
Büyük Almanyanın 

içtima Etti 

Ha1atı•Hkaethıırt-1aa..t•tll...,. C.W. 
Pe.,..ı Safa. Twlaaa Tu. A...._ Da..-, 
lu.Uaı lala n MIJGlı " r•Y ••...._ 
52•aJfa flrata ar, ..... 80 ~ Datıt
J'erl Aakua catlded Atlal.t ... Ne. 1 

Şehrimizdeki Vekillerin 
Dü k •• M •• li. .,.. .a.ı:::.!kl • n u ıı ım .-1.,euu en 

iktisat Vekili Denizbankı Teftiş Etti 
bilahare muhtelif işlerle meşgul oldu 

B. Hitler Günlerdir Beklenen Yenı Maarif Vekilinin Çalıtmaları 
ve Mühim Nutkunu da Söyledi u r. • il il 

ua,-taya 
VE SO" HADiSELER Maarifte Yeni 

Yeal BqYekilimiz aefik ~ 
.._ h Dahiliye Vekili Faik 0.-
trak psetecilerl ~ ·•erek 
m-w.t mueleleri heklpnda ba 
....... -..il' ettiler " pek ...... 
- Wr h•.whalde lna)un"ular. 

Belik Saydam gazetecileriıl 
tbcfi7e b1lar hit taıume4üdan v• 

- a.kkmd& hUrmet ve tıa:Wir 1Wei 
bealemecllkleri bir devlet adami ol
~. idi bile ilk adımda matbua 

1 l&d1IJd eelbe aavafla.k .olmut 
•• bCITQk bir itimat ve sevgiyi tel
kin etmiş aayılabilirdf. Gazeteciler 
B&fV&ldl ile I>ıahllite f ekillnin ya
ıımclan memnun, mOtefetıdi' v.e •a-
,- mlttehaasia Wr hal~ ..ayrıldı 

-*-~ Olaldl pr~n aamimi, ha-

~ ~·~i~ ~ add'-!>ir balJa SÖllMl'I 

dıinledf ler. 

Yeni iafaab 1laMI ecllta Ra1~1 hiaall mbmlaruna Hitlere 
telliml mlbluehetile 7ap1lu .....uimcl• Flhrer 

Bir içtima var 
11d gUndenberi tehrimizde bu.· 

lnnmakt& olau. tktisat Vekili Htisni 
~ dt1n ~eki iktisadi ~ 
_. ~ ta&iklerde 'bµl~ 
V.U dün sabak aat 10 da ~ 
baaka gelerek umum mildilr Yusuf 
Ziya Erzin1n dairesinde saat 12 )'9 

kadar ıneegul olmUI ve l>t1 miiddet 
zarfında benkanm bas muamelltı 
ile Satie binll&ıl meaeleshıl ve daha 
hail ~ illeri t.eftİI etmekU O• 

lan lılali)'9 Ve tkti8at Veklleti mli· Maarif Veldllaia reialijinde dla Maarif Mldllrlflilade yapa.lan 
f~lerinden de -tahlmalan «Pa·ı toplantıdan hlr iutiba 

fmda izahat almıttır. bank erkinuıı da kabul ederek uzwı müdürlüğüne liderek hususi daire-
Htlmll.Qüır ayriyetea Deil- :mttddet ~Ur. Vekil bilhu- ı.rtnde meflUl oJm."'1al'dJr. A.ııdJe-

• sa mUdtır YU8Uf Ziya Erzindea hı- ten burada Almanyadan alınan ve 
liltereye ısmarlanacak olan 11 va- Biparif edilen vapur projeleri etra· 
pur i§i ile Almanyadan tesellüm e- fmda ça1qmakta olan heyetin me. 
dlleeek yeni vapurlar etrafında aaileri haklmıda da IU1Qmat ahmt· 
izahat allllllbr. Vekil Denizbapktau tir. Vekil deniz ticaret mtidtırlüiü.ı-
çıktıkta,n sonra doğru deniz ticaret (Sonu 3 üncti sayfada) 

işe başJıadığı ilk rf1nde matıbu- ~:x::ıo~~~~~~():)::~~O::X:~~~-t»:XXOO<:>OOOOC~ 
atın gönlünü kazanma.fa bu ka
dar kol&ylıkla muvvafak olan Baş. 
vekilimizin her ele aldıiı millet 
1'ini de ayni görüş derinliti ve tu
tum ciddiyeti ile hal ve tıesvi1e1e 
mavalf.ak obeaiuu tımtt ederiz. 

Başvekil Refik Saydam, matbu
.at hUrriyeti hakkında hükdmetin, 
ve Partinin noktai nazarını açık ve 
ıkat't bir surette söylüyor: Matbua
tm tenkit hürriyetine hürmet ede
riz, diyor. lleml&ketin buaıQnkU. 
fikrt aoayal ff siyasi inldfaf mer-

. h&W itin ea esaslı bir temel ~ 
dur. Tenkit hirrfyeti tammamlf 
iWr mamleketlie bJnlarce ..
Çlıba ve her biri milyonlarca at-

_ u O:-·~ ....... ___ .,!. 
~ •. {'thktı gazete a:enn1ne& 
onun mebzul e&yfalan, nefis re
aimleri, meraklı tefrikalan delil 
yatan ve d1D7a iflerin• dair onun 
ic.inde rber euretl& aerd ve mfiddaa 
edilen fDdrler atla plir. Fikir hlrrl 
~eti, tıenkid hOniyeti M.nnnıyan 
Jrir yeria gazetelerinde ffkfr na
mıaa hiç bir tefe teaadflf edilemes. 

Hlle7in Cahül YAi.ON 
(S-Slactl•Jf*) 

Bııg{Jn Bayram -.. ~ .. ,... ...... 
dk ...... "YENi SABAH'• 
............ ..__....__ .. :r
r ........... telwlk ...... 

Mebus Seçimi Hazuhkları için 
kaymakamlar vilAyllfı ap18m1 
İçtimada" intihap Defterlerinin 
Tansimi için Heyetler Seçildi 

•• 
Bu toplantıda yeni :qıebu ıeçi-J aluıacak tedbirler ~ 

mi dolayJlile :tataniMll kıularmda t1r. ISoau 3 a..eG aylada) 

17 5 Bin Lira Mukabilinde Şirket 
ve Tesisatı HiJkdmete Geçiyor 

Havagazı Şirketleri de 
Sabn ahnacak 

• 

Jkmat Vekili Ha..ı ~ diba 
O.iıbevktaA çıkark• 

Ankara: 80 (A. A.) - Tünel 
tirketinin mübayaası hattında Na. 
fıa Vekili Ali Çetinl.çayamn riya • 
setinde h&flaDUf olan mttza.kere
ler J · bqfin neticelemniftir. 

I O CbfüHl I f 

Müthiş Zelzele 
Kurbanlan 
50 Bini Geçti! 

