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Fekede iki Irz Düşmanı 
Neler Y apnılşlar 

Feke (Hususi) - Orman mesaha me - Gece saat 21 d~n sonra butun halk jan 
muru Hüsnü özerin ormana damgaya git- darmalarla failleri bulmak için çalışmış· 

tiii bir zamanda evine bilinmiyen şahıs- lar ve faıllerı sekiz saat sonra yakalamış
lar girerek karısına tecavüz etmek iste - !ardır. 

' mişlerse de kadın havaya iki el ma\•zer Nihayet bu namus dilşmanlarının liac 
sıkarak kfindini müdafaa etmfftir. 

Alman Barlclye Nazırı 
VOD Rlbbentrop 

Bir akşam refikimizin verdiji, fa
kat tevsik edemediiimiz bir habere 
göre Berllnde Hitlerin ri'yasetinde ya 
pılan uzun bir toplanbda Hariciye 
Nazırı Rlbbentropun Londraya git
mesi kararlaetırıınu,tır. Bu karann 
bahaedolen yeni sulh projesile alAka
dar oldqu ve Hariciye Nazınnın 

Londra hilkCllneÜne yeni sulb tek -
Ul1eriDI biJdireceıli gnned.llmelttedir. 

Ambargonun Kaldı
. rıl91111 Lıhmdakl 
Cereyan Kuvvıtlandi 
V~n. 15 (L\.) - Bitaraf· 

ilk kanu'nu Qkkmdakl mtlalr:erelere 
dlln de devam edilmiftir. Comıaly 
tecerrit taraftl.rlarmın de1ille$d 
liddetle ~ deımittti' ki: 

JD\fyelt fbadikl bitu&tkk kaDunu 
harbe huırluımamıo olan dev'8t-
leri cezelındırmakta ve mllteamala
n ~ müdafaalanna muk
t811 t.BHllıtı tedarik edemiyecelderi-

' 

Failler tüfetin sesini duyduktan sonra Mehmedle tsl~m mahallesinden P.Jehnıed 
avlu duvarlarından athyarak kaÇll'l11lar - Çalışmaz oldukları anlaşılmıştır ~e derhal 
dır. tevkif olunmufiardır. 

Fener Ve Galatasaray 
Dün Yenildiler 

ni tmıi netmek auretile tepik ve Lig maçlanna dün de İatanbuluu dmda yapıı.n maÇtı. 
tetci eylemektedir. dört muhtelif sahaaında birden de- Her Ud takım saat lt.55 de saha 

tıdDo1ai ambargo Bitlerle Stalin'e vam edikli. 22 t.akımın oynadığı her ya çıktı. llutad merasimden sonra 
Moü:ovada 'Açllaoak b070k llrMt ....umta açılma merutmtncte lııulumn.ıt a- yarclun etmektedir Zira Rusya ve 1- biri kendi tarafdarlan ve pmpiyona ~ dizildikleri zaman Belik · 

.ere Ziraat Vekill llluhlia Erkmen. mebul1ardm Ahmed ŞilkrO ı:.n., Repd Nuri, taıya Amerikadan aillh tedarik ede- u.ertnde olaeak tesirlerinden bütlln t&ll IU kadro ile görüyoruz: 
Sadri Ertem ve bir HariclTe memurumuman -'lrekkeb bir be.ret dOn 00 ikide rell: Almanyaya satabilirler. İstanbul fudbol meraklılan tarafın- llehıned Ali - Hüsnü, Faruk • Hü-
SoV)"et bandıralı Svonetia vapurile lfm•m••.,an ~ etmltllrdfr, . . . 

1Wil97• ıaut.eon.dlR BQan Sua4 ~ te nlakat elmektedir. H818t 1ı1o1- Uçlbactlatı ambargo Fransa ve in- dan &lika ve heyecanla taldb edi - seyın, Cihad, Feyzi, İbrahim, Hay· 
kovada bir hafta Uda .....,.il: ve iN ~ mfmda ...w. IMlb dil• liral glltereyi teasiye etmekle beraber bu len maglann en mtlhimi Betiktal ile ri, Hakkı, Şeref, Etref. 
mü••lllr de &aWp ~ <S-.1 iMI ~). l'wrbüge aruuıda ft l'em, ata • • tloa 1 DOi •)'f••-.ı • 



Sanıie : • YENi SABAH 

VAHiDETTiN 
Beynelmilel itimatsızlık 

No.: 77 Yazan: M. SIFIR 

Hadise Zeki Beyde Müatesna 
Alaka Uyandırmıştı 

Bir 

Naslıçli Zeynel Re~· 

yok tabii. Bu adamları suç Ustünde 
ele geçirmek için ne yolda hareket 
edilmesi hakkındaki fıkirlerinizi lfıt· 

fen söyler misiniz?. 
Etyemezli Kenan, bu iltifatlı söz· 

ler ve hele başı örtülü ve fakat de -
ğerli vidler karşısında serseriliğini 

ve hakiki benliğini unutmuştu. O an
da, kelli felli bir saray hendesi olmuş
tu. Zeki Beyin sualine, oturduğu yer 
de kendine şöylece bir çeki düzen ver 
dikten ve bir kaç defa da ök::ıürdük
tcn s nr~. <,ık cıddi bir ta vırla: 

- Affınızı rica edeceğim beyefen· 
di, demişti. Bu adamların suç üstün
de tutulmaları keyfiyetinden evvel 
düşüneceğimiz bir nokta var. Biraz 
evvel de arzettiğim veçhile, gerçi 
Nasliçli Zeynelin, rızayı aliye mu -
halif hareketi muhakkak ve sabittir. 

Ramazan Topu 
Kazası 
--·--

Topun önünden geçen 
bir çocuk ağır yaralandı 

Eminönü ile 1 
Unkapanı Arasında 

Açllacak Cadde 

Cumhuriyet 
Bayramı için --

B ay Chamberlain üç gün e~· 
vel Avam kamarasmda rraı1 

eylediği nutukta, deYletler arasuıclald 
temaslarda rastlanan, ve h:ılilıazırdıı 
Almanya, Fransa ,.e İngiltere arasuı· 
daki silahlı mücadeleye esaslı suret· 

Mektep talebelerinden te amil olan bir unsurdan açık ve 

t l kat'i bir lisanla bahsetti. İngiliz Bıı.,-
Plan şehir mütehassısı para op anmış vekilinin cihan efkirıumumiyesinde 

Dün akşam, Fatih camii avlusunda , Ra- Şehrimizdeki liselerden birinde, izclle- tasrih ve teşrih eylediği bu unsur, i· 
mazan topu atılırken, orada oyun oynıyan tarafından tetkik ediliyor rin Ankaraya gönderilmesi vesilesile tale- fıimndsı ... ı.~.. beynelnıilel saJıa,<klkJ 
çocuklardan Eminönü nütus memuru Ma- beden para toplanmıştır. '"'"+> ..... 
hfrin on ya5ındaki çocuğu Tahir Ersin to- Belediye İmar Müdürlüğu tarafından Cümhuriyet bayramında izciler hüku - tezahürüdür. 
pun öniinden geçmek istemiş, kurusıkı hazırlanmakta olıı.n Eminönü meydanı lle met hesabına Ankaraya gittikleri cihetle, Polonya harbinin malfım ~ekilde 
doldurulmuş topun irindeki tazyik edil - 'Eminönü - Unkapanı arasında açılacak 0 -

1 bu paranın nereye sarf edileceği anlacılma • ,_ ıı· 
" v nihayet bulmasından sonra Auun 

miş paçavralar ayağına isabet ederek ağır lan caddenin tanzimi projesı bitmiş ve ı;e- mış ve talebe velilerinden bazıları, bu hu- yanın sulh Mn temaslara. ginnclt 
surette yaralanmasına sebeb olmuştur. Ya bircilik mütehassısı Prosta \'erilmiştir. Mü susta Maaı i! Mudlirlügüne şikayette bu - ~· 
ralı çocuk sıhhi imdad otomobilile Cer _ tehassıs şimdi bu proje üzerine tafsilat Junınuşlardır. hususundaki faaliyetleri ve bir nıu· 
rahpasa hastnhanesine kaldırılmış, hadise planını hazırlamaktadır. izci techizatının da mektebler tarafın _ ta.vas~ıt bulmak yolundaki uğra51lla· 
hakkında tahkikata bnşlanmıştır. imar Mi.ıdürlllğunün projesine gore; E- dnn temin edıldıgl \'e temin edilmese da- ları karşısında. İngilt~re ile Franıo:ı, 

minoniı ıle Unkııpanı arasında sahil lıo- hi bu parayı ancak Ankaraya gidecek iz- pek az bir fasıla ile, Ba!j\ekilleri 'n· 
VİLAYETTE : yunca açılacak esas anayoldaıı başka sey- cilerden almak liizımgeldigi şeklinde id - sıtasile, mernud harh halinin Jrnlk• 

rusefer ve nakliyat ışlerıni kolaylaştırmak dıalar ileri slinılmuştür. • Cümhuriyet bayramı için bir takım tali yollar da açılacaktır. vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv m:ısı için lazungelrn şartları iı.alı e)" 

Sonra sahilden br.şlamak \'e bu yolları MÜTEFERRiK : ledller. 
hazırlığı katetmek üzere şehir dahılıne doğru mu- İ!ite bu izahat arasında, iizP.rindC 

~umhuriyet bayramının ~enlik ve ıne- ~dvvy"'o"'ll"o"'r"'d..,,.avvbvu"ıu"'n"'a"c"'a"'kt..,,.1..,.r.vv"""''"""""' Evkafın yerinde bir durdukJarı miihim noktalardan bel· 
rasım hazırlığına hararetle devam olun - kararı ki başta geleni itimadsızlıihn, millet· 
ma a ır. Bu meyanda bugün meras m v lerin hayatında te\'lid etti~i ve nıc· kt d i 

1 

lKTISAD 1~LER1: 0 

Arzu olunduğu anda da kendisinin programını ve şehrin muhtelif yerlerine M •• d ·ı k Eski bir Bizans kilisesi olan Zev- deni milletlerin her sahada, ,·ani ie· 
. konulacak olnn vecizeleri tcsbıt etmek il- ısıra gon erı en a- . . 

Kenanın bu jurnalı gerçekten bır ve avenesinin gizlendikleri mandırada rekteki kilise camiinin bütün kubbe timai, iktısadi, ve si,•asi salıalartlnkl 
~aheser idi. Soysuz herif, ı:;arayı te- ve hatta silahları ile birlikte tevkif - misyondn Ankrırndan nümuneleri gönde- VUn arımız egenı ı kurşunları söküldüğü için kubbeler yaşayış şartlarına karşı yaptığı ıneP· 

zere bir komisyon toplanacaktır. Bu ko -ı } b .., ·1d• v 

laşlandırmak ve bu suretle bir külah leri kabildir. Fakat, bu adamın ansı- rilmış olan vecizeler 5eklinde vecizeler ih- Bir muddet evvel memleketimizden bil- akmaya ve sıvaları dökülmeye baş - fi tesirlerin izalesi hususu olnmtıtur· 
kapmak ve biraz da dünyalığa kavuş-ızın tevkifi ile, bugün için isimleri ve zarı "e bunlnrın ne olocakları görüşülüp yuk bir rruktar kavun alan Mısırlılar bu lamıştır. Birkaç sene daha tamir İngilizlerle Fransızlar AYnıpaclakİ 
mak için, olanca iktidar ve mehare- hüviyetleri pek kat'i olarak anla§ıla- kararhı5tırılacaktır. 1 mahsulOmilzıl son derecede beğenmişler- görmezse kubbelerin çökeceği ve itinıadsızlığı doğurtan amilin, Aim:ıJl• 
t . fctm•ıc::t1· Bu ı·hbarı ı·le aarayın 1 .d . t k"l't 1 Programın esasları da bugün tesbit c- dir. Kavunlar Mısırda rok revac bulmuc- ilk' k b" t ' hA k t t b mı sar ı.,. . mıyan ası ı arecı ve eş ı a çı arı ,.. " y se ır arı ı ıyme aşıyan u va. olmavıp, Alman hükfuneti oldtı· 

k · 1 • • •• • • t · dilecek \ e kab eden yerlere bu program- tur. Bunu gôren Mısır tüccarları yeniden " " 
bütiln a göz erını uzerıne çevır mış- şüphelendirmiş ve hatta ortadan kay 1 t d'J kt mimari eserin de mahvolacağı ala - ghınu ... e milletlerı·n 1·nkı·~Qf ve refs.· ar cvzı e ı ece ır. knvun siparişlerinde bulnmaktadır. " :s-
ti. Kaymakam Zeki Bey, günün en boluvermelerine meydan vermiş ol - vvvv""'o/V"""'~""""""J'./'VV'""'~""""' kadarlara ihbar edilmiştir. hı i~in bunun ortadan kaldırılması 
kulag-ı delik, gözü açık ve becerikli maz mıyız acaba?. Bendenize kalır POLiSTE: Bugünlerde bu siparişlerin ilki olan ta-

lebi karşılamak uzere bir vagon kavun Evkaf umum müdürlüğü camii tet- lizungeldiğini ileri siirüyorlar. 
bir adamı olarak tavsif ettiği Kenanı, sa, tevkif teşebbüsünün biraz tehir k"k tt' k · t· 

Denı"zden bı·r kadın gönderilecektir. Bilahare diğer siparişlere ı e ırmeye arar vermış ır. İngiliz ve Fransız tezi, a.~ağı yuka· 
Kör Remzi Bey vasıtasile buldur- edilmesi lazımdır. Çünkü, işittikleri- ce- peyderpey knrşılık \'erılecektir. Yani telefon santrah n atideki hareket noktalarına da)·ıı· 
muş, izzet ve ikram ile karşısına o- me nazaran, İttihadcıların bu son ve sedı· çıkarıldı 

Pi d b 1 tamamlanıyor nıyor: turtmuştu. Artık, Kenan çoktanbe- gizli teşkilatları içinde onuncu fırka Y••a a meyva O 
· 1 Dun sabah, Kadıkoyünde Moda açıkla - Telefon İdaresinin santralında yn 1 - Beynelmilel camia da, tıpl~J 

ri aradığı yükselme ve zengın eşme kumandanı Kemalettin Sami Beyin rında deniz Uzerinde bır kadın cesedi- Son günlerde piyasaya çok miktarda f dl . ~AQkil tiği ·aı ·bl 
f t b 1 t Z t h t . di d b 1 d - · 1 k d M ı b' kalmadıgı- için yapılan lalebler is'af er enn "VS' et camı ar gı ırsa ını umuş u. a ı azre ı pa - e u un ugu anlaşılmakta, mevki ve nin yuzduğu gôrulmuş, sahıle çıkarılmıli- meY".a gelrı:ış bu unına ta ı~. a ın ır -
şahıye karşı beslediği muhabbet ve salahiyetinden istifade ederek teş _ tır. iyı giyinmiş olan bu yaşlıca kadının denbıre çogalması meyva fıyatlarıoı bir edilemiyordu. İdare Şişlide yeni bir mütekabil emniyet, asayiş ve intiıaJJI 
ubudiyetten bahsettikten sonra, ifti· kilatın İstanbul merkezi ile Erzurum hiıvıyeti tahkik edılmiş, Kadıkôyünde hayli düşürmüştür. Yalnız üzüm gelişi a- santral müessesesi kurmaya başla - unsurlarına. dayanır. 
har ve biraz da gurur ile anlatmış, ve Ardahandaki teşkilatçılar arasın· ı Vişne sökhğında oturan marangoz Dimitri 1 zalmış olduğundan üztin fiyatlarında bir mıştı. On beş güne kadar tesisat ik- 2 - Devl~tler arasındaki temaslar· 
anlatmış ve Zeki beyi hayret ve taac- da muhabereye delalet etmekte oldu .. nln kansı 55 yaşın~a Aksap:t ol?,uğu .an- artma oln~ağı ta~~in edilınek~e~ir. ~u1:a mal edilecektir. Yeni santral bir aya da inkişaf ''e anla.sma yolu, rnilletle-

Ubl h v b ktırtmıştı. ~ 1 lm kt d B bebl . . lnşılm~tır. Aslıbl bır hastalıga muptela o- rağmen bırk:ıç gune kadaı· kullıyetli bır kadar faaliyete geçecektir. Bu san _ rin istiklru, haysiyet ve ~rcflerine 
c ~a· ep ~gzk~aB ~d 'dd Us - g .. u an aşı a a ır. u s.e - e ışın !lan Aksnpetin deniz kenarında dolaşırken üzüm partisi gelmesi beklendiğinden fi - tral da bütün ihtiyaçlara cevab ve- mütekabil ,.e mutlak bir hürmettir. 

Ha ıse, Ze ı e) e cı en m bıraz daha yakından takıbı ve hatta bır sinir buliranı neticesinde denize dü _ ti k f 1 a tam ac ,, u u 
• A ç·· k.. yn arın pe az a r ıy a.,ı ve z n 3 B 1m·ı l h t t }ti 

tesna bır alaka uyandırmıştı. un u, aralarına şayanı itimad adamlar ko- şup öldugu anlaşılmaktadır. süremiyeceği sovlenmektedir. recek kuvvette değildir. Ancak bir- - cyne ı c aya ta, ıp 
muhatabı İstanbuldaki .ittiha~cıların nulması.. Yaramazllk ederken ı Diğer tarafta~ piyasnya hcnuz ı>i el _ kaç bin müşterinin talebleri is'af e- ferdlerin müşterek ya~ayı~larıuda ol· 
bütün teşebbüs ve faalıyetlen ~ak : 1 Zeki Bey endişeli bir tavırla muha- . . ma mahsulü gelmemiş olduğundnn satıl - dilebilccektir. duğu '·e~hilc, miitekabil emni)et, ,·e 
kında, gerçekten çok ehemmıyetlı tabının sözünü kesmiş ve: Fatıhte Ahmedıyede Yeşıl Tekke 50~~- mnkta olan elma cinsi ıyi olmndıgı için Santral için 180 bin lira kadar bir nizamı bozan muayyen hukuk ,·e ı;.'l.· 

l" t . f l l k t Ç k d • .. .. .. ğında 19 numarnlı evde oturan Azızını , kt d p . k d lrb' ti · t · li.. tc l'd deri ma uma ~ermış ve az ~ o ara . ~ş: _ 0 ogru duşunuyorsunuz be· Bengun ismindeki kuçuk km evde oy _ peK .revac gorıneme e ır. cı a eıı e sa- para sarfedilmişlir. a ıye ere rıayc sız gı ,. ı ~ .. 
kilatın silahlı kuvvetlerınden bırım vefendi demiQti Yalnız Kemalettin . tış fıyatı sunden gune duşmektedir. . . . . menfaat ve hırs denilen manevı ll••· 

• , ':J • narken yere du[imilş, ağzından kan gelmış, l::;tanbulda yemden telefon ıstıycn- . u-· d bul r·ıdi 
de, işte yeri ile yurdu ile meydana Sami Beyin değil, hatta, Erkanı Har- tednvl altına alınmıştır. BELEDiYEDE : 1 . 'kd d"' b b' . zensız gın mevcu unnıası va 

Z k . B d K erın mı an ort. eş ını aşmakta-j 1 t ıab·lir \' b d d .. te· 
atıvermişti. Artık, e ı ey e e- biyei Umumiye Riyaseti makamını T k ıa ır o ı . e un an a. mu 
nanın önüne döküldükçe dökülmüş, !işgal eden Cevad Paşanın ve göz he· ramva1ın ar asına İstimlak paraları derhal dır. İdare yeni sene için tahsisat alır- kabil ticari mali içtimai cephelerde 
aklınca dilinin bütün bağlarını çöz - kimi Esad Paşa ile Milli Talim ve asdmanın fellketl k sa başka santral binaları da yaptı- ı sarsıntılar 'te,·ellUd edebilir ve bet 
müştü. Kenan ardsız, arasız söylil - Terbiye cemiyeti mensublarından biı Fatihte Snrıgüzel cnddesinde oturan Ab- tediye edilece racaktır. ı;eyi alt üst eden, karı;ıhklı feragat 

Yor, söylüyor ve muhatabının merak çok zevatın da bu gı"zli i§lerle alaka· di karısı Hayriye polise muracaatle 7 ya- Belediye tarn.fından istimlAk edilen bi- Eski fUrayı devlet blna•ı ,.e fedakarlıklara inkişaf ve refah a· 
şındnkl çocugu Avninin Edirnekapıdan Sir naların sahibleri bina paralarını geç ala- f ) 

ve endişesini arttırmak için, hadiseyi 1ı bulundukları hakkında, elimizde keciye gıden tramvayın arkasına asılırken ırak şikayette \'e muztar bir halde bulun- ••tın ahndı ramak hususundaki faaliyetleri c. 
hayalinin müısaadesi nisbetinde süslü- kuvvetli delaile müstenid mali'ımat d.uşerek başından yaralandığını bildirmiş- dukları dikkate alınarak btimlfık parala- Adliye Vekaleti eski Şurayı Dev- ce uğratan bir itimadsızhk doğabilir. 
yor, süsltiyordu, ve: var. tir. Yaralı çocuk hastahaneye kaldınbnış- rının verilmesi hakkındaki kararda tadi- let binasını Maliyeden satın almıştır. Ve buna kar~ı da, derhal bir müda·· 

Aman beyefendimiz. Arzettiğim _Bendeniz, bu husus hakkında da tır. lat yapılmıştır. Sekiz bin lira sarfedcrek binayı tamir faa. tertiba.h almak lazımgelir. 
bu kahvede, emin olunuz ki, İttihad- ayrıca maruzatta bulunacaktım. Ce- TramvaJdan inerken Bu yeni şekle aore, binaların kıymeti İşte, her türlü insani ve hüsnüoİ· 

b·ıdi-· · t kil. dU U tahmin edilir edilmez daimi encümenden ettirecek, bundan sonra da tapu da- .... 
cıların hani şu ı gımıa eş atı vad ve göz hekimi F.sad Paşalarla, tm ' iresinde çalışan bütün hukuk malı • yet kaidelerine dayanan faaliyetJea., 

. d k. d dalı f I müsaadesi alınıp paralar derhal mal sa- engel olan ı'timad"'ızlıgyın kaldınlJDa• mahsusa dairesın e ın en a az ıı dig-er zevatın meşgul oldukları iş de ., Aksaraydan tramvaya binerek Şehre - hiblerine veril,..cektir. Bu suretle uzun bir kemeleri buraya nakledileceklerdir. 
entrikalar çevriliyor. başka beyefendi. Onların İt.tihadcı - minine gıtmekte olan Aksaray Uzunyusuf- müddet beklemenin öniıne geçilıniş olacak T d . . d h. b' bk k 1 sı yolunda harekete geçmek ıazıın .. 

lttihadcıların vaktile birer tedhiş }ardan tamamile ayrı olarak bir te.,ki tu oturan Hüseyin kızı Fatma Çapada tır. apu aıresın e ıç ır ma eme a geldiği hakkındaki tezler, bugün ln· 
aleti gibi kullandıkları bütün eli so . lat yaptıklarını da işitmedim değil. tramvaydan inerken düşerek sol kalça - - 1 - mı-yacaktır. giliz ve Fransızların, Almanya. ile ınii-
palı, koltuğu kamalı ve beli taban - HattA, bu teşekkülün "karakol., is - sından yaralanmış, tedavi aıbna alınmış - Turan •lnema•ında Mlllf emllkın kıymeti cadelelerinde en ön saf da tuttukları 
ı:alı adamları hep orada. Çok hayre- mini taşıdığını da öğrendim. tır. yangın takdir edlldl noktadır. Zaten İngilizlerin Avalll 
ti mucibdir, bu kahvenin şimdiye ka- Fakat, yaptıgı-m tahkikat, bu hususta Yaralanmıt İstanbul milli emlak müdürlüğü kamarasındaki nutuk ile verdikleri Dün akşam saat 17,5 da Şehzadebaşın-
dal' nazarı dikkati celbetme - zatı alilerine kat'i ve esaslı olarak 'Osküdarda SelAmsız caddesinde 73 nu - da Turan tiyatrosunda sinema gösterilir_ !stanbulda devlete aid bütün gayri- wnumi mahiyetteki cevab bwıa da· 
mesi. Bilmem ki, o havaliye memur malumat vermekliğime müsaade eqe- marada oturan Hasan oilu Ne<:meddln po- ken birdenbire film parlamış, halk heye - menkullerin tam birer sicillerini yar.> yarunaktadır. 
buyurduğunuz kimseler bu hali nasıl bilecek bir şekil almamıştır henüz. lise muracaaUe Toygarhamza mahallesin- cana düşerek kaçışnıağa başlamış, fakat, mıştır. Bu sicillerde binaların fotog- "Sulh, i.mili ne olursa olsun, ber· 
görememiş?!.. Zeki Bey, muhatabının bu bilgiçliği de 4 numarada oturan Halil oğlu Mustafa etrafa sirayetine ın<'ydan nrilmeden sön- rafları, kıymetleri de gösterilmiştir. nelmilel itiınadsızlığın ortadan kalk· 

Sözlerile, muhatabını vesveseye dü- kar<>ısında büsbütün afallamı<>, daha tarafından yaralanciıgını söylemiş, suçlu dı.irülmüştur. Müzeler, tarihi saraylar da milli em- masile mümkün olacaktır.,, Ya.Iııtı 
"' "' yakalanmıştır. Jl 

şürüyor ve derin derin düşündürti- açıkçası aptallaşmıştı. Bunu farke _ Yangın zannı 19..kten sayılmaktadır. Yalnız müte- lıer iki taraf, bu manevi unsurları 
yordu. Ona, kullandıkları adamların den Etyemezli Kenan da kurnazlaştık Kalaatan dUfmUf Çiçekpazarındn oturan inebolulu Ali oğ- hassıslar Topkapı sarayı, askeri mü- amili ve mahiyeti hakkında biribiri· 
da 1ttihadcılar tarafından elde edil- ça kurnazlaşmış ve nihayet muhata- üskildarda Harem sokağında ıo numa- lu Satılmış su ısıtmak tizere tahta par- ze binası gibi tarihi müesseselere kıy- ne tamamile zıd tezler ilerj slirdük• 
diği şüphesini veriyor, hafiyeliğini bi- hını, dilediği gibi ağına dolamıştı. Bu roda oturan Mustafa, 'Oskudnrda Uncular çalan yakmış, bu tahtalardan çıkan kı - met biçmekte izharı aczettikleri i- ]erinden, bu :rüzden çıkan harbin (j· 

raz daha tevsi ile, diğer karakulak- işin takib ve tahkikini, Zeki Beyin soka&ında bir evi boynnmak üzere temiz- vılcımı dış.ırdan gôren birisi yangın znnııi- çin bu gibi binaların kıymetleri ra- nüne geçile~ıiyeeıeği de aşikar bit 
lan da çekiştiriyor ve didikliyordu. tezelden sunduğu iki yüz liracık ile terken, bastıgı kalas kırılmış, yere diışerek le polise haber \'ermiş, polis te itfaiyeyi kamlandırılamamıştır. keyfi)·et olarak görii.lmektedir. 

