) l lilcrin ol'duya kuydolunmak için yap- nıye_rek Aeyaya. . yayılmak eme~~1 ya~ dc\:letlere aid harb sefinclerinin r nmaclan. tnkib ettiği ~ulh siyaset · rı:l!ml_ckctlerdek.i . akisler bariz bir a-

: arkadMlarile çok samimi müna- takları müracaattan dolayı şükt'am· beshyorlar .. Tarıhın . yarat.mı~ old~~ , Bo?azıç~. ta.rikil~ K~:adenize g~çnıe- , islikba_l için ~aha iyi vaidlert~ do!u- lak~. ıle. kayd~d~lı~oı-. .. 
ted~tlerde bulunduklarını bildirmek- mı arzetmek isterim. bu rckabetı, bu facıayı bılmemeıhgc lerrnc Turkıyenın musaade etmıyece- dur. Bız bu sıyaseti Karadenız hll\· · Turkıye Reısıcilmhuru lsmet lno - • 

ır. Bunu söylemekle bahtiyarım. Hükumet müstemleke adamlanm gelnıek B~l~an.larda yasıyan devl~t 1 ğinc uııir Sovyct ltusyJ.nın teınina.t:.ı ı' zasında da, gerek So\•yetler ittiha • nü'niln nutkuna da geniş bir yer ayı-
lt ~b~eden çok uzakta bulunmaları· kullanmak niyetindedir. Bu hususta- adamları 1<:1~ \•atanlarına karşı b.~r malik bulunması fikl'inucdir. dının \'e gerek onunla dost olan mem ran İtalyan gazeteleri, bilhassa TUr
d: r&.gtnen deniz aşın kuvvetlerimizi ki planlar tatbik edilmeye b~la.nıl- hıy~net teşkıl eder. İşte Bal~~nl.ar u- . Türkiye~ ~ovye:.lcr Birliğinin bu İ· 

1 
lck~tler menafiinin lüzum gösterdiği kiy~nin h~~~ karı~mamak hususun

d Unutmamalıyız. Bu kuvvetlerimiz mışttr. Müstemlekelerde alaylar teş- ıerınde meydana çıkan ve Turkıyeye kı maddeaıuı reddelıniş \ 'C bu suretle şelcılde tamamen tahakkukunu temın dakı azmını ıfade eden kısımları e -
\>: V&ıifelerini yorulmadan yapmakta! kil edilmektedir. Meseli garbi Afri- d~kunmaması ~~ka~sız olan bu te~- paktın imzasını gayri mümkün kıl - , edeceğimize emin olarak takib ede - henmtlyetlc kaydeylemektedir. 

· aıaınt teyakkuzu elden bırakma - kadaki kuvvetler bir misli ve şarki dıd karşısında 'I Urkıye dehşetten ttt- mıştır. i ceğiz. Rus • Finlandiya müzakerelerine 
llltktadır. . Afrlkadaki silah endazlar mevcudu reylp sarsılmadı. Hiç ~e~eddtide dilş- Sovyet _ Türk müzakereleri bir Anu~rika };Jçi!d Geri Ml gelince, gazeteler Ruı talcbleriııe kar 
h~~ harbi, ilk safhalara nazaran ise Uç misli artırılmıştır. ~ed.i. Yapılacak tedbır~ derhal ke~- pakt akdine müncer olmamıij buluıı- ' (,ağ1n1acak ~ fi Finlandiyanın ileri sürdiiğü delil· 
r· ısesız geçmiştir. Dii6man denizaltı Vaziyet ıudur ki, müstemleke gö- tirdı ve. ~urone tatbıkata geçtı. makin beraber, hiç olmaısa bizi alfı- \'aşigton 2 - Massachussets de· leri tebarüz ettiriyorlar. 
~na zayiat verdirmekte devam nüllüleri bugün ihtiyaçlarını art..l.n ~~er Tür~ıye korkaklı~ vew şaşk.~nlı~ kadar eden muhtelif bir çok siyasi mokrat miimfı:.sili B. Mac Cormock, Alınan Matbuatında Akisler 

. ~ve biz de bir miktar ticaret ge- miktarda müracaattc bulunuyorlar. ıçınd: vakı~ kay~tseydı, eger Turkı: me~elelere temas imkanını vermiı;tır. B. Molotov tarafından, Sovyct - Fın Benıe, 2 (A.A.) - Alman matbu-
~~ kaybeyledik. Maamafih dll§man Bundan bir müddet evvel müstenı· Y~ böyle. bır azım ve c~aret e~erı Bugiinkü beynelmilel siyasi vaziyet- ihtilii.fma B. Roose\·eltin müdahale· atı, Molotof'un nutkundan ehemmi -
h:zaltılanna karşı koyabileceğimiz lekeliler ve himaye altında bulunan- gost~remı~~ek kadar dahılde tefn~a ! tc bizimle münasebetleri ciddi bir c- ı:ıine karşt serdedilen tenkide protes- yeUe bahsetmekte devanı ediyor. Gıı.
b.ı Us~ndaki imanımızı sarsacak va- ların orduya tıpkı 1ngilteredeki 1ngi· ve_, nıfa~ u~ınde bulunsaydı, bugun hemmiyeti haiz olan de,•lctleıin ha _ to makamında olarak, Moskovadaki zct.eler, Rusyayı, şimdi dünyanın en 
~ hıçbir hadise olmamı§br. lider gibi, ayni gartlarla kabul edil· mustakil ~alkıınlar yoktu.. A~ı~ı~ ı kiki çehresini ve sivasetini tanımak büyük elçi B. Steün Hardt'ın g !ri bilyilk devletlerinden biri olarak \'&8-

g afta içinde gerek keşifte bulunan diklerini illn ettik. İşte imparator- muhakem~ı .01~nlar bu hak~katı ıtı- çok lüzumlu bir şeydir. Gerek Mos _ çağrılmasını hükfimetten laleb et- fetmektedlrler. 
e~k va . . ı w b" t w dı B raf ?.aruretını hıssedeeeklerdır · ti o· - ta fta. T"' k ' :!'.\ • • il .ı\lnı pur kafılelenne hücum eden ugun ıze yap lgı yar m. u yar· .. . . : kova görüşmelerinden ve gerek Türk mış r. ıger ra n, ur ıye ı.eısıc m 
~an tayYarelerilc bir kaç kere çar dım için gelmekte ve sevinçle kabııl T~~kiye garb ~emokrasılerın: .te - hükumetinin siyaset sahasındaki son B . .Mac Cormack'ın, B. 1-.folotovwı hunınun nutku hakkındaki tefsirler 
ler· ~· Bu çarpışmalarda ne tayyare- olunmaktadır. mayul etmekle ışte hem k~?dısın~, ef'alinden sonra bu gün Türkivcnin nukunun "meclisteki bitaraflık ka- de clii.n Türk - İngiliz - Fransız pak 
&a ırnız~ne de vapurlarımız hiçbir. ha- Bu İngiliz kralına sadakat yeminı h~m Ba.lkanlı ~omşulanna boy~e bır siyaseti bizim için daha çok sa~uhat nuıııı hakkındaki müuıkcre1el'e b.ı· tının imzasından mütevellid memnu 
h~• ugra.mamı§br. Halbuki dil§Dlan yapını§ olan toprakların serbest te!}- hızmet ıfa. etmış, hem .d~ ~~r?ı~ bu kesbctmiştir. Türkiye hilküınetiniıı miidahale \'e bir Rus mane\'rası,, teır niyet.sizliğin akisleri görülmektedir. 
lte 

1 
2:a.Yiata uğramıştır. Netice bir riki mesaisinin, asil bir dava uğrunda taraflara.~ı~yet e~meftını~ ~n.Unu ~~- kendi mukadderatını harbe iştiı-ak C· kil ettiğini işaret eden beyanatı, A - J>aril'i Sefart"timizde Ualo 

~~e. d~ha isbat etmiştir ki: Tayya· yapılan fedakarhğ-ın parlak bir mi- ~.ıştır. ~urkı~e. dıploması~'.nın .. du- den Avrupa dc\•leUeri grupuna ba"- merikan meclisinin bütün azaluı ta- Cünıhuriyet ba}Tamı münasebeti -
l'tr liıtı~z evsaf itibar.ile Alman tay- salidir.,, ~uncelerındekı ısa.bet.. bugun .fıılyat lamayı tercih cttiö-i malumdur. .., 'rafınilan şiddetle alkışlanmıştır. le Paris BUyük Elçimiz B. Behiç ET'-
blıy~erı~e faiktir ve pilotlarımıT.da Holandada Örft İdar~ İlin Edildi ıle tahak.k~k etmı~. bır h~ld~ır. Türkiye hükü~eti, Almanyay.ı ' Alman Gawtt>lt"ri kin, pazar giinii elçilik binasında bir 

a k bır harb kabiliyeti vardır. Amsterdam, 2 (A.A.) - Üç vilayet Bu p~bt~kanı~ ~~le .m~mır olma- karşı iki aydanberi harb halinde bu- Rcrlin, 2 (A.A.) - D. N. B. resmi kabul tertip etmiştir. Bu res-fia; hafta içinde pilotlaı·ımız bilhas- hariç, memleketin her tarafında örfi sı a!eyhımı7.dekı butun ıft~rnlara, mu- lunan İngiltere ve I<'ransa ile kar!- Gnzeteler, Molotof'un nutku hak - mi kabulde bulunan da\'etlilerin mtk· 
lıkı hnanya.n1n §imali garbisinde yap id~re ilin edilmişt.ir. Holandanın al- ~alata. v~ safaat~lara ra.gmen yaptı- hklı bir rnüz.ahcret paktı akdetmf.._. kında mebzul tefsirnt neşrediyorlar. tarı \'e şahı1iyeUeri, merasime Tiirk 
tıç arı ınesud ve kahramanca keşif dıgı bu tedbir, Almanyadan gelebi- gım.ız ıt~~fakın mu~~as~ran sulh mak- tir. Bunu yapmakla, Türkiye :taı~ı Berliner Börsen Zcitung. bilhas::;a Fransığ dostluğu lehinde bir tezahü-
h~~rile tenıayliz etmişlerdir. Tay- lecek her hangi bir tecavüze karşı sadıt~. '~eude getınlmış ol~ası.nda.n- 0 ihtiyatkar bitaruflık siyasetini it'· Mol .. lof'un Rııs - Cermen münasebet i rat va.qfını \'ermekte idi. 
ltıUte er11?iz vazifelerini Almanların en esaslı müdafaa vasıtasını teşki! ~1 • Türl~~y~ ~arb den:okra~ıle_rıle ı~- rek, inkişaf etmekte olan Avru;..L forini ve Fransız - İngiliz harb hedef- l"ı-ansız davetlileri arasında, sena· 
fa, klsjf baraj ateşlerine rağmeıı i- eden me~hur su sedleri hattının her tifak_ı d~.şunu:k~n hıç ho~k~m ~ır harbinin mahrekine dahil olm t . !erini t:n·siftcki \'tızııh \'e sarahati rik B. Jules Jeanneny, mebu~n meı·-
:ı~iolerdir. tarafına şamil bulunmaktadır. !le\:kıtabııye tabı olmadı. Hıçb~: ~ıl- Kendi harb sahalarına rnümkünu:ı,~u~ tebal'iiz cttil'rrektedir. leisi reisi B. Eduard Herriot, B. E-

be1tıerlınde büyil.k bir sabırsızlıkla Garb Cebhes.indeki Harekit ı:tı_n hakkınn, hu?udun.a tecavuz fık- ğu kadar fazla bitaraf memlckcl Angrif gazetesi diyor ki : . ldouard Daladier'nin diplomatik kabi-
ltteın nen. ve fakat zannımca okadar Paris, 2 (A.A.) - Havas ajaı1ı:11- ı rını _aklından geçırmedı. . .Mua_hedena-\ekmek arzusunda bulunan ln ille., Diinp Avrupada Hus - Alman si- ne . ..,i şefi B. Couloudre, protokol şefi 
lltıtt 11Urııyet uyandınnıyan Molotofun nın bildirdiğine göre, askeri vaziyet: menın_ m~ksa.~ ve gayesındekı bu \·u- \'e Fransa bundan memnun bu~unu _ ynsi teşriki mesaisi ile hasıl olan yeni Loze, Fransız hariciyeii siyasi ve ti-
kau u hUktinıetimiz tarafından dik- Almanlar, ufak taarruzlar için, hü- zuh ~ı~b!ı:,. gozd~m .k~ça.mıy~cak ka- yorlar. bir vaziyetin istihalesi lüzumunu gö- cari mesail direktör mua\ini R. Ro -
llti~ ~ letkik olunmuştur Hükfimeti- cum taburlarını gitgide daha fazla dar aşıkar oldugu ıçındır kı muahe- T'" k" b b ' .. b h k rüynr. Sovyetler Birliği Almanyanın chat. hükumet azalarının mümessille· 
sa c- u nutkun muhtevi;atını bilhas- kullanmaktadırlar. denamenin bu kadar kıymet ve ehem- t" ur ıyfe tac~ a kır g~ı~. ?u are (;- V ~ ı ~ay sisteminin son ankazını da rr, Türkiyedeki eski Fransız biiyüJ. 
ı. ·~ovy tı B "'teh f . miyeti oluyor ıne ese c mıyece mıuır . . . . _. . . . 
••akıt e erin müstakbel emelleri u mu assıs e radın mevcudiye- · .. . . . .. . . ortadan kaldırmak ıçın sarfettıgı gay 1 elçılen, bıı· çok parlamento azaları Vt. 

ıj,. ındaki kısım! l"k ·1 k _ ti, bazı ecnebi müşahidleri hataya dti Muhterem Cumhurreısımız muahe- ~eelıste mufttelıf hareketler,,. j l'ef icriM müzaheret ediyor. yüksek rütbeli sübaylardır. 
ltıvYJ;ıtıiştir. Bur dannı a a ~ 1 ~ t ayt- şürmüş ve Alman taarruzunun baş- denamenin bu tedafili \'e sulhperver Bız_ yalnız komşumuzun harici si- Pra.ıısız Gazeteleri Kor diplomatik azaları da bulun -
eyı f a a şunu ışaıe e w h" . . . , .. . yasetındek· " . t h ... t .. .. 1 . . 

ıt. - aydalı bulu u k" -.1 1 t f b ladıgı zannını uyandırmıştır. Halbuki nıa ıyctını ızah eder.cen muttcfıkle- 1 : 1 Jenı eza ur,\ 1 goz 0 - Parıs, 2 (A.A.) - Fransa ile ln - mıvdaruır. 
~ e'"· r m 1 •~ 0 0 0 un · ı ı l b ;;,ı ··k nilnde tutarak had"sele · · k. f s ~İQn • veJ.ki 31 tk d h .. _ böyle bir şey yoktur. rım z e 0 an a& arımızın ve yu sek . . 1• rm ın ışıı ını giltercnin emperyalist fıarb yapmak- . ................. , . . .... .............. 0 .. . 

ııu..,,~tin.irı ente:ayıs n~ ;.n : ~ Cebhede arasıra Alman hlicum ta- ideal iştirakim!zin diğer devletlerle dıkkatle takıb etmek \'azifesile mU- ta oldukları hakkında Molotof tara· ı s t F·ı 1 d• 
ıu~entnek iste~icı~gı~·a . , ı~ at:. ~ burlarının mahallt taarruzlarla ihlal normal ve dostane münasebetlerimizi k~ll~iz. ~ğ~r :rurkiyc hilkumetı. fından ileri sürülen iddiayı reddeden ovye • n an ıya 
h_'""\:i"'ı- ı nı \C er ur 'hl" ı t · - · · T d. 1 şımdı ellerını hır dereceve k d 
_""ll •ll(Z tehlikelerinin tevessliüne ettikleri bir silkfınet hüküm sürmek- 1 .~ •• ~ ~ıy~egn~ı _ı an e ıyor. smet • , · . .. a . ar Oeuvre gazetesi baş makalesinde M·· k 1 • k ·ıd· 
Ceği koyacak gayreti . t • ak ed - tedir. Son defa tutulan Alman esirle· Inonu nun S07Jerının kU\"\'Ct ve tesiri bagl~mıı:ı \ e. mubarıb devletler zbm · şöyle demektedir: l uza ere erı esı 1 
litıi: Söylemişti. Bu i~~:~z~ükü~e rinin büyük bir ekseriyeti, Hitlerci birer belagat oyunu değil, birer ha- ~~:erı~~en bı.r tar~fın :nar~z bulunn: Molotof, bizi, "Aslında bUyük garb i (Baş ta.rafı 1 incide) 
letikıde hattı hareketidir F'akat müt gençlik teşekkillleritıden gelen pek kikat olmalarından ileri gelir. İsmet ı .. ı ec.egı tchlı~e!erın ngırlıgını ~e~dı devletlerinin maddi menfaatlerini,, Stoklıolm 2 (A.A.) - Bütün Lv~ 
ı er; .. h · İnönU'nUn i ~h t 'k' · b. k d uzerıne almaga muvafakat etmış ı:)e ··a f f ' Qlof' ~ arb gayeleri hakkında Mo genç çocuklardır. Bu hadise, geçen z a ı ı ıncı ır ma sa ı 1 k 'hf k . d h . -· . mu a aaya matu olun emperyalist gazeteleri Rusyanın Fiıılandiy::ıdan 
~ııe \l~ lfıtufkar kelime oyunlarına harb ile, Almanyada askerlik hizme- örtmek, dünyayı aldatmak için değil, l~ t~ahrı hır ldı e:.ud ~ke bettlıgı mesu- harbi yapmakla itham ediyor. Fakat vapt.ıg- ı talebleri tetkik etmekte ve 

ll\.rniı. . . . . .. Jıüs ·· · t h .b. k ' 1 d b. · ıye ı er a e mu rı u unmakta- H. 1 . · 
~I~ .ret vermek killfetini ihtiyar tının ıhyası arasındakı muddet zar - nunıye sa ı ı ımse er e ır suı- d F k t b ıt cı Çeklerle Polonyalıları esareti bu talcblerden bazılarının katiyen ka 

liaecbeiizn. tında askerlik çağına girenlerin as- tefehhüm varsa buı_ıu izale etmek i- leırr .. tt~had tu tafrzıdharekekt.bSo\ryet - altına aldığı zaman, merkezi ve garbi bul edilemezligı··ni müttefikan kayde" 
~ r g • . . . çindir . ı ı a ı ara ın an ta ı olunan A . . "' 
"elerı ayelerimizi gayet açık ifa_ kerı terbıye noksanını teyıd eden hır · ha . • . t h d w · ıd · 

0 1 
. vrup::ı. sen·etlerıne el koymak ıısll'· ı lenıekt:edir 

\allli~ evvelce izah ettik \'e katiyen noktadır. Hiç şüphe yok ki, muhterem Cüm- S rıcıtsıRyase atthı ':~ u:. 1~t kı diği zaman maddi endişelerden vares- Bu kab~l edilmez talf.'blerin başlı· 
ı.r. "" ki b"" . . hurreisimiz bu ve · t · k ·· ovye usyaya arıcı sıvasctınde t ·d· ., N F 1 . . · 
"llYijlc , utUn dünya milletlerinin Kumandanlık, bu efradı, küçük ta- ' cız, emız, açı soz- pek k ff k. 1 w . • e mı ır ; e ransa, ne ngılteı·e hıç cası Hangoc \'eya Perkkalada bir ÜS· 
dir e~kıı.eriyeti bunu tamamile tak arruz hareketleri için kullanmakta !erile bu ma~~adı~a crişmi~tir. tir. ço muva a ıyet er temın etmış b~r kimseyi soymak d::ıvasında değil- sü b:ıhrl tesisi ile Finlandiya ifo La 

lrn"" Itır. tereddüd göstermektedir. Buseyın Cahid YALÇIN dırlcr. doga gölii arasında Koreli'nin asker-
tıı '"'ra.t C h --·-·•-••... ..... ..... Sovyetlcr ittihadı ellerini istikbal . .M t" · d S tı n.. orlukta harbetmek kararı- eb e faaliyeti şimdi yalnız gündü- ......... . . d d a ın gazetesın e tephane Lau -

