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Sözlerde Ölçü 
Lüzu mu 
Yazan: Hüeyin Cahid YALÇIN 

Ekretn KönİI" m•aelesine dair 
1tazı &•z.etelerft çıkan ya:ı:ılardan 1 
tahklka h teni ve tenvire yarıya

c::ak bir ip ucu elde edilmek ve bu, 
yazılardaki 1Msı imalarm n• gibi' 
.delillere islieaci ettliini anlamak 
için c a setecilerin ifadelerine mü· 
ıracaat e dild i. Bu ifa deler iıtinabe 
t ariklle lstanl>Wda alınarak Anka· 
.. ara gönderildS. 

Sevkedilen 20,000 İtalyan Askeri 
Tunus Hududunda Taarruz için 
Hareket Üsleri Tesis Ediyormuş 

Ankara muddeiı.m1t1nıi-1i Baha 
.Al'ıkaıı gı.zelecilerin ::-öyledikleri 
tseyleri Ulus refikimizin bil' muhar
ı·irina hikaye etmiş Ye hunların 
tahminler...: h!irıat edeH iddialar 
mahi~·clini geçemedi klel'ini an lo t
mıştıl'. Aııkarn müddeiumunüs1 <lY

Fransız Filosunun. Manevrası 
lıcn ;-;u sö7.leri !'löyliiyoı· = 

''Göriilüyor ki . ~~ııı Adliye 
VekHiııin Parti grup içtimaındakl 
beyanatı hıniciııd6ki ne~l"i~ at mu
tıarl"iderin indi bh minlerine ve 
d&ha doğrusu ıazete satlfıtU temin 
~tmek gibi ticari bir makaa l ve ca
yeye matuf bulunmaktadır.,, 

Baha Arıkan bunları söyledik
ten . onra ''efkarıumumiyeye b u ı 
eiheti vazıh rn kati bir auf'ette,, i· 
fadc etmekte olduğunu da ayrıea 
'ilave ve sözlerini teyid •tm•kt&
dfr. 

Bur~<la, alakadar gue~le.-a 

:karşı gayet kati bir yakışıkaı~ isnad 
\'C tarize tesadüf ediyoruı. Acaba 
Baha Arıkan Ekrem König rnese· 
fesinde ~·azıtan ya:ı:ıların gazete 
satı~ını temin etmek gibi tkaı·i bir 
naksat ve gayeye matuf bulundu

iunu hangi delile htinad edel'ek 
~ddia ettiğine dair it1ticvap olunsa 
idi o da tahminlere istinaden söz 
• öy]t>'.Jnİ:;> olmak mevkiinde kalm1-
~acak mıydı? Ac[lba muhayyileleri 
geniş oJ,ın kimseler bir kısım nrnt
lıuat aleynindeki bu lekeye itir,\f 
edilmemi~ lıir. ebep aranıağa lrnlk· 
atardı oıılar da bir şey icnl ve i::;

m\d edt>mezler mi.vdi? 
Miiddeiumuıniııin . özleri ol~u

mırkcıı ilk akl~ı gelen ınutaıaa bu
dur. Ankara mliclcleiumıımisi biı· 

'kısım gazetecileri kirletmek ve hi~ 
9lmıtzsu manen Ye ahlaken kaba
hatli gö-ıtcrmek isterken gazeteci- iransız Başvekili Daladiyc 
lerde bu lduj(ı.ı ku,,,,u m yani sırf .. ,..,'V'u __ ....,..,'°""""A'Y'.'Y'.:ı.'Y'.:ı.~()(';ôô000000000000QV::: 
indi tahmin ve düşüncelere i.stina
dcn birkaç vataııda~ın ima tarikile 
haysiyetine tecavüz hareketini 
kendbi de gazetecilere karşı irti
kap edı.:rek onlan sanki mazur 
göst~rmek. kusul'!annı silmek İf;te
mi~tir denilebilir. 

Fransa ·ispanya işine 1 

Müdahale Edecek mi? 
Baha Arı.kan gazetelerin sırf •• •• y ı k p J t 

satı.,ı artırmak için bu yazıyı yaz- Cuma Gunu apı aca ar amen o 

Tunus, :ıs (A.A.) - Bu.gtinlerde 
l1'rablust:ı n ge19n mülle<:Uer son. 
hartalaı· Zl:lrfında Tunus hududu 
civarında kAin Zuara'da ~.000 ki· 
~Hk bir 1talyan. kuvvetin.in karaya 
(!1kanldığın.ı beyan etmelttedfrler.. 
Bu kuvvet, Tunus hududuna doğl'lt 
~vkedllmijıUr. italyaotar bui·ada 
bir b.anuı için lureket ih;leri tesle 
at mektedirteı·. 

Taloiye kıtaatı :.e\kiyatı 

Tunus, 18 (A.A.) - BugUnlcrd<' 
Tıuıusa g~l.eJ\. Trablus mültecilel'i· 
aıs söylediklet'iae göre, Kanunu<-v· 
\'el ~onunda ve klnunusaui başlan· 
J"l<lıttda hudut boyun~a t'zcUmfo 
Naluth'a doğru ta\xiy« kıtaatı gör, 
derllmiştir. 

Fııua.91Wfa askerHk müddeti 
Parht, 18 (A. A.) - Hükünıetl 

ukeri hizmet müddetin ~ayri mu-
ayyen. suretlt iki sene olarak ilH 
eden bir kanun l~yih&.sı tevdi et· 
miştir. iki senelik lıtzınet usum, 
1935 senesinde muvakkat bir ted· 
bir olarak kabul edilmi:i illi ve bun:ı 
ınilteallik olan kamın 1939 birinci· 
tesrine kad81' mııleb<ır idi. 
Fransız i1lo~unun bil~ Uk manena1011 

Pıris, 18 (A.A. - AU,tıüik fı· 

Joım ile Akdenir. filosu, yarın Afıi· 
ka. sahilleri Cebeli\ttarık boğazı a· 
cıklarında icra edilecek olan büytik 
maııenalara itjtimk etmek üzere 
bugün Bre~l Vf' 'l'oulon üssiilhım . 
kelel'lnden ayrılacaklaı·dır. 

1ki filonun ve Fı-ıs'm kara kuv· 
vcllel'inin mli~terek hareketleri Oll • 

~a.blanca önlinde yapılacaktır. 

( Sonu 3 ilnci.1 sayfada) 

/ 

dıklamıa hangi delil ile bu kadar d K v ·ı k ı 
katiyetle hükmediyor? Gazeteci Toplantısın a arar erı ece 1 
11içbir menfaat düşünmdeıı hali- ' • l 1 

sana ne1'rirat yapama-z mı'! Ga- j 
zeeci memleketin his:-ıetiği temizlik F rankistler dün 1 
ve kanan ihtiyaeına i:;ıtirak ederek 

necip bir hamle ile :razı yazamaz Dört şehri aldılar j 
:mı? Gazeteci her haııgi bir mesele- ı 
d fk · · · ı Burgo~: 18 (A. A.). - R~~yo , e e anumumıyeuın leyecauma, c b t bl gde •. 

1 
1 

a~abiyetine, tee:.ı.-;ürüııe iştirak e • ile nesred:len re8mı ır e ı 
dip, onu111a 8Üriikleııip Hidalini büyiik

0 

umumi karargah şöyle de· 

icaybedemtz mi? mektedir 1
1 '·Bar"elona hükumeti, hakiki Gazoıt~i deııilen mahluk mut- ~ 

lak~ uu panı fazla. kazanmak vazh·eti gizlemek için Katalonya 
4:in herkl";Sin namu.ımna tecavü'~ cephesinden başka cephelere ait ve 
etmeyi mc~lek edinmio\' bir kimse muzafferiyet habel'leri ile dolu ros
midir? ~üphesiz ki Raha Arıkan mi tebliğler ne.:;ıretmektedir. Bu 
'bütün g-aı:&teeile.r hakkında böyle tebliğlerde münderiç haberler ta• 
bir fikir b~lemekten çok uzak- mamiyle a::!•l.sızdır. Endülüs'te est
tır. O haldi'! bazılamn isisna edip ramadure'de ve merkez cephesjnde 
oQnları bu derece adi insanlar ha • Cumhuriyetçiler tarafından her
linde te~ir etmek hakkını hangi hangi bir muvaffakıyet elde edil • 
\ eıiikalardan alıyor? nıis deği l dir. Hatlarımız, sarsıl· 

Türk )latbuatı, heyeti umumi- mM~z Qir halde bulunma.kU\dır.,, 
Yl3"'iyle., otuz .ısenedenberi. hiç bir FRANKiSTLERİN iLERLEYiŞi 
uman bugünkü kadar hali~, vatan- Rurgos: 18 (.A. A.) - Royter 
peı-ver v~ terukinli olmamıştır. Ajansı muhabirinden: 

. . · l',erselona bo."tlt'ca (,'cnevreden [rül'lc matbuatı inkilab ı·ejımme · • ' 
Qııil.ndan baa-h, lladık \'e hizmetkiı·dır ilet'lt'lllekte olan F'ranki8t kıtaat, 
fJu matbuatı iı:ıtihf.af etme.Jete rejim dün yeniden dörl şehir ıaptetmiş -
~in hiç bir fayda yoktur. Faka:- !erdir. Bu kuvvetler, şimdi İgua
biı· ilci ~aıete hakkında olea da, ga· lada :-;a.na~ i merkezi ne ancak 12 

mil me~afodc l.nılunmı.khtdırlar. 
H~.Utri yalmz satışı arttırma.ıc MADRİD CEPHESiNDE 

H ü .. yin Cahid YALÇIN 
(Sonı.- 3 üncii sayfada) ~ladrid, 18 (A. A.) - Estrarıı~'\-

Barselon yolundu ilerliyen 
bir Frankist nef ..:: · 

duare cepte~indt• <'Lır.ılıuriyclçilcr, 
Frankisth•rııı Calıtbnr g~çit.ı;nin 

gr:.rbiıı<lP- yap•lllŞ oldu.klıu-ı ıki ta -
.aıTuz.ı t.ııdetm;~J~l"'diı. B,ıdıl.joz i 

(Sonu 3 ü11dı -yflld6) ı 

Milli Müdafaa Vekili Naci Tınaz 

General Naci Tınaz 
Vazifesine başladı 

Ankara, 18 (Hususi)- Mill 
Müdafaa Vekilliğine tayin edi
len Bursa mebusu emekli Ge
neral Naci Tınaz dün aa1:;ahtaa 
itibaren· vazifesine ba~lamıştır. 

•• 
Universite Rektö-

rünün beyanatı 
Rektör talebeler)e yap -
tığı temaslardan aldığı 

intibaları anlatıyor 
(Yazısı 3 ncü sayfamızda) 

Çaaakblede Fr•nnd ana ellndoa alınan ıeee f1teklerinin 
balonlartnclan. blrlıt 

General 
Tarihi 

Kdzım Karabekirin 
Milzesini Z iyaret 

[Bu şayanı dikkat yazımız beşinci .sayfamızdadır] 

Nafıa Vekileti 
Tramvay Şirketini 

Protesto Etti 
Olan 

Arabalatrrnı Y etıile
Edildi 

'fntnıny şirkstlnin satın alın • 

nta>11 f~irı g·eçen ay Ankuada ya -

ptla n nı iJT ~' ker~lerin inkitaa uğra~ 

ma~ıııdan .-;onra ar.a.d~n u:wn milll -
det g~til'i halde şirketin Jetıiden 

nıü;rn.kerelere başlamak ~iıı hiç bir 
hareket ~ö;ıternlem&!ri ve mukav~-
le ahkamı muciuince yenilemeğe 

nıec:bur olduğu tesiaat \'& ıuabalaı• 

h1tkkmdaki tıı.ahhtltleı'İlli de yeri. 

nt getirmt!diği i~iu Naflıl V &kll.ti 

Tr.ıtmvay ~irkwtine DördüncU No· 

terlik vasıfasiyle tiddtttli bir pı·o -
t t>sto &"Önılemti\ltiı-. 

Bunnn üzerini" Şirk&t Yekı}Je.t. 

~Klahiyetli murahhas~arm iki giln 
:ısaıfınclR .Aııkarada buluna<>akllll'ı-

nı bildirmı~lerdir. Belçikadan h• -
ı·eket edsn murahha~l.ar bu >ıabah 
gelen ekıoıpresle şehl'imiz.de bulu .. 

nacaklardır. Bu muı·ahho..-1lıu· bit• 
kaç giin ~·1hrimizde kalarak ~irket

Je tenuu;J:ud-a bu 1 undu ktan .-ıonrl4 

1 

(Sonu 3 üncü aayfada) Nafia Vekilimiz Alt Çetinkap. 

'V'"V'"Y'"V'VV'VV'VV'VV'VVVVVVVV~Y,,V.,V...r..,;...r...;...~N(A~ 

HER SABAH 

Tramvay Şirketini Prote.'lto 
N ÜFUSU bir nıi.lyoı• yald a. a n tehr imia:in 11n naühin-ı na· 

k il vasıtası ol• n Tra mvaytarın hali hakika ten insana 
yete dü,ürecek bir halde 'bulunmaktadır. Gün geçn\U ki a a1.cte· 
lerin • Ütunu nda bor.uk " çürük tramvayların sebeb oldukları bir 
kaza yer almaun. Şirket, teaiaatını hük umete satma umn mevııuhil · 
hiı olduiu bir devird~ bulunduğundan dolayı, haaiı bir d lifünce 
ne ticesinft arabalarına be' para bile sarf ederek tami.-l~ı i yoluna 
ıitmiyor. Fir~nleri tutma yan, kapıları açılmayan, dina molar• if· 
lemiyeı. tramvayların sayııt her C"'Ç~n ~ün bir miktar daha ar
tıyor. 

1slanbul gibi yokutu çok ı,q. f~hirde bu nevi çürük •rl'lbalar, 
halkın hl'lyatı için daimi bil" tehlikedir. Bu itibarla NA.fia Vekili
m iz Al; Çetinkayanın fİrkel; prot~alo edi'i çok yerinde ve doğ\·u 
bir ha1·ekettir. Meşhur me-lclir: 

Xu.-;Jı ıle yola gclıııiyer i d rıcfi fıkclfr 

T. kdir ile ı .. ·ltn>llWJı..ımı l rıN.:ı kii'ektfr. 
A. Cenıaleddin SARAÇOCLU 



Sayfa.% YENISABAH 

Yazan: Kurt Okay Y~ai Sabahın Taribt Tefrika11: 48 

Kızıl OrduKumandanı 
Çok Mahir Bir Adamdı 
Enver Paıa Gece Baskınlarile 
İstediği Neticeyi Elde Edememişti 

Bu birkaç çarpışmada Ruslar-ı 
m\lhim mıkdarda telefat vardı. , 

KıS1l ordu kumandanı tepeden çe-1 
kilmiş .DUşembeye gi~ti. Şehir 
haricindeki kıtalar da yavaş ya
vaş geriye çekiliyordu. 

Kumandan bu hareket ile şeh-

yerden biter gibi çıkıyorlardı. Sün
gü süngüye mücadele etmesine d~ 
bayılıyorlardı. 

Halbuki Kızılordu buna yana~~
mak istemiyor ve müdafaada bu
lunmayı tercih ediyordu. Enver pa~ 
şa arzusuna muvaffak olmak üze
re idi. Filvaki hesap ettiği de ta
mamen tahakkuk ediyordu. 

-·':'·· .. 

Kasımpaşada · Şeyh. Veli soka
ğında oturan Vecahet isminde bir 
genç kadın dün içtiği 100 gram sUt
ten zehirlenmiştir. 

Keyfiyet evdekiler tarafından 

hemen polise ve oradan da adliyeye 
bildirilıni§ ve ğenç kadın heme:ı 

Hıu:.eki hastahanesine kaldirılmış

tır. 

Tabibi adli Enver Karan hem 
haı:;tahaneye giderek zehirlenen 
kadını muayene etmjş ve hem de 
100 gram sütten artan sütü bir şi
§e içine koyarak muayene için kim· 
yahaneye göndermiştir. 

VİLAYETTE 

Valinin dü!ıkü tetkikleri 
Vali ve belediye reisi doktor 

Lutfi Kırdar dün Maarif müdürü 

Yine yoldan şikayet 
Davutp~ı:ıa isk~Je::ıfnde cadde~ e 

pek yakııı ohm Helvacı Tahsin St)

kağındH. otı.ıruyorm:. Belki yanlış 
söyledim, zifiri bir karanlık içe
risinde çamura boğuluyoruz. Soka
ğın kaldmmına kaldırım namı ve
rilemiyeceğinden ufak ufak göl -
ciiklcr ha~·J olmu~tur. Bu çamur 
clen·mmHh.n ge\mek için önümiizii 
görecek biı· kör kandil hile yok. 
Bundan e\'Vel müteaddit müraca
atlarımız her nedense hiç bir neti. 
ce \'eı·ınL'di. Muhterem belediye re
isimizin lm sokak ~akinlerini bu ça 
ınur deryr.~ından ve zifil"i karan
lıktan kurtarnwları için Uizımge
len makama emir vN·mesinc muh
terem gaz • .tcnizin tava:-:~ut buyur
mas1111 ı·icıi. eyleı·jz. 

Molıcılle ıwkiııl', i wnı;ıntı 

rin müdafaaya k11 rar verdiğini gös
teriyordu. 1''akat muhtelif taraflar· 
dan gelen haberlerde zayıatm mık
darını öğrendikçe takatı da kalma
mıştı. Hakikaten bitab bir hale gel· 
mişti. Basmacılar durmadan hücum 
ediyorlardı. Kızıl ordu askerleri 
bunlara silahla mukabele ettikçe cep 

Şehir dahilınde bulunan TUrkler 
Ruslara; yardım etmiyorlardı. Zor
la yapılan yardımlardan da Rus 
ordusu istifade edemiyordu. 

• Cıı;det 
Tevfik Kutla beraber Nişan taşı ilk:-------------.-
ve oıta mekteplerini ziyaret etmiş~ 

hane de "'•'atlPr goçtikçc azalıyor
du. 

Maamafih müdafaaya çekilen 
Kızılordu as.kcrkrine artık kuvvet 
değil bir müfreze bile denemezdi. 
Hergün yapılan şiddetli taarruzlar· 
da ok adar çabuk eksiliyorlardı ki... 

tir. Vali mektepleri idari ve tedrisi 
vaziyeUerile meşgul olmuştur. 

Vali oı•adan Gureba hastahane
sine giderek hastahanenin vazjycti 

Fakat her ne bahasına olursa 
olursa olsun şehri müdafaa etmek 
ve elde bulundurmak lıizımdı. 

hakkında tetkikat yapmıştır. 
Kumandan hergün taaı•ruz sonla- ""'""'""'""'.rv-.t'V'-t'V\.'V'.'V'.'V'v'V'v"""'-vv"" 

.._ Bu vaziyeti aynctt Basmacılarn 
~Ala hllaettirmemek icap ediyordt~. 

Sabah olmuştu. Tan yeri ağardığı 
zaman geceleyin bir kaç defa tar
ruza geçerek sehir kapılaıına ka
dar gelen Basmacılar geriye çekil
mişlerdi. Tepede koymuş oldukları 
gözcillerle vaziyeti tarassut ediyor
lar ve yeni taarruz için istirahate 
çekilmis olduklannı gösteriyor
lardı. 

rını kalbi çarparak ogreniyor W.! 

sonra elini şakağına koyarak od;ı 

içinde mütemadiyen dolaşıyor va 
Basmacıların çok şiddetli baskını 
yapacağı işi düşünüyordu. 

Nihayet olan olmuştu. O gün 
karşısında dayanaınıyaıı Kızı.lordu 

kumandanı şehri terkederek sürat
le çekilmeğe karar vermişti. Bunun 
hakiki manası alabildiğine kaçmak· 
tı. 

Lakin bunu yapmak mü§killdü. 
Çünkü en uf ak bir vaziyeti şchiı·· 
deki halk tarafından derhal Bas-

öğleye doğru idi. Okadar güzel 
bil' ha~a vardı ki... Güneş bütün 
güzelli i ile tepeye kadar yüksel- macılara bildiriliyordu. 