Nihayet, Zeki Bey de dillenmiş ve: birlikte üzerine almıştı ve o günden başından ehemmiyetli surette yaralanmış- haberdnr etmiştir. itfaıye geldikten sonra, Bütün kıQlalar da milli emlak ara- Dr. Reşad Sa~ay 
K B ef d. d · f tır. Mustafa tedavi altına almmıştır. yangın olmadığı nnlnşılmıştır. "' 

- enan ey en ı, emış 1
• itibaren de, sarayın hatırlı bir ben - jsındadır. Bu siciller Maliye Vekaleti-

~U~ği~ m~m~~~~~w~ki~in~~u~m~~~-~-::::::::::-·:-=::-::::=:::::::::=~=====:-::-::~.-::::::~~::~::~~~~~~wV~~~~n Birpngın 
teşekkirim. Gayret ve f aaliyetinizin viri olmuştu. r "' kaç milyon lira değerinde emlaki bu- Cagnloğlunda kız talebe yurdunda rn& 
ve bilhassa zatı Hazreti Padişahiye Ayan reisi Ahmed Rıza Bey, Bol. T h ı· k b dür muavininin odnsında ya:nn hademe 

b ti ti ,. okuyucu 1ar1m1 z Op ane l me te ta• lunduğunu kat'i olarak tesbit ede - Ahmedin yataifından yangın çıkmış, yatslC karşı olan sadakat ve mer u ~ - talimanındaki hani şu bildiğimiz zi- cektir . .. ı 
· · h" ·· h · k' ddi ane altındaki bir halı ve muşamba ynndığı 11a 

nızın, iÇ şup esız ı, ma vem - yafetten sanra, sadrazam Tevfik Pa- lebeleri tramvaylar- KıymetU bir eserin de etrafa sirnyetine meydan verilmcdCJ'l 
vi mlikafatlarını göreceksiniz. Bu da- şa ile sıkı bir temasa girmişti. Me Diyor kı· •• vaziyeti hademeler tarafından söııdtirülmüştür. \'il 
kikadan itibaren beraberce çalışaca- busan meclisinin feshi hakkındaki dan şikayet ediyorlar pılan tahkikatta yangının odacı tarafınd:ıl1 
ğımızı da ayrıca söylemegv e lüzum şah . h lü . . k İkinci Bayezid, Yavuz ve oğlu Ka- ı'çı'len sigaradan çıktıgvı anlncılınıctır. 

~------------------.... Yeni Sabah 
Abone Bedeli 

SENELiK 
6 AYLIK 
3 AYLIK 
1 AYLIK 

TUrklye Ecnebi 

1400 Kuruı 2700 Kuruı 
760 > 1450 > 
400 
150 

• 
• 

800 
soo 

> 

• 
Posta ittihadına dahil olmıyan ecnebi 
memleketler : Seneliği 3600, ıı.ltı &,Ylığı = 1900, üç oybgı 1000 kuru~ur. = 
Adres tebdıli için yirmi bej kuruliluk 

pul göndermek l~zımdır. 

arzuyu anenın usu ıçın, o va - ..., v 
nuni Sultan Süleymanın zamanların-

tin maruf tabiri ile, cidden hakiın:ı- Tophanede oturan mekteb talebe· meğe çalıfarak bekleyip dururıunu:ı. da müftülük yapan büyük Türk ali-
n~ bir yol tutrnuQtu Saray ile Babı teri hemen her sabah mekteblerlne Nihayet tramvay araba11 uzaktan gö· 

tt • • mi Zembilli Ali efendi 932 yılında öl-Ali arasında adeta mekik dokur gibi 

1 

geç kalmak iıtemlyorlarıa yaya git- rUnür. Llkln daha ilk bakıfta ceH• 
bir hayli gidip geldikten, arzuyu şa- mek mecburiyetindedirler. Çünkü retinlz kırılır. Çünkü ön, arka kapı· müş ve Zeyrekteki mektebinin balı -

Bebekten, Ortakoyden, Beşiktaıtan tara hevenk halinde insanlar 1111· çesm· C go''mfilm· uş·· tur·· Eserlerı· Şark 
haneyi teyid edecek birçok ui7}j ir9.. . 

o- gelen tramvaylar Tophaneye yüzde mııtır. Talihiniz varsa araba durak• k d d d takd' - b 
deler teblig- ettikten sonra, nihayet a ar garp a a ıre ugrıyan u doksan dokuz hıncahınç dolmuı ge- ta durur ve taYet bir iki insan lnuıe 
ihtiyar veziri kandırmağa muvaffak ılz de o ın11n kumeılnln araıına ıı· Türk aliminin mezarı son zamanlar-ıırıer. Hele bu arabalara Fındıklıdan, 
olmuştu. Meclisin feshi işinde onu Salı pazarından binebilmek Adeta kıfabillrılnlz. da bir mezbele haline gelmiştir. Ve 

1 da hünkara uydurmuştu. tayyare piyangosunun en bilyük ik- Tramvay idaresi belediyemize geç• ittisalindeki kubbeli Ve tarihi mek -
ı Tevfik Paşa, ilk temaslarda, orta· ramiyealnl kazanmak kadar bir ta- tikten ıonra ıııerln blra:ı düzeleceöl- tehi de yangın tehlikesi geçirmekte-
da meclisin feshini iktıza ettirecek llh ve baht itidir. nl ummuıtuk amma maatteea&üf bu dir. İçine birkaç aile girmiş ve kubbe 
sebeb görmediğini söyliyerek, ayan Evveli, Bebek • Eminönü, Orta· hat üzerindeki seferler «eakl hamam, nin içine tahta bölmeler yap1!11§tır. 

. aşd koy . Aksaray ve Beılktaı • Fatih eıkl tan devam edlb gitmektedir. 
reisim b an savmak istemisti. Fa- Bu büyük alimin mimari bir kıy -

hatlarında ı1ııyen arabalı~ her rıe • Şehrin bir çok derdlerine çare bulan 
kat, ertesi günü, has hazine mUdürU 1 met de taşıyan mektebini kurtarmak dense pek seyrek aefer ederler. Bun• himmetli vali ve belediye reisimiz 
Refik Bey, Babıfiliye gelmiş, hünka- ıarın her uçil arka arkaya geçip gitti bu iılerı de acaba bir yoluna koya· tarihi eserlere büyük bir önem veren 

lnn meclisin feshi hakkındaki arzusu- lor ml artık durak yerlerinde «Ya maı mı? Bu lı;teAimize lutfen delllet Cümhuriyet idaresinin borcudur. A-
nu aynen tekrar etmişti. Sabur!> çekerek veya bir aıağı bir buyurunuz. lakadarların nazan dikkatlerini cel· 
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e · ıa:ır:ı:ı .ı !#191 
Japon Ordularının 
Muvaff akiyetleri 

Kollarımızı Büyük Anketimiz l 1Mft't/J.DA-
Ka~uştura~a~ Fikretin Heyk.elini Mi Dikelim, Kit~f~b ~~~~rra 

Bekllyecek mıyız . Eserlerini Mi Yakallm ? :::~~:::-~.!'.·:!:.:;~~~: 
(Ba:'.!nıakaltden de,ram) yiik bir maarif rueselt'si çıkardı. Mck-

m.ilel turizm ile yaşıyan bu memle-- teb kitablarmm fiyatları hakl<mda 

1, ketin otelleri bomboştur ve fabrik't- Tevfik Fikret Hakkında Okuyucu· ı birçok miinaluı!jata:~ )Ol aı:ıMı. Mü' Çin Fırkası Hezt·mete Mahkum ıarı durgun beklemek zarureti alt!n- nab,.~1ar nctlce~uı·ı*' bu davanın 
Bir Vaziyete Girmi-e daY~~~r:ş~:içre değil, her tarafct:ı larımızdan Aldığımız Mekl'ublar :~ı;:~:k~:~u ~~:i~~~::a ~~~n~~e~"un·~~ 

Y böyle. Bütün bu madw ıztırab ve fe- 1 - olunur. 
lıJ~~keu, 15 (A.A.) _ D. N. B. ajansı 1 Alman Ordusu Hakkında dn.karlıklardan başka, günün bi~i~rl'11 Muhtelif so~aklarımız, . b~l~·arlannıız, ·ı Jasa hang~ bakımdan Fikretin eserlerini Bogilia, hu da Yanın diğer bir kısım 

Orr;:or: Yanlış Malftmat Veren Eser yangının kendi memleketlenmıze bazı yabancı şaırlerın, gayrımılU şohretle- yakacağız.. . . . üzerinde DAzarı dikkati celbetm~l• 
5u Çınde h:ırekiit yapan Japon ordu- ·ht' . 1. d 'binlere ÜZÜ..'1· I rin isimlerini taşırken kendi içimızden ye- Burada Kamran Deınırın serdettiği 

lll<ılbuat ,. . . . sıçraması ı ıma ı e zı . - ı . b. 'dd" k' d Fil ı· . istivoruın: k.u
1111 

o.ısı, Japon kıtalarının Kin - Budapeşte, 15 (A.A.) - Ste!ani aJ::ınsı .. . t . , 
1 

. N tişen ve ınıllı şuurumuzun mahsulu o an yersız ır ı ıa ·.-ar ·ı, o a, 're ın şaır -J 

ıec;;ı~., daglunndaki dü man askeri mües- bildiriyor: tu venyor'. şte Şımal ~e~ let en. e ı bir şairin kitnblarını yııkmagn kalkışmak olmayıp nazım ol;.ışu meı.elesidir .. Buna Mekteb kitabı ala.nu)·a.cak kadar 
nı , ·•ın hepslnı tahrib ettıkleriııi bildir- Alman askeri kuvvetleri hakkmda yan- kadar endışe ve azab ıçınde bul~_n- ve bunu istemek kadar gaflet \'e dali.lette 

1 
,·erilecek tek ce\'ab: Kudretli bir nAzım, fakir olan talebeye kitab temini.. 

~<tectır. lış malumat veren 1wan Lahds·ın 1\Iacar- duklarını, nasıl çırpındıklarını gor- bulunmak, s.,nati ve edebiyatı ınkar et- sırasında kısır bir ~airden de müreccahtır.! l.Uekteb lcitabları, hugi.inkii hadfo-
.k.tQ Oı>eh ve Kinnsi eyaletleri arasında, do .. l .· . t .. ve neşir suretile müyor muyuz? mekle tevenıdir. Hiı;bfr zammı ve hiçbir 1 Halbuki o ne kısır bir şair ne de kısaca il r·mleu "Ok a.:n.u·l bir fiyatla satıl.sa-

u1 ordu • !'ansa a ve ngı ere e yay 1asına e • · . . 
11 

. • k' . 'k tal . . ar b t '-'ıne un :ın e l'L e eııuye-ç . Uncu harb ınıntakası olan bu mevkide ı cFa nsade::.ını ter~ultme d ı1n t Almanya ile İngiltere ve Fran5-ı suretle biı' şııırln hele 1''ikret gibı şairin e-1 naı.ıındıt. O, şiriyeti her an ayakta ıluran 1 l il :.: . b~l t da• .k d . 
1(,· su kcndıni kati biı' hezimete mah .. . .. • . h k · b' · 00- l t . serleri yakıl:ımıız. şaırdır. oncı na ıse genış mı yas n ın- ,,. . • • 

.ııtı görınektect· B t ı d k' ç·n şebbus edılen spehulasyona, gazeteler 51d- arb edece ler, dıye ızı ye ız t l" . h \ l ı ·-·ı· Bu s~nlt'· da, .. ~sı ı'se bu a~ t:-~ılile muhtaç bil' 1 cek kadar falur olan talebcnm say:sı it ıı-. u nun ata a ı ı .. . . k -,.eı· ı;aır ı~· ;.eı:r;e aıı :ı~ı ımyavı ır. ' 0 ~- •• • " "' _ 

!\ Uvvetıer 17 ,. k ta . ed'l kted' detle hucum etmekte ve Macarıstanda e- rab ve felakete atmak hak mı w~- . k. d ·ı . 1 keyfiyettir Bazan idealistler gündüzün 1 pek coli olncalctır Gönül bter !u Ic· ııı· ·a hının ı me ır. . . b l l ? O l b t b bır na ·ıse cgı, ı<ırasına gore tam mana- · · ~ · 
sa.~~ııı..ı~ -~30,0-0o kış iye varan bu kuvvetin 1 sasen toplattırılmış ol.an. bu rısale~m, ya- r~~? .. u uyor ar . n a.r~n u eşe .: sile haki:.i sanat ve belki de bir deha 1 rengini, geceyi. tahlil ~tfüir~er ve çok icere İ memleket, parasız mcldebler a~.ıı.rall 
tı.~a ~au olrnüş, 37~0 si esir. edilmiııtiı-. _Ay- b~ncı ıneı~leketlerde. ınlısar etmesı.ne _ına- bus~nu .durdurmak bızım~ _en ~~bu m.ıtı.s~lüdür. Hal _iı;ind~ zekalar bi~e b_a- de beyaz ı:en~ı ek!<erıya sıyabla yunyana ı· bu yanulara nurlanmak imkanını 
aı1111ila~oı~Iar, kullıyetli nuklarda ganımet nı olmak uze~e r_esm_ı ınaka~1atın ted~ı~ al vazıfemız ve hakkımız degil_ mıdir? zan uç Eam;rnın ıfudesı olurlar. Nıtekıın 

1 

bulu_ndu_ruılaı -,. . . _ verlrken bunları yarım yamalak ye-
dıı. 1 malarını katı bır lisanla ıstemektedııler. Beynelmilel münasebetlerın cere-1 on yaşında l:ıır çocuğun on beş yaş zekası l\tılletim 11e\1 be~er, vatanım ruyu ze • •·ı·· b 

1 · - r d ·d r ·t b' omdu. Fikre tişmekten kurtara<'ak olan .ıta ,. 1 
yanı şimdi öyle bir sekil almıştır kil gibi .. Halbuki FH.ı·ct uç 7.amanın ayrı ayrı n:ıın soz ı e ı ea _ıs_ ır ~er . ı. .. - 1 da t . d b] . ' 

Almanların Batndıklan Gemiler 
. • . . "'- -" . . üç kudretli !'niı-idir. YakılaC'ıtk eser Fikre- tın. bu seronıla, fıkıt tahlillerıne enenı ve 

1 
emın e e ısın. 

hakıkı bır bıtaraflıua, sın. seyırcı · . · · . . ı ı ·ı d · ·eı B · · · k " ·t· · t t-. . _ . • ~ . tin degil, Fikret:n cserleriııi yakmai,;la it- reıck. lHılli~et dma an111 a e\ en ııer. c, n ış ıçın uzun on.ıerans aıa, e 
gıbı durrnaga ımkan kalmamıştır. ! ham edenindir. belki uyu:ıul;: gördliğii ctuyguları tahnke kiklere hiç füzum yoktur. Hali ,·a.k-
Bitaraf_lık _mefh~:ı realiteni~ ica~- Pek iyi hı.tu:lıy.111~~yımım. C:ali~a üç beş mecr~ .,'·erm~k is.temcdigiı:i lüın. temin e= ti yerinde olan melrteb talebeleri, her 
ları daıresınde degışmek, yem hakı- 1 yıl evveldi. Yme böyle edebı bır mesele ! debılır · Bugun bılc bıı yü~deu ],aleme sa d d l ,··k k ·mıf!a-

. . . . • . . . .., ""k •· • · · sene sonun a a ıa. ~ U Sl" S ·~· a 
( . . .. katlere intibak etmek mecburıyetm- için genç şaırl<'nmı1.den bınsi giizel bir ı ılmadık m.. ..- ı retın uç zamonın şaı.rı . F •t 1 00 • 

Atıt 'ıı·ll~ tarafı ı inci sayfamız~) İtalyan - lngılız Munasebatı . . . .. hllanm· ·tı· olduğunu zalen soyll·rr.iştik.. geçınce ge~n sene.u ki ab arını Y 
liııın k allık dairesi, daha birkaç balırıye- Londra, 15 (A.A.) - Diplomasi meha- ı d~d~r. Bıtaraflık namına meml~ketlerı soz ~ 1 

1 
.ş · t .

1 
. d b'. d . Ikide bir öne sürülen Hıılıik, ilk millt 1 le fakir ~ocukhıra. Yerilmek üutt 

u.. rı· d 1 1 . r· . B ı· . . . mızı harab ve bedbaht edemeyız Bact- cSLltuıı arımızın sa ıı aı ın a naz ı - . ·ı d d . 1 d 1 . t k d bilirl d.•·- ı.arılmış olmıısı muhtemel bulun- ıı ın e ta yamn yem se ırı as ıanını,nın · · '"' terbıye kun·etlice ''erı me en enızaşın mekteb i are erme er e e t"r. 
"(U\\ b' ·ı h b t - siplinli olmamız lazımdır.> ı.ırı u ilave etmektedir. ölenlerin mik- Londı'aya muvasalatmın İngiltere ile Hal- ka milletlerin biri ırı e ar e mege .. . , . . v illerde l•ııntrolsuz yetişen vatan yavrula - ı Clldlenmis bir kitah, iyi kullanıldı~ 
il " 111 

da 800 ü buld~u söyle11meldedir. ya arasındaki münasebetlerde yeni bir belki hakları olabilir, fakat bu harb Bu sozlerı.~ ıl~tıva_ .etmı~ oldugu ın~n~Y'!rına acı bir örnek değil midir? Filt.ret oğlul takdird d" t beş sene idare edf'bi-
ll llidis& Hakkında Chamberlain devre açmakta olduğu mütaleası serdedil- . ., ·· de b . · tt bıraknıağ duygularımıza \e bıı nelı7c de şalısl ka- He de milli kültüre ibret olmuştur. Kim - e or . . .. 

.__ mekt.edir. ~uzun. n ızt zarure e _H, naatlerimize teşmil ettirirsek şahsi teka- ·bilir belki bu menfi e\'lAd da Fikret için ı llr. Bu suretle bir lld St"ne sonra Tur· 
t uahat Verecek ıkt.ısadl membalarıııuzı kurutmaga, ··ıd b ' adım d;ıha ··t ı '> k. • b"t·· kt bl ·· Ja oku-onctra 1 ~ ( . Roma, daha geçenlerde İtalyanın B. . . _ mu e ır_ . "mış . ~ maz mıyız. 

1 
anl:ıtmak is!edıği bir gaye meselesidir. J ıyema u un me e enn " 

~tlaın · ;:ı A.A.) - Rcutcr aJansınm Chambedain'a sulh müzakerelerinin açıl- 1
1 
hızı rahatsız ya.~atmaga hakları yok- Gaz:tenızde Kaııı.rnn 1>.emırın ba. şl_ı ba - Baba ile evlfıd hayatı sonuna kadar öl- yan fakir talelJeye kitab t.emin 00.ile-

ll. Ch ento nıuhabiri, B. Chaınberlain ve t b h e an ı ıal ul l 
•~ı urchill'ın <:arşamba günü, beynelmi- ması için yeni bir takım tekli!lerde bulun ur. şma ır ez.: . ı lS . u o ~n yazı~ını __ o- çi.ikmez. Ferd ck~eriya <:erııiyetin de ma- bilir. lUekteblertle hali Yakti yerinde 
fıa1ı;~aı:ıyet ve Royal Oak zırhlLc;ının ziyaı mak tasavvu_r~nda ~lduğu~a dair olan bi~ Biz sesimizi yükselterek onlara bu k_~dum . . Ceı.~ı kım~~ l,ıınse~ın şa.hsı dı~ - hdır .. H:.ılük Fikrcte ıı;ıki~ Mğil. ihmale 1 &ocuklarıQ her sene sonunda u~re
tı.ı h~ltnda sıra ile beyanatta bulunacakları- Berlin haberını tekzıb etınışti. Londradakı hakikati lıatırlatmalıyız. Kollarımızı şunce ı.e kana.atıc_ı ıne kaıı:;;amaz. F'.1kat örneldir. ki . kit bl r bir .kiifüblıanede 

ı dırmek:tcdir. İtalyan diplomasi mehafili, B. Bastianini- kavuşturup beklemek hepimizin va- b~ ~u_Ygul~rın cc1~1ıy~tle payl~şılımık ıste-1 Ş;ıirin E''-crleı-lni yak mı.ık l.fı..:tmdır diyen ce erı , a • a • 
hı nin Londraya bu kabil teklifi hamil ola- . . . . . ruldı_ğı noktada, cıddı bır tasiıyc aram:ıkta !eri insaf \'e karlir~irınslın:ı d~\'et ederek muhafaza edllır. 

giUz Ta'."'.'areleri Berlin • .. tanlannuza ve .mılletlenmıze ve ın- lb t h '·l·ınuz oı~·ı " . 1 ı· / ,.. . . 'I y 1 b d b. t k L~....ııu 
•1 ·' rak gelmemiş oldugunu açıkça soylemek - . . ' , e e rı.~' · · ,,eıe ~ ır. ya7:ıhırını da (•dcoiy:ıt tarihıne edebı hak- anız ura a ır e lllau.Lu.n 

Lo 'OZE1rinde tedirler. sanıyet ve medenıyete karşı me,cud Bilhassa Aşiyaıı'ııı C'c·nebi uıısur faı;ı - sızlıgııı ,.e yersiz iddi..ıların canlı misali nokta , ·ar: Ders kitablannın deği~· 
bir :ıdra, 15 (A.1\.) - Berlinden resmi ttalyanın şimdiki ihtilafm buıünkünden vazifelerimiz<le kusur etmekten b:ı.ş- fından ınliı.e haline konulın:ı•ma teşeblıüs diye metin ol:ıı·:ık geçirmelidir. meleri. Bizde bo feci illet herhald-e 
~tık ıneınbadan bildirildiğine söre, tngiliz daha hakik: olab.ilmek tehll~eJini arzet - ka bir manayı ifade edemez.. . . J o~un~uğu. şu .. ::;:r~~a .. bir geç. kalış1~1 \:e j

1 Başlı lı:ışııı:ı hır mektebi edebınin kuru- sona ermiş olmalıdır. Hen.en hl"men 
t!'ıt ~:~1~ı~arcleri, dün gece pek yüksek- mekte oldugwrn ıdrak etıncsıne medar o- Fakat ne yapmalıyız? Sesımızı ne hır ıhmalın yurcgımızı sızl:ıthgı yetişmı- 1 cusu ol:.ın Fikretin ruhuna bu yıl yolhna- .. 