1 
Jiktcn tecrididir. 

t'· '"ltad · h" k A "k M b e ahi serbc.qt bulundurmayı ve bı- sann M ı t f tk F lttılet'd ar unıumi olduğunun son ze ın ısar etme temayülünü göster- merı a e usanı \ taraflık siyasetini idame ettirmek. e, • o o o un nu unu ransız -1 Gazetelere nazaran Rusya Finlan-
huıctuk e gözlere çarpan bir delilini mektedir. Diln gece, diğer g~eler gi- lnrın her gün Stuttgart radyosundak! diyanın biltün müdafaa teşkilatmı sı-
Veııi z' l{anadndan, Avustralyadan, bi sakin geçmiştir. Ambargonun K ld suretile yalnız harbi körUklcmemek· ~atan haininin ağzından dinlediklcrı 1 kl bir kontrole tibi tutmak iı:ıtcmek-
(}l-ay, ~landadan, Hindistandan Lon- Düşman topçusu kısa ve şiddetli a ı- le kalmıyarak bilakis sulhil iade et- ıle mukayese etmektedir. te<lir. Bundan başka Ruslnrın Stok-

lar teı~dar Nazırlar ve murahhas - ateşe de\'am etmektedir. ı I K b ı Ett• holmıın 20 mil ötesine yerleşmeleri 
~ l'al>tı: Bunlar İngiliz Nazırlarını . Alman Tebliği . rı masın a u 1 A dliye Haberleri Polis I-Jaberleri İsveç için de bir tehlikedir. 
t tlt için~ gayreti gözlerile gör - . ~rlın, 2 (A.A.) - O. N. B. ıLJansı Vaşinrf:on 2 (A.A.) -Mebusan mec • • • • • • --. -------
~ htiıll<l.ı~eldiler. Onlarla konuşma- bıldıriyor: _ li.1, silah \'e mühimmat ambargosl!- Bır emnıyetı suııstımal Kıbar kıyafetli radyo talya - Yunanistan 
ltttdatı herb~~ İmparatorluk akta - O~u ~a§~u~andanlıgı tarafından nun muhafazaaı hakkındaki Vorys davası d l d Pakti 
l&~~ltl . ırınin m~terek vazifeye teblığ edılmıştır : takririni 179 reye kar ı 244 re le . . . O an ırıcısı . . 
~'i ~rı.i ne suretle ta . ed b·- Garb cebhesinde bir kaç noktada edd tm' ti ş y Dıyarbakır - Mardın Naklıyat Am- Beyoğluncia İstiklal caddesinde . Roma. 2 (A.A.) :- Sıy~~ı meha 
~:ıı.ı tetkik edi nzım e ı hafif bir topçu faaliyeti vardır r B .e ış r. d barı sahibi Mardinli Abdülgani dün Oryan radyo mağazasına kibar kıya fılde beyan olunduguna gore ltaly(. 

~lif aratorıuguw lnyo:Ultz. ·ı Tabtelbahlrle Ha.rbedea . ıraz ~~n~a a ayni mealdeki Shau Sultanahmed Birinci Sulh Ceza nıah- fetli bir adam gelerek 160 r . b. - ile Yunanistan arasında yeni dostluk 
l. · t--.:· n gı ere ı e ma - ley takrırını tekrar 181 reye karşı k . . . . . . ıraya ır . .. . 
"'t ~~l ınesai husu d 1 İngiliz Vapunı 2 .. 2 1 redd . · emesme verılmış ve tevkıf edılmış- radyo pazarlık etmia taksitle almak ve ademı tecavuz paktının metnı y.ı-
'la.._. , -"Q\1\r sun a nası -ı: rey e etmek suretıle mebu . . .. ""' 
; ltaın ette hareket ettiğini A _ . ~belU~~rık, 2 (A.A.) - Egba i- aao. nıecli8i sili.h ve mühimmat am _ tir. B~a se~~b olan ~adise şu~ur: uze~e. mu~bık k~lmı!j, mağa?.a sahibi nn ~eşroluııacaktır. 

~ ~ı~di ~ası bilir. ~lı lngıhz vapuru, telsızle verdiği bargoaunun kaldınlmaaını kabul et· . ~bdulg~nının M~rdınde Abdi.ıl~had k~f.ıl ısteyın~e: ~ır tacirin ismini ver- . Dığer taraftan: l~lya ile Bulgıt -
t ~ ber :,-P&ratoı-ıuk hilktımetlerin- bir haberde, bu sabah Mader açıkla- miftir. ısmınde hır kardeşı \'ardır. Abdule - ~ıı;.; ve kendısını orada bulmasını söy rıstan arasındakı tıcaret muahoo+.si 
ı:,ı~ llı 1 rtnın planlarını Londraya nnda bulunduğu sırada bir Alman Mebuısaıı ve iya.ıı 

01 
r 1 . _ had 1stanbulda bazı tacirlere müraca- Iıyerek çıkıp gitmiştir. de pek yakında imzalanacaktır. 

J a .. , Uraııl..- - 1 · taht lb h. · ta af da taa x. ec ıs erı mu t d k 300 l" lık k d d · ,. o· ,,. • · · · ~ -..qn WU&a ar sayesinde daha : a ın r . m n rruza u&- rahhaslan yarın sabah m~terek bir a e ere ır~ a ar erı~ı . ı- ı~agaıa sahıbı de bıraz sonra çıkıp • -:-::·-=: . 
:d~ kı cağız .. ı:ıu. bizim için fev - ~~gını, top ~teşne tutulan tahtelba- toplantı yaparak bitaraflık .kanunu- yarb~~ır - M_ardın .~barı. vasıtasıle ven!en adrese gitmiş, çok geçmeden Fon Frıçı oldurenlerın 

ti..::~ ter,netııdir. ~ kaçm~ muvaffak olduğunu nun kat't metnini hazırlıyacaklardı,. kendısın~. verılmek ~~re Zıraat Ban- aynı adam dükkana gelerek, çırağa, .d 
~l~ hilk~ce, dominyonlar ·ıe Hin· bıJdırmektedir. Am rikan Meb M llslnd I kasına gondermelerını, parayı Zi - ustasile mutabık kalıp kefalet mua _ 1 am l 
'°e tlerı Ve ~~etlerinin müşterek me- Kendl Tayfası Ta.rafmdan .:.ıe ·hlııe :Sö~ Sö ~ ~ltlel' raat Bankası vasıta.sile göndereceğini melesini tamamladıklannı söylemi§ Bilkreş, 2 CA.A.) - Reııter ajansı 
~rı.._~ tllb kına.enateyh bunlan en iyi Batınlaa AJmaa Gemisi Va .~gto 2 CA A) r 

8
Y ~~ bildirmiştir. Abdülgani de, Ziraat , radyoyu istemiş \'e alıp gitmiştir. ' bildiriyor: 

·1.111 u ta d şın n, · · - ugun me- B k .. d · 1. 1 B""k · · · h 1...- 1 
~a~ Q. tıe ol rwz a halletmek çare- Londra, 2 (A.A.) - Bahri mehafil, bu.san meclisinde bitaraflık kanunu- an asına w gon crm~csı azımge.en Biraz sonra, verilen adreste müşte- u reşın ~yı aLl\;r a an mahfellcri 

lı ltla,.,k ~gını tamamile anlı • New-York Timea gazetesi tarafından nun .. k . d Co Ik mallan dogrudan dogruya kardeşıne risini bulamıvan dükkan sahih" dük- Varşovadakı Alman ordu.su Başluı . 
l <larb·"ll linıid . . muza eresın e rmacec, a ış - .. d . b 1 . . . ı .. ı d F Fri ,. .. . . 
~~. -· h,,._1 edıyoruz. 1 bu sabah verilen Emnıy Friedrick a- lar ....... " d • k b 1 . •. 1 ~ 'ion ernuş, u surete emıuyetı sm- kanına gelmia, hadiseyi ögr· enı· c man anı on ç ı oldilrcn Uç aeke -

._ ~~ L ~ ar b .... ...,ın a ayanın a u ettıgı a - . ti 1 . . .. . . _. ~ n e po 
~'lılıı •ler ta ll§lamaz i.mparatot - ı dındaki Alman petrol gemisinin AnW yihayı mebusan meclisinin de kabul ıs ma .etmıştır. Mallar gon~enldıgı lisi haberdar etmiştir. Yapılan tahki- rin geçen hafta idam. edildikle rini 
~ '~~ ~afın.dan bize müzaheret denizinde bir İngiliz kruvazörünün etmesini istemiştir. 1 halde ~ı!'_aat Bank:ı.sı vası~ıle p~r.a katta, bu adamın bir iki sene evvel söylemektedirler. 
ll44ı. lcltur :a~Ia~a hükumet ~a~ V~§ ~~duğu "Dur,, işareti üzerine Cümhuriyetçi Hamilton Fioh, ce _ ge~edı?ınd~n . tacırler ~bdulg~~ıyı Yeniköy Nahiye müdürü Alaeddin ·Ayni mehafilde iddia edildiğınc gö
~ti~ lu :ı§tını. Halbukı bız kendi murettebatı tarafından batını- vah vererek Amerikanın harbe girdi- emnı~etı s~ııstımal suçıle adlı) eye hakkında bir ihbar yaparak rüşvet re, bu idam hadisesi Fon Friç'in lınrb 
~ ~ e onı~l' ır §ey istememi3tik. mış olduğuna dair olan haberi teyid ği 1917 senesindenberi ilk defa ola. vermışlerdır. almaktan cürmilmeşhud yaptıran Ah de değil bir suikasd neticesinde' öldü-
'11' l'be lkendirızaJ hTf etmektedir Abd .. l .d.. l N'·h · &1rrn an 1 a ı- · rak bu derece harbcu sözler söylen _ u gam un yapı an sorgusu es- met uz et Con olduğu ve radyoyu ğü haberlerini teyid etmektedir. 
~~ eye nıecbur etıniyecek- Amirallik dairesi, petrol gemisinin diğini beyan etmiştir. nasında parayı kardeşinin gönderdi- Beşiktaşta kumcu Veliye 75 liraya _, • 

t~~~bltadar nıuıı . .. b!rçok defalar ~J~an tahtelb~hirle- Muhalefetin başlıca iddiası, ambar- ğini za~~ttiği~i, maamafihwşimdi .~u sattığı anlaşılmıştır. Glzll A lman radyosunun 
~ li de ~~hteur ~if ırk~ardan mu- rıne erzak ve mUhunmat :ermış ol - go muhafaza edilirse harbin çabuk par~la.rı ödemege hazır oldugunu ı;oy- Ahmed Nüzhet Con yakalanmıştır. Naziler a leyhlndekl 
~ te &'oatez.u- ~ıllc~erın bu hare- ma8tıldan §Üphe etmektedir. nihayet bulacağı merkezindedir. lemıştı:. . .. . . nefrlyatı 

~ ttda hıut<ı.ntn 1ı, ~gıltereyi tehdid Bununla beraber geminin evrakın- Cümhuriyetçi Barthon anıb Hakım, Abdülganinin tevkifine ka- ~~ş, ~~e~~rı almış ~e bıraz sonra eve Londra, 2 (A.A.) - "Hür Alnınn-
ltı~ t-l!t lnUsterı~ ngııtcrenin idaresi da ha.mulesinin Malnoc'ye gönderil - kaldırmak tarihin kayd tti -· argo~~ rar vcrmi§tir. donmuştur. Ev~ gı~en ~atma, çocu- y~, ismindeki radyo m erkezi, '11ossa-

ıı. ~~ da te· . oldukları hürriyet mekte olduğu musarrahtır. nasız ve en garib bir he ! 1 
en ~a _ 1 _ • ğunun man~al ilzenne düşerek yan - int yortusu arifesinde, Hitlerin ha· 

Q,~ida dtik bu~did eylediğini t.ama· Fransız Tebliği vermek olacağını söyl~~i mey an Bir çocuk vandı m akta oldugunu görmüş, hemen kal- tasına kurban olan bütün Almanlann 
'\~ rl!et.lerde unuyorlar. Paris 2 (A.A.) - Büyük Umumi Demokrat ... __ ak b r. k ı.J , dırmı_ş, fakat, çocuk yanıklardan mü- hatırasına ithaf ettiği bir mesa3· rl"'Ş· 

t. "<lh llıUstonıı k · ' .ı.ıw. anı argonun 1 • Kasım paşada Irnçük Piyalede Hacı teessıren öl ·· tr · -
'll.til a ~iYade e elerm yar- karargah tebliğ ediyor: dırılmasını istemiş ve Hitler ile arka s··ı k - muş ır. rederek demiştır ki: "Ölülerimizin 

terede bu~ona.ni~ olacaksa Ccbhenin her tarafında gece süku- daşları aleyhinde çok ağır sözler sar: u ey;~ so ~n~a otur~ 1:'at~a 3 D ün ~?uğ~n c~edini ~uayene e- intikamını, ancak nazi rejiminin en· 
tınan ı:ııustemleke. net içinde g-eçmi~tir. !etmiştir. y~şın a çocugu alAhaddını du~ e- den tahıbı ııdıl Salih Haşım defnine kazı üzerinde aldığımız takdirde ·~t-

vınde yalnız bırakarak bakkala gıt • ruhsat wrmiştir · dilm' l -
• 'lllll e ı§ o acagız.,, 
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T anzimatı ilin Edenleri 
·--~----..,.-.,.,..,.,~- -----------.- ....... , 
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Cillôsunu müteakıp Tanzimatı ilin eden Abdülmedd halk arasında 

T anzimat, Reşid Paşanın eseri-ı bu hat yeni teşkilatı esasiyenin pren
dir. Birçok sene İngiltere ve siplerini ihtiva ediyordu. Başlıcaları 

Fransada bulunduktan sonra 1stan- şunlardır: 
bula dönen Resin 'P::ı.sa devletin bl'l<:ı- 1 - Müslim veya gayrimüslim bü-

) 
I 

• 

TaıWmatı ha.zn1aya.n ve okuyan 
R~ld Paşa 

tını ananelere ve e<:riate müstenid ve 
örf ve ldet halinde mer'i olan ve fa
kat zamanla ve birçok sUiistimallerle 
berbad bir hale gelen Osmanlı teşki
lat1 esasiyesinin teJJlP.linclen deği"ti 

Ta.nzlmab sayan 
Fuad Paşa 

tün tebaanın kanun nazarında müsa
viliği, 

2 - Müslim ve) a gayrimüslim bü
tün tebaanın can, ırz, namus ve ma
lının masun olması, 

3 - Muhakemelerin aleniliği, mu-
1 hakemesiz idamın men'i, idamla ceza
landırılanların mallarının müsadere 
olunmaması, 

4 - Vergilerin muntazam bir şc-

Tanzunata hizmet eden 
Ali Paşa 

I 

\ 

) 

kilde ve mükelleflerin mali iktidarla
rına göre tayini, 

5 - Bütün memurların maaşlı ol
ması ve rüşvetin şiddetli kanunlarla 
men'i. 

GUlhane hattı ile ilan olunan bu e
saslar üzerine lüzumlu kanunların 

ihzarı da o hnttın emirleıi cümlesin-
ccndi. Bizzat Padi[lah Yazolunacak 
kanunlara muhalif hareket etmiyece
ğine yemin edecekti. Bu hattın muh
teviyatı bütün ahaliye ilan olunacak
tı. 1stanbulda bulunan elçilere de 

rilmesinde görerek "Gülhane Hattı "ilelebed bekasına şahid,, olmaları i
Hüınayunu,, denilen bir beratı 1839 çin resmen bildirilecekti. 
senesi 3 ikincitcşrin gUnü bilyük me- Gülhane Hattının en mühim madde
rasim ve debdebe ile okudu. si Müslim ve gayrimüslim tebaawn 

Sultan Abdülmecid namına bizzat kanun nazarında müsavi telakki olun 
Reşid Paga tarafından kaleme alınan (Sonu 7 nci sayfamızda] 

Tanzimat Madalyas1 
T

anzimatın memleketin ne dere 
ce nef'ine bir hareket oldu

ğunu yakından takdir eden münev. 
verler o zaman bir madalya yaptır- 1 

maya teşebbüs etmişler ve bu te§eb
büslerinde muvaffak olmu!,Jlardır. 

Resmini gördtiğ1lnilz, BrUkselde, 
tunçdan ve gayet musanna bir suret
te imal ettirilmi§ olan bu madalyanın 
bir tarafında bayrak ve, üstünde 
Sultan Mecidin tuğrası olan, muhtellf 
.silahlarla yapılmış bir arma vardır. 
Bu armanın bir tarafında da Tanzi
ınat Hattını temsil eden ve kıvrım-

ları üstünde Fransızca "Tanzimat,, 
lle "Reşid,, ve "Ali,, isimleri yazılı 
bir tomar vaTdır. Tomara merbut 
mühUrde Abdülmecidin tuğrası gö
~ükmektedlr. Tam ortada Sultan os ... 
maıun, bayrağın üzerinde Fatih Sul
tan M~hmedin, topun üzerinde Kanu
ni Sultan Süleymanın, zırhın üzerin
de ikinci Sultsın Mnhmudun isimleri t 

okunmaktadır. Armanın alt tarafın
da da yine fransızca olarak "Abdül
mecid tarafından Osmanlı saltanatı-

. (Sonu 7 uci sayfada.) 