·.,.; (Devamı var) 

m19w. ==========================:;= Enver pa~ gece baskınlarile ı 

RADYO 

GÜMRÜKLERDE 

Suriye~en gelen 
portakallar 

Hatay menşe §ahadetnamesirn 
taşıyan Suriye portakallarının güm 
rük resminden istifade etmek üz~-ı 
re memleketimize sokulduğunu ve 
gümrUkl~r idaresinin de bu iş hak
kında ehemmiyetle tahkikat yaptı
ğııu dünkü nüshamızda yazmıştık. 
Gümrüklerin hu hususta yaptığı 

tahkikat neticelenmi§tir. 

Varılan neticeye göre Hatay 
menşe şahadetnamesini taşıyaıı 

portakallann ambalaj kağıtlarını11 Ali Naci Karacan istediği neticeyi elde cdememİ§ti. 
Kızılordu kumandanı ı-;ayanı hay
ret bir idare ile askerleri geriye 
çekmiş, bir taraftan diğer tarafa 
askerler g<>ndeı mis velhasıl tam 
manasile kuvetini istediği gibi tak

PERŞEMBE- 19/1/939 
r 

yapılan muayene neticesinde Surı- ""'V'V'V'V'V'V'VV'VV'VVvv-vvwwwwvv 

ye damgasını taşıdıkları ve bu mal-

sim etmişti. 
l\[ a~~mafih Ba macılar da çok gü 

zel hareket ediyorlardı.Nitekim ilk 
taarruzlarile Kızılordu kumanda_ 
nını müthiş korkutmuşlardı. Adam
cağız dehşetli sinirlenmiş ilk daki· 
kalarda vereceği emirleri bile şa
şımııştJ. 

Şimdi şehı-e çekildikten sonra 
biraz kendilerine gelir gibi oldu. Fa
kat Basmllcılar gündüz bir kere da
ha taarruza geçerlerse ne olacak• 

12.30 Türk müzigi . PJ. 13.- ların Suriyeye nit olduğu anlaşılmı.-; 
Saat, Ajan . meteoroJoji haberleri. olduğundan sahiplerine verilmemiş 
13.10.14 Müzik (operetler ve ha - ve ancak tarife mucibince fazla 
fif müzikler) 18.30 Proğram. 18. gümrük resmi verildiği takdirde 
35 Müzik (cazband. pi) 19.- ko- gümrükten çıkarılmasına karar ve-

nuşma (ziraat saati) 19.20 ~aat, rilmi9tir. Portakallarm gümrük re
Ajans, meteoroloji haberleri zj - simleri verilmediği takdirde geri 
raat borsası (fiyat) 19.30 Türk iade edilecektir. 
mu zıg ı (fasıl heye ti - hicaz kar v-•./V'w'V'~.A./"o~./'./\./V°'./V°'.AA.AA""""~ 
faslı). 2!).15 konuşma. 20.Sı'i 
Türk müziği (şarkılar). 

ı - Leyla Hüzam şarkı - Ey 
sabahı hüsnü an. 

2 - Leyla Hüzam ~arkı - Ha
rabı intizar oldum. 

3 - Lem'i Hüzam şarkı - Al
man sakı. 

4 - Refik Fersan - Tanbur 
taksim. 

MÜTEFERRiK 

Vergi tahsisatı 
Kazanç vergilerinin ikinci taksit 

borçlannı birinci kanunda ödemi

yen mükelleflerden vergilerin yüz-

MAHKEMELERDE 

Okmeydanı cinayetinin 
mahkemesi bstşbyor 

Bundan bir müddet evvel Ok
meydanında lhsan isminde bir gen
ci öldürmüş bulunan katil arap Mu· 

rat hakkında yapılmakta olan is-ı 
tintak tahkikatı bitirilmiştir. 

Arap Murat, bugUnlerde ağır 1 

ceza mahkemesine verilecek ve he· 

men muhakemesine başlanılacak
tır. 

Müruru zamana uğrayan 
bir gümrük sahtekarlığı 

Gümrük beyanname ve makbu7. 
lannda tahrif at yapmaktan suçlıı 

mezk\ır daire memurlarından bay 

Harice kaçarken yakalanıp 
mahkemeye •erildi 

Tahta. kalede zahirP. tic-areti 
yap~n AndiJrns isminde bir attianı; 
etrda binlerce liı'a borç yaptıktan 
sonra h-ar'l·e firar stmek isterken 
dün poli8 memurları tarafından 

yakalanmışhr. 

An<likonun, Halid, F&hri, Nu
ri, Şi.ikl'i!, Abclülkadir ve K~dri i
simlerinde 6 Tfü·k tiiccanna bü~ Uk 
borcu vardır. 

Munwı!eyh dün Sultanahmet l 
int'i Sulh f'e:1.a mahkemesine "do • 
lan<lıneıl:k,, . uçuyle tevdi olun -
muştur. 
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·. DENIZ·LERDE 

Etrüsk muayene ediliyor 
.Mersin hat tında ~alışmak üzer~ 

Alman tezgahlarında yaptırılan Et
rüsk vapurunu muayene etmek ii
zere bir .fen heyetinin faaliyete baş· 
ladığını yazmıştık. Heyet dün de 
bu husustaki mesaisine devam et· 
miştir. EtrUsk vapuru bu yi.izden 
sefere c;ıkmamıştır. 

POLİSTE -·., 

Bir amele ölü olarak 
bulundu 

Cihangir caddesinde Madam A- 1 

gopyana v.it depoda çalışan amele 
1 

Erzurumlu Js.mail dün mezkur ye- ~ 
rin bodrumunda ölü olarak bulun~ 
muştur. 

Zabıta, bu ölümün s~bebini talı· 
kik etmektedir. 

19 KANUNU~ANI - 19 

Birleşik Amerikad 
silahlanma faaliye 

A vrupadaki umumi müv 
sizlik, mütekabil iddialar, devi 
aratsında vukua gelen anlaşma 
şebbilsleriniıı muvaffa!dyet · 
karşısında, Avrupa meeeleleril 
lakadar olmamağı hukuku dJ 
kaidesi haline sokan Amerikal 
da. hararetli bir faaliyete ~ahi 
lunmaktadır. 

Bu faaliyete bazı totaliter 
!etleri gerek şimali ve gerek ce 
Amerikada mühim miktarda 
kolonilerine sahip olmalan v 
nüfusu anavatana npt isin 
madi ve ~ayreli propagandal 
mevcudiyeti de tesir etmek 
Bu sebepten Roosevelt mü 
yen memleketinin hel' hangi 
temel bir beynelmilel ihtilifta 
zırlıksız kalmaması için uğr 
tadır. 

Bu meyanda M. Roosevelt 
cenlerde Amerikan kongresine 
diği bir mesajında, Milli müd 
nın tekemmülü ve inkişafını t 
zımnında derhal 552 milyon d 
lık bir kredinin açılmasını is 
Bu mesajdan aşağı yukarı bir h 
evvel de Amerikan reisi ·· 
yine milli müdafaa için 126 m· 
dolarlık bir kredi istemi17 ve so 
tcnen kredi miktarilc bu me 
tarihin seyrinde ve bir sulh d 
sinde milli mUdafna için istene 
yiiksek rakkam olarak kendini 
termiştir. 

Bu f evkaladc kredbin m· 
bir kısmının bilhassa tayyare 
ve satın alınması için kullanıl 
reisicumhurun beyanatından 
şılmaktadır. 

Filhakika son olarak ist 
k~di miktarının 450 milyonu 
ordusuna, 65 milyonu deniz ku 
)erine tahsis edilecektir. Müte 
kısımları da sivil pilotların ye 
rilmesindc, askeri garnizonların 
viyesinde ve Panama kanalının 

Yanlışlıkla tuz ruhu dnransında kuııamıacnktır. 
içen genç kadın Kara ordusuna tahsis edilen 

milyondan 300 miJyonu yeni Sultan1'hmette Güçtaş sokağın-. 
yare inşası icin kullanıJac da oturan Salahattinin nişanlı"ı 

Nimet, dün Koca Mustafa paşa 1 bu da takriben Amerikan ord 
3000 tayyarenin dahiJ oJa caddesinde annesi Mürvetin evine 
gösterir. 

giderek orada yanlışlıkla ( Tuzru- Reisi cümlıur Rooscvelt bu 
hu) içmiştir. Biraz sonra sancılar 

liyetin, Amerikan kıt'asınm 
içinde kıvranmağa başlıyan genç cinde bulunan, mıntakalardaki 
kadın hac::tahane) e kaldırılmıştır. 1 im:t d<>gi1:1en ':'lartlar karşısında 

Bir kunduracı eski dostunu riyetlerinin temini c:in elzem 
yaraladı ğunu söylemektedir. 

Beyoğlunda kunduracılık edeıı Neticede, bu silahlanma f 
Sait isminde bir adam, kendisi!<' yetile Amerika bilhassa ken · 
beraber yaşamak istemiyen ve Be- vaki olabilecek bir taamızu k 
yoğlunda Zürefa sokağında 14 nu-

1 
lamakta hava kuvvetlerinden 

nıarada oturan eski dostu Vediayı j saslı surette h,"tifade etmek is 
dtin muhtelif yerleıindeıı bıc.;akla ! ğini göstermektedir. 
yaralamış ve yakalanmıştır. Dr. Reşad 
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BELEDİYEDE 

Adalara su temini 
Vali ve belediye reisi doktor 

Lütfi Kırdar dün, Deniabank mU-

KÜL TÜR JŞLERI 

Orta Mektep Şadetnamel 
Damga Pulundan Muaf 
Orta mektep şahade 

Kumandanın ~.n çok dü§Üıldti~.l 
bu idi'! Buna karşı koyabilmek i
çin iyi tedbir almak ve bundan baş
ka Basmac1lara da haddini bildir
mek lblmdı. Bunları muhakkak 
surette mahvetmekten başka çarç 
yoktu. Ama, eldeki mevcut silih ve 
cephane buna klfi değildi. Muha
sara altında istirahate çekilmek, 
müdafa vaziyetinde bulunmak rlıt· 

5 - Lem'i Suzinak şaı·kı - Ye
ter hicranlı. 

de on ceza ile tahsil edilmesine 
başlanmıştır. Defterdarlıktan veri

len emir Uzeıine maliye §Ubeleri 
mükelleflerden vergi talutili işine e-

6 - Lem'i Ra:-ct ıı.,arkı - Yok mu hemmiyetle devam edilmektedir. Süreyya hakkında nakzan görül· dürü umumi muavini, adaları gü- ı 
nin damga resminden muaf t 
masına dair kanun dUn vili 
tebliğ edilmiştir. Bu ~eneden i 
ren bu kanuna göre orta me 
şahadetnaıneleri damga resnını 
muaf tutulacaktır. 

mekte olan muhakeme, dün ağır zelleştirme cemiyeti reisi Emin Ali 
can. Diğer taraftan belediyeye borçlu cezada neticelenmiştir. ve su işleri müdürü Ziyayı kabul 

7 - Halk türkiisü - Ytirii dil- mükellefin vergi rniktaı, da tesbit 
ha pratik bir iş olacaktı. 

Ancak bu müdafaa vaziyeti n~ 
kadar devam edebilirdi'! Çünkü 
Basmacılar ilk akşam yaptıklan 
taarruzla bütiln hatlan da kes~. 
!erdi. Yani diğer rnıntakalarla irti
bat kalmamıştı. FHvaki Semer
kande biraz haber '\'erilmişti amma

1 

okadar.. Sonrası.. Elde mevcut as
kerle aylarca durulmazdı ya .. Der
hal çıkıp gitmek te akla gelebilird;, 
Fakat daha henüz bunun zamanı 

Verilen karara göre suc.;lu SU- etmiştir. Vali Adalara ıniktan kafi 
ber yürii. edilıneğe bııalanrn1atır. t · · 1 • · b 

- ~ · bu i11te d l ı e hap e su emını mese esını ve u ışin sUr-0 kuyan: Semahat Özdense~. reyya, ~ n ° ayı sen · s 
Ayni emirle bina ve arazi ver- ma.hküm edilmiştir. atıe hallini temin edecek tedbirler 

Çalanlar: Vecihe Refik ve Fahi- gilerile yol vergıs· ı ••e bakaya ver- hakkında onlarm fikirlerini sormuş Ziraat vekili •ehrilllİJ!de 
F • Fakat; araya mürüru zaman "f 

re ersan 1 ak edb. Zı'raat Vekı"Jı' F .. :k K~ 
-·-

gilerin de sUratle tahsili için hare· girmi3 olduğundan bu cezanın infa· ve a ınac t ırler hakkında keıı- ..... 
21.- Saat, esham, tahvilat, kam kete ....... n ..... ; .. tir. dilerile görUamfü•tür. Ve bu husuc:;- dün sabahki ekspı-esle Ank 

6~ sına mahal rörülmemiştir. ":t ~ 
biyo - nukut borsası (fiyat) 21.10 ta direktifler vermiştir. şehrimize gelmiştir. Vekil i 
Müzik (odamü~~-Fri~~eK~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- da~liLQUiK~u~~~ 

··~: K•ınaıı Gustav Fritzsche Hayvan Pazarı Okculara Kaldınldı r Helkevleri J =·zevat tarafından karş 
2 ci Keman Lother Cabbardt imi ___________ _. Ziraat Vekili dUn vali Lt\tfi . 

Ko11ferans darı kabul etmiş ve tstanbulu 

değildi. 

* * * 
Enver paşanın askerleri ele a-

Viyola Johannes Oelsner 

Cello Volkmar Kohlschütte.r 
Klasik • Romantik - ve Modern 

eserler 

22.40 Müzik (küçük 
şef: Necip Aşkm) 

orkfftra vuca sığmıyan ve avcıları mütema
diyen oynatan avlar gibi idi Böy-
le çevik, kurnaz bir av pe§inde av- 1 - Hanns Löhr - Bavyera 
cdar nasıl IUraya buraya kO§arak Valsları. 
avını kucağına dtişUrmek isterlerse 2 - İtalo Azzoni - Sabah tar-
Eııver paşa da az çok bu rolü oy- kısı. 
myordu. 3 - J. Strauss - Çarda~. 

Paşanın askerleri Kızılordu kar- 4 - Frans Abt - Ormanlarda 
şısında öyleçevik, öyle ele avuca ve ninni. 
81ğma.z bi rhalde idiler ki ... Böyle 5 - Oerhard WinkJ.er - Donna-
harp görmiyen Kızılordu kuman- Chiqufta - İspanyol - uvertür. 
danının her dakika müdafadan ü- 6 - Hanrıe Löhr - DOğün mar-
midini kesn1esinde hakkı da vardı.. şı. 

Paşanın askerleri tavşanlar gi- 7 - Toman - Viyana hülyala-
bi, dağda, bayırda, tepede, ·ağaç rı - vals. 
gölgelerinde, bUytlk taşlar arkasın- 23.45.24 Son Ajans haberleri ve 

Fatihte !bulunan Atpazannın 

buradan kaldırılarak Topkapı ha
ricine kaldırıtacağını yazmıştık. 
Belediye bu kararını tatbik ederek 
pazarı Okçulara nakletmiştir. 

Badema hayvan pazan daima 

yeni mahallinde yapılacaktır. Re -

simde yeni pazardaki hayvan satı

şı görünmektedir. 

Beyoğlu Halk evinden: kadar eden zirai meseleler etrıı 
1 - 19/1/939 pel'§E'mbe günü da malt\mat almııtır. 

saat 18,30 da Evimizin Tepebaşuı-
daki merkez binasında muharrir ~--••••••••• 
Bay Sellmi İzzet Sedes tarafmdaıı T A K v ı M 
(Tiyatro) mevzuunua mühim bif 
konferans verilecektir. 

2 - Herkes gelebilir. 
• •• 

Temsil 
EmJnönU Halkevinden: 
1 - 19 lkinciklnun perşembe, 

20 tkincikAnun cuma ve 21 lkincl~ 
klnun cumartesi akşamlan saat 
(20,SO) da Evimizin Cağaloğlunda
ki merkez salonunda Gösteri ıu

bemiz (Dckbazhk) piyesini temsil 
edecektir. 

Ohih__,;w;+~4 hhOtMl\..V 

19 Klnanadai 19Sf Perşem 

Hlcrt ı 28 Zilkade 1357 
a-11 6 ... Kbua 135t 

Kuam : 73 -
-

Otl• ı t2,24 - lki•dl , t4,~ 
Akt•• ı 17,09 - Yataı ı 18,~ 

lımllr: S,37 
da saklanıyorlar. Sonra birdenbire yarınki program • 

..:.._::_:J~:..=_=::=..:.::..::.:~..:.._~~~~-'-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

2 - Her üç gece için davetiye· 
ler l!..vimiz bürosundan alınabilir. 



Sözlerde Olcü Oniversit Rekt6-
• 

Fransa ispanya işine 
Lüzumu rünün Beyanatı 

<Bat~ ı lac:i .ayrala) ___ ....,..._._ •• ....__ 
zernbereğile harekete gelir gibi t.as- Sörne~tr tatıli münasebetile O -j kendisini ihtirulanna kaptırmış 

Müdahale Edecek mi? vir etmek kalem sahiplerinde pek niversiten:.1 son sınıf talebelerile, olanlann idarede yer bulıamamııla-
tabii bir infial tevlid eder. pek iyi gr.çeh ve bu yıl Univeftite. nnı istiyoruz. 

Bunları söy..,mekle, Yeni Sa- ye pek iyi derece ile yazıJanlann ü- llfiperek meaelelerde'll biri de, 

<•tiar•fı 1 illcl ..,,..) 1 
eepbesinin cenubunda Cumh11riyet-
çiler, düşmanı Garaııja de Terre • 
ı..o.a•nın cenubwıa dnnÜfler ve 
Jlaleto tepp,sine varm1'lardır. 

.Katalonya -t:~nde dailık 
8ierra Guera tt mmtakasında Cer -
Vera - lırnmd yolunun cenubunda 
Cumhııriyt.ıtçUerin mukavemeti pek 
müessirdir Kıtaata vaktinde cem. 
J'edihrıİf olan ric'at hareketi, as -
hrlerin l·en mevzileri sağlam bir 
ıuretle ifgal etmelerine m-edar ol
ınaktadır. 

Düşmanın her hücumunu Cam -
llU1'İ7e~ilerin mukabil taarruzlan 
takip etmaktedir. 

lt'ranki~lerin uiraşmış oldukla
rı mukavemet kaıf18ında Sierra 
cuteltaUat ile Sierra del Rubio a -
rumdaki tabii pçitten istifade e-
4erek fimalden nlf llz etmek ta -
aavvurun<la olduktarı tahmia edil
•ektedir. 

T.arraaon mıataka6Dld& ·cam-
lnıriJ'et;ciler, Vendrell'in garbiııde 
lE&in Albenana dağlarına istinad 
•en 1eni bir cephe vücude getir
•~erdir. 

LONDRADA HALKlN 
ttZAHOllATI 

Loııdn 18 (A. A.) - İngiliz 
kabinesi bugün Chamberlain'in ri
faSetinde toplanarak Lord Halifax' 
ın Roma müzakereleri ve Bonnet 
ile Cenevrede yaptıiı noktai nazar 
teatisi hakkında verdiji izahatı din 
)emiştir. 

Halk, Whiteball' de toplanarak : 
11lspaıı,ya'va silih gönderilsin,, di
ye baiu'mıtılardlr. 

ATTLEE'NIN BiR TALEBı 
LGndra: 18 (A. A.) - Binbaşt 

Attee İspanyadaki vasiyetin vaha
aeti dolay1Bi7le f'hamberlain~den 
kebine1i derhal içtima& davet et -
ıneaini ıst.emi.'ltir. Mumaileyh İs-1 
panyaya yardım edilmesi için diğer 
devletlerle birlikle tedbir alınmas•. 
nı da iştemiştir. 