-+--
T ..... harap olaıa ..Uleria 
•JUi da 16 J• l>alii olayor 1 

Santfqo -de. chili, 80 (A. A.) 
- f$ili hll1d\~etl, ordunun fel& • 
ketzede mıntakalama huadı ya • 
pabllmeel için bir nevi seferberlik 
fcr.uı tuavvurundadır. Ba mın
takal&r, Buğday V• her nen BiraS • 
mahsuller itibariyle çok zenlfndir 

(Soaa 3 indi aQfa4a) 

Şirketin biletimle imtiyaz hak
~ tbal .-. t•'·etıa"._ Jllaiaoı 
zalarıiıda mevcut malzemenin, btt
yük metro hanı ve diier pJri men 
kullerinin "yüz yetınif bet bin" 
Türk lirası bedelle m'fibayaıaeında 
iki .taraf muta.bık kalmlflardır. 

TflJlel ffletme memurlan le ~ 

hine tesis edilmif olan teavün san
dıklan mevcutlan mahfuz tutul 
muştur. 

İatanbul ve Kadıköy hava gazı 
firketlerinfn mflba7aamna mttte • 
alUk mbakeMhn devam edile -
cektir. 

HER SABAH 

Okuyucuma Bayram Hediye! i 
Busla ltaflı7aa ıcan.n •:r

rama cama pil •kfe•ı '-4t
wktetlir. Fu.t Nlllll tatil
ler llaMmadaki baan IDllCİ
ltlace deYair •• mtie• .. •t ca
w'ırl "pesar paaleri ...... 
.. l.ahmacalrbr. Guetemis. dİ· 
lw ~ ıiW. .. JIUllD 

F rankoculariliin tle yeni Çimento Fiatları 
· ı z t # ··' Ucuzlatıldı 

Azız o1m,_..., •~ Wi:reli olarak .... çok ...,.: 
na Sİtmİf olacaimMa fiipH etmediiİID Wr 1aüeri e.

~· .-. .._. .. ıaeiLıiaı Yanla -tltul htinQıetinia .es. •• ,. 
..._.. W. mrette teeutia etmlt ....... Gasıtııu.nı.-... A+ 
ra toplaabsinu muhterem Batftldibnla Lr.k ._,...._. -~ 
siW .tMat ve temiz bir Bq...wıe cidda ~ Mr.,...,... Veldll 

Ddacl, tlg8llcll" ............ . 
t..iiDdpı-..... " ....... 
...... laaT&die ·~ ''K.ı
~ nlikWs ........ 

•• 

~~ehır er ap ec. '- ~r Ankara: 30 (A. A.) - Anado-
~ı ıu Ajansı aldığı malilma.ta aiSre, 

Hük6metçilerin son bir gayretle Vücuda 
getirdikleri mukavemet hatb da kinim 

( Yamll S 8Dcll ıayfam1ıcla ) 

İktisa.t Vekileti Çimento fiyltlanm 
teJrrar ehemmiyetli bir surette ten
zil etmiştir. Yeni fiyıa.tlar 1 şu • 
battan itibaren meriyete sirecek -
tir. 

olan .totru kll, prçek kqaaetli Faik Osiralı ..... ~pim 
ltir amiml:retle :ralnıa ltis aazetecletıe ..,. ... Tlirlc obyuca-
larma ,.Wuek ...ıe tel.tir ettll•. 

Milli Şefimis lnilnGnlin tizdlli fuilet ve lamet isin .. 71r1-
Refilc Saydam hUldbnetinin Tiirk milletine nrdiji 1apaet8 

ediyeler aruanda en kı,...diai Ye "' paha lriçDmnl İfle aaaia te
J'İd "teYaik ettiiim IRıı "Teakiddeb korlmiu:toru• oUmlealcllr. 

A. Cemaled~la SARAÇOCW 



Bayla:% YENİ SABAH 

E VERPAşANIN 
ÖLÜMÜNDEKi ESRAR Ereğli Limanında 

faaliyete başlandı Okuyuculanmız 
.filıor ki ı 

Y cai Sabahın Tan1ıl T efrfkam: 60 

Enver Paşa Bizzat Pro
paganda Yapıyordu 

Batan vapurlar ancak 
3yı1da çıkarılabilecekler Ankarada tayyare pi

Karadenizde kış m~vsirninde yango biletleri sahşı 
çıkmakta ol.an fırtınalara karşı Ankaralı bir okuyucumuzdan 
gemilerin sığınak teşkil eden liman fU mektubu aldık: 
!arda barınabilmesi ~in İktisat Ve- Biz Ankaralılar her nedense 
kAleti bf r milyon lira sarfiyle te - 'J ayyare piyango bileti tedariki 
mizlettird~i Amıasra limanınd~n husu unda Türkiyenin en çok 
aonra Ereğli limanını da mahfuz müşkülfltla karşıla.şan insanları
ıbir liman haline koymağa karar yız. Sakın bunu piyango ıbilcti 
vermis ve bu hususta tetkiklere bedelini tedarikte zorluk çektiği
başla~mıştır. Karadenizde yapı - mize atfetmeyin. Vakıa bazı ay
lacak asri limanların tamamlan- lar (150) veya (200) kuruşu dar 
masına knd.a;r Ereğli limanından is- ve mütevazı bütçemize sığdırmak 
tifa.de edilmesi ve fırtınadan kö - pek kolay olmuyor ama büyük ik
mür alahilrnc-k üzere nöbet bekle- ramiyenin gözler ônünde yar.attığı 
mek mecburiyetinde o1nn vapurla- tatlı ve cazip hayaller kendi he
nn Jayikhle barınabilmeleri için sabıma bana, bu fedakarlığı se
llk olarak bu limanda batmış bulu_ ve seve ihtiyar ettiriyor. Biz An
nan 15 ten fıazla vapur leşlerinin karalılar ta~ yare piyango bileti 
çıkarılıp limanın enkazdan kur- tedarikte parasızlık n zil~de ko
tarılması duşunülmekted'r. Li- en Ankarada t k b"r piyango ba
manın muhtelif~ erlerinde bulun n '.\ ii bulunma. ında , daha doğru
bu leşlerin temizlenmesi için Ve- ım hükumet merkez'nde piyango 
kalet ile vapur armatörlerinden bileti satışı L,ının tek bir ki iye in
Knlkavan zadeler müzakerelere hi ar ettir.ilmiş olmasından mfi te
bnşLamışlnrdır. Kalkavan zade kiyiz. 1 tanbuJdn hemen hemen 
firması limanın temizlenme işini adım başında bir tal yare piyango 
üzerine almak i h>dfğinden Ereğ- bileti bayii bulunma ma rnukn
liye bir dalgıç tak1mı gondermiş- bil Aııkarada biricik b.-ıyiinıiz var
tir. dır. En mutevazı kaza merkezle

''Muhakkak Muvaffak Olacağız. 
k E . . , d. J. Mera tmeyınız . ,, ıyorau 

tçimizdeki iman kolay koJay sön· 
mez. Paşa ÇQk heyecanlanınl§tı. Ma
mafih yanında buJunan zevat biraz 
da fazla kımız içtikleri için olacak 
her söze çabuk müteessir oluyorlar
dı. Enver paşanın sozleri mecliste 
büyük tesirini gös~ti. Ve hepsi 
birden ayağa kalktılar. 