' o 

Tanzimat madalyMI 

~BNI BAll.&B 

TAnZiMAT FERMAnl 
Cümleye malfim olduğu üzere devleti aliyemlzin bidayeti zuhur

Jarmdanberü ahkinu celilei kur'aniyo ve kavanloi şer'iyeye kemal.ile 
riayet olunduğundan salt.ana.h senlyemizln kuv\·et ve mekenet ve 
bilcümle t.ebaasının refah ,.e mamuriyet.i rütbei gayete vasıl olmuş 
iken yllı elli sene vardır ki ga.vaUi müteakibe ve esbabı müteneniaya 
mebni ne şer'i şerife \'t ne k&vanini münifeye inkiyad ve imtisal o
lunmamak hasebi.le enelki kunet \'e mamuriyet bilakis zit \'e fakra 
möbeddel olnıu!J ve halbuki kavanioi şer'lye tahtında ida.re olunmı
yan memaJiklıı payidar olamıyacağı vazihattan bulun.muş olup cüJU
sü hümayunumuz ruzu rıruzdanberi efkan hayriyetisi.n mülftki.ne
miz dahi mücened imarı memalik \'e inha ,.e terfihi ahali ve fıka.ra 
kaziyei nafiasına. münhasır ve menıaliki devleti aliyemizin mevkii 
ooğrafisine ve arazll münbitesine \'e halkın kabiliyet ve istidatlarına 
nazaran esbatn lazıma.sına teşebbüs olunduğu halde beş on sene zar
fında bitevflka teala suru matluba hasll olacağı zahir olmağla avni 
inayet hazreti bariye itimad ve imdadı ruhaniyeti cenabı peygam
beriye fie\·cı;sül ve istinad birle bundan bö)·Je dtwleti aliye ve mema
liki malırusernizin Jıiisnii idaresi zmmında. bnzı ka.,·anini cedide vaz 
ve tesisi lazım ,.e miihim görünerek i~bu ka,·anini muktaziyenin me
\'addı esasiyesi dahi emnileti can ,.e mahfuzh·eti ırz ,.e namus \'e 
mal \'e tayini ,·irgü \'e as~iri muld:aziyenin s~neti celb ve müddeti 
istihdamı kaziJelerinden ibaret olup şöyle ki dünyada <'andan ,.e 1rz 
l'e namustan eaz bir şey olmadığından bir adam anları tehlikede 
gördükçe hılkati zatiye w r.ibilliyeti fıtri~·esinde hi~·a.net.e meyi ol
masa bile muhafazai can 'e namus i~ün elbette bazı suretlere t.e~b
büs edeceği ve bu dahi devlet ,.e memlclu~t<• nmzir ola~t>ldiği mlisellem 
olduğu misillfı bilakis <'an 'e namusundan emin olduğu halde dahi 
sıdkii istikametten ayrılmıyace:ı.ğı \e işi ve giic\i ht"meıı de,·let ,.e mil
letine hiisnü hizmetten ibaret olacağl dahi bedihi ,.e zahir<lir. Ve em
niyeti nıal kazi~·esinin fıkdam halinde ise herkt>S ne devlet l'e ne 
milletine ısmmayıp ve n~ iman mlilke balcmayıp daima endişe ve 
ızhrahdan hali olaınadıj{ı mi.,illfı ak~i takdirinde, ) ani em\·aı w em
lakinden emniyeti kamile~i olduğu halde dahi hemen kt•ntli i~ilc ve 
tevsii dairei taan ü~ile u~ra~ıp ve kendisinde giin twgün devlet 'e mil
let gayreti ,.e vatan muhabbeti artıp ana ~öre hiisnü harekete ı;ah
saca~ı ~iipheden azade,ur. Ve tayini ,·irgü mıuld<•'-d dahi çünkü bir 
devlet muhafazai mrmaliki için ellıettc askrr 'e lc:o.k('re vcsair ma
sarifi mukteziyeye mulıtac olarak bu i'e ak('e iJ~ idar(! olımacağına 
\ 'e akçe dahi t.-beanın vir~iisilc hasıl olacağına binaen bunun dalıi bir 
hüsnü suretine ha.kılmak ehem oluı; eğerçc muli:addemlercle ,·aridat 
zannohınmu~ olan ;\"Cdi , ·ahicJ heliyesinden lehiilhamd mc•maliki mah
nıse-miz ahalisi hnndan enelcc kurtulmuş ise de aliitı tahribiye<len 
olup hiçbir vakitte semerci nafiası göriilmiyen iltizanıat usulü nıu
zirresi clye,·m cari olarak hu ise bir memleketin masalihi si,Yasiye ,.e 
umuru maliyesini bir adamın yedi ihtiyarına. , .e IM'lki pen~ei <•ehr ,.e 
kahrına tf'~'ılim demek olarak ol dahi eğer zaten hir <')'i.kc adam de
ğil ise Jırmen kendi <:ılı:arma. bakıp l'emi harekat w sekf>natı gadr n 
zulümden ibaret olmaslle hadezin nlıalii m('nıalikten her ferdin em
lak l 'P. kudretine göre hir \'irgüyü miinasib tayin olunarak kimseden 
ziyatle ~y alınmaması ve devleti aliyemizin herren ve hnhren masa
rifi askeriye , ·esairesi dahi ka\'anini icnbi~·c ile tahdid ve tehevyün 
olunup ana göre icr.ı ohınması lazim<'demiir. Vt• asker maddesi ·da.
Jıi bemıim·ali muharrer me\ addı mlihimmeden olarak erge<; muha
fazai \'atan için asker nnnck ahalinin farizai zimmeti .ise de ~imdi
ye kadar cari olduğu \eçhile bir ruemlP.kctin adedi niifusu meveude
sinc hakılnnyarak l<iminJen rütbei taJı!\mmiilündcn zb ade , .e kimin
den noksan asker isf('nilmek hem ni7.amsızlığı ,.c h<'~ zira.at Ye ti
caret mcvaddı nafiasının ihlalini mm!ib olduğu misillfı ~~ı.;kerliğe ge
lenlerin ilunihayetiilömr istihdamları dahi füturu H' kat'ı tena.<.;üfü 
miistelıinı olmakta olmasiJe her mrmlekcttf'n li.izumu takdirinde ta
lcb olunacak nefcrah aslu:riye için bazı usıılii h~t·nc ve dört \'eyahud 
beş sene miiddeti istihdam zımnında dahi hir tariki miinan~he vaz 
ve tesis olunması icahı halılendir. Vell.~ ·: hu knvanini niza.mh·e basil 
olma<lıl•ça 1ahsili kun et l't' mamuri;\·et ve fı.sft~·i':' ve istirahat ıniim
kiin olmayıı> ciirnle~inin e:sası dahi m'cvadtlı mt·~nıhadan ibaret ol
dıığumlan fimahad ashabı cünhanın da,·nları kavanini şer'iye ikti
zasınca alenen hen-cc;hi tedkik ~öriilüp hiikmohınmadıkça hiç kim
se hakkında hafi Ye (.'eli idam ve tesmim muanwlrsi icrası caiz olma
mak 'e Iıic: kimse tarafından di~erinin ırz ve namusuna tasa.llôt vu
Jm bulmamak ,·e herlu~s Nn\'al ve t>mlnkine kemali serbestile malik 
\'e mutasarrıf olarak ana hir taraftan müdahah! olunmamak ve fa
raza birinin töhmet ve kabahti \'Ulmunda amn \·eresesi ol tölunet ve 
lmbahatk-n bcriyüzzimmc olacaklarından anın malım müsadere ile 
veresesi hukuku irsi~·elerindcn ma.hrum kllmnmak \'e teb'ai salta
natı saniyemizden olan ehli islam \'C mlleli saire bu müsaadatı şa
han<'mlze bilit i~tisna mazhar olmak üzere c.an ve ırz ,.e namus ve 
mal maddelerinden hükmii ~r'i ikti7.asınca kiffei memallki mahnı
semiz ahalisine tarafı f;ahanemizden emniyd.i kamile ,·erilmiş ,.e dl
ğf'r hususlara dahi ittifakı iri ile karar \'erilmesi lizmıgelmJş ol
mağla meclisi ahkanu adliye azası daha lüzumu mertebe teksir olu
narak ve \'i.ikela ,.e ricali devleti aliyemlz dahi bazı tayin olunacak 
eyyamda orada ic;tima ederek \'e cümlesi efkar ,.e mütaleatını hiç 
~kinmeyip serbest~ söyllyerek işbu emniyeti can n mal \'e tayini 
\1rgü hususlanna dair kavanini mukt&ziye bir taraftan kararlaştm
lıp ve Tanzimat\ askeriye maddesi dahi bi.bı seraskeri din şôrasm
da söyleşillp her bir kanun karargir olduk~a ilimaşallabü ta.ali. düs
turUUlmel tutulmak üzere bllisı hattı büma.yunumuzla tasdik ve tev
t1ih olunmak için ta.rafı hümayuuumuza arzolunsun. Ve işbu kava
nlni şer'lye mUeerrcd din ve devlet ve mUlk ve milleti ihya için vazo
IUDa('o.k olduğundan canibi hümayunumuzdan hllifına hareket vu
ku bulmıyacafına. abd ve misak olunup hırkai şerife odasmda cemi 
Wema ve viikell hazır oldukları halde kasseml billib dahi olunarak 
Ulema ve vükelA dahi tahlif olunMl&ğmdan aııa göre tilema ve vüze • 
radaıı velhasıl her kim olursa olsun kavaoioi şer'lyeye muhalif hare
~et edenlerin kabaha~ sabltelerine göre tedlbatı IA.yıkalannm hiç 
rütbeye ve hatır ve gonUle bakılmıyarak icrası zımnında mahsusan 
ceza kanunname&I dahi tanzim ettirilstin. Ve cümle memurinin el
haleU hazlhl mlkdan vafi maaşları olarak pyed henüz olmıyanlan 
var ise anlar dahi tanzim olunacağından ,,er'an menfur olup hara
biyeü mülkün sebebi azamı olan rll&vet maddei keriheslnlo fimabad 
ademi vukuu maddeı;inin dahi bir kanunu kavi ile tekidine bakılsun. 
Ve keyftyatı nw~ruha usulü atikayı bütün büfün tagyir ve tecdid de
mek o~ından işbu iradel şahanemiz Dersaadet ve bUciimle mema
llkl mn.hru~mb: ahalisine ilfin ve işae olunacağı misillu dih·eJi mü
tehllbbe cluhi im uımHin insallahti taala ileJebed bckasma şahid olmak 
üzere Derisaaclı>t.imizde mukim bileiiınle sUferaya dahi re.smeıi bildi
rilsUn. Jlcmm ı:~ı htıinıiz ta.ala hazretleri cümlemizi mu\'affak bu\,ır
sun ve bu k:ıvanini miiessesenin hilii.f ına hare.ket edenler AllahU ta
aıa hn.7J'etlcrinin lfınetine mazhar olsunlar ve Uelebed fetah bulma-
sınlar amin. Fi 26 Şaban . Sene 1255 Yevm Pazar 

Tanzimat Edebiyatı 
.· ·------· 

_.ııızimahn ilk tHahürlerinden: Parist.eki Türle sefar11thanesinde bal" 

Tanzim:ı.Ua beraber memleketi-1 üslfıb daha basitleşiyordu. . 
mizde yeni bir hayat başla- Şinasinin bütün yazıları bu b~ 

mış oluyordu. ikinci Mahmud zama-ı katlerin birer bürhanıdır. Fazla ol' 
nından itibaren değişen kıy af etleri- "" k Şinasi bizde gazetecilik hayııtıııl 
mizle birlikte yaşayış tarzımız, adet
lerimiz, telakkilerimiz de değişmişti. 

Edebiyat bir cemiyetin ifadesi oldu
ğuna göre, yeni devrin yeni ihtiyaçla
rını ifade ve terennüm edecek yeni 
bir edebiyatın vücudü lazım idi. Eski 
edebiyat ihth·a. ettiği hususiyetlere 
göre bu yeni hayatı ifade edemezdi. 

O zaman öyle bir edebiyat liı.zımdı 
ki ferdin ve cemiyetin jçindc yaşıyan 

Tanzimatı tınn·terfle ya~·an 
Namık Kemal 

heyecanların akislerini ihti\'a etsin. 
Öyle bir edebiyat lfızımdı ki tabiati 
ve yeni hayatı terennüm etsin. !şte 
yeni edebiyat bu ihtiyaçlardan doğa
caktı. Şinasinin kalemile de doğdu. 

Tanzimatı lisanımmı sokaP 
Şinasi 

tesis ettiği, Namık Kemali ye~şti~; 
ği ve Ziya Pa.§aya örnek oldugıı ,ç 
ne kadar takdir edilse azdtr. 

Şinasini? bir hususiyeti d~a :; 
11 Tanzımattan sonra bize tiYll 

' 

( 
\ 

ı 

~"' 
Tanzimat fikrine himıet edtll 

Şinasinin Agah efendi ile birlikte 
çıkardığı "Tercümanı Ahval,, ve iki 
sene sonra neşre başladığı "Tasviri 
Efktl.r,, gazetesile ortaya koyduğu ye
ni fikirler, yeniliğin ilk şuurlu ve sis
t~matik tezahürleridir. Şekil ve ne
viden daha fazla fikre, ruha ve ma-
naya aiddir. Zi~·a Pasa 

Garb medeniyetinin hayatımıza gir- yu . getirebilmek için Avrupa u;:; 
meğe başladığı bu safhada, cdebiya- ı gözönünde tutarak ve mevcud t. 96' 
tımız da bu yeni hayat ve ihtiyacı şa şekli olan ortaoyunundan istif 0 • 

ifade için, yeni fikirler, yeni mefhum- ederek "Şairin Evlenmesi,, adlı ) 
lar, yeni kelimeler bulmağa çalıştı. metliyi yazmasıdır. u 
T_abii bu. y~ni fikirleri halka anlata- -Tanzimat edebiyatının ikinci tJJ 
bilmek içın ıfade de daha sadeleşiyor, (Sonu 7 nci sayfııd') 

A 

Tanzimat Abidesi 
r-

[ 
{ 
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Ingiliz Deniz 
Kuvvetleri ---
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zörlerini Takibe = "?:A _· . ~A·_ !: - · =-ı E D D A H Başladılar 1 ~ur i~ 
Berber Mehmed Hikayesi ) 1~ , Türkçeye çeviren: HÜSEYİN CAHİD YALÇIN 1 
- Niçin h:ıkmıya."n oğlum ... ~ -Mehmed ve büyük hanım dönerle... l ı: "Devlet Otoritesi ,, Mefhumu : 

lah csirgesı·n bö"yle rıkıklar, k• .. ık - Berber Mehmed ayag-a kalkar. Ken- ;; = 
ı ~ • - 34 - Alman ruhban heyetinin küçük mış bir fikre kapılmadan, tahJil 
ar insanın başına biiyük işler açar". dilerinden müsaade istiyerek ayrılır c:= Mücerred bir f'k . .. dafaası bir kısmının milli menfaatleri za- etmek için zaman ve fırsat buldum. ~ 
Kırığın, ~ıkı{;'ln aslı yoktu:. Bu gider. . "'' . e mevzuu bahsolan 

1 ;~:ıe~~ kaffe- yıf ~ir surett~ müdafaa etmesi de Hergünkü hayatımın gidişi içinde, ~ 
hal h r iki tarafın koııu<rrnasına bir (Buraya gelince meddah sözünü 1 - aynı sebeble ızah olunabilir. bu noktai nazarın bin kere haklı ;::;:;;:3 

~~ sinde bu haciiseyi müşahede ecie- =2 ve~iedir. Bu da küçük hanımın knr- şu suretle keser: Bu ne şuurlu bir fena niyet ese- olduğunu müşahedeye imkan gôr-
mu:ı oldumı bı'r plaA 11aır. Anhyoı sn- - Hikayemiz burada kalsın .. diğer e; riz. • a·· ~ 

o· s ridir, ne "yukarıdan gelme,, emir- um. =--
ouı ya küçük hanım ne kadar zelti. kısmını birer sigara ve kahve içtik~ = "Devletin otoritesi,, ' "demok- lerin neticesidir. Bu milli azim Gayet mütenevvi milliyetlerden § 

Berber ·u·ehmed ku'"çu"k lıanımın ten sonra an_ latınm_. . . 
1
1 § rasi,, , "Sulhcülük,, , "milletler- al ~ .ıu 1 t 5 eksikliğinde biz gençliğin Cermen- vücude gelen bu merkezde derh 

uyaihnı bı"r ı"k'ı sefcı· u"usturur. Kı- . Meddah ısk_em. lesınden ıner. Bır = arası tcsanUd,, , ilh. işte bir ta- =--
~ • ~ l e d lik istikametinde noksan terbiye e- gayet bedihi surette göze çarpı-

tık ve çıkık! h s bir tavırla sıgara kahve ıçtıkten sonra para top l e;a kım mefhumlar ki bizde hemen a- E!! 
ara m, su . . k h"k"' ~ . b" k f'k" 1 dilmesinin neticeleri ve bir tip gi- yordu ki milletin menfaatlerini = 

tıyag-ını "'"llar mallar. çeker meke'· lar ve tekrar ıskemlesıne çı ıp ı a- == ıma ırer sert ve atı ı ır er, mez- _== .,... , · t · = bi tapılan bir fikrin tamamen ha- ya1!1lz Alman sulhcüsü objektif bir 
\e küçük hanıma sorar- yesine devam eder) =: bebe aid akideler halini alırlar. . . . . .. .. = 

_ . • . . . . _ 1 Akşam oldukta büyük hanım, kü- ~ ve milletin hayati zaruret ve icab- kım olmasının netıcelerını goruyo- balnmdan düşünmeğe çalışıyordu. 
5 rıyor ~:sıl zlef~ndım, ?eskısı gıhı ng- çük hanım ve aşçı Mehmed toplanıp § ları hakkındaki bütü hükümler ruz. Halbıı!ti Yahudi, kendi kavminin == 

r·· .. sı ı) or mu · ı kayığa binerler ,.e evlerine dönerler. ,:::..t . s_ münhasıran bu telakkilere göre . Demokr~~i:. be~nel~i~el so~ya- menfaa~er!ne taalhik .~den husus- ==: 
\.Uçuk hanım: Şimdi gelelim berber Mehmede. , _ ·~t· Ei5 kabul olunurlar. lızm, sulhculuk, ılh. ıstıkametinde larda Iı.çbır zaman boyle yapını- ;:: 

' 

- Şimdi çok iyiyim. Te~ekkürlcr 1 
B..,_rber Mehmed Sultanahmeddeki · ·ı· • · -:- ~ B""t"' ·· h" 1 1 · 1 terbiye o kadar katı ve müteassıb- yorıiu Yalnız Alman sosyalistinin = 

erıın. k'~ki Zaptiye caddesinde Tavukhane .. ,_ • 1 ş~· ~ ~ den kararla.'.imış bir fikre göre göz dır, y~~ ke~di_ ba~ı~arından oka Jren~ J;a~'minin menfaatlerini be):- == 
d · ~ ~ ,-"' !!"::I u un mu ım mese e erı evve - · 

Bcı·ber Melııncd. lı:mkağında 45, 50 yaşlarında bir va- .t ~'t "i/f.. ,.; · 
11 

J ~ önüıtle tutmak yolundaki bu men- dar sub3cktı~tır kı dun~a ~~~k~n- nelm~ekı yoldaş:ar huzurunda şı- = 
-: Şu halde ı~1üsaadcnizle gioc:~·i~~- liJesile bera~r ~t~rmaktadır. Vali- ~ti... ~ ~ hus tarı; objektif surette mezheb da peyda edılen umumı goruş llll kayct.erılerı ve aglayıp sızlamalar- ~ 

J bıycrek ayaga kalkarken b.ıyuK desi de ebt>dır. l{agıdhaneden avde - \'~iti ~ ı= ile tezad teşkil eden bir hadiseyi apriori vaziyet dolayısile tesir al- dan başka bir yolda taleb ,.e mü- = 
lünırn: tinde meseleyi annesine yukardan ,. • / . := sübjektif olarak anlamak meleke- tında kalır: Halbu~i Cermen~iğe ! d~faa imkanını _ver~iyccek _bir şc- ~ 

- A a otur oğlum ... Nereye gide- aşağı anlatır. · "' sini tamamen öldürür ve nihayet karşı gençlıktenberı alınan vazıyet kılde "heynelmılelcı,, oldugu da = 
ceksin ... Sen benim dünya ve ahret ı Annesi: - 1 vasıtalarla gayeler arasındaki ro- münhasıran objektiftir. anlaşılıyordu. Halbuki hiç bir za- = 
c~lMırnsın. Kızım da senin kardc - - A! EvlfıJım. Seni ben sandı kir. cwrsan ••enıUerinl takib t:tlen 1 E§ lü tersine çevirir. Eğer milli yük- Fikrine sübjektif surette mad- man bir Çek, bir Lehli böyle yap- = 
§indir. ıraya nasıl brrötürebilirim? "' -- 1 bb"" l . f l ~ A l - 'l k d" H 1 d h d ~ 1-"mı harb gemilc'rind~,. biri - se me teşe us erı ena ve zarar ı dı ve manevı bütün var ıgı e en ı- mıyordu. ası ı, a a o zaman an ~ 