Komfi.n padUi tarafuMian 
~vekilete te~ di edilen bir notad ı 
J;ilhassa şöyle denilmektedir: 

Frankoa prip ihtirulara karşı bah'ın Ekrem König meselesi mil- niversite rektörünün davet edeııek her fakülte talimatının imtihan:ı 
~ temayilllerine da~ nasebetile yazdığı bazı fıkraları kendilerilc görü~tüğtinil yazmıştık. veya tedri"ata taalluk eden kısım

~ ~ız nıWtecllerinin noktai tasvip ediyor değilim. O tarzda bir Bu göı:üşmcler üzerinde intibaı- larda değhdklikler yapılması is -
naza,naa iltlrak ediyor, takat Fran yazı katiyen ~azılmamalıyd1:_ Bu nı iOrdugumuz C'niversit:e Rektörü, tekleridir. Fakültelerin tedrisat 

ttalyan ve Alman nüfuzla- hareketi takbıh etmek, hatti ka- muharririmize ~u be~anatta bulun- ve imtihaJ taHmt:\tnameleri elbette 
konun w batti (gtinül nAsüe ve nun tarikile cezalandırmak ~ek ta- muıctur: salahiyet ~bibi .)lan profesörlerce 
nadan la kerulisini müşterek zaferi bii görülebilir. Fa.kat gazeteeı:re süf ·_ 'Oniversitemizin yedi sekis hazırlanarak profesörlet" meelf~i·!
ya zor ı&te ·· tlerin nüfazundan li, basi~ emeller atfederek onun yüz talebesile görüştüm. Evela, şu. ce müzakere ve kabul edil mit> ve 
hemen nıu :JIS • • l k 1 ~ V kil '•--..ıı='- 1 T ~ kadar kurtulabileceği- şeref ve haysıyetinı e e emege rasını söyıiyeyim ki, 8Ömestr tatili e etçe ......ua. o unnuı~ur. . -
:;' soruyo~ ve ewıJan ilave ediyor: kalkmağa ne hak var? . . . demek ne talebe için, ne hoca için )ebe kendine daha kolay gelen:, 

Bugün Franko nezdinde ttal· Bu bir mukabele bılmıs ı"e çalııJma~ ı bın&kmak değil, çalışmayı Cnh t!nİte dllnJ a 'Onivenıitelerinin 
~Alman nUfuzlarma .ta111 mü- kanunda bunun yeri yoktur. derleme V'.:! C'nfve'-"Ritenin pı'Ogram- çıtnna ve aviyesini düşfinir. Bu-

!':eıe etmek için şüphesiz çok geç· Bir mıiddeiurnumi bile hazan tarı )erine herblrimimn kendi pro~ nunla beraber, tatbikat ile ifade 
. K bncriin cümhuri ...... ..oıere sebebsiz bir infiale mağlup olarak ramımızla çahRmayı tanzim ~tme- edilen öyle durumlar olm~r ki, tir. eza __ , I_,,,,.,. f ha . k ı....b 

tesirli bir surette yardım etmek i- birkaç vatandaşmın şer~ ve . ysı- si demekfr. bunları not etmeme .... il olma -
çin de ~ok geçtir. ve hatta böyle yetini kıracak surette boyle !-"r ~ l'aUbe ili tnta,ntllıffAu& 8MJ,ığım m1Ştır. 
bi :ardım barıt içh.ı JIMllUlll bir kınlık göaterirse bir gazetecıye ida ilk ilıll'M, talebenia aömestr tatilin· Zaten her dem yılı sonunda 
h:r.:ket .olur. re işlerinin şeref ve haysiyeti mev- de de hocalan «ibi çatışma progra~ profesörler meclisini o ders yılı me

Fipro ga.zet;eainde Dormesaon zaubahs olan bir meselede temiz ve mı ile hart-ket ettikleridir. Çalışma seleleri ttzmnde görOsmete ~atır
hafis bir !ıeyecanın sevkile müna- 1..:1tün talebemizin ve profesörleri • dıtımıs iç o prorramlara, taliınat -

:yazıyer: kt uu 
(KiUlyetpenıer tapanroUar da sebetsiz, ölçO.süz şeyler yazma a mizin 0 kadar abştıklan bir tef ol- namelere taalluk eden i•leri Ol'a-

ttaly&JWl kendi Jıaritalanm bos- esbabı mubaffife temin etmit olur. mtlftur ki, taJebemizi çallflll& yerle- da - S'6rilf!llemiz ve - verilecek ka.
makta olduklarım çok iJi anlıyor- Bahusus ki bo gazetecilerle ima ri haricinde •örenler bunu rektör - rara göre hareket etmemiz taıbii-
ıar. Hatıl şundan da emin oluna- tarildle mevzubahs etmiş olacak- lftğt. bftdirmeie lftzunı strttyorlaT. dir. 
lııilir ld, Roma htıkftmetinin vuiye- lan zatlar arasında phst bir raka- imci intibatms C'nfversitenin Müşterek iflerden biri de, Oni-
tlDi tebub ettlrmeai, )'armld. ta- bet veya husumet hiç mevzubahs muhtelif fakültelerine mensup tale- venite talebeeinin bir evi bir yur
panya ile aram.mlalri uçurumu ida- .delildir. Ortada 11rf vatani bir me benin ve .fc1Me feJZ aJmkları mil- do i9inct& talebelik şerefiyle yaşı
me etmek ve raatti daha ziyade de- selede mahakemeeiz ve ölçüsüz esaesenla m•lelret için ~ ve- y..,flecefi bir binası bir spor tesi
rinlefÖl'lllek içindir. davranmaktan batta bir şey :rok- rebUeeek ku4ntte oldaiaml t.eyid satı buluntna11$ldır. tlniversite

Uzak görl1r bir politika, Barse- tur. Barebt fenadır, fakat saik ectilm.ıdir. 'Ba b11f8k-~e nin 6000 talebesi içinde 2000 i bü
lonla olduğu gı"bi Burgö8I& aa ımt- ve dflfbce temiz4fr. 11111 ~ dertledlli Mme- kftmet hesabına Tıb Talebe Yur
nasebetler tesis eder ve tapanya Klclclelaauam.l ile bır kısmı matbu lerilil i8Willm talebıw&, ieJd6r - dunda, Aıkerl Tıbbiyede. Yü:bek 
meseteainin tapaııyol topraldanıılD ata bu pıti1I lraraJı drerken esbabı lerine prek sual ............ Pf&k M ualtimd • yedfrilmekt.e, yatınl
tamamiyetini temin edecek teldiu· m1lhaffifeden 4e lnaJmundur. Çiln- dert aaa.!erincle iifba811cek Mr ol- makta, giydirilmekte ve her ihti -
de halli lbmı geleCeği gftn için icap kfl bul IUtnkeUer vardır ki mahte- pnluk.,. dflrüatttlk ~. yaçlan temin olunmaktadır. Ka -
eden müessir tedbirleri alır.) lif mevlddtıki ~ sadir 'Cll- dir. lan talebe içinde. taşradan geleni 

Verilecek talutrler duldarma .ıGn mae'•n, tOmalleri, Yarmm meauliyetiai berine aJa- pek çoktur. Bunlar pansiyonlarda 
Paris, 18 (A.A.) - Parlamento fenaJıkJane n denceBi ~. Jle. cak olan Tlrk pnçliii ıpa ba kuv- veya busu!\f yurtlarda çok zahmet 

cuma gUnU yapacağı toplantıda seli bir Devlet memuru si- vetli ve .,_. teminattır. ~kmektedirler. Hükümet hesabı
Fransanm ademi mildabale lliyase- nema kapmna gidip de bedava 1o- Talebembden eok slul aıer na Yurtlarda okuyanlann dahi 
tine devam etmek veyahut Pirene ca açtırmsk için makamından isti- dQJClum. Yul'da ve inkıllha Wb- toplanacatı, okuyacatı. talebelik 
h11dutlannı tekrar açmak p)darm- fadv'e çalıpa bunun t.eşldl edeceii tik, ilertemiye, Dim öjreuıeie bil- hayatım r~ıyacatı yerleri yoktur. 
dan banglsini tercih edeceğine dair çirkinlik alelicle bir oahsın bilet yflk hev• Uha i,yi ıetlfeblhne da- Bir talooe lokantası açmak için 
bir karar verecektir. almada.n loeriye t1okulmak maba- ba ~ atrenebllme. yurda dan iyi klçök nisbett.e yapılan teşebbiis 

Komünist fırkası, bir takrir ver diyle yapacatı münasebet.sizlikten hizmet edebilme hırsı, diyebilirim bile Uç yıldır neticelendirileme -
mistir. B: t.akdirde İapanyol cum- çok d&ha fazladır. Mesela bir kf, bütün s\lallerin ve dileklerin çer- -miftir. Geçen yıl bunun bitirile
llurlyetçilerin Katalony"1& Fran· memur bir ~azinoda sarhof- çevesini çiıen astı ve güzel duygalar eefinl o kadar kat'iyet ve kuvveıtJe 
kistlerin taarruzlarına k8l'fl koya- Iu.kla birine bir tokat atsa onun vaad etmifthn ki, bir Hukuk t.ale-
bilmelerine medar olmak bere der- bu hareketi adi meyhanelerde ekse- dır.Dinlediğim talebenin müşterek heıi sadece valdimi ayni kelimeler
hal hUd\lf!Un açılması hükQmetteıı tin f:ekerfl\r edeailecelt itiyle bir :ııılıaftJArl Vt ~telere aöre ayrılabi- le tekrarlıyarak hatırlattığı va kit, 
~;f!.d"q ldte.- hın .... ~ );;'~ v&Ntr. nt•ltaı _.. "ltrrat .,.... m 
~ de k00>tmf**1erin JUyeti haizdir. Halt :bir ~ ıllfterek dertlerha batında yeıı- ki - beni de tatmbt etmeclf. 

takrlrine mUmasil bir takrir verme- gördüğü incit tahminlere miiatenit sizlik gelir. llerkP.z bbiuındaki merasim 
teri muhtemeldir. Bilakis Radikal- yazıları belki füphe ve tereclöt ile Bet fakültemizin ve dittababeti salona- ki ~n padişahların biat sa
sosyalistler veyahut hükfımet fır- karşıla) abmr. Fakat bir möddefu- ile eczacı mektebioin hemen biWin loau olmak itibariJle tarihi bir 
kalarından her hangi bir fırka a· mumınin atzından çıkan katı hatarası vardı!'. - Cntvel'tJite talebe_ 
demi mUdahale siyasetine devam ı .. -.ıeıerden halkı 11flphe etmeie alış- talebesi ayn ayrı günlenie yeraialik- sinin den zamanlan haricinde o-

.. .t.llU .., ten doğan güçlfiie ve mahzurlara ay 
t&lehUıi ınutazammm bir takrir ve- tırmamalıyız. ..ı .. ...ıı turabilmeleri ve okllyabilmeleri -

• recektir. Remil makamı ilıraz etmiş bir n ayn ifadelerle temas etmi.,..-.. r. iefn, bu aömeltrden itibaren hn-
.l'rallaa --.telerlllla .., __ .,.. liiı rd"x.n bn- t ~Dtler, her faldlltede, talebeyi dil _,_ 1 aktı 

"- İspanyaya silah ve erzak 
gönden1mesini ve İspauyaya yar 
dım etmekle kendini müdafaa eden 
Fransaya yardım edilmesini istiyo 
tuz.,, 

e- ~YU TAna.uAn zat vatandaşlardan gö ..._ ... uuue allblJor. KiWlpUnelerde talebe otu- enue a~ı ae r. 
li ... ları fiti DEVLET KALDI ve riayeti haiz olduğu devlet otori- bilecek, okufabllecek yer bulamıyor. .llGfterek dertlerden biri de, 

Parla, 18 (A.A.) - Meclis di.ln Burgos. ı ı ( A. /t..) _ Frank o tealnln yUKaeldiflne borçludur. Bıı Seminerlerde, eııstltfilerde, liboratu '8hmleki katflphanelerin erken 
ispanyada Fraa anın müdahalesi hGktbneti hariciye nezareti tai'aflll- .rtt.e, olıu ihraz eden zata diğer nrlarda, klialklerde ayni durum kapanmMI ve bunlarda i&tenen ki-
'Vefa ~ rddahaJeai meselesini dan ne>lro)unan bir tebHfde, l>u a- .. --d)ere ta..ı icabında emretmek, taplamı .kolay bwunamamua. yaz-

~, ·v- var. Kimya enatitOsinde. eczacı 
mlzakere etıniş ve milzakere per- y~ 16 "ı da Bruk!!.e} ile teati olu- sesini yflksel•ek sallhıyetbıi bah- '"- ma eeerlerden ist.ifadenin eüçltikle 
-mbe •• u .. n-- talik edilJıij..+:... titiz b' mektebinde çekmeyen «aklaria -- ı1-1..:ı "dir T l hemi ıbtt 
- suu~ 9'-U nan not.al:l.rla Bet~ik*mo da Fx•• şedince bu salahiyeti gayet ar lebe psdan bojuluyor. Fen ve edebi 1•P - mesı • • e z -

BU l!t ele~~M.. ı..e. atin .. _hu· k.:ı.mdtini tanıması lzerine Av dı'kkat ile, tam icabettiği gibi kul- tün kütüphanelerin talebenin isti -~ ~....:~- .- :U yat fakOltelerinde talebenin nefes a.. a-u=··wa J_,,,V&: rllpada Frankoya heniz tammıyan ıanma.k bt\yü-k bir vazife t.eşkil 1.._.1. batta duracak Jerleri )'ok. fade edeblleceii bir baJ.e getiril-
(Frama, tapan~ harbine mti• 'L 1 ... 1..a..Jt. hu la __, meeini haklı olarak istediler~ 

dalıaleclen her zamankinden dah• i&i memJokıet ... ~ını ft n eder. Yemek faaılasında yefnek yeyebile- T lebe k ha -1-....ı cid 
rm da Fransa ile Sovyetler Birliği Vaktiyle, köylerde tahsildarlar tabii ve haklı. 2600 kifl ipn kurul· a nin fltlp •-~•& -

ay.de içt:inp etmektedir. Küda- oldniU ltıldiillımktedir. dolqırtb. Banlann ilk iti k5ylilfe cek yer yok. Biitfhı bu tik'Yetter dl arqtarma yapmalan, kütöpha-
...... iti tek te8iri olabilir. O da =:::::=::c=========ı .ı.--ı.. atmak.olurdu. Vaktiyle zapti- nelerin eksikHii ve aebeple Irk· 

1 
' ... ...,_ muş bir müesseseye-6000 kişi almır-

1(! harbm uzaması ve belki de bir fil TdftUI 1 -1-.. vardı. Bunlar da haiz olduk· meleri Umit veren bir ilel'lemeclir. 

2
uın -- ~elbette yel'liJlik halledilmesi li-dış harbinin alevJenmesidir.) an lan &mirlik kudretini köyUiyl ken. mm selen ehemmiyetli bir mesele o- Bötüıı kiitflphan~erin kitapla -

Le Jour guet:ealnden: Hu uduna y.a.•f11atı dllerine bizmetkir gibi kulJaıunak nnı mütenazır ti,ıerıe teabit et-
(Totaliter memJaketler timal li· Gllf suretiyle göst.ermek te bundan~ lur. mek ve fitleri merkez kiltlplaane-

um 1ruJJıuaa,ı iti.Yat edindiler. (8aftaralı ı imci a7'•-..t1•) st bir .keyif almak iaterlerdi.Vaktile İkinci müşterek dert, kitapsız- sinde de Fakülte ktltilphanelerinde 
Cenup~ Olaa ıt.aıya li8am- Akdeniz fi10111, Kart &J11Wl ilk devlet kapısına işi düşen "esbabı lıktır. Oç aene i~nde Onivemtenln de bulwıdurmak, 1'8r hangi bir 
81 tDnal ~ dMa fala gilnleı:inde tıssUlbarekMjne avdet mesalih,, en ktlçilcük bir mubyyid bastırdıjı ders kitaplarının &aYJ81: eeerin merk• ldlttphaneeine eel
'6belttyor. Buauretledir Jri Roma. etmeden eVvel Şimali Afrika liman· den bile nemMdlne bir muamele gö- 80 dir. Profeaörlerin kendi hesap • bedilebilmMf aulflnl temııı et • 
Negrln hllimetine milzaheret et- Jannı ziyaret edecektir. AtJanHlr rflrdl. BGton bunlar devlet otorite- lanna ayrıca butırdı1dan eseri• met, ldltlphaneler memurlarmı 
mek iBtiyen hilk1lmetlere (Tamil'i filosu, Toulo~'a 17 gubatta döne· ıinia f&hll ıurur ve aumetlere ilet de vardır. D~t: kitabı ilmi bir karyer halinde aynca kar
m.w- bir vaziyet) İhdas ediJme-. cektir. yapılması Silti maatt.e18s4f fıtri ve olmak U&ere t.e i elde olaa 80 mak 'Oniversitece düşilnülmfif ve 
• ti ihtar etmektedir. :P'ramll2 Bazı cilılltamıar, Suriyeye dol- tabii bir temayttlfla tezahilrleri idi· eserden muamelesi bitmi(I.,. basil· bunun bir kanunla telllin edilmesi 
kanile ödenecek bir budaJahk ya.-. ru C6f8!1nlarma dev~ edecekltr le mıt olanları 6 dır. Baıılmakta oJan.. Maarif Vekil9tine zat&n arRdil. 
maktan aakJ••ak için R.oınanm ih· ve ild tahtll'lbüir de garbt Bindts- r. ~ TUfldylılli tem. ettil ~.t!:_ 18 tör. 41 1 de bitmek tawere .. -. okhıiıı ~la kMöphaneler işi-
tarlanaa ihtlyaeuma yoktur.) tana gicleeektir. ~ ~- ,.... fl*'eft _. 11

- ııiıa hem talebemizin hem memle-
Hum•nite pzeteeind' Periu• Orchı Brkl1n harbiye reisi Ge- ~ bu. -Pbi ~ btt lir BIUIW ~ nemlellttlerfa kettn, hem dünya mm adamı.. 
e~ yardım edilmesi- ııera1 Gamelin ile donum• erkim Hd çekmek ve bahsettiifmfz ba ...., btl bdar müddet içine iliıfbr•D· nnıa bfffadeai f~in esaalı bir mese-
ld marla ~ harbiye reisi amiral J)lartaa. denlı aneleri k~• dllın• huaultmda ctiklerindeıı elbette pek fazladır. l• olarak halledilmesi llzımdır. 