Paşa sozlerine devam ederek: 
- Muhakkak muvaffak olacağız 

Buna emıniz .. dıyordu. 
kımız içmeğe ba§landı. ve ertesi 
gün zende bir şekılde kalkmak için 
herkes yataklarına çekildi. 

Ruslarm askeri kuvvetlerini 
tahşit ettikleri Baysonda her gün 

Basmacılar anamda. bir ..O. ya
yıldı. 

Buhara emiri Ruslan mağlup 

etmek için yeni bir hareket yapa.
cakmış. Bu sözden ve propaganda· 
dan Enver paşa bir &eY anlamadı. 
Ertesi gUn ikincı bir BÖz daha ya
yıldı. Emir, Ruslarla anlaşmak i 
tiyormuş. Ruslar da buna muvafa
kat etmişler imiş~ Hatti Buhara e· 
mirinin bir murahhası da Rusyaya 
gidiyormuş. 

Bu sözler Enver paşayı cilede11 
çıkartaınk için uydurulmuş olduk
larına eüphe yoktu. 

( DeYamı Yar) 

yeni bir çok haberler dağılıyordu. =;::============~ 
_ Ruslar yeniden asker getir- R A D Y O 

mışler. 
- Basmacılardan bi rkısını ka· 

çacakinış. 
BütUn bunlann birer propagan

da olduğu muhakkaktı. Fakat Tür
Jristande bulunan BasınacıJann ek
aeriai cahil olduğu için bu propa
ganda çabucak tesirini gösteriyor, 
Ve Enver paşanın karargahında. 

bulunan askerler hafif hafif endişe 
ediyordu. 

Fakat her fırsattan istifade et
meyi bilen Envel' paşa derhal bun
ların sinirlerini kuvvetlendirecek 
mukabil propagandayı bizzat yapı· 
yordu. 

- Muhakkak muvaffak olaca
ğız.. Merak etmeyiniz .• 

Fakat son günlerde yapılan ta
arruzların mUsbet netice vermeme
ai, Açil beyin §ahadeti, Dauletmen 
beyin vaziyeti kendisini de dü§üıı
dlirmeğe başı~ 

Nitekim son gönderilen bir ha
ber Bayson civanndaki Basmacıla· 
rın geriye çekilmek mecbut'iyetinde 
olduğunu bildiriyordu 

Arazinin mUşkUlilt ve ta.biye va· 
ziyeti itibarile Basmacıların geriye j 
gekilmeğe mecbur olunca kararga-ı 
hın Pulhakyanda bulunması tehlike 
idi. 

Karargahı Pulhakyandan geriye 1 
Yurçiyc çekmek icap ediyordu. 
Yurçi mevki itıöarile müdafaası 
çok kolaydı. Bundan başka eb'aftall 
yardım toplamak ta mUmkiin idi. 

SALI- 3l/l/
39 Lımanın tem;zJenebiJmesi için rinde bile iki üç ba) i bulunduğu 

12.30 Proğram, l2.M 'nlrk mü- üç senelik bir çalışmaya ihtiyaç ol- halde Ankaı a<la tay) arc piyango 
zigi-Pl. 

13
· Memleket saat ayan, duğu kanaatına varılmıştır. biletleri atı:;ı isinin tek bir ele in

ajans, meteoroloji haberleri, lS.lO- Armatörlerle Denizbank ara - hi.<iar ettirilmiş olması birçok kım-
14 Müzik (Operetler- pl.) 

18
·
30 

Prog ıunda bir anlaşmaya vnnldığı tak- seteri bilet tedarikinden adeta u
ram 18.35 Müzik (Sonat-pi.) 

19
· dirde derhal fnaliyete başlanacak- zaklaştırıyor. Sakın bu iddiama Konu§ma (Türkiye postası) 19.15 

tır. Vekalet buradan çıkacak de- şaşmayınız. Zira piyango ma
Türk müzigi (Fasıl heyeti: Şetara- mirleri <loğruca Karabük fabrika- lumualinız olduğu gibi bir tali ve ban faslı), 20. Ajans, meteoroloji ha 
berlerl, ziraat borsası (fiyat) 20.lS ..... s...,ıvnvavsvevvvkvedvevcvevkvtivrv. """'"""'"""'"""'"""'.,,..., şans i ,.idir Halbuki tali ve sans 

oyunu oynıyaular uğura çok e-
Türk mUzigi: hemmıyct verirler. Uğur dene-Okuyanlar: Semahat özden-

mck, bileti uğurlu ayılan oir a-
ses, Mahmut Karındaş · damdan tedarik etmek· aşağı J U-· 

Çalanlar: Vecihe, Reşat Erer Şehir meclisi şubat 
Cevdet Kozan. karı hcı· pi,> ango biler alıcısının 

1-Altuni zade rastcedit peşreiv devresi ~ok ehemmiyet V'!rdiği bir me:,elc-
2 - Refik Fersan- Mahur şarkı Şehir Meclisi Şubat devresi iç- <lir. Yaııyann iki dukkfında )tu-

Bir neşe yarat. timal ına G şubatta bashyacak- ran ikı piy ugo bilet' satıcı ın-
3 - Giriftzen Asım- Suzinak tır. B tçe müzakereleri rnutad hi- dan biri inin fazla i yapıp d·ğeri

nin dükkanında . inek a\lama"ı fal'kı: ÇaJdırıp çalğ;ıyı. Jafına bu sene ni.,an devresinde ya-
4 - Giriftzen Asım KUrdilicaz-- pılacnktır. da bu uğur deneme veya uğur 

kir şarkı: Göynümü başka. Matbaların birleşti ilmesi hak- . a~ ma nazariye inden ileri gefü. 
Ben şahsım he nlııma Ank:arada 5 - ,, .... Taksım. kında i kA un b"'d'ri'di 

6 G"l' k G"zl ikinci bir baJ i olsa mutlaka hur - ... ,,,,,,- u ızar şar 1 : 0 e- Devlete ait matbaaların birl~ 
rimden gitmiyor metıice bir ikram 'v<' kazanaca-

7 H .. . ,,., k ..... h tirilme i hakkındaki kanun ile, ad- ğımdan eminim. I akin ne çareki 
- ...... ,,,- useynı ,.,..r ı: .wıe - li evrakın posta, telgraf ve telefon 

tap dalgıw n dalgı· n. il 'ne bir ~ayi bu ma · mümkün 
idaresi vasıta iyle yollanması hak- . 

