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MISIR KRALININ HALIFELiGi Veni Ve Mühim· 
c 

Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğlu B i r s u i i s ti m a 1 
Dün Parti Grubunda Hükômeti

• • 
mızın Noktai Nazarını Anlattı lmpeks isim il Bir Şirket; Yüzde dört Komisyonla 

HükOmetimizin Bütün Taahhütlerini Temin Edeceğini 
Mısır Kralının 
Halifeliği 

l"Bize Göre Hilafet Müessesesi Mo- · Bazı lngillz Müesseselerine Bildirmiş! 

Yazan: Hü.eyin Cahid YALÇIN 

dası Geçmiş, ve her halde Zararı 
Karından Fazla bir Korkuluktur,, 
Anl~ara 24 (A. A.) - Bugün parti 

grupunda Baş\ t>.kilin be~ an atından 

bir namazdan sonra camide bulu
nanla r tarafından bir islam halifesi 
(ibi kal'§llanması ve alkı§lanmaaı· 
dır. Cemaat içinde jmam Yahyanııı 
n tbnisuudun çocukları ve be§y\ls
den fazla zabit mevcut imi~. 

Şirketin şehrimizdeki ncerkezi bulundu. İngilteredeki 
krediyi istimal faaliyeti neticeye kadar durduruldu 

Mııır Krala Ha,metpenah Fa
ruk'a "halife,, unvanı ver:ildiiini 
telgraf havadialeri araıanda öğren
dik. Erteıi günkü bir telgraf bu ilk 
'1aberi biraz: tadil ve tashih eder 
gibi görUndü. Herhalde, bugün 
Firavunlar diyarının genç hüküm
dan hatmetinin 't.antanalarını eaki 
bir unvan il arttırmıt ve süslemİf 
bulunuyor. 

Mil tak l .:\lı ır hukfımetinin ta
lihi hen uz p k kıı;adır. Mı ırdaki 
Turk hükim·~ eU 1914 te~rinisani-
inde tamamen · lk.u· edilerek ye-

oım.t Ilaricf.rc Vekili Ş. Saracoğlu 
söz alarak 10·1~ gUn r.arfınde. cere· 
yan eden harici ve siya~; ahval ve 
vakayi hakkında beyanatta bulun· 
duktan sonra bu hidiımt ve veka· 
yiden hilafet meselesi i.iıerlnde te· 
'akkuf ederek şu i:r.ahatı vermil"ler· 
diı: 

Son gelen haberler gfü,tel'i· 
yor ki tam manasile bir hilafet ilan 
cdilmış değildir. Mesele kral Fa· 
ı uk'un bizzat imnmlıgını yaptığı 

l'l'iirkiye cUmhuriyet~ ve lAik 
bir devlettir ve laik ve cilmhuriyet· 
~i kalacaktır. Onun için diğer dev
letlerin de 19.lk ve ctimhuriyetgl ol· 
malaı ım arzu etmemizi herkesf Q 

tabii görmesi lA.zımdır. Gene bunun 
kadar tabii bir cihet vardır ki o da 

(Sonu 3 üncü aayfamızda) 

~~eıJ:~f;i~l~i:l~~~e~~~~l ~~':ı~::ı ispanya Harbı· Son 
bi him ye ı altında bir derece ı·iıt. 

be terfı edcıek ultan unvanını al- G • d • 
.n~ı, tı; vef.ı.tı üzerine yeıine k.arde~i s a f h a s 1 n a 1 r 1 
fft uad geçtı. Mı ır vntnnpenrcrlerı-
nin \Vilson pr nsiplerine istinad e-

-der~k kendi kendilerini idare hak- Barse/on 
.kım elde etmek için giriştikleri mif- Düşerse İngiltere 

Ne Vapacaklar ? cndeJe netice inde, İngiltere hükfi
;Ineti Mı ırdaki himayesine nihayet 
vermek mecburiyetinde kaldı. 15 
Mart 1922 de }"'und ?ıhsır kralı di

Fransa 
Br.r,..elona: 24 (A. A.) - Hn 

va~ Ajan ı tuhııbirinden; 

Ve 

Başvekilin 
Partideki Mühim 
izahatı 

Ankara, 24 (AA.) - C H. P. 
Buyuk Millet Meclisi gurubu umu
mi heyeti bugün (24 1 939) t 
lJ de reis 'ekılı Trabzon mebu ı 

Hasan Sakanın rıs etinde topl n· 
dı. tik defa öz alan muhterem B • 
,·ekıl Cel 1 Bayar, J,ürsuv b idi 
hulasa olarak a ağıda] ı b y nalla 
bulundu· 

tanındı. ı 937 de Mısırın tam i -
·kıiH k:ıbul cdıldi ve ?tlı ır hukii-

gu..ıı. 

fuad'ııı ''ufa.tı uzerine de Jiaşmct

Bm elo ı. m ıdafileri, dh,nıa • 
ıırt fu 

mi lcrdir. 

Yeni Ye mühim auiiıtimal hakknıda Parti rurupunda beyaaatta 
halua- Bq•ekilimiz CeW Bayar; Şehrinaiıdea Anlraraya av

detinde EvYelki sna Aakara istasyoaandan çıkarken 

Arkada Iaı ı sıze hıç ho unu· 
z~ gıtmiyecek ve belki de sızı üz . 
cck bir haber vermek vazife ıle mli 
kellef:im. Gayet kuvvetli bil' menba
dan ıotihbar ettik ki (tmpeke) a
dında bir şirket 1ngiltcrcde bazı 
mlıesseselere müracaat etmiş \ e 
kendisine yUzde 4veya 6 komis\•on 
'eıildiği takdirde Türkiye ıle y~pı
lacak işlerin o müesseselere veril
mesini temın edeceklerini oylcnıiş
tir. Bu haber tablt mwırı dikkatı
mızı celbetti. Derhal hUkümetin ve 

~enah Faruk Mısır tahtma çıktı. Franki tler, Bar:;elona önün· 
T~mamcn bir İngiliz terbiyesi <ie 

011 
babii miiclafaa hattı olan ga.. 

aldığı söylenen genç hükümdarın 
raf tepelerine karşı üç şiddetli ta· 

~imdi bu hilMet unvanına heves 
arruz ynpnu':'lardır. Fraııkistle • 

etmesi ncuba hü) ük bir hırsıcah ni-
rin bu tuarruzları pii 11.ürtülmilş

şane imidir? YokQa sadece bir süs, 
hir debdebe merakı eseri midir? tiir. 

MECLİS 
FESH 
EDİLECEK Bu su.alin ceva:lıını zamandan bek- C u rnı i; et.çiler, b ·r karış yer 

Jemk en makul bİl' hareket olur. bile \ermı:ın' erdir. Ank~radan verilen m,ılumata 
Bıze gelince, dost ve .kardeş '{"nDı·ücsamavıeı, Mar~~,:ı\~ı:i~1~~~~~~~ göı·e Büyük Millet Mecli i mahafi-

Mısırın bu um·andaıı temin edece- .ll " linde km·vctle so) lendig ne gore 
undaki mevzilerine de hücum et • çarşamba gunU kı, tatili '.·apma ı ki hakiki faydanın ne olacağını 

-+ay· de A • b 1 k 
1 

mi. i e <le hiç lıir muvaffakıyet elde melhuz bulunan mecli in intihab1-
:~ 111 n acız u unuyor a c a 
Jıaşmetpenah Faruk yeni rolünü cdememi. tir. nııı tecdit edilmesi için de bir ka-
ciddiyc almak istediği takdirde CumlrnrivetçiJ.er, rjcat efrin - G l F h b ıinde rar \crme~i beklenmektedir. Iec-

clen sonra, simdi isgal etmekte ol- cnera ranco arp sa ne lis iııtihabatının ~.·enileııme ine ka-
Mısırın b~ırıa gelecek gaileleri ve · · 
zararları pek berrak ı.urette tah- dukları hatlar.a çekilmişlerdir. Ve. d' ld x. • t· blı saat. rar verdiğ'i takdirde de hemen iııti-

bu hatları dl·ı·q:manın l0 leri harekti- ın J!llşamı' 0 Uı;U 4z ır.a . h h J ki b 1 k 
rmin edebiliyoruz. . v 1 kt d Ş hr n manza ap azır ı arına aş anaca ve 

ııe ııcvmidane mukavemet etmek ar ynşama n ır. e 1 
- azami bir .ay içill({c neticelenecek-

"Hilafet,, uııvanınm l:slilm di- Ü".eı·e tullkı'nı etmektedı'ı·ler. rası, her an değişmektedir. :Mııtta-. d a· b k ,. .. tir. Y.aziyctin bugiln ve) ahut cla-
mıı e m a ımmdan hiç bir ye- Şehı"r, 1936 senesinde Madri - (Sonu 3 i.,cü sayfada) 
ri, rolU ve h~meti vücudü ~ma- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~v(vSovnvu~3vuv~nvcvb~·~u~yAfAaAdAaA)~ 
ıdığı malumdur. "Halife,, papa de- l R · · h k r eısıcum urartırma u-
ii'ildir ve dini hiç bir vazif~l yok- V -1. C" .J ı · 
tur. Bu, yalnız dini zavahir halin- Bu Adama ı araım c. ae ım rumunu himayesine aldı 
.iiie bütün ı~ıaml.arı tek bir siya!'li, Ankara, 24 ( A.A. ) - Ulusal 
~ıilfuz ve merkez etrafında toplan- ı;:konomi ve Arttırma kurumu mer-
Qna;k gayE!3i için kullanılmış bir si- kezi umumisi, kurumu yUksek hi· 
'ahtlr. mayelerl altına almayı milli $ef 

Bugün, böyle bir silahın da lnönünden istirham etmi§ti. Aldı-
)nanası çok daralmış sa.yılmak i- ğmıız habere göı~ Rcisicümhuru-
:cap eder. ÇUn.kü bütün l\lüslüman- ıuuz, ötcdenberi yakından alakadar 
Şarın ırk farkı ~özetmeden bir si- oldukları ulusal ekonomi ve arttır-
wasi kütle vilcude getirebilmeleri ma kurumunu himayeleri altına al-
a:rtık tamamen bir hCllya haline mayı memnuniyetle kabul buyur-
girmiştir. Çilnkil her memlekette duklarını riyaseti cümhur umumi 
~akim olan manevi amil milliyet katipliği kurum genel başkanlığına 
his.sidir; bu his onun üzerine aşıla- bildirmi§tir. 
nan din bağlarından çok daha kuv
\1etlidir. Ar.aplanıı ve Ama\•udla
nn Türklerden ayrılmalı. bu ha
~dkati bize .açıkça fsbat etmiyor 
ıınu? Cihadı mukaddes ilan etmiş 
fıalife ordusuna Umum! Harpte si
lah atanlar Hind müslümanları de
tfl miydi? MUslümanlık muhtelif 
milliyetler arasında bir çimento 
fıizmetini görebilse idi Yakın Şar
fcın tarihi bugünkü manzarayı arz
~tmezdi, 

Demek oluyor ki gen9 l\fısır hil· 
~ünıdarı '"halife,, unvanını almak-
1& olsa olsa bütün Arapları birleş

Biiseyla Oahld YALÇIN 
(Sonu 3 Uncil ••yfada) 

i 

Alta çocuk babasıyım. Cidden muhtacım. Derdi maişetle 
çırpınmakt•yım, Dört senedir istihkakımız olan bir ikramiyeyi 
alamadık, Vilayet Sıhhat Müdürlüğünde uykuya rattı .. ~akın 
Ye sakit yatağında bili uyuyor. Alakadarların dıkkatıoı çek
menizi dilerim. Evrakın numaraları şunlardır. 

B. 1207 
Viliyet 12.9.35 18242 
Sıhhiye 21.9.35 10387 

··············~··· .. ···················• : . 
• • • • • • 1 • 
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Kurban Bayramı 
Salı günü 

Jstanbul rnüftıiluğuııden: 
30 İkincikanun !>39 pazar-

te i günü Zilhiccenin dokuzu
na müsndif olmnkla Arefe, 
salı gUnü de Kurbım bayramı 1 
olduğu iliin olunur. 

Bayram namazı: 
S. D. 

Ezani 2. 40 
Vasati 7. 51 

~ ....................................... . 

Denizbank Umum 
Müdürü Çekildi 

Yerine Vekaleten Eski Şirketi 
Hayriye .Müdürü Getirildi. Satye 
binası işinde Müdİir Ne Diyor? 
Ankaı a, 24 (Tolcfonla) - De· 

nizbaıık umum müdürü Yusuf Ziya 

HER SABAH 

öniş istifa etıni ~ve istıfası 'ekalct
( Sonu 3 üncu ıayf ada) 

Yoksul Yavrular Ve Bayram 
K URBAN bayramı yaklatıyor. Böyle günlerde her aile 

reiıi haline göre çoluğunu çocuğunu giydirip kuaatarak 
aevindirmek için elinden gelen fedakarlıktan kaçanmaz. Faket 
kimaeaiz çocuklarm, yokıul aile yavrulannan bayram ıünlerinin 

umumi nefe ve aüruru kartısında boyunları büabütün bükülür. 
Sefalet zaten korkunç bir feydir. Likin minimin ilerin aef aleti 
cidden feci ve yürekler acısıdır. Memlekette maatteeııüf Çocuk 
Esirgeme Kurumu gibi, Topkapı fıkaraperver cemiyeti gibi bir iki 
hayır te9ckkülünden ba9ka yoksul yavrulara muavnet elini u· 
2atacak müeueaelerimiz yoktur. Bu bir ıki tetekkül iae, elden ge-

• len gayreti esirgememekle beraber, me::mleketteki bütün yok
sul yavruları müessir bir tarzda J<oruyup, araaıra onlann mahzun 
y:.izlerini güldürebilecek kudrette değildirler . .Şu halde her varlık
la yurddaf mahallesinde, yakınında bulunan bir iki ökaüzü, yokıul 
yavruyu sevindirmcğe tetebbüs etmeli, mini mini mahzun çehre· 
lerde tebessümler yat-almalı. Bu necibane jestin manevi ecrinden 
batka memleketçilik bakımından ifade f'deeeği mi.na da pek de
rin ve tümullüdür . 

Haydi varlıklı yurdda,! Bir iki öksüzün, yetimin muum yü
zünü güldürmek zevkini bir an evvel tat. 

A. Cemalettin SARAÇOGLU 
::::::::::::~=~==~::::::~::;:·:;~:::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::: 

Urfa Belediyesinin Bir Tavzihi ve 
Urfa Hakkında Başka Bir Şika.yet 

Urfa belcdıye riyasetinden, bele· gazetenizin birinci sahifesinde (Ta
diyc reisi Bay ömer Alayın imzn- butla nakledilen hastalar) ba§lığı 
sile şu ta\•zihi aldık: altında: Urfada çıkan Akgün gaze· 

(31 12 93 tarihli ve 238 sayılı (Sonu 7 nci 1a1 fada) 



-----
---~-- -

Sayfa: 2 YENISABAH 

, 

Yeni Sabahın Tariht Tefrikaaı: 54 

Enver Paşanın Buhara 
da Almış Olduğu isim 

İstanbul Sahille- Karısını destere 
rinde yeni mendi- ile Kesmek 
rekler yapılacak İstiyen Koca! 

Londra Elcimiz , 
Dün şehrimizden 
Hareket etti 

• 
Enver Pasa imzasını: "Emiri Leş-. , 

İktisat Vckilletinin limanları ı -
lahı yolunda verdiği kararların tat
biki süratle ilerlemektedir. İstan
bul limanın~a yapılan m\iteaddit 
mendireklerden sonra Kartalda da 
bir mendirek yapılmasına yakında 
bqlanacakbr. Bundan başka İstan
bul belediyesi deniz ticaret müdür
lüğüne miiracaat ederek BUyUk A
danın Maden cihetinde de Heybeli
de olduğu gibi bir mendirek yapıl
masına ihtiyaç olduğunu bildirmiş 
ve belediye fen heyeti tarafından 

hazırlanan bir proje göndernıi~ti~. 
Deniz ticaret müdürlüğü bu projeyi 
tetkik etmektedir. 

ileri Islamü Buhara,, diye atıyordu 
----=- c:::ıııc:---

Hele .E.mer pa,nnın Ruslara 
kar ı gönderdiği oltimntom sozü de 
Türkistnnda yayılınca Enver pa~a 
nm itilıaıı bir kat daha arttı. Bö)Je 
bir kumandaıı, Ru lara mc dan oku
) an bir zat Ttırki tanm nradıy•ı lı ı

kiki lıir mücahid idi. 
l ~m; eı· ııa bütun ha macılarla 

hareketine ka.r§ı yavaş yavaş da kıt 
mağa başlamıştı. Yapacak iş der
hal teaarruza geçmekti. Fakat bu 
takdirde boşu boşuna kan akıtıla
cağına da benzemiyordu. 

Enver paşa Moskovada ve Ba- ""'"""'W'V"."""""""'"""'AAAA..AA..,...,,...,...,,...""'~ 
küdn ıkcn anladığı veyahut Rusla
nn siyasi noktai nazarına göre öğ
rendiği bir şey vardı : 

O da her memlekete ayn ayrı 
hürriyet \ermek arzusunda idiler. 

(Devamı var) 

Defterdar geldi 
temas temin için de birçok mektup-! 
lar gonderı~ ordu. Bunlar!n en mu
himlerind n biri i de l'eryıuıeli Şir 
1\lehmf"t beye gonderdiği m ktuplar - _ 

Kahraman dini t. Iam mücahidi R A O Y O 

Ankarada bulunan İstanbul vi
layeti defterdarı dün şehrimize gcl
mi§tir. 

Yalovada zeytin mahsulü 
dır. P. a bu m kluplarda di~ or · -,:;;:;::__;..=::::::=:::;:::==:=:=:=:=:=.= 

Fergana gazileıinin kumandanı Çar amha 25 ı 939 Yalova kaymakamlığı hudutları 
Şır Mehmet bey karde imize: 

Sıze ve biıtün yiğit kardeı::lerı

mize selam \ e duadan sonra Çilli 1 
göle gelerek Düşembedeki mücahidi 
ni iştirak etmenizi diler.) 

Bu civarda 1 liim tarafına ger
mi~ olan milisler v mücalıidlcr ile 
Ruslar arasındaki harplerd n soma 
Dü~mbenin elimize geçtiğini bildiı i I 
rim. Ruslardan oldukça mühim si
lah aldık . 

Ben bu sırada Karatckine geldi
ğinizi haber aldım. Sizi bekliyorum. 

Düşmanlarımıza verdiğim ülti
matomda 13 günde bütün Türkista
nı terk ederek çekilmelcı;ni bildir
dim.) 

Enver pa a bu mektubdan baş
ka Buhara cmirine göndermiş oldu
ğu mektuplarda da ona iltifat et- 1 

rneği ihmal etmiyordu. 

Nitekim bunun mü.c;bct neticc.c.;l
nı çok gecmcden gönlü. Ruslardan 
henuz cevnb gclmc<lıği gi.inlcrde idi. 

'l'ürkistan, Hivc, Buhara müslü
manlanndan mürekkeb bir heyet 
Enver paşa llezdinde toplannuştı. 

Buhara emiri Alim han taı afındau 
gönderilmiş olan mur-ahhas lşan cu
ra Boca da bu toplantıda bulunn
yordu. 

\roplantının mevzuu )Cni yapı
lacak işler hakkında görlişmeti. 

Enver paşa evvcla söz alarak son 
vaziyeti anlattı. RusJann iiltimatom' 
kaTŞisında ne yapmaları lizım gel
diği hakkındaki mütaleasını söyle
di. Nihayet sözünü bitirdi. Bundan 
sonra söz alan tşan cuı a Hoca da 
Buhara emiıi Alem hanın arzusunu 
izhar etti. 

Buna göre Enver paşa başku
mandanlık payesi verilmiş ve bütün 
basmacılarm da paşanın idaresi al· 
tında resmen tA) lanmaın bildirili
yordu. 

Basmacı reislerinden bir çokları 
paşanın m ziyetıerinden bahsedi
yorlar ve onun reisi.iğini kabul e
diyorlardı. 

Nihayet uzun müzakerelerden 
sonra Enver P8.3aya Buhara asker
leıi11in kumandv namı verilmesi ka
rarlaştı. Buna Buhara Iehcesine ı?i>-
re §Öyle deniyordu: c 

- Emir Leşker lslam ve Buhara 
Bu suretle resmr bir şcln1de Bu

harada paye alan Enver paşa daha 
çok münevver olmuştu. Artık bUtiln 

mektublard:ı bütün işlerde bu un
vanı kullanıyor Ye imzasının Uzer!· 
ne bu 88.tırlan yazmağı unutamı
yordu. 

••• 
Ruslardan hlla cevab gelme-

mJ§ti. GUnler gelip geçiyordu. Bu
gtbılerde resmt olarak fntipr et
melcte olan (TUrkistanskl Korye) 
ismindeki Ru.sça guetede Enver 
pqanın harekatına ktırı7ı pek az sa 
tırJar aynlmıştı. YaJnız Düşembe
nin dUşmesinden sonra basmacıla
rın Enver paşanın kumandası al
tında toplandığı ve kendisine (E
mir §üklir 1s1im ve Buhara) Unvanı 
verildiği bildiriliyor ve bu da dört 
satırlık bir muhabir telgrafı halin
de gösterlliyordu. 