1 
d t ramla • 

'l'ehı· ın ilzerinden uçmuşlardır. lacak derecede diplomatik ve siyasi tec - suretle yüks.eltmeliyiz? Ötedenberi yormuş gibi (Tevfik Fikretiıı heykelini calc fatiha, ymck sızlatan nanköl'lük mü her sene ~mu re a ıuog ;1'Ullll \!tı 
lary ı ıke işareti vcrilınemi;:;tir. Fakat ba- rübesi vaı'dır. runnetice diplomasi mehafi-1 besl di v. • •• 

11 
h. l . yapmak Hizıın değil, c,.erlcriııi yaknwk J:l- alacaklı. Yazık... bmıa baglı olarak mekteb kıl.ablan-

ı a ar tay•· ı · ıı- • li d · · · · · • · b ı e gımız temayu <."re, 15 eıe ya- d d ' b'l k · · · ı b·ı ı ·· · · d -· ter· l<adar mantıkslZ , ... ~ri11e ' . Jarc erın dalla :ı:;::ı.,ı ıcıne - . n e B. Bastıanmıı:ıın ıfa edecegı aş ıca .. : ~ . zım ır. ıyc ı me ıçrn ınHan og unun ı - O. b:ızll:ınıwa şair dcgılse btle edehıy:ıt nın egl!,nle ı "' 
~ttrıi~ı ın::ını olmak iı;iıı ınfıteımıdiyen ateş vazifelerden birisinin B. Chamberlain'm 1hnd menfaat mulahaz~1.arına tahı 0 - mem ki nasıl bir di.işü.wcyt> sapl:ınınıısı tarihinde ona lfıyık ol<hıg•ı mevki veril - kiiltiir Iıııya.tumzda za&arlı lıir şey 

ı:iı:·11 son nutkunun medlıilil hakkında izalrnt al la ra.k iki taraf dan bırıne tarafdar- kabeder. Evet iliraf etmelidir ki heı· $3İr ıııit;lir . Bugün ir,iıı l''ikrl.'1 ıııulıtcreın bir ö- I olamaz. Fakat k:ıydcttii;'im gibi dün-
gl z Tayyareleri Berlin mak olacağl söylenmektedir. lık ve _aY~(ath_k mı ede~eği~? Kati- her_k~s tarafmdaı: .. ~.i~lüıı .~in).elile' lıclJ~i.lüdü~·: ölii.IC'ri.hir, olm:'.7..-;u sny~ı.i~~-;ınıı~a~ı yanın hiç bir ye;inde ~ıevcud ohm-

r ·nct~ 'thcrinde U~mam_ tşlaı- . B. Bastianiniye tngiliz başvekilııin yen. Btz bıtara.fl:ır ve şımdılik har- nııla~ılanıaz. Bu kultt.ı ıne::-elesı du)u.ş 'l:e ta ba fazılcttır. Heıkcs hcı ::,;.ıııı. edıbı, ~ • . b" d d 
'-!) • ·a k • b'l' t· ·· F' 1 t , •. 1 t . 1:ı· . • . ya.n bu ha(lıserun ız e e sonıı er-fiıerı"d a, 15 (A.A.) _Dün gece, Bcrlın nutkundan daha kati \'e d..ıha \'azıh m:ı - b · · l .,_ l ''Üksek bir ı ra.· n:a ı ıye mır. a ::ı ..:ı •re zanıum- mulı:.ır.ırı scvını~·c ılır. Fıkrelı Re\'lnıyeıı 

rııı. .;;. e t:ıyy:ıreler dolaştığına dair ola - lıiınat \'erilece~i ~üphesiz g'ınilıncktedir. e gı~mıyen er _Ja :uz J • ca her sııııf ir,:ıı mPçhul olın:yaıı bir şair- Kamran Demir İditi:phanesinden onun e- miş olması lazımdır. Bu takdirdo 
''-llun D .. k" H b \ ' . . prensıp beynelmılel hak Ye adah•t d' fl tt• kl . . 1 .1 F, t· . . . . . 1 1 ~ 1 1 ""l· az ltldı-ıı <lsd:ın, Kopenlıagdan ,.e Brük - \Ul u ar azıy~tı ' .. .. . .,. . .. ır. a a çocıı urı ır·ın JI e. ı.n-c ın e- serleı ıııı çıkunp Y<tk:..ıoılıı· 'e b:.ı onca bır son ma ızuı• ua mez\"uu la ı<l'V :un • 

t-ie lııg~~len hnberler tek;:ib edilmektedir. Pt>riS. 15 (A.A.) - l-hffas ajıınsı bil- namına scız soyltyetr TiZ. Ancak böy- serleri niçin Y :\KfL \C.r\KTIR'? · Haıı~i \·:.ı- 1 h.ık~:ı ıncı hum şairin dcdii:i gibi (Hak bel 1 MURAD St:RTOGLU 
lıuttüın ılı,., ne ~~ransız tayyarel~d Alınan diriyor: le ~-k~ck ~rcnsipler elrafındu topl:ı- trın ha'nliğ!ndeıı, lıongi millt-t dlişııı:ınlı - kd!~i bu .ı-:.oıa ,ı.·:ılııız g~tmclidir .. ) Çünkü .................... ~ ........................ .. 
ll'ltşlar et rneıkezi i.ız('.rınde uçuş yapma- Cebhenin heyeti umomiyt>sinde, zapte- nabılırız. Yoksa ya Alnıanyanın, ya ;'.:Pıd.ın, hnn~i edebiyat, li:;;ın, dil ,.e lıns her ynzı munev\ erler io;ın yazılır. Munev- ncşnyatını katı suretle yalanlamak
•~nuş dır. Alman ha\•a dafi topçusu ateş dilen arazide sağlam !'Urette tutunan Fran İngiltere \'e Fransanm uşaklığını iı't'c:.ıırıdan .. Bu teklifi öne surclıilnwk i- ,·er ise kendisine yarıyal· .. k eserleri pek 1 ta.dırlar. 
tclt~tı 0lnıakıa beralıer, FranSlz Hava Ne- ~ız. kuvvetleri intızar valİyetıııde ve her I yapmış oluruz. çin F:lueti hokl;:ılc anlıy,mık. idr;ı!;; ede- güzel tasııif eder. Stokholm İçtimaı Ilııkkında 
atıı11!.;t u~uli haberini kat'ı surette tekzib ıhtımale karşı hazırlanmış bulunmakta - Onun irin en evw~l bütün dünva rek, mısralarını onuıı ruhunuıı ayıı:ısı gibi lTPykl'l nıc~wlcsiıte gt•1iııc"': Fikretin hey F 

5 
L Gazetelerinin Mütalealnrı 

., edır. d 1 n·· d " h'd' 1 " ' ' • !<"elime be keliınt• t~hlı"l t•ıl"r~k, ıni\s.'·d V" keli şiıııdilik d kilrııi_vebil'r. Zaten Oıla he- ran I' 4 ,~ ır ar. un cereyan e en ycg.,ne a ıse, fk. . .. t l b'l k b. u ~ u ~ \) p b hl t 
·~ıanya Azami 8 Ay Sarre'in şaı·k ınıntakasında Alınanların e arıumumıycsını op ıya 1 ece U' nı::ıkul misalll;!r giislcn•rck tezi ınüd<ıf;.ıtı niiz sıra lıile ı~el ııi~ değildir.. Nitelcim P<ıri", 15 (A,, · - ,u sa a ı:ı ı;::ıze e. 

-.. Da'- an"bı·ıccekmi::: yaptığı bir çıkış ha.-eketidir. Mütearrızlar, prensip tayin ve tcsbit ederek bunun etmek ic::ıbetıncz mi'?. f'ıkrt'Lln e:;cd~l'i ni- Filcrettcn cok iiııc:e, yü;: yıllarca cv\'el ya- tefsirleri: 
''' ., .. ~ • Bu s;:lıahkl P:ıris gazeteleri, Stokholın lın% \\·~Yor, 15 (A.A.) _ cDcmirı;ailı» a- Fransız mitralyözlt"rinln ateşi altında sil- teşkil etliği fikn ve fels~fi kale ar- çin yakılacaktır? ıj ş~ıırn~ (Türk sedef i~·inde deryalaı·da nadir konf!res•ndcn bahrederken, bibnıfl..arın 

liJi ~ı C'ndlistrivcl bir mecmuada n~şret- ratıe geri çekilmege mecbur kalmışlaı·dır. kasından sesimizi yükseltmeliyiz ki Dolapl:ır, raflar, lnitiiıJlıunelcr, ş~ıhe~ er- b~Jun:ır lıir :~cidir) rJiv~n ilk koyu türk~ü 
. bır " S 1 . t k d d' - t "' ır J!·· h ·e<id a borek «ahsın bil sulh lehinde tc~ebbüsle bulunmaları h:ılr-Dtı . ınakaledn b'ır J\lınaıı ekonomisti arre ouıs ının a asın a, ıger mm a - bir fa'-•dası ve bir tesiri olsun. ler şalıeserlcrilc tı1dım tıklım, !clıalcb "" .ı 1 111 n ın mu ., · e k . k 1 gunk·u· "• 1 1 ~ a b' d 1 'dd tli t J h k 1- · 1 .. d'l ı·k H k 1 1 kınd:ıki Alıntın ıııane\Tasının a •ım ·a -11 AI · m ara naz ... r n ır:ız. ala .;;· e opçu dolmuş ta Fikret aibi 1-'iihretc .ver mi bu- ey e ını ıemız ı terr.cc ı ... ey e , ıey-~bub m:ın endıistriyel sisteıninm " Bu prensip ne olab:Iir? Uzun uzun - ·• l dığını ve bunun Almanyayı endişeye du-
lttı i.lt, Pam k 1 d . 'b': atışları kaydedilınehtedir. . . . hınamıyor? Haziııei cdebi·•.ıt, :"ıs~rı ııcfi- kel __ de~eklen. bile .. v:ızneçiyorum. .. 

' dil\ 111 u ' bakır, pctro' cınır gı ı t 1 b.. "k 1 z1ar düşünmek \·e beklemek ıhtıyacı yok: . 'ht' .. k l d k Çunkıı lıı?y.n:el mıın:ıkaşrcsından soz za- şi.irdi.iğiiıııi kaydetmektedirler. 
h a . addcler fıkdanından dolayı 4 ve- Muh eme uyu A ıııan ta:ırru ına · · <l • seyı ı ıvaya r,oz vur"la:.:a · rn ar ı - . . . . . .. Petit P:ırisien g:ızch•sinde, Bourgucs di-
l!'::\ "Y sonı·a .... ı'·ıı ğ t 1 . 

1 
etıılek-1 gelince, Fransız. askeri ıııeh::ıfili, bunun ya Bu pren.sılıı -O ncı asır ortaya atmı~ - vallt ş:ur F'ıkrctın cscl'lennı yakmak cu -

- •t ,, •• aca ını a ıınıı · k b l . . .
11 

U k di pırdanaınıyacah. g;bı karnını mı şi,..lrıni!:' - yor h:i: 
A1· kında tahakkuk etmesi ihtimalini düşü - ve a u elmı~tır: Mı e eı· en . fu? N d . i 1 . ı·etinc 1.adaı· uuıııdı. Heykel diye diye gü-
" n · er e~,n z C) e< clııy::ıt fakirliğinden "Bazı tskandirıav gazetelerine eöre, Stok 

lleın "any:ıdaki am 1 rı?un dü=-ıüstür 1 nerek her türlü tedbirleri alını~lardır. mukadderatlarını kendileri tayin et- şikayet edenler neredcsiııiz?. Bunu bfr<·lece nün birınde lıiıisi de da hu ileri gic rek en b" e e yo 0 ., ••• ~ • ,, onlara yanlış!ıltl.:ı IIc·ı-Kcl <lC'.rse... holm konfcraıı~ı şimal ıne.nlekctlerinin 
e,de ect 1 utı..ın endüstrilerde adam b:ışına A mek hakkına muliktirler ! k:ıbul etsek bile yine eser yakılmaz. Te,·- Kamran Demir k~dretli şair Tevfik mc;ıf .... at hududunu teca\·üz ed.:!n mc..:;el.!-

<\J.~n isti~aı mik~arı eksilmiştir. mbaruonun Kaldırıl- İşte bitaraflar ve şimdilik harbe fil~.F~k-~et o ~1a1ıfo. ~·çi~ ;·:ıkılıyor?t Mil_l~tlFikreti sevmiyorsa eğc:ı·, 1'ütüphanesinden lcrle me,ıı;ul o1acak harbin A\Tllpada ih-
'<!rd at KopekJerı Topluyorlar . girmiyenler hep bir araya gelip, Bir- şaıkılaııle, mıllct ıçııı k:ı.eın oyna.tı dı;ı:e onun eserlerini çıkarıp yakabilir ve bu das ettiği umumi vaziyeti tetkik ~yliye -

~~tltuına11~~nheı5e ~~.A.) :--:: Alına~ı ordu,.- mas 1 Lehin de lı ı· leşik Devletleri hepimize vekil ve or- mi? fazilet, hürriyet. hak Ye milli saadet 1 hattı hareket onca bir haksa hak bellediği cektir. 
1 :u 70 . y tıuın 1 ıla 6 yaşında e 1 f\ gan yapıp muharib taraflara bu namına yazı y:ızdıgı için mi, tabiat duy - ı bil yolda o yalmz l oşıım da gıtmelidir... Stokholııı, Oı;lo, Koµeıılı::ıg \'C Helsinsk 
eı·ıı1t to santtmetre olarak Buldok köpek- • . . . gusile aile zevltiııi tallırrl ğı ic;in mi'! Hü- ! HALiL BEDi Fltt.\T biliyorlar ki Fr::ınsa ve İngiltere zaferi ku 
~it·, a Dl:ı111akta olduğu rivayet edilmek- Cerf; yan KUVVP.f I end 1 prensıp daıresınde derhal sulh yap- çük devletlere tom bir emniyet temin e· 
"'~. snhl'~ sköp~kler, irtibat ajanı, muhafız l~ ,, ınayı teklif etn~eliyiz ve bütün Av- debilecek olan haklı bil' dava için c.Jövüş-
~tıhc:t:ını 1

hh1ye servisi hamı:ılları olarak (Baş tarafı 1 inci sayfada) rupa latasındakı mcvcud sulh mua- F·ınlaAnd'ıyada TelaA~ Ve Endr'<!e Azaldı mclctedider. 
d:r~ tal[~dıı~:eklerdi~-. .. Bu .. l~_öpe~der, 81 memleketlerin deniz hakimiyetlerin- hede~amelerini_ bu ~r~~.nsip dair~sin Y Y I'etit Journal'd,\ Larcque'a göre, Stok -
.... şL<tr 14 tego.rccckleıdıı. Bulun \atan - den mütevellid avantaJ·larını da iptal de gozden gcçırmelıyız. Buna, ıcab - -~-.... ,_,._ holrrı konfoın.nsı A1ın;.ıııya tarafuıclan A~-
'" ;sında b srıni~vve~ ile 2~ teşrinievYel 1 kted' eden noktalarda mübadele prensi pi (Baş tarafı 1 inci sayfamızda) 1 rin tavizleri Carelie sahilinde ufak ya tehlikesi ilel'i &liri.ılerck bir cBarı.ş tu-
·1'-etnı u nevı kopcklerı muayeneye ey eme ır. . • . . . d l b 1 k t r· b' . :ırruzu> tecrübl!:.i yapılma!: ı.--urctile iğl<ık 

Ö .. elt. rneeburiyetindcrirler. Dördtincüsü ambargo bu suretle de ıli\'e edılebıhr. Ham maddeler, ya an a ınan ve azı armın on ro u ıı· arazı terki ve Finlandiya iica - edilecektir. 
"Urnıil()eki Hafta Fe\"kalade Amerikayı bitaraf ohruyan bir vazi- 1 müstemlekeler ve ticari münascb~t- asla kabil olmıyan haberlere naza - retine Bogoda He Beyaz Deruz arasın Fakat, Exelsior gazetesinde Marcel Pays 

A.lllı. llidlsetcr Olacakmış yete koymaktadır. ler meselesi de açık bir konferansta. ran Sovyetlerin serdetmiş oldukları daki kanaldan islüade hakkını balı- bitaı·ail<.<rın tahrif ve tehdide kulal: as -

!ı~rı.ı i~~darn. 15 (A.A.) - önümüzdeki Beşincisi Amerikayı umumi harbe 1 müsavat \'e adalet esasl~rı dairesin- mütalebatın azamısı şu olduğunu şetmek olacaktır. ımyacaklarım bildiriyor ve buna dd:ı o-
tııy~t kA·dbe hldi~elerin bi.iyük bir t<hem- sokan şey Fransaya ve İngilterev. e ı de hallolunıualıdır. söylemek mümkündür: Lih·anya. Rus AnlrA,masını larak ta artık ı;ek nadir gazetelerin Al-
l' ı ""' edec j C d k d T dil .. ,tti mar. tezlel'İne say!alaru1d:ı yer ve:-ıne~ttt f~r~ eıra ... h ia7.eıt ta_ h.min edil.mekt~ir ... silah satılması degı-·ı Amerika vapur- Biz _bitaraf_l:ırın_ .ve harbe g_irm;- ornsta önündeki üç kiiçü a a as c ı:.. 
~ '-'d '' tes K 15 ( olmasını gfö;teriyoı·. 

b .. 1 .... _e l"rı<ıı"·~ b.uelu ınu~ Berli_n _mu~abın, laruun Almanlar tarafından torpil- yenlenn teklıflerımız kısa, sanlı ve ile esasen evvelce tahliye edilmiş o- aunas, A.A.) - Parlamento, 
" .. , ..... nd - ta k h t Lit ·ı S Epoque gazetesinde Bern:ırd Aie\·eı·gn! Qet ... '!Sı takdirın· de ugu zyı ın nı. ay~ ıenmesi olmm•tur. kat'i olmalıdtr. Fakat bu teşebbi.isün lan Hogland adasına Sovyetlerin vanya ı e ovyet Rusya arasında- . 

lııl "~ alac , Alınanyanm aenış bır ' ._ b. d .. 'd k t· (S ti ) ki muahed . •tt·r kl t 'b . de, tıpkı Oeuvre, Popu1airıı gazctleri gfüı, 
editi . agını fakat B. Chamberıaın·ın ı Altıncısı, bugünkü haı-bde bitaraf· ır e mueyyı uvve ı anc on u vaz'ı yed etmesi, eyı ı ı a ~ asvı etınış- Stoklıolm konferansının Alm:.uyanm lıa -

~il ııö,te~ek~de n1i.isbet fedakarlıklara rı- Iık kanununu tadil etmek tamamen olmak icab eder. Teklifimiz reddedi- Finlandiyanın <.-enubu şarki mün- tir. rış teklifi gaye!ıine hizmet edebileceğini 
llınkt llege · li ük. ~t ·1 k k f'l k d' Aln•a 1 B ltık M ı1 ı.-tle • · tm ktediı· it\ - . edır. l\. •nutcınayil olmadığı söylen- meşru ve kanunidir. Zira bitaraflık nce s u euece se na ı e en ı- teha noktasındaki Hongoe'nin kira- • nar a en e...., rmı zanne e · 
n1.1~~ ilıtiırıa~aınafih biraz itidal gösteril- kanunu dahili bir kanundur. Ve bu- mizi küçük düşürmiyelim. Hangi ta- lanması, Hüsnüniy(·tlerJnJ Gijıjtcnnek Epoque ııszetesi d iyor ki: 
'tr.~~ bıra2 d~Lvardır. B. ~ham~erlain'ın na binaen herhangı· bir beynelmilel raf bu teklifi kabul etmezse biz ona Aaland adaları hakkında iki ri\t"ayet İçin TalaJiye Ediyorlarmış Fransa ve tngiltııre, biitün dünya en~-
ı.t.. vnııı ••11a fazla takdir edilmekte - . . . k . ·ı·h . l ~. b 1 _ numumiyesinin kendilerile birlikte olma-
'"liıi rnt tenıa"m b lrun ·u mukavelenın tatbiki mevzuu bahs arşı sı a a sarı maga mec ur o ına- vardır: Moskova, lo (A.A.) - Almanya ıı ılhi ~ir avantaja maliktirler. lliil.-ı· 
itici ~ne •~ ~-. u nut en az 1 

- 1 Ç" k.. b" 1 b' t klif" d 1 l ·ı L. 
~1~i>tde;

1~kkı olunan fıkralarını ye- değildir. dıyız.k tun fu h ~yed ır eb .. t~. r ·d~\.'- Rusya ile mesai birliği yapılmak ı ı e ıtvanya, Letonya v~ 1?'tonya bir a,ydır çalıştığı halde, barış tekliflerini 
-"'U\a-n. geçirnıek .merkezindedir. ec~ . ar~ aı<~ız ~r ve u un . un~ suretile veyahud yalnız F'inlandiya arasında Almanların tahlıyesı hak _ iblağ için dünyada mevcud 52 devletten 

Sa Ablukanın Zorundu ya ıçın hır tehlıkedir. Bu tehlikeyı tarafından bu takımadaların tahki- kında cereyan etmis olan müzakere· bir tanesini daha iknaa muvaffnk olnına-
lırukteı, 'l'aanıız Edecek Varşovada tifüs ve izale için de hepimizin elbirliğıl·~ mi. Fakat ikinci halde geni« bir si- ı •er hakkmdaki Berlin haberlerini ve mı,tır. Kendl&i tein bir leke değ.il mi? 

ı~ ıs ( k 1 h t 1 "" "' · St-0kholmdo thti3·ati Tedbirler '~li.nı A, A.) - Belgique Libre 0 era aS a IQI Val"' harb ederek dünyayı bekliyen fela- yasi teşriki mesai misakı akdi sart- Deutsche diplomatisch Po!~tisch 
.\tnı •!\ llerUn k . b' 1 t' 1 . s Stokholm, 111 (A.A.) - Ecnebilerin kon 

4" ~arıya 13 1:'1Uhabiri yazıyor: Amsterdam, 15 (A.A.) - Polonya hü - etm ır an evve ne ıce enmesme tır. Korrespondanz'ın bu husustaki maka trolil meselesi, yeniden daha ciddi bir şc-
l~un~ biınu ~:~~~~umaAlıngünün - k:ılmeti nezdindeki ecnebi devletler elçileri gayret etmemiz en akılane, en na- Nihayet karşılıklı yardım misakı lesini neşreden Sovyet gaıeteleri, bu kil almıştır. Sallhiyettar maksmat, yat-an 
ı~ ~a·· • an or~ .Alır'n hükılmetinden, işlerini tasfiye et- muskarane, en medeni yoldur. kalıyor. t.."?dbirin Al.manya tarafından lhiren cıların rarla.u, fpbtikolara \•e Umanlara 
r:ıhltıt!c için Jıno hattına k~ taarruza mek üzere üç gün için Var5ovaya gitmek Hüseyin Cahid YALÇIN girmelerine ve foklirat makinesi kullan -
~ ıer, ılbluıt:n'lr nla:.11iJ. zannedtlmekle be müsaadesini almışlardır. Diğ·er taraftan Rusyanın Finlandi~ işgal edilen toprakların lsk!mna ve malarına mani olmak &al~hlyetlni haizdir. 
lı~~edir it! A: tesırı 0 derece hissedil- Telegraph gazetesinin Bertin muhabiri lar vermi;:; bulunmaktadır. - yaya yapmakta olduğu ihracat tıca- Almanyanın Avrupads. hegemonya Ecnebiler, hım nakll vaııtalo.rıım, ancak 
ttı- lııarru anya kısa bir zaman zar- tarafından bu hususta verilen bir habere vaziyetin bir hulAsası yapılacak olursa, retini tensik etmek arzusunda olduğıı tesis eylem•.k arzusunda olmadığım maıı~ud miktarda o1ınak üı.ere kabul cdi
l!ı. Alınanıa:a ietıneğe mecbur kalacak- göre, diplomatlar vagon restoranda yemek Var:ıovanm, hemen tamamen tahrib edil· söylenmektedir. isbata matuf bulunduğu h-.l\k:ıı.daki lEr.e~ :erdiı·. lkamet t~ıkerııleri ba7.ı ma .. 
i~ t~lerın~\ tugUtere üzerine ve lngi- yemeği ve Varşovanın suyu şüpheli ol - diği söyleniyor. 30 binden fazla yaralı, ba ~~Y,a., ültimatom mahiyetinde delilleri tebarüz ettirerek bunu ~OV· 'ıall"re hıısredllebilc<'ektir. 
~~el<!r· areı bombardunan filoları duğu için, trenin verdiğinden gayri su iç- rakalarda ve gelişi güzel yapılan mesken· tl B. r ~ Finlandiya Heyeti l\losko\•aya 

"a 0~halllbi:r, ~n~letn.eldir. . ta bh"d b . 1. d k lm d §erait dermeyan etmekten kaçın - ye er ır ı6i ile Be.ltık memleketi~- Geloc .. lr Haft.a Do"nncek 
..... • " '"UI.- memeyı a u mec urıye ın e a ış • lerde barınmakta ır. akta k d k' l d h'lin · d k' k ılıklı ' "~ '" 
boınb '' c1kacai l.IUlek.i hava taarnızun- lardır. Bombardıman, su yollarını tahrib t.tmidaizlik ve ıztırab tasavvurun fevkin m. ve yu ar a ı esas ar a ı - rı arasın a ·ı son arş yardım Mo7.J.-ova, 15 (A.A.) - Finlnmılya mu-

il) lat'd ı blldiril.en cesrareıııiz ettiğinden &ehrin suyu cesedlerden kirlen- dedir. Vari<)vo.da ölenlerin hakiki miktarı de mlizakerat kapısını açık bırak - anlaşmaları ile alakudar göst~rmcık ::-ahhu heyetinin gelecek ha!ta Mo::.kova· 
an tekrar l>abletmektedir. ~tir. Tifüs ve kolera, şimdiden kurban- henüz tayin edilememektedir. maktadır. Bunlara mukabil Sovyetle- lstiyen yabancı aja.ns ve matbuat Y.ıt avdeti ~klenmeldedir . , 
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Erzurum Artık Trene Kavuşuyor 
Bütün Memleketi 
Tebrik Ediyoruz ! 
Dağları delen, nehirleri 
atlıyan Türk san'ati 
İnönünün azminden 

kuvvet aldı 
Ayın yirmisinde Erzurum treni 

merasimle ~ılıyor, Enunıınlo ve bü
tün Şarkh okuyucularımsz, gazetemi 
zin bu nüshasını okurlarken, bu bü
yük bayramın §enliğini de beraber 
yapıyorlar. 

Bu bayram yalnız bir şehrin, bir 
bölgenin, merkezle muvasalaya ka-
vuşmasam ifade etmiyor, manası el
bet daha büy ük ve daha şümullüdür. 

Zafer evvela millidir, ~ünlcü demir 
raylar, yurdu, yalnız maddeten de
ğil, manen de birleştirmiş kül~leştir
miştir. Tabiatın muhasara. ettiği ka
dim, tarihi ve kahraman Erzurum 
sitesi, Ciimhuriyet va.tanınııı a.ynl
maz bir cüz'ü olduğunu şimdi da.ha 
yakmda. ve daha içten hissederek du
yacak, saltanat devrindeki gurbetze
deliğini, abus ~hresini t.erkedecek. 

Rubu asırda dört defa istilaya. uğ
ramış olduğunu, askerlerin muvasa
Jasızlık yüzünden, sıkınu ' 'e ıztıl'ab
Jarını yalnız acı bir batıra ola.rak 
ic;inde saklıyaeak... O acının büyük

lüğünü, Sıvas nutkunda biz Milli Şe
fin 3.b"ıından dinJemişti.k. 

ikinci zafer, siyasidir: Balk Fır
kasının bir zamanlar uğradığı en bü

yiik tcnkidlere, za man, biı.disat, fili
yat cevab \ 'er di. 

Ü~üncü zafer, iktısadidir: Şarkın 
en güzel en \'eJfid mmtakası, mallarını 

piyasalara ihrae e(lebilecek Şark 

bölgesi layık ollluğu refah seviyesine 
yiikseleccktir. 

• • • 
Bugün bu katmerli zaferlerin ve 

büyük bir ist ikbalin eşiğinde Erzu
rumu ,.e bütiin şarkı tebrik ediyoruz. 
Yalnız bütiin Şark mı? Büt ün mem
lel<et, bu büyük Ye derin manalı hay
ranım cezbesine tutulmuş, SC\iniyor. 

De\·Jct Reisi, MiUi Şefimiz İnöni.i-

ne, inancımız, biiyük millet davala

nnda gösterdiği isabetten dolayı 

sonsuzdur. 
Dağlan deşen, nehirleri atlıyan. 

l'Hrl< sanatı, 1nönüniin en müşkiil 

anlar da. Lile sarsılmıyan azminden 
HU \'\'et aldı. 

YE.Nl SABAH 

Erzurum Yallsl Haşim İ§CSD 

Tren Erzuruma. dağl&rı delerek nehJrfer dze.riııden atııya.rak ve 
Türk sanatkarının mahareti, Türk emeğinin kudreti, ve y9lııız Milli 

Şefin sarsılmaz azmile geldi. 