8 - S. Pınar- Kürdili ~arkı: el- değil. Be>nim gıbi dii~ünen ytiz-
~ kmdaki kanunlar vilayetlere tebliğ 

lerine kimler yakdı kına. Jerce ve yuzlerce kim e bulabilir-
9 - Rakım- Kürdili şarkı: De ""-A,,..,,...,,..,,...,,..,,...,...,,..,...,,..tv-.,...,,..,...,..,,...,..,""'""'""'""' ıniz. Bazan o kadar inirleniyo-

medim hiç ona kimsin rum ki bilet alnı kt.rn 'az geç-
10 - Kemençeci Vasil-Kürdili meyi bile duşunu) onıın. Iaka-

hicazkar saz semaisi. mı aıdin'n nazarı dikkatini çek-
21. Memleket saat ayan, 21. Ko- Ücretli memur menizi dilcıim. 1\fak at tayyare 
nuşma (hukuk ilmi yayma kurumu) piyango bileti satmak mı, yoksa 
21.15 Esham, tahvilat, kambiyo- nu alınabilec k lıu atı~ i ini tek bir b, yie inhi-
kut borsası (fiyat) 21.30 Müzik Belediye bütçesinin darlığı ha- sar ettirmek mi? hiç şuphe yok 
(radyo orkestrası- şef: Praetorius) seb"yle Belediye yeni bütçenin tan- ki bilet satmak. Şu halde utan-

Enver paşa kendisini muntazam 1 - J. Haydn- Senfoni re ma- zirnine kadar memur a1mıyacAk - bulda olduğu gibi Ankaramızd9 
ordular başkumandanı zannederek jor, Nr. 31, 1765 yazılmış tır. Fakat hu vaziyetin memur ih- da piyango bilet: bayılerinin ço-
derhal geriye çekilme emri verilir a) Allegro tiyacı olan bazı da(rclerde ücretli ğalma mı bir an evvel görelim, 
verilmez her şeyin olacağını tahmin b) Adagio mustahdemin kullanmak mecburi- gıörclim de biz de :stediğimiz gi-
etti. Fakat hakikatte mesele hiç te c) Menuetto- Trio yetini ihdas ediyor. b' şansımızı tecrii?c delim. I:Iür-
öyle değildi. Bunun evveli maddi, ç) Final, Moderato molto. H ap işleri miidürliığü ve Be- metler. 

daha sonra manevi bilyük tesirleri Richard Straus: Süit si be- ledil e tahsil şubeleri mudürlukle- Yeni Sabah-Yak nda buyük 
vardı. Maddf şekilde yapılacak fe· mol majör 113 nefesli sazlar için ri temizlik i~leri gibi dairelere iic- ikramiyeye kavu ma ını samimi-
dakirhk ile Pulhakyanda toplao· op. 4. retli memur alınabileceği alfıka - yetle temenni cttigımiz okuyucu-
Jlll§ olan askerlerin Yurçiye naldı a) Prelüd darlara tebliğ edilmiştir. 'l"Uzun mektubunu aynen dercet-
bir mesele idi. Bunun için uzun gün- b) Romans /ı nl M eaddes nın ~ f"\lb tik. Ankara gibi büytik bir şe-
lere ihtiyaç vardı. c) Gavot Yakında, Ba.bıali caddesinin hirde piyango bileti satışı, işi ha-

Hakikt vaziyette bunun ifade ç) Entrodüksyon ve füg asfalt döşeme i11i bitirilecek. cad- kikaten tek bir kişiJ e inhisar et-
ettiği bir mana Yoktu. Bir kaç gtln 22.20 Müzik (keman sololar .. PJ), denin devamı olan Ankara cadde- tiriJemez niçin İst:anbulda ve di
içinde kararglhm nakli temin edi- 22.80 MUzik (küçük orkestra. §ef: sine de asfalt dbkiilecektir. ğcr bliyiik şehirlerde olduğu gibi 

Yoksul Sanpat 
Okulu talebeleri 

Bunlardan nehari olan
lara sıcak yemek 

Verilecek 
lıiaa:rif VekAleti San' at mektep

leri hakkında yeni bir talimatn~ 
me hazırlamakla meşguldilr. 

Ba mekteplerde bimayey& muh
taç bir ç<>k gençler vardır. Bun
lardan bilhassa nehari olanlan 
göz önilnde tutarak her Wrlü yar
dımlarda bulunulacaktır. 

Bu şekildeki talebelerin acele 
bildirilmesi için vekalet ala'kadar
lara ta.mimlcı: göndermiştir. 

Vekillerin 
Ziyaretleri 

Vali ve Belediye reisi doktor 
Lfıtf' Kırdar dün sa'bah "iliyette; 
t tanbulda bulunan Maarif ve 
Maliye Vekilleri ziyaret etmiştir. 

Ögleden onra da İkf at vekili 
H nu Çakır Belediyede Vali ve 
Bele.diye reisini Zil ret etmiştir. 

Et Şirketinin 
Kalkması 

• 
isteniyor 

1 tanbulda ha~ atı ucuzlatmak 
gaye iJ: le .kurulan istişare heyeti 
et fiyatlarında ucuzluk temin et -
mek gaye i~ le kabzmalların ve et 
nakliye şfrketlerinin kaldırılması 
lazım geldiği hakkında Vali ve 
Belediye reislne bir rapor vermiş
tir. 

Sporculara trenlerde 
yeni tenzilat 

Aldığımız haberlere göre Devlet 
Demiryollan ve limanlar umum 
müdürlüğü kafile halinde meyahat 
edecek sporculara o 50 tenzilat 
yapmayı kararlaşt111'°ıştır. Sporcu
larınnza müıdeleriz. 

~frketi l ayri bir ydd.. 100 
bin l. a kir etti 1 

Şirketi Hayriye idaresi 938 se
nesi zarfında 100 bin lira kar temin 
etmiştır. Şırkct senelik heyeti umu
miye toplantlsıru mart sonlarında 
yapacaktır. 

Boğaza her sene artmakta olan 
yolcu miktarı üzerine bu sene için 
vapur adedinin artbrılması için ye
ni bir kaç yolcu vapuru yap&lması. 
üzerinde de görilşmeler yapılacağl 
tahmin ediJmektedir. -·--

Aleni Teşekkür 
E im Lutfiyenin doğum ve ame

Jiyabnı büyük bir hazakat ve ma
haretle yapan Haseki Nisa hasta
hanesi doktorlanndan Bay Servet 
ve hastaya karşı gösterdikleri iti· 
nadan dolayı hemsirelere tüJnımJa-
rımı arzederim. 

Yeni Sabah mürettiplerinden 
Arif -·-Mesud bir nişan 

Gazetemiz tertip heyetinden B, 
r.ekli Meray ile hm.itin tanm .... 

ailelerinden Bayan Hayriyenin af.. 
§an meraPimi 2/2/939 da lzmitte lebilirdi. Asıl mesele manevf idi. Necip Aşkın) Mevsımin bu işe müsait olma- aclım başında bir bayi buluııma-

Karargihm geriye ~kilmesi 1 - J. Strauss- Dymamiden (e- ması, tamiratın ancıtk mart ayın- ı1ın ve bilet tedariki hiç bir külfe- Genç nişa11lı1an tebrik eder ve 
Basmacılar tisttlnde mühim bir te- aran engiz vals) da başlanmasını mu<'ib olmuştur. ti. yorgunluğu istilza..'lı etmesin? kendilerine kunnağa hazırlandıklal'ı 

ra edi~. 

ldr yapacak ve bilttın mnirler birden 2 - Humphries. Piertonun ve- y k k' 1 A • • Eu . akat işin bir an evvel düzelti- yeni yuvada uzun saadetler temeııııt 
boZ1J1 .. caktı. daı (h--'- --.... d). ı anma m nıe erı çog uyor 

1 
_ .. 