Enver paşa Rusların bu garip 

dahilinde 38 senesi zarfında 78125 
12.30 Program. kilo, Kartalda da 62500 kilo zeytin-
12.35 Türk müziği - Pl. istihsal edilmiştir. İstanbul vilayc-
13.00 Memleket saat ayrı, ajans tinin son seneler zarfında aldığı 

meteoroloji haberleri. tedbirler sayesinde istihsaliit her 
13.10.14 Müzik (Riynseti cüm- sene muntazaman artmaktadır. Bu 

bur bandosu - Şef: İhsan Künçer) 
1 - Vagner - Nibelungen -

zeytinlerin bir kısmı zeytinyağı çı-
karılmak bir kısmı da istihlak için 

marş. aynlmı§tır 
.2 - Joh. Strauss - Fnlnlings- """""'.,..,.~"""""""""'"""'AA.AA.AA.AA.AA..~ 

stimmen Walzer. 
3 - Şubeı't - Rosemunde - U

vertür. 
BELEDİYEDE 

4 - Verdi - Aida - Opera.. 
5 _ P. Lincke _ Onthe Bospho· Eski Valinin mazuliyct maaşı 

rus - Türk entermezo. verildi 
18.30 Pı ogram. 
18.35 Türk müziği (Saz eserleri 

ve şarkılanndan mürekkep karışık 
program. Okuyanlar: Safiye Tokay, 
Tahsin Karakuş, 

Çalanlar: Hakkı Derman, Eşref 

Gazeteler, eski vali ve belediye 
reisi Muhittin tistündağın memuri
yeti zamanından kalma 1800 liralık 
harcırahın Vekalet tarafından ka
bul olunduğunu ve bunun için İs
tanbul belediyesi muhasebe müdür-

Kadri, Hasan Gür, Hamdi Tokay, lüğUne emir verildiğini yazmı~lar· 
basri üfler. dı. 

19.05 Konuşma. 

19.20 (I'ürk müziği. (Peşrev ve 
şarkılar) 

l Gazi Giray Han • Hüzzam 
Peıırevi. 

2 - Medeni Aziz efendi-Kerem 
eyle mestane kıl bir nigih. 

3 Arif Bey - Suzinak sarkı-
Pabusuna ermek üzre ey yar. 

4 - Aıif Bey - Suzinak şarki
Çekm elemü derdini bu dehri. 

Tahkikauıruza nazaran verilmesi 
emrolunan 1800 lira harcırah değil 

üstündağuı Vekfılct emrine alınma-

smda 8onra kendisine veril n ma
aşın mccmuudur. 

Bir süt şirketinin müracaatı 
öilt pa~tôrize fabrikalarının in

şaımıda İıigilterecle ., öhret sahibi 

İngiliz mü <ıe e~inin ~ehrjmizdc 
bulunan mümessil erden Vali ve Be-

5 - Civan - Munhayycr şarkı-
Niçin mahşerde. lediye rei ·ine rnüracatla ~üt fab-

ı·ikalarının in~a~ı hu usunda şirke
tin mü ait tekliflerini bildirmi tir 

Okuyan: Semahat özdenscs. 
Çalanlar; Refik Fersan, Fahire 

Fersan, Vecihe. 
19.50 Konuşma (Mizah saati) 
20.10 Tıirk müziği (Saz eserlcd 

ve şarkılar) 
l - Refik Fersan - Şeddi ara

. . 
Vali ve Belecliye reisi bu tfıklifi çok 
mü ait karşılamıştır. 

MAHKEMEl.ERDEr 
•': ~ 

ban peşıevL 
2 - Refik ~'ersan _ Nihavent Şark Demiryollan kum-

saz semaisi. panyası aleyhinde dava 
3 - Sadettin Kaynak - N~ve- , · . · 

ser r.ıa .. k _ H" n1 harabold Şark Dcmıryolları ıdarcsıııden 
:ıt"""" ı ıcra a u k 1 k "k . .1 . 

4 Artak" N'h · çı arı anı ı rramıye ven mıyen 
- ı - ı avent şarkı - 1 t . d k-

Koklasa l 
memur ar ar.atın an mez ur kum-, m saç annı. . 

5 Y . A H'" panyn aleyhıne açılan dava; son 
- esan sıın- uzzaın §ar- f . . 

Jcı ömrli . ki • sa hasına gelmıştır. 
- m sem sevme e nıhayet. 
6 - Faiz Kapancı _ Hüzzam . Bu celsede; kumpanyanın ve-

şarkı - Büklüm büklUm sırma _ kılleri; memurlara her sene 1 O 
sa~ı b" l" . ·ı nın. ın ıra tazmınat verı mesi hak -

7 - Refik Fersan _ Saz semaisi kıııda 32ö senesinde kumpanya ta-
Okuyan: Mahmud Knnndac: rafından ımzalanmış bir mukavele 
20.45 Ajans, meteoroloji h~ber- olduğunu ı·ed ve inkar etmişler -

len ve ziraat borsası (fiyat) dir. 
21.00 Memleket saat ayan. Bunun üzerine memurların vc-
21.00 Miizik (kUçU.k orkestra • killeri; bu mukavelenamenin bir 

Şef: Necip Aşkın) ıuretinin vilayet umuru hukukiye 

1 - Gzenıik - Dans eden kalp- müdürlüğünde bulunduğu tesbit 
ler • Konser valsi. etmişler vf! bunu m&hkemeye ibraz 

2 - Leopolde • Çigan yortusu. e<leceklerini söylemişlerdir. 
3 - .Bnıseeimana • ll'elemenk Diğer taraftan yarım milyon 

raksı. liraya balii olan bu meselede me-
f - Arno Naudoıf • Arzu-vals. murların hakkını mildafaa etmeği 
~ - Miroelav :ncJerl • Viyana eski Adliye vekili Bay MAhmut E

ıarkım. nd deruhte etmiştir. 
1 - Fellx GleanMr • 1nriaııgıg- Mumaileyh son celsede müda-

lann vedaı. 
faasını yapacaktır. 

8 - Franz Le~ Çocuk pren11 
operetinden Potpuri. ============= 

22.00 F.sham, tahvilit, kambiYo-
nukut borsası (fiyat) 

22.10 sinema &esi. 
23.00 MUzik (Opera aryalan) 
23.4!>.24 Son ajana haberleri ve 

Y.Vmki pl'Op-am. 

- Geçen yıl, kurbandan ve 
kurban derilerinden üç milli ce
miyetin elde ettiği gelir, (250. 
000) liradır. Bu rakamı birkaç 
misline çıkarmalıyız. 

Kadıncağızın kollarını 
doğrarken yakalandı 

Sultannhmette Utangaç soka • 
ğıııda kibar zade .apartmanında o-

turan Menmet kızı İrfan; bir müd 
dettenber1 al rı yaşadığı kocası B. 
Ali tarafından evvelki gece destere 
ile ke ilmek istenmiştir: 

Ba) AJi; İrf anm sokaga çıkma
sını beklemis \ e tam knpıdan çık-

tığı zaman onu yakalıyarak bir ele -
tere ile kollarını kc mege koyul -
mu.tur. 

Faıkat et..raftaıı ycti~enler d ha 

olmu':'lar Bay Ali 

"D,, Grupu 
Gumartesi günü çok mühim bir 
resim ve heykel sergisi aç.ılıyor 
Ji'ikir ve kanaat birliğiyle bir nrıı-

1 ya gelerek "D" grupunu te i e
den değerli ressamlarımız ) edin
ci ergilerini 28 tkincikanun !139 
cumartesi gumi Güzel Sanatlar A
kademisinde buyük bir ergi aça -
caklardır. 

Sergide A bidinDino, Arif Kap
tan, Cemal 'l'ullu, Bedri Rahmi, 
Eren Eyüboglu, Elif • raci, Eşref 
Fehim, Halil Dikmen, rurullah 
Berk, Salih Urallı, Zeki 1zer, Hey
keltr.:ış Zühhi Miıridoğlmıun e~er
leri bulunncakür. Sergi:y i herke 
meccanen gezebilecektir. 

Arabacılar cemiyeti umumi 
heyeti toplanamadı 

Arabacılar cemiyeti senelik he
yeti umumiye toplantısını <lün yap
ını§ fakat içtimada ekseriyet te-

Londra Biıyük Elçiliğine tayin 
olunan Tevfik Rü3tü Aras dtin İs
tanbul valisi Lfıtfi Kırdan vilayet 
makamında ziyaret. ederek kendisilc 
bir müddet görüşmil§ ve yeni vaz\. 
fesine başlamak üzere dün akşamki 
ekspresle Londraya gitmek üzere 
§ehrimizden ayrılmı§tır. 

Yeni Elçiyi İstnsyonda vali ve 
belediye reisi Lfıtfi Kırdar, Emni
yet mUdürü Sadrettin Aka, ve hari
ciye erkanı uğurlamışlardır. 

~ 

Vali mektepleri gezdi 
Vali ve belediye reisi dün Cağal

oğlunda 15 ve 45 inci mektepleri 
ziyaret ebniştir.Bu mekteplerin ya
nında bulunan arsaların cocuk bah· 
çe i yapılma.sına karar verilmiştir. 

9 eser tercüme edildi 
(üniversite Tercemc Bürosu ) 

tarafından muhtelif fakültelere ait 
eserlerden 9 tanesi tereeme olun
muş ve basılmak Uzere Devlet mat
baasına verilmiştir. 

Bir tavzih 
Şehrimizde bulunan meshur 

Ford kumpanyasının bir mi.imessi
li dün vali ve belediye reisine müra· 
c:ıat ebniııtir. 

Kumpanya, İstanbul belediyesi, 
otobüs işletme işini üzerine aldığı 

takdirde, kendisine çok müsait şe
raitle otobUsler temin edeceğini 

mümessili vasıtasile bildirmiştir. 
Bu teklif belediye otobüs işlet

mesini bizzat deruhdeye karar ver
diği zaman ehemmiyetle nazan iti
bara alınacaktır . 

min edilememiş 01auğundan toptan- .Etrüsk vapurunun 
tı başka bir tarihe talik edilmiştir. 
Bugtın öğleden sonra hamamcılar muayenesi bitti 
ve sıvacılar, yarın da kayıkçı ve iktisat Vekiletl tarafından tn-
garsonlar cemiyetinin umunü heyet- yin edilen bir komısyon marifetıle 
lerl toplanacaktır. muayene cdılmekte olan Etrüsk va-

Umn'll Müdürün Tctki"leri puru yapılan muayene tamamlan-
Evkaf umum müdürü Fahri Ki- mış olduğundan vapur dün mutad 

per tstanbul evkaf işleri hakkında seferini yapmak üzere Mersine git· 
tetkikler yapmak üzere Ankaradan miştir. Komisyon muayene netice
şehrimize gelmiştir. sini bir ıaporla vekalete bildirmiş-

Biı müddettenberi Ankaradn ,..,,.,ti""r"". ~~AAAAIV'.IV'.l'V'<.,...,,...,~"-A·"-A•""
bulunan Evkaf mUdilrü Bay fskeu
der de şehrimi?.e dönmüştür. 

Tayyare 1 alosu bazırl.1ndı 
Türk Hava Kurumu menfaatin€ 

4 Mart 939 tarihinde .Pt>.rapa1as sa
lonlarında bir balo yapılması karar
la~tırılmLstır. 

Cemiyethrin kongreleri 
Yarm ( sigortacılar cemiyeti) 

cumartesi günü ( İstanbul Esna( 
Cemiyetleri) Eminönü Halkevi sa
lonlarında yıllık kongrelerini yapa
caklaı dır. 

Kongreler saat 13 de ba§lıya
caktır. 

--·-Bir tavzih 
"Gazetenizin 4. 12. 938 tarihli 

sayısında (Okuyucularımız di~or
lar ki) b~Şlığı altında neşredilen 
bir şikayet üzerine yapılan tahki
kat neticE'sinde: 

Ömerlide cereyan eden tevkif 
hadisesinin e\•kaf orman memurla
rı tarafından yapıldığı anl:ışıldığın. 

dnıı kayfiyetin gazetenizle bu şe
kilde tavzihini rica ederim.,, 

Umum Müdür 
HOSNO YAMAN 

T AKVIM 
"-••l'\tn•••••••nvt•+••~ 
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Dükkan ve ev soyan 
bir hırsız tutuldu 

Polis Necati i~minden sabıka
lı bir hırsızı diln yak.alıyarak Ad -
liyeyc teslim etmiştir. 

Necati· bir kaç giin e\ ve! Be
şik taşta J!ılarnurda 1.utfiyc ismin
de bir kadının evine girerek kadı
nın boğazını sıkıp bnyılttıktan son
ra bazı eşyalar çalıp kaçmıştır. 

Dün cle; .ı. Ti.şan taşında Ahmet is
minde bir bakkalın dilkfmını soy
mak istiyen Necati; bu sefer ya
kayı ele vermiştir. 

Okmeydaoında bir Çoban 
Döğüşü 

Okmeydanmda 8 çoban a
rasında hır kavga olmuştur: 

Evvelii; Kadir ve Kemal isimle
rinde iki çoban ; bir hiç yüziin-

den kavgaya tutuşmuşlar; sonra 
bunları ayırmağa gelen; Abdul-

kadir, Me:vlut, Ömer, Battal, Ali 

ve HOseyfn ismindeki çoball'alr da 
kavgaeılarn ayırmak ist~m~leıı•se 

de Kemal; Kadriyi bir av tüfeği 
ile çok ağır sur&tte yaralamıştır . 

Yaralı Kadirin ıhhi vaziyeti 
çok aiır bulunmakt.ıdn·. 

Kemal yakalanmıştır. 

Yenifebirdeki cerh 
DUn gece, Yenf§ehirde !ecl bir 

cinayet olduğunu yazmıştık Abdul
lah ve Ferid imninde iki borçlusunu 
kama ile ağır ve tehlikeli surette 

ya.ralıyan Cafer hakkındaki tahld
kata dUn de devam olunmuştur. 

Tabibi adli Salih Haşim dUn Be
yoğlu belediye ha.stahanesine gide. 
rek yaralıları muayene etmiştir. 
Bunlardan Abdullahın yaram çok 
tehlikelidir. 
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Cihan iktisadiyatında şimal 
memleketleri 

E ki zamanlardanberi Şirn 
nıemlekeUerl namı altında göste 
len Danimarka, Finlandya, 1zlan 
Norveç, lsveç birbirlerine sıkı b 
surette bağlı idiler. Atlantikde, Ş 
mal medeniyetinin g.arb kısmını 
ileri nokta.sııu teşkil eden 1zland 
mUstesnP. bu memleketler, cogra 
bakımdan birbirlerinin yanmd 
mevki almışlardır. Umumiyeti 
mUııterek hudutlara malik olan b 
memleketlerin her biri, kendi husı 
st vasıflarını taşıyan ilerlemli me 
zuat ortaya çıkaran ve ayni zaına 
damümasil içtimai ııartlan ve mü 
terek siyasi gayeleri gösteren mü~ 
takbel bir devlettir. 

Şimal memleketleri yalnız co~ 
rafi ııokta.i nazarından değil, faka 
ayni zamanda taıih ve killtUr cih 
tinden de Avrupa memleketleri ar 
sında, ayr.ı bir camia teşkil ederler 
Bu noktai nazarda durulunca Şima 
memleketlerinin müşterek iktisa 
menfaatlarının inkişafını temin m 
sadile birleşmeleri ve beynelmilel il. 
tiesacli münasebetlerin tcsisıne v 
takviyesine iştirak için faaliyetleri 
ni göstermeğe çalLsmalan tabü idt 
Şimal memleketleri belki yüz sen 
denbcri yekdiğerile sulh halinde ya 
şamaktadıı Jar. Ve bu sulh halin 
siyasi sahada olduğu kadar iktisad 
sahada da idame ettirmek istemek 
tcdirler. 

Son ~eneler zarfında Şimal men 
lekctleriniıı birleşik ça~aları d:ı1 

ha fazla teksif edilmiş ve sistema 
tik bir suıette tanzim edilmi§tir 
1ü34 de iktisadi salıada, bu teşnki 
mesai zımnında bir urgan meydan 
getirilmiş yani Şimal memleketle 
rinin iktisadi teşriki mesaisinin in 
kişaf ı için delegasyonlar teşkil e 
dilmiştir. Bu heyetlerin azaları, ik• 
tisadi faaliyet sahasının muhteli 
tanınmış mümessıllerinden teşekkül 
etmi~tir. Bu adamlar, Şimal memlc 
ketlerinin hükumet merkezlerinit 
sırn iyle toplantılar ) apmıslarrlır. 

Bu toplantılarda alınan neticı....,. 
lerin tatbik sahasında tahakkuk 
da elde edilmiştir. Bu memleketle 
rin müşterek olarak aralar.ında ser
best iktisadi münasebc.tıerin inkişa
fı iÇİl\...Y..,ru}~ayrctlerin semeresi 
Oslo anlaşması olmuştur. Burada 
akit taraflar arasında Şimal memle
ketlerinden ayrı olarak Belçika, 
Lüksemburg, ve Felemenlc de var
dır. Bundan başka bu memleketle~ 
1937 mayısında r~ahide, ticari mü
nasebetlerin inkişafında yeni bir se
yir gösteren bir itilaf imzalanmış
tır. 

İktisadi sahada birbirlerine sıkı 
surette bağlanan Şimal memleket
leri arzın diğer kısıınlarile münaae
bata giri~ernezlik de edemezler. Ha 
ricf ticaret, Şimal memleketleri için 
hayatı bir ehemmiyeti haizdir. Di
ğer devletlerle geniş bir emtia milba 
delesi olmaksızın Avrup:ının bu şi

mal kı. mı !ayıki veçhilc inkipf e
demez. 

Bu scbeble yapılan ticarl müba
delede Danirnarkanın tere yağı, balı 
ğı ve yumurtnJarı, Finlandya, Nor
veç ve 1svcç kereste, kağıt hamuru 
ve kağıtları, 1sveçin demh· maden· 
leri ve mnkinalan, nihayet yine h
landa ve Norvecin balıkları mühim 
bir yer tutmaktadır. Ayni zamanda 
A vrupanm 533 milyon olan umum 
nüfusuna naza.ren 167 milyon nüfu
sa malik olan Şimal memleketleri 
çok mUtenevvi maddeler ve sınai is
tihsalat bakımından geniş ve mü~ 
zayid bir pazar halini de aldılar. 
Modern iktisadi inkişafı, zamaJUmız 
daki başlıca ticari milletler seviye
sine getirerek cihan iktisadiyatı
nın müstahsil ve mtistehlik olarak 
mevki tutturdu. 

Şimal memleketleri bu inkişaf 
sayesinde milletler arası, balıkçılık 
ve denizcilik bakımından birinci 
plim aldılar. Bunlann harici ticare
ti 1937 de, cihan ihracatının ytlzde 
!5,1 ine muadil bir kıymet irae edi
yordu. Bu ytnde, ancaJr Bfıieelk A
merika, 1Dgiltere ve Almanya tara
fından tecavfts edflmektedlr. Nttfut 
bqma da, bu h118111ta Belçika, Ka
nada. Avustralya ve Yeni 7.eJand'. 
dan t10nra gelmektedirler. 

tthalat bakımından bu memle
ketlerde bUti1n Avrupa memleketle
rinin lthalAtt, 1937 de yüzde 94 idi. 
Şimal memleketleri alıcı olarak da 
dördllncti mevkii ihraz ediyorlar ve 
Fransa ve lngiltere ve Almanya
dan sonra gelmektedirler. 

Dr. 
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E1•l ~ 1: M =J 54 ;1 ! $ ;I 
ispanya Harbi Son 
Safhasına Girdi 

(Baı tarafı 1 mci sayfada) 
rid surette rapılmakta olan hava 
hücumlarından başloa Frank.istlerin 
bilhas::;a gahil boyunca garifaya 
doğru ilerlemeleri, bu iztiraıbı art· 
tırmaktadır. Sokaklarda. halkın 
as:ıbiyet \•e heyecanı hissedilmek
tedir. Şimal yolunda, kaçanlan 
t.aşıy.an araba kafileleri göriilmek
tcdir. 

Hükumet, şehirde kalacağını 
iJim etmiş ise de muhtelif nezaret
ler, ahvalin icabına göre hare -
ket etmek üzere hazırlık yapmak
tadırlar. 

Hücum kıtaatı, Cite'ııin Franco 
taraftarı "Beşinci kolu,. mm muh
temel bir hareketine mani olmak 
lciıı caddeleri nezaret ıaltıııda bu -
iund urmalrta-Oır. 

Hissedilen lıütün cndi~elere rağ

men, şehirde sükllı1et vardır. Ve 
şehir, muk:\\'cınete hazırlanmak

tadır. 

tsPANYA VE lNGlLIZ-FRANSlZ 
Londra.: 24 (A. A.) - Alman 

D. N. B. Aj.ansı bildiriyor: 
İngiliz siyasi mahafilinde be

yan olunduğuna göre Fransız ve 
İngiliz bükilmetleri birkaç gündUr 
bu iki hükumetin İspanya mesele
sinde takib edecekleri yeni hattı 
hareketi etrafında mlizakerelerde 
bulunmaktadır. 

li'ranco şu bil· kaç gün çiinde 
B:ırııelonayı el geçirdiği takdird~ 
yeni bir siyasi hattı hareket ,.e ye
ni kararlar ittihazı lazım gelecek
tir. lşte pari>: ve Londra btı yeni 
<Siyaseti tesbit arzusundadtr. Şim
dive kadar uncak ademi mü-dahale 
~i~:.:ısetine devam hususunda muta -
bık kalındığı intibaı vardır. 