POpuJalre cuet9ha4e Blw, maneWaJan esn8mDd& ~ ld· ~- ·~~ .n.e,u buJn-....k ~ Bununla beraber, tale~ daha Fakültelerin &Jn ayn iftti:vaç • 
MUIBollnbün sa.n11mer meaehızi•· dafaa tertibatını teftle edece&· ~~- lliatMün .doJlı1ldlr.Jd ~ cok kitap iatiJor. Bu eten •mm- lanna temas etmeli başb bır ~ 
•eki t tutmac:biılll ~ • diP. ~ ~ me~ k~ ~ 1'tn ldtM>rin bitinneadt Pl'Ofe- mana bırakıyorum. 
taktan 8Dlll'& diyor ki: BU :manevndara Jetırak .._. d1mifi ~- J!e \18; :ı:-aıım kuvvea. ftmit 

Qf._,ımı bil vadini 'tutma!! olan cUzlltamıano yeJdDııı 80 ttir. z~ ~ :tM.~ _...._ Nafia Vekileti tramvay 
IDciBa Naatarma vadetmil midir? ı aırhlı, ıo ktoulör, e torJıido ... ~~ ıı ~~-a l>Jtt4Je; w ıirketiei lnwtfttesto etti 
Buna hiQ llplae yok. Balribti ~ -"'L-"-~ fU im..:~ 2 to ·,.,.. tuotn ~ ~!b tebe ~---- -~~ıa r• -
rif için bir hltenm iltismanılt aif. ~111 tah= fllqti'ıf'.=, Bear~ y+'PF ~ OMR.- ti: ~chr, Vrif;;ı;.f;;..: (lat .....,, 1 a.d ...... ) 
ı.timal ebnemetidirı Hakikat tudtir tayyare gemiBi, Comınandan·Teate : :· '= ' 41 dU 1 : ç 1 ı i ' t benin.leil-41 ~-uir~ ~aya aldecaklerdir. Belçika .. 
ld, ademi mftd•hale taahhütler,i, cıemz tqyare gemisi. SJ,J R;aiitlar 1 cemiyetleri olabftme'aine tar~ dan a-eıen heyet meyanuıda fevk&. 

~~~-: . ..- lıf11810Unhı!rı de itirafı veçhile, uk· J>eıiiı tayyareltm de 1nl manev• Berlin, 18 (Husuıt) -Jl&rJ~iye dır. Bunu kendilerin• açık~ tek· ilde murahhaa Speeiıal e.ifketi d$ • 
MCtftmil, edilmekte, Ye edil~. ralara f1tiiak edeceJdeı'dir. nazırı Von R bl>entrop aym '25 in- rarladun. aençlljin i)'I yetJşmeaiıU r~rlerinden l1e BMil •• Ullkü 
l'nw lrendfnl bU taühibaJerfe • Dei111 ~ bu man.~ dtr Varşovaya gideQe.Jc ve iki rin i ediii için, 1ru ~emfytt ifhul• mlif&viri 1'.let'U de vam. Ge1ea 
•- bıdal" wı ae a&rillde ~ rm llm.ıt Afr1üdald m\ldafu ~ kat~. ~k hariciye namı temf'nat olarak IJI -ve cahfkaa ta- heyetin firketin hflkGıııete ~ 
1i '*"•Nil ~ edeeettfl'!} ttbatmm m~yetı denC'esi8' Xvalkov ki de a m 28 ünde Ber ... febenın i i fdare etmesini, din • mail hakkında. kat'l tekllfleri ha-

ID.ııQflr. g&sterecet1ni beyan e~.. line a-elec ktir. mfil veya her llangi bir suretle lliJ ok1ut11 zanHclilme'ktedlr .. 

Kont Cianomın 
Beyanatı 

Belgr&d 18 (HuetMi) - Bugün 
Yo~t&v hudutlarına daM oı.n 
ve avlanmak üzere Belje dojTu yo
luna devanı eclen İtalyan 'harici~ 
nazın Kont Ciano Yosuslav gaz .. 
tecilel"ini ka'bul ederek fU beyanat
ta bnlunnıulfhır: 

- Yoguslavya~ a tekrrar gel-ftil
mek ve ba vesileden istifade ede. 
rek Dr. Stoyadinoviçte söröşelll'l
mek fmsatını buldutumdan dolayı 
çok bahti anm. Yoguslavya ile 
ltatya arasında muallakta kalaut 
hi~ bir mtıSele yoktur, ikiaene ev_ 
vel Belgı·adda imzalanan anlat
ma netic~sinde biltln mese-tet-. 
halledilm~tir. Bu seyaba 
nasında dostum StoyadinonCJlf! bi
tün Avrupa mesolelerinl d•lllll 
ğiz. ltalyan - Yoattslav 1ı1t1•.ı 
sı Tuna havzası ve dflnya 
en büyQk amildir. 

STOYADfNOVtç DE 
HAREKET ETl'I 

Belarr d: 18 (A. A) --B. Sto
yadinoviç, dOn akşam Beije'e ı.a
reket etm·~ttr. Orada Kont Ciano 
ile birlikte bir av partiMine i•tlrak 
edecektir. -·-Balkaa Aat•tı liılerka 

bankaları toplanba 
Be1grad 18 (A. A.) - O.Uran 

devletleri ihraç bankalan ~ 
nörlerinin ilk top)antlsı dün Yucc>
Blavya milli bankası guvemöril 
Radosavideviç'ln bqkanhğuıda ~ 
pılmıftır. '1'opla~ Jl)J. ~~ 
Zaim Sunel, Lapedetu ·~ 
sun başkanlıklnndakı ~eıı 
ve Yunan heyetleri ıştirak etmil
tir. 

İkinci toplanb bugün saat 17 
de yapılacaktır. 

Dünk\i celseden aonra heyet re
isleri başvekil ve ~e namı 
B. Stoyadinoviç tarafından kabul 
edilmişlerdır. 

DUn akşam maliye nazır.t B. 
Lctitza misafirler şerefine biı Zl· 

yafet vermiştir. 

• 
lngilterede 
Vuku bulan 
İnfilak 
r Dublia, l8 (A. A.) - ~ 
kabinesn 80ll vmanlarda ~ 
de vukubulan lnldli1dar ID8llele 
sile ıneegul olmut. fakat )Mı ıw ..... 
ta hiç bir tebliğ neşredilmftılW;tr: 

Bu tedhit hareketleriDia (~ 
huriyetçi lrJaada, orduaiı) .....
lan tarafmdaa ya~ lrıafi &

rette tebeyyün etmittir. Htlkbıet, 
kendiıNae hullılll alıılta tıedbirle,ri 
almak saliıhiyetini verecek olan ,. 
ni bir kanun bbuJ et:timelt Jıı;ia: 

pariameato;vu iÇtimaa ·- etmek 
mecburiyetinde kalacaktır. -BUllllD-
la beraber hUkflmetin yeni hidiae .. 
ler vtlkulMalmadajJ takdirde "'2-ted· 
mrı~"""' mliracaat e -
n1bniftir. 
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Kara Ahmet Nasıl Cihan Samplyonu Ol~ ? ] 
Çocuk bahçeleri 

Tefrika No. 29 YAZAN: TEVFiK PARS 

Bir cocuğum var. Henüz üç bu
çuk ya~nndn .. Boş 'Vakitlerimde ~.o
cuğumu alıp gezdirmek en bUyük 
zevkimdir .. 

Oturduğum yer Beyoğlu Firuz 
ağa. Çocuğumu k~ın bu güneşli gi\
nünde temiz havalı ve onun vakit 
geçirel.>ileccği bir yere alıp göür
mek kadar zihnimi işgal eden hiç 
bir mev.au tasavvur edemiyorum. 

Yaman Bir .Dolandırıcı ! 
Kara Ahmet Rusu 5 
Dakikada Yendi Ve .. 

' Bu Koca Pehlivan Kendisine Meftun 
• 

Olan Gene Fransız Kızı ile Evlendi 
Saf Köylüleri Dolandırmakla Geçinen 

Hayatın en çetin meseleleri kat'
~ısuıda titremem. Fakat c;ocuğu
mun boynunu bükerek: 

- Babacığım, beni gt:zmeğe gö· 
tUr. 

Bedbaht, Açlık Ve Sefaletinin Acısını Meyhane 
Köşelerinde Yendiğini Söylüyor ! 

• ---:t:::IP::.---
O sırada Kara Ahmet kızın ne 

söylediğini soruYor, ve tercümaıt
lar hemen kendisine lnzm sb:zleri.'li 
anlatıyorlar, Kara Ahmeu de ona 
alaturka selam vererek 1.eşckkü.· 
ediyor. 

kın çığlıkları, çocukJarm meseı-ret 
ıslıkları, binlerce inPanın: 

- Viv le Türk! 

dediği zaman şaşırıp kahyorun'. 
Çocuğum da küçük zekası ile bunu 
anlamış olacak ki .. artık bana: 

- Babacığım beni gezmcğe gö· 
tür .. demiyor. Sadece: 

- Beni sokağa götiir.. diyor. 
Evet sokağa götürmek lizım .. 

Hangi soka.ğa .. Yarı belimize kadaı· 1 
battığımız çamurlu soklt ğa mı? 
Yoksa Taksim meydanında abid~ 

etrafına bin bir milletin c;ocuğunun 
toplandığı avıı~ i~i kadar yere mi? 

Az çok pedagoji ile uğraşan bir 
adamım. Çocuk babcc. ·mı hasret 
giden çocuklnra pratik olarak bir 
çocuk ba.hçesı nasıl bulunur diye 
düşündüm. Nihayet aklıma ı;.n fikir 
geldi: 

- Hemen her civarda güıd, 
modern mektepler yapıldı. Acab" 
mekteplerin tatil zamauların<la bn l 
mektep bahçelerinden istifade edi
lemez mi? 

Civarımızdaki bilmem ka~ bin 
Jiraya mal olan mmk·rn mektebirı 1 
etrafında bu mak..,atla dolaştıh. 

Fakat.. heyet değil az kalsın ak
lım duracaktı. (,.."ünkü bu yeni mek
tebin muntazam, mükemmel yani 
(Mektebin binası ile mebsuten mii-ı 
tenasip olacak) biı· bahçesi yoktı:. 
Çocuk bahçesini unutarak mekle!> ı 
beht;cleri iizerindc uğraşmağa ba!':-

Jadını. 1 

Sultanahmet 1 inci ~uJh ceza 
mahkemesi dün cnteressan bir da
vaya baktı: 2 gün içinde 3 defa do
:dnclırıcıJık yxpmak ... 

Bu kurnaz ılolandıncı Mahmut 
i:mıınde 40 - 42 ynşlarında uzun boy 
lu, be~·az ~açlı ve füıtü başı düzgün, 
hatta şık denebilecek bir sabıka-
lı .. Mnhmudun. bir ömiir kitabının 
hemen but.in ayfalarını dolduracak 
kadar çok olan 'akalnrının hep bu 
kabil suçlar<lan; dolandırıcılık ve 
sahtekarhktan ibaret olduğunu bir 
az sonra okuıınn ıabıtnam!.'den anlı
yoruz ... 

v~ vaktini hep caıı yakmak, 
~afdilleri kurmızcu ka\'Jdırarak dün
yalı~ını bu ıım·etle tedarik etmek 
yolunu ( ! ) tumuıı olan bu adamın 
nagıJ şeytanca bir zekaya sahip ol
duğunu ela onu şimdi hakimin hu -
zuruna getiren ı;:u ROn vakaJarıncla 
da öğrt'll ivoruı: 

r.fahm•H1un 2 gtin içinde tuzağı
na diişür<hiğü 3 kurbanından biriıı
ci~i Ziya i minde ihtiyar bir köylü .• 

Midl>.qincle müzmin bir hastalığın 
ela) nıulmuz ıztırabını ta~ıyan bu 
"IlahçC>kiiy .. lii zavallı hasta, derdi
ne onula ılı'rmım bulamayınca .ırnl

kıp lstanl llia gelmiı; ve doğrur.a 
"G Lilhanl', , ha~f aha nesine gitmi~ ... 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : \ 
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Ustu ~;.ıbıkalı, avım en ince ye
rinden vurduğunu görerek artık 

mnksada p:irmekten çekinmeyip bir
den baklayı ağzından çıkarmış: 

-- Hay, hay, peki... Fakat bu 

i~ öyle kolay olmaz... Gerçi hasta

hane parasızdır amma röntgene 

girmek için en aşaiı 50 lira Iazım
clır !.. demiş!.. 

Zavallı Ziya kenarda bir köşeye 
çömelip orndu bekliycdursun Mah
mut oradan ağır ağır köprüye ini
yor ve kö11rü Adalar - YalovR iske
lesinde ki.ü, ük lıiı- dolaşma ikinci 
kut·banını da ayıtğına getiriyor: 

Bu Hi.ı ı-: eyin i:>mindc 72 yaşında 
ihtiyar bi .. · köylfüliir. Hüseyin ka • 

rısı ve kBı ile f stanbulclan Yalova
ya gi<lece}\I ir. 

Elinde bir 5 liralık... Kenai·da 
gişenin açılma:mıı beklemektedir ... 

Malınwt yılan gibi ona sokula -

rak kısa b:r hoş be~ten sonra Y alo-

" 

Rusun vaktı olmadığmdan he
men :::;oyunuyor, dlidükler ötüyor. 
ve giireş yirmi dakika olmak Ü?.ere 
tekrar ediliyor. 

Bu sırada Kara Abme•Ji.ı yanı
na sokulan hakemleı·dt>n bir tauesi 
kulağına eğiliyor: 

- Ahmt't, Korkma bildiğin gibi 
yap;! 

Diyor. 1 
Ecncl;ıi bir muhitle hakemlerın 

böyle bir üstad bulmak Kara Ah· 1 
met için baha bi<;ilmez fırsat değil
di. Esasen kuvvei maneviyesi <:<>n ' 
derece yerinde idi. Hatta Rusu beş 
dakika içinde yeneceğine, pasapor· 
tunu hemen eline vereceğine en&°n
di. 

Ahmet, güreş başlar başlamaz, 
ttiyler Urpertici narasını savurmu~, 
hasmına müthiş bir el ense vur
muştu. 

Sağ elıle ensesine vururken sol 
yumruğu ile de çenesinden yukarı 
doğru okşıyor. ı 

Bir saniYe içinde şimşek süra tile 
yapılan ve göze bile çarpmıyan ŞLl 

hareketi neticesinde Rusun duda kl,l
n dışlerine geçiyor, burnundan kan 
bo~amyoı·, ve sağ kaşından bir pıı r
ça kopuyor. 

Diye haykırışları, çılğın alkı-,. 

ları arasında hasmını çatır çatır ye

niyor ... 
Ağzı burnu kan 

k:ılkan Rusun itirazlarını kimse 
dinlemiyor, yalnız haelkın müthiş 

gürültüsü arasında sarı saçlı k•7.m 
ince sesi duyuluYor: 

- 'T.'ürk okadar cömert ki Ru
sa on be~ rlakika bağışlamıştır, şim
di trene yetişmek, istasyona <:abu~' 
gitmek için arabaya bile lüzum kal
mamıştır. 

Halkın ve hakemlerin teklifi iiıe
rine Kara Ahmedin madalyalar 01, 

Cihan pehlivanlığı kordelalanru 
gene: kız locasından inerek, güreş 
minderine gelerek takıyor, halk 0n
larıu üzerine çiçek yağdırıyor, ka
dınlar göğüslerindeki taze gülleri çı .. 
karıp atıyorlardı. 

Bu Aırada altın saçlı kız Kıtra 

Ahmcde, meftun olduğunu söyliyor, 
ve kendisile evlenmesini teklif edi. 
yor. 

Kara Ahmet do mijslüman oldu
ğu ta kdirdc ancak bu i~in ola bihı e
ğini söyliyor. 

Tanı~ı~ım mualliı~lt>:c mektep İ 
bahç;elnını sol'dum. Yenı mekteplf'· ı 
tin lır·mcıı mühim bir kısmında 
mektebin modernliği nisbetinde gü

ıel bir hahce olmadığım öğrendim. 

F:ıkal tcsacltif Ye kader, kendi -
sini oracb mfü:ıfik, rahim \'e bazik 
hir ıloktnruıı kat\ ısına çıkaracağı 

yerde daha hil"tahanenin kapısı ö
nnUde. kiı·li ağını ekseriya hep böy-

1 

le taşralıl.:ırııı !:Ok geldiği yerlere 
kurmak knrııazlığını gö-.teren )lah 
mucJun .. ,. oli. • .:-ine düşürmiiş: 

l.!tanbulun cürmü m<?şhıat 
Asliye 4 üncii 

-.ak' alarına bakan mahkemelerden 
Ceza muhakemesi hey eti 

Pitlasiniski: 

- Burnumun direği beynime 
kaçtı diye Rusca bağırmağa başlar
~en Kara Ahmet : 

Bunun iiıcrine altm saçlı Fraıl
sız kızı kelimei ~hadet getiriyor, 
müsliimanlığl kabul ediyor ve fümı 
Ahmellin k,lluna giriyor .. Hakı>nı· 
ler vaziyeti halka ilan ediyor, hal
kın çılğın alkışları, bağrı~Jarı 'll'IL• 

smJfl.. Kara Ahmet, caddelerde yürü
yerek kolunda kız otele gidiYor .. 

Cihan pehlivanlığını kazanan 

Acaba bu doğru mu? Yolum U 

1 
zerindeki mektepleı e bakıyor•mı . 

Doğru .. 
Demek küçi.ik yaşında bir ço

cuk bahçesinden malınım olan <;o· 
cuğum ynrın mektep c;ağında dı \ 
bir mekt~p bahçesinden mahrum 1 
olacak. 

Çocuğumu ve bir de Avrupa. de
ğil de ~u Bulk:ın memleketlerindeki 
çocukları dii!=:ündüm. 

Artık çocuğumun elinden tuta
rak çamurlu sokaklarda arnavut' 
kaldırımları uz~rinde sıçrata sıçra

ta hava aldırmaktan başka çarem 
yok . 

TiLKi 

İki Kuruş 
Yüzünden Adam 
Öldüren Katil 

- - +--.--

ı~t.ıııbulun yabancı:;ı \'e bu ka
bil yerlerdeki müracaat usulünün a
c,•mısi olaıı ~~.f köylüye bir tiJki kur 
na7.lı)(ile hc•nı en Roku lan 1.fahmut 
ontın ~·i.izüncleki ızlırıthiyle beraber 
kalbiııcleki safiyeti dt• hir bRk1şta 

okuıluf(unılan kı~a hir a~inalıklan 

sonril: 
- - Knrclcşiın, demi;;.. Sen burada 

daha uıu11 mliddet bekleyip durur • · 
~un dcı kimse gelip ne bekliyorsun 
diye :'>Orm::z... Halbuki görüyorum 
ki çok ha~tasın ... Hem iyi bir ada
ma da lıenziyor:.un. Onmı için sa
mı bir iyilik yapayım. İ\~rilleki dolc 
torların lıcrı~i heııim ahlıabımclır. 
Söyle bakıyım dE'rdin nedir? Ifangi 
kı~ma gitnıek istiyorımıı? 

Z.avallı haı4ta. l'T! müşkül bir za
maıııncla kar~ısına hızır gibi çıkn·~

ren bu alicenap ( !) adam1 gördüğü- 1 

n~ menrntın. L>iiyiik lh· ;sednç i~incte 1l 
)f:ıhmuda ôerıiini .ınlatıp midesin-
.deki amaıı..,:z \lt•nte cfrrnı:rn a radıV;ı
nı siiyle.mi~ .. 

numın lizl'rine l\fahmut: 

Fakat Lu 50 lira. söıii z:walh Zi
yayı midesinden değil beyninden 
vuran merhametsiz bir kur~un gibi 
işlemiş ... Saf k5ylü, hayırhah mu -
hatabınır. ağzından çıkan .:;on keli
me ile beraber birdenbir kavu~tuğıı 
en ta\lı bir hayali, hemen iyi oluyo 
ı·um saadetini ebediyyen kaybcdeıı 
i11;1anların yetim hüznü ile: 

- 50 Jira mı demiş ... Fakat bu 
Lenim için bil" servettir. Ben buraya 
belediyenin yardımı ile g·eldim. Ak
şam bir !ıaıı köşesinde soğukta 

yattım. Fnkir bir rençberim. Bende 
50 lira ne gezer"! Yalnız nah şura
cıkta, ceketimin astarı içhıde dikili 