Erzurumlktısaden Yük-
• 

selmek /cin Ne istiyor, 
t 

Ne Bekliyor 

Erzurumun Tarihi 
Türk Tarihinin En Eski Şehirlerin

den Olan Kahraman Erzurum En 
Mes'ut Günlerini Yaşıyor 

Yazan: Abdürrahim Şerif Beygin 
Tortum §elAlesi bütün prk bÖıgt8İ' 

nura. kavuşturacak lmvvett,.edlt· 
Erzu.ruma. treııl getiren elletdell 

Himmet bekliyoruz 

Erzurum Lisesi Tarih Muallim1 

Erz.uı·um ovasında ( Karaz) ve (Cin is) gi 
b i göylerde bulunan höyüklerin mevcudi
yetinden anlaşılıyor ki kablettarihi zaman 
larda burada bir medetıiyetin hüküm sür-

le ve surlarla çevirerek hududunu Karsın 
ilerisine kadar genişletmiştir. Miladın 1188 
senesinde öldükten sonra yerme oğlu ( Kı· 

z ılaslan Mer.med) Erzurum t>nıiri olmu~, 

düğü muhakkaktır. Eı;ki devirlerin bu da Gürcülerle müteaddid harbler yap-
Erzurum DemiryolU 
Hakkında Malomat kültür seviyelerini ve bakır de\Tine aid 

Asarı ve Hititlere aid bilgileri bu höyük
ledele diğe.rlerinden hafriyat ile istihrac 
edebiliriz. ( Karaz) höyüğünden çıkan taş 
ve toprak işçiliğine aid eserler intıbaatı
mızı takviye edecek mahiyettedir. 

&zurum tarihinde vesaika istinaden i
zah edildıği üzere ilk Erzurumun yeri ( Ka 
ra:ı) köyüdür. Şimdiki ycrlıun kuruluşu 
MilAdın 450 senesinde Bizans İmparatoru 
(Teodi oı) tarafından bina edilmiştir (1). 

Dokuzuncu asra kadar Erzurum Arab
l ar, Bizanslılar, İranlılar arasında müte -
addid muharebelerle birinden birine alınıp 
verildikten sonra, Oğuz Türklerinin akın
larına maruz kalmı ş ve Miladın 1050 se
nesinde Selçukun torunlarından ( lbrahim 
inal} Karaza hücwn ederek burasını tah
r ib ettiğinden ahali Erzurumun b ulun -
duğu yer olan (Teodosyopolis ) e iltica et
mişlerdir. MilAdın 1071 inde Selçuk tın -
paxatoru ( Alparslan ) Bizanslıları meş -
hur Malazgird harbinde mağlup ettikten 
sonra Erzurum kumandanlarından (Ebü l • 
kasım) ı göndermiş ve burada feodal b ey
lik halinde yerleşmiştir. öldükten sonra ye 
rine oğlu (A li) geçmiştir. Gürcülerle harb 
yapmış, o sırada başlamış olan Ehlisalib 
hücumlarına karşı kanlı boğuşmalara işti

rak etmiştir. Ölümünü müteakib oğlu ( lz
zeddin Salt ık) Erzurum emaret ini eline 
almış, muharib, müessis, teşkilatçı, ilmi 
seven bir hükümdar olarak şöhret kaza
nan (lzzeddln Saltık) bir taı·aitan Gürcü-

mıştır. Ve Erzurumda çok muhte~em bü
yük bir bina olan U1ucnmii bin~ ettirdi. 
Bundan sonra kuvvetlenen Konya Selçu- Şi MEND i FER I NŞAATI : \'İ' 
kilerinden (Rükneddin Süleyman şah) Er- Erzurum - Sivas hattının ErzuruJll e .. 

ı · t" d hT d k" k 95 kilometr zurumu oğlu (Alaeddinin) elinden ala•ak ayc 1 a ı ın e ı ısmı ~ > JJl!f' 
Saltık sülalesini ortadan kaldırdı. 

1 

dir. Bu inşaata 935 senesinde başla~ell 
. . tır. «95> kilometrelik kısmın (Rükneddin Süleyman) kardeşı (M ıgu -

6
"

60000 1 
.. d . . 

1. . . « ,, b ııa ıı. ııı-
aeddln Tuğruııahı), Erzurum va ısı tayın 

1 

A 
1 1 

E d b" .. ,~ ve t~ 
. . ş {a e ve · rzurum a uyu" ettikten sonra kendısı Konyaya hareket 

1
• tl . t 

1 
dd 

tti a ı ıs asyon aı· mevcu ur. ·ba' 
e · Aşkale istasyonu on parça binad~O ~pıP 

Erzurumun Selçukilerin tarihindeki rolü rettir. Bu binnların ve istasyon tesısıı 
bununla ehemmiyet kesbetmeğe başlar. bedeli «340000~ liradır. 

1
, 

( Mugiıedd l n i Tuğrul Şah) o sıra da ö- Erzurum istasyonı4 on sekiz parçad911 

len kardeşi ( G ıyaseddin Keyh üarev) in barettir. Bedeli d l 00000) liradır. ~lO 
I İstasyon ve binaları hAlen yapılrtı9 W 
ise de bu inşaat 1910 senesinde tamaı11 - -- -. .... - - -- , . . . 

' .· . . nacaktır. . 
50

P 

Binaenaleyh, umumi müvazenenın )11' 
dört sene zarfında Erzurnm vilayeti d::ı1'st' 
linde gerek Nafıa ve binalar ve gere pıO 
şimendifer i~aatında saıfettiği para 
yekOnu «9176180> liradır. 

~ 
rizemileri baştan başa mağllıp ettiğİ~d~ 
den Moğol süvarileri Selçuk hudud~.A . 
görünmeğe başladı. Bu dar zaınand_ı:ı ~et 
~eddi n Keykubad) oğlu ( G ıyased~' "··riil' 
h üsrev) tarafından zehirlenerek oldU 

fi. ~ 
Baba katili olan bu zat fena idar;cııı. 

Selçuk devl etinin sarsılmasına sebeb 0 .~ .. 
"U I· 

Hele ( Baba lshakı n) çıkarmış o~dug t fJ 

lerle, diğer taraftan Trabzon krallarile • yanı bir türlü bastıramıyordu. Nibl.lYe .
11
, 

zurumun yerli kolu askerlerinin sı;ıye~ı ıi' harblere giri!iiyor ve zaptettiği yerleri ka- P •' ... 
(1) Bu hususta fazla ma!Omat edi nm ek __ _:__!i. lli1J91 

istiyenler Erzurum tarihin e müracaat et - ı 

melidir. 

ğa verilmesi suretile mahsullerin zayıf a

""::rzurumun en değcı·li eserlerinden 
Çift.eminarcnin içden görünüşü 

ild. :r.111 
de bu korkunç isyan teskin cd ı. 111ıı dın 1242 senesinde Mogollar Erzuı-U J>O' 
dehşetli bir surette muhasara ile kanlı 

ge
ğuşmalar yaptıktan sonra aldılar .. Ele ·ııP' Erzurum Nasıl 

Refaha Kavuşacak 
lınmasında müessir bir hal alan vaziyetin yerine Konya padişahlığını elde etmek is
önüne geçilmiş olacaktır. tiyordu. Halbuki ( lzzeddin Keyklvus) pa

Palandoken mıntakasmın bilhassa Hı - dişahlığını iHin ettiğinden ( M ugiseddin 

çen halkı öldürerek birçok mezalim ) 
tılar. 

ıc:ıd$' 
Mogollar bundan sonra Konya'ya ~ 

IKTISAO I iN KiŞAFA DA iR DÜŞÜN • 
C ELER : 

nısa müteveccih aksamı üzerinde petrol 
alametleri veren yerler mevcuddur. 1ktı -
sad Vekaleti tarafından bu mevzu ele a-

Dünyanın ve memleketimizin tabii ha- Iınmıştır. Tetkikat yapılmaktadır. 
rikalarından olan Tortum şelalesinden de tspir kaıasmda da petrol ve müştalckab 
bir nebze bahsetmek muvafık olacaktır. alametleri veren yerler mevcuddur. 
Tortum kazası dahilinde ve vilayet mer- Hasaı1kale kaza merkezinde mazot var-
kc>zine 110 kilometre mesafede bulunan dır. tktısad Vekaleti tarafından tetkik et-
Tortum şelalesi mütehassıs mühendislerin tirilınektedir. 
i!adelerine nazaran «39000> küsur beygir IJasankale merkezinde derecesi kırk, 
kuvvetindedir. Bir baraj yapıldığı takdır- Ilıca\ otuz sekiz dereceli şifai hassayı ha-
de bu tabii kuvvet «160000> beygir ku\'- iz ve Köprüköy civarında yine Deliçermilc 
vetlne çıkabilecektir. namile anılan Kükürtlü sular, ve ayrıca 

Halen bu tabii manzaraya ve kuvvete vilayet bölgesinin muhtelif mahallerinde 
ilişilemenılştir. Binaenaleyh bu şelale dev maden suları vardır. 
letçe ele alındığı takdirde yalnız Erzuru- Bunların daha fenni esaslar dahilinde 
mun değil Kars ve Artvin Yilayetlerinin halk ihtiyacına arzedilmeleri ve bilhassa 
de sanayileştirilme işi ve buna bağlı bü- de\'let elile ve daha ~ürnullü esaslar da-
tün fenni ve ilmi terakkiyatın çok kolay- bilinde işletilmeleri şayanı mütaleadır. 
ca bu muhitte teessüsü imkanı hasıl ola- tlçüncü Umumi Miifettiş Tahsin Uzer Erzurumun kalkınması işinde bilhassa 
bilecektir. 1 dericiliğin, bilhassa hayvan mahsullerinin 

geçtikleri yerleri yaı{ıp yıktıktan sorırcı 
}'ll • Tuğrul Şa h ) bu haksız. hareketi önlemek (Gıyaseddin Keyhüsrev ) Mogollara 1 ~ 

için ordusile Kayseriye gitti. Sh·as ve A- her türlü müdafaanın imkansızlığını ~;~ı 
masyayı zaptetti. dı. Erzururnda oturan ıvı:ogol kumarı 1'' 

Bu sırada kendi aleyhine çevrilen en - (Baycu Nuvln) ile ağır bir muso.laJıa ~dıl· 
trlkalar karşısında ikiz bir vaziyette ka- tederek himayelerini kabule mecbur 0 

8 
!arak bir şey elde etmeden Erzurunıa dön- Selçuk devletinin idaresini kontrol al~I 
dü. Gürcülerle, Trabzon krallarile müte - almak için Mogollaı· Anadoluya unı !• 

addid muharebeler icra ett..i. Bir taraftan nazırlar göndermeğe başladılar. Bir. ta~·: .. 
cenubdan Erzuruma doğru genişliyen Ey- tan da Selçuk ı-:ultanları arnsında bır b~ 
yubilere karsı da harbler açtı, kazandığı kım saltanat kavgaları ihdas edere\

1
0" 

ınuvaffakiyetler sayesinde Erzurum ema- devletin iy!ce zayıflamasına çalıştılar. ' rı 

retinin hududunu büyülttü. öldükten son- gollar, Selçukilerin siyasi hududiarı;~t 
ra oğlu ( Rükneddin Ciha nşah) geçti. Er - mülkiyetini tanımı~laı-sa da hakikati llll 
zuruma doğru akmlarını arttıran ( Haa • Anadolu tıhanilerin himayesinde idi. :E:r 
rlzem§a h Ce llıle d din) ile dostluk tesis etti. zurum HicrI 690 senesine kadar se1çuıdl~~ 

O sırada Konyada hükümdar olan ( A - rin gölge haline düşen idaresinde k3lı:1 ~ 
IAeddi n Keyku bad) Anadolunun birliğini bundan sonra Konya ile irtibatını ](esere ıc 
temin için hısım ve akrabaları elinde bu- tıhanilerin idaresinde bir takım sel~~fl 
lunan ve feodal şekilde hüküm süren beyleri elinde kalmıştır. Hicri 727 den • 
vilayetleri zaptetmeğe başlamıştı. Bu me- ra Kayscriye kadar hüküm :ıüı·en (Erte , Erzurumun kalkınması mevzuunda luş noktasından gerek çiftçi ve gerekse kuru- bu bölge dahilinde yetişmiş olması sebeb

mevsiıninin çok uzun sürmesi nazarı iti- lacak fabrika itibarile şehir hal.kına temin lerile faydalı bir rnev:z.u olacağı düşünü
bara alınırsa bilhassa fabrikalar hayatının edeceği umumi ve maddi faydanın çok lebilir. Bu takdirde deri mahsulleri üze
ve sınai faaliyetlerin Erzurumun esaslı yüksek olacaiı tabiidir. 
kalkınmasında &mil olacağı noktasını te- Binaenaleyh şeker fabrikasının kurul -
barüı ettirmiş olur. ması vilayet itibarile çiftçi halkın ve Er-

d E d J . k . t ' . . l ·ııdif11 yan a rzurumu a e e geçırme ıs ıyor- na) namında muktedır ve faal bır ıı. dcJcl 
du. Bu cihetten ( Rükneddi n C i hanşah ) darın idaresinde bulundu. Bir nıtı .. ırıt 

rinde faydalı neticeler alınmasile halkın amcasına karııı istikllllini muhafaza etmek sonra Erzurum Karakoyunluların idare- te' 
bu mnhsuller üzerindeki verimi arttırma- için Harzem sultanından muavenet ta - geçti. İran ve Kafkasya havalisini z3~,C' 

lğdırda yetişen pamuğun iplik haline zurum şehri itibarile de şehirli halkın kal
sokulması için Erzurumda bir iplik fabri- kınmasında müessir bir vazife görecek -
kasının kurulması bilhassa şehir halkına tir. 
iş ve taaliyet mevzuu vermesi itibarile çok Çok kuvvetli mahsulatı arziyeyi verebi-
faydalı olacaktır. lecek vaziyette olan Hasankale ovasının 

Pancar mahsulleri üzerinde bilhassa üç Aras nehrinden irYa ve iskası yapıldığı 
senedenberi 1200 metre irtifam fevkinde takdirde bu ova çok kuvvetli mahsullerini 
yapılan denemelerin müsbet ve verimli daha verimli ve daha geniş mikyasta ver
neticeler hasıl etmesi pancar ve mahsu - mek ve bu mahsullerin ihraç emtiası ba-
15.tı sınaiyesinin bu mıntakaya sokulı.,.,~ · Hne gelmesinde Amil olacaktır. 

sında menfaat görmek suretile hayvancı- ·· rııY 
leb etti. Çoktanberi Selçukilerin arazisini den Timürlenk Erzurum üz.erine yu ı.-ıı· lığa daha fazla ehemmiyet vereceği tabii - deJl ,. 
zaptetmek arzusunda bulunan Harzem rek Karakoyun ilmerasını bu liehir ·ıı dir. ııgı 
sultanı bu yardımı kabul etti. (Alledd in çırdı. Erzuı·um epey müddet TimUrle Yine hayvanatın mebzul nisbette yetiş

tirilmesinden soğuk et sanayiinin de bu 
mmtakada tessüsü bahusus şimendiferin 

de artık Erzuruma gelıni:ı olmasından nak
liyatın daha süratli yapılması imkanları
nın husul bulması cihetile muvafık ve y e 
rinde bir tedbir olur. 

. ,oı 
Keykubad ) Eyyubilerin sultanı ( Melik üssülhareke.;i olarak epeyce mühiJ11 t .. 
Eıref ) ile b irlikte Harzemilere karşı oynadıktan sonra bu cihangirin Seı11e jJ 

(Yaaıçimen) mevkiinde yaptığı harbde bü kanda çekilip ölümünden sonra merıııe1'~ 
yük bir muzaffeıiyet kazanarak yeğenini e oğulları arasında t aksime duçar oldll· ,,,. 

: ... tJ• sir etti. Bozulan dü~man kuvvetlerini ta- sırada kuvveUenen Ak.koyunlular, 'J'.,.İııfl 
klb ederek Erzurumu zaptettı. Bundan lenk zadelerin elinden ııar~i A.nado :ı· 
sonra Gürcülerden Tortum ve havalislni aldıklarından Erzurum da bu meyan° 0 

r VilAyet mıntakası dahilinde vilayet mer 
______ ..... """'=---m-...;.;:;.,;.._r __ .,. ___ ·----.. ___ kezine yakın Ağzı açık ve Kavurma çu-

Şehrin halihazır vaziyetini gösteren ha
ritası Bay Sabri Söyler ve planı da ilim 
hayatında mühim bir mevzu almıo ol:ıı 
Bay Lamber tarafından yapılmıştır. Ha -
len bu pH'ın Uzerinde maddi imkAnların 
verdiği kudret nisbetinde çalışılmakta • 

1 -'11. O sıra da (Cenglzhıının) orduları Ha· hndı. 

Erzurumda UDll'&D hareketi başladı. R~simde yeni açılan Cüınhuriye .. 
eaddesini görüyorsunuz. 

kuru Oltu kazası dahilinde Saikaya, ts
pir, Hınıs ve Hasankale kazalarında linyit 
madenleri ve Oltu, Tortum kazaları dahi
linde siyah kehribar madeni mevcuddur. 
Bunlardan yalnız Ağzıaçık madeni i!ile -
tilmektedir. 

Geçen sene tktısad Vekaleti tarafından 
Balkaya madeni üzerinde yapılan tetkik
lerde bu maden damarının zengin olduğu 
anlaşılmıstır. 

Binaenaleyh bu maden membalarının 

bir an evvel işletilmesi bir taraftan malı-

dır. 

Binaenaleyh şehrin hayatına yeni veçhe 
verecek olan fabrikaların bu muhitte ya .. 
pılması imkanları hasıl olduğu zaman el
de mevcud pldnda tesbit edilen sahalara 
konması imkanı da mevcuddur. 

Hulasa vilayet bölgesi ve şehir itibarile 
esaslı kalkınmanın yukarıda arzedilen sı

nai müesseselerin bir an evvel yapılması 
ve Aras nehrinden alınacak kollarla Ha· 

rukat ihtiyacını temin edeceği gibi diğer sankale ovasının sulama tertibatunn vü -
taraftan topraktan mahrukat noksanı se- cud bulmasile husul bul:ıcağı mütaleasıru 
bebile imsak edilen tezeklerin de topra- serdetmiş bulunuyoruz. 

~-li ÇKiS i Z SAz J ......... , 
BORSA KIRAATHANESINDE 

,. Ramazan münasebetile her akşam: Tanınmış san'atkarlardan 
müteşekkil mükemmel SAZ HEYETİ zengin programlarına devam 
etmektedir. Kıraathanemiz nezih ailelerin salonudur. .. _______ • Telefon : 223v8 ________ _ E'rT.ll'tmA 864"de yedi e.y kai" cl.fiınö.a. .i.m.la • .Redı!l ağa.elan 

~içekleıııniş olarak gösteriyor . 
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iki Zelzele Oldu ~ *"J:A.l_f. ~ 6-::.a ~ ! 
Ei ·ı ~ --=....:.. • A A .=. "'= Ea İzmir, 15 (A.A.) - Dün Dikilide ~ - ~ -.- -- - - - --O ij 

-- .... -- .....---- ----- -yeniden birkaç saniye süren iki zel- = •} • - - - ':":t : : ::; = : : = = _ 
~ ~-eeı.- -== ----- ... ----= == zele olmuştur. İzmir valisi ile birlik- El ~ •,....... • • ~ • • • ':- ~ -;-~ -.; #'"="' ==" = ~ 

te zelzele sahasında tetkikat yapan a }>-., • · ; ? 2 
§ 10.-~.·ı~.,. 97:4 -· ~A __ r_ • ~~ Kızılay umumi reisi ve umumi mü - a ""t°Ti,r., ~ = 

fettişi tetkiklerini bitirerek diln ak· Ei5i - _ 

şam lzmire dönmüşlerdir. Kızılay u- = ~ 
mumi reisi doktor Hüsameddin Ku- Türkçeye çeviren: HÜSEYİN CAHİD YALÇIN ;: 
ral yapbğı beyanatta Dikili ile tama· ~ 
men yıkılmış olan diğer sahaların 1 ~ s 1 D 1J :! 
yeniden inşasının jeolojik tetkikler-:: osya . emokrasi rıareketı• lJ"e ~ 
yapmakta olan heyetin tetkiklerini ı V ~ ~ 
bitirdikten sonra mümkün olabilece-1 5 A c:::ıı 
ğini, bugünkü işin felaketzedelerin ~ Ya h u d 

1
•11. k A le m 

1
• s 

kış mevsimine kadar seri ve müm - = := 
kün mertebe sıhhi surette iskanla - ~ ~ 
nnı temin etmek olduğunu söyle -1~ _ 16 _ betle de d.ı/Ptaktan kendimi mene- şekil ihtiyar etmeleri bu kanaati- ~~ 
miştir. Heyet Ankaraya döndükten ::; cienıb.'{.rdum. mi bende takviye etti. Bana daha ~ 

lı k db. l h kk d ı - O zaman, endi~c verici kablelvu- J 
sonra a naca · te ır er a ın a § O devrede ben meı:;eJeyi başka takdire layık görünen (<ey bu mat- §§! 
daha esaslı kararlar verilecektir. ~ ku hisler ve elemli bir korku beni !' == = istila etti. Hodgamlığın ve kinin bir manzara altında göı·üyordum. buatın, aleyhimdeki hücumları, on- = 

}'eliketzedelere Yardım ~ Linz'de pek az Yahudi vardı. A- !ardan hiç bahsetmiyerek süküt ~ 
1z c::; ilham ettiği bir mezhe? karşısın- -

mir, 15 (A.A.) - Dün akşam 5 sırlarca müddet, bunlar haricen ile öldürmeleri idi. := = da bulunuyordum. Bu zaferi riyazi sa 
halkevi temsil kolu tarafından Diki- ı = A vrupahlaşmışlardı. Sair insanlara Dünvaya ı-:amil matbuat denilen Ea ::::; bir katiyetle kazanmak üzere he- J 'J El 
li felaketzedeleri menfaatine halkevi 25 benziyorlardı. Hatta ben onları gazeteleri "Neue Freie Pr e sablanmıştı; fakat bu zafer be.seri- esse, -
salonunda Sekizinci piyesi temsil edil 1 = :Alman zannediyordum. Bu zeha- Wiener Tagblatt, ilh.. devamlı = 

. . ı= yete ~ldiirücü bir d:ırbe indire- = 
miş ve bu temsil pek bityük bir rağ· = bın manasızhg-ının farkında degı··1- surette okudum. Okuyuculanna = 

- cekti. 
bet görmüştür. Piyes bu akşam tek- t dim. Çünkii, onlarla bizim aramız- bol bol malumat vermeleri, ve me- l::a 
rar temsı·ı edilecektir. _- ki arada, bu yıkıcı mezheb ile . . daki yegane fukın onlardaki ya- seleleri gayet bitaraflıkla tevsik 

~ ...... _....__, ________ ~:-...---.a.·...-;.; .. -..ıı...._ ___ ......,___ Bugün Kültürparkta açık hava ~ bır kavmın o zamana kadar bence b 59 
... tiyatrosunda yine Dikili felakctze • ~ adeta meçhul kalmış olan hm;usi anc~ dind~n ibaret olduğu fikrin- eylemeleri beni ~ayrette bır~. El 

Eski bir tulumba takımı. e bir vasfı arasında mevcud münase- deydım. İtıkadlanndan dolayı zu- Bu matbuatın kıbar tavrını bege- 9 
deleri menfaatine bir de orta oyunu 1§ betlt,ri ke~fettim. lümlere maruz kaldıkları kanaati- niyordum. Yalnız, tumturaklı Us- il 

. 1Görnleğin üstünde camadan denilen j Bu kahvelerin müşterileri de 1• 1 verilmiştir. s: !'ios~ al • Demokra~inin gizli ga- ni besl~~iğim için, .aleyh~eri~deld lfıbu _beni daima memn.un etmiyor, 
11 erneli a k b. ı k ·yilir· B · Bahk....,irde Yardım Faalb:eti == h l b b t t t l h tt- 'I..~ d 1 te b ak ~ Us .. çı ır ye e gı . unun var mahalle tulumbacıları olduğı, gi- ..,,, J yf'lt"rinin, bina('naleyh haliikatte ta n~ oş _soz er ana ı~ an ıpa ı e - a a ucn e na ıoş sı.~ .. ır ıyo~- -
k ~une giyilen mintan çuhadan ve bi cuma geceleri bazı bahriye ef adı Balıkesir, 15 (A.A.) - Dikili ka- ~ kit> etti~i ı:ııyf·h~rin anahtarlarını kın edıyorl~rdı. Bu hıs bazan nef- d~. Fakat bu ~usur butun bu bu- =-
k~s~u .bir cepken şeklindedir. Ve ar- ve askeri idadiyeliler de gelirdi. lJun- zasile vilayetimizin Armutova ve s: bizt> anc·:ık l'ahudilf'rin ne olduk- ret derecesıne varıyordu. yuk kozmopolıl şehre can veren ~ 

ışlenmiştir. Bir de kukuletası lar kahveye gelirlerken resmi elbise- Gömeç nahiyeleri zelzele feliı.ketze · - - hırım hilınek verebilir. O zamanlar Yahudilerin sistema- çırpıntılı hayatın neticesi olabilirdi. == 
Vardır. Mintanın omuzlarında da a-ııerinin üstüne bir sivil ceket giyEırler ! delerine şehrimiz namına yapılacak :==: tik muarızları bulunabileceğini hiç . O zamanlar, Viyanayı bu türlü ~ 
Pulet d · · t k"l 1·1 · ı h - ~u ka,·mi tanımak hu partinin = makamında sırma ile semtin· ve kah e · · · d . 'b t 1 

1 yar ım ıçın eş ı et ı mış o an e • := aklıma getirmiyordum. bir 11ehir telakki ettiğim için, ken- ~ 
tulumbasının ismi '-'azılıdır Sol kol-! 