Bazı İngiliz mahafilinde kay
dolunduğuna göre, Barselonanın 
sukUtu. lsoanya harbinin sonu de -
mek olmamakla Leralıer, Cham -
berlainin önüne bir .sürü meseleler 
çı k.ıı !'8(' <t ktır. 

İtalya Asker mi Bulgar Elçisi Dün 
Topluyor ? Sofyadan Geldi 

Roma, 24 (A. A.) - Havas a- · istanbul, 24 (A.A.) - EYvelce 
jansının muhabiri bildiriyor: haber verdiğimiz gibi bir kaç hafta 

Resmi mahfeller, mühim mik- mezuniyetten soura Sofyadan dön
tarda ihtiyat efradının silah altına müş olan Bulgaristan orta elçisi 
qağınlacağına dair ecnebi memle· Dr. Kristof kendisiyle görli:;;eıı bir 
ketlerde neşredilen haberlerin asıl· mümessilimize Tlirkiye - Bulgaris
sız olduğunu beyan etmektedirler. tan münasebetleri hakkında şu be
Ayni mnhfeller, talim müddeti için yanatta bulunmuştur: 
normal miktarda ihtiyat e.fradının Sofya seyahatim hususi mahi
silAb altına çağınlm.ı.~ olduğunu ila- yette idi. Bunula. beraber, gerek 
,.e etmektedirler. Hariciye Nazırı ve gerek Bulgar 

United Press ile Daily herald, 
200.000 kişinin sila.b altına çağınl

dığını yazmışlardı. 

Israrla Romada dolaşan şayia

lara göre 1901 doğumlular kamilen 

eilih altına çağırılmıştır. Fakat iyi 
haber alan mahfellerde bu haber 
tekzip edilmektedir. 

Bir çok gençler şahsi davet tez
kereleri almışlaı dır. Bunlar, telsiz 
telgraf ve tan.< servisleri gibi hu
sınd sınıflara mensupturlar. Roma 
kışlalarında oldukça büyük faaliyet 
göze çarpmaktadır. 20.000 a..-ıker, 1ı milis te.şkilat1 ihdasının vıldöniim:i 

• 1 

mi.:.naseb~tilc yapılacak olan ~eçid ı 

resmine iştirak etmcğe hazırlaı' j 
maktadırlar. 

politik mu.hfillerile temas etmek im
.kanlarını buldum. Görüşmelerim

den elde ettiğim intilıaım, iki mem_ 
leket arasındaki münasebetlerin as
mimi ve candan bir dosluk içinde 
inkişaf etmekte olduğudur. 

Bütün Bulgar milleti büyük A
tatürkün zıyaı ÜT.erine Türk mille
tinin duyduğu ncı karşı.~ında derin 
i~inden gdcıı bir sempati hisleri 
gösteı·mi~ti r. 

·yeni Suriye komiseri 
An karaya geliyor 
Bcynıı. 2.f. (A. A.) - Fransa· 

nın Suriye ve Lübnan fevkalade ko
mi&ri B. Puaut.'un yakında Anka
raya güleceği bildirilmektedir. 

Mısır Kralının 
HalifeliOI 

(Bat tarafı 1 inci sayfada) 
tirnıek ve büyük bir Arap impara
torluğu kurmak arzu.suna dilşmllş 
olabilir. Kendisinden evvel l>u e
meli takip eden haşmetpenahlar 
yok değiklir. Ötedeııberi, Mekke 
hilafete göz dikmiş bulunuyordu. 
Harp içinde İn!,rilizlerle birleşerek 
6 teşrinisani 1916 da kendisini A
raplar kralı ilan eden Hüseyin, 5 
mart 1!>24 de i.-lminin başına bAlüe 
unvanını ilave etmişti. Yeni hali
fenin ilk sarıldığı i 7 Arabistanı 

kendi hükü.m ve nüfuzu altında 

birleştiı mek oldu. Fakat bunda 
bir taraftan cfendi3i İngilizlerin 
n1Uh::.lefetine uğradı. İngilizler bir 
yandan onun gemini biraz çekmek 
lüzumunu hissederken diğer taraf. 
tan da İngilizlerin tevel!cühlerini 
kazanını.~ olan Vehalıileri ka1·şısm
aa clü~ınan olarak buldu. Muhare
bede mağlup olan llı.i.:.,eyiu 1924 
te:;-rinievvelinde yen· daldığı tatlı 

hilafet hülJ a.'lı ile beraber Türkle
re hiyanet ücreti olarak kavu'*tuğu 
Arap krallığını da. elden kaçırd1, 

~aıtaııattan da, hilafetten de vaz
geçti. \'aha.biler Mekkeye girdiler. 
Hüseyiııiıı oğlu Aliııiıı mukavemeti 
de ra)•da \'Crtllt'dİ. 0 da büyük 
lrnrde:;ıi Fııys<Llın yanına ı:ı.ığındık
tan sonra 1926 kantıııusanisindc 
lbni Suud Hicaz kralı ilfuı edildi. 

Vahabikr hala Hicazda durıı
yorla r. II i!afel nı esele:-inde M ısı
nn noktai uuzaııııı kabul etmeleri 
:;:u yakın maziye m.z:ıran pek şüp
heli görünür. Yemende ZeYdi ima
mınm da lrn lıahbte si>yliyecck bir 
.sözii olduguııu zaııııe<leriz. 

Suriye ile Irakn gl'lince, Suri
yede Hıı·isti,> Hll A rc1pların :-iya,..i 
f.;Ja!iyet itibarh le e.hemmh·etli bir 
tırısu~· sarılmaları zanındir. Suri-1 
ye liderlerinde de milli\ et hissini 
pek inki..ı,.a( Plmiş görüyornz. Bun-
1arııı :arıs!J' kralmı ''halife,. uuva
ııile tanıyurak l\fonrın siyasi hege
monyasını kolay kolay kabul et
meleriııe tıkıl ermez. Here Irak'ın 
muvafakatına hiç ihtimal vereme
,ri:r.. Çünkü araya rakabet hisleri 
.karı~ırıc;t .Mısu·ııı genç hükümdarı
nın w yeni halife!'\İnin T\.irk ırkına 
me11:mhiyeti çarçabuk hatırlara 

getirilecek ve Arap milliyetine mih 
rak te~kil edE>cek ~iyasi merkezin 
biı· Arap ~efi idaı-P:.i altında bulun_ 
ması H1ztı ıll ll m uda faa edilecek _ I 

til'. 
Dize öyle g(•liyoı· ki: gj>nç Jıa:;ı

metpenahm şu znrar~ı7. ve ma.llm 
havesi hariçte t;ıiipheler uyandırıp 
.Mbmll birtakım zorJtıldar ,eheke
sivle muhat hir hale ge:me i gibi 
bir netice tevlid etme...,c hile Arap
diynrJarı arasıııda y<!ni lıir anlaş
mamazlık ... cbcbi te~kil l'di'cek. u
\'lt:-m:ısı tC'nli'ırni eclilcc<' 1\ nifakla-. . 
n, rnk,lbetll•ri, hıı·..:ıcalıhrı t:ıhrik 
edecek Ye l\lı~ır için z:n·:ırlı olaLi-

Denizbank Umum 
Müdürü Çekildi 

_.,.ıııııoo.ı--.-.ac.---- 1 er c k lir. 
CBu tarafı 1 iaci aayfada) Satiye şirketinin e-ıki müdürü ::\Iö,;_ P,u ta.hm!nleı·imizin yanlı~ çık-

çe kabul olunmu.şt.ur. yö Valleri şuıılan söylemi~tir: ınasmı ve knrdc~ Mı:-ıır için yeni lıir 
Yerine eski şirketi hayriye mü- ·- Bu me:-ı~te Sati~·e şirketİni inki~:.ı.f \•e teali dt>vre:-ıi b:ışlama~ı-

dürü Bay Yusuf Ziya vekaleten ta· nı temenni eyleri'.!.. 
"in olunınuştur. alikttdaı· ctnı~kten çok uzaktu'. 
ı Hüseyin Cahid YALÇIN 

Satye binası işi Bina bize 27.0 bin liraya ma~ ol - ======================== 
f 

muştur. Deııız Bankla yaptıgımrn 
Satiye şirketinin 250 biıı lira- . .. .. A 

in kab·ı·ud De · B k t w satı::1 muamelesı butun kanuru for-u ı ı e nrz an asa maga · 
muvaffak olduğu Fıntiıkhdaki de-r m~litel-eri~i .tesbit ederek tek~m -

J k t....Il ı ~· v .. .r. muı etmi!rtir. Mev7.ubahsedı1en po o ara Au anı an uınauıu •"uuıa 
Veİ(aleti tarafıııilan me.ıınfil umu- 140 bin lira pararuıı bizden geri 

miye :u.amıua istimlak edilmesi ,vo

luua gidileceği evvelce yaztlımş.tı. 

Deniz Bankın da bu kllrara 15 giin 
urfında itiraz etrneie hakkı <>kln
iu itin bu hY.rust& An.karada De-
nfa Bank umum midü?'lüiü ve 
Nafüı Vekil~U .araMnlia t~m:t..~I ar-

yapılmaktadır. 

Bundan J;a. ka .binanın Nafia 

Vekileti tar:ıfıııdan satın alınması 
.takdirinde Tın. ule gelecek olan 140 
bin liralık zararın Satiye şirketin

den. tahsil edilip edilenıiyeeeii me
eeles.ini tetkik etmek here Nafia 
ve İktisat VekUeti tarafından te~ 
kil edilen komisyon nıeıı.a.isine baş

lamıştır. Deniz Bank Hukuk mü
şaviri İsmail komisyonda Deniz 
Bank namına buhınmak üzere An

aca raya hareket etmiştir. Bu bina 
hakkındaki kati kararm bir k~ 
aiine kadar alııuııam muhtemeldir. 

almmaiJI için kanunt imkanlar gö-

Temiyoruz. Biz ınalımıZJ sattık, 
paraınızı ~ldık. İki tarafın rızası 
üzeriııeı ıtatılmı~ Iıir malın bedeline L 

kinci üçüneiı ~hıslar arasınds vu

ku bu lmu~ bir ihtilaf yüzünden rii-

cu edilemiyeceğine 

yoruz. 

emin buhınu-, 

Arnavutlukdaki 
Tevkifler 

Tirana: 24 (A. A.) - Umami 
emniyet ajanları, son günlerde, 
korçe1 Tirana ve ~ kodrada, elle -

rinde kom ilnist propagandası be -
yannameleri bulunan 69 k-ıiiyi tev-

Jdf etmişlerdir. Bunlar, maran
goz, fırıncı, ayakkabıcı ve baz:ı 

mektep t.alebesidir. Ba propagan
da beyannamelerinin menşei hak -
kında tahkilcata devam olunmak -
tadrr. 

Beyoğlunda Gece 
Bir Kadını 
Vurdular! 

Dün saat 21 .~o clıı. Beyoğlu cad

de!'liude bi ı· cimı.yet olmuştur: 

Feriköyünde bekılı· deı·esinde o

tnra n Halil ktzı Emine i~minde bir 

geuç kadın bir müddettenbeı:i syrı 

bultmdnıhı ~tu Recelıe dün ,.ece 
ansı7.m yolda te~aduf etmi~tir . 

Sev•rili ine kar~ı kalbinde ayrılı-., . . 
ğm kinini be liy~n Receb hemen 
bu te!radiif akahinde bıçağını çtkar

mış Ye onu kanlar içinıle yere ser

dikten ~mnra kaçmı~ttr. 
F.traflcm yeti~enler ve ı.ıoli-ı ta

rafından yaralı kadın; hasta.haneye 

kaldırılmı:;ı ve yarası sarılarak evine 
gönderilmi~tir. 

Tramvay şirketinde amele oldu
ğu anlaşılan Rece0 de biraz 30lll'a 

poHaler t&rafından ywlann11ljtır. 

Hi 
F • a 

r Va p u r u Yeni ve Mühim 
ı Mah e si Bir Suiistimal 
--.-e~NOs 

• 
Vazifeyi ihmal Su çile 4 Memurun 

(B-. tarafı 1 inci aayfad 
malt milesseselerimi.zin tngilter 
agı.Im.ıo olan krediyi istimal yol 
da ne gibi teşebbllslerl varsa 
şin mahiyeti meydana !;ıkıncıya. 
dar hepsini durdurduk. Ayni 

Muhakemelerine başlandı 
!.'.ara.deni.& boğazı haricinda (E-1 

§ek) adası civarında vukua gelen 
ve 21 denizcimizin ölümü. 1 ki§inim 
kurtulmasile neticelenen ( Hisar ) 
vapuru faciasının muh kemesi.ne 
dün ağır ce?.ada başlanılmıştır. 

Büyük bir meraklı kütlesini'! 
takip ettiği bu davanın dünkü cel
sesinde bazmm ıuevküude ~u 4 kişi 
bulunuyordu: 

Burilar da: İstanbul deniz Uca.
ret müdürlüğü makine mütehassısı 
Be.y Haydar. lcazau mütehassısı 

Bay Ahmet, inşaiye mühendisi Bay 
Hidayet vo İstanbul liman reisi bay 
Hayrettinde:o nıii.rekkepti. EvYel!i 
okunan iddıanameden anlasıldığı 

üzere, müddciwnumilik makanu bu 1 
faciaya o vakit ve derhal vaz'ı yed 

1 
etmi · ve alıikndarların ifadeleri!~ 

kazadan tek kurtulan tayfanın da 
şehadetini tesbit ettikten sonra ay
rıca bir de facia mahallinde bir ehli 
vukuf heyeti tarafından derin tet
kikat yapılmıştır. 

Bu tcrtkikler ve yapılnn tahki
kat sonunda; yukarıda isimlerini 
yazılığ1ınız. 1 mcınuı un ihmalleri 
görülmiıstür. Çünkü kazadan bir 
müddet eYvel (Hısar) vapurunun 
sağlamlığı hakkında rapor vercrel{ 
bu rapora müsteı ek imza atmışlar- · 
dır. Bu haıeketlerindeu dolayı (\·a-
7jfeyi ihmal) ve (vazifeyi suiistimal 
ederek öfüme sebebiyet \"Cl'mek ) 
suçlarile ağır ceza mahkemesine 
sevkolunmu.c;lnrdır. 

Diinkii muhakemede: müddeiu
mumilik makamının her 4 suclu 
hakkında da bu iki suç için ecza ;.e
rilmesini istiyen iddianamesinden 
soma. bu husustaki tahkikat evra
kı l'e ehli vukuf raporlarile diğeı· 

evrak ve maımunlann verdikleri i
fadeler ayn ayn okunmuş ve bila
hara RU<;lutann isticvabına geçil
miıstit'. 

Hülfu:atan her 4 suçlu da; btı 
i~de kcndılel'1nin hiç bır dahl ve ka
bahatleri olmadığmı beyan etnı.i.<t

ler ve !Hisar) vapuru hakkında 

filhakika kendi imzala.rlle verilmiş 
bir (sağlam) rnporu mevcutse da, 
bu rR.porun; kanunen yapıl.ııwu i
cap eden blitUn muayeneler taraf
l:ınndan icra olunduktan sonra. ve
rildiğini söyliy~ 'k: 

- Biz vapuru ince bir dikkat ve 
itina ile gözden geçirdik. Ve o vakit 
sağlam bulduk. Kaza da; bu mua
yencmizden 6 ay sonra oldu. 

DemiRlerdir. 
.Kabu.lrnt foıııtauda mı? 

Suçlulat· bu üadelerinden sonra 
kabahatia k ~udileı.:nde değil; ölen 
kaptanda olduğunu da iddia ederek 
~unları söylem iı;ılerdir: 

- (HisarJ esasen ahşap bir va
puı·du. Ahşap bir vapurun ise çok 
fırtınalı bir havada sefere çıkması 
do • u olmadığı gibi (Eşek adası) 
gi ı tamamen &arp, kayalık ve teh
likeli bir mevkide demirlemeRi de 
tamir k bul etnıı:•ıı; bir bahrl hata
dır. 

Şakir kaptan öyle müthiş bir 
havada (Eşek adası) civarında dc
mirlememis ol aydı vapur dalgala

ra yine mukavemet etlecek Ye 21 
vatruıdnş111 hayatına nınl olan bu 
feci \'a.k'a da olmıyacaktı!..) 

Bundan sonra; suçlular; ( Hi· 
sar ) rapurunun .çürük olduğu ve 
çiırük bir vapura sağlam raporu ve
rilmiş bulunduğu hakkındaki evrak 

ve idd.alara tekrar itirazla bu iddi
ayı ı ed ve mükemmel bir surette 
her aksamını ayrı ayrı tetkik ettik· 
ten ı:ıonra (sefer~ müsaittir) rapo
rwıu vermis olduklarını beyan et
mişlerdir. 

Bundan sonra facia mahalline 
giderek cesetlerin çıkarılması esna
sında. hazır bulunan Mehmet ismin-

de bir nıotörcü ile bu e::;nada ken
disi!e ber-clbcr bulunan ölen kapta

nın bir akrabası şahit olarak din. 
lenilmislerdir. 

Bundan sonra diğer bazı şahit
lerin d!ıılenme:'li için muhakem'! 
başka bir giinc talik olunmU'=ıtnr . . 

da İngiltere hükt\metine bu ~ 
tanımadığımızı ve bu §lirketin h .. 
metle asla. alikası olmadığını 

yurdu.it ve keyfiyeti bu kanalla 
ttın ticarl müesseselere ha.her v 
meğe teşebbUa ettik. 

1ngilterede bu hareketi ya 
lar ihtimal ki kendilerine fazla k 
met ve ehemmiyet verdirmiş o 
için yanlış bir temsil sıfatı 
mı.şiardır. Aldığımız habere g .. 
bazı resmi daire ve müesseseler 
murlannın şirketlerine dahil old 
larını iddia etmişlerdir. Bu isim 
vela bize ecnebi bir şirket ismi 
geldi. 1thalit ve .ihracat \•eva 
yük bir isim hülasası olarak w t " 
ki ettik. Hariciyemiz Uç günden 
ri bu meselenin mahiyetini ·ingil 
reden anlamağa çalıştı. Bu sa 
öğrendik iri şir:ket 1stanbulda 
üç ay evvel kurulmuştur.Adliy 
i..,e vaz\red etmiş ve iktisat Ve 
leti faaliyete geçmiştir. Ta 
iki cepheden yürilyor. Elde 
cek netice bütün sarah:ıtile umu 
heyetinize nrzcdilecektir. Miiteşe 
hisleri haklnnda icalt den ka•ıu • ınuameleleıin ehenuniyetle tatb 
ve üa olunacağnıa emin olab· · 
niz. 

Baş\·ekilin bu bevaııatı um 
heyetin tas,ib sadalarlle karşılan 

MECLİS 
FESH 
EDİLECEK 

(Battarafı l inci ••yfada) 
ha fıonra \'apıhıcak içtimalı.rda k 
nuşu1maRJ muhtemeldir. Eğer · 
tihabın ~ enilenıne,.;ine karar ve 
diği takdirde yarınki toplantı d 
renin ·on içtima1 olacaktıı·. 

Söylenildiğine nauıran gelec 
yaz yapılacak intihabatın bu cıu 
YC mart ayları i~inde bitirilme~i 
ni bütçenin de yeni meclis tarafı 
dan kttbııl edilmesi, parti kurul 
.rının ynz tatilinden en·el topla 
nıası yolundaki tasavvurlar da ku 
vdleıı nıe kledil'. 

Buııdaıı b:ışku dc,·eı·aıı ed 
~uyialara ııazaraıı mcbu~arı kan 
nunda bttzı degişiklikler yapılın 
st mumhlemcldiı. 

Hariciye Vekilinin 
Par ideki Beyanatı 

jansınm muhabiri bildiriyor: Soıı yaı.ıılan SUJ ıma göre iki ııu <Baştarafı 1 ınci sarl'ada) 
bizim ger 'k cünıhuı iyctçiliği ve ge
rek lruklıği her devletin dahili bir 
işi telıikki etmemizdir. Onun içiD 
hudutlar1mız haricindeki topı aklar- 1 
daki devlet v hiikfınıet sekilleri ve 
bu şekiller içinde dinin yer alma.sı 
veya ayu el ·dilnw i bizi asla alaka
dar etmez. 

Bizi alaka<lar eden cihet harici, 
siyasi, iktisadi mümısebatımızdır ki I 
bu n(}ktadan . Iımr'm genç hi.ıküm
dannın ve !tlı::>ır halkının candan 
l'e samimi dt>Stuyuz. Cümhw·iyet 
hükfınıetiınizin bu iş ,.e :Mtsır hü
kümdan hakkında mUt.aleatını söv
ledikt.en sonra hilafet müe~dsi 
hakkındaki dU~ünccmizi ilave etme
liyiz. 

Bize göre hilafet milf':::>scsesi 
mod~ı geçmi.ş, ihtiyar ve her halde 
zararı kiLrıodnn çok fazla bir kor
kuluktur ki ·bulunduğu yere dünya. 
.!llimul bir hu1-1ıımet celbeder, hatta 
islim devlctl~ri arasında dahi istir
kap ve nifak tohumları sa.çar. 