bir 5 liracığım Yar ... O da cena7~ 

param ... 
Tam on yıldır rençberlik ede e-j 

de biriktirdiğim, son günüm için 
sakladığım, ilk ve son arttırdığım 
paracığım ... ,. • 
, Ziya bunları <1öyledikten sonra ay
ni masum ve saf tavrile sözlerine 
~öyle devnm ı:>ıliyor: 

- Beıı paı·ayı gurbet ellerde ö ~ 
liirsem di \'e lizı>ri ne titr iye litriye 

18 sene hapse ınahkum 
oldu 

!'>tıklıyorum .. Fakat ~en mfülemki 
"rontgen .. iıı hem~ıı İyi edeceğini ve 

-- Seıı iıziilmc karıle:-im. <lemi.,., clP.rılinıi kunıtRcagını ~öyHiyorının ... 
Seıı üzülnıe. Hem nıicle ıniitelıassısı 

Bilecik· (Hu:-.ıı.i) - Viilyeti - t>eııim ~k . ,ılımn·lıl' ela ..... Şinırli oı:c. 
rnizin bir köyünde 2 kuru~ yiızlin- ni bir ''roolgen .. e konız, n dakika-
dcn bir ci rnyet işlenmiştir. t.la nıideııd··ld denli eritir; ha~talı • 

Kıüil l-ıemen yakalanarak 18 ! ğııı yuva ını, iıl~Jecdni bile kıırutu-
sene hapse mahklım olunmu~.tur. ı ruz .... 
Bu müessif vaka ı;ıöyle cereyan ~t- Ziyanıa :M iııcinılen :ı~zı kulak-
miştir: larrna va ":lc·Hk ıl,...recede, Mahmu -

Gölpa~anıım Kan:ağaç köyiiıı- 1 dun ellt!ı·i·P ~ıırılarak ~ll hii~·iik iyi
-de Kanı. Bacak llllseyinle Tevfik !iği hemı>.ı ~·:ıpma ;111, yıllardır l'l'Iİ
diğer arkadaşlariyle bil'likte koy de .... iııi ve ~ılıhalini için için koıni

hamammıl a-ider~k orada kumaı· rip yiyen m"ıılıli · ılerltcn bir aıı ev
oynamışlardır. Oyu:rnn hltamında ve! kentli · ııti kurtarımu;ını !"evi nı; 
Hü~eyhıin Tevfikte iki kuruş ala _ ırii1. rn;:Jarı) l:ı yah·armı"·· · 

cağı kalıyor ve bunu i~tiyol'. Tev- - - · fik de mUcl:ıfaa için bıç:ı.ğını c;ıka-
fik, buna «evah'en: -

rar.ı k lHıc~iyi:ıi elinden yaralıyor. 
- Ben.:n de diğerlerin ele :;i.ız 

para alncdJ(ım var. Onu al&yım da 
öyle vereyim. 

Dcmcs; Tevfiğiıı lıidıletini mu
cip oluyor. Aralarında bu suretle 
çıkan nıünnznadan ~oııra Tevfik, 
tutmamı terkedeı·ken Jiü:eyin de 
hamnm kapısında gözföıe ilişen bir 
sopayı yakaladığı gil:>i Tevfiği ta~ 
Jcip ediyor. 

P.uııun İİ7."riııe llil eyin tabanca .... ı
uı çekerek 'l'evfiği vuruyor. 

Yarn hn R ıı 'l'e,·fik. ynntlım a -
nam di~ e fer.raci ederken htr"ını 

ycııemiyeıı II ü..;eriıı üc ktm~uıı da
ha :savurarak aı:lrnda;ı Te~·fiği o
:rada ölcliirilyf)r. 

İki kurn~luk bir alacak yiiziin
den başlıvıtn mlinazaa da bu su -
retle bir !Kcia ile nihayet bulu • 

\ G o.mı. yeti~er1ek elinde-ki so _ yor!. .. 
payı başına vuı'lnası üzerjne Tev- N. T 

Bğet· hu i::- fl lira ile ohır~a ziyanı 

~ok al 5 !ira lrnf••n ı1ııram ıla :-:••nin 
oJ.-1111 .... 

Katı lrnllıli n ntt!rhmııel :<İl. ~·ii

rekli dolanılınrı; en lı.ı~;n. ta7 k<ılh-
1eri hile ynmw~Atac·:ık bu aeıııdıracak 
~iizler karı;ı~ıııchı. biı· !ı,tııiy+> tilreme
mi<;:, diişü.;nwmi~tir hilı> ... 

O. ılemin ~' lil..:-:ckteıı attığı ;)0 li
ra yerine hiç ~ok1ırn ~ lrl'a kopar -
maktmı bile memnun ,.e !;!İmdi. ağı'.. 

na cHi~iinl:iıii hu saf ıııfamın cenaze 
J>nr:ı"ııı<lan keıırii~iııe ak~am hazır -
lıyac~ğı ":·akı ~ofr11.:-ı .. nının hayalı 
ile meşgu.dür !. •. 

Ve bu hay:.! ilP Zi.' aya acımış, 
onun fakirliY,-inc miilPe:-;siı· olmuş gi 
bi :-;ahtı• lıir eda t:ıkın:ı r:ık: 

· - Peki.... Bal,alım gerçi bu iı-ı 

5 liraya olmnz ama ... hastalığına v~ 
fakirliğine acıdım ... Hele ver şu 5 
lirayı da ben gi<lip hemen doktoru 
göreyim. Sen burada bekle beni... 

Deyip onun titrek elleriyle sök
tüğü cekeinin cehinden · Çıkardığı 
yepyeni bir b-Oş liralığı alıp gidiyor .. 

Ve iİd iş, bu gidiş! ..• 
.,., 
•• 

vaya ve ondan Ralıkesire gideceği
ni öğrend:ğinıien: 

- Ben ele Balıkei-lire gideceğim .. 
- O hayda sarı çift!! ! ! 
Diye müthiş bir nara daha fırla

tarak ve hasmının belinden kapa
rak kaldırıp yere ''uruyor, koc-a 
Rusu: 

- Gık! 

Dedirtmeden altına alıyor, hal· 

Karn Ahmet, Paristen hareket et
miş fstaııbııida Sabah gazetesine !'öll 

telgrRfı rekmiştir: 

tSou güreşte Rusya şampiyonu 
Pillasini~kiyi y<'ndim, cihan pelili
vanı oldum, ailemle geliyorum.) 

Cihan pehlivanı 
Kara. Ahmet 

-SON-

Fakat Yalova bileti çok pahalılan

mış! Adat11 başına 3 lira olmuş! 
Demin bi · aclam ~öylüyorclu. Elinde 

5 bilet varmış. 70 şer kuruştan ve
recek. Bir tane kendime aldım! ls
terstın sana da alayım .. diyor ve ilfi
ve ediyor: 

- Hem~eriler biribirin ivilik 
etmelidirler! Allah bunu emred~r !. 

Ve soma kendisine böyle lıir iyi

lik yapacagından dolayı teşekkiirler 

eden saf köylünün elindeki 5 liralı
ğı da alıp kalabalık arasında 2ırra 

Yaş Meyva ihracatı
nıızdaki muvaffakıyet 

kadem basıyor. • Komşu Memleket Meyvaları Deni~ 
Erteı;i gliıı .. ;;ahmut kurbanı: ze Dökülürken Türk Portakalları-

rının yüreklerini yaka yaka · ko ~ y K ·ı 
P~•:dığ~ i.ki 5 ~iralığı akşam yemi!;'!l nrn üz ı osu 19 Marktan Satıldı 
bıtırm ıştıı· .. Şımcli kuduran istiha- ·· · = = · 
sına yeni yeni yemler aramaktadır. Son haftalar zaı-fında Alman- ' kabul l•<lcn .Alnıan firmaları bu va· 
Fakat, dünkü meselelerden dola yaya yapılan yaş mey\·a ihracatı 1 ziyct lul~ısında hayretlerini gizli-
zabıtanın kendi!{ini aradığını da ~~ Türkiye. iktie~diyatı i.çi~ yüz ağar-! ycıu~miı;ler, Mısır ve Yunan porta· 
diğinden bugünü tenha yerlerde ge- tacak bır netıce \'crmıştır. kallarıııın denize döküldüğü gün· 
çirmek ve avlarını oradan seçmek İktisat Vekil~tinin bu sene al- lerde p·üı k portakallnrının yüz ki· 
kararındarıJJ". dığı ciddi tedbirler sayeı;ind~ Tür- losu 19 marka satılmıştır. Şimdiye! 

kiye ihracat kontrölörlüğünün dik- kadar Dörtyol portakallarından ih· 
Bu kararla Topkapıya gidiyor. katle standardize e<leı·ek hususi 

O d d 
ı aç edilen 200 ton meyva Alman 

ra a a O.sınan isminde biı· seyyar surette tertip ettiği portakal san-
satıcıııın yine 5 lirasını bir teneke dıkları ve ambalaj sandıkları saye
pe~ nir ( !) satmak vaadile dolandı _ sinde geçen seneler zarfında Al
rıp kaçıyor. Fdku l amansız bir su- manyada yiizde elliden fazla çürülc 
rette pe~iııe ılli~müş olan emniyet ve ezik vererek dt'nize dökülen por
memurhu·. biraz sonra onu Y<ikalı- takallarımız bu sene şimdiye kıt.dar 
yarak bu vakalarının hesabını ver- hiE:bir memlekete nasip olnııyacair 
mek üzer\! adliyeye teslim ediyoı·- derecede yüzde ancak bir, bir bu-
lar... çuk kayıp verel'ek Almanya piya-

?ılahmut Sultanahmet birinci salarında birinciliği kuanmıştır. 
tıulh ceza hAkiminin huzurunda yü- Evvelce yapılan mukavele şartlar1-
züne kar~: okunan bn hadiselerini na göre yüzde yedi buçuk çürü~ı. 

önüne bı.karak öylece dinledi ve 
sonra rei~ın: 

- Ayıı,.ı değil mi? Sende hısaf 

denilen şeyden hiç e:.er yok mu? 

Böyle ihtiyar köylülerin canını yak 
maktan uı~ınmı.ror musun? sözleri
ne karşı: 

- Vallahi Bay reis dedi, Hasta
hane me!-!clesinde benim kabahatim 
yok. .• Ziyayı dolıındıran ben deği-

lim ... Fakı.t diğer iki vakayı ben 
yaptım ... 

Sonra kendisini hakJı çıkarmak 

için: 
- Çünkü ~çtım. diye ilave etti. 

Siz açlığın. sef~letin ııe oldnğıınu 
bilmez~iniı Bay Reis!... 

- Demek açlık \ ' C sefalet mey
hanede rakı içmekle zail oluyor ha?. 

Reis b11 son cümlesinden l!onra 
hükmünü ıle verdi: 

- Can yakanın canı yanar. Se
ni tevkif ı'diyorum. Bu dolandırıcı
lıklaı-ının lıeııabmı, gelecek celse.re, 
sabıka listen &"eldikten ı;oııra vere -
ceksin ! ..• 

Htılfik Cemal 

• 

ve İngiliz piyasalarında kamilen sa

tın alınmıştır. Bunun için Türkofi-

sin Almanya mümessili 'l'iirkofise 

vaziyeti memnuniyetle bildirmiş ay 
:ıca bir <.le teşekküı· mektubu g.1n
deı miı:ıtir. 

Alınanyaya bu haftadan itiba-

ren Rize mallarımızın ilıracına. baş
lanac::tğı i~in İstanbul ihracat kon
trolöı !eril~ Rize ihracatçılarının b!r 

iş birliği yaparak bu sene i(!inde 

hariç piyasalarda kazanılan rağbe

tin sarsılmamasını temin maksadile 

Rir.e mallarının sıkı bir kontroldt:n 

geçirilmesi için Vekalete bir teklif 

yapılmıştır. Şimdiye kadar Rized<>n 

ihıaç edilen maların sandıkları ya~ 

tahtadan imal edildiği ve iyi suret
te ambalaj edilmediği için ihracat
ta istenilen randıman alınamamak
ta idi. Vekllet bu 1ı1e.ne bunun önil· 

ne geçmek için Rizeye kuru taht&

dan yapılmı 1Undık1a.r ve hususi 

ambalaj kağıtıan ıönderümiıtir . 

.. 
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G. Kazım Karabekirin General Kizım: Karabekirin.~ Hat11;.at• 
B()YÜK HARBE ~E_!:._E!!!JJ!Sl 

.Ain1.8i1i8f~l1 Maksadı Müze~!ni Ziyaret 
· · Çanakkale Harbıne Ve Şark Hare-

Onlar·'.Göben Ve Breslivı Bize katına Ait Kıymetli Hatıralar 
Me~nulıiy·ede , Sattılar, Fakat ... 

Donanma Amiralliğine i ayin Edilen Alman Amirali 
Bizi de. Ha~be Sürüklemek İçin Elinden Geleni Yaptı 

7 Ağustos 1914 de hükumet biı • 
beyanname ile 1ngilterede yapıl
makta olan Sultan o~maıı <liritna-
-vutumll2un son tı:ı.ksit olan 700,000 
lirası verilmiş ve Yarım saat evel 
gemilerimize Osmanlı sancağının 
ıçekilmesi takarrur etmişken 1ngliz
Jerin bunlan gazbettiğini gazeteler
le ilan etmişti. Arka:sından Reşadi
ye zırhlısılc destroyel'lerimizin de 
ayni akibetlcre uğradığı ilan ve ga
zetelerimizin haklı olarak ağır hü· 
cumları efkarıumumiyemizi ingliz
lere karşı ziyadesile soğutmuştu. 

Böyle bir zamanda Almanların bize 
iki harb gemisi sattığının ilanı AI .. 
manlara karşı kalblerde büyük bir 
~evgi uyandırmıştı. Zaten Ruslar
la harb ettiğinden dolayı herkes o
na karşı müteveccih bulunurken bu 

Kafkas cephesinde: Kızak üzerinde bir keşif müfnıcsinin ateşi 

nazik zamanımızda bize iki gemi .---------------ı 
göndermesi tabia tile çok derin te
sirler :vapm i=;;tl . İsla ııbnla gelişleri_ 
ni 16 (3) Ağu:';t08 gazeteleri şöy!e 
yazdılnr: 

(Birka<; gün<.kn itıaret olduğu 

halde bize birkaç ~l'ne kadar uzun 
g~Jen bir devrei mıız,.ıdan ı:;onrn 

paytahtımıza nihayet yeni dribıavu
tumuzla yeni krüvazöriimüze kavu 
şuyoruz : Ywu~ ddtnnvutn ile Mi· 
dilli kru\·azörü bugün limanun12a 
muvasalat e<liyoıfar ... 

Elyevm şanlı sancağımızı taşı

makta bulunan Yeni gemilerimiz ge
ce Büyükkada cıvarına vasıl olmuj
lar, Bahriye Nazn ı Cemal paşa dü 

istikbl fr)n sece ad~ya aziırct ey
lemişlerdir. Yavuz \'e Midillinin za-
bitan ile bir kısım mürettebatı du 
sefineleri adalarda beklemişlerdir. 

Bu sabah bunların Alman efrat ve 
mürettebatı ile tebdilleri icra kıl~
nacak, sonra adalardan hareket e

dilerek öğleden evvel 10 la 11 ara
sında limanımıza muvasalat oluna· 
eakt1r. 

Kumandanlık meselesini şöyle 

kararlaştırılmış ve gazetelerle de i
lan olunmuştu: 

Donanmayı Humayun kumandan 
lığına Bahriye Nazareti birinci er
kinıharbiye reisi Arif, komodorlu-

ğuna da Mu~er beyler tayin olun
muştur. Diyerek bu zatleri senadan 
.onrfa (Yavuz ve Midilli ile ahiren 

kesbikuvet eden sevgili donanma
mızın böyle muktedir eJJerde bulun-

~ dukça vezaifini tamamen ifa ilP. 

ıiınıetin yüzünii güldüreceğine şüp
he yoktur.) 

Almanlar bu emre itiraz ediyor
l~ı· ' 'e Tuzla önünde yatan umum 

donanma ktrnıa.ndanhğına Amirla 
Suzan ikinci kumandanlığma da A-

rif bey tayin olunuyor. Fakat i~ bu
nunla da bitmiyor Yavmda (I'ürk 

bayrağı bulunmasına rağme:ı;ı Al
man amiral bayrağı. da indirilmiyor. 

Yazan : General 
Kazım Karabekir 
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Bu sırada Rcşitpaşa vap.ul'u da Lon- ı 
dralhı.n t c:;tanbula gelıyor. Cemal 
paşaya Reşadiye suvarisi Vasıf 

beyi Bahriye crkfınıharbiye ı·eisi ta-r 
yin ediyor. Sultan Osman dritnavu-
tu suvarisi Rauf bey açıkta kalıyor 

Gelen zabitlerin münasip yerlere ta
yiı1i için Arif beyle görüsmesini 
Cemal paışa Rauf beye emı·ediyor 
Rauf beY donanmaya geldiği zaman 
Alman amiral bayrağını görünce 

gidip Cemal pa§aya şikayet ediyor. 
Cemal paşa da şöyle ce\'ab veriyor: 

- Ne yapalım herifler ntı gemi

den çıkıyor, ne de amiral bayrağını 
değiştiriyor. Gemiler ismen bizim! 

Rauf bey de şu cev::ı bı veriyor: 
- Beni torpido filosu kumanda

nı yapuı bir gün geminin etrafıı.J 

sar:ır zorla tayfayı c:ıkarınz. 
Rauf bey bunu ayni günde ha 

na da anlattı ve bu gemiler Alman· 
lar elinde kaldık<:a istedikleri ~a-

man bizi harbe sürüklerler dedi. 
Ertesi günü ne gariptir ki tor· 

pido filosuna bir Alınan kuman· 
dan tayin olundu. Rauf beyi <le En
ver paşa çağırarak diyor: 

- . Efg an Emirine padifahımııın 
mektub ve hediyelerini bizzat gö-
tüımcği şeref bılirim. Fakat vazifem 
müsait değil bu işi sen Yap! 

Hediye ve mektubu veriyor ve 
yanına şubei mahsusa müdürü Fev

' zi bc;yi de, İran ate~emiliteri olarak, 
kitib Rauf bey~ birkaç maiyetile 

Bağdada yola çıkarı~·or. 

Cemal p~a biday!:tte Alman a
nıiralma. ve Alnıa.n mürettebatına 

al~yhtar göri.inilrken birdenbire 
fikrinde deği§ilclik husule gelmesi 

. 
q 

1 
1 
1 

Kaflraa ceplıeeinde ltlpelderile kett•f kızakçı müfreıcmiz 

ve torpito filosuna: bile bir Alman 
kumandan tayin etmesi, Almanlar

la birlikte harbe girmek üzere bu

günlerde bir karar verilmiş olduğu

nu gösteriyordu. Boğazların müda

faası için lazımgelen kara kuvvetleri 

hakkında da kısaca mallımat ver-
dikten sonra artık harbe girişimiz 
meselesinde bu kararları da görece-
ğiz. 

Kara kuvetleri: Hazarda reisi-

sani.Bronzartin yaptığı ve Harbiye 
Nazırı ve erkanıharbiye reisi Enver 

imzasile ve kenru eleyazısıyle (fikre 
tamamile iştirak eder ve icrasmı 

' 
emreylerim.) Diyerek tasdik ettiği 

proje ile bugünkü vaziYetimizde bo

ğazların ve hudutlarımızın itilaf 

devletlerine karşı müdafaası mese

lesi birbiı'ini tutmuyordu. 

Hazarda pek mahrem tutularak 
bize dahi bildirilmemiş olan bu pro
jenin esası Osmanlı devletine karşı, 
Balkan devletleri ve Rusyanın bir
likte harbe kalktıkları faraziyesine 