1 
n ~ ~ın ıçın e mzı ak b~emta~r af- ,yetler devamlı bir surette <;alışmak· = gayeleri ve niyetleri hakkında göz- = 

da t .. ~. J • lr nı gozune çarpmıyaca ır ı·a • . . • = lerimizi kör eden yanlış fikirler İşte Viyanaya böyle geldim. di ken<lime b~lduğu~ iz~~~tı~. ~~r == 
tuı ~nan döı t sırma da mahallenin 'ta otururlardı. Mesela kahvenin ar-1 tadırlar .. ~alı~~sırıller . felaketzede • -- Mimari sahasındaki ihtisasları- mazeret teşkıl cdebılecegını duşu- a 
h Utnbasının reisi olduğuna işarettir. ık 1 d k .... k b h 1 d h d i kardeşlerımız ıçın ellcrınden gelc11 ~ bağını söküp atmak demektir. O- b 11 - .. d b 1 d - niiyordum a 
oaşında fes vardır. Ayağında da yn- l kaharınl ~ u~uk kab~le erl e. vdeya u yardımları esirgememektedir. Halkm 1 mm sosyal meı:elc hakkında o mk md. o ukguddıçın tc u ~n lu_?U~· Fakat bana sık sık çarpan şey ~ 
~Urta ökçeli, sivri burunlu bir nevı a lve ;rın yu se . o me erın e otu- bu içten aliıkası tebcrrüatın mühim 1 = bulutlu ve karmakarışık beyanatı eni ı m·~a~-. e~a. ını~~k agır ıg\ a - bu matbuatın hükumete hayasız ~ 
ıakarpin. rur ar ı. bir mikdara varacağını ümit ettir - ~ arasından maı kscılığın çirkin ''e tlıncba czı ıgım ıçınl, ~ za.~fan ar- bir surette kur yapması idi Hof- ~ 
Meydancılar paçası bolca siyah düz Çalgıyı ve çalgı esnasında söylenen j mektedir. -=- mfüeJd:.ms çelırl~inın meydana c a _u mua1.z:ım şc 1~ın nu usunu b 'd k ....... k b' , k · a 

Pantaı . O .. lşiirled dinleıneö·e meraklı olanlar = çıktığı giktilür. tcı-;Lıl eden muhtehf tabakalar urg ~ ~çucu ır 'a a cereyan § 
düg·""eolin b~ye~~crl. studne b~and~n il pek coktu Bilhassa bu delikanlılar Kosına . . da\'t•f • haitkıııda gözüme hiç bir ~ey iliş- etmezdı kı okuyuculara ya hum· =2 

·•• ır gom ek ve ar ır yıın ~ · · •!.'ın - 0 1 b. · k 1 b .. "'k b. -ku d k ·· 1 'k' t 11" b k = ın(:,li O zamanlar Vivanada iki ma ı ır şev \'e ga eyan uvu ır = 
Şak sararlar Mintan giymezler .arasın a ço guze ı ı e ı, zey e Ko5ına =: y ahu<li kelimesinin bende ilk · ·• · < • k d ·· t t "b· 1 ı = 

Yalnız beyaz bı.'r ı>eQtemal b·,<>-larlor. 'ıve diğer milli hnvalar oynıyanlar - defa olarak~ hususi biı' la· ı' milvon rıufusda iki yüz bin kadar yh~kı: ~·e l~I er . goHs elrcn la. ır ere 5ğ 
Bnal '.J • .,b ...• :.~ ·d Pek kilçi.ıkken başladım yangınlara koş· = . . ~ . Yahudi bulunmakla beraber, bun- ı a}e ec ı mesın. e e ge mış geç- =: 
-ı arında sıfır kahbh VIH!le ÇUrU"'U f Val I. m;ıya. := kını fıkırJer uyandırması bangı 1 

• mi..: bütün devirlerin "en akil hü- = 
tcn!>'i d . .. . ... ~ _ ı:-._ K · · d b 1 . == ·-· . . !arın farJ.:ın:ı. vannıycırduın, ılk " 521 
b
. b•n e, <lublın puskullu saga maıl ış mcvsımın e nı cuma gece en Şu mininin arkasın• b:ığıayıver koş · 5 devrede vukua geldıgını tayın et-, .. . .. . kümdar,, ı mevzuu bahsolduğu := 
ır fes .. a t rfb 1 kl b b b k 'I.. maya = k b . · . b ·· · k. . hnftnlar gozlerıın ve mufekkırem o = vardır. Saçlar sol taraftan !!ll· e e ı o unma a era er u a;ı- ı · == me · ernm ıçııı ugun ım ·ansız . . . . . zaman bu sözler dişisini teshir için = 

Vetcın· k . .. .. .. b , 1 .. ı l l t h · n· · · I l ::E -·ı d l kadar Yt'lll kıvmet ve fıkırlenn gı- 1 
' = 

d 
anadı şeklmde gozukur. Mey- \C cıuc ça gının ramazan ara a sı:-; t\an ıçın c nvf' = lcgı sc e zorc ur. . . · . .. · kızma devrinde bir kuşun vantıg~ı :::= anc l ed'ld' -· · ·· ı · t·ı = b ~, ~ .ı b k ı· · rışdıkleı ı hucuma mukaY"ınet e- J - ~ = 

b 
ı ar kuşaklarının saü- tarafına ı ıgını soy cmış ı c llivan = Ba amın sag.ıt;ınua u ·e ımenın -· . ~ 1 . dansı hatırlab'-'ordu -

afo d . b t := · · ı· "f d"ld"ö-' · h decek kudrette dcgıldıler. çımde J • := 
k 

n an kuş ba.slı bır çekecek t~- Ramazan gelir "elmez bütün ha- Boru çalar askere, tabur çıkar divana ;;; hızım evde ta aı uz e 1 ı~ını a- .. • .. · Büti.in bunlar bana bir göstcria = 
arlar B . . . . . . .b = 1 z d' . . · · b yava"" ynvaş sukunet teessus etlı- ~ ::= 

k · u gıydiklen ycmenının ar- zırlıklan ıkmal edılen bu kahveler i- Şu mininin arkasını bağlayıvcr divana. tır amıyorwn. ann~ 1) ?1 um K.ı .u ı-. ' .. , _ gibi geldi. _ 
asını Çekmek içindir Bu '-'eme 'le · · Deshın için davet = muhterem adam bu ısını hıısusı bır gı, bu hummalı ha) allcr berraklaş • Si 

Ca:Yet . . · J nı r kındıye kadar kapalı kalır, sonra a- . ' • . mag· a ba~ladığı \'e Yahudi mesele-' Bu müşnhade liberal demokrasi == 
. ınce ve hafıf yapılmıştır. 25 Destan = tevır ve eda ıle tclii.ffuz edecek kım · .•. . . .. . -

d 
....... geçmemcsı şaı~Ur. <'.a çı Yare yUzük almıığa girdim ben bedu· = se crı gerı a am aı gı ı c, ı e- :t b' t k .. 1 1 t" = <lidıe"": . . 

0 
k çılırdı. Derhal ortalık temizlenir, toz = 

1 
. . d 1 . .b. t ı:ikk" lı-;ile karaılaı:;tıg7ım :ıamnndır ki et- hakkında besledıgım fıkrın uzcnne g 

a ayni ~"'k.ld ·y· . . alınır, fokemlcler sıralanırdı. Bu iş- tar.a. = lecekti Yaşadıkça niha'-·et az çok rafımı ihata eden dünyaya daha ır a ını go ge er serp ı. :::-: 
D "i" J e gı mır. } 'f - ( • 1 J d'J J b l. .l .. ·• d'" s l "} ,. •• h d b = 

1 
otı çalgılı kahvelerde diğer mahal- C'r ı tardan bir saat evvele kadar bi- Efendi ıuttedecek, çevir havayı destana. sarih bir kozmopolitliğe meylet-ı ı { rntle . a"mayı. uuşun um. a~aY_':n .~ve~cu ıunu cm e u = 

e ~ahveleri gibi birer de berber kö- ti.rilmcliydi. tftardan sonra kahve . Bu maniler ekseriyetle müşteriler ::-.:: mişti. Bu temayiil onun gayet me- Yahudı mcselesılc tanışmam tar- ~adnı yuzsuz b.ır s~1rette kazanma- -
~ı varuır. Fakat ramazanda çalgı nm çalgıcıları yerlerin cotururlar ve arasında bulunan ve güzel okumakla tin milli kanaatlerine rağmen mü-

1 
ıının bana bilhassa ho11 geldiği id- g~ ç~lı?mak ~ıllctın ~eref \'e hay- ~ 

Zamanlarında kaldırılıı·. Mahalle kah- yatsıdan evvel kısa bir fasıl yapar- tanınmış olanları davet içindir. Çı - . fekkiresine hakim olduktan başka diasın<la değilim. Ben henüz Yahu- sıyetıııı J~ek hıçe sa~~~.ktı. = 
VeJerindeki daima mevcucidur. !ardı. Namaz vakti susan çalgıcılar I ğırtkan manisini okurken o zatı gös- __ benim üzerimde bile teı,;ir yapmış- eliyi başka bir mezhebe mensub . lşt~. Vıyananın Bu~·uk m~tbuab El! 
de'I3u berber köşelerinde <luvania mii- namazı müteakib tekrar çalmağa baş 

1 
teri:, böylece davet olunanlar .ok~ : . -- tı. ad:ı~~an .~b~rct telfıkki ediyordum ılc munasebatımı karartan ılk bu-

Vver saplı cevizden yapılmış bir larlar ve gece yarısına kadar devam maga başlarlardı. Bazan, ken<lılerını ~ Mektebcle hiç bir şey evde aldı- ve dııu mulahazal:ınlan çıkmış her l lut bu oldu. == 
~na tersine çevrilmiş olarak durur. 'cdcrlercli. Hatta sahur vaktinden bir biraz satmak için, şu suretle hare~ = ğım fikirleri tadile beni l'evket- ~ürlü .düşmanlığı müsa~dekarlık ve I . Evvelce her zamnn ~aptığım gi- Eli 
. bu berber aynasının üst b<.lşında 

1 
k d d d 

1 
. d 'ket ederlerdi. =: medi msanıyet namına takbıh etmekten 1 bı, Ahnanyada gerek sıyasette ge- == 

sıti} . · az cvve e ·a aı· cvam e en erı e =: · . . . == 
•
1 

denılen baş yıkamak için altın- , d Efendim huu ... nulblm buu ... tec:elli, _ Realschule'de genç bir Yahudi gerı kalmıyordum. Bılhassa, Vıya-1 rek sosyal hayatta cereyan eden 
\.lan rn \:ar ı. - · al h tb t ı · ı · · v· d b.. "k -..ı, usluklu maşraba gibi bir şey . .. . . . tııkı;irııt yahu = ile tanıRtım. Bwıa kar~ı muamele- nanın Yahudı • ey darı ma ua ıışey enn ıepsını ıyana a uyl! = 
'-latag·a . . . Çalb0 ı çalma scklı Lıo,·lc ıdı. lptıdn cıı-; d k b b ld d tıar = · . . · · . b b .. ··k b' cd • ·11 t' lb. 'ht· ·ı t k'b edi • d == 
S ı cı tabır olunan hır demıre a- " _ : . J .,er yan 1 e a 0 u, aman °' ==: lcrlmizde Jıepınnz kendımıze dık- ana uyu ır ın enı mı c m an- ır ı ıras ı e a ı ~ or UI!1· a: 

ı ıdır B . . Çıgırma,. uı>ııılcn bır hava çalınır barıa bir su. =:: . ı · ak ·b· l' . d j . .. . . = a · erber sandalyesı, bır endam . . · - kat ediyor<luk. Fakat bunun sebcbı ane erme Y ışmaz gı ı ge ıyor u. Reıch'ın yukf::elme.sını Avusturya 5 
d~~~ı, bir .. c~mckan, bir tez~ah bıı sonra. a):rıca lıır sı~:a go~etmcdcıı ~ Derhal su getirilir, okuyacak zat -- muhtelif birtakım hadiselerin 0 • Oıtu ça~lara çıka~ v_e tekerrürü devletinin ı:ıusab bulunduğu raha- ~ 
Ca anın butun eşyasını teşkıl eder. geccnın ılhamııın gore bırkaç manı, bir yudum i~tikten sonra başlardı.. = nun ketumluğu hakkında bize mah- bence hıç arzu edılmıyen bazı vu- vet haı-;tahgile gurur ve hayranlık- == 
e§ llıekanda ayni zamanda hacamat birkaç semai. birkaç ko~ma, birkaç Bazan isi latifeye dökmek için şu su- dud bir itimad vermiş olmasından kuatın hatırası zihnime musallat la mukayese ediyordum. Fakat § 
le~~~. olan ufak boynuzlar ve şişeler di\'an, birkaç destan söylenirdi. retle başlamak mutad<lı: = ibaretti. Zaten ne arkadaşlarım, olmuştu. Bah::;cttiğim gazeteler bi- Reich'ın harici siyasetinin muvaf- ı 
kii ~lukıer ve diR çekecek müteaddid Bunları tertiple mükellef olan ~ı- Efendim hoı. nulbim boş, tec:eııi taksi·!== ne ben bu vakadan hususi birtakım rinci derecede organlar telakki e- fakiyctleri bnna hiç pürüzsüz bir 
ni:uk kerpetenler vardır. Camekfı - ğırtkan herhangi parçayı istiyorsa . rat mayho' 

55 
: f ticel"r çıkarmadık. ı dilmiyorlardı. Niçin? O zaman bu- keyif ve ııeşc veriyorsa da dahille- 1 

Çalgıcıl l . J lçıp ;ı~kın ıarabını bu ıeb ben olmuşum g: .. be d d - b.l · d . . · · · •a·ır arı yer cnne oturur ar ve b. · . 1. __ =ıı: An<'ak on durt, 011 beş yaşına nu n e ogruca ı mıyor um. kı };ıyas-ı hayal bu kadar sevınrlı· _ 
ı ona uygun ır manı sc.iy ıyerek çalgı- sarho,. c: 

'I3 eva~ıma tahsis olunur. cıları 0 parçaya uygun havayı, yani = geldiğim zamandır ki, hele siya- Onun için, bunları, yanlış olsa bi- rici bir mahiyette değildi. Çok ke- 1 
l'etıerberı~. a~na.sı üstünde ekseri Bunu mütcakib sesi perdelemek ~ettı:n bnhsedildiği sıralarda, sık le, t~karrür etmiş_ bir pre.nsib va- re b<·ni pt'k ı;idcletli endişelere uü-
oıu e şu turlu levhalara da tesadiif söylenecek parçanın girizgahını çal- için bir iki öksürdükten sonra okuna- == sık Yahudi kelimesini duymağa ziyetı olmaktan zıyade hıddet ve ~ürüyo,.du. O devirde, ikinci ; 

nur· ınağa davet ederdi. cak havaya başlanırdı. Okuyanlar e- === h d' 1 • ·b· dil ·· ·· · Birkaç misal verelim: başladım. Bu sözler bende hafif ase ın semere erı gı ı şunuyor- Guillaumc aleyhindeki mücadeleyi 
~amdi ğer muvaffak olamazlarsa çığırtkan bir itiraz hamlesi uyandırıyorlar1ı. dum. tru;vib etmivordum. Onu yalnız Al-
Lo llllah ol Hüdaya verdi bize devleti d h l .. l h 1 d k · · t tlı J 
rı•zreu seıman-ı P;ıktlr pirimizi n töh . Semai İ(,·io davet er a muc a a e e ere ışı a ya Dini mezhcbler münasebetile kav- Hakiki büyük matbuatın bu hü- manya imparatoru değil bilhassa ~ 
liaz reti Semai bağlardı. Her parça bittikçe. mu · ga!3m şalıid olduğum vakit içimde cumlara mukabele hususunda fik- Alman donanmasının yaratıcısı te- ~ 

retı Fahri Resulün berberiydi ol utı Vurdu felek •llleııln dört dola~tım ıe· vaffak olan bir okuyucu, herhangi - h h' . b .. . d d h af k b" }•kk" t kte d' ))e =z 

Şu mlninln PC§İnden bağlayıver :e·~~ .. ~·~ ~i;~~~~~l.lile sözü b!~!~a~!~ ::,~;- ~nııımmnlınnümlı'ınııımnııııılnlıHlıimımlniüinôıiuiıiıiirnniııınttıttmıınmrnHUllllliınımın•mıuuimuııôıummıiııninmmUıiınnmlôiimwimad' Can pak 
~· gel tıra!J ol eyle lc:ra ıünneti. 

Ve .. 
_ A. d:ıyanamndı; sordu: 
_ >.. tt.am, bu ne güzel börek \'e goılenıe. 

fıyet olsun 
- A. •• 
_ izında eriyor insanın .. ..... 

ltı~ıllllfayııtımda böyle güzel yemek ye-
··· --~~···· 

"e K1i Q~l1ic.ı zel yapmışlar ... 
4ığ1ıu bı' ~u Yiyeceklerin sarayda yapıl
rııtue lınıyordu. Birinci Haleb hadidl 
~ilk: g~Pılnn bu Nemse böreğini ve Ka
~et'<le eznesıru saraydan gayri hiç bir 
Veıı~arnazıardı. 

bit ada Auz efendi boğazına dilşkiln 
lı:ın dünlll<lı. Pehlivan ve sporcu olduğu 
~ Ynnın en nefis yemeklerini yerdi. 

~llzuYu. efendi, bir oturuut.a altı okkalık 
Ceıııdli 

1 
Yerdi, Sofrasında yemek bol ve 
dl. 

.\rnavuı 
r.ı'hllvı:ının °i:lunUn, bir tablosı vardı. 
etıerı11 bu husuaı tablasında t:ıtlıların, 

ıveııa:nvaı bulunurdu. 
ln~ı. ~ dın en çok sevdiği Kavak gözle

litç b:nıse böreği, sanburma idi. 
'cncııde rl liebzauenin sarayınWı Aziz e-
la o duğu ' r cl:ı ,, Cibl YC!mek plsıncdi. On-.,uze) 

Yer ve içerlerdi. 

Fa:<;:ıt; \"elıııhdin sar:ıy ıııdaki yemeklcı

ı.1uhakk:ık lıep1>1nclen ü~lün ve çeşidli o
lurdu. Çünkü; veiiahd, dlğeı· ~ehzadeler 

gibi ic,ki kullanma1., çubuk ı;elmıezdi. Yal
nız midesine dubktindıi. 

Bol ayran içer, demirhindi lierbctine ba
yılırdı .. 

Aziz efendi, içki yerine şerbet içerdi. 
Hele, ayran eksik olınnıdı. Yaz ve kış sa
ray kilerinde bu:r.lu a;>Tan olurdu. 

Gemici bir iki lokma daha alabildi. LA-

·SULTAN AZİZ 
NAJIL PEHLiVAH ouu? 

No: 71 YAZAN: M. Sami KARAYEL 

- Bereket \"ersin bizim karnımız rakı 
kin, Arnavutoğlu ile ag .. sı denizin verdiği ile doluyor .. 
boşaltıcı ve tcıniilcyıci hn\'anın tesirile 

Etrafa bir göz attıktan sonra, iri scsile 
bağırdı: 

ha bre yediler ... 
Bir aralık, gemici, agaların çok istihalı 

yemek ycdiklcrınc lıayıldı ve, şunları mı
rıld:ındı: 

- Ağam; görüyorsunuz ya, nıkıdan bi
zim kursıı[!ımız bozulmuş .. Fa7.la yiyemi
yoruz. . 

- Ya, rakı berbad eder insanı .. 
- Mnsııllnh, sız nckndar çok ve iştihalı 

yiyorsunuz? 
- Hndmolsun ... 
- Ağam, eğer siz gemici olsaydınız, 

kaptan, size ekmek y .. tlit{remezdi ... 

- .. ,... - Ole, Hüseyin, burnya gel... 
Kahvaltılar edildi, kahveler icıldi, gün Gemicinin biıisi bu sesi alır almaz, ye-

epcyrc geçmiş, vakit (iglcye geliyordu. Dü 
1 
rinden oynamış bir kayn gihi yuvarlnnıı

mendc bulunan gemici de olduğu yerde u- rak kaptana cloı,tru scyirtti. 
yuyıırdu. Çünku, zavallı adam gece yan- Knptan soruyordu: 
sındaıılıcri yeke elinde bir yandan kafayı - Hava nasıl'! .. 
tutuyor, bir yandan ela gemiye yol veri - - iyi kaptanı .. 
yordu. - Yine gün batıdan mı isliyor hava?. 

Gemicinin gozlcri bn:ıaltındııki kamara- - Evet, kaptn.n! .. 
nın kapısında idi. Kaptanın bir an evvel - N1:reyi tuttuk dersiniz? .. 
kolkıp gelmesini bekliyordu. - Ayancık ağzındayız ... 

Eğer, kaptan kalkıp gcllrso yakasını va- - İyi. .. Misafirler kalktı mı?. 
zifeden kurtaracak ve gidip yatacaktı. Ne- - Erkenden kalktılar .. 
den sonra, başaltı kamarasının kapısı a - - Kahvaltı ettiler mi? .. 
çıldı. tri kellesi ve ensesile kaptanın ev- - Evet ... 
v4!1A yüzü görilldil. - lstirahaUcri :verinde mi?. 

- Her şeyleri ralıat kaptan ... 
- Den de geliyorum ... 
Diyerek tekrar kamarasına girdi. Kap

tanın gözleri :kıpkırmızı olmuştu. Rakıdan 
YÜZÜ gÜLÜ ş:İŞtnl:JÜ, 

Esasen, iri ve kuvvetli bir adam olan 
kaptan eler rakıya düşkün bir adam olına 
ınış olsaydı dddıın pehlivımlıkta tehlikeli 
bir ndam sayılubllirdl. 

Fakat; gemicilik ruhu onun tam bir peh 
lh·an olmasına mani idi. Lakin, çok kuv -
vctli bir ynradılışn malik oldugu cihetle 
akranının fovklnde idi. 

Bu scbeble; kaptnnı tneboludn ve civan 
vilayetler peh}i1,1anları içinde yenen yok
tu. Herkes de k:ıpt nın böyle oldugunu bi
liyordu. Baba çok, lıo,·ardameşreb ruhlu 
bir aQnmdı. 

Çok geçmedi, kaptan elini yiizünü yı -
kadıktrın sonra, kıç guvertcsine geldi. Sc
lAm verip dümeni kullanan gemiciye yak-

ı 
!aştı ve giılerck: 

- 'Olen Mchmcd, ne o, ~özlerin ltapa
nıyor .. 

- Uykun mu gt'ldı? .. 

- Geç kaldım dcgll mi? .. 

- Ne yapalım, bu uşaklardan biri ye
lişmiyor ki .. Geminin seyri f:eninle bana 
kalıyor ... 

- Akşam faz.la kaçımıısız ... 

- Haydi baknlım, git keyfine bak ... ~ 
na, gece yansına kadar müsaade .. 

Dilmen yekesine yapılitı ve, Amnnıtoğ
luna dönerek: 

- Ağam, inşallah rahat ettiniz .. 
- Teşekkür ederim kaptan, çok raha: 

etUk .. 
- Bir emriniz varsa, söyleyiniz çocuk

lar yapsın! .. 
- Teşekkür ederim .. 
- Hnvn, çok keyifli ... lnşallah rahatça 

lncboluya \'Qrncağız. 
- 1nş:ıllah ... 
- Her vakit Karadcnizde böyle hava 

bulunmnz ... 

- Aksnm fazla kaçırmışız ... 
- ..... 
- öbür gün do güreşeceğiz ... 

- Fnkat; beni yenemezler... Okkalarln 
içsero vu ıtclir onlAr banal .. 