Eğer Mısırda ba~lıyan bu hare
ket bir ıün emri vaki olursa han
ciyenizdeki mewut malüınata naza
ran, kısa ''eya uzun far\'alarla ayni 
emri \'aki bazı islılnı clcvlt-tleri ta
rafından da tekrar edilecektir ki 
bu hal i-.;liın devlt'tl.erini birbirinden 
tızakla.ştıraı..:ak \'e isl:lm milleUeri
arıı."ına yeni bir nifak sokacaktır. 

Bu işde laik \'e cümhuriyctçi 
Türk devletine clU~en tek vazife bu 
hazin akibet üstüne alakadr..rların 
dikkatini celbetmektir. 

Hariciye vekilinin izahatı umu· 
mi heyetıÇe tamamen tas\ip olundu 
ve ruznamede başkn madde olm::ı
dığmdan celseye nihayet \'erildi. 

Havas ajansının 
neş--iyı tı 

Loadca, 24: (A . .A.) - Havas a-

Salahiyettar mahfellerin kıı""Rl yoııdarı fa~da .artan ni.üusum 
Faruk'wı ltilüfete (intihabı) 1ll te- için .reniden intihnbln mebu..., a 
yid eucn biı haber alamıınu!{ olına- dinin nrttmlma ... ı ic::ıbetnıekted' 
lanna ve bu mnlıfclleriıı hakiki e- Kanunda yapılac.ak değişiklik 
hemmiyetini henüz wkdir etmek bu gaye~ j i~tihdaf etmektedir. 

IDÜ.jkül ohın bu husu.,taki merasi· yeni İntihap hayra 
mc dair her ttirlü tefsirden imtinq d 
etnıclerine rağmen c.·ski ısıam şef- an sonra yapılacak 
liği makamının ihyası iciıı yapılan Ankara. 2-1 (Telefonla) - L 
bu teı.ıebbfü.:;, Lonciranın arab taraf- ranulan sonra ) eni meclis i'·in iıl 
tarı mahfellerinde büyük bir alakıı haıJ )aıulacağı ,.e Yt."fli mcclibiu ı> 
uyandırmıştır. b:ıt niha)'etinde 'e~a ıua.ctta 

Gen<; hüki.imdara, 1slam halife- la.na<·nğı anla!)llmaktadır. 
si Unvanının \•erilmesini tahayyül !!!!!!sill~e!!r~in~in!!!!!!y!!a~pa~b!!'!'il!!ece!!!!!!k~le~n;,;.i.la•v•e•o•l..lu 
eden Mısır kral hanManınm bu ar- maktadır. 
zın;unan tahakkukuna mani olan Ayni mah:ıfile göte böyle 
başlıca engel, Osmanlı iınp:ıra.torlu- mesele asla mevzuubah değil 
ğunuıı inkırazına kadar bu uııvımın Çünkü. hilafet müessesesi, eski 0 
cismen olduğu kadar ruhani bir manlı imparatorluğunun bugün h 
mana ifade etmesi ve bu ünvanı ta- kÜlllden sakıt olmU§ olan Nki 
şıyarun Medine, Mekke Ye Kudüs nelerine tekabül ediyordôl.. Ve um 
gfbi şehirlere hakim bulunması idi. mi harpte halife tara.fındıw. .m·· 
Halbuki bu ilk iki şehir, halihazır- fiklere kaı·şı cihadı mukaddes · 
da Arabistan ve Hicaz kralı lbııis- edildiği zaman zaafı ıueyda.n.a 
suudun elind~ hulunnıaktadır. ~fu- mıgtır. 
maileyh, şimdiye kadar halife ün· Arab i.lemini.n ekseriyeti, 
vamnın kuvv~tli komşu bir devle- f eyi takibde.n imtina etmiş ve 
tin hükümdarına verilmesini müsa aleminin ekseriyeti, o zaman 
it bir f'ekilde kar~ılıyacuğ:ına dair feyi takibden imtina. e1Jni4 ~ 
hiçbir .:WY sôylemPmi:;tir. kiyeye kar§ı milli m.ikadeleye a 

Gene bu mahfeller. bir camide, mıştır. Binaen.aleyh !iimdikl ar 
hatta biitiin kıım~m arab devletleri- milletlerinin teşriki mesaisi hili.f. 
nin murahha:>lun ha7.u· oldu,ğu hal- tten daha sağlam olmahdı; ve 
de, miisliimanlar tarafından yap.ı- şeyden evvel, ihtiyari \'eya ga 
lan alkı. Iarm bir intihap demek ol- ihtiyari olarak sadece Mı.,.ır 
maılığmı \'C murahhasların camie kral Farut•a karşı g&.1:enniş oldu 
halife intihap etmek için. değil, iba- ları bir sempati galeyanı mevzt 
det etmek için gelmiş olduklarını bahsolması ve bununla Londr& k 
ve esasen böyle bir intihabı yap· fer:ınsın.dan evvel Kahire'de to 
ınak salahiyetine malik olmadıkla- la.nımş arabla.n alfilcada.r e 
rını beyan etmektedirler. bulunması muhtemeldir. 

Bir islaın halifesinin intihabı, Bugün Kahire menısimintn 
zaruri görüldüğü takdirde bu inti. naın hakkmda en ziyade şflphe 
habt yRinız 2rablann değil, bütün tereddüt izhad eden ınahatil, ~uu 
dünyadaki :müsrüınanlarıa müme@.. ınahfelleridir. 



Sayfa: 1 

Hikaye m~hurdur. 
Nasrettin Hoca ytni evlenmiş. 

Düğün gecesi bir de ne görsün, ka
rısı müthiş çirkin.. Hoea müthiş 

kızmış, bu esnada karısı da.: 
- Efendi.. Akraba ve taallUka-

tmızdan kime görüneyim .. kime gö
rilnmeyeyim? diye sorunca Nasrtit
tin hoca dayanamamış ve: 

- Bana görünme de kime görü
nürsen görün .. feryadını basmıı;ı. 

Bugün, bu söz artık gazeteciler 
için oldu. 

- ~angi meslek yaparsanız ya
pınız. Hangi işde hevesiniz varsa a
tılınız. Fakat gazetecilik nıesleğinP. 
sakın girmeyin ve matbaa kapısı 
önünden geçmeyin. 

Zira gazeteci olunca herkes si
ze garip garip bakmağa başlar. He
le bizim gibi eskiyip tc herkes tara
fından gazeteci olarak tanmmış ise· 
niz felaket .. 

Eş dost arasında konuşurken: 
-J Aman gazeteci var .. derler .. 

sözü keRerler. 
Memur, iimiıden doPtunuz var

sa: 
- Aman allahaşkına buraya 

girdiğini, geldiğini birisi gördü mü., 
diye korka korka sorar13r. 

Biraz daha büyük rütbeli ve ma 
kam sahibi ise: 

-- Sakın ha benimle konuştu · 

ğunu görü.;;tüği.inü yazma. diye yal
varırlar. 

Yazarsınız gücenirler .. yazmaz
sınız .. 

- Amma da gazetecisin ha .. 
derler. 

Doğruyu yazarsınız kızarlar. 

Methetmezsin.iz, sitem ederler. 
Beğenirsiniz, ballandıra ballan

dıra yazarsanız: Bu sefer öteki le>: 
kızarlar. 

Şimdi yeni bir moda çıktı. 
Bir müesseseyi tenkit eder et· 

mez o müessesenin ilanlarını gaze
teden kesmek suretile cezalandın
yorlar? ! 

Güzel.. iyi hoş amma .. 
Gazeteci ile temas etmekten 

korkan, gazetelere havadis vermek
ten çekinen ve gazeteciyi görünce 
yol <leğiştiren zevatın sabahleyin 
ilk yaptığı iş bir gazete almaktır 

Çünkü gazete cemiyet halincb 
yaşayan münevver insanların uzak 
veya yakın muhitinde olup bitenle
ri hakiki şekilde bildiren bir vasıta
dır. 

Bunun kıymetini takdir eden 
insanlar kendilerini alakadar eden 
meselelerde ve hadiselerde gazete· 
.!İnin y:ızifcsini kolaylaştırarak onu 
iyiye ve doğruya sevketmiş olursıt 
ayni z:ımanda bir memleket vazife· 
sini ye yapmış bulunurlar ve ertesı 
gün gazeteyi ellerine aldıkları za
man okurken sinirlenmezler ve ga
zeteciyi daha çok severler. 

Başka memleketlerde gazeteci
nin işini kolaylaştıran muhitidir. 
Bizde de tenkide uğrayınca kızmı
yan, methedildiği zaman koltuklan. 
ka barmıyan ve kızınca hınç almak 
i<;in şu veya bu çarelere baş vurm1-
yanlann adedi artıncaya kadar her· 
kese tavsiyem: 

- Dost kazanmak, eş dostla 
istediğin gibi konuşmak görüşmek 
istiyorsan herşey ol, fakat sakın 
gazeteci olma. 

TiLKi 

Leh - Alman münasebab 
Varşova, 24 (A. A.) - Alınan 

Hariciye Nazın B. Von Ribbentro
pun ziyareti münasebetlle ordunun 
organı olan PolskaSbronja gazete
si, iki memleket arasındaki yeni 
mUnasebetlerin esasını ihdas etmiş 
olan Polonya-Almanya beyanname
lrinin yıl dönümüne tesadüf edea 
bu ziyaretin gayesinin geçen beş' 
sene içinde Leh-Alman itilafının ha
yatiyetinden hiç bir §ey kaybetme
miş olduğunun en iyi delili olduğu. 
nu göstermekte bulunduğunu yaz
maktadır. 

Londradaki FiJistin 
Heyeti 

Kahire, 24 (A.A.) - FiJistin a
rn1> heyeti tekrar Kahireye dön
müştür. Haber alındığına göre, he· 
yetin teşekkülünde mutavassm bir 
sureti hal bulmak için MüftU ile 
müzakereler yap~ıştır. Heyet pek 
:yakında Londraya hareket edecek
tir. 

YENISABAH 2S KA.NUNUSANl - 1939 

P'rMttti AIMM 
Şuurlu Çalış a ar 
Sayesinde Tarsus 

''Efendimize 
Nez'etmek,, 

Arzedeyim ki, K l 111.••k 11.r t n Çrıkurova Mıntakasının En Güzel 
ı ıcımın· ırıu aı a ı ı . . . ·n ., ·ıd· Brr Kasabası Halıne Gelmektedır 

'' Yedi~ümayunlarında egı ır. ,, . ...................................... "-. 

Ç OK çocuktum. "Yunanlıla- I lı 

r11 karITT muharebe ilan o- 5 YAZ AN: 5 
• • • 

lundu. Hamdolsun. Yenişehirdeki ! Sem., h M ·u· mtaz s : 
mazliim Türkleri kurtaracağız ve : ı J 
şimarık düşmanı terbiye edeceğiz,,,\•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Jakırdılarım duyuyordum. Mer- zel havadisler tevali etti. Herke -
hum babam, valdesi büyük val - sin yüzü gülmeğe başladı. Herkes 
dem, akrabalarım, gençler ihtiyarlar ' memnun idi. Selanige muva~aJat 
şenlik içinde idiler. Hele ö7. amcam eder etmez Osman p.aşa da bu ha
biraz da muta<ı=-sıp olduğu için a- beri aldığı için istanbula yazdığı 

deta sevincinden oynayorıludersern bir telgrafnamede muharebe baş
mübala{•a etmiyorum. Ailemizin kumandanlığı vekaletini ele a' 
ba~ında yaJmz merhum Gazi Oı-;- maktan ise orduyu hümayuna ta
maıı Paşa sükfınet ve vakarını mu- rafı ı-1ahaneden selam ve teşekkür 
hafaza ediyor ve hepimize : götüı:me::-1inin daha muvaflk olaca-

- - Çocuklar galip için de mağ- "ğnıı ve çünkü kumandanlann vazi
lfıp için de harbin ne bela olduğu- felerini hüsnü eda ettiklerini söy 
nu .siz bilmiyor.:;uııuF. d,L oynayorım )ediği söyiendi. Ve bu hareketi her 
nuz, diyordu . Ve hele benimle faz- kc>s beğendi. Osman paşanın asale
la me"gul oluyordu: "Ce:-:areti cen- ii hissiye::i bunu icap ettirir dendi. 
gaveranemi bHdiği için!,, artık her Dunlarcla bö.vle oldu nmma Osman 
kesin isi ve gücü zafer clnalal'iyle pa~a ne :;;elam gönderebildi ve ı 
beraber g·ızetelere koşmakta ba - de istanbula a\'det edebildi. .Jur -
hu"u · geceleri çıkan ilfweleri bek- nnllar hünkarın zihnini bozmuştu. 
)emekte idi. Bizim e\'dc toplanan Ve Osman paşa ela SelUnikte otur
:ıkrabalar, ehibba, komşular bjrer makta dernma başlamıştı. Bir ta -
birer hm·adis getiriyorlar, decliko- raftan da rahatsızlığı devam et -
dn söyli.iyorlar; fakat milttefikan mekteydi. (Ziki ~admlan muz
mısrn1 dualarını Yil'(lizeban ediyor taripti merhum). Mnharehe zafer
lanlı. Beni de elimden tutarak kaç lerle 11eticelenmeğe ba*ladığı için 
kereler Sirkeci garma askerlerimi- ve hünkarı bu kor·kudan kurtul -
zi te~yie ,.e keıırlilerine verilen he- mu:$ ve memnun gördüklel"İ için ha 
diyeleri tcYzic gölürcliıleı·. Hala ha şerat ö:de jurnaller vermi~lermiş 
tınmdaclır kanle~Jerimiz )f eh met- ki. .. Bunlar da birer birer duyuldu. 
çiklerc Yerilen hediyeleri - neva- Osnıaıı paşa Alemdar gihi hareket 
leyi güle güle hüsnü kabul eder vı> ve orcluyu alıp lstanbulu fethede -
bize "Siz merak etmeyin,, derler- cekmiı;. ! SeJanikteki üçi.indi ordu 
di. miişiri Kazım Paşa da bu işin mü-

Bir aralık ne oldu bilmem. Bir şevviklerinden imiş! Dah::ı henüz 
gece rahatsızlığıııa ve yatakta ol- tstanbulda saraydan Sirkeciye gi -
m.ısına rağmen Gazi ().;;man Paşa- derken R·~şiktaş muhafı7.ı :.rnşir 
yı alelacele saraya istediler. Gide- IIasan P~şanın Gazi Osman pa!'_la
mccli. Zira hekimi iz.in vermemiı;:li. ya (T1e:;;iktaş karakolu üniincleıı ge
l!cr ı;ıe,rden şüphelenen hünkar te- çerken) bizzat seıama durmasmınJ 
Hiş etti v2 Pa~anın saraya gitme- lıile bir manası var imiş! gibi ercu
sinde israr etti. Osman paşa yine foler tevali etmekte idi . Padişah 
gitmedi. Fakat iki g-iin -nma saray tedhiı;-te devam ettikleri cihetle biz 
da ki yazifesine gitti; biraz iyile yani ailesi - dostları - ve ı:ı damları 
mişti. O arnlık Te:-ıaly:H.ia harp et- Gaziyi bu gibi şaibeden kmtarınak 

ve evine dönerek rahat döşeğine 

yatmasını temin etmek azminde i
dik. Bir türlü çare bulunama.dı. 

Çünkü hünkarın vehmi tahrik edil
miş idi. Nihayet Osman paşanın 

doğrudan doğruya hiinkara bir tel
graf yazmasına. ve fakat sertçe bir 
telgraf yazmasına karar verildi. ve 
kendisine arzuhal edildi. Sureti 

mahremanedeOsman paşa giJli giş
tan azadn. ve çok dürüst bir zat 
olcluğu içın aleyhinde <lönen do -
laplaı-ı tahayyül dahi etmiyor ve 
öyle bir zamanda böyle jurnalcile
rin imkanı vücudünil bile tasavvur 
edemiyordu. Nihayet o da hakika
te vakıf oldu ve hünkara şu telgra
fı çekti. ( ... Ha<:t.a halimde döşe

ğimden kalkarak buralara kadar 
gelişim sıl'fekmeğini yediğim mem
leketime hizmet \'e inıdei sahane -
]erine itaat içindi r. Ve "'elanik'e 
muvagaJat eder etmez vukubulan 
maruzatım zati şahanelerince ma
lfımdur. Yapacak iş kalmadığı ve 
lehülhamd orduyu hümayunları 

muzaffer olduğu halde burada im
tidadı ikametim ve bu kere seras -
ker paşadan .aldığım telgrafnarne
cle yazıldığı üzere bir menzil nıü-

f ettişliği gibj bir hizmetle meşguli
yetim eğer lehiilhamd haizi oldu
ğum namu~ ve şerefi küçültmek mi 
sillO. bir maksadı i~tihdaf ediyorsa 

efendimize arzedeyim ki'. o şeref 
ve haysiyeti, Allahııı bana kılıcı

mın mükafatı olarak ba.hşettiği bu 
saadeti nezetmek yedi iktidarı hü
mayunlarında değildir.,, 

Merhum Gazi o~man pa~anın 
Selanikter. çektiği bu telgrafname 
üzerine hiinkar kabahati sözlerine 

uyduğu ada.mlara yükletti. Ve Os
man paşa İstanbula Rvdet etti. 

Yalnız Sirkeci garı artık ka -
)abalık değildi ve pa:;:anın avdetin
den kimsenin habri yoktu. 

Semih Mümtaz S. 

Tarsus parkından bir manzara 

Tarsus: (Hususi muhabirimiz -
den) - Tarsus, muhakak ki, Tür
kiyenin en eski kasabalaramdan bi
l"isidir. Gözlü kulede devam eyliyen 
hafriyat, Tarsusun dör~ bin sene 
\Vvelki tarihini aydınlat:nış ve Ki

. fkyada daha önce Kızvatna adl ve-

. ,,ıt 
."' ı·ı :·. .~ 

ve bu samimi, anlayışlı ve isabetli 
çalışmalar güzel neticelerini ve se
merelerini vermekte gecikmemiştir. 

Bütçeı::;ini 130 bin lirPya iblağa 
muvaffak olan Tarsus b!ediyesi ii-· 
zerine dfü~eni yapmıştır. Şehri is
tasyona bağlıyan ana cadde yirmi 
metre geni~liğinde açılarak parke 
döşenmiş, kaldırımları beton olarak 
ferşedilmiş, muhtelif ağaçlarla süs
lenmiş, Türkiyemize eı?ine nadir 
rastlanır itizam, ihtişam, cazibe ve 
güzellikte bir park. modern bir şe
hir sinema ve tiyatrosu, mezbaha, 
hayvan pazarı, satış yerleri, mey -
danlar, umumi heliilar, köprü ve 
menfezler inşa edil mi~, elektrik fab
rika tevsi olunmuş, su te!lisatı hita
ma ermiş. şehir harita ve imar 
planı yaptırılmış, e~ki çarşılar yık

tırılarak yerlerinde yenileri yüksel
miş ve tanzim olunmu~. gayet mü
kemmel ve modern bir itf:liye teşki
latı meydana getirilmiş, fidanlık 

açılmış, yeni mezarlık kurulmuştur. 

mekte olan ordudan haber gclme- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Tarsus kaymakamı bay 
Mehmet Aıi Oran 

Maarif hareketleri bilııa~sa can
lıdır. Şehirde bir Anıel"ikan koleji, 
bir orta, be.ş ilk okul, üç biçki, diki~ 
yurdu mevcuttur. Tarsu~, kaza iti
bariyle köy okulları en \Ok olan ka
sabamızdır. Köy okullarının yeku
nu 47 yi bulmuştur. Savm idareci 
Mehmet AJi Oran, okul adedini ço
ğaltmak yolunda faydalı mesaisine 

me!'!i mucibi merak olcluğ'u için ma Almanya Mektupları : 
azallah blr bozgunlıık vehmi hü· 
klımcti !\ardığmrlan padişahın Os
man paşayı istemesi kendisinin bat 
tı harbe gönderilmesi içindir, dedi. 
ler. Ve Osman Paşanm a:;kerin kuv 
vei manevi,\ e.:ıi üzerinde biiyiik tesir 
icra edeceğini söylüyordu! Evimiz
de, her yerde, sokakta, mektepte 
bu havadis ağızdan ağıza dolaşı

yordu. Ve bana sakın kimseye bir 
şey söyleme tenbihincle bulunmuş -
lardı. Zira Osman Paşa hareket et_ 
mek ü-ıere hazırlanıyordn. 

E RTESl gün o doğruca hün
kı;.;:rn huzuruna. gitti. Hiz 

de saraydaki mabeyıı müşirinin ya
ni Osman paşanın odasına girdik. 
Hünkar Osman Paşnyı yemeğinde 
alıyordu. Saatlarca konuştu. Kız

ları Osman paşanın gelinleri oldu
ğu için .bir aile sofrasında bulun
durdu. Ve fevkalade iltifat ve mu
v aff akiyete dua ederek paşayı se-
18.mladı. Biz de arkadaki arabala
ra oturduk. Sirkeciye doğru yola 
dizildik. Sokaklar çok kalabalıktı. 
Hele Sirkeci garı hıncahınç dolu i
di. Osman Paşanın atını veya ara

.basını sorguna almıncıya kadar 
kendisi trende ve kendisini teşyie 
gelenlerle musahabett iken öteki 
beriki fevkalade halecan ile nutuk 
lar söylüyordu. Meşhur İsmail Ke
mal Bey de bu k·alabalığın içindey
di; ve (Osman paşa .. Plevnede mil 
Jetin namusunu kurtardın. Şimdi 

de hayatını kurtaracaksın) diye ba 
ğınyordu. Tren kalktı alkışlar ara
sından, biz de yerlerimize dönüyor 
duk. Polislerin kalabalığı dağıt -
mak derdinde Qlduklarım gördük 
ve yanımdaki yaşlılar bunu ayıp

lıyorlardı. Ve yine edebsizler jur
naller vererk padişahı korkuta -
cakl.ar diyorlardı! 