göre idi. Hakim olan mütalea da şu 
idi: Meydan muharebesini kazan

mağa yahut hiç olmazsa kaybet

meğe ceht içiJl tekmil kuvvetler ne
tice alınacak mahalde birleşmelidir. 
Bunun için bütün Osmanlı orduları 
:tstanbul ve cıvarında toplanacak 
ve diğer hudutlar terk olunacaktı. 
Yani Irak, Filistin, Suriye, Kafkab 
cephelerinde yalnız hudut bölükleri 
kalacaktı. Bronzartin fikrince eğer 
biz Balkan harbinde bu tarzda hR· 

reket edip Yanya, tşkodra, Edirne 
gibi kalelerden de vazgeçerek bü

tün kuvvetleri Çatalcae hattında 

topladıktan sonra ahvale göre ka
deme kad~me ilerleseydik meydan 

muharebesini kazandıktan sonra 
kaybolan }erleri geri almak güç 
olmazdı. 

Cihanharbi vaziyetinde Sırbiya 
harbe girişmiş olduğu gibi Bulgar
ların birlikte hareketi AJmanJarca 
muhakkak \Te Romanyanınki de 

muhtemel görüldüğünden bütün or

dularımız Trakyada toplanacaklar 

ve ıtimale yürüYüşe hazır bir hlllde 
bulunacaklardı. 

Tecemmü planları hakkındaki 

tafsilat harekata ait olduğunda ü
çüncü kitabta göreceğiz; Burada 
kısaca söyliyeceğim şeyler; o za
mw bu hususlarla olan münasebe-

timden ve tesirlerimden ibuet ola.
caktır. 

.(Dev• mnar) ı 

Sayın istanbul mebusu General 
KQ.zım Karabekirle Yedigün mec
muası namına konuşan muharrir 
Hikmet MtiPiirün ilk yazısını geçen 
hafta ne§retmijtik. Bugün de bu 
mülakatın ikinci kısmını koyuyo
ruz. 

Bu yazı, Sayın Generalin bUyUk 
tarihi kıymeti hai2 harp lıabralari· 
le dolu müzesile sanat ve terbiye 
bakkmdaki fikirlerini anlatmakta4 

dır. 
' "' •• 

- Bütün hatıralarınıza kıymet 
verdiğinizi görüyorum. Siz her şey .. 
den evvel bir askersiniz, muharebe· 
ler idare etmiş, muzaffer olmuş bir 
kumandansınız. Doğrudan doğruya 

harp meydanlarından getirdiğiniz 

hatıraları da saklamış olacaksınız. 

Onları da görebilir miyim? 
- Hay hay.. Yukarı çıkalım, 

size müzemi göstereyim. Kizım Karabekir, evının üst katındaki müzesinin baıka bir 
General Kılzım Karabekir beni kö~csinde hatıralırını anlatıyor 

c;alışma odasından alarak, evinin en -----------------,, 
üst katındaki büyük tarihi müze
sine götürdü. Ve o müzeye giderken 
bütün mazinin gözünde canlanmış 

olduğunu hissediyordum. üzerinde 
sivil elbise bulunmasına rağmen, 

hüviyetine giyinmiş olduğu ebedi 
asker üniforması ruhunda parılda
yor; kılıcının şıngırtıları kulağına 

akı>ediyor gibiydi. Geniş omuzlarlJl 
çizdiği h~ybetu gilüetinin ardında, 

müzeye girerken, ben ele, bombar
dımanları dinmiş, barut kokular-ı 

heniiz f'ilinmiş, sessiz ve tarihi bir 
harp meydanınıı uzanıyormuş ka
dar heyecan ve hayal h~inde kendi· 
mi kaybetmiştim. 

General Kanıbekir, sol taraft:\ 
duval'ın yüksek bir yerine ası~mış 
olan, kara kalemle yapılmış ke.!ldi 
portresini göstererek şôyJe dedı : 

~ Biz, şarkta harbettik. Fakat 
medeni bir harp yaptık. Bunu ora
da bulunan Amerikalılar da mü.ş:l
hede etti. Ermeni çocuklarına ohm 
şefkatimi gördüler. Bu tabloyu, Er
meni c:ocukları yap~rnk bana hedi
ye etmislcrdir. 

Resme dikkatle baktım. Altınd'.l 
şöyle yazıyordu. 

Y t>timJer babası Kizıın Ka ral~kir 
Hı.ızretleri, 

Trabzon Enneni yetimk>ri 
tarafından, 9 Eyliil 838 

Okuyucularıma. burada, Gen<?-rnl 
l{arabekirin ilerde y.azacağı (Erme
niler) isimli kitap ve diğer eserle
rine dair neşrettiği bir risaledP.n, 
mevzula alakası dolayı ııile bir kaç 
satır almayı yerinde buluyorum. O 
risal~nin bir yaprağ·ında diyor ki: 

(Ti.irk ordusunun htiyök zaı>tı 

ra1Jfa maJil< olduğunu, katliam ya
ınlmadığmı , .e Ernıeni t:ocnklaruııı 
gösff'rdiıl;imiz Ffkati cihana llln 
e-dPn Kar~taki Amerika fıeyf'tinin 

emrind~ r.ooo fa.kir ,·e~ a khnse'\iz 
Ermeni çocuk ,·ardı. OUmröde tle 
a:yni \'ıuiyeti mulıa.f aııa ettirdik. Bn 
Ermeni QOcukla.rı ,ınldl birer deli
kanlı oldular . Haldamadaki Törk 
iefkatini uuutm&nui olduklarmı iı.. 
mit ederiqı. Bumı, oradaki EnnHi 

·-- . .ı+· '*• 

Yaza n : 

Hikmet MünUr 
JıaJkı lla ~·akırufan hilir. t:rm<'ni ye- \ 
timlerinin hana (Yetimler ba.ba.<.ıı) 1 

hitahile lıedi~·e f'ttiklcri kara halem 
resmimi samimi hir hatıra olarn~ 

hususi müzemde saldı~orunı.) 

Sayın General kur~unla deliı •. 
mi* biı' t orpil pıtrç u~ııı ı eli ne ala
rak: 

- Buna askerler, (KarakeJi) 
tabir ederler, dedi. Çanakkale yadi
garıdır. Nasıl olup ta böyle delik J 

deşik hale geldiğini soracakı-ımz . 

Anlatayım: Dü~man bu torpillerltı 
yakın hatlardan döğüyor•<lu. Bizim 
mukabil silahımız yoktu. O zaru· 
retle bu torpilleri havada kurşunh 
patlatmağa muvaffak olmuştum. 
Tıpkı tayyareye ateş eder giLi maıı
ga ile bu torpillere ateş ettiriyor
dum. Gördüğünüz delikl<'r, kahra
man Mehmetçiklerin ha rikuliı.dc c~
saret ve nişancılığmm unutulmn 
eserlc-ridir. I 

- Ya bu kurştuı ve mermi par
çaları?. 

- Bu kurşun ve mermi parça
ları da girdiğim btitün harplerde 
hayatımı tehlikeye koyan şeyler
dir. Kısmen toplayıp getirdim. 

- Şu kılıçlar? 

- Yine iştirak ettiğim muhare-
belerde iğtinam edilmişth·. 

Müzenin bir köşesinde avcı çan
tası, eğer tak1mı, bastonlar, ınatrt, 
dürbinler ve bayı·aklar görünüyor· , 
du. General Karabekir: 

- Onlar da, muhtelif seferlerin 
hatıralarıdır, diye anlattı. Kara~
gah bayraklarını, dağlıtrc1a ge2di
ğim bastonlar, ve kullandığım dür
binler... Dürbinlerden biri Mareşal 
Goll:'undur. Vefatından sonra aile
liti bana lıediye etmiştir. Diğerleri 
Ruslardan iğtinam ettiğim dürbin
J,rdir. Cephede kullanıYordum. Şu 
gördüğünüz taraeiut dilrbini il~ 
şıimdi ~zel havalarda balkona ~·-

İltaabuJ Mebusu General Karabekir, möıuilldeki harp 
ha bralarını ılsteriyor 

karak denizi seyrederim. Bazan 
ta.yyaıelerimize bakanın, Ve ya?.i 
geceleri çocuklarıma denizi, ay1, 
yıldızları Rcyrettiririm. 

- Şurada para~üt gibi bir f:CY, 
görüyorum? 

- E\·et. Gece fişeklerinin balon 
!arıdır. Bunfar h avada dü.5meden 
durur ve projektör gibi t enviri uza
tır. Fransızlardan alınmıştır. Ça
nakkale yadigarı .. 
G eııer.d Karabck irin Şark cephe. 

sincle işgal ettiği kumandanlık dai
resinin kapısındaki <Kumandanlık) 
(Girilcmı>z) ve yaverler odasının 
kapısmdaki (Ya,·cıler) leYba~ı bi!~ 

bu rıhla .. 
Sonra bir diğeı kö~eye geçiyo

ı tız, burada da Şarkta yetiştirdi~i 
çocukhıı ın sanat ''e askerlik terbi· 
yelerirıin bir·er nümunesi sayılabi

lecek hatıralar görülüyor. Mesela 
ortEHnda bir kaç: kurşun deliği 
bulunan, at resmi merbut bir kahve 
tepsisi... 

- üzerini okuyunuz, dedi. 
Tepı:;iııin bir kenarına sıkıştırıl· 

mış olan kartın il:;tünde ~öyle ya
zıyor : 

( l 00 met~ nıMBfrden attığııw 
iki kurı,umla.ıı iki~inin i'-'Jabetlle \'ur
duğum bu bibloyu, ~nim gibi kö
rük, on üç ;\·asmcfa hlr talebeni• 
mm a ffa.kl,J etJ orarak hediye ede· 
rJm. 

Şark cephe"i şehit l a\'nıJa. 
rından M. Ştikrii 

26 E~·tti 888) 
Müzede bır sandalye de bulunu

yordu. 
- Bunun hatırasırıı anlatır mı 

sınız? dedim. 
General, hayli uzak bir maziye 

uzandığını sezdiren bir derinlikle· 
- ittihat ve ff erakki Cemiyeti

nin Mnnastırdaki ilk teşkilatı il~ 
uğraştığım zamanların hatırasıdır 
dedi. Daima bu sandalye U.zerinde 
ça1ışırdım. ~lirken beraberimd• 
getirdim. 

Şarktaki yetimlerin vUcude ge
_tirdiği diğer eserler.. Oyma oyun
caklara, çatal bır;ağa, köçök ayak 
sandallarma varıncıya kadar he
men hepsinden birer nUrxıune getir· 
nıi§: birer hatıra olarak eaklıyo•·. 
Ve bir çok ta.rint kitap.. General : 

- Bu neviden kitaplarım daha 
çoktu; dedi. Fakat büyük bir yan
gın geçirmiştik. Me$hur ~yrel{ 
yangını... O \-akit yandı. 

Kuım Karabektrin, içiçe büyük 
bit' maziyi andıran milJ.esinden çı
karken her şeyi gördüm ve 11t2e her 
§eyi anlattım diyemem. Onlardan 
bir çoğunu -daha. eV\·elcf. söy'~'.liği 
gibi- diğer kıymetli mılH hatıralar
la birlikte umumi mi1zeyt verdiği 
zaman sizler de teferrUatile göre
ceksiniz . 

-. . . . . . . . 
Pırıl pırıl yanan madeni bir kuş 

kafesinin yanından geçiyorduk. 1-
çeriainde bıcır bıcır konUtan btr ka
narye ... General Karab@kir: 

( klMt ., llOİ .. ,. . .... ) 
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M. ŞEREF OKTÜRK 

ge 
Hergün öğleye doğru büı o~una ı 

len Nuri bey, birkııç sı.:ı.at çıılış

ak!a mühim işlerini bitirirdi. i
nci uereceden olan işlerini kiti· 
ne havale ederek geriye kalan 
ş zamanlilrmı Bey~luntl!\ eğlen

m 
ki 
bi 

· bo 
c elere ayınrdı. 
N 
o 
k 
c 

uri bey, Mülkiyenin ilk senesini 
kurken hiç beklenilmiyen felaketle 
arJllaştı. önce babasını, sonra am· 
asını kaybederek mektebten aynle

t 
k 

mıy& mecbur olmuştu. Bir birinin 
a.k:ibeden bu ölüm vakaları üzerine 
endis.ine bir hayli miras kakb. 

b 
ı 
\' 

ı 

\' . 
I' 

Akıllı, zeki bir genç olan Nuri, ba
a.sının yerini doldurdu. Çü.nk:iı iş
eri eline alarak eski ahenge fuıl11 
ermeden ilerletmiye başladı. Av
upa. ile ticarete daha ziyade kuvvet 
erdi, Anadolunun muhtelif yerle
ınde şubeler a<;tı. Bütün bu işlerle 

d 
k 

k 
n 

pek yakından alakadar olarak gün
en gUne yükseldi. Yazıhanesini Sir
eciye nak1Ptti. Şişlide bir apartı

man aldı. Yazlan, Çamlıcadaki köş
ünde, kışlan da $.Lc;lideki apartı
rn. ~mda geçiriyordu. 

ol 
r 
h 
d 

Akıllı olduğu kadar da hovarda 
an Nuri bey, eline geçen ı>arnla
ın bir kısmını Beyoğlundaki sefa.
at yuvalal'ında, kumar mas.alarm· 
a bırakıyordu. Fakat, iradesine 

r 
k 

kısmen hakim olduğu için diğerle-ı 
inin düşttiğü feci vaziyetlere, kor
unç akibctlere düşmiyordu. 

Bir gün işlerinin <;ok oluşu, mu
t adı olan saab geciktirmisti. O gün 
Anadoluya siparişleı·i yollamış, bir
çok mektublara cevab vermiş, güm
rlikteki mallarını çıkararak piyM:l
ya slirrn üştü. 

• 

Geç vakit Karaköye doğru yoh 
çıktı. Ba::;ı, günün yorğunluğu ile 
agrımay. ba:;;lamı}ı. Yavaş ~ya\·aş 

yürüyor, zihni, mütemadiyen ~h.~1-
yor, yarınki karışık işleri daha ça
buk bitirmek için çareler arıyordu. 

Ağır adımlarla ilerliyeıı N m·i 
bey, birden durmuştu. 

Omuzuna bir elin hafü hafif 
\ urduğunu hissetti. Başın! o tarafa 
çevirdi. Kartjısındaki görüne*! bir a
dım geriledi. Kısa bir şaskuıhkt:ın 
sonra Refik he) in boynuna sarıldı. 

Bu gece, ne iyi bir tesadüf cıl- 1 IDU§tu. Mektcb sıralarında berabf'r 
hayat geçirdikleri iki samimi arka
daş uzun bir nyrılıktım sonra tekrar 
karşılasmı.şlaı dı. Refik bey, :Mülki
yeyi bitirip lstanbuldan ayrıldıktan 
sonra birilJirleriniıı izlerini kavb t
nfr.ılr<li. A ı:ırlnn • eııcler .l!eçti. An ad o ı 
lnnun muhtelif nahiyelerinde rniichır 
lük yapan nihaypt terfi cdcı·ek te
melli İsanoula geln Refik b"~·. en 
ev<ligi aı·kadaşııın tekrn r k:ı nı,.., -

mıı.-ıtu. 

Nuri. bu geceyi fü>fik beyin e-

Yemek pek neşeli geçmişti. Nu
ti, şakacı, şen bit• gene: olduğu içi.1 
derhal etraftakilerin ~e• gisini kıt
zanmıştı. Refi~, ihtiyar annest, 
gene karısı, küçül( iki yanu~u bu 
yelli misafire ne çabuk ısınmış1ardı. 
Hepsi bu gencin kendilerinclen ayrtl 
mamasını istiyorlardı. 

ılkbahar, yazı müjdeliyordu. Ha-
ı 

valar düzelmiş, ağaçlar çiçek aç
mak. üzere .. Sema ı;arlak, ay ışı~ı 1 

albnda bir gece .. A<ıık pencerenrn 
kanatlan arasından geçen rüzgar 
tül perdeyi hafif hafif dalgalandı

rıyordu. A>l&dakilerin nazarları 

Os.küdar, Çamlıca sıı-larma dalmıı;ı 
tabiabn güT.elliklerini seyrediyorlaı·
dı. Bil.tün çehreler neşeli olduğu hRl 
de, adada derin bir sessizlik hakim 
olmuştu. 

Refik, Nuri .beye bu seneyi 
Çamlıcada geQmıek niyetinde ol
duğunu söyliyerek adalardakileri 
daldıklan taUı rüzgi.rdan uyandır· 

mıştı. Bu k~a. herkesten ziyade 
Nuri aevindi. F..ski arkadaşı Refık 
be.ye, ç,,mlıcadaki köşkünün bir 
kısmım ayıracak ve birlikte gii7.;el 
saatler yaşıyacaklardı. 

Bu karar, Refiğin önce hoşuna 
gitiği halde sonradan işine gelmi
yordu. Cayacaktı. Nurinin, hovar
dalığuu, ahlikını biliyor, kansınıu 
güzelliği, kendisini düsi\ndürüyor
du. 

Çambcaya taşınalı yirmi gün 
olmu~'tu. Her sabah, Nuri ile Re
fik köşkten beraber çıkıyorlar, ak
~amlan d!. ayni şekilde dönüyorla~
dı. Nuri, aı'lık mektebdeki eski ha.-

yutma kavuşmuş. yine Refik beyia 

tesirlerine kapılarak kumardan, 
sefabett.:n kurtulmuştu. Y2ı:.1e1P.:co 

EOnra birlikte oturuyorlar, PyJenc~
ler, oyunlar tertip etmek suretile 
sen saatler g~iriyorlardı. Havala-
rın müsait olduğu 
ı .unlarınıı bahçede 
lnrdı. 

geceler, prog
cteva m ediyor-

Bu toplantılara, bazan komşu. 

lan.lan <la iştirak edenler oluyor 
'e dn..ima mrkt.a.rları artıyordu. Bun 
h.ır anısmd Kamil beyl0 r, heme'l 

h~r akşam gP.lenlerdenrli. 

Binb-.ı.. ı tekaüdii füimH bey. he·-

kese kentlisini sayclır ır, herkehin 
~·c, gısıı·ı kazarıır l">ıı ihtiyardı. iJıt.ı

\Jr o1ın, 3ına rağmen dinç ve ~.h 

büzuii. Karısı, ka~·nanası, gcnı; kızı 
l.luli\n ·ıik .. ini te.,J.cil .. ·ıiycı ,Ju. 

Toplaııtılar, hnvaların açık ve 
iyi olduğu geceler kendi bahı_>esinde 

olurdu. Bıılıc;e,\ c, cic.eı.l'f' mı>ı·aklı o

lan Kanıil bey, yeni yeni çi· ek tip
leri yeti$.ti.rir, misafirlerine onlar 

Yeni Tatbika Başlanan Pazar. 
Tatilinin Nisbetsizliği Hemen 

Değiştirilmelidir. 

Dada.r, (Husu ·i) - Ku:>t~momı 1 
\'il~yeli mlilhakatından olan ka7.a
nıız merkezin 34 kilometre g:<rl>incie 
dü7. bir ova içerbinde kunılımı:-;ı. ÜC: 

yüz elli hane bin yedi rüz nüfuslu 
küçük fakat şirin bir ka..'labadır. 

Kastamonu - Cidde yolu hura -
dan geçet'. Civarında şirin çam ve 
köknat orınanlan ) Ok!-ıelmi~t.ir. 
Tiftik, kereste, 3ahlep, ceviz, elma 
çıkarılır. İskelesi İneboludur. 

rafmdaıı c;ıkan!Putk ihtimalı km> -
vetlidir. Ru höyük etrafında müte
addit hövükler vardır. Buralarda 

yapılacak hafriyattan birçok kı)·
metıi P..~erin çıkması muhtemeldir. 

Bu h:ıvali bir asan atik:\ heye