( Devamı var) 
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Kiğıtçı Bensiyon 
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Bursanrn Pirinç Ekilen 
Köylerinde Sıtma Var 
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No. t& Nakleden : 0LVIYE SAKAR 

- XI - olarak telakki ediyordu. Hususi lıayat.nı 

O gün, Sarıyere kadar otomobille git- bilmediği, ve zammı z:ıınan farkettigi ld-
~lcrdL bar tavrmın kendisini hayretlere :;oktuğll Günlerden cumartesi.. bugün de kan... Bunlarla uğra,şınak ba~lıbaşı

;Bensiyon ne dükkanını açar .. ne siga- na bir işti. Eğer işlerini erken biti
n içer, ne de ateş yakar. ricse Kuzguncuğun merkez kıraetlıa

Kuzguncukta, babasından kalan nesinde sarraf Hayimle cimdallı oy
üç katlı ev~e oturup etrafı seyrede-j nardı. O, bu oyunda Kuzguncuğun 
rek ke:-,'fediyordu. şampiyonu idi. Zaten başka oyun da 

Etrafda hemen kimseler yoktu. Hale, bu adama, ~imdi, nedense, deı-in bir iti -
Melrn\ede, arabayı rıhtım kenarında dur- mad besliyordu. Hatta daha ileri bile \•a-

V a / i Bu Kövf erde Tetkı.kler Je Bu- durmasını söylemişti. Şimdi hemen aya- rıyor, ~;el1'.11ed ile araların~a me\:cud o: 
.,T Ui ğının dibinden akıp giden Boğazın ma- lan bu gizlı anlaşma polayısile sevmç du 

Ett 
• d • vi sularına bakarken, genç kız şoförünün yuyordu. Bu,. çol~ ~ari~, ~em çok tatl~ -..·e 

Babası Salamon David hahamdı. bilmezdi. 
lundu, 1-lastaları Muayene lT l kendi.ı;ine, Samatyad.aki ihtiyar için yap- hem de ... çok_ tehlikelı bır_ rabıta doeu -

tığı işler hakkında verdiii malümatı din- ruyordu... İhtiyarın yaşadıgı hayatı d.ab3 
liyordu. çekilir bir hale sokmak için uğraştıklıırl 

Mehmed, uzun uğraşmalardan sonra bu cebhe, şoför ile genç patronun hemen 
Oğfonu da haham yapmak istiyordu. Bugün Bensiyon çok neşeli gözü- Bursa, (Hususi) - Çeltik ekilen 
Fakat Bensiyon hahamJıkla ancak küyor. Hamursuz bayramı gelmişti. köylerde müzmin bir sıtma olduğunu 
bir apartman yapabileceğini kestir- On senedenberi kelepir fiyatla satı-ı haber alan vali Refik Koraltan, be
diğinden ille mektebi bitirir bitirmez aldığı hamursuz ki.ğıdlarını Salamo- raberinde baytar ba$müdürü Kemal, 
liğıdcılığ·a atıldı. Babasının mesle - nun haberi olmadan satmtştt. Zaval- jandarma kumandanı ve sıtma mü
ğini bir tütlü beğenmemişti. Sabah- lı, Salamon da mütemadiyen kağıd cadele doktorları olduğu halde, hava.
dan .. kalkıp mezbahada. et damgala- hazırlıyordu. nm yağmurlu ve fırtınalı olmasına 

Yeşil.köyde, iyi bir pansiyonda iki od~ hiç mücadele etmedikleri bir maneYi saba 

"l bulmuştu. Orada, ihtiyar adam, her tür- oluyordu. . . . 
lü istirahat vasıtalannı bulacak kendisi- Bunun sebebı de yavas yavaş zilmıud• 

blak .• tavuk kesnıek ! .. Her nedense Hamursuzlar, Bensiyonun ucuz rağmen Zırafta köyüne hareket et • 
onun işine gelmemişti. sattığı renkli renkli kağıdlara sarıla- j ınişlerdir. Köyde bi.ıtün halk ile te • 

Bensiyon, B,ılatta, bir kağıdcı dille· rak satıldı. Salamon da beş bin lira j mas ederek hal ve hatırlarını soran 
kanında çırak oldu. Kiğıdcılık deyip zarar etti. R:ıyram günü Bensiyon e- valimiz, sıtmanın sebebini araştırnuş 
geçmeyiniz. Bu zannettiğ"iniz kadar fendi fraktan bozma ceketini, dokuz VP köylüyü tophyarak onlarla bir 
kolay bir meslek değildir. Kilo ile a- sene evvel müstamel olarak satın al- hasbihalde bulunmuştur. Sıtmanın 
lınan kağıdlarm içinden Yüksekkal _ dığı raye pantalonunun üzerine giy- ne kadar fena bir hastalık olduğunu 
dırımdaki kitabcı dükkanlarını süs- miş; Kuzguncuk i:.ıkelesinde vapur da açtk bir lisanla kendilerine anlat-
liyecek alma..-ıakian. Balıkpazarına bekliyordu. mış ve demiştir ki: 
gidecek kcsekağıdlanıu ayırmak mü- Kurnaz kağıdcı böylece, ba~Tam 1 "- Ark:ı.daşlar; mademki köyü· 
h im bir iştir. gününde gele<!ek misafirlere ikram nüzde sıtma var, neden gelip de hü-

Bensiyon, on dokuz ya.c;ında ki- etmekten de kurtulmll.§ oluyordu; kı- kumete haber vermiyorsmıuz. Vill • 
fıdcılığın bütün hilelerini öğrenmiş- zına gidiyordu. Bayram münasebeti- yele gelin; Sıtma Müdüriyetine, Sıt
,'i. Babası ölnıedeıı, onu yetim bir le birinci mevkie kurularak tesbihini ma Mücadele Reis ve doktorlanna 
baham kızile evlendirdi Küçük yaşta çekmeye başladı. nıüracaal ediniz; onlar sizlel'in deni-. Bursa Valisi Refik Koraltan. 
a. ıasız kalan Bensiyon, babasını da Tepebaşında, damadının lüks a - lerinizi dinlemezlerse o zaman bana 
çc.k g~meden kaybetti. partmanına giderek asansörle üçüncü gelin, cümhuriyet valilerinin kap~a· toplamr hepiniz birer birer muayene 

Bensıyonun. açıkgöz bir çocuk ol- kata çıktı. Kapıyı hizmetçi açtı. Sa- rı her zaman için size açıktı;, Biz •f H "nid akından ali 
duğunu anlıyan ka.ğıdcı, onu, ortaklı- lona girdiği zaman damadile kızını sizlerin refah ve s&.adeti için çalı§ı- ursunıız. _ epı e ~ -
ğa. kabul etti. Artık, Bensiyon, refah karşıkarşıya buldu. Roman okuyor- yoruz. Milli Şefimiz !smet lnönü de, kadar olacagım .. ,. demış ve halkın 
ve saadet içinde yaşamağa başladı. lardı. Bensiyon, onların bu haline şa- sizleri da.ima refaha götürecek ça •

1 

derdlerini birer birer dinledikten son
Çok para kazanıyordu. Fakat baba- şırmıştı. Bayram gününde roman o- reler düşünüyor ve araştırıyor... Si- ra gece geç vakit Bursaya dönm.Ü§-
aının öldüğü Kuzguncuktaki evden kumaları hiç de hoşuna gitmemişti. ze şimdi doktor getirdim. Köy halkı tür. E8Ml Alkaa 
bir türlü ayrılmadı. O da, babası gi- - Kolay gelsin çorabcıbaşı!. .. eli-~ ~ 
bi orad_a. ölme~i aklına koymuştu. ye alaylı bir tavırla seslendi.. 1 KA YSERIDE AÇILAN TALEBE YURDU 
Karısı ıkiz dogurdu. Hem de, biri Karı koca ayağa kalkarak: 
kız bid erkek: Nesimiko .. Raşel. - Ho~geldiniz .. Bensiyou efendi!. 

Bensiyon, Tozkoparandaki apart _ dediler. 
manın temelini atarken ortağı da. can - Jozef!.. Ne o? .. Bugün poker 
çekişiyordu. Pazartesi günü dükki· yok mu? .. Bayram gününde traş ol
na geldiği zaman onun öldüğünü ha· mamışsın ?.. Roman okuyorsunuz .. 
ber aldL Tabii, ölenin ailesine birkaç bu ne hal? .. 
para vererek dükkana sahih olmuştu. - Sorma, babalık .. bayram üzeri 

.,... dört bin lira içeriye girdim. 
Şimdi altmış yaşında olan ka.ğıdcı - Ne dedin? .. Dört bin lira mı? .. 

bu cumartesi gününde hayatını bir Geldiğime pişman oldum. Çorab pi
sinemn şeridi gibi gözden geçirerek yasası iyi gidiyor. Nerede kaybettin 
iala kalmıştı. bu paraları? .. 

Ra~eli, on beş bin füa drahoma ile - Sorma .. !Clonua .. hamursuz kiğı
lengin bir Gürcü Yahudisinin oğluna dı stoku yaptım. Halbuki Salamon 
vermişti. Jozef. çorah stokile vazi - benden evvel davranmış ... 
yeti çok iyi idi. Bensiyon, kızını ver- Bensiyon, damadının sözünü kese-
diği zaman ona: rek: 

- Oğlum .. Jozefl .. İşini bilen ti· - Şimdi anlıyorum .. dedi. Sen de 
carette daima kazanır. Fakat açık· aptallıkta bunak Salamondan aşağı 
gözlük büsbütün başka bir şeydir. değilsin!.. 
Ben, açıkgözlük yüzünden zengin ol- - Ne yapayını? .. Senin sözlerine 
dum. Açıkgö7. olmağa çalış. Kuru,'5a kanarak bir açıkgözlük yapmak iste
dikkat et; lira kendi kendine dikkat dim. Sen bana, insanın hayatta vur- --·--- - - -·------~-----

ne iyi bakılacaktı. Bu da, ıenç' kıza çok belirm~ğe başl.J~ordu. Mehmed, ~n'.dı~
ucuza gelecekti. Bu suretle ihtiyar da, lan, hlzınetç~erL a_rasında: bazan ilen g1-
ihtiyaç hissettiği maddi ve manevi istira- den heveslerı ve ısteklerı karsısında ba
hata kavuşacaktt. şını eğmiyen yegaııe adamdı. Bununla be-

Mehmedın verdiği izahatı, Hale müte- r~~':°' ~~le şofür~nl\n pelc okadar gfüün
madiyen ba~ını sallıyarak tasvib ediyor- ~uğu gı~~ oıı:ı~dıgını ve babası~m. seı:ve
du. Birden genç kız, karşısındakinin li.ni tin~en. gozlerının kamaştıgını duşunnuyor 
bir sualine maruz kaldı: degildi. 

- Kendisile meşgul olduğumu: adamın Yalnız gene adamın sırdaş mcvkündetl 
hakiki ismini biliyor musunuz? istif~de edeıniyecelc kadar yüksek gönüllil 

- Hayır, bilmiyorum. oldugunu anlamamıştı. 
_İhtiyarın ismi Süreyya Kani. Mükem- Bununla beraber, birgün Mehıucd, son 

mel bir ressammış. Yaptığı tablol:ırın lıep- r~dan n-~~ıl !aptıgına bir türlü akıl er · 
sini bu isimle imzalamış. Fakat asıl ismi direm~gı bır harekette bulundu. Bir ı:a· 
Halid Kemal balı, yıne atla gezerlerken, l\Iehrned bır· 

· denbire: 
Halenin yüzü kızardı. 
- Bu isimden emin misini.z? 
- Nüfus kligıdını gördüm. Altmış yedi 

yasında ve eski bir aileye mensub. !yi 
bir tahsil gormü:ı, ve resim yapmak husu
sunda epey ileri gitmiş ve hatta bazı mü
k.8.fatlar bile kazannus. Bilhassa portre 
yapmakta oldukça muvaffakiyet gösteri-
yormuıı. 

- Sizi arlık tebı-ik etmeme müsaade e· 
decek misiniz? diye sordu. 

- Beni tebrik etmek mi? Bu.nu da ne--
redeıı çıkardınız? 

- Nişanlınız için. 
Hale adamakıllı gülerek: 
- Nişanlım olduğunu kimden duydll · 

nuz? dedi. 
- Geçen akşam, pederinizin şizi müs · 

Sarsılmış görünen genç kız: takbel nişanlııuza takdim edeceğini söy -
- Peki amı:na, böyle bir hayata nasıl lemeıniş miydinız? 

düşmüş?• diye sordu. - Şimdi hatırladım; ı;u ufak te!ek :ı -
- Yinni sene evvel geçirdiği. bir aşk dam için mi? ... Böyle şeyler mevzuubalıi 

hüsranının kendisini bu hale soktuiunu bile olmadı. 
ve sefahate daldırdığını söylüyor. Genç dudaklarda tercssüm eden istihZl 

- Bir aıık hüsranı mı? ve a.lay nişaneı;i, Mehnıedin gözlerinde 
- Evet, in.sanın her gün bir miktar pa- bir parlaklık vücude getirdi. 

rasından ve ~efinden kaybettiği gece ha- _ Demek ortada bir şey yok? 
ı yatına_ ~ir kadın yüzünden atıldığını ve - Hem de hiçbir &ey! O zatı göı-iır gijr-
zevk ıçınde yaşamayı, çalışmadan nefret mez gülmemek için kendimi okadar zorl<i 
hissinin taltib ettiğini ve nihayet sefalete tuttum ki. 
düştüğünü gözleri yaşararak temin etti. 

Hale bir an düşünceli durdu. Sonra çe
ki.nıen bfr tavırla: 

- Bu kadının ismini size ı;öyledi mi? 
diye soı·du. 

Heyecanlı gördügü genç kızın yüzüne 
bakan l\lehıned, ha.füçe tereddüd ettikten 
sonra: 

- Oh, hayır, dedi. Kendini bilen bir 
erkek, eskiden se-.. mış olduğu bir kadının 
ismini Yerıne7.! 

Genç kızın simasında halli bir penbelik 
göründü: 

- Ba;ika şeylerden ... Hususi hıı.yalıııdan 
da bahsetti mi? 

- Öyle, fakat bir şeyler söylemedi. .. U
fak tefek, incir çekirdeği doldurmıyan ma 
lümat! .. 

- Peki o kadından ... Hiçbiı· haber ala
mamış mı? .. 

Halenin sesi, yeniden tıln~ıneğe b:ı~la

mıştı. 

Mehmed, cevab vermeden genç kızı bir 
kere daha süzdü. Yalan söylemeği bilmi

. yordu \Je beceremezdi de. öğrendiği ha -

- Çok yamansınız küçük hanım, za -
vallı adamcağtz her halde inkisan hayale 
uğramıştır. 

- Bilakis, inkisarı hayale uğrıyan ben 
oldum; düşününuz bir kere, babam, bu a
danu okadar medhetmiş, gö~:leı·e çıkar -
mıştı ki ben de, karşımdıı bir roını..ıı kah
ramanı bulacagımı sanmıştım. Halbuki ba 
bamın mızanndı\ en ehemmiyetli şey. para 
ve zenginlik oluyor... Mfü;tukbel niş:ınlun 
olmasını istedigi bu adıı.nı rt!ddedişimin 

sebebini h:Ua anl•y:un:ıdı. 

Bütün bunları serbest bir tanda, sanki 
şoförüne deJlil de, bir td~adaşına anlatı
yormuş gibi hareket ediyordu. 

Nihayet. M,~hıncd: 
- Ne acele ediyorsumız? eledi. insan -

l:ırın arayıp bulı:ımudıkları yegane ~y, 
serbesl olmak \'e serbest ya~amaldır. 

- Serbest olmak, bunun hayalt;:ı gaye, 
olduğunu nereden hı.:ldunuz? 

- Bana öyle geliyor, bütün hayat ınüd· 
detlnce baglı oldu~uııu bilmt>k \•eya baş
kasının hayatilc alakalı olmat:;; güç bir 

şey ... eder. gun vurmak için muhakkak surette 
Bensiyon efendi Raşele on beş bin açıkgözlük yapması lazımdır.. deme

lira v~rwişti. I!'akat Nesimi evlendi- din mi'! .. Ben de şansımı tecrübe et
rirken de yirmi bin lira aldı. Oğluna tim .. 

Kayseri, 13 (Hususi) - DünKtl nüshamızda l(ayseride, Adana millı kikatin bil" ı~ısmını, Haleden saklamağa 
mensucat fabrikası sahiblerinden hayırsever Bay ı ~uh Nacinin yaptırdığı salahiyeti olup olmadığını dü~iinmesi ıa

talebe yurdundan bahsetmiştik. Bu güzel yurda :mdi 50 fakir yavru zımdı. 
alınmıştır. Bu mikdar önümüzdeki yıllarda 150 ye ('.ıkarılacaktır. Nihayet, ameliyata karar \'eren bir ope-

( Devamı var) 

•••••••••••• •••••••••,••~••• .. ••~._..•ı•m• .. 
Belediyenin Parti Eşref

P• t• Kamununa bir 
mektubu 

ratör gibi, yarayı ta içinden deşmeyi mu-
l{ıymetli hemşerimiz, bir doğum evile bir trahom müessesesi kura· vafık bularak: 

cağını da vadetmiştir. 
Değerli hemşerimiz fakir çocuklar için kurduğu bu yurdu, mek

teb çağında hayata gözlerini yuman tek yavrusu Hakkının namına yap
tırmıştır. Yukardaki resim yeni yapılan talebe yurdunu göstermektedir. 

- Anlattığma göre ortada bir ço<'uk 
meselesi vamıış, dedi. 

- Bir çocuk mu·? 
- Evet, kü~·ük bir kız. Kadın evli i-

İzmir, 14 (Hususi} - Belediye rı~ 
yaseti, Parti Eşrefpaşa kamunu ikin
ci Mahmudiye ocağı başkanlığına. ~u 
mektubu göndermiştir: 

verilen bu paranın beş binini kağıd- - Sana açıkgözlük yap dedimse .. 
cı dükkanının sermayesine ilave et- kağıd işinde gözünü ac ! .. demedim. 
ti: On beş bin lirayı da az faiz veren Senin yapacağın açıkgÖzliik çorab i
bır ~~~k~ya ko; du. Dükkanı da çok şine münhasır kalmalıydı. Demek sen 
sevdıgı .. ogl~na terkederek apartman- de Salamon gibi yuttun zokayı. Kıl 
larla dük.kanların aylıklarını topla. - ğıdları ben sattım. Jozefiko yav _ 
ma işile meşgul o~mağa başladı. rum! .. Uzun lifın kısası peşin para .. 

Tozkoparandaki ap:ırlmanın ya ~ Kağıdlara yedi yüz lira vereyim mi?. 
nına iki kübik evceğiz yap~tı. A- - ! .. ! .. ! ... 
dada beş ev .. Balatta üç ev, yedi dük- Cevad Tevfik Enson 

miş. Çocuk ta, hukukan kocaya aid, Bu
nun için ihtiyarın o zamanki sevgilisi, ko-

~ ren azaaı kam bissile yanında alıkoyarak kendisin- semtlerindeki faaliyet ve icraatın<lı:.n Bf.,r Gencı· t T K casının bunu haber alarak çocuğu, inti _ "Ocak kongrenizin, memleket ve 

Yaraladılar 
'r hk den ayrılma.sı ihtimalini düşünmüş ve ıe dolayı belediyeye teşekkür efülmesini 
ı a ikatı çirdigi sergüzeşti saklamış. kararlaştırmak suretile gösterilmiş 

K 1 
- Ya, demek sebebi bu imi:;?. olan kadirşinaslıktan fevkalade mü-

UrUfU an sıtma Hataya gidecek Bergama, 14 (Hususi) - Berga-• İzmir, 14 (Hususi) - Develi. Cu- - Evet, çocuk için!. 

1 
manın Kınık nahiyesine bağlı Mor-

1 
maovası istasyonları arasında vukua Genç kız, birden kendisini mecalsiz his- tehassis olduğumuzu bildirmek iste-

g ö llerİ zmir izcileri tat Çallı köyünden Musa oğlu Kadiri gelen tren müsademesi tahkikatı ad- setti, içinde garib bir hüzün duyuyordu. rim . 
. Şa:ki Karahisar, ~5 (A.A.) - Ge- İzmir, 15 (A.A.) _ Şehrimiz lise- Karacaali köyünden Halim oğlu Şev- j1 liyece neticelenmiş ve sekiz kişi hak- Nihayet, daldığı bazı düşünceleri Mehm1.'Cl Belediyeniz, Parti sakfı alUnda 

,nq hır sıtma hastal laklık 1 . d k t a·· b" .. d b kı d "lk t hk"k den saklamak için otomobilin içerisine da imanla toplanmış olan muhternm İz-~ ıgına ya ya- erın en ayıılacak 120 izci yakınds. e uneş ır munazaa an sonra ı- n a ı a ı at açılmasına karar ha ziyade gömUldü ve açık duran kapımn ... 
pan_ ve kur~~ulmalarına ~arar verilen Hataya giderek tedkikler yapaca.k· ça.kla yedi yerinden ağır surette ya-ı verilAm~ştir. önünde ayakta duran şoföre, liıkayd kal- mirlilerin teveccüh ve müzaharetıeri 
yedı adet gol ve bataklıgın doldurul- tır. Bu seyahatin izciler için istüa _ ralamıştır. Hadısede bu memurlara müteselsi- mak istediği bir tc.vırl:ı: devam ettikçe, hmiri imar ve güzel· 
masma dün başlanmıştır. 11k kurut - deli olmasını temin edecek tedbirler Yaralı hadiseden sonra hastahane- len mesuliyet teveccüh eylem.ektedir. - Anlathklıı.rınız hakikaten enteresan, liğe kavuşturmak hususundaki mesa· 
ma ameliyatına kaymakam, belediye alınmıştır. ' ye kaldırılarak tedavi altına alınmış- Haklarında tahkikata karar veri _ dedi. Himaye ettiğim ihtiyarın bu derece isinde azami gayreti göstermekteP 

· · h'"kA t d K k Ç tır .. Hayatı ciddi surette tehlikede • !enler şunlardır: hareketli bir hayat sürmüş olduğunu bir geri kalmıyacaktır.,. 
reısı ve u ume oktoru ile diğer Ona • ankaya M ki Ab. türlü hatırımdan gaciremezdim ... tstira -
alakadar memurlar iştirak etmişler- ofobUslerl dir. Suçlu yakalanarak adliyeye ve- . a nist . ıdin, Nazilli marşan - hat edeceği pansiyon, ve bunun için yap- Mualllmler ln to ıı lantae ı 
dir. Kca. merkezinin umumi sıhha- +~-· 

14 
(H i) rilmiştir. ldız katar şefı Murad Akın, Cumao, tığınız işler mükemmel, doğrusu becerikli Antalya., 13 (Hususi) - Yeni derı 

ı.znnr, usus - Konak • vası ist ""dti ·· F 
tini daiıni surette tehdid etmekte o- Cankaya "Köprü, arasında işlemeğe Vapur seferlerl ba,ladı Öd . a;yo~u mk~ni:ti~ adıl Ayan, bir adammışsınız... yılının başlaması dotayısile hafta i· 
ı b göl b t klıkl b 

1 
bel ' 

1 13 
(H ·) B" emış renı ma Mehlned Ce- Mehmed, gene kızı bulunduğu m~kül çinde ilk okul öğretmenleri iki gün 

an_ u ve a a arın pek kı<Ja aş ıyan ediye otobüsleri her gu··n Anta ya, ususı - ır ay- ıaı Dun·· dar yaO.cı Yusuf Zi B · tt d h f 

b d k 

' o ya ayar vazıye e a a azla bırakmamak için, şo- süren bir toplantı yapmışlardır. Ara· 
ır zaman a urutulacağı ümit edil- hıncahınç doludur Halk bliyu'"k b" dan fazla zamandır limanımızı boş şük· r·· s ı d""f .. .. ' fö ı lli ı· H 1 . . ır u arıe ve gar o ren Şukru As- r ma 1a ne geç ı. a e, şoförünün bu larında ders ve ders usulleri hakkın· 

mektedir. rağbet ve aıaka göstermiştir. bırakan vapurlarımız artık hafta i- laner.. hareketini farketnu~ti. 
-·- çinde başlıyor ş·md· Mehmed ·t· d .. t . 1 da görüşmeler yapan öğretmenlet 

Yakında Konak - Güzelyalı hattı · Suçlular, vazifelerinde dikkatsiz_ 1 1
• e, 

1 
una gos ermış o - .. ..-Anfakyada belediye t D . . 1 t l . d b h t duğu için seviniyordu. Şüphesiz, genç kız s~~flann tevzıı _v~ ~ın~_f ogre~menle· 

amamen açılmış olacaktır, ~ruz ış e rrı:e ~rıne. e. _u usus a lik sureti.le marşandizden kopan 17 artık, şoförün elinde bulunuyordu. Fakat, rının sene mesaısını bölmelerı yapıl· 
seçimi KUHUrpark elnemaıu ~~ı~at fe~ştır. ~~~~ ~a~da,vagonla ödemiş treninin müsademe- bu sadakatini liiyıkı veçhiıe para ne öde- mıştır. 

1zmi 
14 

(H . . ı a o ma ve u un ıs e e ere sine ve bu suretle bir kişinin ölü - diği için ondan ııe korku.su olabilirdi? Her s ıf ı · 
.. ~takya, 15 (A.A.) Hatayın r! us':18i) - Kliltürpark- uğramak üzere vapur seferlerinin mi.ine sebebiyet vermekten muhake- halde Mehmedin gevezelik etmemesi ken- uı grup arı toplanma işleri gi>· 

butun şehirlerinde belediye seçimi ta sergı sarayı bınasında gayet mo· başladığı bildirilmektedir, Uzun za - me edileceklerdir .. dl menfaati iktizası idi. Zaten, ona karşı, rtişülmüş ve başkanlarını e.yırınış · 
dün sabah ba,ele..mı§tır. Bu münase- d~rn. bir sinema tesisine karar veril- manın biriktirdiği malların mikdJ.rı ..:. • _ sebebini bir türlü anlıyamadığı bir itinıad lar, bu ders yılında daha verimli ça.· 
betle her taraf bayraklarla süslen • mıştir. da. evvelce sorulduğundan bunları Bir eararkef yakalandı besliyordu. Garib şey, bunun hangi funil- lışmalar için göriişülmti§ ve kararlat 

• tir H d d s· · · · tiz · almak · · d b" ·1 l le.r alhnda nıkubulduğunu keşfedememiş, alınmıştır. öğretmenlerimiz sayın va· 
mi..Ş · er yer e avullar galınln.ak- ınema ışını erme alan gazeteci ıçın e ayrıca. ır şı ep ge e- Antalya 13 (Husus~) s· şoförle kendisini, bu ihtiyar ressam ı· - ı· · · d · t' k t·~· dil 
ta ve halk bilyük bir co§kwılukl& B. Hamdi Gürsoylar dün belediva re- cektir. ah 11 . 'd 0 ~l - man ınıızın e ış ıra et · ıgı Maarif Mü · 

• • • • • .7 ~ • • • • • m a esın en sınan og u Semih A- şinde birlikte hareket ettiren saiki orta- rünün başkanlığmdaki bu toplantınııı 
rey sa~dıklan bau~ ko3Qrak. Ctim- ısile sınema ışı hakkında görtişmUa- İnhisarlar ıdaresının tuzunu getir- ğaoğlu üzerinde esrar taşıdığı örü- ya çıkaramamıştı. hatırasını da ı·esimlcrle tcsbit ettik· 
hurtye.". Halit Partısı ıı.a.mzetlerin.e tür. Kfiltllrpark sioıeması :ı,~ ı.~4'+ .. .. a mek üzere Kmlırmak vapurunun da lerek zabıtaca. tutulm"'-' ve mahkgeme- o, karşısındakinin hakiki hüviyetinin ~ u.a&......, ._ ne olal.ı"l • · · d'" ·· ·· ten sonra yeni programlarile ders vı· 
reylenııı verm!ktedlr. ·· kadar an•ı ....... olacaktıP- - '---ket et14~ bildirllmekt-..:;ı=-. ye verilmiu+il'. 

1 ecegııu U9uunıuyor, şoförünü, " ·~ 111U.,, ""6~ ıı:;wı· ~.. :\lehmed diye ça.cu·dı&ı alelJıie bir kimse lına girmişlerdir. 
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Yakalanan Bulgar 
Casuslarının 
Muhakemesi 

' İzmir, 15 (A.A.) - Casusluk su- . 

N. ıa YAZAN: R. YALKIN 

ltalyan Ve Yunan lıgal Kuvvet· 
feri Arasında Rekabet 

G 1 
çundan İzmir ağır ceza mahkemesin· 
ce evvelce mahkfım edilen ve hakla -a a tasar ay nndaki hüküm temyiz mahkemesin-
ce nakzolunan Bulgar casuslarından F enerbahçe Ve 

Dün Hasımlarına 
'idi. '1335 yılı haziranının altıncı günU bombalan belinde olduğu halde, gti
tro .Ay~da bulunan müttefikin kon· mil§ saplı Çerkez kamçısı ile heybetli 

Y •ıd •ı Kiri, Nartiri, SinkoviQ ve Lambo hak 
kında ağır ceza mahkemesinde dün 

enı 1 er yeni~en cereyan eden muhakeme ne·: 
ticesmde heyeti hlkime eski bük . 