Osman paşa daha yolda iken 
Tesalyadan zafer haberleri geldi . 

DUmekenin zaptı ve saire gibi gü-

Berlin Müzeleri 
rildiğini ortaya koymuştur. Nüfu- devam ettiği gibi köy kal:<ınması i
su yırıni sekız bine ulaşan tarihi şiyle de yakından alakartar olmakta
Çukurovanm altın damarı sayılsa dır. 

Berlin Şehri Bir Çok Kıymetli 
Eserleri Sinesinde Saklamaktadır 

yeridir. Haiz olduğu bu Mevki, na- Fabrikaların da yardımı ile mem
fia vekaletince yaptırılmakta olan leket hastahanesinin yata!{ kadrosu 
sulama kanallarının ikmftLni mütea- elliye iblağ olunmuştur. 
kip büsbütün ehemmiyet kesbede - """"'"------------............ =~,..,__~ 
cek ve Tarsus, iktisadi alanda sa- İzmir fuarı hazırhkları 

--••fı>-it---,~--- yılı beldelerimiz mcyanın'.l girecek-
Berline gelen \'C umumi kültür 

diye tesmife edilen :;;c) !eri g-ürmek 
istiyen ecııeb i leriıı progı-.rnı !arının 

ilk sayfasına müzeleri koymak la
zımdır. Hakikati söylnmek icap e
derse, Berfin, kı:mrntli, .kendi ne
vilerinde biricik. görlilmeğe layık 

birçok zengin kolleksiyonlara ma
lik bir şehırdir. 

Maamafih isler tabii, veya ziya
lı olsun, malumat edinmek husu
sundaki bu ihtiyaç:, biJhHssa sana
ta dair olan kolleksiyonları tanı -
mağa bağlıdır. Bütün büyiık şehir
lerde olduğu gibi, Rerlinde de, sey
yahların hu temayüllerine tesadilf 
edilir. Herhalde iees!:lüfc ~ayandır 
ki, seyyah, sana.la miiteaJlik müze
leri ziyaret ederken, Berlinin fev
kalade v~ alaka uyandırıcı ve fa
kat tablo, sarıat eserleri gibi eser
lerden azade olan birçok ha.';-ka mü 
zeleri de ihmal ediyor. Bu müze
ler, ziyaretçiler:ne hertıang·i bir 
feni maltımatı vermekten uzak o1-
muş olsal.ır bile, .vine ziyaret edil

mek zahrr etine değerler. Bu müze
ler, dün.n~ca tanınmış rılan bazı 
nadir şeyleri ihtiva eyledikleri için, 
miitehassı.- olmıyanlaı-ın bil& her
halde alakalarını uyandır.r. Ziya
retçi, belki de şimdiye kauar ken
aisince meçhul olan bir sahaya gi
recek ve payıtahtın billimum mtt
zelerini tavsif eden fevkalMe ni
zam ve intizamdan da herhalde 
:kuvvetli bir surette mttt~haasis o
lacaktır. 

Mesela İmralidenstrıa,sse' ;.. .. ~ 

numaradaki tarih tauii :nüz.:ı.-~nin tir. 1939 İzuıir Fuarı için hazırlık
lara şimdiden başlanmıştır. tstan· 
bul vilayeti bu sene fuara her sene· 
den daha geniş mikyasta iştirak e· 
deccktir. Şehrimiz ticaret ve sanayi 
odaları bu husustaki hazırlıklarına 
başlamışlardır. -·-Kurban derileri 

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 
Bayram münasebetile topla.naca.Ji 
kurban derilerinin ihale muamelesi 
tamamlanmış, deriler bir müteah, 
hide devredilmiştir. 

Bu hususta alakadar §ubelere 

nadiı eşy~ hususunda JH'li z n.:in Tarı:;usfa imar harekı::tleri eski
bir müze ~1duğ1rnıı ha:<ıdlt· bilip dcnberi göze çarpmaktndn'. Mesela, 
takdir ederı pek az kişi•r.· tc~ııd iif daha İstanbul elektriği bilmezken 
edilir. Or~ıda, seyyareır.· :·n kı:ıti- Tarsu~lular bu medeni ı~ıktan istifa. 
yen getin.ediği, yer yU1iı:ı · i:ı en de etmekteydiler. Fakat, bu maz
büyük bi•· ~ayvanıınn biı ,.., k s1·~· hariyet haddi zatında lı:~sit ve ni
leti bulunuyor. "12 rr.et•e yıık :. -k- hayet elektriğe inhisar ederek. kadar 
liği ve 23 metre uzunluğu olan bu mahduttu. Asılı inkişaf 923 den ~on
hayvanın iskeletini tekrar kurmak ra başlamış ve aradım geçen 15 Cum 
için, uzun çalışmalarına ihtiyaç gö hnriyct yılı Tarsu;:;a bugünkü nıo • 
rülmüştü .. Bu yolda bir hayvanın, dern ve medeni yüzü vermiştir. 
İstanbul sokaklarında bi!' dolaştı- Kıymetli İlçebaylarımızdan Meh
ğını farzediruz. Tarihten evvelki met Ali Oranın takdire şayan mesa
zamanlara aid olan bu dev cüse - isi, kasabanın bir plan dahilinde 
lerle mukayese edilecek olan in - kalkınmasını temin eylemiştir. Tar- malfımat verilmiştir. 
sanların küçü.klUğünü derakap tak sus halkının sevği ve teşekiirlerini Hava Kurumu tarafından top. 
dir edersiniz. İskelet, hususi bir celbeden değerli kaymakam, işe baş- !anacak haaılAt Kızılay, Hava K~ 
dairede, büyük bir cam dolap içi- ladığı günden şimdiye kad11.r büyük rumu ve Çocuk Esirgeme Kunım• 
ne yerleştirilmiştir. O suretle, ki bir ferağat ve fedakarlıkla çalışmış lan arasında paylaş.ılacakbr. 

bütün mnzara~nı ha~~~~~r~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ve temaşa etmek kabildir. ~ 

Bu müzenin ihtiva eylediği na
dir eşyaların adedi sayısızdır .• Te
ferruatı b.akkında malümat ver -

mek biraz güçtür. Pakat bizi iha -
ta4eden hayat i~inde henilz harika-

lar görmek i.stiyen, kalbi henüz ta
biatiyle konu!;1masım bilen kimsler, 
bu müzede bitmez tükenmez bir 
sevinç menbaı bulur. 

Müze müdüriyeti tv.rafından 
tertip edilen birçok hususi sergiler, 

onaı tevdi edilmiş olan sahadaki 
büyük faaliyete şahit oluyorlar .. 

Geçen sene fvkalide aliika uyan
dırı.cı bir "~ kuşları,, sergiaf ni 

(Sonu 7 nci sayfada)_ 
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Y&ll l SAaAH 

General Kizım-Karabekirin 't Habratt· 

1

BQYOK HARBE NASIL pi~!JiK l"f . 

Rus Filosunun Hali 
• 
lngilterenin 

!: 
. . 8a,Jfa: 6 

Hava Kuvveti 
~-:---------------~--~~~~----

Donanmamız Odesada iken Ya /ngiltere Hali Hazırda Tayyareye 
İngilizler Çanakkaleyi Zorlarlarsa? Çok Ehemmiyet Vermektedir 
Boğazların Mildalaasına Mahsus Olan Donanma
mızın Uzaklaştırılmasını Dofru Bulmuyordum 

1938-1939 bütçesine nazaran ııa;. 
va kuvvetleri için 126,5 milyon ster
lin tahsJs eden ~tere; büyük bir 
hava kuvveti vücuda getirmekle 
meşğuldur. Ayni bütçeye göre kara 
ordusuna 116 milyon isterlin ayrıl· 
masmdan da anlafıhyor ki tngilte-re 
çok kuvvetli bir hava ordusmıu bir 
an evvel vücude getirmeğe daha faz. 
la ehemmiyet vermektedir. Dene
bilir ki, hali hazırda tngilterede, im
paratorluğun her tarafında, hatt& 
Amerikada bile birçok fabrikalar 
(Royal Air Force) için geceli gün. .. 

dUzlil çalıpıaktadır. 
tngliz hava kuvvetleri: 1932 se

nesinde 1200 tayyareden milrekeb i• 
di. 1934: senesinde hava kuvvetleri• 
ne ait tayyareler hariç olmak UY.ere 
yalnız Britanya adalarınm müdafaa. 
sı (Home Def ence Air Force) için 
birinci sımf 2370 tayyare tesbit et
dilmiştir. 

tngliz noktai nazanna göre tes-

lrakta lel'i ateşli 
salua toplarımııdaa Wr hatarye ateş açarken bit edilen bu birinci sınıf 2370 taY.· 

da Nik layef 
de ~-aı. .. k d F _ yar~ ne demektir? Birçok memleket 

Rus donanmasına ait son malll- -------------ı 

Yazan: General 
Kazım Karabakir 

tnabn suretini cetvel halinde kendi· 
lerine verdim ve şu malfunatı da 

o . • -.-:-- 0~ • u. ~ lenn tayyare adetleri 4,000: 6.000 
kat daha hiçbiri denDe indirilmedi. rakamlarile ifade edilirken tngilte 
Belki Almanlarda son malôınat gibi büyük ve zengin bir cihan ~~ 

lagiliz Krab •iır &omha tayyareleriai teftit ediyor 

bildirdim: 
Daima biz donanmaya ne ekler-

6ek Ruslann da iki misli ekledikle- L----__;_.-. ____ __. 
tini Yawzun siirab ve tonlarının - 30 -
kıymetine kareı Rus zırhWarmm 
fevkinde bir kuvvet ise de Rusla
nn muhripleri ve hususile 7 deniz
altı gemilerinin heAba katılmasiyle 
donanmamızın kati h8.kimiyetini 
kabul etmek doğru olmaz. Bununla 
beraber Bahriye Erkinıharbiyesi· 
nin de mUtaleası sorulmalıchr. Yeni 
hışa ~ bulunan 6ç ltU8 dıit
navtundan bir tanesi de donanma. 
1anna iltihak ederse hakiıniyeti"l 

Ruslara gec:eccğini kabul etmek za- 1 

ruri oluı:. Ancak bunlar henüz de. I 
nize dahi inmemiştir. j 

Odesaya asker çıkarmaya gelin- . 
ce: Bu hususta mt' eleyi yalnız as- ! 
kert halletmek muvafık olmaz. 
BulgarlÜ bitaraf kaldıkça bizim 
lıarb apnaklığımızm tehlikesini te
cemmü hakkındaki mütaleamı ~-

. yan ederken de söylemiştim. Boğaz· 

nn etrafından 1 ci ve 2 ci ordulann 
ayrılmasının ba.şlıbaşma bir tehlike
yi davet edebileceği kanaatindeyim. 
Bunun için fl'8llt ve HaliJ beylerin 
avdetine kadar muhakkak beldem<.._ 
lidir. Siyasi vaziyet halledilmeden 
ve hUkftmetin haberi olmadan Al
manlann tesirite herhangi bir ~
ket hustJaile Mepııtiyet davasiyle 
ortaya atııDtıt ola.li Enver paşa ve 
bizler içiil iki katlı bir eOrilm olur. 
Askeri mUtaleama gelince donan-

mam•MD asker dolu gemilerimizi a" 
Jaralr dlfmaiı ubDlerine asker c;ı· 
lıarmmnm lld eiJıetten W.UlreJi bil· 
1urum. Biri Rus donum•mnm mu .. 
vaffüiyeti halindeki faciayı difll
lliribn. !kincisi de karaya çakma a
meliyatı muvaffak olsa dahi RWll.a· 
nn demiryollanndan da istifade ile 
bu kuvvetin br1Jama faik bir kuv· 
vet getirebilmeleri ve bu esnada do
nanmanns ~ bdemelerin hare· 

1~---1 oJacailndaa Boa fi
lolnmm dplJda ~ Qlkan u-
ke~ l8kelelerlni ve~ 

ateş altında bulundurarak kara har
binin bir faciaya. dönmesi ihtimalini 
düşünürilm. Bundan başka sahille
rin Qllker çıkarmaya müsait olup 
olmadığı da meçhulümüzdır. 

Hafız Hakkı bey donanmalar 
hakkında Bahriye Erkiıuharbiyesi-

~ ~e &öı:Giecei@!tM'~Y ge
lincıye kai'ar ~lığa iinlifADI 
olmadığını ve t&blt htlktunetiıi habe
ri olacağını söyledikten sonra hare
kat hakkında şöyle dedi: 

- Bu hareketi israrla ortaya 
atan Liman paşadır' Amiral Su§On 
da reddetmedi. Bu haı-eketi Liman 
paşa idare edecek amiral Sueon 
paşa da himaye edecektir. Onların 
fikrince nakliye gemileri <Jonanma
mızla sahil arasına alınarak ani bir 
aareketle bu işte mqvaffakiyet var-
mış! 

Ben: 
- Farzedelim ki Rus donanması 

ilk hareketi haber almadı ve birinci 
kademe muvaffak oldu. Sonra do
tıanma)arm çarpl§lllasında biricik 
güvendiğimiz Yavuz bir felakete 
uğrarsa ne olacak? Hususiyle R~ 
donanması dofruca boğaza ırelenk 
torpil döker ve sonra da donanma
mızı kar§ılar ve muvaffak olursa 
ne olacak Donanmamız Odesada 
iken İngiliz donanması Çanakkaleyi 
zorlar pçerse ne olacak? Benim ak
bm bJı .. ...... erebDecellnl 
kabul etmiyor. JmlAsa bojalarm 
müdafaasına mahsu8 olan donan
mamızı uzaJdattırmayı ve en kuv· 
vetlei bir ordunun hudud harici ve 
şUpheli bir işe JtönderilnıesinJ hiç 
doğru bulmıyorum. 

Hakkı bey- Peki Rus dritna· 
wtlan hakkında ne nurl1lmatmıs 
var? 

Ben - İmparatoriçe Marya 
1911 tefrinlevvel 30 unda Katerina 
ve Aleksandır da 1912 eyUll bqm· 

vardır. paratorluğu için 2370 tayyarenin .. ı----Y-a_z_a_n_: ____ l 
zil 

Hakkıüzl ~y - Se~ binU:uDedik~~o-et·· ne kıymeti olabilir? Evveli bu mü· 
m e goremez mıs . . .ı:..v him noktayı izah edelim. A U 

-Cevabını verdim. (Yukanda bir tnglizler için birinci . sınıf 2370 • çar 
milnasebetle de söylediğim gibi bir tayyare demek hakikatte takribe "'----------:::....----
Japondan istifade ile bir zabitimiz 8280 tayyare d~mektir. l"fh.1 .. n. n rüldü.;.n if . l . ·ı ı·'\ tı vo.u&au, mev ı;u veya na edildiği görül· 
vasıtasıy e ıstenı en ma uma cudun yüzde 25 i nisbetinde talim 
getirdim. Z a t e n bu aralık tayyaresi ve keza ytlzde 100 nisbe
Bulgaristandan E d i r n e Y e tinde ihtiyat tayyare olması da i b 
gelen mahkflmiyetinden dolayı firar ediyor. Tayyare. k buk sarfca • 

t . b' R b"ti d d ki bi ' ço ça o e. ~~. ır us ~ 1 n en ~ es r lan bir harb vasıtasıdır. Çin-Japon 
bıldıgı vasıta.sıyle bu gemiler ves:ı· ve tspanyol muharebelerinde bile 
:.:•kkında. -- maltttnat ........ bir .... 4CM50 tqyu.111 ..... 

mUıtür. Denebilir ki; harbe giren 

bir memleket, harbın daha ilk gün

lerinden itibaren daimi surette bir· 
çok tayyareler kaybetmek mecbu

riyetindedir. Eğer elinde derhal kul
lanabileaelr ~ ~ ve JhU-

Hafız Hakkı beye Toveney'hı 
mektubunu da gösterdim. Dedim: 
:işte kendisine siyasi bir kanca ta· 
kılmıyan bir Alman ErkA.nıharbinin 
mUtaleası! Tekirdağı gibi bir yerde 
seferberliğimizin ne halde olduğunu 
bize bütün. çıplaklığile yazıyor;! Li
man, Suşon, Bronzart paşalar ise 
Alman sefarethaneshıin tallinatilo 
askerce değil siyasetçe it yapmak di 
Ü)<."Jar. Bu zatlann Odesaya uker 
çıkarılmasının milmkl\ıl olmıyaca.ğ?• 
mtakdir etmemelerini varit gfü mi
yonım. Korkanın ortada bqka bir 
oyun var: Meseli tam herşey hazır 
bir vaziyette iken evveli donanma 
çıksın Rus dananmasını tahrip et
sin! Di~klerdir. ! Maksat bizi 
harbe llO)mıaktlr. p.'abil Kafkas 
cephesi, MISU' cepheSl harbe bqh· 
yaeak ve Alman maJrsadı hasıl o LaıtBı b va clafl toplan9dan hin 
lacaktır ! Bence A vnıpada meydan 1!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!1!!!!!!!1!!!!!!!!!!11!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!! 

muharebelerinin neticeleri görtllme- mızın bu ıti becermemesi mesel.si 
dikçe katiyen bir harekete geçmeme .aklını kurcalam1'. İsmail Canbulat 
u,ls. BugUıı IJoPsl•n mtldafv ede- beyi Rauf beye ıöndemıif ve IUJlU 

- Bel altı Avuaturya denizaltı 
gemi81 getirtin! 

htlecet bir halde bile dejiliz Biz de sordurmlJI: 

AhnanJan oyalamahyıs: Yapbk, ya
pıyoıu ~eliyi&; Bir taraftan da 
'l'alit ~ ve Cemal pqayı siz biz. 
zat Jtin feliketi hakkında 'kna ed'
rek Bnver f8ll1I 1ıir çevirme bare
ketile durdUnilaJwm11:. 

lllfJz Hakkı ~ - Siz bu hu· 
llU8t& Enver pqaya lıirleY açmayı• 
mz. Kesele gayet mahrem tutul .. 
maktadır. Yalnız istersen Tovneyin 

1 
mektubunu gaater- Bir Alman gö
zlle de seferberliğimizi gönriiıı. Belld 
bir tesir yapar. 

Ben de Enver pqaya fortrakta 
bu mektubu g&sterdim w dedim Av· 
rupada meydan muharebeleri olun· 
eaya kadar bis de hazırlamrm! .. 
Enver pqa gUlUmsedi: BirteY. SÖY.· 
JemedL 

Bulgarlara ve Romanyalılara 
pek çok iman Tallt bey tstanbula 
l&ıdttğtl zaman Enver pqa da ken-
Wslnl Uma et.mil olacak ki Bulgar
lan beklemeden 1U parlak hareketi 
r.apıvermeğe o da razı 0Im111. Fakat 
U&lekı beyin bildirdiği, dona.nma • 

- Bizim donanmam•• Karadeni· 
• hlkim olabilir mi? Rauf bey de 
IU cevabı vermlt: 

- Tam hikİmiyet tmklnsmchr.! 
Bu haberi alan Tal&t bey Enver 

pqaya kU'll bu hareketten vugeç· 
meslnde tvar etmiş. Zaten Hafm 
Hakkı bey de lbımı gibi EnVer pa
fayt tenvir etmie ve donanma tşiJıl 
bir bahriye erk&nlharbine sorsak 
demif. Enver pqa birkaç gün rahat 
.. olduğundan daireye gelmiyordu. 
Rauf beyi konağJna çağırtmı§. Ha
fm Hattı bey de orada iken yaver 
odamnda ıu suali Rauf beye sor· 
m111: 

- Donanmamız nakliye gemile
rini muhafar.a ile bir debarkmam 
mumkUn görüyoruz sen ne dersin? 

Rauf bey de: Bunun pek tehlike

li bir ip olacağı ctıpabını veriyor. 
Enver p&1& ile Hafız Hakkı bey 

arasında IU sualinde cevabınm tes
biti kararlalbnbml: 

- ÇanakJraloe bojazmm mUdafa
aaı için ne dütthıU1orsmıus? 

Rauf be;r de cevv verııor~ 

Hafıs Halda bey bunun imkin
•ızhlmı f6yliyor. Aldıklari cevabla
n da Enver pqaya, aonra da Tallt 
beye anlatıyor. 

Rauf beyin Efguıiatan yolculu· 
ğu meaeleainde belki bu tarzdaki 
müşavirliğinin de tesiri olsa gerek! 

ilin sllriincemede kalchğmı ga.. 
ren Almanlar kızıyordu. Liman pa
l& tekrar Almanyaya gitmeğe kal
k11tı. Bana bile fortrakta serzenit-
1erde bulundu: Sen olsan memleke-
tin harbederk~ bqka bir m..ıe

kette durur musun! Diye haklı oı.. 
duğunu g&termek istedi. 