tinin tetkikatına muht&.1;1 ır. 

PAZAR TATİLİ 
Belediye tarafından btı haftadan 

itibaren pazar tatili kanunu tatbi
kına ba~lanmıştır. Sigara bayiliği 

ve ayni zamanda bakkaliye vesaire 
~tan dükkanlara pazar l'llh~atı ve

ı·ilmemiştir. Su'f tütün satan bayi 
olmadığı için belediye inhi~arlara. 

bakkaliye vesaire binbir çeşit gatan 
dükkanlara ~igara bayiliği verilme
mesi için teşebbü~ıı.tta l>ulunımu~ -
tur. 

IııelJOlıt beldeiye:;i h<ı7.1 hırdavat 
ve bakkaliye ticaı-ethanelerinin ı>i -
a-ara bayii tczkete:-4İ olduğu için rııh~ 

sat vermi~tiı'. Pa;.:aı• tatili kanunu-! 
na aykırı olan bu vaziyetten İ!-ltifa- · 

de eden bu kabil mağazalar her tur 
lu emtia ve malzeme satıuaktadu·. 
H11.lk w esnaf arasında bi.iyük drdi-

Yeni belediye intihab~tın<la. \'ei~ 
seçilen Şükrü halk larafrncfan !ievil
mistir. Belediye bütçesinin pek dar 
ol~a."1 ta w.vvurlarından bazılat·ını 
yapını.ya mani olınakt8.dır. En bü -
:vük deı1:lerinden biri de elektıiktir. 
Bu sene başı muk~velesi biten, hu
susi biı' şirket nıah olan elektl'ik fab 
rikası tatili faaliyet etmiştir. Altı 

seııedenberi elektriğin nurlu ziya
sına alı~km olan Dadaylılar ıçin Lu 
vaziyet büyük mahrumiyeltiı·. Be
Iedivenin dar olaıı \'aziyeLi bu fabri
ka~ almağa müsait değildir. E~ııt -
.sen fubriku hb .. 'ieda rlıı rı a rasın<le u
zun mllddettenbel'i devanı eden mu
hakeme henüz bitmemiştir. ~etice 
beklenmektedir. BeleJ iyen in ilk işi ı 

~ kodu tevlit <'den l>U vaziyetin men-elektriği halletmek ikinci, ~hit· pla-
d .. ı olunrnltsmı Ye bu suretle ayrı gaynile şehl'in ve çcm,nnın knldmm .o-

1 ':enm~i. uçüııcü. :;1ehre ~u getir· ı nmn kaldırılmasını herke." alaka -

mek. 1 dar makamlardan ehemmiyetle bek-
Gayeleri mühim olan Daday be-j Jemekierli r. 

ledire~i Ka~tamonunun ~ayirı valisi 1 
Avni Doğ«.nın himayelerini hP.k!~ -1~....,._,..,__ _________ ..._ __ Salahattin ÇELEBİ 

mekledir. l ~ 
Kö,.vlüsü fakir olan bu h,ılgen~n 1 ~ TİYATROLAR ~ 

kalkınma için yegant:ı ümidi: Reisi 1 ~ w • ~ 
cumhurumuz azi7: İ::.mel.tnönü .. niiııl •ıwrr.;~~N. Tt·Y~;~OSUl'JDA 
Dadavt sereflendırmelerımll' cıvat· 

made~lerln işletilmesi hakkındaki BU AKŞAM 
dileklerindcdir. İamail Dümhüllü Cemal Sahir 

TAitİHİ E~ERLr·~R birlikte 

D<tda,·m etr~fın<la tarihi e"'er
ler de mevcuttur. Bilhassu göze çar
pan höyük taoil' edilen ~'ığma tepe
ler pek roktur. 

Bir ~ıv C\'\•el Dadnya on dakika 
• 1 

mc::.afed~ ( Honsa) nahiyesindeki 

Ürkmezinnişanhsı 
komedi 3 perde 

Düd - \'ar,\'Ple - Şuııto 

* Tepeba:;;ı Dram kı:smı 

l 9/1/939 Perşem' e 
günii akşamı saat 20,:lO da 

Ha~·dutlar ;) pE"nl~ 

* İııtklal caddesinde Komedi 
kısmında 

19/1/939 Perşembe 
Güııii ak~amı saat 20,:rn da 
O~lumuz lrnınedi 3 ı~ı·de 

• HALK Ol'lı:RETi 

19. K.ANUNUSA.Nl - 1939 

Tefrika No. 9 Yazan: BEDIT ESEN 

Daha dün 3500 liraya kapattığı} 
mücevhel'ata o glln beş bin beşyüz 
lira ''envorlardı. Biı gün içinde bun
dan karİı alış venş olur mıydı? Hem 
bu adam bukadııt şeyjn hepsinin 
evvelce salılılığı rıyaı ı nereden bili- ı 

yordu? Sakm bu adam onun kocası 
olmasırı? öyle ya, cfünyada olmadıl' 
ne vaı ki .. 

Zaten Jün kadıncağızın okadaı 
perişan bir hali vardı ki... 

lçinde bir hayret duydu. Her va
kit mesut bir çehl'e ile gelen giizel 
zarif müşteriı-:i bir feiakete uğram..ş 
olacaktı. Nişan yüzüğünden başka 

nesi var neı.ıi yoksa satmıştı. 
Agop efendi i~\n i<;in sarsıldı. 

Yazık kırk yılık müştel'isine fena 
bir oyun oynamıştı. Birden yine ta
maki.rhk damrlan kabardı, hafif-il 
çe omuzunu silkerek içinden: I 

- Zorla elinden almadım ya, 
kendi rıza.sile verdi. Pazarlık .b~~e j 
etnı.edi. Her zaman okadar çe.kı~ıı·· ı 
dik ki, ona göre fiyat vermtştim . 
Hemen rraı oldu. Kendim arttım· 
cak değildim y&! ... 

Diye Höylenirken müşteriye: 
- Kiipelere iki bin iki yi.lz çok 

az veıiyorsuuuz. Be~yüz lira birdeıı 
kırıyorsunuz dedi. 

Nebil ran sıkınltsı ile yel'indt"n 
kalkı\rak : 1 

- ~öyledim. Vaktim yok, razı 1 
iseniz bir çek vereyim, yahut muha- 1

1 faza edin yarım saıtta kadat· getire· 
yim, Ü!\ti.itnde fazla para yok. dedi. 
Kuyumcu onu kn~ırmaktan korka· 
rak gizliyemc<li~i bir telaşla doğrul
du: 

_ Amaıı efendim rica ederim 1 
Bukad:ır alış verişte okadar fark 
olur. bu:vurun, cınlaı,ırız. 1 

- Anlıısması bu iste. elmaslarını 
bu <füşiik zamanında hep~inin alın
dığı fiyati bildiğim bu şeylere faz. 
la Yereınem. Bunlaı· benim karımın
dır. Anladınız mı'? Siı.e adresi bı
raktı mı? Onu anyorum ve ona · -
it şeylel'i loplıyorum .. 

Utanmayı, ayıpl,unayı bir yan:ı 
bırakanı.k içini yakan seyi nihayet 
açığa vurmuştu. 

- Adrı:::;ini i ·Uyorum ... diye tek
ml· t•diyı.rdu. ruyumcu iki ellerini 
açarak: 

- Hi.t. yab.ııwılardan aclres ah-

nh aranızda bil' şey mi geçti? Ha
lalarının evinde yoklar mı'? Diye sor 
du: 

Nebil beynine bir ~opa yemiş 
gibi sandalyeye yıkıldı. cevab ver
medi. Agob efendi bu gizli faciaya 
için için yanarak faturayı hazırla· 

ınağa koyuldu. 

Dün gelen genç kRdmın ve şimdi 
karşısında yıkılıp kalan, karısınıı. 
peşinden koşan bu genç yakışıklı 
kocanın periŞan halleri gösteriyordu 
ki ikisi de birbirlerini ::;eviyorlar. 
Ya bu gençleri ayıran §ey ne idi? 
Senelerce bu hı-anlık dükkanda 

para işlerile paslanan kafası içinden 

cıkanuyacağı bu muamma üzerinde 
yoruluyoı·, rakamları yanhş yva
rak başka kağıt almağ·a mecbur f'· 

diyordu. 

Bütün ümitleri km.lan Nebil, 
gayel zayıf bir ihtimalle bir defa d~ 
otellerde ararsa beleki bir iz bula

bileceğini dü~-ündü. O gün ve erb.· 
f>i gün, aka.şama kadar doJaşmoclt· 

ğı oel kalmadı. Hiçbirinden bir iz 
bulmak mümkün olmadı. Bekarlı

ğında hıtanbula geldikçe hazan in
diği bir otel vardı ki adeta afü 

pansyonu gibi bir sey, temiz ve na
mu.<ilu bir yerdi. Tepe başında 

köhne, gi;sterişsiz yüzile insana em-

niyetsizlik verir fakat daima temiz 
ve iyi insanlar gelir gider. Vaktile 

bir gün. önünden geçerken Medid~ 
buravi ınedhetmi~ olduğunu hatırla 
dı ve. oraya koştu. İki cocuğu ve da
dıı:ıile bir genç hanımın oraya gelip 
gelmediğini sordu. Otel katibi bu 
eski tanıdık müşteriye güler gür. 
göstererek. karşılamıştı. 

Sorduğu suale hiç aa~üıımedcn 
ce,·ab verdi: 

-· Ev\·elki gün, sabahleyin saat 

onla onbir arnsında böyle bir gen~ 
hanını bir dadı, büyücek bir erkek 

çocuk ve küçük kız GOeukla geld;. 

ler. Yedi numarayı verdik. Hanım 

az sonra çıktı. Kederli canı r.ııkıl

mış gibiydi. l>önc.lüğündc yüzü gülü
yordu. 

Gece kalmadan hesabı kesıp 

gittiler. l>ort la:ıc h:ı\ ulları vardı. 
- Aclı•e..:i'! .. Adı·ı:s bır~ıkmadı

laı· mı? 

nz ef•_nılim. Hanım efendi bukadarı 
st•nf'lik mii:'jterinuz sonra hemen bü- tı: 

Otelci miiphe..rn bir h;arct yap-

Uin hu mücı?\,.hcnı lı buntdı:ııı bizzat 
almıştı. Hic Hizum görmedik .. Vah 

- Hayır .. 

(Devamı var) 

'inde geçiı·ecl'kti. İki~i de neseli i
diler. Birbirine inanmıyacak gibi ba
kıyorlar. mekteb sıralarındaki ha
yatları ca.nlandırınıya çalışıyorlar

hakkında izahat verir, nümuneler 

hediye L"deıai. Kızı Şükı-an da ba

bası gihi çiçek ve bahçeye pek me
raklı idi. 

höyükte köylüler tarafından yapıhııı 
kazı neticesinde hiı' ma hıen nıeyda
na çıkarılıyor \'t.ı bir :-.and11ka içe
risincle ya lan ce:scd in başı nclıı n al -
tmdaıı mamôl defne tacıııı ve par
mağında kalın düvülmü~ altın hal -
kah ''e geylan ta!';'ı üzerinde bir ka
dın re.-ıimli yiiziiftli alıyorlar. Bila
hara <ı ralarında rıkan ihtilaf neti
ce.;i .iancl.ırmaya ak~ediyor. \'e bu 
tarihi e.;Prlt>ri harn.11 edenler yak:ı
lamyor. A ltrn taç ,.e ,\·üziik teslim 
::ılın mı .. tır. 

Bu mıntakadcı hlik(ımet tarafın
dan yııpılaıı hafrıyatta l>ir şe,\' çıka
rılamamıı;;tıı·. F.\'\·C'lce kazanleır ta -

Bu ak.,.am 
ÜÇ YH .. DIZ 

Yakında senenin şer opereti 
MODERN KIZLAR 
Yazan: M. Yesari 

1 Baş, Diş, Nezle, Grip, Ronıatizm1,. 
dı. 

-- Bu işi bana bıraksanız ne o
lur. Dedi. 

Bu esnada Den, cakctin cepleri
ni boşallıYor<lu. Bir pipo. bir tütün 
tabakası, birkac tane mektup yata
ğa bile cesaret edemiyor fakat ya
ğın üzerine serpildi. Fakat müce,·
herattan erer yoktu. Gene kız mek· 
tupları kaplı, okudu Ye Den den C"'

keti şiddetli bir kuYetle alarak boş 
cepleri aradı. Sonra Reandona doğ
ru aWarak, hiddetten tağ)ir etnıi!} 
bır sesle: 

- Onları ne yaptınız? Diye sor
du. 

Rear don ba§ını Narn:ıiyc doğru 
çevirdi ve sordu: 

- Ruhum neden bahsediyorı-;u
nuz? Genç kız <.-evab vernıeğe vakit 
bırakmadan Den ilerledi. Sil:ihmı 
haydudun göğı:;üne dayıyarak sü-
ı aile üzerini aradı. Elde ettiği şeyler 
bir deste bankouot, biraz ufaklık, 
bir siğara tabakası ve bir de on 
onbeş tane kadar anahtardı. 
Nansiııin gözleri ııimdi ate. ler sacı
yordu. 

-Demek bana yalan söyliyorsu
nuz diye bağırdı. Onlan bana iade 

(Devamı var) 

ye hiçbir zaman niyetiniz yokttı. 
Reartlou tekrar müstehzi gülü~ü- · 

nü takınmıştı: 

- Onlann bulundukları yerde 
emniYetle olduklarına kaniim. Fa
kat güz ım, üziilmeyin. Bu işler si
ze fena tesir etse bile onlara mahke
med~n sonra naiJn olw·sunuz. 

Yeniden gülmeğe başladı: 
- Şimdi bu genç zatı tevkifi-

min ortaya çıkaracağı biçimsiz va
ziyeti anlattınız mı? 

Ve Der.e dönerek kabaca: 

- Artık ceketimi giymeme mü
saade \'ar mı? Dedi. Bu sözleri söy
lerken, bir, iki, üç silah sesi gece
nin sessizliğini yırttı. Bu silah ses
leri denizden geliyordu. 

xxxr · 
Den, bu seslerin· bir mitralyö

zün mutarrit güriiltiisü olduğmı.u 
tanımıştı. Şimdi gece tekrar eski 
~e,.~izliğe dalmıştı.Ve bu sessizlik i
çinde gittikçe azalan bir motör gü
rültüsü de i~dildi. Bu hadiseler Dc

ni n dikkatini bir saniye mliddetJe 
çelmş•i. Reardon bundan di!rlıal 
istifade ile balkona çıkb. Ayni za-

KATIL ARANIVOR 
KİM ÖLDÜRDÜ 
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manda Den kımıldamadan silahını 
kaldırarak kendisine atış sahaların
da öğretildiği veçhile soğuk kaıılı
lığile nişan aldı. Silahını kapan hay 

ciudun bacaklarına çevirmişti. Fa

kat ates etmesine meydan kalmadan 

Nansi. silahla Reardonun ara.sına a
tılmıı,: 

- Allah rıza::;ı kin att>-'ı etmeyi
niz. bütün ev halkını ayaklandıraca-
ğız \'e zaten .... Diye yalvarıyor ve 
ellerini uğuşturarak bitkin bir sesl.e: 

- Hem bir şey almadı, bırakın 
kaçsın diye ilave ediyordu. 

Den, kızguı bir hareketle gcııç 
kızı itti. Müdahelesiyle ateş etmesı
ııe mani olmuş, Reaı donun kaYbol
masına sebebiyet vermiııti. Fakat 

Nansi Umitsizlikle Dene sanlmış bı
rakmıyordu. 

-Beni dinlemeniz lazım. Onu 
tevkif edince beni mahvedecekslıJiz 
diyordu. Den beyhude yere, kendi
sine sarılan genç \'Ücutlan kurtul
mak istiyordu. Nihayet: 

- Beni dinleyin. Skovland yord 
mensublurındanım, vazifenı icabı 
hiçbir ~eye ehemmiyet vermem de
rneğe mecbur oldu. Gene; kız, şaş
kın bir halde Deni bırakarak, pen
cereye doğru koştu. 

Rnlkonun parmaklıklarıua Rarılnnş 
ipten bir nıerdiven yerde duruyor
du. Rcardonun balkonu ı·ıktıklan 
sonra bunu arkasmdan c;ekip aldıP,ı 
görülüyordu. Den meı·dh·eni yeıc 
uzatıv hı•ıncn indi .. roıırağn ııyağı-

nenalji, lınrı 1c.hk Y• biitna 

• .. lcabıcıda ı-lnde 3 

nı lıu;-;arken uzaklan gelen bir sı
lah sesi gideceği i::;tikametini ken
disine gösterdi. Tabanc.ısını eline 
alarak ~İll'lt'nleni..:n. ·atlaı.lı, tara~taıı 
tarasa ~-,·..;erek plaja iııe:n merdi· 
venlerden yt:.varlandı ı.;ibi koştu. 

Artık bahccniıı plajda nihayet bul

duğu yere yaklaf]mıstı ki karşısııı
da gördüğü maıızara. birden ayak
hırını ga:vri ihtiyari dıırdurclu. Şim-

di önliııuı>, dmenin kenarını hı, bir 
<'li!e yere rlayana1 tık dut mak isll-

yen haı-.ıı e;1ik bir udam kendisini 

topal'luma k istel'k(•n boyuna öksii
l'iiyor. ükr:ürüyorılu. 

Bu adam R~a rdon idi. Yüıu 
bembeyaz k~silmi;;, cür etka r gfü:
leri ~öımıüştü. Den ölmcğe mah
kfını o 1aıı bu adamın basını kaldıı · 
<lı. 'l'enefftis ki.i.çiik öksürüklerle in
kıtaa uğrıyor Ye bu öksürüklerin 

htr birinde clurfakl.ırı ar:ı ·ınılan kır
mızı bir ki)pı.ik sızılıyordu. 

Bulutlnrdan sıyrılan ay, bey Lı 
ı~ıklarilc bu solğun yüzii aymnl:ı-

tıyordu. Dı n tabancasını cebine 

koydl•. 01eıı biı adamın yaııın<l~. 
ilk defa hul•ınmıyordu. Yıwaş bit• 

ağrılırıDuı derlıal kcs~r. 

kat• alıa•hilir. .. • 

hareketle Reardonu kolarmm al"L 

&ına alarak, yakasını ac;tı, gömle

ğin;n dü~melerini çözdü. Gömleği l• 

dE.' etraf kırmızı~ a boyanmış bir d.,. 
lik var 1ı. 

Rcardon feı~iz gözıcdnin ii'l.P• -i 
ne takıldığını hissetti. \•c clöner.:-k 
hayduda haktı. Reaıı:lon titri~ .. ,,, 
bir sesle: 

- Biı isi çalılıkların ... urasmu ı 
~tte~ r>Ui. Siz değilciiniz ya? 1J1..·-
di. 

Deıı b !';:ını >'alladı. Boğazı kilru
clu. H\:ııiiz am:ımiylc katı yürekli 
olmamıştı .. Haydud devam etti 

İlk gafımı .... Yaptım .. insan. 
Tabanc:asırıdan ... asla ayrılmanın. 
lı .. 

Y cııi bir öksüriik gogsünü yırt
tı. Yeni ..... kıt·mızı köpiik duda~ıa 
ı ının arasından aldı. 

- Bu öyJe.... gafölcrden ld .. 
insan ömründe.... bir defa... yapar. 
,.e ... plaja inen merdh·enlerde ayale 

sesleıi i~idildi. Denin kulagınm di· 
binde tanıdığı bir ses, Billin sesi: 

Tı m·or diye çağırdı. 

(Devamı var) 





-
Ağız bütün Mikroplara 

1 

çürüyen diskrin 
difteri, badenıc:ik, kız::ımık, cniloen
za, ve hatta zatürreeye yol agtık
ları, iltihap yapan dis ellerile kök
lerinden ırude humması, apandisit, 
nevraı-;teni, Rıtma \'e romatizma yaı) 
lığı i'emwıı atılaşılm~tıı·. T~miz ağır. 

ve sağl.ım di:;.Ier umumi viicut ~ağ
Jığının en b!l'inci şartı olmuştur. Bi-
ııaenaleyh di~lerini1.i her gün kabil 
olduğu kadar fazlo - 18.akal 3 defn -
(Radyolin l diş macunile fırçalıya