0 
'd tm k . 

ut tUWl ._..,._ ecegmı mı e e ısteriz. ı rfz a _ HANS llav- eana _ defa Son zamanlarda şehrimizde te-i-------------... ...Jı _eye . 
Esasen bir taraftan Bo}§evikler, ·' .... " · ı·k · ı · f ı · ı h • ·-------·-----

olarak seni aevdiğimi aöyliyonım, mız ı ış erme az asıy e c emrnı- --•••••••••••~ diğer taraftan da tbrahim bey ve (ftls- bostan) . yet verilml\ğe başlanmış ve bu T A' K y J M 
maiyeti gibi edamJır da V.:vaa ya- il 'l "d f }' •- ·ı ,, _ _. 4 - Johun atrau. Güz.el ilk- ves e ı e yenı en aa ıye..,. geçı -
Yal askerin mannt kavtet1n1 kın- bahar (vals) miştir. Almanya meyve alıyor 
yorlar ve muvatlak olunıyacakJan- 5 _ Siede- tıkbahar -ı-...ı:..ı Ögrendiğimize göre miktarlan Almanya hUkfımeti son aaman-nı söyleyip ~ -vuuu. k 1 t 1.. 

ı _ Fuçlk-Hlllya. pe az o an ve muayyen mm aaa- 1a.rda memleketinu,,J.a lr.tıJhyetn Enver ..,,._ o Mm•• '-~-- -- "-- tab · ı " k 
.-- a-.r....,... . T - 8cmeclıleJU- La Gioconda( Jlil.1-a sıs o unan yı ama ma mJktarda kuru meyva çekmekıedir. 

-..................... _ 
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31 L\NUNU~ANt - 1919 

Polonya - Almanya 
münasebetleri 

Alman hariciye nazın M. \on 
Bibbentrop'un Varşovoya yaptığı 

remnt ziya.ret Polon.} a - Almanya 
münasebetleri bakımından çok e
hemmiyetlidir. Ayrıca bu ziyare. 
tin 1934 Polonya - Almanya an
laşmasının nref e inde pılm ı 

dikkat eelbetmektedir. Alman ha
riciye nazırının ziyareti, Berch 
gadende M. Hitler il l\f. Beck a
ra ında vukua gelen on goriı e
Jerin bir netic idir. Berlirıin as 
gayc9i, merkezi Avrupada hu ulc 
gelen siyasi değişiklikler yüzünd('n 
iki memleket ara ında hu ulıc ge
len bir anla..~mamazhğın izalesi 'e 
P.olonyanın Fransız tesirinden ta
mamil'le uzaklaştırılmasının temi
nidir. 

Filhakika. merkezi Avrupada, 
lbundan ötürü Alman nufuzu altın
da bulunan ~eni bir Çek<> kovak 
devletinin \'tıcudu, Alman t iriyle 
hareket edebilecek mu t kbel bir 
Ukran~a devletinin ortaya çıkın 
hakkında beslenen emeller, Maca -
ri tanla Polon~ a ara ında Karpat
laraltı Ukran)asının müşterek bir 
hudut te · ine ka.r ı gosterilen Al
man muhalefeti Polonyalılar nez -
<linde bii) tik bir akıs uyandırnıı~tı. 
Halbuki Almanyanın anusu, onü
müzdcki a) lar zarfında garbi Ak
denizde ve h.att-a merkezi ve~ a 
gaı bt Avrupada vücuda gelebile -
cck buyuk bir 'htilaf vukuuncla 
şark hudutlarının müdafaası Ye bu 
sebeple Polonyanın tatmini \ e 
Fran adan uzakla tmlması keyfi
yetidır. 

Almanlar bu hususta çok faali
l et sarf etmektedirler Hele Al
man hariciye nazırının Varşova zi
y.aretine takaddüm eden günlerde 
aktedilcn ve Polonyalı yahudile
rin ihracına \ e bir <ie Polonyadaki 
Alman ekalliyeti ve Almanyadaki 
Polonya ckalliyeti şefleri hakkın -
daki iki anln8ma1 bu sahada atılan 
adımlardan birinı teşkil etmekte.... 
dir. Bu suretle Alman hariciye ua 
zınnın, son guıılerdeki s.ıya.si istik
rarsızlık kar ı ında iki memleket 

ara ındaki 26 kanunusani l 93• :iti-
·ıafının esaslı küllerine dayanan 
münasebetlerin o zamankinden da
lıa sağlam ve inkisaf etmekte oldu
ğunu muşahede ve bunu ilin etmek 
arzu unu bcsledigi de aşikardır. 

Bunut emin kastiyle de Alman
lar Dantzig ve Memele müteallik 
bazı emellerinden feragat etmiş 

görünmekte ve aralanndaki siyasi 
bakımından kuvvetli komşulariyle 
iyi geçinmek gıaJ esini istihdaf et-
mekte ve bu siyasetin ana hatıan
nı Fransız - Polonya, Romanya 
- Polonya ittifaklariyle Sovyet 
Rusya ile olan ademi tecavüz misa 
kı ve nihayet AJman.} a ile 1934 an 
)aşmasının çizmiş okluğunu ima et 
mektedirler. Yalnız bu sonuncu an 
!aşmanın da ne bir ittifak ve ne 
de ademi tecavüz misakı mahiye
tinde olmadıgıııı da tebaruz ettir
mek lazımdır. 

Netice oJarıak, Polonya hQkQ -
meti, Avnıpa sulhunu tehdit eden 
bugünkü istikrarsızlık kar ısında 
istikbalini tah«lit edecek s·yasi an
laşmalara ve taahhiitlere girişme
ie. batb hareketini sırf milli ba
kımdan tesbit için serbest kalmağa 
taraftar gibi l'Örünilyor. 

Bu sebepten, AJmaıı - Polon -
ya göriil!$meleri, umumi mahiyette 
iken iki devlet aruında normal bir 
seyir takip ede• mUna.sebetlerin ay 
ni iatilramette g!ttiğinin mQşahede 
edilmesine, Alma.ııların .kODlflJları
nı endişeye düfii~ek baı meeele
lerde, ~ark hudutlarını temiıı maL 
aadl,.le istemi,Jerek de olaa 'bUl va 
itlerde -bulunmalarına ve Polonya
lılarm esas siyasetlerinden jaJıiraf 
etmete henıız niyetleri ollllaliıimı 
aWımnelerfne 'ff3ile obnllfbır cle
ailebflir. 