A.şçı Mehmed a~a: , Mchmcd: =- bir hükitmetin devrilmesine lüzum sini veren sulhcü, bir Alınan ol - gördüm ve anladım ki fenalık mez· = 
- Ya ben ... Ya ben büyük hanım? - Anneciğim sen o işe karışma.· I İki Alman ceb kruvazörü, Admi • = gösterecek ise buna muhalefet e- mak itibarile, kendi kavmine karşı heblerin kendilerinden ziyade bi- § 
- Sen de onun amcasısın. Sen yalnız beni sandıkla beraber ha- ral - Schecr ve Deut.c;chland'ın Ok- = dilecektir: Bu, "devletin otoritesi., \'Ukubulan her tehdidde - bu ne zim lrnndi milliyetimiz bakımından § 
M'ehrned n.Ya kurnazca bir tavır - nımın odasına götürecek~in. yanuslardnki faaliyetlerinde görülen ~ ne karşı bir su!kasd olacaktır. kadar haksız olursa olsun - objek- tamamen kusurlu olan terbiyemiz- § 

la: 
0 

- Evladım ben bıı işten biraz koı k esrar 1. _.ilı.l efkürını şiddetle alaka- -- "Devletin otoritesi,, ise objektifli- tif hakkın ne tarafta olduğunu a- den ileri geliyordu ve milliyetimi- i3!5 

- Desene ki.. hısım akraba .. hı;p mağa başladım. Benim başıma bir iş dar etı .. ·t.cdir . .l\~esela Daily Teleg- -- ğin bu ınüteassıbları nazarında bir rnştıracaktır. O hiçbir zaman bir ze başka bütün mülahazaları feda § 

t?ı>landık he. Yemek kaynadu ... Ge- ı açmıyasın. • raplı bır çok tefsırlcre Y?1 açan ~u , vasıta de~il haddi zatında bir ga- beka sevkitabiisine tabi olup da edecek bir surette kalbimizi rab- == 
tureyUın mü? Mehn:ed aglı}~ar~k.: mesele_ halrkında uzun bı~ . mak.~ıe _ yedir ve bu gaye onların acınacak kendi seviyesinin safları arasında tetmiyorduk. § 

Büy""k h . - Eger sen u ı şı yapmazsan an- neşr~dıyor. Bu yazı m~han·ırı~~-gore ;:: hayatlarını doldurmağa kafidir. onunla birlikte harbetınek üzere PanJ"ermanist hareket mücade- § 
u anım. ne, ben verem olur ölüriim. Admıral Scheer ccnubı Atlaııtı"ı ter- = lA t bb"" ed b' b.. ··k ;:;;; 

lii;
0
A a getir ya ... Karnım~z acık•ı. _ A ... Allah emanet oğlum ... Her kederek Horn burnu etrafında 

0 

dola· ı e= ~ı:e~~ .a'. e~e ~·~ en ;r u,yu d mevki almıyacaktır. lesinin haddizatında katolikliğe ::: 

b.
1 
"'. lmazsa beraber şu delıkanlı da ne olursa olsun ... Yap" "lm... se111·n . . w · b t' k = re crıc 0 sa ı e, 0 an a me\ cu Şimdi isbat edeceğimiz veçhile, karşı ilk nazari delili işte bu su- ;;:::::;;: .... ~ıp Pasıflıge ..-eçmış, u sure .e en- ::::::: d" v l"t'k l k · ff · : · . · = 
r ıki lokma yer. ı·,. 1·n. ~. . . 0 

• · , == ıger po 1 1 acı arın a esı acız muhtelif mezheblerde de hal bu- retle rPddeı::lılmış oluyor. e= 
._. dısını ı:-ıkı§tırmak ıçın ) apılacak fa- ::.:; cücelerden hatta ahlakları meşkuk § 

Berber Mehmed·. Gelelı'm Hasa Ef d " · · · ı· tl k dal laşmıc:tır y· = mm aynıdır. A'man kavmi, !?'ençligıw·nden iti- = · n en ının evıne. a ıye er ço ıa zor .,, · ıııc = kimselerden ibaret bulunsa bile, . - .. ~ . §'! 
- Teşekkür ederim efendim. Ben Kağıdhaneden geldiklerinin ertesi bu yazı'-•a "'Öre c:imdi~·c kadar Ok - =:: b ' d"k .. , .. k t bb" .. k Protestanlık, kendı kaynagına haren, munhasıran kendı ırkının = evd J 0 • "' J • :== ır ı tatorıu e~e usune ar- . .•. . . = 

h e Yemiş gelmiştim. Hem sizi ra- günü akşamı kız yapmacık olarak yanuslarda dolaştığı tahmin edilen c:= f. tl t "~ 1 kt ve ananelerme tevafuk ettıgı nıs· haklarım tanıyacak surette terbı- = 
atsı =:: şı ne ıe e pro e.,lo o unaca ır. b L C ı·- · f ti . . a·ı . kl k lb" h . ! .ı . z etmiyeyim. Müsaadenizle gi- sancılanmağa başlar. bu iki Alman korsan gemisine, ancak _ ç·· k"' bö' ,1 b" . t t· eLte, ermen ıgın men aa erını, ye e ısın; çocu ·arın ·a ı şa sı- --= 

'"C'Yırn A A T = un u } c ır prensıp pu peres ı k a·1·-· d d 1 . . "d f = 
h•· ••• - Y ay ay... man aman ... Kar- Clement ve Stone - Gote isminde iki == d 1 k . . 1 1 en ı ıgın en, a ıa ıyı mu a aa yetimizin müdafaasına taalluk e-
ı:l ::::! nazarın a < emo rasının ;:e.n!.ln arı . • . E::: 

UYük hanım: nırnda bir şeyler oluyor. (Ağhyarak- İngiliz vapurunun kurban gitmesi ~ .11 t" .1• h d d 1 k d .• .. eder. Fakat mıllı menfaatlctın bu den meselelerde bizim o meICın § = mı e ın Si a ın an a ıa U ı:;ı go- "'d f k d" f'k' l · = 
c. -. A a a vallahi, billahi olmaz ... tan) Ah karnımı fena halde acıtı çok sayani dikkattir. City-Of-Flint == .. .. 1 B' 1 1 b . mu a aası en ı ı ır erme ve an- "objektiftik,, imiz ile zehirlenme- ~ 
Q ~ =:: rımur t>r. ınacna ev 1 ırı, o sıra- A . . = 
etıın benim kızıma o kadar iyiliğin yor. Ay kasıklarım ... Ay belim... gemisini müsadere eden ve Norveç da "devlet otorite;ini. teşahhus anevi inkişafına yabancı yahud sin. O zaman, - hatta bır radikal 

\'ar ayol, Hatırımız için bir iki lok- Hasan Efendi telaşla: bandıralı Lorentz--Hansen vapunınu == ettirdiğinden dolayı bi; kavmi ha- herhangi bir _scbeble o an~neler a- hükumet bulunduğu_ takdirde bi- §

1 ?na al, - Ama11 ne oluvorsun elmasım?. b t D t hl d ld P-ıına go'"re d h tıl ıc: bır sahayı ı trı d d Leh t d h d 
J a ıran eu sc an ° llcr rabiye götürmüş istibdadların en r~~ın an a~~c_e a m :.-. . . e - an a a. _ . ı~ an a ya u 

ge~ofra kurulur, yemekler ortaya Kız: öteki lcruva.zörün yaptığı iş, cenubi = müstekrehini müclufaa edecek di- nıakadar ettıgı zaman acız bır ha- Fransada o1dugu gıbı, Almanyada ı:== 
lik ır, Yemeğe başlanır . .Mehmed de- - Vallahi bilmem beyefendi ... Atlantikte Cleıncnt torpillenmesi ol- _ ğeri de beslediği "demok;asi,, le girer. katoliğin de daima bir Alman ol- ~ 

anlının yüzüne dik dik bakar. Karnım sancıyor fena halde... muştur. j = mefhumuna tekabül etmediğinden Binaenaleyh, Protestanlık, mil- duğu görülecektir. E3I 

Meıırned büyük hanıma: . Bu esnada validesi odadan içeri Almanyanın, 1914 ve 1915 de oldu dolavı en necat vt>rici bir hiikfıme- ıt fikir inkişafı yahud ahlak mese. Bunun en bariz delilini kavmi- ~ 
- Hanım efendü. Bu önük bura- gırer. ğu g_ib~, c_enubi Aıneri~a limanların- 1 ;..-; ti istemiyecektir. l~si yahud Alman ruh~~·. Al~~n mizin ilk defa olarak bir bayat ~ 

dan kaksu • - Ne o kızım, ne oldun? da gızlı aJanlar vasıtasıle, bu korsan =-~ B .b. b" . 11 .. Al lı!';anının ve: Alman hurrıyetının memat mücadelesinde varlı!hnı = 
n · K k kl - . . t be .1. :::.= unun gı ı, ızın1 su 1cu man · _ o ~ 

- ~ed ? - arnım, a~ı arım agrıyor. gemılerıne muntazam sure te s 1 - - d .11 •• • d . 1 k müdafaası mevzuu bahsoldugu müdafaa için tarih mahkemesi hu- !j~ 
en· s k b 1 ? b" . d - .1 . .. .. = a mı et uzerın e ) apı an en an-

h - Neden ulacak. Gancuğun sıfatı- - Va ın _ge. e o mıyasın . yecek ır sıstem kur ugu ı erı suru- § 1 b" . . "<ld tl . f T müddetçe daima Alman menfaatle- zuruna çıktığı o devirde buluyo-
.. a bakıp t - allahı bılmcm anne. Karnım- lüyor. Bu noktada bazı Alman gemi- = 1 cc 11 \ e şı e erı, en ena mı ı- . . . b . . . d h k t d s 

sırı ıyı. d b" 1 . . . . . . . _ tarist bir devletten gelse ve vaka- nnın ıca ı uaıresın e are e e er. rum. § 
- A• H d" d Od b"zim a ır şey er de oynuyor... lcrının de faalıyetı zıkredılıyor. Me- == ·· v• • • • Filhakika bütün bu mevzular Pro- vukarıdan sevk ve idare de. == (!\IJ"a ... ay ı ora an... a ı H a Ef a· 1• 9 t . . ld Al t" t = yıın ccrevnnını degıştırmek ıçın ı = 
a ıınız. as n en ı: se a, eşrınıevve e, man ıcare :== ~ . t t 1 - . t" 1 u··· · ·-· ""dd h Ik b" .. = 

_Aman ebeye haber go'"ndereıı·m. r· . B k A . 1 S h ,. ::::: müdafaadan başka bır çare bulun- es an ıgın ıı; ınac e ıgı prensıp- vam ettıgı mu etçe, a utun = _ B se ınel)ı or um mıra c eer ın =: . . . . . . . . . . b ' tt a 
unu da sen mi çıkarttın? Annesi: t k"b tt" -· . t"k tt .. 1 t "d = masa bile sükut ıle karşılıyacak- lerle avnı şeylerdır. Fakat mılletı vazıfesını gayet tam ır sure e - lia d" B. 1 1 .. a ı e ıgı ıs ı ame e, ~' on evı eo- = . . .. ~ . .. . P t t r· .. d k t a 

ı.,.._ Y ı canım... oy eşey er soy· _ Go"'nderelı'm ya. t k t . d.w t ft d := tır: Çünkü mukavemet tedbırıne en muhlık duşmanının pençesm- yaptı. ro es an pas oru e a O· = 
..... le y yu er e mış, ıger ara an a, == . k l d k" b"" .. l"k c ., . "b" b' . 1 h e lı~:_ emek yemene bak. Hasan Efendi: D d \' 1 • d H 11 d =: başvurmak sulh Cemiyetinın ru- den kurtarma yo un a ı utun ı ure sı gı ı ızım ya mz cep e- E:i 

Q_,, res en a paranıo an, ave an ~ .. . h b' t d k' k t k t" . d vil = 
~~1 Yemek yerler, hem Mehmed Yavrucug-um, ebe çağırtalım mı?. d p ·r·k 1 .1. d p t A ~ ;;;;;; huna mugayir olur. Beynelmilel teşebbuslerı en asmane ır arz- e ı mu aveme uvve ımıze eg -
va anı a, ası ı sa 11 m e, un a- reno.,- == v k lk ç·· k"' .,._. h d" b"lh .1 rd k' k ti . de\ı:ı-a kızın harekatını tecessüste _ Siz bilirsiniz efendim ... Ay ay d h k t t . r = Alman sosyalisti diinyanın sair da ezmege a ar. un u ıa u ı- ı assa gerı e e ı uvve mıze § 

'"'41 ed Y k b'tt'kt a~f hare .e e ~:ış ır.D t hl d' ~ mütebaki insanlarının kaffesi ta- ler hakkındaki noktai nazarı onun büyük nisbette hizmet ve iştirak = ),{eh er. eme ı ı en sonra a.y ... Aman ... Aman... Fena oluyo- 1Y u arrıre gore, eu sc an ın, =: . . . . . . . . F-E 
")..., ~ed tencereleri yıkamak için su rum. d" - Al k .. .. .. b 1 == rafından mütesaniden tecavtlze akıdelerınde peşınden azçok tesbıt ettıler. O senelerde, ve bılhassa ılk e=ı 
"' .. .ııo- ıger man ruvazorunun u un - = . . . § 
rı. '"t>a. Çeşmeye gider. Büyük hanım Annesı· .. d w b t k d w == maruz tutulabilir. O buna yalnız edilmiştir. Halbukı en evvel halle. şevk ve heyecan zamanlarında, ıkı = 
'"ti. su ugu cenu mm a asına ogru sev- = . -
h•- 1_ ıçnıek için çeşmeye gider. Yal- _ Bizim Arab Fatma ebeve haber t · ht ld" n· - ··t · - karde!';çe bir sempati ile mukabele dilmesi Iazımgelen mesele budur. tarafta da hakıkaten tek ve mu- §3 
~ .t\a) J re mesı mu eme ır. ıger mu e - g "" . b.. .. k dd b" Al · - §-
tı',.ler· an oğlanla kız şu kararı ve - go'"nderelim. dd"d Al .1 . · h ı. tl · = eder \'e intikam almavı hatta mü- Yoksa Almanların sonrakı utun a es ır man ımparatorlugun-• a ı man gemı erının are.e erı, =:: · • . 

t> • Kız bag-ırarak·. b ik' k k .. .. f 1. tl = dafaayı bile aklından geçirmez: tekrar canlanma ve kalkınma ha- dan başka hır şey mevcud olmadı. 53 

L._ ııın. evde gece sancısı tutacak. E- - İstemem... o kadın ku"çu""kken · b ' · tt· F'lh k"k 20 tecı ~ O Almandır! rcketleri imkansız ve manasız ka- Bu ımparatorlugun hayatı ve istik- 8 
·'"'- u ı orsan ruvazorun aa ıye e- , = . _ ~ 

~ g rıne ırer ışare ır. ı a ı a .,,- ==::: . . . . • . • 
llled:tırnıek lilzım olacak. Sultanah- beni hacamat etti. Onu gördüğüm rinievvelde Emmy _ Friedrich ismin- g Bu pek acıklı olabılır. Fakat bır lırlar. balı ıçın herkes kendı Allahına dua -== 
dtn ~ Sandıklı ebe namile bir ka - yerde ödüm kopuyor. deki Alma~ petrol gemisi, bir mah- __ seyi değiştirmek için iptida onu Viyanada_ ikametim esnasınd.a, ediyordu. ~ 

~:.onun getirilmesini •sr•r
1
• Anne•i= (Devamı var) ruk•t b7s~~~i~i od ~!;:!m:~;;k· •nnıllı~ıiuıUDinıiıiiiıiWlılılmimummıııııııııııııııııııııııııııfl~nOnRlıflUılHuWOllınlıaifımmlıiWıııııııımmım~mn&'ıııiıôlııDiôıUOıumııurul 

ııa~liço; ~ultan Aziz devrinin en be- altı yaşına kadar kimsecikler mağ -
~ ~lıvnnlnrından biri idi. Yüz o- lfıb edememişti. 
ltın \ ağırlığında, iki metreye ya- Aliçonun devrinde sayılı ve nam
doks eıtıen hemen bir doksan, bir dar pehlivanlar vardı. En başta Sul
ıı~ an beş boyunda, adaleli, karın- tan Aziz gelirdi. 
61t\ız0~UUu, göğüslü, enseli, geniş ve Aliço devrinde, başpehlivanlar ve 
~rinde alçalı, bal.dırları ve o~l~ları sayılı fırtınalar şunlardı: 
lıtaıid ' Pcnçelen mengene gıbı, f ev- Sultan Azizin başpehlivanlarından 
kar ı:~:sur, haddinden fazla cüret- meşhur Kavasog·ıu Koca İbrahim 
b '"'~a w , 

en tl'ıUs n. rnagrur ve gaddar, ru - Sultan Azizin başpehlivanlarından 
dişah ta!ıebıd ve h_aris, padişah, ma- meşhur :Makarnacı Hüseyin pehlivan, 
babay·~. ırn~, kunseden korkmaz, yine padişahın başpehlivanlarından 
llehuv~~t, eh bıçaklı, bileği çelikli bir meşhur Kara İbo, meşhur Arnavut -

.\Iiç . dı. .. oğlu, Yörük Ali, meşhur Sivaslı Ke-
tdiıebi~ • 'l'urk spor tarihinin iftihar çeli, Yakacıkh meşhur Kel Hasan, 

l\.l.i ecek pehlivanlarından biridir. Kastamonulu meşhur Kel Memiş, 
Ottı.ı Ço; l{ırkpınarda başpehlivanlığı namdar pehlivanlardan Karagöz Ali, 
dallı ~§la.tında almıştı. Bu çetin a- Çopur, ilh ... 

liva~~ki~e İmparatorluğu başpeh- Ve, Aliçonun en son pehlivanlık ha 
~ l'irnı· Uzerine aldıktan sonra, yatında meydana gelen, meşhur A _ 
\'e rıa ..... 1 altı sene üzerinde arızasız dalı Halil, Koca Yusuf ... 

.. ,ngt"b 
'\"ani. u_ olarak taşımıştır. Görülüyor ki, Aliço, yirmi altı se-

. AJıçoyu, otuz yaşından Plli nelilc hı:ı.şpehlivanlığı zamanında or-

• 

No: t YAZAN: M. Sami KARAYFJL 

tayı boş bularak pehlivanlık yapmış okkalık Arnavutoğlunu, Kavasoğlu, 

bir adam değildir. Bilakis devri ha- kendisinden ihtiyar olduğu halde 
yatında en madar ve zorlu pehlivan· meydandan çıkaramamıştı. 
lar gelmiş geçmiştir. Arnavutoğlu, Sultan Azizin veli • 

Aliçoyu, saraya getiren Kavasoğlu ahdlığı zamanında saraya intisab et
dur. Kara !boyu da saraya getiren miş ve, veliahd padişah olduğu za -

odur. man da yanında bulunmuştur. 
~~vasoğlu Koca lbrahim, Sultan Arnavutoğlu Ali pehlivan, Sultan 

Azızın hem şamdancı başısı ve hem Azizin hamlacıbaşısı idi. 
de başpehlivanı idi. S it Az" b'" ··k ıt t k _ .. u an ız, uyu sa ana ayı-

Arnavutoglundan sonra, sarayı hu - .
1 

b. b' . t w (l) .. . gı e ır yere ını§J yap ıgı zaman 
mayunda şohrct ve mevkı alan Ka - h 1 d kür k k d" 

•1 d am a a e çe er ı. vasog u ur . 
Arnavutoğlu, Kavasoğluna nazn - (1) Eskiden padişahların hir ync 

ran daha ihtivardı. Fakat, altmış altı gitmesine biniş t:ihir ederlerdi. 