rak sıhhatinizi garanti edebilirsiniz 
ve etmelisiniz. Bu suretle mikrop
ları imha ederek dişlerinizi korumuş 
olursun ur.. 

~ ---~...._ .. ._ .... - ........... t 

DIŞ MACUNU 

1 

'fEN l.S A•A il 

HOLANTSE BANK· 
ÜNI N. V. 

Esham ve t a hvilat ile eşya 

Muhafaza 
Tenzilat 

Ücretlerinde 
yap mıştır. 

Esham ve tahvilat üzerinden. 

Avanslarda faiz nisbet.ini 
indirdiği 

muhafaza 

. . . 
gib i bunlardan 
ücreti de a l maz 

~ı ............................................... . 

ARADA BÜYÜK FARK VAR 
Per tev çocuk pudrası ; ş imdiye k:adar hiçbir benzeri tara

fmdan ta klit edilmemiştir. Bu pudranm, en biiyük meziyeti 
bilhassa çocuk cildleri için haz1rlanmış olmasi ve terkibinde 
tabrit edici hiçbir madde bulunmarnışdır. 

PERTEV ÇOCUK PUDRASINI j 

. 
19 KANUNUSANİ - 19~fj 

6 R I P, N E l L E, K 1 R 1 K LI k 

ve Bütün fstırapları Teskin Eden 

G.RIPIN 
Bilhassa Bunlara Karşı Müessirdir. 

iş başında seyahatte eYde her zaman yanınızda bir ka,e 

bulundurmayı Unutmayınız. 

Bütün tehlikelere karsı sıhhatinizi korur 
Şişman vücudlü yaşlı kimseler de lıculhnmaktadırlar. V ii

cudün iltivalumda ve koltuk alt!arıoın pişiklerine kartı ftun
Türk Hava Kurumu Satınalma Komisyonundan: 

1 
dan ~aha müessir bir pudra henüz keşfedilmemiştir. 

27 nri lertin piyango iJiletleri için 150.000 el -,e 10.000 dm ar plfı- , O d."' d"' (T Jk p d ) l ·ı 

KaJbi bozmaz, mideyi böbrekleri yormaz. İcabında ıünde 3 ka~e 
•hnabilir. İsmine dikkat taklitlerinden sakınınız ve GRf PiN 

yerine başka bir marka verir lerse şiddetle reddediniz. 

'11 Ve 10.001) afi~ yaptırılacak VP. 2011 fl3!) C'llll1a giinii saat ] ~ le miina- nU ıger a I a U ra arJ ) C ı• d 
Jcua ytapılacağrndan i!'!tekli oıanıann ~artna·rıesiııi görmek üzere pi- karıştırmayınız. nhisarlar U. Müdürlüğün en : 
l'ango direktörlüğü muha:.ıcbe-:{inc miir~caatları (~J;\2) İ .. •••••••••••••••••••••••••••• .... ••••••••••••••••••••••••••••• 

Cin"i: Miktan 

Öksürenlere • • KATRAN HAKKI EKREM l stanbul Asliye Dördüncü Hu -
kuk mahkemesinden : 

:Muluımennı 

bedeli 
Uelwl'i Tutarı 7,:) i.ı• . Teillim f~k-silttnf'tıiıı 

nııthalli Şekli Mali 

Kocaeli icra Dairesin den : 
1zmitl • evkaf mLidül'lliğüne horçlu Et·cııkiiyüııdc ııcıli ... ıne111urn 

'iken elye\ rn İ%ınitin :\Ia~ııki~·e köyiiııılcıı Ya:;:al''ıtı işbu hol'cuııdaıı ü

tiirü ipotekli bulunan İznıitin ~l<1:;;11kiye köy~indt• dl!mir yol altı me\·
kiiııde ';\Hl'kan : mukacldema Ua ... aıı be.'· eh C\'lll Ali ~:a\ u~. ~imalrn 
lıatak, g-cıl'beıı: sahilıi ~cııt>t ınl'.\'V<' 1nclı<·e ... i, ceııııbcıı denıir.nıJu ile mah 
dut olup ':'inı:ılılcki ; ataktan ccııuhtaki <ll•nıiı· ~oluna ı~arlar yüz elli 
h::ıt,·e ıne--afe-.i olan ve ipntt>kli lıulırnaıı \"t lanrnmma yenıiııli iiç 
chli\•uhııf u.ı·.afıııclaıı (1080) lirn kıynıc·:, tal,<Jir ı•clilt:n i:;.lıtı ga~-ri mı.>ıı

laıHin 51:.tLılıııa ıııa kaı·ar ,·erilmı.7 tir. 
Ac:ı;,; ar1:tııma :;uri>tİJ']l' (17 • .,uhıd. !ı;i!J) cuma .~iiııti ... aııt 1-l ile 

l:J araı.rnda :-.cıtılacaklır. 

Muan eıı olan bu günde İJı<ılekli ga~Ti menkule tal,llir Nlilı•ıı kıy

metin 'r 75 ~i eldi' edilemediği iakdil'de salı':' bir hafta daha uı:atıJ:.ı

l'ak on be7inci \4 - mart - !J!.Hl) cuınarlt•si saat 11 ile 12 arH!'\ııHla umu
mi hükümler Llaiı·e"in<le satılacuktıı·. 

Şarlwıml'.-;i ilan t:ıı·ihindcıı ;t~hareıı İzmit İı-r.ı c.lcin·;.;iııi:ı !):ı/ ~~~ı 
sayılı dosy.ı-.ıııda herkc~iıı ırörlip okuy.ıbileceği gibi ;,r.ıktır. 

f. bu gayri menkul üzerinde bır hak nya nıiilkiyrt iddia-ııııc!a 
bulunanlnr olursa en az ilaıı tal'ihindcn ililıaı'\m yirmi giın içindP. e\ n.ı-
kı müsbitf•leı-iyle birlikte miiracaatlan abi halde hakları tapu ı-;idl

leriyle !'lahit olmıyanların .-:atı-;; bedelinden hariç tutulacakları \'t~ i~lıu 

ıı:atılan gayı·i menkulün tescil ve te~llinı n- leltali.\·e ma;-;rafhn mi.i:;-te
ı·i~·e ait olup taliplNiııiıı ~atı-;;a i-;:liı·aklPri i<;in .liızcle 7.7' ıw.~· Hkı·e-.i~ le 
lrn:] vurmainn ilirn ohıııur. !ı:rı 8~H 

lstanbul Defterdarlığından: 
:Mu lı :rnınw n 

kıymet 

Lira 

:Üskiidar Balaban gümrük 
• •"'<.: 

mu haf a:c.a lnı Hı be•ia.in e ıı kazı 20 
Çengelköy 

Iürnlıca 

Çubuklu 

'Büyiı kdern 

Ua~köy 

lfalıcıoğlu 

Galata kürkçü kapısı 

,, 
t i 

,, 
,, 

" 
Galata Kalafat yari " 
Galata Azapkapı nokta " 

,, 

il 

" 

,, 

İstanbul Tiitün gümrüğii i~kelesi )' 

Yağcılaı· nokta muhafaza 

J.:ulül>e~i enkazı. 

" 
" 

,, 
•ı 

,, 
ıı 

" 
" 

" 
,, 
" 
" 
,. 

20 

15 
jO 

45 

45 

45 

02 

20 ' 

iatanl>ul R,ıli igkelesi ,-ağcılar nokta kulübe 1 e11hzı. 02 
İstanbul Limon i8kelesi g ümrük muhafaza kııHibe1'i enkazı. 50 

f.tan l>ul Ayazma yeni .ııebze hali arkası lrnlübc~i enka·zı. 08 

Jla liç feneri a-ümrük kulübesinin enkazı. 4:> 
fhl.at gümrük kulübeeiniıı e-nkazı. 50 

~yvanıara1 11rümrük lmHıbe@inin @nkaxı. 40 

502 

1.staubul c.lümrtlkle-r biuhafaza te.şkilltındıın ka-dro harici bıra
~ıı rukaı'ld.a mevki1eri yazılı on yedi ;,ıdtı:t muhafaza ııoktıt \'e kuHi

lbaainin enkazları açık arttıı·m:ı ile toptan satıl.ıcaktıl'. Şeraitini öi -
~·eıımek ltttiyenlerin het· &'ÜD ve arltırnuıya gfr.areklerin de yüz<ltt 7,.) 

d<n11inatlariyI. 26 - 1 - 939 per.Şembe gtinfi satıt 14 te :\'1illl Emlfik nıü-
~rlüğtindc toplanan komisyona mliracatlan. {.ı.\CJ <lG.J) 

Kadıköy Sulh 

Mahkemesinden : 

B i.-inci H ukuk 

Kadıkılyiiııdl' Kııılifo ·ol,·ıg-111-

da 2R X o. lı en.le olu rn ıı \ e i ~taıı-j 
lıtılda ,\ll-ynıeııct haıııncfo üçüncU, 

katta komi-:.nrncıılıık dnwkte iken1
1 

hitlcıı ııe,.cde hulııııdıığıı nıechul 

olaıı ıniit kairl ~t·ra ı't•ılrliııe. 

İ~taııbu, Dt•ften.lal'lığı .Jluhakc -

rncıt .Hiidiırlti~rii tarnfıııclan ah•yhi-

ııize ikamr. edilen arazi \'ergi,:indeıı 

dolayı jld ~·ür. otuz iiç lirn dıık.~.rn ı 
kunışuıı Pıa;ı faiz \'C ll1l'"Hrifi mn-, 

h~:kenıe \'t iil'reti Yckalct tah:>ili' 

talclıi ılail' yenilrlliği 

1._;liml'Likler urnunı miidüdycti 

ııanııııa İst~rnhul h~ziııe muhakı: . 

mal ınılrlüriyeli tarafından Suııhi 

n· Dcr\'İ-;ıe ve• Sauilıa 'f' l'..•imitri 
Karamı.ı.nos ale,•hlt·rine <1tıla11 ;ıla- 1 

<:tık ıla,·a..:ıııııı muh<ıkeııw,.,i :thıre -

ı;inclı• : mii<lde.ılıih (2·1!!7~ı l) ku -

ru~un ~. ~O - !ı:18 tarilıiıılll"n itilıa

ı·eıı:. üzc!c• IJpş faiz kamıni-:i...-k bir
likte Dimifri K.tr<ınıaııustaıı lıit -

tah:-il damcıya \'crilmc:-:iııe \"t" ii:ü 

Zeytim:i Dervi:;; oğlu .Nazmi 'crc
selcri karısı D~! \'İ';'•"' ve kı?:ı Salıilıa

~ a ve oğlu Suphi~ e miıteallik cl~n a
mrı ı·eddint• \'e me::;arifi ınuhakcm~ 

c ııcrcıı ,·ekalt>Liıı Kı.rnnıanosa 

yiiklelilnı •:-1iııc 2ö - 11 - n.ıs luri -1 
hinde karar Yerildiğiııe clair ıııah -
kenıcmizdcıı ~atlır olan 12 - 1 - n:rn 
tariiı \ e 7 i\o lu füımm bir sureli. 

Lira K. Lira K. Lır~ K. 

Benzin 
Motnrin 

41)000 kilo 20,HO 8320.- 624.- K.ıbataş A. kapalı 16.-
95000 .. 7.- 66aO.- 498.7;\ ,, Ye Cibali " 15.30 
2-1000 ., 7.- 1680.- 126.- Jznıir r~b. ~"-ı:ık t 6.-

ı - Yuk<ıt.da (..111" \'C nıildıı.rı yazılı 40.000 kilo beı.ı.in. İrlanlnıl 
te~l,ılatımız İ\in 95.000 kilo \'e İzmir l'<dH·ikanıız iı.;iıı de ~.ı.ooo kilo 
nıoWrin :;:artnameled mucilıııwı> a.' rı a~ rı hiz:ıl:ınnda y.u:ılı Lı-.ııllerle 

,;alın alıııaeaktır. 

2 - Mııhaınnırıı bt'deJie.ri.' le: nıll\: ka' <·ıııiıı ıi.l:ırı hi;dtalarıııda 

g-ösl t• ı·ilnı i~t' l'. 

;: - l~k~illtıH' 6 2 !ı:.ı!> tarihine ra tlı.raıı p;:zarlr"i gunü hfa.t-
ianııd« ~azılı ->:ıal!t•ı·de Ka!,ata ... t;ı Lcınızıın ,. • MOba~ nııt 
Alını konıt:-\·onuntla yaıııla..:nhırr. 

ı - Ş.ırtııamelr.r p:lr·ı,.ız ohı·.d, iıl'I' ~·ii 1 ~ozLi g"\'l'll 
ı1a hil ir. 

~tılıt':ciııcl •ki 

~ulıedeıı alı-

bitnl"l'l v.1kanda yazılı müddea -
günde nwhkPmedc i..:f.atı \'iicut e.t-

lc~ hlPrdcıı Diınitri Kanrnuıııosun 

.l\lahJ,en11•rıi11 !1:18 lıO:> do,.;ya N'o.lı 

cla\'a"ı ıizl'riıw ililıı...:n \ aki telıliğa

tı kaının·yeye rağnwn mna.\·ycıı 

!) -- Kapalı p],..:i!I mc.\'t' ~irrnl'k j.,~·~ r·ı•le>r~ıı mulıiil'lii teklif mek-
1 ulıL?ıı11 lrnrıuııi \'c~:ıik ile .\ uulP 7.:) gii\'cıırne par .. ~. nıııklJllzıt 'eya. 
banka teminat nwkttılrnrn: ihli\'a eıl<>..:ck oınn k.ıpah zal'fları ihale 
satlt-rincil'll lıİl'<'I' -:aal e\ \ Plirıt' karlar yukar:rla ;ıdı ~·t:'(:Pıı Alım Kcı

miı:ı.ronu lı:l\(knıtlığıııa maklıuz mukauilinde \\•rilmc,i açık eksiltmeyı• 

iştirak ctn~t·k i:1tiyenlel'iı· \'C mün:ık,1'-':t için la~·m cclilc·n giin Vl' ·a~lte 

.rüz<le 7.5 gii\·erınıı• ııarnlııriyle hil'i;ktu kcı:11i:-1.ı·oııa gelmeleri ilıi.n 

olııııur. '· t2<f' 
nıemi~ olduğ·uudan fi gi.in mi.ictdet- l 

ikametgalıı öteclcııberi mcc:hul 
it' H. U. :.\[. K. 401 inci madclecıinc I olma:>ı hust:bi.l'lı• istek yc~·hiJe hir Cin'li: ' :\J iktan 

* 
:\{ulıammeıı B. ~' 7.5 

te\'fikıııı hakkıııızcla gıyalı kar<ırı 1 ay müddetle Hanen teo;iği teıısib 

vcrilereı.; nıuhakeıneııizc lıakıJ - lnlııınu~ Vt' me:rkür sureli mahke-ı 

ı 
. ' 

P,p heri Tu c:.ırı 
J ,ira K. Lira K. 

Tc:nin:.ıtı 

L:ra K. Ş~kli Suali 

ınak için l O - 2 - n9 cuma gliııii me divanlıaırnsinc talik ı>dilrni:;; •ıl- Çenılıer nıpti~ e 
İııce kınırnp 

:~ooo kilo -. ın 1170.-
:JOO l.i.)fl ;}uO.-

t 1'0.~;) 
l2.;)(I 

14 
pazarlık l·t.:lo 

sa~L 10 a la. in kılınmı:;; olduğıın-I makta keyfh·et ilan olunur. 

dan o gün ve o saatte Kadıköy bi·l -----------n_:ı8 1508 
1 - .l\i.imuııı~-.iııiıı eb'a<l \e eYsa!'ında l'akat si.)~ıh renkte ";~OOO" 

kilo Çcınl1•.·r rıtptİV!':·'i i!l• nünıuıw!3iııe ııy~ıın Lılın:tk ÜZL'l'C ":!00" kilo 
ince kınıı:t!ı lıiza!arıı.rla gö-:t<'rilen u~ullı1 ı·le ayrı a,\'n :-.:.ıtın alınacak -
tır. 

rinci Sullı Hukuk Mahkemesinde İstanbul Asliye Dördüncü Hu . 

bizzat \'cya tarafoıızdan mmıad -

dak \'ekall!tname ilt• bir vekil gön
dermediğiııiz takdirde gıyaben 

muhakemeye denı.m olunacağı teb-

lig ·makamın .. kainı olmak üzere i-
Jan ol un ur. !)38 - 605 

latanbul Asliye Birinci Ticaret 

Mahkemesinden : 

İ:11tanbul :Maliye Muhakemat 

müdlirliiğii rnrafrnclan Büyi.ikada 

maden ~·ılaz Türk cadde~inde 94 

ııumarada Tclemak usulci.i oğlu a-

leyhiııe 9:~8/214 numaralı dos~·a ile 

açılaıı :noo lira alacak darn,:-;ında 1 

otuı·duğu yer belli olmayan müd • 1

1 deialcyh hakkında tebliğatın ili. 
nen yaptlmagına malı kemece karar 

\·erilerek dava arzuhali \'e daveti -

kuk Ma hkemeııinden: 
hmıail kızları Fatm••· Feyziye. 

ve ŞahvP.r He ihı;aıı Nt!siıni \'t>kili [ 
Avukat Mehmet Fe\'Zİ tarafından 
enrelce Uııka1ıamncla Papas oğlu~ 
l\iuı-tafa Çclehi mahallesinde Cami 
ı:ıokağında bila N o hı cvd~ ot ur
makla iken eimJi ikametgalıı meç
hul olduğu anlaşılan Kigork kı-! 
zı Ma ı·iç;ı. ale,,·hine miiddeabih 1 
gedi1' hi"!:-1esinin müvekkilleri na -
mıntt kayit ve tescilinin icrasına da-

IT - :\I11h<11l:ntı•tı iı~delleı·i.dt• ıııtl\ .ıki,:.u teminatları 

göstel'ilmiı;-tir. 

hizıtlarıııda 

Hl - Eksiltme '27 1 !J~!l tarihine· ra·~tlıyan C:UlfHl giiııii hizalarnuhı. 

~azılı saatlenle K,ılwta';lta Levazım ·;e ~\tıiuayaal >ıuhe:1iııdeki Alım ko
miı;,\ onunda .\·a pılneaktır. 

IV - Nünıuı.eln lwr gün .... üzii gcet>•ı :;;v.b ·de ~iirlllclıilir. 

,- -- liltf~klile•·iıı e~ı:-ilınıc için layiıı t·<lileıı ~rüıı ,.e s~atlerue 1 i 7.rı 
gü \'Clllllt' ;.: rııJ;n·;,')l' lıi rl'l.; .,. ,qı k:ında ~Hlı gı:ı;ı:n ko~:ııisyoııa ~-.. 1 nıelel'i 
il.in oluıııır .. l.!'i" 

ir 7-6-9:~3 tarihinde verilen kara- ••••• Or. Hafız Cemal •.••• 
rı havi ilitmın karar mah&l!inde 

" . . \ Kigork kı:ı:. ~~Iaı-iça uhde:ıincle deye • Lokmanhekim • 
yazılması lazım gclfrkeıı Kig·ork ı D h·ı· M .. h 
uhdesinde olarak yaıılmı~ olma - a 1 ıye ute assısı 
sından na;ıı bu cihetin ta\·zihan te~- Divanyolu 104 
biti hakkındaki davıının muhake- M uayene sa atleri pazar hariç 
mel\inde: Bilııetice Mariça uamın- her gün 2,5 - 6 dal ı , per~emb& 
ela kayıt olmamaımıa göre bu bap- ve cumartegi .!llabathları 9 - 12 
ta hAdh;ede mucibi tavzih bir hal fukaı·aya T. 22398 1 

H.<tdıkby lcıll ;ıJeıııııtlııiJıwdcrn: 
it.rnhimiıı R ifat:t olan borcun • 

. ··ı -.:ı·~. d t l b' k ··-·-·····-·····-················-- ı göt·u emoıxııgın en a c ı va un 1 -

ye~i mahkeme divanhaneKine a-sıl- reddine 14 _ 6 _ 935 tarihinde ka- .. ••••••••••••• .. 

ıfaıı dula."ı haczo~unaıı borcuıı a
demi tasfiyesinden, dohırı satıla

rak paı·ara çevrilme~iııe k~rar 

verileu hfdı, kilim, d\>lap ve sair t'i:l

YA~ın~ıı mUbayaa;;ına lalip olanla • 
rııı nınimler alıcıya ait olmıtk i.tzeı·e 
ı-;aiı~ &"Ünü olan 27 ~ 1 - 939 buihi~ıe 
miic.a di:f 'cuma günü ~aat 1!3 ten 16 

r~ karlar satıı;ı mahalli olan Kadı

kvyiinde Yeldeğirmeninde çıtr~ıda 
lıaıır IJı.dunaca!< ıııernurn mUra

caıttları lfürnınu ilı'hı olunur .. 

mı~ olduğundan mücldeia ll'~hin ila- rıı.r verildiginı> daır ahiren mahke- GÜMRÜKLERDE iŞLERİ OLAN 
nın ueşriııılen itibıırn bir ay i- memizdeıı :-;arln· olan 4 - 7. 935 ta- MÜESSgSELERE 

. çinde mahkemeye müracaatla da-I rih ve ı:H No. lıı ilamda Mariçanın Ça"' ker Yazarog"" lu 
nı al'zuhalini alıp ce\'ap hiyiha-ı ikametgilhı öteclenberi meçhul bu-

. 1 1 . . lunma~ına. binaen istek veçhile bir Gu··mrUk ko.mı'syoncusu sı yern11'!.c1 ve mıı ıa (eme ıçııı ta • 
yin edilen 7 - 4 - D:rn cnnı:ı ~aat 11 

t.e de malıkPnıc,ve g·elmelt>ri liizu-

ıııu iJu 1 olunıır. :~s 214 

~Y mii<ldctle ilanen tebliği teıı.::ıib Galata, Jthalit GümrUğü 
kılııımı~ ve biı· titırci.i de mahkeme-• karş111nn;,a Muradiye Han. 
clivanham·~ine bılik edilmiş olmat-,1 Telefoc : 35, 95 
la ko fiyı>l ilan nltınnr. 

s as 
Sahibi: A. Cemalettin Saraçoğlu 

Netriya.!: müdürü: Macit ÇETiN 

Buıldıjı yer: Matbaai Ebü~iy~ 