POLJ..~l E _ 

reyan eden kendi aleyhlacleld lliWha Opera&mdaa B&atlerhı dansı) kinalan" nın miktarları çoğaltıla- Mem1eketinıi7.de kaysı, erik, dut k:u
hareketıere vakıf olduğu için 1811- 28.1.l5 MUzlt (cazbant) 23.4:5.24 Soıı caktır. Bundan başka şehrin bü - rusu ve saire gibi bütün Yemiflerin 
np kalmllb. ajana haberleri ve Yarınki program. tün caddelerine yeniden çöp ku- hepsi AJmanyaya ihraç edilmif ol· 

Askeri, vaziyete glSre Pulhak- ,-··--............................... tulan konulacaktır. duğundan mevcudun tükenmek U-

yandan geriye çekilmek Jizımdı. 1 8 N ., d - Kaçamadan tutuldu 
Fakat. ayram amazı ! Aziz Türk Milleti zere ol ugu anlqılınıştı. Bu sebeple Dotu •uti: 7,JJ 

ı kuru meyva fiathın son clinlerdıe Dün. akaam ...ı.kaJdudaa Qe. Artık göattne uyku girmiyor ve S. D. 1 Kudretinle yaşattığın ebedi ba- hayli yUJtselmi§tir. H:ıbcr aldığımı- Ôtl• I man Ginay Mahmut pqa civarında. 
·gergin sinirlerini kuvvetlendirecek 1 Ezani 2:' 40 111 devrimi içinde mes'ut bayramla- za göre Alman hUktimeti bu kura ı 12,21 - idadi: 15,06 o mrada dolıım•kta buhına• Ali 
bir çare de lıulaıııı1'Jnhı. • v uııtl 7. sı 1 nndon birini daha ıorak etmekle meyvalanlan - yaporaJc Ak- ' .!!:!! ~ 5~;- . 18,N Karakayaıwı, gilolbıe keatirdiii cep 

Tam bu gtlrıJenJe ltı&. \.-._·-·-·-.i i:dıtiy'"'® Gilnlerin ııen olauıı. latok depolarında muhafaza etmek- L • • saatini çaJmı,, takat kaçmaya vakit 

:_~_:._~~~~~~~-==~~~~-"-~~ll.~N~mi~Çapa~~~tedir~~·~~~~~~~~l~-~~~~~!!!!llllllllllllllllll .. llUlll~wnlla.Dıamı.n...sı,aıra.1amll.Ud:aa._~~~ 



S1 KAlftJMUllMI - lllt 
YaWlaA•All 

E·l~l=tı=J5!;1!2il 
Roma -Berfin ve Tokyo 

Başvekil ve 
Gazeteciler 

Şehrimizdeki Vekille
rin Mühim Tetkikleri 

(Bat tarafı 1 inci aayf ada) ............. 
arasında askeri birlik I 
ltalya ve Almanya; Çin - Japonya 

Mançuko blokuna girmek istiyorlar 

Vqtngton; 30 (A.A.) - Uu.k 
tark işleri mutehaum Bisanu, ha
rici siyaset cemU'etine tevdi ettiği 
bir raporda göyle yazmaktadır: 

(Almanya ile Japonya, Japon· 
yanın Asyamn garbinde arui ba
kmıından elde ettiği kazançJan tar
ain etmeğe uğraşmaktadırlar.) 

Bisson'un iddiasın• göre, Al· 

manya ile ıtaıya teşekldll edecek 
lan Japonya - Çin - Mançuko blo

:unda (Mllmtaz bir vaziyet) elde 
etmeği ümit etmektedirler. Japon 

ya ile devletler arasında yapılan 
teşriki mesai (Uzak prkuı garbin-
deki müstemlekelere k&rll yapılan 
taarruz1arm hududuna genifJletecek 
mahiyettedir. 

Büyük Almanyanın 
Rayiştağı içtima Etti __ ......... . 

• ba .elelrin umumi surette 
(Bqtarafı 1 inci aayfada) ız zı me •. 

Demiş ve sonra 933 den bugüne halline bir imek te,kiJ ed~~ilıyor-
B la bera'ber Çea mese-, .. kadar yaptığı işleri ve Almanyanın du. unun ' 

1 1 . . k 1 • h ne pahaama ouraa osun 
bfiyifk muvaff akıyetlcrmı anlattı • •• er b- ük 

l . · halledilmedikçe Avrupanm uy tan sonra Çekoslovak mese esınm . 1 bir tarihini yapmış ve bilahare Mil- deYletleri ar~•~• bır an •tm• 
• - k'" deiıldı. nih konferansına temas etmış ve mum un •

11 
. d L. • c' büyük 

d · ı· ki Süd4tt mı eh e uırın ı 
emış ır : • v • • d ka "D M ___ ı.:_:..in te-b- Almanya R•Jıttagı aeçımın e -

o.tumuz u.-...... r- • • • • tir 
L•• i Ch L- ı · ile Daladier hir ekaerıyetle reyını 'Yel'llUf • uua Ye am~r am • L tit-

• ..._ ti' hn·-ün·ı.,etleri aaJ• _ Şimdi hakikaten aıiJletı aon• u • 
nan aıyme ı - • 1 k ı·kk• d 0 I • de ,._ · la ru bulmak- ant bir meclu o ara te a ı e ı e-
auı uır an fm& unsu • 'i' · · 
1 .. ol an' d!L bilecek ,ekilde temaıl ettı ımu:ı 
alanız mUmkun unca aev sa. • • • 

Bu ani almz artık tehir edi- iddia edebılırız.,, 
1 • qmak ı~- LL meaelenin hal- Hitler bunda.n 90nra Alman -
enuyece oa.a uu- 1 . . l . . b ı me.se tine imkin ,...rmekle kalmı7ar. yanın dahılt ış erını ve az -

• d h -ti mah'ı_.; ba- leleri anlatmıştır. 
aynı zaman a a,- ~--• . . 

Göblesin Nutku 

Vakla, fimdi bütün dünyada 
aki fikir guetelerini1l moda81 geç 
mit aayılabilir. Gazeteler, bilbusa 
Amarikadaa uea bir ticaret 
rüzgarı dolayısiyle, fikir 'H meslek 
kürsilaCl olmaktan çıkara.k bir ti
caret mataı haline gekliler. Çok 
satışı temin için genit halk tabaka
sına hitap etmek lüzumu gözönüa
de tutuldu. Artık bu kültttrü lnt. 
muhakemesi k18&, hisleri, ihtirasla
n ve sevki tabitleri terbiye görme
miş okuyucu kitlesini memnun et. 
mek gayesiyle yazılar yazılmap, 
bavıadisler verilmeğe batlandı. 