Arnavutoğlu, çok güzel kürek çe -
kerdi. Yay gibi vücudile koca kürek
lere yapıştığı zaman Boğazın en a -
kıntılı yerlerini tek bir su sıçratma
dan ve tereyağından kıl çeker gibi 
küreklerini işleterek geçerdi. 

Padişahın saltanat kayığında sıvır
yacı olmak üzere on iki kişi kürek çe
kercli. 

Sıvıryada, küreği başpehlivanlar -
dan Mustafa pehlivan çekerdi. Diğer 
kürekçiler de hep pehlivan oğlu peh· 
livandı . 

Sultan Azizin, Boğazın durgun su
ları üzerinden ve yalıları yahyarak 
geçişi oldukça haşmetli ve debdebeli 
idi. Mağrur padişah, siyah A vniyesini 
omuzlarına atmış, iri ensesini germiş, 
yüzünü çerçeveliyen siyah top saka
lının verdiği heybet ve ihtişamla ya
lılardan ve sahillerden kendisini işti
yakla selfımhyan halka .iltifatlarda 
bulunarak ge~erdi. 

Arnavutoğlunun hamlnda kürek 
çekişini seyretmek ıçın sahillere 
koşan rum kayıkçıların gıbta ile dolu 
mütecessis nazarları daha ziyade pa
dişahın gururunu okşardı. 

Kürekçilerin arkalarında Trabzon 
bürümcüğünden hilali ve ipekli bol 
gömlekler, ayaklarında mavi I..ui ku
maşından laciverd ve parlak şalvar
lar, başlarında altın sırmalı beyaz 
takkeler vardı. 

İşte; Arnavutoğlu, hem devrin baş 
pehlivanı ve hem de padişahın ham
Jacıbaşısı idi. 

Sultan Aziz, hamlacısı olmadıkça 

kayığa binmezdi. Çünkü; Arnavut -
oğlu pehlivanlıkta olduğu kadar de
nizcilikte de mahir ve üstad bir şah
siyetti. 

Hatta; Sultan Aziz, arasıra hamla
cısile şu yolda şakalaşırdı: 

- A. li. anlamıyorum ben bu işi ..•. 
(Jlenmı \"ar) 



YENi SABAH. 

Konya Belediyesinden '' Pişman ilk on No. 31 Nakleden : l"LVİVE SAKAR 

H ık Ç k M 
- Tamam. aradığım sizsiniz ... lh- -- Semihin ismini biz Mehmcd ko}' 

İnsafsız rüzgir gecedenberi hiç haklı imi&. ikinci senenin ba§ında Se- a O emnun tiyar kadına do_;-ru ilerliycrek: duk. Daha kolay o!uyor. Hem keııc11-
dunnadan esti, soğuk bir kış sabahı zada göze batacak garib bir değişik- - Burayu yalnır. g.~ımedım. ar -

1 
:;i de mu va.fakat etti .. diye ila,·c rttı 

başlıyor, ilk tra.mvaylnr depoda!l lik oldu. Fethi bu değişikliği görü - kanıdan birisi geliyor. Riı;i iyi tnnı- Ve hir an e\•vel bu mti!?klil vaziyclt•'H 

Yazan: MUcella Yakar 

çıkmak üzere, sokaklarda tek tük in- yor; için için üzillüyordu. Nihayet ~ h • B • Ç L E l K yan bir dostunuz imiş. J.urt.11lmak i<:in l. ktl'dıyı degiştirme1c 
aan var, Galatada küçük bir sabalıcı Fethinin korktuğu akibet başına. gel- tı./e ır ır OR •er ere avuşf-- - Bir do t mu? p k 7.3.nnt'tmivo- i tedi. 
kahvesinden, yal'ı ayık yan sarhoş di. Seza artık bir daha Fethiyi ıör- -~ n.ım kı~ım, zira bugi.in do .t deni. en j Hale, :Mehmede doğr 11 döncl't>k izah 
bir erkek sallanarak çıkıyor. MUva- mek istemediğini açıkc::a söyledi. Fet- 1 • 1'j'' ""', • r.m-• kımsclere rastlanaııuyor. Beni hfı.lii ctt:: 
zenesiz adımlarla yürliyor. Epeyce hi kınlan gururundan utanarak, ııtı- .l :p· düşünebilen kim olabilir~ - H ıkını:t: l\lc.lımcd. rlaıhnız beni 
gidiyor, nihayet Taksimcie sıra apart- rabdan kıvranan kalbini serinletmek ~ lhtiyar kadının sesi yumu.şak bir tanıyoıınuş meğer . Görmeden is -
mantarından birine giriyor. Merdi - için giinlerce ağladı ... Ve nihayet •- vaziyette idi. mimi. k:miıı :ar.ı olduğumu biliyor-
venlerden çıkıyor, 4 ilncii kattaki da- ki nişanlısl ile evlendi. - Biraz düşünün ... Dostunuz d~ - muş. 
irenin ön~~e du.ruyor, cebinden çı-j Aradan Uç sene geçmi§ti. Bir gün diğim bu kimseyi görmekten her hal- Bu sefer, kızarnıe.k sırası .Mehmc 
karttığı kuçilk hır annhtarla kapıyı Fethi sokakta giderken Sezaya rast- de pek memnun olacaksınl7.. l de geldi. 
açıp içeri ~iriyor. Doğru yatak oda- tadı. Birden heyecanından boğulacak Kadın derhal ccvab verm di. H ll!- - Ht.•rh tide, lzmirc on yaı:dığlll'• 
sına gidiyor, oldukç:l gUzcI döşeli bir rnılj gibi oklu ve peşinden gidip Seza , ı ye bakıyor ve düşünüyordu. Nihayet meı.tublnrda 8İzc benzıycn bir por-
oda, kendini köş deki dh·aoın iizcri- 1 ile konuşmaya başladı. Genç kızlık o- ı mütebessim bir çehre ile: • ı-e 1iıi ı;i:r.miş olncaJım. Zaten fa~la 
ne gelişi gUzcl atıyor. bir sigara ya-ı nu bir kat daha güzelleştirmişti. Fet- - Siz muhakkak Gal1b •P.evin kı- m~·kt ıb da yazmamıştım anıma ...... . 
kıyor, sigarasından tavana doğru hinin evlendiğini duyduğunu söyledi 7ı Hale hanımsınız, dedi. - <: ·nç alam liıkırdıs1 nı tanıamhyaınu· 
yUkselen halka halka dumanlara b · ı \·c onu tl'bdk etti. Fethi artık kendi·! Genç kız kıpkırmızı olar.ık: ı.!ı. Hnl" giil<:,rck: 
karak onu böyle perişan eden hiıdi- rıi lrn.ybctıniş senelerden beri hasret 1 - Beni nereden tanıyorsunm~? di- - E\ et. öyle güı füıuyor. Fakat be· 
seyi dilşUnüyor, geçmi~ günler göz· çclcti~ı yaprak rengi gözlerine doya 1 ye kekeledi. nim bıı kadar ıııiı:lhet şekilde çizile-
lerinin önünde bir sinema şeridi gibı I doy~ bnklyordu. Nihayet maksadını _ Bilii.kis sizi çok daim c•\·vd la- t'ı·k bu ş<.'~ ım yok ki! .. dedi. 
geçmeye b~şlıyor; açıkca anlattı, değil evlenmek dokuz mmahydım? Sizin sevimli \'e çok gü- U.t1hın, çrık ho~bo;;.ıı.. Fakat ben 

''Hukuk Fnkliltesine giderken sı- çocuk habası ols:ı.m seni unutamam, ;rel oldu~nuzu bana .Ya;mu.ştı. 'l'a _ d' hir:ız lıaki'rn.ti söyledim gıbi. 
nıf arkada.~larından bir kızla tnnı§tp (1iyvrdu .. ''C Seza, karımı boşayıp se- r.ıam, yanılmıyorum. O J.ı gi.il:neğ-e başlamıştı. Zaten hu 
nişanlanmaya kar:ı.r veriyoı·, lam ni- ni tt.layım. diye yah•arıyor'du. Seza Koaya. Dedt. bl.h(\Mi "' Ve Haleye CC\'Hb vennet';'c vakit ı·:tcn baska tiil'lü sıyrılmak ihtimali 
şanlanacağı sırada ayni mahnllcve Fethinin ı rarlarına rağmen kendı K CH i) B da . 1 t 1 A ı:.edd" 1 bırakmadan· :,oktu. l"akut, Hale gözlerini ayırma-

•• •• • w • • • .. • onya. usua - ura agaç- s 8.6yon a ı-. ın a anı sırası · 
küçuk bır kız çocugunun ıııısatır gel- kaı>;;ırmı tekrn.rladı. Sakın karından 1 f'd 1 t· t' k . . f . . . ·- Semih, benim s ·mihim b•ırada ıl.•ı: .,.enç adama bakıyor, ve nazarla· 
.ğ. . .. .. . . 1 . arı ve ı an arı ye ış ırme ıçın a.ı- parke ta§)arla venılenmıştır. Yaya • 1 

, b • •• •• •• 

di ını .goruyor, c:ok kı~ bır zaman·! a} n mu, benı unut.,. . .. laca suya ihtiyaç görülmektedir. Be- kaldırımların y~ları yeşillik iÇt>risin- diye bağırarak kapıya doğru iırla- rında bıı n<'şe parıltuıı gorunuyordu. 
da sevıyor bu kı~, he_?UZ 1~ yaşımla I Ayrıldılar: fakat, Fethı o gunden lediye tarafından bahçede bir artez- . . . eh. Tam bu ~ıntıla ŞC'rür dl! ıçl!ri giı-i- Nihayet, Mehmcıl, heyecanını zap· 
olan Seza fevkalade guzel bır kız, ay- sonra zaten hiçbir ır.ırnıan sevemediği . • de olmak ıçın bunlara bol suyu tc- ordu ta çalışarak: 

· d ··k k b. ·ı · k ~en kuyuları açılmasına karar veril - min ettiren borular konulmustur Ay ) · 
nı zaman a yu se ır aı enın ızı. t-arısından daha sogwudu v .. sonunda . . ~ · · · · . Dacl1 bııgu"ıt "'Cnı·nle bı" rlikte " "' mış ve faalıyete başlanmıştır. Yazın .. . . • . llıtıvar dadı ılc g~nc ~dam kucak- - · "' 
F::h~ ?~gın gibi seviyor, faka~ se~·- ayı·ıld.ıla~. Ic~~thı apartn~an katı lu~- halkın istirahatini düşünen değ~rli rı.ca h~ku~ct alanına daırevı ~tr ı:.:e- laşırl~rkcn, Hale, f}Oföriine yine Mch- y~nll!k. yi~·cı·c~i:t: Otomo.bilde her şe· 
gısı~ ıtıraf edemeden Seza ı_nısaf:r muş. ·Bır gun ~cıs. ben~~le el'len~ı- belediye reisi L"tirahat mahallerini kılde çıçeklık yaptırılmıştır. Öbur bah ıned denip denmiyecl'ğini llüşünüyor- ):ı ~ctırdık. bıdıp sepetı getireyim, 
oldugu evde çok kalmayıp cvme do- ye razı olur .. dıye her gun beklcmış- ve caddeleri ivi bir C!l'kle sokmak i- ~eler kenarında bulunan tahta par- <l N l' ~~~ . . , t .. 1 ,..1. t nedı. 

.. • F th' b" h' . . .· ti B d b .. ı f . .. l b k d .1 r- . u. e ı~,_.e, \azı;e e gore ıarc ,c H l el • 
nuyor. _e ı ~m~nsız ır ıss~n.esııı . un an u ıa ta c\\C. an a a çin sonsuz azim ve sebatla çalışmak- maklıkları kaldırılıp bahçe ve çı<;ek- t'tmevi miinasib gördü. \ 'e knr-şımn- :ı e e · 
ne yaptıgını bılmıyor. Hasta gıbı sev- gazete okurken şu satırlar görunc t K .1 k h 11 .. ler iyi bir şekle sokulmuştur Halk be d k.l b kt H "k' . d . d. 1 - B~n d sizinle beraber geleyim, 
diğine inanıyor sade. Ayrılık Felhi- çarptı: . a. v~ onyamn ge~ı ece ~a a ennı 

1 
• • • • • a l ere a l. eı· 1 ısı e şım 1 a • l:ı>ı sini getircmt"7.siniz, diyerek genç 

. b .. b··t·· . a· Se ""Ic-.~ud bı·r· ıvı bır şekle koydugundan h.onva hal- ledıye reısınden son derece memnun· çak sesle konusuvorlar<lı B\r müd- d kat IJ 
yı us u un perışan e ıyor, zavı ı• ··., c\•lcnme,, · k d' - d · - · a ıımın yanına ı ı. 

uzaktan olsun bir defa gürebHm;k "Tüccardan Sami Alkanın kızı Se- kını meınn~c tr. 1 ur. del böyle konuş}ukt~n. sonra Meh --ı lhtiyar kadın: 
için her sa.hah mektebinin öniincle za Alkanla doktor Enıin Göktekinin ~nedk_1falcye do6ru ıhtıyar kadını ı- -- Ö~le ise ben oe, .sofr~yı h~~-
Sezayı bekhyor. Seza o zamanlar lınr evlenme töreni tarafeynin güzide dıı- Bursa Valisinin Mudanya Asfalt ere- . }ayım, zıra yemek \'aktı gecıyor, dıye 
şeyden bihaber, her sabah gördüğü vctlileri arasında 17 nisan cuma gü- - Gel, . S..'lna, p~tronu~ Hal~ ha- s\ı: lendi. 
bu insana bir yabancı cibi bakıyor. nü Perapalas salonla-ırıda yapmıştır. Beyanatı yolu Açıldı nımı t~.kdtm c0:eyu~, dcdı. Sem ~l~- Bir müddet ~;onra Mehmed ile Ha· 
Ertesi sene yaz tatilinde Seza yine Mesud çifti re saadetler dileriz... . . .. ··- raou gormeme ımkan V('rcn kendısı- fo ellerinde sepet ''e paketler olduğu 
ayni eve geltli, ve kısrı bir ıa.mau i- .., 

1
: • • • • _ " Bursa. (Hususi) - Evvelkı akşam Bursa. (Hususı) - Dun oglcden dir. hnlde odaya girdiler. 

l d.l. bn h:ıvadısı okudugu .... aman lstanbuldan şehrimize dönen valimiz sonra Mudanya asfalt yolunun açılma. ~nç kı:ı:· • · ·· ·· ·· ·· 
~inde ahbab oldular, zira Scznn::ı adl!ta <leli gıbi oldu ve 0 günden son .. . • . . . . · · Mchmed her şeyı duşunm~ııtu. 
çok sevdiği bir arkadaşının akraba~ı ra kE'ndini içkiye v~rdi heı· .,.ece bir Bay Refik Koraltan lst.anbuldaki te- ~or'ellı y~pılnlı~tı~ Bu yolun ıkmcı kı- · · Hacet yok, Mehmc<l, kcndisile Şimdi, ufak sofranın üzeri yiye· 
Qluyordu. Bütiln yaz tatilini hemen · · • ' b ma.;larını anlattı: ometresındekl m etrafına topla- biraz evvel tanıştık dedi \'e ihtİ'-'ar cekle dolmucılu İhtiyar kadıncag· ız• 

ycıde ıcıp omda sızıyordu. Bu gece . . . .. , .. ' .. .. J ':I • • • 

hemen beraber geçirdiler. Seza da de vinc !<enar bir kahvede sabahla _ - Şehırcılik mutc.hassısı Prost la nan büyük bir halk kütlesi arasında ]fadının ~Iehmed., sozu karşısında - Ne kadar yryecck bu? İmkanı 
artık Fethiyi seviyordu, fakat vefalı mı§tı.... 1 konuşarak ~ursanın. ima.r planını valimiz Bay Refik Koral tanla. fırka rn:•rmış. bir hal aldığını görünce kı- yok hepsini bitiremeyiz, dedi .. 
bir &.::vgi deri ildi onu'lki. Fethi Çlık Fe' hi birılcn yattığı yerden kalktı. derhal yapacagını t»mın ettım .. İstan- komutanı Vehbi Kocagüney ve Gene- z&rarak · [De\:mn lıır] 
kereler Seza ile evlenmek istedi am- Koşarak çıktı c:>kağa .. eski karısıua bul valisi Bay Lütfi Kmiar'la da gö- rul .Mümta:ı: Ulusoy ve birçok davet-
ma Sezanın babasının Lu :~c razı ol- k d" . ff . . 'd" i i1 .. k l t b l k·1· t . . U liler de hazır bulunuyorlardı. . en 1111 n ettırnuye gı tyorc u. ı ştu . s an u spor teş ı a ı ıçın - Ev\'elfı Nafia Miidürii İsmail Hak-
mıyacağını gayet iyi biliyor ve bu .i\tccidiyeköyündeki kayınbabasının ludağda büyük bir dağCJlık oteli ya- kı Devletkuşu bir nutuk söyliyerck 
arzusunu içinde boğuyordu. Bir sene evin "İtti. O.ıha ev 11alkı uyanmamış-' pılması üzerinde mutab1k l:aldık. 

ı.. yolun kıymet ve ehemmiyetini an-
seviştiler amma buna sc\·:şme demek tı .. Ya\'aşca kapı,·ı çaldı, onu misa- İstanbul valisinin a'-'ni zamanda İs- latt R n 1 ··t k'b ı· · k.. il . ~· . . . . . . . · • .,, ı. u ı mu ea ı va ımız urs -
dCıc.'TU clegıldı, zıra bırıbfflermı ayda fiı· gibi salon.ı aldılar Biraz sonra içe tanbul gencli::'.rine Je vnnyııcak olan k k b ·· l f d 1 1 . .. .. .. .. . . · ~ "' • ye çı ara u guze ve ay a ı yo u 
yılda bır gor~yorl~.r,_ ve bu .. gor:::jme rıyc gırcn kayınba~~~n~~~!1 kaı:ısının bu yardımı esirgo.;miyect!kleri yolun- açmakla büyük bir sevinç duyduğunu 
ancak on da.kıka. suruyor, surmuyor- altı ay evvel evlendıgını ogrcııdı. Çok daki vadlerini Bursa hesabma ~ük - ve bu asfalt yola başlıyan valimizin 
du. ZaYalh Fethi bu çok az zamana geç kalmıştı. Ki.işkten çıkarken duy- ranla karşılıyoruz. halefi bulunan eski vali Şefik Soy -
bile raz~ oluyordu. Yeter ki Seza O·ıduğu ?edamct hissi onu ağlattı_. ~ok- Valimiz ayrıca lstaııbulclıı sebze eri hürmetle andı ve asfaltın fayda
nu sevsm, unutmasın. Fethinin için- tan pışın:m olmuştu amma ışışten halini, satış kooperatifini, mezbaha, !arını birer birer anlattı. Valimizin 
de her zaman icin bir telil.ş vardı. geçm~ti. Son pişınanlık, ona fayda elektrik fabrikasını. su işlerini gez- teklifi üzerine General Vehbi korde
"Beni unutacak,. diye ve ne kadar da ı vermemişti. miş ve yakından tedkik etmistir. layı kesti. Buraya toplanmış yüzler-

Adana Parti 
Ocak İçtimalar 

Vali: "İstanbul valisini sureti mah c·e halk ta kendilerine tahsis edilen 
susada Uludağa davet ettim. Yakın- otomobiller ile Mudanyaya kadar bir 

gezinti yapmışlardır. 
da ve ilk fırsatta geleceğini söyledi
ler,. demiştir. 