._: zabıtleri yüzbaşı Vitali ile milli.- ve biraz da korkunç görünen Hamdi Beşı•ktaş Fenerı· 4.-3, ı·stanbulspor Da 
ır..__ Grand Çineye gelmişler ve fırka Beyin, böyle ansızın salona giriver-· 
-.aandanı miralay Şefik Bey ile gö· meai, müzakereyi durdurmuş, kay- Q 
;ı:ek arzusunu göstermişlerdi .. makamla, az çok mücadele aleyh - • Sarayı 3. 2 Yenmiye Muvaffak Oldular 
tö .~ Vitali yumuşak ve pek nazik darlannı ürkütmüş, hiç de beklenil· • 

ttbunesine rağmen, görilşme esna· miyen bu sili.hlı misafire hürmet gös (Ba§ tarafı 1 ~cl sayfada~ 
lllıda, çok acı sözler sarfına başla - termek mecburiyetinde bırakmıştı. 0 ~ener~çed ~:;11~: Cil~~ ~~' " .. ., " 
~· Bu zabit, Çine hava1isinin ve Hamdi Bey, ciddi bir tavırla hazır r an - eşa ' ~· ~' • l· . ~ ~J~t~~~ ~ · ~ 
atta Muğla sancağmm bile Yunanh- bulunanları selamladıktan, ve hepsi· ret, Esad, Yaşar, Rebı!, Bas~. l '!~ 1 i~ftıtVt~ı·~'•Wlr 

laıın ı . . Oyuna Fenerbahçenm sağdan in-
1

'6' ,it 

ıh • .::... şgal mıntakasına dahıl bulun- ne ayrı ayn ve bazılanna ımalı ve kişaf ed b' h" umil ......... , .... dı Rüz ' · 
:-"""51Dldan bahsediyor ve İtalyanların bazılarına da manalı bakışlar fırlat· • e~. ır uc e ~ • " 
~eYi işgal teşebbüsünde bulunmala- tıkta.n sonra, yüksek bir sesle: g~ ve gune§e ~lk d~r:al~dah 

münde israra karar vermiıtir • 

Ruzvelt bu safer nam
zetliQini koymıyacak 
New-York, 15 ( A.A. ) - New-York 

$unday aazetesi, B. Rooseveltin üçüncü 
defa olarak Cümburrelsliiine namzetliğini 
koymaktan vazıeçınif oldujunu yazmalı:
tadır. 

ltalyanlar Llbyaya 
nOfue aevkedlyorlar 

Roma, 15 (A. A.) - Libyaya yenidt:p 
20.000 kişi ~önderllecektir. Bunlar. 1600 
den fazla aile teşkil etmektedir. 

·qq ha B 1 • • k k ragmen oyunun ı au a 
el yret ve taaccllble karşılıyor· - ey er, demışti. Mınta a u • . d Be 'k .. ı... ·-.:J • rd u. lij,. .. h . ki .. . . .. 1 m d Ali B . eı· al ı ge zıya e şı taş Sı:uıasuı\4a geçıyo u. 1 l" l\" di"· ~ şup esız , o gun ıçın, soy e· an anı eyın s anı ar nı - s· h Be hl ildaf 1 arına c • .ayıS> stadyomunda bugün de 
bati bu sözler muhatablarında hiç te 

1 
tirdim sizlere. Kasabanızda yapılacak d ı~a - nraJ.81 arın m ~~ devam olundu. 1lk maç Muhafız Gucü ile 

... >:et uyandırmış değildi. Çünkü, bu r milli teşkilatla pek yakından alaka· kalu çad 8 ·t·~- oyn~an vle Gün~ takımları arasında yapıldı. 
=~tlerin, umumi efkarı yoklamak, dar bulunuyor kendisi. Bu sebeble isti.ar an~~""'"e~.,,.':::.!!:~~: yapmakaf İlk devresi l-l beraberlikle bıten oyu-
·q;ı"et h b . be . tt' T b"d' ki yen ~-r m~~IQI nıuv .. nun ikinci devresinde tam bir hAkimivet 
... -1 ve alimizi anlamak ve bilhas- u ışe nı memur e ı. a ıı ır 'Jf k ' tl k ed b'li d n... kurabilen l\"uhaf dl"' b' ı · - ltal . Ed 'tl 'l d ·uı 'd 

1 
• • a ıye e .mar e e ı yor tr. ~· '• ız ye gı ır ıo e muka-

~ Yanlarla mahalli Türkleri ara· sız remı ı er e mı cı a ıçın k'k 1 F lil . .. ti ; .. lP; .... f bil beş 101 daha yapaı ak maçı 6-2 bUir· 
bu 

. 1 ı a ar ener enn şura e ~ 
l'i lunduğunu tevehhüm ettikle· hazırlanan cephede bır yer a acak, ed fak . .,.;.,,,.ı..__ bil miştir. 

llnıaıtln\inasebetıer hakkında malı'.imat yurdun halası için siz de diğer kar- umlanen ve n-n aktt nehltice vdahe .. UM,7~ d • 1kinci maçı, Kırıkkale - Harbiye ta -
. . d 1 . . .b. fed k. bkla ... 1.- c ......,.!i'. aş ann a zıya e kımları yantııar Oyun sen' h .. 1. ~ ıçın, Çineye geldiklerine şüphe eş ennız gı ı a ar ÇCUA90 - .. dafil . . affaki tli . ... · • \'e eyeca.,... 

~."'tU. Nitekim söz arasında anla· caksınız. İşgalcilerle savaşacak, kan- mi u erınınk muv. b yettmd o~: bir tarzda cereyan ediyordu. Gerek Har-, • e geçer en muavın a an ıyı biye ve ıerek Kırıkkal~liler aol yememek 
"i: Y için bütün enerjilerile çalışıyorlardı. Fa -

batı istedı' kleri hususlar hakkında lannızı bu uğurda seve <>eve akıta - dım ·· F h" hattı 
l: .. i... Örtülü sualler sormaktan hali caksınız. Buna hiç ıüpbe yok. Geçi- el ar gor: f ene~ k ucum arak kat~ biraz daha ağır ba.un Harbiy~r 
~ı.ş ve bilhassa elli yedinci fır· rilecek bir sa~ye bi~e yok. Hem~n ; tfıTdaki~ad~F.sad :um:; .. nt- ~ kaleclshüıı bir kuJ1ania "' son dakikada yaptıklan bir sayı ile dev -
:"'Ul1 ~ elele vermek ·- gfn'"""ek gerektır 9 .. ı ş reyi l-0 lehlerine bitirdiler. 
ka .... ~ ~1ne gibi kUçUk bir kasabada ' .,,-- '!r- • ı F1 · 'lk lUnU tı f Si d b:...~ kurmasının sebeblerini aru Evveli, ğönw.ıu.toplamak .işi ile meş- e Buengoe~~~ !:_ ~~~ .... M .. -- Blrlıael lltime 'Nwllluum Puftll ere a 1 • İkinci devrede biraz daha üstfin oyna• 
~lllak ~ R1C11 ...uua• ~~UJ. Vazi • mağa başlıyan Haıbiyelileı· iki uyı daha 
lley 'Ve bu suretle işgalci kuvvetler gul olacak bır ıcra komıtesl ve bıı F kalesini sardığım, Fener Uda yeti çıkarm.ıa muvaffak oldular. Kınkkaleli· 
RI\... hbıe matuf herhangı· bir teşebbü· mücahidlerle kasabada bırakacakları fener b' h li bocala~10,.,, ~. •• - - _ 0 Altınfu" (Kasım paşa) ıer büyuk bir ıayret sar:file hi,. obnazsa ~'411 •

1 1 
. . . 

1 
.. te . d k b. aasının 1r ay ~ goru· 'I p !!t o • y ~ 

h-. nıevcud olup olmadığı hakkında ~.: ehrınınetiı~~~nlinlı - mınHe ece . ır yoruz. Iı .. ener aleyhine ve bir panik Takımlar ~ s j ~ ~ _;o c 1 Vefa• 2 ~raberlili temine uğraştılarsa da ancak 
ı:....~ ağız aramak gibi hareket- ""9'<' ey ~· azım. emen şım klind d ed b. ~ = 11 i- ~ ,, ~ • bir gol yapabildiler ve maç bu sureUe s-ı 
""'l"Qe bile bulunmuşlardı. di bunlan intihaba başl•makla işe §e te~ k evamd.. ldi,.~w•o~unun .. n ıraz ~ .i i i ~ ~ Ligde 8efiktaş. J'enerla&hçe ile ay- Harbiyenin lehine neticelendi. 

"aır . . tim sonra rar uze gını ve '2V mcı ni puvanla ve bqda gelen Vefa Galataspor: 1 
de bu aht, fırka kumandam Şefik Bey gın§e • (Devamı var) dakikada Fenerlilerin ikinci gollerini Beılk1af 1 a o o 11 ı '9 He talihi yar gitmemesine l'Aüınen e-
~ areketleri tamamile sakin ve çıkardıklaıını göriiyoruz. Vefa 3 3 0 0 8 6 9 

• """~· Oavutpaşa : 3 
ha~ bir tavırla karşılamış ve mu- -----··-·-_........... 23 üncü dakikada Hakkının çekti· ley koz a 2 o 1 a ' 7 nerjiıi kırılnıam11 bir manzara arze-
le _::hlarını, bilhassa meraklarım iza- Tu·. r' k ı·ye n •• n gı". bir şilt Fener müdafii eline deg" di. ı. Spor 3 2 o 1 10 6 7 den Kasımpa§& kar§ll&{iDlası da dl- Şimdiye kadar yaptığı iki maçı kaJ 

'""'C k G. Sarıy s 1 o 2 2 4 a ğer sahalardaki maçlar gibi alaka i.le beden Galata&J>?r ile Dawdpaşa kar-
ı.., ı.._ e. ııekillerde verdiği ceva.blar.la Verilen penaltıdan Beşiktaş Hakkı • Topkapı 3 1 o 2 1 5 6 aılaşm kseri tl D d Llı. 
"it -..yu al tft- L • d • takib edilmiş ve birinci devresi o - O !l" ası e Y«' e avu paşa .ua• 
deıı baha oy 811ll§b. ~~ key~ı!e~- 1 erı nın kuvveW 1Utile ilk sayısını ka- K. pap 3 o 1 2 s 7 4 bitmiştir. kimiyetinde geçmiş ve 3 • 1 Davud· 
~ ederken, bu gıbı mesailin hu- sandı. ıuıeymanlye 1 0 1 1 1 1 4 paşanın lehine neticelenmiştir 
lb.1~etçe siyaseten halledileceğini ve (Bat taraf~ 1 inci sayfa.4~) Bu golden sonra Be§iktaşhlar da· Hıııı ı o o ı 1 16 a Vefanın nJ~bf hakimiyeti. altında •• . 
-~ hllkftmetin vesayası veçhile Az soıva laınet lnönil de barb sahnesı~de ha ziyade açılınağa ba.$ladılar. Oya 1 .. !geçen devrenın 36 ncı dakikasında Hendbol musaba kası 
~et halinde ve iş güçlerile meş- koftu. Anadolunun kurtuluş nıUcadelesın- F ıf ah d • edi • i pılacaktı. HillDfter one alman maça Muhteşem Vefanın ilk golünü yapb. Spor eğitmen kursu Kuleli Ask rl 
gul bul ~ .. ' de pek kat'l bir muharebe olan lnönü bar- ener nıs s asın a cere~an W.eti§em...ln .. 1 .... -...ı...... Top'•'D·pı sera. 4 d k'k H · · . . E' 
,._ Undugt,ınu sovledikten sonra b' d 

1 
ı· kul d h k 

1 
ik yor Hakkı guz·· el bir hu·· cumu sıkı 11 ~~ T ..._- a 1 a sonra ayn mukabele et· Lısesı hendbol müsabakası dün Be· 

.-. llÖ .. .. • ın e sme ın sev ceyıı e ası ı;o a · moıii yaparak hükm gali~ geldi · o · · · · ~Utın zunu fırkanın Çinede karargih mıktardakl Yunan kuvvetlerine galebe 1 bir şiltle tamamladıysa da top kaı. en · ti. yunun bıtm~sme bır dakıka ka- şiktaş • Fener maçından evvel ya· 
~ına intikal ettirmi~. Ve: jçaıc:h. ciye çarptı vt! devre 2. ı Fener le- Taksı·m Stadı.. la H~~· kafa ıle Vefanın ikinci pılınış, içlerinde tanuuruş sporcula-

te :-~ede, lstanbuldan gelecek em- Yeoni Türkiyede soyadı almak mecbu - hine bitti. ve galıbıyet sayısını yaptı. nn da bulunduğu 6000 den ziyade 
~ Uıtizaren muvakkat bir zaman için riyet~ :1an edildiği zaman ~rki:re B . ~· İkinci devre: !kinci devre, birinci· lstanbufspor: S Ga- Netice değişmeden oyun ı . 2 ve- seyirci üzerinde çok iyi bir tesir bı· 
hınuyoruz. Bu vaziyette e&as ka· Mecl'.s' ismet Paşaya dnömh adını verdı. k daha h yecanlı ı . fa lehine bitti. rakarak muvaffakiyetle neticelen -

~lbın .. . .. btıkJlıl harbinin nlbal zaferinden sonra ye nazaran ço. . e o lat sa 2 . . . ~ nere~e teessu:: edece~ tabu İsmet İnönü. iti.lif devleUerile sulh akdi du ve .h~etli geçti.. Bu devre de a ray: Beykoz: 2 Süleyma- mıştir. . ... . .. . 
11) nıeçhuldur. Bu hükumetı aske· için girişilen çetin mü.ıakereleri idare va- Fenerlilerm tutuk, Beşiktaehl&rm bil Fen~ stadında pmpıyonanın en • Kuleli spor ogretmenı yuzbaşı Hü· 
~n bileceği bir iştir. zifeslle tavzif edildi. Bu milzakerelet ne- cum, muavin, müdafUerinin dakika· mühim magı oynanırken Taksimde nıye : 1 sameddin ile Maltepe spor öğretmeni 

,-... QQ§: ?ele işple karşı, cebrinefs tı.c~inde muvaffaldyeW . bir sulh elde e- lar geçtikçe enerjilerinin arttığını ve ~ <?.ala~~yla ~bulspor günün Ligde 6 ncı vaziyette bulunan Bey- ~aşı Zekinin ~~ndasile aeyir-
l&L_~ tam•mHe duygwnız ve I dı~ı v.e iUW devletlerinin askeri ku~.et~ açık bir oyun oynamağa bltladıkla. buyük aWıa ile takib edDen maçlarm koz ile lig yedincisi SWeymaniye kar cilerı sellmlıyan itı takım ~ • 
.:-->d gn..--:-ti 'D-1.!~ 1..ı_,_ •• lerı tsıanbulu tabliye ettiler. tsmet lnönil "woi'" dan birini yapblar. -•··---· om ..... n . 1ı disilctikJeri vakit c111 0 .... __,1 .. ...1 .. -~ ~-..cA0U9 ° .DalUAI .ıuen:nDı bir taraftan da memleket içinde bqJadıiı nw goau.,rO!"Uz. , ~-. Qıı.ueymaııı..,_.Jerin ener • , ,_ .J--.u.&~ 
~ t teşebbUalerini saklamak muvaffa~lyeUI ı11er1 tahrib için auikud- 4 üncü dakikada Be§iktallılar 1b- M:utad ~~ ~ takımlar Jik oyununa rağmen daha slyade m~kil olduğu görülüyordu: 
~~ işgal edenleri muh .. ım :er bazll'hyan mürteci düpnanlara kaqı rahimin ayağile beraberlik aayılanm karphkh dı:aldıkJen v~t ~ oyun- Beykoz baskısı altında ~' birin- . Kuleli: Halim Akbıyık, Hayri An
~ ve onlaruı da ken- da mücadele açmak mecburi1etinde kal - yaptılar. Gittikçe di1zelen oyunlarile culardan terekldlb ettiği görillUyor- ci devre ü ünctı dılri'lradt Kbmmı gün, Yapr Er, Necdet Konıyueu. 
cSeıı llluhasım addetmiyeceklerin- nuttı. de Fenerlilere cidden tehlikeli dald· du: apbğı bir . . Nadi AalaD. Ali Bayrak, Biiaameddin 
it-. ~ ve bu "zleri sö 1 - Haricl..'H VeUletinde bulundutu kıaa kalar ..,.;..,._ v " .... 1adılar H üncü Galatasaray: Osman - Salim, Fa • Y. . sayı ile Beykoa lebtne Ultanur, Nevzad. 
-..., bı 80 Y er bir müddet zarfında tsmet tnönil uzağı ıö- g.......,. ~ege ..,... • bitmıı. . Uhatablannda bir emniyet u- bi d ıet ad ._....._ ... _, ..x...-ı~ dakikada Hakkı kafa ile tıçUncil Be- ruk, Celil, :Enver, Elfak, Saraf'ım, .,_: __ : . . Spor kursu: Nacı Algı. Haluk 

ren r ev aını a""""'wıu ...,. ...... ...- B duri Ce il, Sal•""addin, Bedii' UUDÇJ devremn 38 tnci dakikaamda H kim ğl 'll:'lll~ Çi IQlitt derecede ciddi göriln- ti. Muzaffer kumandan olan lmıet math1P liktaf sayıamı yaptı. u • m AD • b' 1 e 
0 

u, rı&n pa, Şevket YU-
Q U. Yunanlılara dostane blr ,ekilde elini uzat- Oyun, dakikalar geçtikçe Beşiktaf . İataııbulspor: Saim • Faruk. Sab- ır go daha ~ Beykoalular sa· riik, Mitat Gültekin, Bekir Erkanlı, 

'2abitler 
0 

geceyi Çinede geçir· mak suretlle bir nevi eı.eU düpnanlığı or- lehine olan geklini arttırıyor. Fene- rı - Enver, Seyfi, Tank, Fahri, HU- hadan 
2 

- O galib olarak ayn}mıflar· Yusuf Yüzoğlu, İbrahim, Turgud 
~ . ' ertesi sabah da hiç şüphesiz tadan kaldın:h. rin sağdan inkieaf eden bir hücumun seyin, SWeyman. Cihad, Orhan. dır. öztufan, Hakkı, Atlet ve Repd El'-

ta'ıt~ok şeyler öğrendiklerini sana·jsa:r~7nk=v~·SoS::nR!';~~;~: da Fikret kornerden Fenerin üçüncü Oyuna ~t tam 16 de hakem Ah- Şişli : 4 Alemdar : O te. 
~H~~ .~ir memnuniyetle Aydına ıuk münase~tleri tesisi gibi cürı;tkArane beraberlik sayısını yapıyor. med Adem ıdaresinde bqlaııdı. GtJ.- Taksim stadında yapılan günUıı ye- Oyuna tam l 4 de Kulelinin hücu· 
b..-~· bir tecrObeye llriltl· Türkb'ede komünist 36 ncı dakikada Şeref Beşiktaşın latasaray k~ güvenir ve serf, gine ikinci kUme kaqılqmumda mile başlandı. Atletik kabiliyeti her 

l't. ~da kaymakam olmak üze- faali1etinin menedllmit olması Ankara ve ' üncü ve galibiyet aayısmı çıkan • lstan~por ıse ablgan . o~yor. pmpiyonluja nunr.ed takımlard&n oeyden ful& anyan, çoğaltan ve da· 
rı, ~tin Hürriyet ve ltillfcıla- ~~kovayı dostane mQnasebeUer ve tef - yor. Günün en mühim karşılaşması ~e·.rre iki tarafda baris hlkimiyet te- Şieli, Genç Alemdarlılan ' _ 0 • ima formunda olmasına yardım eden 
ft.t.~ hareket ve mücadele leh· n~ı m~t k~r~aktan. alık~ymadı. tsm~t bu suretle 4 - 3 Beşiktaş lehine neti- sıs edemeden 1 • l berabere netice- mi§tir. yen çok kıymetli bir müsabaka oyunu o· 
.._~ me dunya sıyasetinın partı politikuı ite y(lril . lendi } b dbol · · 

u coşkun tezahürlerden tüleml lini .. ilftil celenıyor. • Sol . St d an en e itı ay evvel başlamıg 
~ı ve adamakıllı telAş- Mm!= bir !:r:ı'umı 0

olmak ba~ - Topkapı HilAle hUk- il İkinci ~evre.~ ıeı?ye, F4fak eymanıye a 1: olmal~ rağmen Spor kurslulu 
'a bir &rdı. Hemen toplanmıglar, kı· dan tsmet tnönü en yüksek takdir ve hay , eri g~. 25 mcı dakika~. ~ açıklanle ve yaptıklan seri inkişaf 
'~tlzakereden sonra, verdikleri ranlıklara deler bir ıanet ve faaliyet IÖ9 men gahp daha zıyade Galataaaray hikimiyeti Fener, Şeref, Taksim st.adlannda eden hücumlannın ikisinde Yusuf 
~-~ DıahalU zabıtasını ayaklan- tenniştir. Her türlü !°viniunden muarra Fener stadmda günün ilk karşıla§- a~tında geçen oyun F.tfağın yaptığı olduğu gibi SilleymAniye at.adında· Yüzoğlu vasıtasile üstüste iki sayı 
~~. Büyük bir su dd ttik· olarak bu Avrupalı :XWk. .Avrupalı fen ve ması Topkapı ile Hil&l arasında ya· bır sayı ile 2 • ı devam etmeğe başla· ki maçlar da hli.n.rCt!i bir devreve kazandılar. 
b_ bu nıuıt ç a e sanat adamlarını, milhendısleri ve lkbaad' dı lstanbulsporlulanıı açıldığını Gala · · • 
·4tlh.. tezahürde anayak olan mütehassıslarını memlekete ıetirctt Bir t kki inkl fil k ..... k d d Yeni • . . • gırmıı 1000 den ziyade bir seyircl 5 senedenberi bu oyunu oynıya 
• .. A'"llCI ef il w · era ve &a e ço ..... a ar ır. ta.saray kalesını zorlamaga ba§ladı • kal ı.. .. ı."'- • · · "4lla)ı e e DellAloglu Hacı Mua· zamanlar çorak bir .tep olan Anadolu, Ankaranın inpaı onun daima nezareti -al· ğını .. .. a"-"6. tarafından ali.ka ile takib askerı liseler şampıyonu bulunan Ku· 
~ nezaret albna aldırmışlar ve günden aüne sayıları artan sanayi mer - tında ıeçmiJUr. Sıtmalı bataklıklarla mu- goruyoruz. . . edilmiştir. leliler yerinde ve gtızel ko§Ulan, tu• 
faı.dı. ra. uyan halkı da dağıttırmış- kezleri ile bir Avrupa çehresi takındı. hat olan bu çorak step topraklarında bu 27.v~cl .dakfkada Osman, ~Udafilli Para • Kara Ü ük tuı ve atı§taki emniyet ve hissede-
baı; &~ muvaffakiyet saydıklan bu Türk eko~omisinin sana~lepnesi ve Av gün sıhhi ve artistik ve kelimenin bQttın V~l bir pası tutamadı Suleym~ g mr rek oynamalarile üstüste 6 sayı ÇI• 
~ 

0
ketin Verchği memnumyet ve gu· rupalılapnasıle pse, demıryolu ve deniz manaslle modern bir &ehir 1üksebnekte- yetişerek 1stanbulaporun beraberlik, Bu stadda gtlnUn en mühim maçı, kararak devreyi 6 _ 2 lehlerine b'tir-

t.~ •• e On} d . w nakliyatı işlerinin lnklpfı, bet yıllık dir . "3 üncü dakikada da Tank galibiyet ikinci klline klUplerinin en kuvvet· dil ı 
~ ar a yerlenne dağılmış· programın heı tatbik sahasile şahsa~ ve Fakat hepsinden daha milhim olarak sayıauıı yaptı. Günib:ı büyük alak~ lilerlnden Pera ile ligde bqda giden er: . . . 

takat çok yakından meşgul olan tsmet tnönünün tsmet tnbm.i, Tllrk milleti ıibl asırlann ile tak'b dil b ti bir K ...... n ...... nır --ft·-.:a- 'di H k İkincı devre de her iki tarafm 
ırı. ..... ~ .... , tam o esnada milli. ku eserleridir ' .._. .-..~ .. :- •--" dö ... ü ı e C'n maçı u sure e &ra.etW4UA~ iU"l&DUWA ı . a em eksilmi' t .. da .... ~ b-- • . - . an &n"'81 ve y".._, ...... e wau.ue vuaç ve o . d k .... tr')d 2 3 tsta yen gayre ve enerJıye ya-
~:-:-·~ Bey, bir süvari mUf- tsmet tnönü memlekette yeniden birçok harbci olan bir millete sulh ve müsal~et 6 rprız e~ece ~1 e . • n- Ferid~ Kılıç, Kenan ve Salihln lda- nan oyunlle geçml§ oyun 11 • 5 Ku-
~~ ~ olduğu halde mi- Dk mek~b ve muallim mekteblerl açtı. ruhunu aşılamayı kendisine vazife edın- bulspor lehine neticelendi. . re ettiği bu maç, kal'§llıklı hllcum· leli lehin n ti el . . 
flit""llte lebnittt Doğru N' ! Ecnfbi lisanları ötrenmek bahsinde bunu mittir. Bu yeni zihniyet buıünün Türki- B 1 b • 4 E Ü 1 }arla seri geçmiş maçm bitmesine 4 e e c ennllltir. 
ıl..:_ \'e lluJıi . ca ıyazı Ma· yalnız halka tavsi1e etmekle kabnadı; biz yesinde umumi bir mahiyet almıştlr. Bu ey er eyi : Y p . . . . Maçtan BODr& gördüğümüa fudbol 
~ top Naci ile arkadqlannm zat kendisi de mü~emmel bir fransız~a zihniyet, korkak bir pasifiune hiçbir za - İkinci kümenin hiç yenilmedea ay· dakika ~ala Pera galib v~ette iken ajanı Bay Kemal Halim oyundan 
"ırdtına ~~ olduklan İdman ötrendikten sonra, ıı. ıayet çok olan bır man düşıniyen bir sulh aşkını temail et - ni puvanla başta giden Beylerbeyi • ç~an m~a.p kavgaya iııkılib. ~- çok memnun kaldığım hendbolUn fud 

l(uıi ~ti. başvekil olmasına ratmen Alıgtlizce ve al- mektedir. E :· tak 1 k 1 . , mış, seyırcilt.r sahaya lltlcum ettiği... bol için de hazırlayıcı bir spor ola-,, r .. ~ .ıençler ve gençliğin da· mancayı da.gaytlt selis bi• surette konu- lnönü yurdunun emniyetini ıaranti al- ıci:~ mı.:ı arşı aşması EyUjik p - den hakem maçı tatil etmiştir. bıleceğini tatbikinden btıyUk istifa. 
' """4'Qet edenler 

0 
sırada 

11 
fa"Ak derecede öfrendl. bna almak hususunda da her türlü ted - _nn enerJ oyununa ener ve A d 1 G 1 . ' w. . . . . . 

il 'l'lu olunan -tın e:a:p : tsrnet tn~nQ Tilrkıyede fimdlye kadar biri almakta geri kalmamıştır. Bu saye - daha ziyade kombine ~~r o.yunla mu- 08 0 U : 1 a ata dele~ .edilece~ bildinaiftir. v 

~tlıakere edl or . lan t~na halde ıhmal edi~ı olan ~r işle - deki ıslahat ve yenl teşkilat dalma terakki kabele eden Beyler~yılilenn 1-4 lehi- gençer Q Bıaıklet &J&D1 .Fuad Ramazanoglu 
la ~Uru Y lardı. Gösterilen nne karşı da alAka ~os~~rek Tür>-.ıe.~de etmektedir. Kemalist Türklyenin ordusu ne neticelenmiştir. .. . . . ile hakem heyeti azasından Nri Bo· 
la~l'ada bul menettiren kaymakam sporcu ruhunun tenmıyesı ışınde de yülı:- ÇQk iyi talim ve terbiye görmüş, mükem _ p f I ,. I Kumenın 5 .ı;uvanlıı üçüncüsü bulu· aut da hendbolü alaka artan b' 
l:41lak. unuyor ve zevahiri kur· sek rehberliiini csirfı..'lliyor. Fen adam- mel teçhizatlı bir kuvvettir. rO 8SyOn8 gUr&Ş er nan Anadolu güzel bir oyunla ken- h nnl ttikl . V~ ır 
~P belkt de verilecek kararlar. larL.'lın ve sanatkArl rın ~ynelmllel kon- Her tilrlu iatibdad temayüUerınden mü- Ankara, 15 (A.A.) - Bugün burada disinden sonrn gelen Galatagençleri h eyec ~ SC:~ enm, . vtlcudUıı 
t~ Olıa. aöre tedbir almak j in grelerinde olduğu kad.ar spor ~üs~ka- nezzeh, her türliı şahsl ihtiraslardan mu- yapılan profesyonel ıüreşlerde Molla Meh ı . O yenmiştir. er . . ını 13 eten, tatbikı her O • 
k~ ~ lllllzakereyt dinli ç lar:nda da locasına gelir ve bilyük bır ali- arra olan bu sakin ve parlak zeklllı dev- med Bulgan, Kara Ali Habeşi ve Tekir- • yun ıçm faydalı bir oyun olduğunu 
~ tUiatuı elbad ~rd~ ... - ka ile oywılan taklb eder. ,let reiainl diktatörler aı.nıfuıa &Okacak biç dallı da Alman Wılli !ıılarn'ı -8 dakikada- Ankara hg maçları aöylemillerdir. Muvaffakiyetler eli· 

e, ~.ıği ve Türkiye !lelsfcQrnhuru Türk aauatının bir kuvvet yoktur. .. .. . mağUlp etmişlerdir. Ankara, 15 (A.A.) - Şehrimiz liC maç- leriz. 
, ./ 
'ft ... 
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RADYO 
p~~ 

PAZARTESi: 16/10/939 

12,30 Program ve memleket saat ayan. 
J2,35 Ajans ve meteoroloji haberleri, 12,50 
Turk mazigi (Pl.), 13,30-H,00 Muzik (Kn
rısık progrnm - Pi.). 