Velveleler yaparak, balkın me
rak ve te~usilnü, ihtiraslannı u
yandırarak, en adi hislere hizmet
kirhk ederek satı~ temin etmek p 
yesini takip eden bu gazeteler ara
sında cididyetini muhafaza etmiş 
matbuat çok şukur ki ortadan 
nlkmamıştır. Türk gazeteleri A
merikan modasına bir dereceye 
kadar sürüklenmi, oimakla ber.a
ber, nisbet edilirse, ciddiyetlerini, 
vatana bağlılıklarını, istiklallerini 
feda etmemiş matbuat araı;mda 
mümtaz bir ınevki tut.arlar, Tur
kiyede mali, smat ve ticari mues..'te
aelerin menfaatini temine hi7 met 
eden, ecnebi propa.gandıalara ilet 
olan,. şantaj yapan gaz.eteler 
yoktur. Turk matbuatı inkılabın 
halis evlatları ve hidimidirler. 

Kusursuzdur iddiasında degi
lirn. Kendi kusurlarımızı pek iyi 
takdir ediyoruz. En birinci eksiii
mi:t matbuat hUıriyeti anan si i
çinde yetişmiş olmamaktır. Matbu
•tta hürriyet gazetecilerin 'kalemi
ni serbest bırakırsa da ayni zam.an
da gazetecinin ruhunun, müfekkire
siuin içine bir samör yerleştirir; 
g~zeteci kendi kendisinin sanıtörU, 

ca.. tarafı t inci .. yfada) 1 
le JDel(Ul olurken tktiaat Veklleti 
müatqan Halit Nazmi yanında 
Tllrkofta lstanbul fUbeal mUdtlıil 
~ Ziya olduğu halde deniz ti
caret mlldi1rH1ğün• gelmielerdir w 
TUrkofis mtldtırO. ıırtfsat Vekiline 
iktisadi itler etrafmda lizım gelen 
tvhatı vermift;ir. Vekil buradaki 
tetkiklerini bltirdilrteD. sonra saat 
13,30 da iN daireden ayrılmllla.r

dır. 
Diğer taraftan Deniabankın mu 

amelitmı tetkik etmek üzere iki 
gUn evvel Ankaradan tehrimize ge
len teftit heyeti de dünden itibaren 
mesailerine başlamışlardır. 

Heyet dört kişiden ibaret olup 
Fuat, Feyzi, Talit ve Faikten mil· 
rekkıeptir. 

)(ilfetti§)er bilhasaa Satie binası 
ile lngiltereye ısmarlanan ft usul· 
sibı: olarak yapılan baaı mübayaa 
mnamellbnı tetkik etmektedirler. 
Müfettişler dün Denizhan erkiinm1 

dan bazılarmın malümatına müra
caat etm~erdir. 

Aynca dUn bankanın umum 
müdürü Yusuf Ziya Erzinin baş

kanlığı altında bir toplantı yapıl
mış ve burada Almanyadaki vcpur
ların yapılışına ait görüşmeler ol· 
muştur. Bu arada Almanyadaki va
purların ihale müzakerclerile Al
manyada bir müddet inşaata neza
ret etmiş olan eski deniz yollan fen 
müdürü ve Denizbank fen heye•; 
müdür muavini Sen·erden de izahat 
alınmıştır. 

Almanyaya siparis edilen va
purlann projeleri ve inşaat şartna
meleri U7.erinde çalışan heyet he· 
nüs mesaisini bitirmemiştir. Bu he
yet bundan sonra bilhaua Etrüs-

olan vapurların şartnameleri ve 
projeleri tadillta uğnyacağı için 
bu hususta bir heyet yakında faa
liyete ba§lıyamakbr. 

Ayriyeten öğrendiğimize göre 
10 güne kadar tasdikten çıkacak 

olan Denizbankın yeni kadrolarında 
mühim tadilli olacağı muhakkak 
addedilmektedir. 

Evvelce de hiç bir resmi yerde 
çalıpnadan bankanın tefetıdllilııU 

müteakip yi1k8ek maaşlarla tavzif 
edilen bazı kimselerin tasnife tabi 
tutulacakJan ümit edilmektedir. 

Evvelce deniz yollan ve saire 
gibi resmi müesseselerde çalışıp 

banka emrine giren memurlann bu 
karardan azade kaJmalan tabiidir. 
Yalnız bu memurlarm evvelce ve 
aonra aldıkları maaş nisbetleri tet
kikten geçecektir. Dıgcr memurla
nn maaşlarıııda esaslı tenzıllt ya· 
pılacaktır. 

Bu sebepten butün devairde a
yın 27 sinden itibaren matı§ alan 
diğer devairenazaran bankanın ma
aşlaıı dün verilmE'ğe ba lanmıştır. 
Ancak maaşlar bır nısbet esagı ü
zerine tP.vzi edHmiı~tır. Bankada 150 
liraya kadar maaş alan memurlar 
aylıklannı tamamen 1tlmışlar ve bu 
maaştan yukrı para alanlar da 
maaslnnnın ancsk yan ını alabil
mişlerdır. 

Maarif Vekilinin 
tett<ikleri 

Evvelki gim şehn'llme gelen, 
yeni Maarif Vekilimiz Hasan Ali 
Yücel dün saat 1 '1 de Maarif mü
dürlüğünde bir toplantı yapou§tır. 

Bundan evvel Vekil butun mti
f ettişlerle umumi mevzular üzerin
de görügmüşler daha sonra ıstan· 
bulda mevcut bütiın orta, lıse, sa
nat ve muallim mektebi müdürlerile 
Maarif müdUıiiniın iştirak ettiği 
toplantıda bulwımuşlardır. 

hakimi ve müfetti~i olur. Çunkll kiın e. i olan diğer iki gemi Ozerin
kanunun bahşettiği hürriyete mu- de yapılması icap eden tadiJib tes 
kabil ahlak ve vicdanm tahmil et- bit edeceklerdir. Bu sebeple bu va
tiği birtakım vazifeler buluudujtu- purların teaellümii gecikmi§ olacak· 

BerliD: 30 (A. A.) - Dr. GöWtel9 ....... Weddins .. ı..11..-.. nu da. bilir. Matbuat hürriyeti tır. Bundan başka İktisat Vekaleti rafında göriMtuklPn ~nrıt, Maarif 
deki mektebcle bir nutuk .a,lemittir. . böyle yüksek vazifelerle mütera- !ngııtereye ısmarlanacak olan 11 sistem ve meselelerinde yapılmaaa 

İçtimada, mc·sl ki mevzular et-

Galael• Mlda Almaa ra4170 merkezleri)ole aep-edilen sençhie fik olmazsa <> zaman hürriyl!t a- vapur için de yerinde bir brar ver- düşünülen yeniliklerin bulunup bu-
• L__.:_.:ı_ ..,. Sonki- tarihinin 1eçen bidiaeleri ıözden ıeçirme- narşiyc kaçar ve bir afet ke:-ıilir. miştir. Swan Hunter firma!oltna iha- lunmadığuıı sormuşlardır. 

laita_..ue JV • • k. t '--' l · h • lesi evvelce ya.p lan r1ann d iJltikl,il" d • etmei• pradainu ka.,clererelr. ele~ ı: şte .gazi!~• erın ru ve vıc- ı vapu a. Neticede bütüa bu '8118' diktir 
P " 