Bi~iklet :\lüsahaka..-.ı 

Ciiınhurlyet Balo u 
Dün gece ~aat 22 de Merinos fab· 

rikasının büvük salonlarında valimiz 
Dün asf~lt ~ol aç1ldıktan sonra Refik Koraltan ile sayın eşi tarafm

Beden Terbıyesı kurumu tarafından dan Cüınhuriyetin on altıncı yıldönü
tertib edilen bisiklet müsabakası baş mü münase~tile çok güzel ve neşe
lamı.ş ve bu müsabakaya 9 kişi iı- li bir balo verilmiştir. Bu balo hu • 
tirak etmiştir. susi surette iki cazband getirildi, sa-

Mudanya - Bursa arası olan 31 ki- lon blltUn konforu haiz bulunuyordu. 
lometreyi 55 dakikada kate<len idma.n Sabaha kadar devam eden bu balo 
yurdundan Hikmet birinci olmuştur. çok nezih ve neşeli geçti. 

Uluburluda Cümhuriyct Bayramı 

Uluborlu, (Hususi) Burada da pek faaldir. Bu bayramda da fa-
Cümhuriyet bayramı halkın coşkun. aliyctini göstermiş halka tatlı bir ge
tezahüratlarile kutlanmıştır. Bütün ce yaşatmışlardır. İkinci bayram gU

halk saba~.ı~. er vaktinde ~okaklara I nli gösterilen "KÖR,, piyesinde bü
akmışlar butun kasaba adetli. çam or- tün rol sahibleri adeta bir rtist ib. 
manına dönmüş, sokaklar ve taklar aff k 

1 1 
a g ı 

defne dallan ve bayrakların dona • muv a 0 muş ar ve dakikalarca 

tıl şt S t 9 da b."yilk ··ık· alkış tufanı arasında kalmt§lardır. 
mı ı. aa en u mu ıye .. 

Alidede ..... ~, ı.:ı-re h"'ye.ı..ı ·• . . . t k ld S h Musamere yoksul yavrular menfaati-
"'-& U& " w amırme zıyare e çı ı ı. onra ep w • • 

be be C" h · t 1 'd"ld. ne yapıldıgı ıçın herkes bu yardımı 
Adana. (Hususi) - Adanada C. H. Partisi ocakları kongreleri sona ra r um urıye a anına gı 1 

• ı. biribirinden fazla vermekte adeta ya-
. . . . . . . Genç kaymakamımız çok canlı bır 

ererek yem ıdare heyetlen seçımı neticelendı. Adana. &ehri içerisinde mev- t ki b b .... k gü ti b"t·· rd r1ş yapıyordu. nu u a u uyu n u un yu -
cud yirmi ocak arasından Alidede ocağı yeni idare heyetine tam.o.men daşlara anlattı. Kadir Parlatan 

genç elemanları alarak ocak başkanlığına Kemal Yavuzel, katibliğe Re· Gece eğlenceleri; intizamlı bir prog Tütün kaçakçısı 
ceb Tekeş, muhasibliğe Yusuf Ayhan, azahklara Mustafa Ateşok ve Ziya ram mahsulü olmuştur. Hüklımet ko- Çanakkale (Husust) - Evciler 
Kesicier getirildiler. Bu intibah tasdik edilmiş bulunduğun.dan yurd için nağının büyük salonu sUslenmiş bin nahiyesinde Ramazan oğlu Mustafa 
deki biltUn Parti Ocakle.nna örnek olacak blr program ve metodla ça- kişi ile dolmıy~cak ~~onda adeta Y.~r Sezerin kaçakçılık yaptığı haber a
lışma esasları çizilmiştir. Alidede ocağı, Alidedelilere her hafta faydalı kalmamıştı. Koylerımızdcn gelen koy lınmış ve yapılan araştırma takib ve 
konferansln.r, sık sık konserler temsiller vereceği gibi inkılA.ba .. lüler de bu eğlencelere iştirak etmiş- pusuda Ardıç mevkiinde merkebe 
ve Türk tarihine aid b 1A tu'· k 1 den mUteu kk.l bUyil'k rb~Jıme ler; milli kıyafetlerile ınilli oyunlar yUklettiği 38 kilo kacak tütünle bir-

u umum r çe eser er :ııe ı ır de ak b büyük. gUnUn · likte k ı t 
• ... • • A oynıyar u sevın - yo. a anmış ır. 

~ıtabhane ~~cude get~crek hızmete amade kılacaktır. Fntoğrafta yeni cinden geceyi uykusuz g~irmhJlerdlr. Suçlu tütilnlerle birlikte Adliyeye 
ıdarc heyet.mm kıymetli azalan e:örülmek~ tnuborluda Hfllkevinin temsil kolu tesUm olunmustur. 

Trakyada Arteziyen 
Kuyuları Açılıyor 

tezlyen kuyu!11 açma faalfyetinc!e-n bir görünül) ve yeni açılan l>lr kt•)-ıı 
Edirne. (Hususi) - Trakyanın su zii işine giri§ilecek ve asfalt üzeriDd; 

davası ilerliyor. Son gUnlerde Lüle - kurulacak yeni mahalle de bu stJ) 
burgazda altıncı arteziyen de 134 dayanacaktır. 
metrede fışkırmış ve bu arteziyenle Diğer taraftan Mnlkaranın J{ııJ11 • 
~Uleburgaz merkez, .köy v~ çiftlikle· ağılında linyit sondajları yapııırJ\~ 
nnd: fışkıran artezıyenlerm sayısı zengin bir su fışkırmış ve Devlet V e 
17 yı bulmuştur. miryollannın açtırmakta olduğU ıır' 

Ö w eliği •. b ndııl' gren me gorc undan sonra ziyenlerden Seyyidler istasyonu 
büti.in arteziyen sularının şebeke ha- ni müteakib Uzunköprü istasyoııuil 
liııde kasaba halkına verilmesi ve tev da bir arteziyen fL~kırmıştır. 



.. 
1'bue: 'l 

Milli NÜCADElEDE Tanzimat Edebiyatı Tanzimah ilin Edenler 
a 
1 X N i a. _.....""-==' 

. . (Baştarab. 4 ~ sayhda) j~Jlffak olm~§tur. Tiyatro tekıiiğiıii [Baş tarati 4: üncü sayfammla] lmanlı Meşrutiyetinin ilam tarihi o. 
hım mması §liphesız Ziya Pqa.dır. duşunerek değil. masıdır ki Osmanlı devleti teşkilitı- lan 1871 yi alabiliriz. Tanzimat dev
F.c:lebi hayata bir divan şairi olarak Vatan ve Silist'renin oynandığı ge- nın kadim esaslarına tamamen mu· rinde devletin idare şekli Avrupa dev 
atıldığı halde fransızcayı öğrendikten oekı halkın heyecanının Abdülhnmidi halifti; Osmanlı kanunlarına \•e örf leli.erinin idare §ekline .hayli benze -
sonra yeni fikirleri derhal beıııimse- korkutması bir gecede tiyatroyu da ve adetlerine göre MUslim tebaanın tildi. D&hiliye, Hariciye, Adliye ve 
miş, ve Avrupada bulunduğu esna- kökünden yıktırması, bunun en par- gayrimüslimlere rilchan ve tcfevvu- Maarif Nezaretleri ihdas olundu. Baş 

No.: 34 YAZAN: R. YALKIN 

Türklerin Hücumu Kar~ısında 
Düşman Artık Tutunamıyordu 

da yazdığı malıa.leler, hazırladığı e- lak delilidir. ku vardı. Gülhane hattında va.dolu- larında merkezden tayin edilen ve 
serlerle bu yeni fikirlerin tamimine Tanzı·mat Vak ·· · l • nan müsavatın temini çok müşkülatı merkeze tabi valiler olan eyaletler teş 

· ed b" t · k" af k b.. anuvıs erı ve yenı e ıya ın ın ış ına ço u- davet edecektir; bu mühim asın kil edildi. Avrupa payıtalıtlarm:ı da-
yük hizmetler etmiştir. Eski tarihlerimizde vakalnr il - ciddi tatbik olunamaması, A\TUpa imi elciler gönderilerek devletlerle 

Fakat .... Çine köylerinden ve Ko - alınacağını anlamıştı artık. Kimbilir, Ziya Paşanın edebiyat tarihimizde- mi bir tasnife tabi tutulmaz, devl&leıinin mütemadi şikayet '\:e mü fasılasız diplomasi münasebetlerine 
Çatlıdan biribıri ardına gelen gönül- belki de şaşkınlıktan olacak, şehrin ki mühim mevkii Zafemame ve Şerhi rumame şek1inde kaydedilir ve bil- dahalelerini intnc eyliyccektir. Hat- girişildi. Askeı: Avrupa usulile tan
lu erlerle bu teşebbüsden biraz evvel müslümanlara aid kısımlarını yedi ile kazanılmıştır. Giridde çıkan bir hassa üslüba itina bir meziyet addo- tın ecnebi sefirlerine resmen bildiril- zim ve talim olundu. Avrupa modeline 
kuvvettendinlmiş olan Yörük Ali e- yerden kundaklatmıştı. isyanı bastırmak için Sa.drizam Afi lunurdu. mesi de bu müdahalelere adetfı bir göre mahkemeler yapıldı. Mülki, as-
fe ve Hamdi Bey müfrezeleri, kendi-ı Toplar yine gümbürdüyor, dan~ler, Paşa donanma ile Girlde gitmişti. O· Tanrlmattan sonra tarih telakkisi hak verdirecektir. keri ve adli birçok kanunlar konul-
letini çevirmek teşebbüsünde bulu • şarapneller havada uçuşuyor, müslü- rada bazı mUsaadeler ve imtiyazlar- yavaş ya\•aş değişmiye başladı. Vaka- • • ~ du. Medreseler teşkilatı ibka olun -
nan bu cüretli kuvveti de şiddetli bir man mahallelerinde yer yer duman - la bu isyanı bastırarak döndü. !şte miv'isler bunlara görüşlerini de ilave Tanzimat devri denilince her ne makla beraber birçok )eni usulde 
Yan taanıızu ile dağıtmışlar ve geri- lar, alevler yükseliyordu. Bu vaziyet- bir :mıızaiferiyet gibi görünen bu va- ederek ~·eni bir hakikat ÇC§llisi \er- kadar Gülhane hattile başlıyan ve ıs- mektebler açıldı. Lakin Hıristiya.nla
lere silrüp atmışlardı. Bu kuvvet, te zavallı müslümanlar, selameti, ka Ali Paşayı sevmiyen Ziya Paşa " diler. Tanzimat ilıin edildiği zaman lıilıat f ermanile devam ve inkişaf e- nn ve Musevilerin Müslümanlarla ba
kcndisini tamamile imha edilmekten, kendilerini ve şehri kurtarmak için nın bu eseri yazmasına sebeb oldu. vakanUvis Sahafütr Şeyhizade Meh- den müddet hatıra ge1iıse de ikinci kikaten müsavi hukuku haiz olarak, 
8.ncak ağaçlıklar arasına kaçıp sığın- ate§lere bile atılmaktan, saldırmak - Ziya Paşa da Şinasi gıöi temaşa- med Esad Efendi idi Yeniçeri vaka- Sultan Mahmudun yeniçerileri kaldı- müsavi muamele görmesinin temini 
~~ suretile kurta.rabilmi~ti. Göz· tan çekinmiyen kardeşlerinin tarafı - mıza hizmeti cm~ ,'.:din~ş, Moiy~r- sı ı anlatan ".Ossü Zafer,, .i kaleme r1p askeri \•e n:ülki ~darey~ yeni bir kabil olmadı. Çünkü, daha birçok se
onunde vukubulan bu paniğin diğer na kaçmak, onlara sığınmakta bul - den nazmen Tartuf u tereumc ctmış- aldı. Onu takıb eden Recaı ve Nail kalıba sokmak ı<'in ugraşması bu dev beblerle beraber halk Tanı.iınatın a-
Inüdafilerin maneviyatı üzerinde men muşlardı. Kısım kısım ~-ehri terkedi- tir. Beylerin memuriyeti birer eser mey- rin açıhnasına imkan 1·erdiğinden sıl Avrupa Hır'.stiyan devl tl · · 
fi bir tesir ynpacag·ını hisseden mu· yor kenar mahallelere şehrin cenub Tanzimat edebiyatının ü üncü mü- d3Jla getiremiyecek kadar kısa oldu. başlangıcı birnz daha geriletmek mu- ı"br ·ı lınalrtaı ld • e ch~wın 
k 

. , , , . . . . amı e yapı o ugunu ısse-

f abu taraf kumandam, hemen müda- tarafındaki bahçelere doğru koşu - himk sKımasıı d~ ~amd ık Kema:ta ldır. ~lla- OnlCcarıdetda PCe,·dct Paşa istıh18.f etti. \•af ık olur. diyordu. ötedenberi hasım sa)•dıkla-
aa hattını bir kat daha kuvvetlendir yor, koşuyorlaniı. mı ema şıınn e va n \"e mı et v aşa zamanın tanınmış a- Osmanlı <Saltanatını başta Mehmed H . . . . . 

.,..,.. d- u ı · · t .. -.:ıı \' ı· J ·-"'~ ·d· Ali rı ırıstiyan devletlennın tazyıklen .... ıs, mukavemeti arttırmıstı. Ancak, Ne yazık ve ne kadar acıdır ki, o uş nce erını erennum =-ıer. atan ııu erıu\n;n ı ı. Arabca ve furscayı Paşanın soııra da Çar Nikohı.nm il . 1 . . ... 
bu Panik, ayni v.amanda bimnkuerin esnada müdafilerin top \'e tüfek a - ve millet mefhumlarının şiire girmesi, iyi bildikten maada fra.nsızcayı da öğ taarruzlanndan bir dereceye kadar ~~ı an ışlere .~ı:tabı ıyı nazarla 
de cürct ve cesaretleri ile birlikte teşleri de bu zavallıların üzerlerine, insani hislerin .şiir mevzuu olması, li· renmiş ve Garb fikirlerini benimse - sıyanet eden Avrupa büyük dev • d .h) o~ardı. Hükume~ ~emumn 
"" "k d tik t -' ·b· ·· · t" 1 tl · a nı a)et 0-manlı · Muslumanlar -•uUvaffakiyet ümidlcrini de arttır- hem de pek insafsızca çevrilmişti. n • rama ve pas orcu gt ı şur rıe- mış ı. e erı Osmanlı Nazırlarını umumiyet- dı B "" ·ı . . ,.,-1 b. ·n« zda .. ··ım . Cc d,..... ta il. 177 ..:ı~ b l d l . . . . unların da nazan halkın naza -1 .... ıştı. Kadın, çocuk, ihtiyar ve sakatların \'l ermın cue ıy"'-'4ımı goru esı \' t..:o. r ıı 4 Ut;ll aşlıyarak e ev etin ıdaresıni ıslah et.meğe, bıl- - · . .. 

Bu esnada, açıktan yapılan ani çığlıklı fcryadlarına ehemmiyet bile hep bu devirde başlar. 1828 tarihine kadar olan \•akayii ih- has"a Hıristiyan tebaa hukukunu art- rından çok fark'.lı degıldı. Hattı Hu-
bir hücum ile Telsiztclgraf sırtında vermemişlerdi. lnsanlık hlsleri, mef- Namık Kemal de ibtidada eski tarz- fü•a etmektedir. On iki cild üzerine ! tırmağa icbar etmişlerdi. Zaten Os- mnyu~l:ıra; yem .vnzohınan kanunla-
buıunan müdafiler, mevzileri ile bera- humları yok olmuştu ortadan. da yazılar yazmıştır. Fakat -Onlarda basıhnıstır. manlı hükümeti başında bulunanlar ra. r~1,'lllen ~~mat esaslarının sa-
bcr mukadder zaferi Türk siUi.hlan- il • k a d bile o zamana kadar görülmemiş öy- Bu tarıh okunduğu zaman derhal da, imparatorluğun tamamiyeti mu- mımıyetle tatbıkme pek çalışmıyor -
na bırakıp kaçmak mecburiyetinde U U~ n . an arasın- le hisler ve heyecanlar vardır ki onla- yeni \'e ibni 'bir görüş göze çarpar. haraza olunarak yaşı!'abilmcsi için, lardı. 
ka.Inıışlardı. Bu sırtlardaki mevzile- da tarıhi bır hasbıha 1 n, anlamak için, o devri gözönünde tu Muharrir bitaraflığı muhafauı. ettiği Hıristiyanlarıı d.:"l. Müslümanlar dere- Dini ve milli hisleri gittikç.e artan 
tin biribiri ardına düşmesi, ne de ol- Müdafilerin bu yakışıksız hareket- tarak okı:mak llızımgelir .. Bu ~~- gibi doğru .. \·~ıka~ara dayanarak mu- ceslıı~e hukuk ~ennek suretilc onla- Hıristiyan ~avimlere gelince onlar da 
sa, Tcllidcdedeki müdafilerin manc- leri lehimize devam eden muhaııebe- meler Agah Sırrı Le\'Cndın dedıgı gt· hakeme yurutmege çalışır. n Osmanb camıa&na bağlamaktan . hele Rumelide bulunan Sırblar, Bul
Viy_a~ tnmnmile ve bütün ümid- nin' eereyamnı bozmamak için, bizim bi "Öyle nu~lu birer ~şa:eıttir ki, ~i- Ce'l:d;t- _Paşada~ _sonra .. valmnüvis b:::1{~. çare göremiyorlardı. Hukukca J garlar. ~1üslüman • O~m~nlılarla kay 
le? ıle birlikte kırmışu. Çok sürme- tarafı <la top kullanmak zaruretinde ze ~anımadıgımız .Y.e~ı bir ufu~ gos- olan Lutfı _Efcndının tanhı 1829 dan Müslumanlara müsavıİ olan Hıristi- n~şıp .~ır Os?1anı:.~ı~ yar.atmıya 
llıışti, onlar da, Türkün zoru karşı- bırakmıştı. Fırka ltumandaııı miralay terır. Vatan sevgısını, feragatı, hak- 1868 senesme kadar olan vakayii ih- yanlann, artık Osmanlı imparatorlu- hıç mutemayıl degıl ıdıler. En kuv • 
()Inda, mevzilerini bırakmış ve kaç- Scfik ibey Menderes köprUsü karar- sızhğa boyun eğmemeyi öğı'1etir.,, th".3. etmektedir. Sekir. cild ÜY.erine ğundan ayrılmak em.eline kapılmıya- vctli Hıristiyan ve İslav devleti olaıı 
trı.ı~lardı. Ortalık kararırken müfreze- ğaııınd& buluııan on buçukluk !skoda Tanzimatın ilk safhasında nesir, basılmıştır. c:akl::ırmı zan \'e limid ediyorlardı. Rusyanın yaroımile Yunan devleti 
lerınıiz, Emirköyünün şimal sırtlan- obüs takmnru hemen istetmişti. Fa_ nazımdan daha fazla sadeleşti. Çün'kü Lfıtfi Efendi hadisatı Ce\•det haclar Tanzimat devri dinleri ne olursa ol- gibi müstakil olmak sevdasında idi ~ 
tıı. da almış, mukabil kuvvetleri, E- kat, bu toıJ!:n 10 att.şe başlattınlma- Y.~ni fik~lerin. esk.i k~işe kubilinden bitaraf bir gözle muhakeme edeme. sun, hukuk ve menfaatleri ayni olan lcr. 
ınınköy deresinin yatnklanna kadar smda nazara alınacak siyasi bir me- sozlcrle ıfadesıne unkan yoktu. Na- mckte ise de tarihi 0 de\•ir hakkında sultan tebaasından bir millet "Osman Hasılı bunların ve bunlara benzer 
saVUrup atmıştı. sele vardı. 0 da şu idi: mık Kemal bu devir nesrinin en kıy- karilerini tenvir edece~ mahiyette h m'iltcti., teşıtil etmek emel ve ha- bir takını saiklerin tesirile "T.aıızi _ 