Enverin de biraz canı emıa 91• 

kıldı: Alınan ve Türk Erklı>ıharbi
yelerinbı ..,yJarı dil§ilnceleri kendi
sine mUtenalda emirler verdirtiyor
du. Yoksa bu harekitın geri kaldı· 
findan o da. memnun görünüyordu. 
CUnkt1 muvaffaldyet.sizliğt ve belki 
de feci aldbetler doğuracağım ka
bul etmte bulunuyordu. 

Madem ki Bulgarların vaziyeti 
henilz filphelidir. Şu halde hareki· 
tm tehiri IAzımgelir. ! Kararile bi
rlncl teeebbUa akim b1dl. 

(0......ftl") 

yatlan yok ise, harbın cereyanı es
nasında tayyare sanayiinin memıt 
bo§luğu dolduTa bilmesi geç ve gftç 
olur. Bu aebeble Jnglizler; 2870 tay 
yarelik bir hava kuvvetini uzunca 
bir müddet ayni kudrette tutabil
mek için bunun birkaç misli yedek 
ve ihtiyat dUşiinmektedirler. 

Bundan başka; doğnı~ doğru· 
ya donanma emrinde olan 500 tay
yare ile deniz aşırı kuvvetlere tahsi J 

edilen 500 tayyare daha vardır ki, 
ayrıca bunlar için de yedek ve ihti
yat olma8ı dtlfUDWUne bunlud~ 
2624 tayyareye baijğ olur. Şu hal
de dominyonlann kendi tayyare kuv 
vetleri hariç olmak Uzere İD.glltere 
hava kuvvetlerinin 8900 tayyarey9 
malik olacağı tahmin edilebilir. 

fngUz hava ordusu; bu senenin 
mart ayında 89.500 subay ve nefer 
kuvvetbıde- iken geçen ay 85,000 
mıkdarma çılmııetır. 1939 senesine 
kadar 100.000 kiliye ibllğ edilmesi
ne ~. Alınan haberJere 
göre 1939 martına kadar hava kuv· 
vetlerl için 31.650 gönWIU kaydedi
lecek ve bunlardan 2100 ki§i pilot, 
MO rasıt, diğerleri de malrinist ve 
118.ire olarak yeti§tirileeelderdir. 

1933 senesinde tngliz tayyare 
fabrikalannda ceman 20,000 amele 
çahtmakta iken bugün 108.000 a· 
mele gabemaktadır. 1933 de tnglis 
tayyate fabrikalan bir aene zilrfın. 
da 1100 tayyare yapablliyorbn, 

bu mıkdar 1931 de 2890 tayyareye 
çıkmıetır. Bugün birinci BDUf tay. 
ıare fabrikalan illllılMa lrlft ..... 
mediğinden httktmet 11 milJOD :bı· 
glliz liraaı aarfetmek suretUe ikind 
B1Dlf fabrikalan tayyare ....... 
tahala etmil ve bu da heDla kA8 

gelmediğinden Amerikaya tanare 
lfparifine mecbur kalmJlbr, ı• 
seneBi aonlarmda biltun fabriblal 
verilen atparle mıkdan 10,000 t&J.• 
yareye balil. oJmUltur. Tayyare l· 
malltinm bu derece nerı gidili; res-
mi birçok fabrikalarm yanı Bll'a bir

çok da hususi yeni tayyare fabrib
Jannm meydana çıkmumı mucit 
oJmuetur ki, bunlar; htikflmetiD 

de kısmen yardımı sayesinde bltöa 
teferruatile tayyare veyalnıd da 
tayyarelerin birçok parçalarnu .,. 

buıılarm yedeklerini imal etmep 
baglamıelardır. 

Tayyare sanayii mütehassisleri· 
nin noktai nazanna göre 1937 de 
senede 2800 tayyare imal edebilea 
tngllzz fabrikalan; bu suretle kuv
vetlendikten ve arttıktan 80Dl'a 6' 

nttmiizdekt sene zarfında • • it 
misli (7400) tayyare imal ...... . 
cekbir~ ... ......... 

L 1JfM' 
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r~frika No. as 'V.azan: BEOiT ES'EN 

YAZAN: CE'/VJAL ATAHPN VAZAN: BAHA Evlenir hs,yatınızı bir tek aıa-1 
muslu kadının görgüsüz ellerine bı· 
nkır göz göre göre sağken öliirsü
nUz. ~ai dirilteceğim.. Bak karın 

Onu bir kahvede tanımıştım . .IDU..ı Burada ısuS1ln nuluı.talmn, derin 
şUnceli ve kederli idi. Kimse · e ·o- bir ıah çekerek sözlerJne ı.dcvam-etti. 
ntı§mİYor, etra.fm:a bakmıyordu. - Sa:nl:ı:i, dedi, Wir lhi.ssi ke.blel.
Besbelli ki bu genç adam, teselli '!lı:a- vuku 'fe1iiketimi ıtnibel' ıvermiş gibi 
bul etmez bir ıztırab içinde kıvra- ~ok ge,gıneden pek ehemmiyetsiz bir 
nıyordu. H8.li:rıe :acıClmı. Ywıma. so- hata .dolayiı;iyle ~im.den gı,kaıuldmı. 
kularak: !Baııa atbik erulen ıoozn muvlit-

- Arka~, dedim, ben bir me- kat oldl'ğu halde izzeti nefsimi ren
za:r tt:qı gibi se:; ermiyen ıinsım- ~ :dört ;ı'llık lın.tıralaı:mı gizliyen 
lardamm. 1Derffini fba.na '6ök, mı·Chı- .ıciiic ettiği 1Qin, lh.er köşesmtle ıq>-

m olacağım. müesseaeden bir do.be :v.aet <etme-
Ağır .ağır erden !kalkan gozle. ımek. ıüzere z:ı:yrı.J.ırken lka bimde son· 

rlle beni süzdü. 'Şefka.ta st.ü>ayan suz ir hüzün · fakat \büyük ir BSk 
iionuk ımzıırla.ı:mda sözlel'imin ahi tnmyordum. 
lhiyetine §Üp'h<ilimen bar.iz :bir 'fade O~ Hacer.den bir luiber sızar 
·ardı. lNcilen som{\, ağlar gibi ce- diye aksamı güç ettim. Ertesi ıgünü 

;1,•a.b verdi: ibiti_p :tiike.nmiyen saatleri l>e,J'hude 
- Derfilıni eşe!emesen iyi o1ur. saydını. lö&fuıcii ıgiin de haber ın'la

F.a.kat, rmaa.eniki ı:iSt.iyorsun, ~-···· maFJ.D.ca e.'\1nn. gittim. enrered.e ıi
\V e an1atmağa bwam: di; . ii7.ihlii avucları icine .almıs. dii
(KaWrilı, erkekli ibir müessesede şünüyordu. 'Beninlle ·_ç; konmmıa-

r,çalışıyordum. 'Her ım.ütel'RZİ. insan dı. Dönüşt;e, gecenin orurunc lii.-

ibi ben de kendime "yi, kötü bir ranlıgma dıilırnken anını, Jrula'klaı:ı-

sakin hayat urmu8tum. !Kim.<re ile mı :h'fıla çınlntan küstah '\<e ınüstelı
a'Iftkadar olın.iir ıor, sn dece i~im1e uğ- .zi .lkıı'h ı.aııasını .işitiyordum. Fa'kat 
raşıyordmn. Cidfü '\l.te ağlT ba. 1ı o- :ııa l ur Y nrnbbı :.. ahn dfuı 
luşum birçok kadınların benimle na perestiş eden, temiz ve dürust 

e§ğtil Olmalarmn yol açıyordu. 1ı allerile Jrcnclisıru acmfurar.ı.k 
..olduğunu öğrendiğim 'şgi kızlarCian la:tını lbu gene we öksiiz iklz bugün 
Günün birinde, sonradan çok hassas ~ninile ınasıl ıa.'1 y edebilirdi? .. Ha
:biri bana sokulm:ığn bas.ludı. Günde yır, !hay.rr .. :bu, o~runaz. !R:ulaklarun 

irkac aefa o/Anıma geliyor, konu- aldattı beni. 
~yor, hayatını arilatıyordu. iBu hadise iizerine ıçok dü~ün-

Waziyet :böyle devam ede.Men düm. <GülüşÜilf! isim i\'e mana ı:veııme-
bir gün bu taşkınlığın mahiy~tini den bir hafta daha .geçti. Tekrar git 
anlamak merakına 'kapıldım ve bir tim, ev<ll:! ;m; 1beni gördfı. Kapısı
mcktub yazarak kendisine ıverdim. lflıtı C:>nünde aathırca zelil ·e ha.ki 
Derhal müsbet ce\•abı aldım. Bun- beklediğim ılıalde ~lllla gorünmedi 

(Menaub bulunduğu seviyenin! 
.kıa;ancı ve şöhreti ile iktüa etme
'Y~ yüloıelmek '\~ mc~ur olmak 

a1ksadile. çocuğu iki ya:µnda iken 
ilk kocası:ldan kaçan ve bliytiyen 
çocuğunun (Vasfı Rıza) ııaZlr is-

:kem sine kadar A il~ tmesinclcn 
sonra bile onu hala kendi idaresin-

m:ak istiyıen • r drn in rd ır. 
( -ey:İ.l'e) ~u karlın oğlunun ilk ıazır 

dı:.ı;ğn ıgıi::3., k QlZ , U, achitı tilJ: İtm· 
a {Hımın) ras'tlaır ~ IHem e 

oğ.lım1lll .odne:ı~ı 'O!.J.tnı.k. 

:füslci Dllil 1.."'0C<t lı..-omı 1n:r. ·a-
:ziyit l.umm '1Ilümıs:i·.ı1c ;ç0cuğı.ı an

tı:lm'. ~tık hll bı.thı ıım. h.i.r odacı, 
~md ıkendi oaacısı rolma::sına razı 

~Xldi.ı·. -Jı.:kJıt ıne y:ıqı ~ mr.:ı roda
ıc.ilüctmı w:zakla~.a.m.a.z. 

()dnm eskıi.dir. ıB' rçok .nn.zlr.lar 
gormü5, ıtidla rm Jıangi şarUıı.r i ı 

:ıclı!:.ftllkl~nı ~e nami o/ın·a:ııltm!l. ·
}arını oğrenmi~İtt". ğluna lllUKıiJfat 

an ir ~ Dedlıı: w.a:ziyctini 
lbeğemne%. ~ '!!'elini ct1 (OtıJ:ride l j 

r. ıpelc ~ İr. mm .aldatıfunasma 
göz yumamaz ıvı.: uıglım1m il> :ı1dlııll;- t 
e iiımsebeıLlıe atımmoması ~ ~

Jinden ~filen heı ,eyi pa.p.a;r. IDabii, 
n%lT 'Cl"liıd ıbm:ı.a ltdluı.m=:ııil ıe:deni:-

yeccktir. Aralarında kavga çıkar 

1 
uı:ın ~ıunu ~llllT. ~şi llı.ire mü-
.. ·lari ıgönmiişti:b, ıııtt.tk :bu ;i;:ılrou-

a1dnn tlıı'li llrnbiııe . tı'l.llt'luna-
c.a.kt1 I'. 'il. l' y.u V1lT ll l r • . F'aq~ .'!: 

nha ;;uı mıimasebeti nneydana :çtk· 
muy.acnJıct:n· 

~'r.tnk ubı:ıif ıve muarız taraf ı 

dan i>onra alenen sevişmcğe baslıı- l bile! Ah, eve~ anladım şimdı .. AI- 1.11lu:-7'.ıı· ~ "»gerı 1rn rnnmn ( !~ ıodttcı-
dık. Günler .geçiyor, her ~11 ıgtin danınışını: bir yalancının ahte saf- Y1 evvela mfhus, SOllta. ıızır çika.r-
onu, bana biraz dalıa \Yak.laRb..t:ıyar- \'Pi ,.~ sıı.mimiyetiııc .luınmı~tm. mıştır- hcm:deiOğltL:ımı liandaJyasııııı 
du. Az sonra onun. yine ayni mü- :nlaca:k ıb.ir ıwı.zır... l 

Sevdiğim bu ~enç kızl, bir psiko- essesede ç1ilışan ibir ıarlknila!!1a ın1şan Q1irii le arası iyi elan 'baba, 
log hazakatile taJılile ıkoynldmn. a:mna.k üzere olduğunu öğ:rendbn. ilanıınli bir mnıFıafahadan sonra o
IEazla lias.saıı :ve re.kik ve e"\"lmlad·~ Demek sadakat, ~emin.inin "mrii a kucakla.~ı.rken, .. -clcrar ·e u 
bir .zevce ülınniı1a m.iisteıt ı.ks:r&kter- hukadar kısa imiş .. Demek h'ruı bir 11efer gar,e~oecıler hırıd'mrlan gö1·üj 
ile idi. Annesine ~e -ki kız kar:Clelri. 8erab Pef.'İnden ko. nıu~um ·e ko. ar- for. j 
ıüınit ve heyeoanlanuu, emç ~ ken bilm1yere'k kalbimi "kanatmı- iEs'k-ı rıuıEırı tokatlatbğı yetişmi- j 

e bakmak mecbuı:jyet.ile tı.n ıta.z~ ~ ! ·muş ~ı, !kansını da ıelinden a-' 
emel ~e .hülyalar.mı ça~cmr.aJı: RJ- ıoemat Atahan yeni ~ a1.lrm ve bütün 'Rilen.in 
Wıy.an bu içli :ve mü,µ.ik kıza okafü:.r ı=:::==========================J müşkül \'e kat-ışık v.az~etinin hal-
c:.ok aCJ__yordum J:ki. onun a.ac:lmi icln 1 1 llo'lıruı. ~rilleri ı.ıı.rJJ.nACal..1.u-. '\. e, :a-
i~~derse hayatımı da ernbilc;·e. 1 r.an ırm ıııron ımıuı ereT. 

1 

gınu sanıyordum. mımıla benı.~ te. tlr.um ;kısmı~ gençlerden mü 
ona .inanamıyordum Y.i'ne. Fe:m.i:ıı Mehmet İpıa ~ ::ıs ~ek.kil lbir adro ·ıe • er'in Haw· 
teklif ettim. Kabul et.ti. ilıil lüle Oiküaa.r HalkeVinden: dutlar mı nyruı'rikf'n kronedi lkısmı -
sa_çlaı:il~ süslenruı güzel ba.qıııı .. ı •. 2.7. a. ~1:1!l cu:nrn ıg. i.ı .saat "2J. da da \eSki ve te,.,nh'btili -samıtkarJar 
7.uma dayıyarak: de lfalkedmiz ko.n'f.eı:.ans SAi.lnnu.n-ı iı'.tıı aya.,ıge'ln:.1.Sier, güzel bir'kome· 

- Ka.müran, dedi, beni 1iellden da ltb an mezer 4taı·~fı dan lltft.iK ~ · o.an (\Qgı umaz) u nıu , f1 kı 

{bilhassa en güzelleri Vasfı Rıza 

ile raber <;cvirdikleridir..~ Muvaf • 
!fak ohm Bedianm lisan kudreti :ve 

:o1 tcı-..ziatındaki Uufue'ti deıilave t~ 

;mek icaheder. 

füh..u 0 !ffl te;vzi t için imıamn 

('Muhan•ıırı 1li.H,:undilğii tipler mu
lıcıkkak ki huıılardır.) rliyf'<'E!,.\{i sre
liyor. Çünkü Galib ·e Behzat _gibi ı 
.tecr.iibeli i\"C 1mmessü1Tkabiliyrıti yük· 
~ek sana.karların ahenkli oyunu 
yanında.; bnzı fi4natkô.tların, r.olleri 
kendi tiplerine be.nzetmek illetinden 
kw tutarak bu ah~ı\ge iştirak ettik
leri g&r.iiliiym·du. 

He' ecatı v.' komik unsurl~rın pek 
g'ilzel · ;ı11·lanilı ~ı Lu viyPıün ·~ıcdiı?i 
1 dle s.ana'tikirların Jcolııyl kla girme
leri, ıbilhassa çok .zoman gördüğü- ı 
muz .alaturkalığa ika"mamaları. ko-, 
melli~ i k ... lik · m "taı..'ffüi ile 
J.JwmeUcnairune zihniyetine kapil-

mucize görsün. 
Nebil yakasından yaptşan e1ler

aen silkindi: 
- !Karımdan bahsetme .. 
Yırtık hayasız brr kahkaha çın

ladı: 
- Ne biçim şeyler!. Hepsi böy-

~edir. Hem oıtları bir köşeye fırla
br bizlerle aldatırlar, onlarda bula
ıına.dıklannı bizde ararlar .. l:lemae 
isimleri hazreti Meryem gibi iba
detle anılır. !Ağzınıza aklırma7Jıır .. , 
birisine (kann) diyecek oldun ımu ?. 
üfrit kesilir .. Ok.adar sc~iyorsanız 

onlı.ı.n, okadar hürmctiniz v:::ı.rsa i-
~imlerini ile söyletmeğe lliy.ık ;gör
miyccek kaaar adi bulduğunuz ka
dınlarla niçin aldaruyor.sunuz? iz ı 
ele iru;an değil miyiz? Etimizi sattı- ' 
ğımız ic;in btilrad:ı.r atliy.iz değil .ıni? 
onla.r.ın isimlerini ~ğzımıza lilam1_ya
ca.k kadar atıaği.4ğ"JZ .. 

ımı.mniarı bizim !leı•incimizi, oıilann 
n:.uv.af.'fakiyetiııi arttıran ha.füı:-;eler 

o1mu tur. Biz "htjyac icin u vola dökülmii 

1 süz .. Yn f;İZll•r'? .. 'üste para :vererek 

Son iki ~" ıe iciucle Birabo kome
di :ı..·adisınde bızde fnzla rağbet giiren 
bir muharTirdir. Ve ondan çevrilen 
Bilmece, ,..nlilıl{- kiralık. kan knrde8-

lrıı-:den onr.u oynanan oğl nmuz, bu n- ı 
]anlan çok ~edlen \'e hegeııilen bir 
eser olacaktır. 

iJ:nsail ka:pıfüm qıkarken oyunun 
devamı mfüliletince sahneden eksik 
o.mı yan Y n. fi R ıw-'Hırzmı çiftrnin 1 

munis ve sempatik hareketlerini 
Galib \'e l.Behzadın kudretli ifadeli 
jegt ve mınriklcrini; Nc~'il'e. iBefüa 
'CahidC'nin · çten ve duyarak eynayış 1 
itn.rzhmnı, cliğer sanatkarların mn
'Vtı.ffa'k ıtiplerini 'l.'e bunlarm birbirin 

den fark::;ız mut·affakiyetlcrini dü-
1 

sünürken hir ::e\'İncin içini kap· 
lamğmı hissediyor. Fakat, böyle ve l 
'bu ayarda bir komediye malik ola-

ınamaktan mütevellit üzüntüyü rnem 1 

lekd 1uımuıa dıı duymu,ror değıl.. 1 
Bız, şimfü şöyle bir mülahaza 

yürütmek 1 •ıı kendimizi 1da mı.rnruz: 1 

Kendi ölçümüz<le de olsa, bizde 
birka!: tanı· dram yv.an muha.tırir 
':\·ar. (Iılo~ hunların ço~ ba.-; rolle
.nnı iduhsine oynatmak iQin eser : . ' 
y::ı7.!IU,Şlar:dır ya! .. ) Acaba niQin ko-
mew yuzm~ iltifat t!ılilmiyor . .A
c:ııba ıgü1dilr.mek . .:.y;ıatmaklan zor- 1 
clu .. da &nıln mı? ı 

ize, bizim bu lfı.net ettiğiniz sefale- , 
"timize koşıu1<'...mız. Sonra o kadıril:ı-1 
.l'm elini nasıl tutuycmrun uz? Bize 
ıisimlı>..rini ~öy.Iotmcdiğiniz o kadın-
lora nasıl ıyaklaşıp bize ıyaptığınız 1 
bütün şeyleri tekrar ediyorsunuz? 

Hı:timal ir çoğunuz onların göğ
~ünde bizleri tahayyül ederf'k zevk ( 
duyarsınız. Soru~ biz. bukarlar aşa
~ılığız ve -siz, bu iist.e pıa·a vererek 1 
aşağtlaşan insanlar onların yanımı 

1t;idince SB gıibi ()n]arın ~leıwem 

ikudsiyetine 18.yık olursunuz. Gitmi- I 
yeceksin .. Benimle kalacaksın .. Çün
kü bukadar ııcncdir seni unutmadım. 
Seni görünec sevindim. ümitsiz, 
ümitsiz ko17tum. Beni kabul edince 
nekadar sevinmiştim .. Bir gece iç'in- ı 
ae 'benden 'tekrar 1ıza'klasamazsın. 