18,00 Pro~ram, 18,05 Meml~ket saat R· 

yarı, ajans \: e m"tPorolojı haberleri, 18,25 
Müı.lk {Rncı;ıoo caz orkestrası), uı 00 Ko -
nuşma {T&\"Ukçuluk), 19,15 Tılrk miızitı 

(Fasıl heyP.tı), ~o.ıs Konuşma, 20,30 Tiırk 
mu7.iti, Çalanlar: Vecihe, Reşad Erer, Ru
şen Kam Cevdı-t Kozan, ı - Okuynıı: Mu 
7.llfter tıkar, 1 - Şehnaz 11uselı~ peşrevi, 

2 - Dede - Şehna pu elık beste: (Bır 

de' let içm), 3 - Sc<lad özroprak - Şeh
naz puselık şarkl· (Cüş edıp çnğlumak is· 
ter), 4 - Ruşen Knın: Kemençe taksimi, 
5 - Dede - Şehnnz puscllk şarkı: (Kü -
çuk suda g rdUm seni). 6 - Dcnizoğlu: 
Şehnaz. puselik şarkı: (Yolun bulamam). 
7 - Dede - Şehnaz pusclık Yuruk sema
ı {Bir dilberdir), 8 - Sedad öztoprıık
Şehnuz pusclılc saz semaisi. 2 - Okuyan: 
Muzcyyen Senar. 1 - Hnlk tilrkilsü: (tki 
karpuz bir koltuğu sığar mı), 2 - SalA -
haddin Pınar .. Karciğar şarkı: (Sana gö
nen \.0erd1ın), 3 - Karciğ r türkü: (lki de 
turnam), 4 - Karciğar türkü: (Kesik sa
çın kumraldır). 21,15 Müzik (Küçük or -
kestra - Şef: Necib Aşkın) 1 - Franz Le
har: Gottergatte operetinden potpuri. 2 -
W lly Engel - Bcrger: Ask huznü. S - Lui
gıni: Mısır balesi suiti, 4 - ı-:mst Fischer: 
Tatıı günleri. a - Ttitıl günlcıi, b - Bekle -
nilmiyen bır tesaduf, c - Suların süku -
neti, d - Avdet, 22,-00 Memleket saat a -
"yarı, ajans tuıberler1 ziraııt, esham ve...ıAh
vnlt, kambiyo - nukut borsası ("llyat), 
22,20 Müzik (Kuçük orkestra - Yukarı -
daki programın de\•amı), 22,35 Mtı1Jk 

(Cnzband - Pi.), 23,25-28,30 Yıırınkı pro
gram ve kııpnnı5. 

YF..J\'1 N~RIYAT: 

· Annelere Öğüt 
Yavrularımızı nasıl büyütmek ve 

meme, mamalann nasıl ihzar ve nP
lerden yapıldığını öğreten ve bir gün 
lüktcn bir yaşına kadar çocuğa ba -
kım tar7Jarını öğreten Çocuk Esir
geme Kurumu Genel merkezinin neş
rettiği bu kitablar meccanen bütUn 
yurddaşlara tevzi edilmektedir. An

karada Çocuk Esirgeme Kurumu Baş 
kanlığına mektubla müracaat edil -

mesini tavsiye ederiz. 

btiilal Caddesinde Komedi 

Kl8Dlında 

Gece sa.at 20 - 30 da 

1 K t X 'E R E t K t 
• • • 

Halk Opereti 
Bugün .Matine 16 da 

akşam 9 da 
(ZIR DELtLF..R) 

Yazan: Yusuf Süruri 
Fiyatlar: 59- 35 - 25 

fi«lli:::t::ll~~ ~~~~ 

1 Ankarada ı 
IAKBA~ 
1 Kitapevi - Kantçılık - Türkçe ~ 

ve yabancı dil gazete, mecmua, ~ 
kitap siparişlerini en doğru ya- ~ 

pan bir yerdir. Erika ve İdeal 1 
yazı makineleri satış l'Cridir. 

Telefon: 3377 

~m:s::+:tW!4:tmmmJJ 

- ŞnrUarın nedir? 

- Şartlarım &udur efendım : 

1 - Eşkiynrun usUerl, bll,$l&rı arana
caktır. 

- Ne hacet a canım?. Bunlarda silAb 
filAn kalmadı .. 

- Buıllar dai adamıdır beyim; kUiakla
rının içini boıaltmadan bir adım bile ata
m .. m .. 

- Kabul .. ııı. kendin ara. ikinci şar
tın ne? 

2 - 9 jandarma, 5 de Poliı; eder 14. 
MulAWnl• ben 2; 18 .. 9 da etkiya 25 .•• 22 
ki&i de manfi var; eder 47 ... Rıca ederim; 
47 kişi buradan Trablusgarbe kadar 35 
allınla gidcbılir mi? .. Sadece navlun adam 
bailı a 70 kuruutur. Denizde ne kadar ka
lacıığınuı belli değıl. Binaenaleyh daha 16 
Ura tahaısat lsteı im. 

- Bunu \aliye soyleınek Illzun. 
- Siz billıııinız... • 

Mazhar Dey kalkıp \alıye gitU; kon~
serın mütrueasını söyledi; vali de haklı bul
duğu için 15 lira daha tahsisat verdi. 

tştc hapishanedeki tahurriyal bu sebeb
Ie yapılıyordu ve komiserin hıç de haksıı: 
olmadığını isb98 eden 5 tabanca ile 6 bıçak 

-
Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 

Nenalji, kırıklık re bütün ağrıfarınm derhal keser 
icabında günde S kaşe alıaabllir. 

Dr. Hafız Cemal 
Lokman Hekim 

Dahlllye MUteha•sıaı 
Divanyolu 104 

Muayene saatleri pazar hariç 
her gün 2,5 - 5 salı ve l!Umartesi 
sabahlan 9 - 11 hakiki fıkara 

kabul olunur. T. 22398 

Beşi.ktaı Askerlik Şubesi Ba.,suuı-

- lığından: 
Herhangi bir sebeble şimdiye ka-

Her yenle ııulln kutulan israrla i leyin.iz. - .. - .. - dar askere sevkedilmemiş ve asker
İstanbul Liman sahil sıhhiye merkezi 

alma komisyonundan : 
s ab n- liğini yapmamış 31ô ili. 334 dahil do-

Umum müdürlük ~-uabatı ile taşra te,kılAtı içın 96 kalem evrakı matbuanın nu
munelerine gore tab'ı ve clldlyesi açık eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Bu işin tahmin edilen bedeli 1275 llradır. 
2 - Bu işe aid nümunelerin gorülmesi ve parasız olarak \'erılen şartnamelerin 

nlınmnsı iı,;in Levazım memurlutuna müracaat edilmelıdir. 
3 - Eksiltme 3 tkıncıteşrin 1939 cuma gUnU saat 14 de Galatada Karamwtafa

p:ışa sokağında mezkür merke7. eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Du işe aid muvakkat teminat 95 lira 93 kuruştur. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 1939 yılı Tıcaret Odası vesikasuu gostenneleri şart-

tır. c8328• 

ğumlu hava, istihktltn, muhabere sı
nıfına :mensub erhtın 25 - Birinciteş
rin 939 günü sevklerine başlanacak
tır. Tayin edilen gUnde şu~ merke· 
zinde bulunmaları ve gelmiyenler 
hakkında kanuni ceza hükümlerinin 
tatbik edileceği ve bunlardan bedel 
vermek istiyenlerin 24 - Birincit~rin 

günü 
0

akşamına kadar bedellerini vt)r 
meleri ve bu günden sonra bedel ka-

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden : bul edilmiyeceği ilin olunur. 

l - Talibt çdanıyan 1 .000.000 adet mukavva masuı-a pazarlıkla mubayaa edi-
lecektir. Urfa Asliye Hukuk Mahkemeein-

2 - Muhammen bedel 2500 lira, muvakkat teminat 187.5 liradır. df!ll: · 
3 - Pazarlık 23 Birinclteşrin 939 pazartesi ıünU saat 11 de Ankarada P. T. T. U f ro~ ah 11 • d Al" 

Umumt MudilrlClk binasındaki satınalma komisyonunda yapılacaktır. r anın ~rz m a esın en ı 
4 - ".taliplerin şatUarı görmek ilzere her ""11 Ankarada p,. T. T. levazım ve ıs- Jcw Emine .ta.rafından kocası 1stan

tanbulda P. T. T. ayniyat şubesi müdürlüklerine ve pazarlığa iştirak etmP.k için bulda Yerebatanda 2 numaralı evde 
me7.kılr gun ve saatte o komisyona mlirıı.caatlerl. c4853• c77211t l · ~ Ö ·· · · oturan Ah oglu mer Mufıt aleyhı-

ne ikame olunan boşanma davasının 

T 
muayyen 18/ 9/ 939 pazartesi günü •. iŞ BANKASI saat 9 da mahkemeye gelmediği ci -
betle gıyabında muhakeme icra.sına. 

1939 KUçUk Cart Hasablar ikramiye Planı 
32,000 Lira·Mükifat 

Kura keşide tarihleri : 1 Şubat, 1 Mayıs, 
26 Ağustos, 1 Eylul, 1 lkinciteşrin 

ikramiyeler 
l Adet 2000 liralık 
5 " 1000 
8 " 500 

16 " 250 
60 ,, ıco 
95 " 50 

250 " 25 
435 

4 

" 

" 
" 
" 
" 

hapishane mil'.iürllmin masasında duruyor-
du. ' 

Şubat ayındayız. Şıddetll bir y:ıgmur 
yağıyor. Kame umumi hııpishaneden yaya 
olarak hareket etti. Çele efradının bilekle
rinde kelepçe var. Yatmur altında ıslana
rak, sessiz sadasız. gümrilk önune geldller. 
Oradan hazırlanan romorköre binerek 
Kışla açıklarında demirli bulunan cBahri
cedidt vapuruna bindiler. Kafile reisinin 
daha evvel satın aldıtı 90 kilo peksimeUe 
zeytin, peynir, limon vesaire paketlen de 
beraberlerinde idi. 

Vapur fevkalAde berbad bir şey •. Ha
rab, çürük, mecalsiz, perişan bir tekne ... 

l\lenfiler ambara dolduruldu. ~kiyn ile 
muhafıı.l.ar dn ikinci mevki kamaralara 
yerleştirlldıler. 

Artık karıı ile irtibat kesilmişti. Vapur

d:ı IAzımgclen c:nniyet tcrtıbatı da alın

mıştı . Binaennl~yh zeybekleri kelepçe ile 

bırakmak doğru değlldi. KomiSer kelepçe
leri çıkarttı. 

2,000 lira 
5,000 " 
4,000 " 
4,000 " 
6,000 " 
4,750 " 
6,250 " 
32,000 

Tefrika No: ee 

la avenesıni kelepçesıt gorunce ka!ıle r'ei!l 
komiseri çatırdı: 

- Azizim; bu heri!lere kele~ tak ... 
- Blı. bir defa çıkardık mı bır daba 

takmayız ... 
- tyi amma ben hareket edemem. 

- Vallahi orıısı benim blleceğım şey d~ 
ğıl. istersen hepımlzf \'npurd:ın çıkıır; ben 
bunlııra tekrar kelepçe tııknmam. 

- Ben de kalkamam. 

- Sen bUm;ııı ... 

Hareket knltnıstt . Kaptmı tınkıkaten ha
reket etmiyor, koını er cı · kelepçe takmı
yordu. 

ve gıyap kararının tebliğine ve mu
hakemenin 26/ 10/ 939 perşembe gü-
nü saat 8 e talikine karar verilmiş
tir. Bu celsede başka muamele ce· 
reyan etmediğinden ve gelecek celse 
de muhakemeye devam olunacağın-
dan o gUn ve saatte hazır bulunması 
lüzumu ilan olunur. 

Mantarlı mıı .. mbalar. ıtOf'lar 

perdeler ve aalr her türlü ' 

TEFRIŞAT 
Leva7..tmatı, Beyoğlunda BAKER ma
ğazalıırında her yerden müsaıd şart-

lar ve ucuz fiyatlarla satılmaktadır. 
Beyaz en-a dairemizde hnseler. yatak 
çarşafları ve )'Ünlü yatak örtulerinin 
fiyatları kıyas kabul etmez derecede 
ucuzdur:lıır ve rekabetten aridlrler. 

-- Çocuk Hekimi -Or. Ahmet Akkoyunlu 
faksim - Talimhane Palas N o. 4 

Pazar<lan maada her gün 
15 ten sonra Telefon: 40127 

GÖZ HEKiMi r Dr. Nuri Fehmi 
lstanbul Belediyesi karşısında 

Ayberk apart. Tel. 23212 

Zuhrcvi ve cilt hastalıklan 

Dr. Hi:iyriÖmer 
Öğleden sonra Beyoğlu Ağacamii 

karşısında No. 33 Telefon 41358 

• 

YAZAN: ZEYNEL BESiM BUN 

ta Bahricedldin hllA yerinde oldutunu gö
ren vali meraka düşmüştil. Ke~ polis 
rrı(Idüriı Maıhar bey \'apura giderek tah· 
kik etti:-Kaptan temin edildı ; alınan terti
bat sayesinde bır tehlike mevcud olmadı -
ğına inandı ve ancak öglene doğru hareket 
emri vereblldl . 

Yenlknleden bilitibar Cırgo adalım önii
ne kadnr mükemmel bir fırtına yiyen Bah -

rıcljdid yolcuları pek bitkın bir halde bu -

lunuyorlardı . içlerinde olüm korkusu da 
\0urdı, Bılhassa l\lacar Mehmed Alı ikıde, 

bırde: 

- Dunlar bız.i denize atacaklar. 
Gemi gece yarısına doğru hareket ede

cekti. Kaplan son te!tişlerini yaparken eş

kiyanm yanına da uuaını tı. Gavur lmım\- Böylece sabahı buldular. Octalık açılıp Diyor ve göz.lerıni kırpmıyordu. Denız 

DEVLET DENiZ YOLLARI İŞLETMESİ 
UMUM MÜDÜRLÜGÜ iLANLARI 

16 Birinciteşrinden 23 Birinciteşrine kadar muhtelif t:atlara kal· 
kacak vapurların isimleri, kalkış gün ve saatleri ve 

kalkacakları rıh•ım'ar : 
Karıde~lıı: hat~ına - Salı 12 de (Ege), parşeınbe 12 de (Guneysu), cuma ıo 

da (Cumhuriyet), pazar 16 dtt (tzmir), Galnta rıhtı~ 
mından. 

Bartın hattına - Sa?ı 18 de (Bursa), cumartesi 18 de (Mersin), Sırked 
rıhtımından. 

ızmıt hattına - Salı, perşembe ve pazar 9,30 da (Ugur). 
Tophane rıhtımından. 

Mudanyı hattına - Pazartesi, salı ve pazar 9,50 de ve çarşamba, perşcnıbtl 
ve cuma 15 de {Marakaz). Cumartesi ayrıca 13,30 diJ 
(Sus). Galata rıhtımından. 

Bandırma hattına - Pazartesi, çarşamba ve cuma 8.15 de (Sus), Galata rıh· 
tımındnn. Ayrıca çarşamba 20 de (Mersin) \'e cumar· 
tesi 20 de (Bursn). Tophane rıhtımından. 

Karablga hattına - Salı \'C cuma 19 da (Seyyar). Tophane rıhtımından. 
lmroz hattına - Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtımmdan. 
Ayvalık hattına - Çarşamba 15 de (Kemil), cumartesi 15 de (Saadet>· 

Sirkeci rıhtıınındnn. 
lzmir ai.lrat hattına- Pazar 1 l de (Kııdcş). Galata rıhtınnndan. 

Merıln hıttına - Salı 10 da (Tırhan), cuma 10 do (Çanakkale). 
Sirkeci rıhtımından. 

NOT! Vapur seferlerı hakkında her tilrlu malCımnt aşağıda telefon nunıar• 
!arı yazılı Acentelerden öğrenilfr. 

Galata S... Acenteliği - Gıılııta Rıhtımı, Limanlar Umum 
· Müdürluğü binası altında. 

Galata Şube Acenteliği - Galalıı rıhtımı, Mıntnkn Liman 
Rei llği binası altında. 

Sirkeci Şube Acenleliğı- Sirkeci, Yolcu salonu 

42362 

40133 
22740 

c8473• 

İstanbul Bölge Sanat Okulu Artırma, eksiltıııe 
ve ihale komisyonundan: 

Mu. fiyatı Eksiltmenin fk 

Clnıl Miktarı Lira Krf. T. G. aaati Temınat 

Lira Krş. 

Kimya cezası 43 kalem 629 75 ) 30/X/939 47 .23 

Kimya Aletleri 41 kalem 1433 85 ) Pazartesi 107 54 

Saat ı• 

Orta okullar için yukarıda yazılı kim,ra, ecza \'e lletled eksiltmeye kooulıllıJI' 
tur. 

l - Eksiltme Ca&aloğlunda yuksek mektebler muhasebeciliği binasında toP' 
lanan komisyonda yapılacaktır. 

2 - Eksiltmenin şekli, gun, saati, muhammen fiyatı ve muvakkat teıninıll mi"' 

tarları yukarıda gi>sterilmiştır. 

3 - tstekUler her iki kısma birden veya ayrı ayrı da talih olurlar. Yalın~ 11-' 

iki kısmın tenıinatlan ayrı ~ıyrı verilecektir. 

4 - İstekliler Tıcaret Odasının 1930 yıl belgf:.sinl lbrazn meclıurdıır 

5 - Şartnameleri gömwk istiyenler mektebe miıracaat Cflecektjr. <8270• 

-- ~ 
lstanbul sıhhi müesseseler arttırma ve eksilt-

me komisyonundan : 
BakırköX akliye ve asabiye hastahan si 1 inci paviyonunun kalorıfeı- t~ 

montajı işi açık eksiltmeye konulmuııtuı·. 

1 - Eksiltme 27 /10/939 cı.una günü saat L4.45 tc C1Jğaloğlund11 Sıbhat ,,. 1\" 

Umai Muavenet ımıdJrliiğil lıınasındıı kurulu :komisyonda ynpılacaktır. 

2 - Keştf bedeli 2551 lıra 50 kurustur. 

3 - ilk teminatı 192 lırndır. 

,ı - i stekliler şartname, keşif, proje, ve buna b:ıglı digcr e\'TtıKı ner giııı J<O' 

misyonda gôrebilirlei". 

5 - lsteklı !er 1939 yılı Tıcaret Odıısı \"csıkıısılc 2490 sayılı konunda yaz.ılı \ e-. ıt 

sıkalar \'C bu ışc yeter mu\•akknt tcnıinal makbuz \'cyn bnnka mektubu ile bırll" 
ihale tarihinden 8 gun cv\·,-,ı İstanbul vıliıyctindcn ıılını:ı oldukları mutenhhidlık .. -e· 
sikasile bırlikte belli gün \'e saatte komisyona gelmeleri. c8353• 

==================~======-===========::===~ 
İstanbul gümrükleri Başmüdürlüğünden : 
ı - GumnıklerJc açık ve Ucrde nçılne:ık memurluklıır ıçin lıntiharıla ıo 1iP 

mezunu alınacaktır. 

2 - Eltlıyet imuhunınıı girebılmck içiıı aran ıı asıflar şunlardır: 

A - Mcmurın knnununun 4 uncu maddesinde yazılı şarlları haız olmak. 

B - Yaşı 30 dan fıızln olmamak, 

c - Askel'lıgini y:ıpını \'eyu kcil edilmiş ulnmk, 
-\!' 

s - Ehliyet imtıhı:ınına gırl"ıek istiycnlcriıı bclgclcrile beraber 20/10/039 ~ 

ma akşamına kadar başınudilrluk sicil se'"visln<: murııcantlnrı. 

4 - Bu tıırılıe kad:ı.r b,.lgelenııi tum mlıyamıyanların ehliyet iıntllı.mına ıılıfl' 
ınıyacağı, 

5 - Ehliyet imtıhanı 23/10/939 pawrtesi gunu saat 9 dıı başm{tdul'lukte yııP 
ı· 

}ocaktır. «8268> 

~~~~~~~-""'!!~~~~~~~~~~~~ 
Sahfüi : Ahmet Ccmaleddın SARAÇOOLU 

Neşriyat müdürt\: Macit ÇETİN Ra.sılrlığı yer: Matbaai EbüzziY• 

tutması, uykusuzluk, endişe hepsıni de bi
tırmişti. 

1''akat Çirgo adaları onunde deniz sa • 
kinleşince is değişti. Artık kendılerine em
niyet de· gelmişti. Zeybekler birer, ikişer 
güverteye çıkarak hiç görmedikleri denizi 
seyre daldılar. Yalnız GAvur imam yerin
den kıpırdamıyor ve zaman zaman köpü
rerek kayıblarn hitaben muttusıl sövü -
yordu. 

Mataban bumunu geçerek Misinaya dol 
ru ilerlerken Bahricedidın ansızın kazanı 
~. Uç gün uç ıece açıkta tamırden 
soara tekrar hareket ederek Trablusgarba 
vardılar .. 
Kafıle reisi evrakı alarak kanıya çıktı. 

Trabhısgarbda vah ve kumandan olarak 
Müşir Rcceb pasa bulunuyordu. Komiser, 
paşnnın huıuruna çıkarak evrakı uz.attı. 

- Bunlıır ne oğlum"? .. 
- Gavur imam çetcsı le diğer menfilerin 

evrııkı erendım .. 

- Gôvur 1mnm d11 geldı mı?, 

- Cclrll efendını ... 
- Getirin şunu bir göreyim ,. 

- Başustune cfendım. 

Komiser vaoura donerek. kafileyi çıkardı 

. hıııı• 
ve Gl'ı\•ur tmnmdan başkasını tuıpısv 

müdfirune :ı:lmmetlc teslim ettikten soıır' 
Ali Mollaya seslendi: 

- Seni pasa istiyor .. . 
- Pa:;a mı is tiyor ... Sade beni mi?· 
- Evet; yalnız seni... /1 
Bu da\·et hiç de hayra all'ımet deP1 il' 

amma GAvur imamın muhalefetine 1~~ 
yoktu. Çaresiz komiseri tak:ib ederek p-
pajanın huzuruna çıktı. , 

Rcceb paşa, hayalhanesinde bunn• &>J 

yıklı, ay çehreli, çatık kaşlı, ıenia orrı~ 
uzun boylu, aslan gibi bir zeybek yar~.., 
ıınışlı; Ali Mol~ı bu ııekilde bekJi)'O ~ 
Karşısındıı cılız, karakuru, çelimsiz, çir 
kin, pis bir hcriC görünce sinirlendi: 

- Alın bu herifi karşımdan!.. tı' 
Aldılar ve çetenin tekmil efradını 111111'' 

telif kazalara göndererek serbest bırsltU 
tan sonra Ali Mollnyı Fizana sürülen Ifl~:: 
!ilerle beraber bir nrab çu·u:ilJn idart!S1 

• 

deki milfrczeye tcsllm ederek ycıla çıl<pt 
dılar. ,. 

Gtıvur imam uç gündur yalnızdı; art' 11' 
daslarından ayrı duı.;mustü. Artık ye·slr'ı 
payan yoktu. Utanmasa oturup 11uıı1<il 
hürıkure ağlıyacaktı. 

( Devamı var) 