l3u suıctle işgal edilmiş olan sırt- Salgıncılara karşı giri§ilen müca. metli v~. en m~vaff~k -0~ üstadıdır. değerli bir eserdir. yalinde idi. mat,, neticede muvaffakiyetsizliğe 
~rın .. şart_nndan'. yani,. Teı~köy, ~- dele Ye 0 ruıa kadar yapılan müsade- ~mın ~.u,mlelcrı ye~ne .g?re kıs~, ye- Tanzimat hakkında türk<'l! etraflı Tanzimat devrinin sonu ol rak Os- 1 uğradı. 
~~m~~~en~~~~~~~lı~~~h~~~~-r~~e~~ı.~~~u~e~~~~~~~~~& ·===~~=~====~=~=============== 
~rn .~adri Bey kumandasındaki mil- metinin emir ve arzulan, batta, sü - hıs ve. h~y.al; hıtab -~de:,se de. ıknn vesile ile intişar edeceğinden eminiz. 
h rnufreze ile zeybek gönüllüleri de kun ve itidal tavsiyeleri hiliıfma, do•°' kuvvetı aşıkardır. Çwıku .kullanılan Tanzimat hakkında umumi malu
lcarşılaştıklan kuvvetlerle çarpışa rodan doğruya galeyan eden milleti~ t~~h unsurları hep maddidir. Gö~le mat edinmek için müracaat edilebile
~~ Aydına yaklaşmışlar, hatta emri ve milli kuvvetlerin clile yapılı- gorulecek, elle tutulacak kadar sarıh- cek eser Ali Reşad Beyin Anaelhard-

Tanzimat 
"' Abidesi 

1 Tanzimat 
Madalyası 

lehr:ın İslam ahalisi ile irtibat tesisi- yor ve bu hareketlere ordu karışını- dır. dan terdi.me cllQ1i "Türkiye ~·e Tan· 
be bil aff k l l d F k t 1 N k J'" r t da h" ~~ tı~ı ,4 iilacii sa3fada) (Baş tarafı 4 iincii sayfamızda] 
bir· . ~ muv n. o ~uş a: ı. a a , yor gibi g(1steriliyordu. tiliıf devlet- .am~. .."e~ıa m emaşamıza ız- zimat,, dır. Yirmi seneden fozla ls- hal ta.kdimıle !CTtid a,, olunrlugu \'C nın tecdidi,, ibaresi nıevcuddur. Bu 
bil ıbırı ardına takvıye .~ılen muka- Ierinde \'e diğer alakadarlarda bu ve ~e.u bu~t~. Onun. Vatan Yahud t.anbulda bultınan Angclhard ikinci "Sur.eti isti<l'a muvafıkı fıdab olma- eümlenin biraz üst tarafında, en gai
ta ta~fın mukaveme~ı, o sı:adn, emsali teşebbüslere fırka 'kumandan- Sılıstre, Gulnıhal .• Akıf .Bey,. z:a\•al - Mahmudun son senelerinden başlıya- sile o_ lb_ a.b_da müsaadei scniyyci şaha- leli bir zamanda sadarete "'""'"",..ek 
cı· ~ıle kırıp şehre gırememışler- 1 ıığının karışmadığı ve hatta taraftar lı Çocuk, Karabcliı., Celaleddını Har- rak 1.88.2 senesine kadar olan v.akayü b d . r:ı~ 

hı. Şıddetle müsademeye devam icl bHe olmadıgı- zanrunı hasıl edecek bir umşah isimli altı eseri vardır. Bun- tcdkik etmiş mümkün mertebe ve- ?1~ 
1 ııngd ve

0
seza,·ar.;,

1 
bulyurulduğu mcmlcltete büyük hızmetlcri dokn-

u . . . • ı un o un u. gece~e JCY eı Adalet, "Ir·· -ı·· ·· · · 1 
l 

ınuvaffakıyett de temine çah§tık· ~ekildc hareket olunuyorou Bütün lar bu va.dıde tecrübe mahiyetinde e- E'ikalara ist;nad ederek bu eseıı·nı· d ·ı . d k 1 t l "d" , nan "opru u,, nun 1smı yazı ıdır. 
arı bi • . · _ . . enı mesı e arar nş ırı mış ı ı. _ _ .. . 

r sırada, artık akşam olmuş, müsademeler ve muharebeler, piyade scrler oldugundan tabıatıte tem.aşa yazmıştlr. Müe11ifin tarafgirligı·· aşi- B . . . . Armanın bu yuzunun etrafında yı. 
0rtahk k - k 1 t 1k · . • . . . tek · - · b ın d k rlud ç- k. . . u ıstidayı ınıza eden kırk sekız f 1 k u • . • t:u-ar d ~d klaaga odyukmulm§ u

1
. rdı ı.;:ıJahları ve bu arada makınelı tüfek- k"" ıbııgı ~ . mt.ıdn and b~su ur.b u.~- ar ı e de, noktaı nazarı öğrenildik- kişi idi. lsimled bize k:ıdar gt-Jcnlcıi ne _ransızca o ara : Umum ıçm m~· 

~:!. a o u n yer e a ış a ı. terle yapılmak surP.tilc 'bu zannın tak u u nevı ıp ı a c c ı}'atımıza enuz ten sonra sözlerindeki k:ısdi aniam·ık b . savı adalet maarifin tamimi .sulhüıı. 
"'Ul[ÜOetle g&>l'On b. · k·ı · . . ' girmio:t· So d N k 1- 1 b .. .. ' .. • .. . . . c ura ya sırahyalım: Yesarır.ade Mus- . . . ' . ' ,.. ~· o gece ızım ı er ı- vıyesıne çnhşıhyorou. De\·ıunı \'al' v lr. nra a nrrıt "ema u ve onc surdugu fıkırlerın neresine kn- , f 1 ,, . . . - nunetlennı teşcı. mihmanhk hakları-
ııltı bir zaf ., · , .,. • J • • h ta •11 "d . . ta a zzct F,f(.,-ıdı - Hancıve Müste-er anLcsı oımu~ ... u. • .......................................... eser enm ep va. n ve mı ete aı dar ıtıbar ~tmek 15.zımgeleccfüni bul- 1 . ~ . • nın teyidi devlet h · .~-· t 1 .. Ertesi bab · h · · · y • b 1 d• k c· .... el · · du ı .. ek 0 şarı 11lı I!.fendı "Paşa - Sahaflar • aysı_ycu.uın ea ısı, 
<l sa 'yanı azıranın yırmı enı e e ıye anunu ~unc er.mı, ygu armı soylem , mak kolay olduğı.mdan eser bi'T.im i- h" ~ . " 7.ayıflann himayesi ib l • h 
~okuzuncu günü, daha giin ışırk~, h::ılka duyurmak için ya2.mı§tır.. ,.e 1 çin de istifadelidir. ~C ızaoe Tak\'lm Nazırı Esad Efen- blıi müzeyyen bir ~QC\:~~W: 
iLllharebe, aslantanmızın savletlerı t f d t tk.kl olarak yazılmı br 
cc tazelenmişti. Bir gün eV\•elki mu- 8 ra ın a e 1 ere Takvimi Vekayiin yine bu nüsha· ş .: 

\'lffaJciyetin verdiği neşe, fedakar- Berezilya Ticaret lngiliz Denı·z smda dikilecek bu abidenin "Sarayı Madalyanın dıger t~raflnda, Os-
1'rı1tııu yı·gı••t •.ın"9.nMer" • • b"" • devam olunuyor hümayunda Olduğu cihetle herkes man11 saJtanatJntn remzı ()tarak, °k&• hG • ~,~ ımızı us A G yal .. . d .. kel . -

tün aslanlaşlırmışb. o giinkü mu- tecesİ ld• K ti • daima göremiyccekJerinden andan a: ~erın e !1:. s mış s.agl&m te-
harebenin birinci safhası, mukabil y . k • . Y' e l l uvve erı cesim olmak üzere bir kıt'asının dahi ~~li bir kale goru~_edır. Ortada 
~\'\retlerin Aydının kenarına kadar eni an un yakın bır -- (Ba5 tarafı ,; inci ~al·fada) 1 Bcyazıd camii şerifi avlusunun müna- )'U~len kubbe ''e mınareler arasın-
~Üp atılması gibi tatlı bir muzaf- zamanda çıkarılacak A. Galdos'un gazetemize Tampieo a<lındaki Meksika iimamn- sib bir mahalline rekzi,, derdest bu- da/ı~ ba~rak dalgalanmakta, .~st ta-
\>~et ile netioelenmi.5ti. Bir gün ev- Dahiliye Vekfileti Mahalli İdareler beyanzh ~aıı. ayrılmış, 5 gün sonra da. Togo lunduğu ilave edilmektedir. Bu suret- ra ın a_ ~'ine fransızca o!arn~. S~I~a-
'lı muharebenin etrafa yayılan U!"um MüdUrii Rükneddin şehrimiz- . . . _ ısmındcki Alma.n vapuru, Congo maıı le Tanzimat için, biribirinin aynı da ~t ~a ~laca~r. Takdırı ılahl 
lu U\'~fakiyet haberleri civann köy- de yapmakta o1duğu tetkiklere de-ı Bır muddettenbcn. .meml:ketınde sabındaki Boma limanından uzak-1 olsa, bit' değil iki abide rekzi tasav- iböylediı .• , ıbaresı okunmaktadır. 
L.!~.ıııi C()6turnııL5, kalanlarını takım vam etmektedir. Bay Rükneddin bil- bulun.makta olan ~-rezıly.a ti~ a- !aşmıştır. vur edildiği anlaşılıyor. ~lyamn bu yüzünde bir de, ya-
~ erlik meydanına koşturmuştu. hassa Belediye Muhasebe Müdürlü - taşesı A. Ga~des dun. s~balıkt .. Sc.~p- lngiliz am.iralliğinin aldığı tedbir- Lütfi tarihinde bu -bide h kk d pıldıgı sene olan, 1850 tarihi altında 
'a~ Sebeble, o günkü muharebe daha ğü ile temaslal' yapmaktadır. Bu te" 1?.n c~spresıle şeh1:1?ıze .. ?.onmu~ l~r~n gizli olduğunu işaıet eden İn - yazdığı 'fıkranın sonu~a: ·~ua~~a~ da ):apı~ı,ğı yerin ve yapan :sa.natk8.
~h a~dan şiddetlenmiş \'C bilhassa, maslann gayesi tadili kararlaştı.n- tur. Dıı? _ga:da kcndısıle _go~eo. bir gılız _gazeteci, bu iki Alman korsanı- ran .her nasılsa işbu rekzi tasavvur 0 _ mı ısıw yazılıdır: Hart F. BroxelJe.. 
: rın cenub tarafında.ki bahçeler a- lan iblediye vergi ·ye resimleri kanu- m~,b.arn:ım~ze şunlan . soylemı.ştir. m mtiteaddid İngiliz kruvazörlerinin lunan taşın imaline meydan buluna- 88 Bi S 
r~~da çarpışan nizamiye kuV\•etle- nunun tadil şekilleri etrafında tetki- . -:--- -ı:ur~ye ve Brezılya arae:ında- taşıdıkları deniz tayyarelerinin yar- ma 

1 
R • Tanzimat için hazırJan•n 

1 
~lzin amansız taarruzları müdafi- kat yapmaktır. İstanbul Tül'lciyenin k~ tıean mubadeleler n~rmal bır. şe· dımilc, aradıklarmın ihtimal dahilin- Y P ta yn~~ kal~ı~ı:~.'"': dıyor ve eaer 
~n gözlerini fena halde ·yıldırmı§tı. en kesif nüfuslu bir mmtakası olması k~de_ deva~ e~':?.ektedir. Brezılya de olduğwıu, \'C (28) santimetrelik !~~~~~ o~rak. B::a mıs~lu ıbkayı şn- Bugün tanzimatm ilanının yüziln· 

lttı unun içindir ki, müdafi tarafın dolayısile bu tetkikatın 1stanbulda Turki~~ye ıstedıgı kadar .ka~\·e \e- toplarla mücehhez bu iki harb sefi- ";..u/e. ~. ~t zolun3:11 takıfcü yıldônümüdür. Bu yıldönümünU 
llt ltıandanı, efradının maneviyatları- yapı.ı:naaı verimli ola.~~d.ır. jrerektil. Burada lıerhan~ı b1r_:~- n~nin dah~ ~ğı~.silahlanna rağmen .mu. erıye, .\~ a ame~lc~ın ~u- ilmi bir şekilde de tesid için, 'Oniver
llt arttırmak, devam eden taarruzu - Dıger taraftan Dahılıye Vekaleti- r~n ~lma~ı mevzu~ bahis _degıldı.r. bır kere goruldukten sonra artık, hasse~atı bedıhi ıse d~. ol \ak~~ böyle site altı aydanberi 600-700 sahifelik 
ltıtt~n şiddetini b~az olsun kırmak nin hazırhyacağı müstakbel bele -ıTürkiyenın sarf1yatı yuz bın İngiliz takibinden yakalarını sıyıra- şeylerm Avr~pa usulune munhasır b" h . . 
ı.. . ksadile, o günkü muharebede top diye kanunu için İstanbul Belediye· çuvaldan ibarettir. Bwıa muka - mıyacaklaruıı ileri sürüyor. olması zu'mu ite halkın güftügiısu ır e~b azırlamak suretı~ faaliyeto 
"Qlı_ b"l '11::-k· d 1,1t.;;..... • - terk" a... d. 1 t ·· 1 .. il. geçmış ulunmaktadır TUrk profe 
ıt...:._;"lllllak lüzumunu hissetmiş sinin her şubesi kendi işlerine aid ı ıuı ıye en a U-1.6 ...... tz, zeytınyag, Bundan başka, müttefik donanma- mc ua ı o muş ur.,, soz erını a- .. . · . -
~al bahçeler arasında kademe k:~ birer et.üd hazırlamaktadır. fındık vesaire Brezilya piyasalarında ların, ceb kruvazörlerlnclen çok daha ve ediyor. Halbuki Takvimi Vekayi- sor ve d~ç.entl~n, o ~evırde 'ukua 
~ ilerliyen kuvvetlerimize topla- Bunlar Dahiliye Vekaletine gön _ gayet iyi bir mevki tutmuştur. süratli ve ayni zamanua daha üstün l deki resmi kararda "Kemankeşlerin g~l:n yenılı~lerı kendı ?:ru1şları .?a.-
~ti. derilecektir. Vekalet Türkiyenin bü- Brezilya hükfımeti Türkiye ile ti- sili.h kuvvetine ve müdafaa tertiba- 1 bi~e atbklan menzile ta§ dikip teyidi- hılın~e ~ık ederek OnJın~~ ''esı<\a · 

ıaa ~l.kat, ansızın patlatılan bu toplar yük jehirlerindeki belediyelerden bu cari münasebetlerini daha ziyade ge- una malik beş sefineye malik olduk- nama.,. çalıştıkları yazılmış ve bu su- lara ıstınad etmek üzere etudler ha
lt \'\u-c!ukian da.neler ve şarapnelle!-, §Ckilde etüdler isteıniitir. Vekilet- nişletmek emelindedir. Burada bu - ları da ilave ediliyor. Bu sefineler, retle varid olacak itirazlara sed çe- zırlamışlardır. Etüdlerdm teşekkül 
\o ~andanın hiç t.e umduğu neticeyi te mütehassıslar tarafından bu etüd- lunduğum müdde~ bu gayenin t.a - dünyanın en büyük harb gemisi o - kilmek istmihni~ii. edec~k ~ eee: ~ ~~ edE.
~llli§ti. Fedakirlarımız, t.op güm ler üzerinde yapılacak incelemelerden haklmku için çalıp.cağım. Brezilya- lan Hood (ton 421100), 32000 tonluk İcrası takarriir ettiği ve görüldüğü cektır. ttnıvermı.: böyle hır~ e:ıer 
bo.. e:uu, acz içinde Jav.rananlann sonra yeni kanun projesini hazırlıya- da Türk dostluğuna büyük ehemmi- Renown ve Repulse, Fransız saffı veçhile 1840 da yeniden faaliyete ge- hazır~~mak ~e~le bu ~1 devr!ye 
la.~ 1:':1iltileri gibi S&ymı§ ve hücum caktır. yet verilmektedir.,, harb gemisi Dunkerque ve Stra.s- çildiği halde, maatteessüf, akim ka- tezahuratına iştirak etmiş olacaktı ... 
file . hUsbiltün arttırmışlardı. .Müda- -·- -·- bourgdur. lan bu teşebbüs, Kının muharebesi 
~.b;n gösterdikleri acizlikle eğlenir Erzincanda kar Çorluda Kurluluf İn~iliz ~hlılannın her .. üçüA de 38 esnasında, yani orı beş sene sonra yi- Bir tecavüz hadisesi 
~~ziyade ileri atılınışlardı. Erzincan 30 (A.A.) - Erzincan bayramı ;:ntımetrehk toplarla musellah, ve ne tarafdar bulmuş olacak ki Gülha- Çanakkale .. (Hususi) - Ba)TaıniQ 

llıi~ ı:ıl tar~ .. k~dam, erleri - çevresindeki dağlara Uçüncti defa o- Qorlu (Huswil) - Çorlulular bir da~ ıer ~onluk .Fransız zır~~ıları nede t'Ckzolunaeak abide için Ermeni kasabasının Tepebaşından Mehmed 
~~CaJt t ~le gürültülere papuı; bıra - larak kar yağmıştır. Tc.arinisanide kurtuluşlarının 17 nci hcuı!, santimetrelik toplarla mucch- vatandaşlı:ı.rımızdan P. A. Bilezikçi kızı ve Mustafa karısı ile ayni .köy .. 