Seni gitmiye 1Jırakmryacniıro. (Su- 1 
zi) nin biitUn .. ;"özleri içrnde -yalnız I 
b u yalım diye diişiindü Nebil: 

- Y_a!anı <lol:ını bırak !?imdi 
Bu kafl,erleıuni5 ruhunlu scvdaaan 
bahsetme. Beni yanında alıkoymak 
istediği çünk11 bimz yolmak lazllll
gelPdiğini. 1rn7Jl' eline geçmifj epey 
bir . ey koparmadan bır:ikmıy:ıcağı-
m söyle .. Hııita ı·;u11n islerse !arlık 
zeYklcn kanıksamış olman lazım 
aına) benim tipimde bir erkekle 'bi- ı 

raz zevk ,.t • oe"k ho~unu. gittiğini de 
söyliye bilirsin. Anın beni unutama
dığım yuttıu·:ı.mazsın. hiçbir kuvvet ~ıramıyacaktır. Se- Şairımiz 1r e lınıet kii hakk ıia j ile ıt>rr !haftadır temsn r 0!!1iy0rlar. 1 

ni seviyorum ve Cinima .se:ı.·eceğim; l.)r konferans ~.e roıu • ·· ea b d y. knnda anlatt:l::.Dıın ~.;it gibi ============::::=========:::::============================:-==-
iŞte yemin cfüyor, söz \'eriyorum sa- koruıer eri'! •ce1Jd1·. oı·u un rr.uvzL fürn ll'kula <mıu 0 _ 

ıdm iiI DER 

na... lI erık..: ıge <: fHr~ ız ti, h :ı;: i ıgib.i görü n b · ı· d .. 

1 
- 'Hacer, eledim, fakat düsün- .. mokra.s:ı. Fıransız ;zf!kli e •:-;pri -

miyorsun "ki hayatın hin türJü hali iP." v.es ağı yu'.kam mii.meın.ili olmı ir mu-, 
·araır.. Ya bir gün beni cek-eıniy.en- Eıniönu Halkevmdc:n! amir tt;a ıaüııclıı.n hiciv ılmi:;; · 

!erin ha.-,mina uğrar, işsiz kalır, ye- il. - 9.6. ıik"ııc•ikimun er~em- !Mczvu. ıc olı.ı11sn olsun. alilatıı.l-
tıısl{~J'Bde.>\ au uewuz o 'mas.ınu be, 127 ikiım:ı iilmn cuma 'Ve 28. • mas.ı ıne'k.adar iba.c;it rg&:niin.ilnıe ö-

i bir ıiş bu1uncıya kadar da "Sii'rü- kinoilrnnm• cumartesi ak.'3-&mlaru ünsün ..eser, ıı\.. l!Bu·abo .gibi .:o'lc ıus-
beni s vecek misin? saat (2o.:ıo) da F.\'imizin C'..ağaloğ_ ta bir adamın elinde mükemmelleş-

- Senin Jıa.kkındaki. ıtelıı:kkileri- ]undaki :<alonuncta fister.iı ~ubem.i.z ~ ve çak rijiwıl bir tarzda mey
nıi hi!;Jtimse değiştirmiyecektir\Ka- (D~kbazlık) J>İJeYlini temsil ede- dana kou:nu.stur. 
.ıııiiran. Saadetin~ d~., ifelike'tine de e.ek't.ir. Eser.i.ı ılıizdek.i muvaffaı.ld\oreti.ı.ıi L:e-

ile .SABAH, OOLE ve AKŞAM 
candan ortağını ve ebediyctP ka- 2. - H N' üç gece için d.a:~:efzye-· :mın .eden amillere, .sahnedeki başarı Her yemelrtıen sonra muntazRman dişJerinm lfr.-ç.:ılaymrı. 

aar :seninle ber.abel1İm.! !) leı· Evimiz Büro. un&n nl.uıa.bilir. ı kadar bir,eok .QCYirme eserJer.inde 

uuv 
rGenç lJaz, 'masanm ümri:ne kü

ük lklôıve reıikli şaPkawı, ıma11*8, 
~ a'tl:n~. çanta e e1ilivem

üecini amnila ı&hkoynıı~. W:<iWbıü 
&illerine futy.amış ijy.~·.a. b.hnıftı. 

lUzwııkir.p.ikleri \}'"annlcl.ar.m4a iki !ko
yu $14Y .\IPbi au.ruyoımt. 

rİ>eııin içeı·j ;ı,gire.ı:lcen :, aptıjı aü
.rilltüöen ı:ıyanfü. 

- :Ah, diye i&in.i &ek.ti. Bir tiiı"-
11.ü gelmiyeceiini Bü~ünere'k merak
ttırn t:ilihrıyoratmı. G kafüa yoı'gun
lum 1kl iliir tltıild.ka ıicm atai'mıza 
uzaıımıt,thın. JBakııı uyuya ka'lım::'mı ! 
wıe •ç"t:ıgıın it.in b.nınfünı.z ya"! 

T>en, onn hey.er.an i~eılısmde sey. 
:ediy.Drdıı. emek · ~en_ç ı1oz !ken-

disini unutmanu~. 1araketi esnasın
da bulunmağı h;temi.Şt.i. enclisini 
o derece ıka;rbetmişti ki ga..vri 'lıti

''..ari 1·.esmi konul}m&:ğa .başladı. 

- Uzıiklımlan kalk:~p ldi~i.niz 
ıfi:in size ne kadar e.ı;ıel\ıl\:tir etsem 
azdır., defü. ızı öfr dıilı.a ,göremi
yeceiimi zannecliyoranm. Halbuki 
m oralla fbeni Jbeklerken tı>en yuh
ala l8:iil 1J.le kmıu\lqym:llum. Neilen 
Uıin arada Cl.qiunıızu :mrezne.o 

dim. .Şimdi Jb\e ıvaıwrıııı anıketi.Ae 

!birkaç dakika var .. Bunu ha~'.&t&m 
miiddetince a.ff edrunlVl'.!'P,iim .•. 

Narnri yatağın önünchki .iMemle-
yi göııriErerek : 

- '6\.urunuı üiye emı~tti. 
- Fıikıtt vapurrrn kall-muına .. 
- 1\re:pU'l"la meşr.ıl ro'hnayın .. 
- Amma DCak ~kzo.l>Trımımiz i-

~iıı •. 
- E;ieı· bny.a Wınezsem h 

.bir .iellket mj olacak? 

Genç kızm :u.a.z.arllld.a derece 
cBevimlilik, sadasmda l> ıkaruH' ıne!Jl' 
vardı ki, Den de der.hal u v.aziye
~ uyau. Kendi kendine: 

- Btz aeğişiklikler füyarı olan 
~r:ikadu;rı7., aiyonlu. ISutamp'tl)o. 
na bd.w.· ıvapu~lıı gtılmesinde ne beis 
v.ımlı? .P..e.ı:a ımeeles.i m~ı.ıuba -

his to.hı.ma11dı. Amerikalrlanıı lJH.ı.r.a 
!hakkında :huiiusi ll:anaa'fleııi ıvıı:rfu. 
İçtimai an:ane v.e adetım.-e gen~ a
nıerikalı kızlar wıt..ı.l1ewrıa ıesqği ı,e

kilde riayet eder1tU·di. İkie Nane:;i
ye 11.rnrı;ıı lic glin müddetle :Lir ıJ>Olis 
haf"ıyesi r olü oynamı .. tı; vazifesi ııi
hayet ulmuı;ı . ::A.Ttık normal bil' ıin
aan gibi yaşıyaOIUdl. ç arwa la&-

KATIL ARANIVOR 
KİM ÖLDÜRDO 
YENi SAJL4HIN POL'/s RIJMA#I 
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rs:~t d~ini ~ ııgenç lk;,za 'l!öyle
Dlİfti : 1bmli'lıa!ı :110'.U'J.Wl :twm'i ~ 
rie ı:a iliııdi. ;'V'ıe eticedf> unda 

~tiw.uec.ek ne gibi bir !ley :ı.•<.ıJ"dı. 
li>'te b:u.ıı1arı ak1ınclıtn gesirdik -

ten !'lonra Ektnnleye. oturllu. 
'Nımsi: 

- Şimdi ~öyli,vccekll!rimi kesme· 
<len beru dinliyec<!k~iniı., uefil. 'Size 
IJdmse, görülmemiş bir tip oıauğu
:nımı iç öylemi\' nıiydi '! 1Den 
inmor: 

if'W:&rd.ı: 

- .ıB.ıauı. lko.aı plinuı.n Y.&Jllllak i
çi.n mi odamı z~te.ttiniı ~ 

Den bu Fıözleri:söyleı:.koo~ülüyor
du. Fakat Nansi giilmedı. iHilakis 
ı&tır we Jını·tu·etli bir se~I<' : 

Akotlana Y'oriia meıı.;;ub~u -
• 

naz, ura.vat re~mi bir v.azif e ile 
,ıı?elainh:, rtliye devam etti. Ve beni 
Te7..aletten ur~armak içfo bliyü1{ 
tehlikelere atıldınız. 

- rtri'ina.m ıediyvrsmıuz. ~yle 
i>ilrük ltehlikdeı· nerede'! bir ~·m
taja maı~ ~hlllr.. :Si~i ıkm

tarmam azundı. 
- Şimdi aitl Larry Reardon lıak

kında tenvir etmek istiyo·:um. Omt, 
zeçen yaz Biyari~de t:.mımıştun. 

Şahsında insanların en mükemmeli
ni bulfüığumu xannettim. Siz ôe bi
li:roı'Suım2:, hakikaten güzel bir -er
kek ifü, tltT!!l' ,.c hareketi kibar ve 
sevimli ddi. (l)ıuı. lti.kildım belki İT 

mcl..i.epli kıl'. alı1ku ı dı,r ·iniz... F.ıt

kat ... 
.Bunları sö,yle.rken elhiseruniıı 

ıpileleriııi aüzeltiycn.·du. 
- Bımgi tkafun böyle deıiiik :ya· 

pamaz ! B iz4e lıer şey.i ~ören bir 
lliis ollh.ıitmtı '9Ciy.lm'ler, !bisc .hiı bi. 
alaka ile b&_ğle.nıııa'k istiyen birisini 
tetkik 1imm~1diğizamairilıı... Her
n~, Lorry !Jrenditri lle kaçmamı 
evlenmeği teklif etti. Fakat .ben. 
ı:edGl!t:tim. Om.ı pek pmi rtıaımmetıın 
:aliamaddıall korlımym&nıa. Zateın 
ilmeSt ie 1'1eni :A.nterlkaia bildiyor
du. Resmen nişanlı değildik. Yalnız 
birlı.iriıı:ıie söz :v,erıxüttt:ik. :Buna ıati
m911, !bi.ı- gün tLorry !.ile evlene~
ıni tliifünüyardum. enfüsi o iiereoe 
hürmete lly.ik ıifiliki, diğer erkekler· 
dmı s,yııı mr 1tjp idi ki... ~ a.emm 
için qp.lğm bir e geld~ini idilia 
ediyordu. 

!Ben, gen!; /kızın lakırdımıı 
ti. 

Bütlin uıilıc:ı. bana u.nla.tmanıza 
lüzum var mı? lE1ğeı' bunfum ıac:ı 
duyızyo!'EllllU: ... 

iBn'akm de. be.,re.m edeyim. m-
se~e !itirafta ıtlumnaibm :ve u ~
.kilde konuşmanın da iç açacak bir 
şey olm~ını litiraf <'e&tüm. F.ıaht. 
ne ziyant va r. Bayonda 9ir metnllii 

Suzi hır,gm ir ınfial • e ilk defa 
namuslu bir kadın olmak hasretini 
dçinde duydu. Sevmek bile haklan 
değildi. Vaekia Nebil haklı idi. Sim· 
fil ona ısöyledilileri yalandı. Fakat 
o, neaen inanmıyordu- Onlar seve
mezler mıydı? 

~inmdk jçin lbu wo'la füişnıüş
lerse etlerini 'birçok aaani.lara verir
ken ıkalbleri, kafaları yalnız birinin 
olamıızımıydı '? Onun:yüzüne bwılan 
bağır.mak iStcdi fa.'kat (hep be>Ş .. ba -
na inanmıyor) diye düşündü. Tatlı 
ta:tlı ıNebile sokularak: 

- Peki öyle farzedelim. Dedi. 
ila emki 'Ben knr..ını aıaatmağn ka

ırar l\'emni~ ve !bir' gece benimle 
nıaattın. At.tık itti. Biri de bir_ 
biııi ae ... :Benden baska urıyacağın 
:kadınlar ıbaşka ürJü ımü dii§ünecek
cı ? Orilar belki seni daha çok tır

bkl.a.mnffeu g8.lış.acakfar.. ticin 'he
ınimle knlmı:ik iın:eniiyorsuu. Pazar
~~ adili_ğ.i .N'ebili filelerine kadar 
cloncluL"Inasma .raj!me:n ( Amma da. 
dii.sünoe y..n m.ı."lllm lha~ku türlü ıbir 
kadınla ~a.ı;anıak "stiyorsa) diye 
Cl.ü~ün ii. :Nfo.nuı.:fih icini 'kaplı yan '"bir 
lıeZ!.". 1 i"k 'e frn ' • İ7:likJe; 

öyle olsun bakalım, dedi. Bt:n
fü:n ıne ist\..}•orsun ~ kaç p:ırn '\'eya ne 
gıbi ŞG.;'le:t ?. Başka bir lkn.dmla ya
!jama.k niyetinde değilim. P'akat is
tediklerinizi söyle hep sana verece· 
ğim ve ı:ıcni işinden ala koymıyaca
.ğmı. lle.lki baska :tawfla.r.ôa ön iyi 
vul"!(!'ll nlar tiii ..-er ..• 

Suzi b ınemnedık 
kabardı: 

bir isyanla 

- "Seninle kalmak istiyorum, 
'Paranı hediyeni d~Jıl. Baş'ka -yerden 
'\'e vurgundan geçmi~ ula .. Dün a"k
~ıım çahŞtığını lbara gıtmedim. 'rl'a-

' bil ıpııtron kapı dışarı edecek. !Beni 
bir gec-ede bırn.k:ıcağmı bilseydim 
i::imi 'fe<l.t eılrr ~i;w!im? 

Fel'kında olmadan sözünün so
nunda bi.tlin içini ıfşa etnlİ§ oldu .. 
Ba~lanış ~ ~üzPli'ti ö.YJece bitsey
di 'r\cöil bilı' ~Ikı inanacaktı. 

_;_Tamam.. Dedi büti.in mesele 
burada .zaten. Topt:An ufa'.k .bir A•ur
ğunlukla savulmak h;temiyorsun. 

<;peyce kalıp y.ava,ş ya ·a~ soymak 
istiyorsun değil mi :' Benimle ıneka
dar yaşamağı ümit ediyorsun'! 

Knclın ka.f asuını içini okur gibi 
konu an adama fazla Jlaz etmek is
temedi: 

- Ne hil~'im? rBir hafta, o:nbeş 
,giiıı, hır ay belki daha r.çok .. 

· Yok .gittikçe arttır.mu .. Ben 
Raııu .uzwı boyhı iintlt <vermedim ••. 
(Gelir ımisın '? ı dedim. geldin 

- Peki öyle ise .. '1ş için geldiği
:ni lüstinuıöştüm çünkü ırtıl gezme-

si olsa karısı Cla gelirdi. 'Demiı,tim. 
liş ic.:in geW.iysc on. onbes gün bera
'ber yaş:ı.rız diyordum. 

'Nebil bu icıni bulandıran hcsa,p-
1a rı, bu paza.rl~·ı bi.r ayak ey,·el bitir 
mek üzeııe: 

Benden bu .nıii<ldet 'çin .ne tU

mtryordun? Diye s-ıordu. 

(De:vamı ıvar~ 

ulıhığmw .. ğrmıdiğim T:\İJl ILoury üle 
aıikamı ~ (e Neı·yat'ka €1in
Qlim. ıBiı· lıJJriid.dıet BOnr.a Eme8tı1e 
l'M!M'Jl ~nlandik.. en rae ıatk 119-

mammı -yqamııfjtımı.... a@kbm ilıa 

Öf'Je ~ Jlta.na.1ıW:r edinmenilitiJR. 
Geminin ıdililüp ~ ~

"DllŞtıi. iKB:mmmmı. füıe:mtlelki J:köpiü
tde ay1t«: seiılerıi 1iidildi. Genç ikıH: ıbtm 
laı-rı thıj7ln.aJJll§ gibi GbıtllfJ'tJ.t'b. 

- IGeçerı linımvcaDi ıay.mdıı . -
dik. Bir gün Lorry, Ne\-yorktan te
ılefoıı ~- ünn ör.megi arzu ;e'tmi · 

OTdum. Fınkat dm:ıa.r tit!ti. ımü..ş-

lldil \\"&l:İ'.f.6tte oUlı«unn ~· iledıal 
'Dil m ôdlBJ' btil.ama<ilğ'ı tta'kilil'd~ 

~ ·~ IBÖJ1'lelii. Om lbu 
~ ftnilaca.k ımm1öile dmaügmnı 
biledirllim. :O w.a:ıdt iımnüieine az
mıak itıil&lPiia ulnnaqğum ir 
ıi1ri ıın6ktıü>hn bBlıBedeı:6k ıl!lrınelftin 

urilatıı ıiyi ir JI>B.121 ımrJlalbilinCle a
ıtm alaliile~~. Ona '®mest 
den · lb8heetmcmilitim. le1att ı:a
~erde mifum ımerulıniııüı. ~l!l. 
1tmı ökumu~ Olaca:1Ctıı..J.Kw\lrtum. _üp 
lıesiı: · \bana k1ft'!l ffenii muumele
d~ 9ulunmll§tu, fakat ..onwı böyle 
tiir tJRlit:B.j ~J>&caıtmı aırlıma bile 
ptiiıeuwAi• . 



Spordan Maksa -Gaye 

• • • 
itti GB Takı ı 

Ça.lılbrdlyar 
OINf federu)'ftll U MM 8C• 

..W. te•alll'& biylk bir elıemmf-
7C-ver.mektedir. ...... igin Aab
rad• bir kamp .açm19br. Kfln ta -
kım ve en kuvvetb glreşç"leri An
karaya toplamtktam. Ka•p bir 

Urla Belediyesinin Bir Tauzilai ve erim 
Urfa Hakkında B'lfka Bir Şikdyet Müz le · dair ............ (..,,.,.,.' .... ,, _, 

hayretle 19Jıelluektea ..._ ..._ 
dini ala~ ............. 
lara k•l'fl •e=aql.e tüil • M-

<Battarafı ı iacl .yı ..... , 
teslnden nakledilen yumıa ....... 
mizl üjiJeadirdjji iıGin ma*'at b.
nununuıı verdiil hUb dQanarak 
apiıdald cevabımın konmısmı dile
rim. 

Urfacla camiden camie naklet. 
tirUmio huta1ar JQktur. ÜllD 
gueteal 1-$t bir hadlaeyl mana 
dı ınMwe1a lsam edel:ek yamllftlr. 

Urfma Adeı k6yOnde 25 ~ 
nedenblri otuna lrl=seais bir mu
hacir uaua umandanberi hıBtılan
llllfbr. DJIWer ba hastaya belgnü 

tan uaandıklail lcla recmienle Ur
ı.,. •JdedHip •Jrpm• PG wktta
de fUll" amffM lmnklrlR. Vui
yettell habenlu- olu laelıli)e ..... 
meaıurlan vuifeleri ... huta7I 
JIUU' ır.amMne •mlrp buJamıa w 
leket hastahanesine naldederler. has 
hha• doktora beb...,_ nm• 
ıönderllen hutayı muayene ederek 
gayri kabili tlf• oldatu eillet1e ... 
ww.e,. ...... ..... Balı.-,. 
memurlan da ba ha8tayı yine pti
rerek havama mojü hglgnmp ..... 

dan dolayı diğer bir eamüa ..W. 
bir odum& ko)'Brak ~nü 
dl muaftnetDe iki CUn nmhatua 
eılldllten IOnr& bakılmak ft maa-
nfı - lııeledl)oclaı wriJmek 8U1"8-
tlle telav ~.. ~ 
tir. Jldıl ....... ibarettir .... 
ınevm olan tek bir hutadlr. Badi· 
8eDba teJMmea memata w ....._ 
*••llı:IQ& .. f' 

2 

...... '* eeldlde cereyan ebllfl bulmıdalu 
w binaenaleyh A.kg8n guetıMinln 
J81111Dm hilafı haJdht olclağunu 
iN ımretle lıilctirerek 81.JIB p-.. 
llllln ayni llJ'hma da ......,.. dl-
--Urla lnledlJlllllada Yalifeallli 
Nlr dlr dftlet t9!' •111 oldulmıu 
w Urfa be1ecHJ.a tl8erbıe devlet 
............. .... tatbilmg lliu' 
eılfltm 'ft dnletla • blyllt mltmee
llUI buluam bir 4e ~ mabmı
auı bulunmakta .,.,.... w b· 
•unaus. IDlaniyete ~uga.;vır böyle 

ldr inuamelmin -·--..... ,...._.. lllıMn lıuJam..,,.., 

da Dlvetaa Ndiı•yi .......... 