ıı- ~undan olm~dı~~rını ve son J!. Hatunoğlu, yıldönümünU içten kopan bir sevinç- _· _ tarafından bir proje lıazırlanmış ve den Yahya kızı 'Onzille M-:ırcan Kızıl 
~ kaıı ateşe geç~~ toplannın lerse de kadınların feryadları üzerine le kutladılar. Merasim programına Gece de milli havalarımızı ç.a.lan hatta bu projenin resmi, 1855 Paris köyüne giderlerken önlerine E · 
1111' ranıanlanmız uzennde b" te su,.l lar ,,. .. ,. lardır ·· · ·ı · ban mm ~al>llladıw .. .. . .. ır .. · ~ u ~mış • g?re. geçmış .. ~. a!.nı.~-~~r e - .d~yu ~ib eden fener alayı Çor- sergisine kabıı1 olunduğu için, intişar oğlu Vasıf Erdoğan, !dris <>ğlu 1smail 
ttı.l~ kı gını gor~ce, butu~ u - Yapılan ar.aştırma _sonunda su~u - dılmış, bu gunun buyuklugunu anla- lu ı~ınde bır tezahür dalgası halinde etmiştir. Burada da bunun bir kop- Şengül Kara A:hmed ve Mcllmed Gü· 

rılmı§, eehrin zorla elinden lar yakalanarak tevkif olunmuştur. tan nutuklar söylenmiştir. dolaşmıştır. Azmi Selat yesini görüyorsunuz. ler çıkarak fenalık yapmak istemi~ 
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MAZON MEYVA TUZU 
• 

sizin de bu neticeyi 
kafi gelecektir ! 

Bugün ilk 
iş ol arak 

BiR 

YENi SABAH 

Müferrih ve midevidir. MiDEYi ve BARSAKLARI temizler, MİDE ve BARSAKLARI ahştırmaz .. 
ve yormaz. İNKIBAZ, HAZIMSIZLIK, MiDE BULANTISI ve bozukluğunda, barsak tembelliğinde 
MİDE EKŞiLiK ve yanmalarında emniyetle kullanılabilir. Mazon isim ve Horoz markasına dikkat. 

1 -························~ I ~ 
ı Paşabahçe ! 
İ· Tuğla Fabrikası i • • • • • bkidenberi büyük bir şöhreti olau bu milli müe sese iki sene- B 

T. iŞ B ~NKASI 
KÜÇÜK CARİ HESAPLAR 

1940 
• denberl yeni ellerde şehrimizin en sağlam \'e en revaçta prese ve • 
• kerpiç tuğlalarını imal etmektedir. Her ne,·i inşaat için c:ok eh·e- g 

Radyolin. 
İKRAMİYE PLANI 

Keşideler : 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 Ağustos, 
1 lkinciteşrin tarihlerinde yapılacaklar. 

• rişli ve kınksaz sağlam tuğlayı a.D<'.a.k: • 

i Paşabahçe Tuğla Fabrikasından i Ahnız ve bitinceye ka-ı' 
dar her yemekten son-ı 
ra kullanınız bu müd-
det sonunda dişleriniz 
evvelkinden çok daha 
parlak çok daha beyaz 
ve çok daha temiz ol-

r 1940 ikramiyeleri: 
1 adet 2000 liralık 
3 1000 " 

• • • Tedarik edebilirsiniz. Tuğla abnak istiyf'n inşa.at sahiblerinin • 
• bir karar vermeden ev\·el bir kere de Paşahah~e tuğla fabrikası • 
• mamulatını gönne1eri menfaatlt>ri ikhzasmdandır. Tuğlalan • 

-, 
2000.- lira 
3000.-

" • yerinde gömıeğe vakitleri obnıyan isteldilere, verecekleri adrese • 
" 

6 .. 500 ., 3000.- " • niimune de gönderilebilir. • 
• TeJe•on: (80) dan (63) i aravmız. • 
~ . ~ 

. ~........ . •...•••••••••• ~ 12 
" 

250 " 
40 

" 
100 " 

75 
" 

50 " 

3000.- " 
4000.- " 3750.- " 

' duğunu göreceksiniz.· l 210 
" 

25 .. 5250.- " 

1 ~~vlet -~e~iryollar~ İlanları RAD\'OLiN'l • hellih:ışh iki hw;usi~ eli \'ardır: Eweıa di,lerdeki kir ta
bakn.o;mı s(iker, )emPk, içki \'e sigııra dumanının husule getirdi~i lekeleri 

çıkarır, sonra di~lı•ri yıkar, ı•arlatır \'C mikropları yüzde 100 öldiinir. 

Sabah, öğle, ve akşam her yemekten sonra 
GÜNDE ÜÇ DEFA 

Diş inacunu ile dişlerinizi muntazaınan fırçalayınız. 

• 
P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 

1 - 1dare ihtiyacı için 17 ton Manganez açık eksiltmeye çıkarıl -
mıştır. 

2 - .Muhammen bedel "4930,, , muvakkat teminat "369,7511 lira olup 
eksiltmesi 12 Birincikaııuıı !..139 salı güııü saat "16,, da Ankarada P. T. T. 
Umum Müdürliik binasındaki satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler, muvakkat teminat makbuz veya banka teminat mek
tubile kanuni vesiknlarını hamilen mezkür gün ve saatte o komisyona 
müracaat edeceklerdir. 

4 - Şartnamcleı-. Ankarada P. T. T. Levazım, 1stanbulda P. T. T. 
r.~vazım Ayniyat şubesi müdürlüklerinden ~elsiz olarak verilecektir. 

.... -
Kumbaralı ve kumbarasız hesaplarında en az 
elli lirası bulunanlar kura ya dahil edileceklerdir 

GUmrUk 
lstanbul 

Cinsi ,.e miktarı 

' .. . ,, ,. . ·~~·· .. . . ... . ... .. ., . 

Mu haf aza Genel 
levazım amirliği 
komisyonundan : 

Muhammen Uk 
bedeli teminat 
Lira 

Komutanlığı 
satına ima 

Pazarlık giinii 

10 kalem nnlbant ocak 815 62 9/ 11 / 939 Perşembe 
ve teferruatı 

19 kalem nalbant kursuna 259 20 
Saat 14 

9/ 11; 939 Perşembe 
muktezi malzeme Saat 15 

l - Teşkilat ihtiyacı için iki grup nalbant malzemesi pazarlıkla alı
nacaktır. 

2 - Bunların muhammen fiyatlarile ilk teminatları yukarıda gös -
terilmi!'jtir. 

bteklilerin yukarda gösterilen gün ve saatte ilk teminat makbuzları 
ve kanuni vcsikalarile Galata Rıhtım caddPSi Veli Alemdar hanındaki 

komisyona gelmeleri. "8983,. 

Muhammen bedeli 1500 lira olan Lır adet elektrik motörlii deri 
ölçme aleti 21/ 11 / 1939 salı günü saat "15., on beşte Haydarpaşada gar 
binru.-ı dahilindeki komiflyon tarafından kapalı zarf usulile satın alına -
ralctır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 112 lira 50 kuruşluk muvakkat teminat, 
\~anunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını ayni gün 
saat "14,. on dürde kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmakta • 
dır. "8581,. 

---
Baş, Diş, ıVezle, Grip, Romatizma 

Nevralji, kırıklık va biltö 1 ağrılarınızı derhal keser 
lcahmda gündtı 3 ka.~ alinabllir. - .... - -

~~~~~~~~~~~~~~~~··=~=5=2·=··=~1=1=0·=· ~ ~·~·~inir ~ozukluöu, ~an ~ıkıntısı~~~ k~~=:::~~eı2 nclHukukmak-ı RADYO 
1'~~ 

Gümrük Muhafaza G~nel Komutanlığı İstanbulü Ekseriya Az Şeker Yiyenlerde Bulunur. Aradığırız Neşeyi Müddei: Anna Bilançoviç. 1 

Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan B E K • R Müddeialeyh: Diınitri Bilançoviç 

A C 1 1 Bakırköy Zeytinlik Oda baş:ı soknk 
ı - Teşkilat ihtiyacı için satın alınacak 1000 çift çizmenin 18/10/ N 37 ı ı 

939 çarşamba günü saat 15 deki kapalı zarfla eksiltmesine talib çıkmadı- o. c e. a 11 n:l9 GU~IA 
ğından 6/11/939 pazartesi günü saat 15 de yeniden kapalı zarfla ek . Müddei Arma tarafından müddei- J 2.30 Program ve memleket sant 
siltmesi yapılacaktır. Flrm.ah bir kutu ~ekerln içinde bulacakaımz. aleyh Dimitri aleyhine açılan ihtar ayarı, 12.35 Ajans ve me(eoroloji hıı-

2 - Tahmini bedeli 8000 lira ve ilk teminatı 600 liradır. Tecrübe ed iniz. •••••••-ıia davasına aid arzuhal .tiureti müddei- bcrlcri, 12.50 Türk müziği •·pı.,, 13.30 
3 - Şartname ve evsafı komisyondadır. Göriilebilir. 
4-h~~ilerin belli ~ı ve saat~n birsaatevvcline kadu ~90 ~===================.========aleyhe tc~iğeililmek ilrere ya~lı 1 14nO Mllrik ''KarıFk hafif m~ik • 

sayılı kanunun tarifi veçhile hazırlıyacakları teklif mektublarını Galata SATILIK y ALI ==~ T E R z t 4=-a... adre:;ine gönderilmişse de mumailey- PJ.,, 
rıhbm caddesi Veli Alemdar han ikinci kattaki komisyona vermeleri. """"---... hin mczkfır ikametgahını terk ile 18.00 Pro.g:-am, 18.()5 Meml·e· ket sıı· 

.. 8641 Büyükadada deniz kenarında bir TURGUD ERGiN ı ı l.,. '· semti meçhule gı·ttig-iin bevanile ia - at ayarı, aJans ve meteoro OJı lflU<;;:· 
~==========================braficad~.d~cr~rafid~~7~~ ~ S" t .,.. d k 1 . ·· · H k k u 1 .. lel'i, "!. ...... fi Türk müzıği "Fasıl heye ı .• 
-~-----~~,~~~~~~-~-~-~----~, lıhlryalı''5000,, liraya~~ayaaz~ Beyog·lundaki ~nihM~i~. y~ e ıınm~ı uwrıne u u . suu 1910 ı· ''S , . 19~ ... l .· k 141 142 . '-onuşma por servısı,, ~· 

1 
met dolayısile acele satılıktır. nipostane cad. yanan Ata Refik Muhakeme eıı anununun ' , T'" k ... -· ç 1 1 \' "h F hİ 

Bostancıda Sahilde Satılık Arsa 
Bostancıda Çatalçeşme karşısında deniz kenarında önü kumluk 

arsa satılıktır Bos~ncı'nın en güzel bir mevkiinde, koya nazır, 

tramvay durağı yakınında, duvarları ve rıhtımı ve kayıkhanesi ya -

pılmış bir halde bulunan arsanın 21 metre cephesi ve takriben bir 

dönüm murabbaı mesaha.sı vardır. İsteklilerin her gün sabahları (10) 

h d ı,.. 3 183 ·· ·· dd 1 · t r· ur muzıgı, aanar: ecı c, n · 

1 
.Müracaat: BÜ'-'Ükadada Emlak sim anı yanın a ı.santopulo han 114 ve uncu mn e erme ev ı - L' R r·k F C ct t Ç g; 

J 2 nci kat No. 12 ye nakletti 1 re r ersan, e ı • crsan, ev e a 
sarı Llıtfi''-'e . ' =================-=' kan iade kılınan dava arzuhali ile 

J " lar. 1 - Okuyan: Ntwıııi Rıza Ah•"· 
============================tahkik~gbhü ~~erir dn~i~ k~l-~milEcy-Kü~ilih~~~ 
1. b 1 El k "k T V T 1 İ varakasının mahkeme divanhanesi· stan u e trı , ramvay e üne şletmeleri peşrevi, 2 - Arif Bey - KürJili hic111:· 

ne asılmasına ve 939/127 nurrarada kiır sarkı - "Niçin terkcyleyip gittin,. 
Umum Müdürlüg"' Ünden: kayıtlı işbu davaya müddeialeyhin 

3 - Arif Bey - ırnrdilihicazkar şarl<• 
MuJıammen i>t'del l'Juvakkat t.t-minat "15,, gün içinde cevab vermesine ka· "S 1 4 S h' z· . 

1 
llalzemenin adedi L K L K . . . . ırma saç ı yare,, - • up ı ıyn 

. . . . ı:ar \:erılmış v~ bcrmucıbı karar arzu· Kürdilihicazkar şarkı • "Bahçenizde 

dan (12) ye kadar "Yeni Sabah,, idare memurluğuna müracaatları. J 
Yüksek tevettür sigortalan 5951. - 446. 33 hal ıle davetıye varakası mahkeme 

1 
sümbül olsam,, 5 - Rahmi Bcv - !(Ur· 

~~~~~--•••~----~------~-~--~ A~ak ~wtt~~~~lan 6~0.- ff~~ di~nh~e~n~~ı~~~mak~ m~ dilihka~~p~ı-·'Yctru~mia~·· 
=======~==================== 1-Yubndam~amm~~dcl~ri~ubi~M~~gm~lub~lı m~~~ Thmrtrının yukarı~ ~~ı 6 - .... -Kü~i~kukirşa~ı-·~n· zarf usulile eksiltmeye konmuştur. Eksiltme 13/11/939 pazartesi günü 

l saat 15 de İdaremizin Tünel başında Metro han binasının 5 inci katında· lmilddet ı.arfında davaya cevab ''e - ğa girdim kamışa,, 2 - Okuy ... n: se· Tepebaş ı Dram 

·~ 
Q;~l~~D 

kısmında 
Bu akşam 20 - 30 da 

Azrail Tatil Yapıyor 

• • • 
tstiali.1 Caddt>.sinde Komedi 

Kısmmda 

Gece saat 20.3(\ da 
HiNDiSTAN CEViZi 

• • • 
JIALK OP.ERETl 

Bu akşam 9 da ilk defa 
(KADTh'LARI • BEGENDlGl) 
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Dahlllye MUtehaesıaı 
Divanyolu 104 

Muayene saatleri pazar hariç 
her gün 2,5 • E salı ve ~umartesi 
sabahları 9 - 11 hakiki fıkara 

kabul olunur. T. 2~98 

Z A Y 1 

toplanan arttırma eksiltme komisyonunda yapılacaktır. rerek tahkikat için tayin kılınan malıat Özilcnses. ı _ Bedriye Hoşgöl" 
2 - Her iki nevi sigorta eksiltmesine iştirak edeceklerin 913,58 25 - 11 - 939 cumartesi günü saat Evic ~arkı _ "Düşünmek istemertl•• 

lira ve yalnız yüksek veya alçak tevettür sigorta eksiltmesine iştirak e- 3 d ki . d . . rt 1 .d k d 1 "9. O,, da mahkememizde hazır bu- 2 _ Senı·ha Kambay _ Us'·"' k c:ı!:lrkı • ece enn e o eıns sıgo a ara aı yu arı a yazı ı muvakkat teminatı ~:r-- -:r-
\"ermiş olmaları. lunması veya kanuni bfr vekil gön · "Yıktı bir meltem,. 3 - l\Ielekset - lJŞ· 

3 - Bu işe aid şartnameler idarenin levazım müdürlüğhden para· dermeı.ii lüzumu tebliğ yerine geçmek şak şarkı - "Usandım ağlamaktull·• 
sız tedarik edilebilir. üzere ilan olunur. 4 - Udi Ahmed - Karcığar şarkı - "Gö· 

1 - Teklif mektublarının şartnamedeki tarifat dairesinde hazırla- o 
narak saat 14 e kadar 7 nci kattaki komisyon katibliğine imza mukabi • rünce ben seni,, 20.10 Temsil. 21.:ı 
!inde verilmiş bulunması lazımdır. "8843,, Beyoğlu .ı iin<"ii Sulh Hukuk Hi - Milz.ik "Radyo orkestrası - Şef - fltı" 
1 kimli~inden: san Ferid Alnur,, 1 - J. Haydn - Sert· 

İstanbnl Mıntaka Liman Riyasetinden : 93H 150 foni "fa diez minör,. 2 - F. Schube1t 

7 /10/1939 tarih ve 4330 sayılı resmi ceride ile intişar eden deniz Pangaltıda Ergrnekon caddesinde Rosamunde'den parçalar, 3 - Jolı· 
ticareti mensublaı ının yeni imtihan talimatnamesi mucibince teşrinisani 73 No. lu Murad apartmanında ika- Strauss - Güzel Mavi Tuna ''Val5•• 

' b~ Tıb Fakilltesinden şebeke çıkart- ilk pazartesi gününden başlıyacak imtihanın, eski imtihan talimatnamesi met ve 1stanbı..lda Ç'akmakçılar yo _ 22.00 Memleket saat ayan, ajans 
mak için almış olduğum vesikayı za-ımucibince eylfıl 939 da yapılmış olmasına binaen aradaki müddetin azlı- kuşunda 59 1 No. hı mnğnzada yaz- berleri, ziraat, esham - Tnh\.ilat, kflll~ 
yi ettim. Yenisini alacağımdan eski- ğından dolayı ilk imtihanın 940 mayısının ilk haftasında yapılacağı ala- ma ticaretile ıstigal etmekte iken biyo - nukut borsası "fiyat,. 22·~ 
sinin hilkmU yoktur. kadarlara bildirilir. '9092,, ' M .. "k "St · k t · kka suıtı 

23- 8 - 939 tarihinde ikametgahı o· Plµzı 22 ,,,;0 
ral\viı~s. 1 y ~'eC· ıobuc d l'l·•' 

TiliThkül~sinden 3IB9 ~===~~~==~=~=~~~=~~=====~~~lanm~kOra~rtmM~ö~nMurad l .,, ~ u~c u~ • ~ 
Melahat Uslu İstanbul Mıntaka Liman Reislig"' indn: w • 23.25 • 23.30 Yarmki rrogram 

Sıvnı;hoglunun terekcsıne mahkeme- k 

- Çocuk Hekimi.--. - eöz HEKiMi 
Dr. Ahm et Akkoyunlu 11 Dr. Nuri Fehmi 
'ak im - "'alirnhane ı•atas No. 4 1 . . 

İstanbul limanına gelen ve Boğazlardan geçen gemilerin seyrisefrrlc
rinin selametine engel teşkil edecek surette batmış uulunan Ahırkapı ö
nünde Mnri Valyano ve Haydarpaşa mendireği açığmda 1,far6arıta is • 
mindeki vapurların aahib veya acenteleri tarihi ilandan ıtibaı ~n bir hafta 
zarfında riyasetimize müracaatle tnsaınıf ve aidi) etlerini isbat etmek 
şaı1:ile ınezkftr vapurlnn bulundukları mahalden çı~~rmadıklaıı takdirde 
618 numaralı Limanlar kanununun muaddel yedinci ma<ldcsine tevfikan 

mizcc el konulmuş olduğundan ölü • apanış. __.,,.,, 

den alacaklı ve borçlu olanlar bir ay 1 Sahibi: A. Cemaled<lin Sarn.çoğW 
7.arfında muhkc1.ıeve ınüı acaat etme· 

J 'N 

P d d h 
.. 1stnnbul Belcdıyesı karşısında azar an man a. er gwı 

15 ten sonra Telefon: 40127 Ayberk apart. Tel. 23212 
muamele yapılacağı alakadarlara ilan olunur. "Q037,, 

teri aksi takdirde kanunu medeninin Neşriyat müdüıü: Mucid ÇE'fb 

561, 569 uncu maddeleri hükümleri 

1 
Basıldığı yer: ıuatlıaai Ebüzıi)11 

ta.tblk edileceği iliın olunur. - ___,-