J>llw taraftan prip Mrt•• 
~ omak qnl IUllde Urfadm 

"' mıUballa aldlk: 
Batmidan geçen ufak bir ..... 

eeyl mtmadenizle me arzedecl
ttm.: 

Urfa lllle:ls .... ......,.,,,. 
kWlll UiiNUlıa dlııllDat&rdlm. TaJl
nhDclm bir 111 ıectiktea aaara & 
Jıendfs lklfıvlnden çetBdf. Bana da 
artık mMlıklme ~ (1ıevaı8) .aa 
bir il hlmam11 oJdulundan taMa
tile hemen ben de istifa ettim. Bıl
nu mlteakJben ıiyaaete viliyet yolla '* lltlclla J'&PU'8k benlet lim"llt __ ._ ........ htldmmD ..... 

ausl bir tema,ut YU'dır ..... Jatt 
dflriyeti, Aı.an tklfmiade ...... . 
bıleeek olu llflel ...._. •• • 
rekkep llıfr lel'li ...,._ l"llr • 
m&kle herkesin tecıalr Ye merakı 

m tahrik eturıiıftlr. B1JR feldr, ba
sı cinai -.rara. _..,.._.do; 
vercinl • aıj'ıreık kQflarma ... 
recceh t*- itr.amka-&Jı .,..,ılb'c 
Tanlı tabii mGHB , allka ...._ 
rıcı birfok lı!IUWeli tııfY&Yl .ı. ı ıla 
detoplaml"1r. 

r ' ;t hltawt""'8 daiıede ....cat =========a.=z.==I 
(lltlltr4a düve9l) ... bat ..,. 
.,. fJ9rüm tarafımdan ... ... Almanya 
amele•~•_...._. 

batanm~lıildirildl.s.ı- Hak·'--- _J_ 

...... dairede .... llicl*" -- KUKia 
desnirbll eua teslim edılınemiftL .,.ahmmıer 
Ban11D l9D istemeye umlu ....... 1. j 

118 kwmana tevftbn kati.fa hak- LoMra: 14 (A. A.) - tn,om 
lan yoktu. Sonra bttttın demlrbat p•tlteleri , allta1Aalana4an zl7a
fll1& illtlber.dllıln '"'v* teallm a- de verdikJerı 1ıaberlerde, enletJM&o 

lmıdıil balde o iBtifa ecllrken ondu yODal w..-ıa jnlr•fı beıbıcle 
hlGI* 11kilde te.ıim jetenmedl Bu _.. ama aclileleria tncı -
llUlifahen ~ reimDe.. 8Gyle- maıı olmüWlr 
dim. dinlemedi. Villyete yine iatida Time• pzeteei, mali mesele 
ederek vulyett gayet açık ve b· ler uJfar.mda diyar ki: 
... ,.,nardan ... ettim. Bu 8llfer 
JiDe Qlli eenbl aldım. v.,_ il· "Din ilerlemealni kaydettiil 
talı! oluü mttraeaat ettim. yine mis korkular -1ttıkçe toplanm~ -
'""'""' wlt. Belediye reisine ,.ı.u.. tadır. Ba korkul.arı llaklı ,W. • 
.._ ,._ ıh dl. • _.. Wedi-: r4tll ~ b•pnc!a fUD)ar 
,.,ı t.eftil eden mtllkiye m~ aetı7or: Doktor 8cllSeM'm pldJ -
m m1ncaat ettim. derakab tabd- meeinin hak 1d mbası, seneni F-
ilm muı.tarı ftldilm". Rem • ranken•n BaneloD 1..Ue n.ı laa. 
1 '"'- _.. nrü llıtedllr • .._ reketi, Almanyada Mtaraf devlet
e& ederim- Bu ne hal Bu ..... Jerin vazfJ'!l1erl llalimcla Deri 11-
JOla IDllDi olmak blllıl9' Wll-. rO.len oldukça garip fikirler.,. 
101'! Demek müfettiş olmasaydı llea Times gazetesinin Bertin mu -
baluı buraca Jratiyen alamı}'acak• habiri d

0

yor ki: 
tım. Şimdi elimde illi kiğıt wr. .. Bir taraftan doktor Sehclat'ın 
Blrl ..... .,. riJ•ttiaoe demirfMlt diğer taraftan da ybbafı Wiede -
ega1an tıe11Jb11 etmedikçe m~ naann'ın usaklattmJnaw, rı&l)'OBal 
ımn nrllmlyeeellni lll1cllrm TUa,. ııosy.alist parti inin hairet pot tlka- ==========~ 
tla ,-...W. IJlteri de daireee 911c mna frenlik yapmakta olan mah
blr ......,t ft allkam kalmadJPa- fillenn infirat ltalinde ka1malan 
dan elime 'Nrilell benet zinnMt demektir. Vakıa maref81 G6rinr 
-Wfımdır. Bu ite ne deninizt de Alman amn e'konomlk ve mal 

••mellJl ... MtJl.v.a111z1iy~eti hakkuada haberlere m.t -~ııı; 

rıauar 
Nft7ork: M (A. A.) -Ame 

riku• f&rkJttk6m~sohk 
4aJaua ft kv flltlJIUI ~ llr
mekte berdn...... Sol• ve 
kar, alta kipin llmeei1ıe eebebi-
7et 'Hl'lllla: Ye lllıPcok UAJ81'& baJa 
.... .., ...... 7 _.at hara
........ llfırallı .. , .... 
..... imaret--..;..,. altm..... ~ . 

.llOllJI&. • W......._'tlaa WWi
ri~ aort. _.. ...... ele-
~ &dır altnada 17 ve l'hdrııı 
.. 8.ate 190 titometrttdfr. 

VaPm-1.r, NouveDe Anıtef,erre 
dell baslarla ldlJI oklufu ltakle ............... 

Criltobal 14 (A. A.} - il A

ehemmiyeti aAlan Mr lfl:ink Ju... --..----..... ---~~ 
eeslne malik bulunuyor. Alman 
diplolnulMf buıo. tam ~ 
t'cmb-et eftJI Von ltlbbe~, 

Tlmes, .. 1let.ieeJ'e ....,.,.. : 

,. ·~ Uriet pellttb. 
.. bilJ'lk Wr ~etini bülemJi 
lkımdır. Ba faan,etln tarkta ve 
Nat.-Ma•ülaa ...... ... 
....... wli .......... . 
MIDU. y.akft 4alaa •kendir. J'a
W ._ ..... .-ki Ammpa dMa 
u mukavemet a&ıtereeek bir hl 
tlt'll eJıe-.Mldir." 

....., il {A.A.) - thw or
fiam m ....,. .... ••ıllu, 
..iil~40l•11• ve 
•lmaaoıdwanpltat ......... 
da talN 7 101 ,_ fal!U I° 
.... eclm ..,..... ........... ..... 

;:'9111 .. ••,'1•"11f-ı1191l1~~ .-a-. ... ~ -..ıta 
tllo.na Cuaibea'de 1.•reaiı 
mannralara ~ etmek bere ...... .. , ....... 



GRİP İN 
Yarkea ba ıztiraba 

katlaaılır mı? 

8q, elif a;rılan, aezle, kırildık Ye Ofitmekten mliteYellit hatla 
azbraplana bql&masile beraber akbmza ıelen ilk isim olmahdır, 

Mideyi 'bozmadan, kalb Ye babreklere dokwamadu 

En Seri, En Tesirli, En Kat'i Netice 
bbmda ,mıde 3 kqe almabilir. l.mine dikkatve Gripia yerine 

bqka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz. 

İnhisarlar lJ. Müdürlüğünden : 

300 adet 7,800 
300 " 8,736 " 

Eb'at: 

400 X25X2.6 
400X28X2.6 

1 - Yukarıda eb'ad ve miktarı yazılı cem'.an 16.536 metre mi
kabı keresu açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır. 

II - 1.fuhammen bedeli beher metre mikabı 38.50 lira heşıabiyle 
686.64 lira ve muvakkat teminatı 47.75 liradır. 

m - Eksiltme 28 _ 1 - 939 tarihine rastlıyan cumartesi günü saat 
11 de Kabataşta Levazım ve mübayaa.t şubesindeki alım komisyonun
cla yapılacağından isteklilerin yüzde 7,5 güvenme par.alariyle birlik-
t....ıt seçen komisyona gelmeleri ilan olunur. "468" 

~ . 
Kwhammea B. % 7,5 

- Beheri Tutarı 

Lira K. Lira 
Teminatı şekli saati 

Cinai: Miktan: K. Lira K. 

Tonsa ipi 10.000 kilo - 60 6000 450 - kaıpalı 16 
Kristal yazı takımı 
(8 parçalı) 40 adet 14 52 580 80 43 56 pazarlık 16 

1 - Şartname ve nümuneleri mucibince ·atın alınacak (10.000) 
kilo tonga ipi ile (40) adet (8 parçadan ibaret) kristal yazı takımı 
hizalarında yazılı ·ısullerle ayrı .ayrı eksiltmeye konulmuştur 

Il - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizalarında 
ıösterilİniştir. 

m - Eksiltme 7 2 939 tarihine rathyan salı günü hizalarında 
yazılı saatlerde Kabataşta levazım ve mübayaat şubeııindeki alım ko· 
misyonunda yapılacaktır 

iV - Sartnameler parasız oh rak her gün sözü g .. "en şubeden alı
Jlabilceii 1{.ıbi nümuneler de görül bilir. 

V--. Kapalı eksiltmeye girmek !sti.> eııleriıı mühürlü teklif mek • 
tubunu kanuni vesaik ile yüzde 7,5 güvenme p.ırası makbuzu veya ban
ka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kap.th zarfları ihale saatin
den bir saat evveline kadar yukarıda adı geçen alım komisyon baş
kanlığma makbuz mukaıbilinde vermeleri ve pazarlığa iştirak edecek
lerin ~ muvakkat teminatları ile komisyona gelmeleri il~n olunur. 

(448) 

• I - Şartnamesi mucibince löOt kilo Kazein kola açık ek8iltme u-
ıuHyle satın alınacaktır. 

n - .Muhammen bedeli beher kilosu e.if 50 kuruş hesa-biyle 750 
Ura muvakkat teminatı 56.25 füar'ır, 

m - Ebiltme 9/2/989 tarihine rastlıyan perşembe günô saat 14 
te Kabat.atta J~vazmı ve Mtl'bayaat ,ubesinde alım komisyonunda ya
pılaca.ldill'. 

iV - Şartnameler her gün parasız olar3ık sözü geçen şubeden 
alıaabflir. 

V - f.ateklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte yüzde 
'1,6 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gel -
mel6ri ilan olunur. "442" 

* 1 - idaremizin İzmir tiltün- fabnkası için (6) ad-et elektrik motö· 
rfl f&rlnamesi mucibince pazarlık_la satın alınacaktır. 

il - Mubam.J!len bedeli beheri (100) lirA hesabiyle (600) lira ve 
ıJıuvakkat teminatı (46) liradır. 

m - Eksiltm~ 20 - il • 939 tarihine raırtlıyan pazartesi güuü saat 
14 de Kabataşta levazım ve mübayaıat şubesindeki alım komi~yonunda 
yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasıs olarak her gön sözü geçen şubeden al~ 
nabfUr. · 

V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fiyatsız teklif ve kata
loklannı •ın edilmek ttzere ihale gününden on gün evveline ka.d.ar 
İnhJaarlar umum müdürlOiü Ttttün fabrikalar şubesine vermeleri ve 
tekliflerinin kabulflnU mutazammm vesika almaları lazımdır. 

VI - İsteklflerfn pazarlık için tayin edilen gün ve saatte yüzde 
7 ,6 afiveııUM para.lariyle birlikte yukarıda adı ~eçen komisyona& gelme
leri ilin olunur. (86) 

• .. 1 - TuzlaJanDUz iciıı tartıı&mesi mucibince 90 adet vagonet açık 

••••••••• 
~---sOMER BANK----.''Zevcim gözlerine 
Birleşik Pamuk ipliği ve Dokuma 
Fabrikaları Müessesesinden: inanmak istemiyor,, 
Pamuk ipliği Satışı : 

ayseri bez fabrikası malı 12 No. Paketi 415 kuru işte, Fransada Sen Sehrinde Montreuil kasa-
azilli basma fabrikası,, ~! : : : : basında Emil Zola sokaQında 17 No. da Bayan 
~~=: ~~=ti:z Fa'bnı!ı~da:. 580 

• Waunır, Böyle diyor ve nave ediyor ı 
O Balyalık siparifler için • 5'15 • "0, Banac Sen 10 Yq Gençleşmişsin Diyerek 

1!5 " " ,. ,. 570 ,. Hayretini İzhardan Kendini Alamıyor., ES " " " )> 565 ,. ,.. ..ı 
o ,, " tt ~ 560 )) 

Fiatlarla fabrikada tealim f&rllle satdmaktadır. 
iplik mlatelaliklerinba yukarda yazıb fabrikalara sindere

celderi t.edelleri makalrilinde ilatiyaçlan aiabetiade iplik aipa
rifi Yerebilecelderi Ye 24 1UD11aradan ince Ye muhtelif mabat· 
lara yarayabilecek pamuk ipliti mllıtehlilderinin de ihtiyaç
lanaı yine aym fartlarla yalaız Eretli fabrikaSUIA siparİf 
edebilecekleri ilin olunur. 

Nafıa V ekiletinden: 
Siva& - Erzurum hattının 888 inci kilometresinde yapılacak olan 

ve 17 /2/989 tarihinde münakasaya konulan 120 metre açıklığındaki 

demir köprünün mukavele projesinin US, 16, 17, 18 v& 19 uncu 
sahifeleri s~hven &ksiltme şartnamesine ve eksiltme şartnamesinin 15 

inci sahif e&.i de Mhv&n mukavele projesine raptedilmiş olduiundan 
işbu sehiv alikadarlara tebliğ ve mezk8r milnakasa evrakını satın 

alan]Jl,rın bu sahifeleri yerlerine koymak ıuretiyle vaki sehvi tashih ~t-
melerJ flin olunur. (179) (61) 

Bayramda yalnız 

KIZILA YGazetesi 
ıkacaktır 

hinlarınıza Yermekle hem kendinize ve hem de 
KIZILAY' a yardı• ebait olacaksıaız. 

Müracaat Yeri: 
lataabulda : Postaao karpsmda 

KIZILAY S.tıı BiirOIU. Tel. 22653 Ye 
Poataae arka••cla, Aakara cacldemi klfesinde 

ıc.ıar ....... H.. 
KILANCIUK 0ELEK'l1F Tel ~ 

fstanbul Nafıa Müdürlüğünden : 
13. 2. 939 pazartesi günü saat 14 te İstanbulda Nafia müdürlüğü 

eksiltme komisyonu odasında (100~) lira keşif bedelli İstanbul Müze
leri genel direktörlüğü binuındaki k~lorifer kazanını.ıı tadili açık ek
siltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme Bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni şart
nameleri, proje ke~if hülisasil•le buna müteferri diğer evrak dairesin
de görülecektir. 

Muvakat teminat (75) liradır. 

İsteklilerin en az (500) liralık bu işe benzer iş yaptığına dair ida
relerinden almı!;l olduğu vesikalara istinaden İstanbul Vili~etinden ek
siltme tarihinden (8) gün evvel alınmış ehliyet ve 939 yılına ait Ticaret 
Odası vesikaları ile ge-lmeleri. (634) 

lstanbul Garsonlar Cemiyetinden: 
Cemiyetimizin 1938 yılına ait muamele ve hesablarının ve çalışma 

tarzının umumi heyet karşısında tetkik ile idare heyetinin ibrası ve tali
matname mucibince idare heyeti azasının nısfınm yeniden seçilmesi için 
kayıtlı azamızın cemiyet hüviyet cüzdanlariyle birlikte 26 lkincikinun 

939 perşembe günü saat 14 de Tür! tde Babıali caddesindeki Cemiyet 
merkezinde hazır bulunmaları rica olunur. 

lstanbul Gümrükleri Baı Müdürjüğünden: 
5583 sayılı arttırma kağıdında yazılı beş kafeste gayri safi sıkleti 

82 kilo 500 gram ağıtlığında 2362 lira 50 kuru~luk değerinde koparılmış 

taze çiçek 25/1/939 günü Sirkecide Reşadiye caddesin.de gümrük satış 
salonunda 1549 sayılı kanun gereğince satılacaktır. isteklilerin yüzde 
yedibuçuk pey akçesi makbuziyle maliye unvan tezkeresi istenir. Pey 
akçelerinin saat 12 ye kadar vezneye yatırılması mecburidir. (546) 

eksiltme usuliyle satın alınacaktır. 

n - Hepsinin muhammn bedeli sif Haydarpaşa 4700 lira ve mu
vakkat teminatı 352.50 liradır. 

ili - Eksiltme 10/3/939 tarihine raslıy.a.n Cuma günü saat 15 de 
Kabataşta Levazım ve Mübayaat fUbesindeki alım komisyonunda ya
pılacaktır. 

IV - Şartnamler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alına_ 

Jayaa Waper'ia. Biocelll 

.. 

Yeni cild unaur11nu kul., 
luunadan eYVelki 

fototrafı 

"Zevcim Jorj, ıbu adeti bir mu
cizedir, diyor. Filhakika iki ay kıa
dar evvel, alnımda, gözlerimin ve 
ağzımın etrafında buruşukluklar 

ve çizgilerim vardı. Bugün ise bü
tün arkadaşlarım bu şayanı hay
ret tebeddüle şaşıyorlar. Onlara 
yaptığımı söyledim. Yegane cild 
unsuru olan pembe renkteki Bio -
celli Tokalon kremini kullanmala
rını tavsiye ettim. Birçokları biz
zat tecrübe ederek şayanı hayret 
semeresini göünciye kadar benim
le alay ettiler. Fakat sonra bana 
hem t~ekkür ettiler. hem de son 

Bayan W aanerin birkaç hafta 
zarfında kazandıiı f&Y&Dl hat· 

ret süzellik tet.eddiilünü 
söateren fotolı'afı 

derece memnun kaldılar.,, 
Her ıakjam yatmazdan eYv el 

pembe. renktekı 'rokalon kremin 
kullanınız. Terkibinde, Viy.an& '0-
niversiteei profesörü doktor STEJ
SKAL'in keşfi olup tıp.kı imlanın 
tabii ve hayati cild unsurunun ay
ni olan ve genç hayvanların cild 
hüceyrelerinden istihsal edilen Bio 
cell gençlik cevheri vardır. Gün
düz için de beyaz renkteki Toka -
lon kremini kullanınız, cildinizi 
yumuşatıp beyazlatır 'e siyah 
noktaları eritip açık mesamelerl 
sıklaştırır. 

Kartal Tarım Kredi Kooperatifinden: 
'Mevcut proje ve fenni evrakı mucibince açık eksiltme suretiyle Kar • 

t.alda kooperatifimiz için bir biıı,a yaptırılacaktır. Muhammen kqif ~ 
tarı 3670 lira 20 kuruştur. Proje ve fenni &\rak her~ön lrooperatüı

mizde görülebilir. Eksiltme 14 2 93~' salı günü saat 14 de Kartal tanm 
kredi kooperatifinde yapılacaktır. 

Taliplrin mühendis ffY& mimar olmalaı·ı ve yahut inşaatın -bitmesine 
kadar bir mühendis veya rnimar i~ Laşmda buluııdunıcağına datr netel'
den musaddak taahhüt k&ğıdı ibraz etmelePi ve .276 lira 20 kuruş. tami • 
nat akçesiyle birlikte müracaatları ilan olunur. (545) 

TORK HAVA KURUMU 
Büyük Piyangosu 
4 Uncu Kesideı 11-Subat-939 dadır. 

BUyük ikramiye ı 50.000 Liradır. 
Bundan başka: 15.000, 12.000,. 
10.000 liralık ikramiyelerle 
( 20.000 ve 10.000 ) liralık 

iki adet mükafat vardır .... 
Bu tertipten bit bilet alarak iıtirik etmeyi 
ihmal etmeyiniz. Siz de piyangonun mes'ud 
ve bahtiyarları arasına girmiş olursunuz.-

ZENITH 
Ea uki ve lıalibazırda ea 
mtlteklmil ve d&ayanı11 her 
tarafinda en fazla aranan 
radyodur. Y aloız Beyoğ· 
lunda BAKER mağazala· 
rında satılmaktadır. 

OMR RD ~L 
M0ESSESELERE 

. Çakar Yazaroııu 
Gümriik kondaroncum 

Galata, ithalat GamrOtl 
kartıııada Mur•cli1• Hu. 

Telefon : 35, 95 

bitir. .. .................. , Göz He.kimi 
V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyen firmaların fiyatsız teklifle

rini, detay ve ab'adını gösterir resimlerin ve vagonetlerin yatakları 
hakkında .ayrıca mufa~l izahat ile detay resimlerini ihale 
gününden bir hafta evveline kadar İnhisarlar Umum Müdürlüttt Tuz 
Fen şubesine vermeleri ve tekliflerinin k.abulünü mutazammın vesika 
almaları lazımdır. 

VI - lst.eklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte yüzde 7,6 
güvenme paralariyle ve tuz fen şubesinden aldıktan vesika ile birlik-
te yukarıda adı gçen komisyona aelmeleri ilin olunur. (616) 

Fatih SUih 3 üncü Hukuk Hl -
kimliiinden: 

Fatih kız taşı soful.ar caddesi 
175 sayılı evde oturan Osman kızı 
Mahireye ve Osman oğlu Mehmet 
Mahir ve Muammer Osmana ay
ni adreste oturan anneannelerinin 
28. 1. 939 tarlhinden itibaren vast 
tayin edildiği ilan ~lunur. 

t•lotlu Nuruoamaniye ead. No 
5 Dr. Oımaa Şerafettin apartma 

Sahibi: A. Cemalettin Saraçoiha 
Nefl'İ)"at milcltlrilt Maclt ÇETiN 
aaaıldıtı 7era Matltaü EMlaİJ'• 