1 
erplf k d-..ı- ~r ~· danlarındaki bu tev.azün a11cak ha uem yapalabfteeeffnt iddfa -.ı vıe isteklerin ..w;..n..uhneei :..:- 8 -·-

,.. ~- 18 taritll birf aadakatı var ve ona artı wnn uı • . . . ...__ ~--1 6- -ra ...... ..-
S0/1/9Seır an .ua" la b "'I d böyle bır anane ıçmde yetl\'mlf, ..,... urnuuann teklifleri tbJerine bat saat 15,30 dıt ikinci bir içtima 

'-nrftlleti ftl'dır. ÇUntfl Kitler bu 1 ••icran a 5 ı •.r. . pı'şmı'11 bı'r hale gelmek sa.vesinde Vekilet mezkat- -ırket ile yapılan J ıı ... ,, - l k b lh " "' yap muma karnr \"erilerek toplan. 
seçen bir sene içinde en bilyük za- Göbbels, netıce 0 ara 1 u- teessüs eder. Bu bir olgunlukdır vekaletin tasdikinden çıkmamış o- tıya nihayet verilmiştir. 
ferlerini 'kazanmış ve büyük A 1 • aa bugün Alrnanyanın çocukLarı ki tecrübe~ e, kültüre, temkin 'c lan mukaveleyi bos:mllf ve yeniden Bu hususta görti~k üzere bU
manyayı kurmuştur. Hatib, 1933 arasına giren Avusturya ve Sil- ukara ihtiyaç gosterir. Türk mat- İ§İ münakasaya koynutğıl kadar tün lise, orta, sanAt ve muantm 
den evvel A+manyanın zayıf ve in- det gençliğini selamlamıştır. buatında, Türk gazetecilerin ru- vermiştir. mektepleri müdiirleri hır toplanb 
kisama uframış oldutunu bir ke- Alman gen~lik macy ile milli bunda bu tevazün ve bu pi kiııhk Yeniden münakasaya konacak yapacaklardır. 
redabahabrlaWktan ~nra b~ ma~larçalrnarakme~~menilia- henilzmilkernmeldc~~yeg lmP- =~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
mucize gibi değil mantığa mftste- yet verilmiştir. miı.tir. F .ıbt bunu mukemmelleş- F k • l D d 
nid tarihi bir inlnlap olarak ortaya aoYOK ALMANYA MECLiSiNiN tir~ıcnin çaresi cebrli id~<:t .<~egil- ran ıst er uHn e "enı• 
çıkan nasyonal - so.."yalizmin v~ - YILDÖNOMO dir, gazete kapamak degrld '· - ı ~ 
cuda getirdiği e~erden b:ıh~etmış- Berlin: 30 (A. A.) - Ne.syo - zcteciyi hapse atmak değildir. ş h • l z d •ı 
tir. l Sosyalizmin iktidar mevkiine Tenkit hürriyeti.ne tah~mmu~ e ır er aptet ı er 

Hatibe göre nasyonal - so~ya - na • :.ıt.. Al Rayi11 mek, kusurları yuksek bır duşumıı~-
gelmesi ile Büyu• m.a. nya. ..,-

lizm, parlamentarizm ve partiler d ü ü ü le biraz mazur görmek, n.\Sihat 
tagv mın içtimaının yıl on m m -

aistemine 0 _. ge-'iiin yaptıtı 1. '-ft ak ve irıladda bulunmaktır. Ba;;ıvcki- tt••k"' l •ı • s b• G J 
• .,. '""lıtl nasebetiyle bütün Ber ın ll6yr - . U Ume ÇI erJD 00 Jl ayr t bir harekettir. Alman gençliğinin br limizin sözleri hükumetin bu nok C e 

Bitlere bunun için sarsılmaz bir }arla donatılmıt . ~ tai nazarı takip ettiğini ıo.~ter- Y t kJ k h d kı Jd 
• mek suretiyle hükümet ve matou- ap 1 arı mu avemet attı a rı 1 

1 Mı'.l!ıth. Zelzele at arasındaki münasebette mesut Hatay Mil et ' u lf bir yeni merhale t~kil etmektedir. Kat.aıoııya cephesi, 30 (A.A.)-ı Saruat ile B. Mare Rucart, tspuı-
1 • V hanları Bugünkü matbuat kanununmnu& Frmmatler Vich ve Berp istika· yol mWtecilerini kabul •e l'ramm Mec isi n..Ur GOt fiddctlidir. Heyeti Vekile- metinde Derlemekte 1ae1er- ete etım- halkını 11a1gın hutahklardan koru-

T ı 1 50 bini Geçli ye gazete kapamak hakkını ver- hwiyetçlleria bu mmtakada muka· ınak içhı mahallinde •lunnırş olan 
Op aDtJ arJ

1 
a-••v ( ... tarafı ı inci .ayfa .. l miştir. Bu. her ihtimale karşı bir ftllletleri gittik~ artmaktadır. En tedbirleri gözden reçinnek ibere 

A t Qa. 30 (11118118_) - ---.,, Bek 1 ihtiyat tedbiri Olarak durabiHr. Bi- fiddetli muharebeler Granollers bu aJqam Perpignan•a gidecekler-
• 

81 
a. ...aaı-... ı ftık ve Şilini.il hakiki anbandır. 0 

• a asıl llzım olan lj8) biltümetin mınllkamnda cereyaa etmW:... Ba dir 
Jlilllt Jleelki09 ---.- • . . aı bittin memleket için .,w. • 

.ı.-1raabjıada ptıiı 80D tıeaın zıy • matbuat hakkındaki telikkiıüdir. m,mtakada Fublarla Navarblar 20 BOTON MINTAKALARDA lLERt 
menia ~ ~~_. ........... ..a-.L. rok feıtketH neticeler tev1id ede • Muhterem u..sv~kilin ağzından i- kilometreHk birce...._.._ k·-'---.1 YO t.opl•nbda, gQmrWl ~ ~ •-.ıı ~- -~a.u ROYOŞ DEV.AK mfYOR 
hQklimete tayid ve teDJda aallld- cektlr. fittiğimize göre, hilkilmet guete dald tue kuvvetlerle Ud eaatten Burgoe, 30 (A.A.) _ Katalonya 

veren a.nunla Suriye ve Concepeioaı SO( A. A.) - Fet&- kapamak 1.araftan delildir. tenkit fula muharebe etmitlw ve ancak kıtaatı Granollıers ile VIJles arasın-

••• 
Mebus 
Seçimi 
Hazırlıkları 

(Bqtarafı 1 lnd ayfadaJ 
Yapılacak olan yem mebus .. 

çimi 1lakkuıda bOtlla YDlyetlen t.
mimlc g&ıderilmiftk'. 

İntihap defterlertnin tlmtmi i· 
il 4: f\lbat 939 cumart.eei ..... 
bdar nihayet bulacaktır. 

Mebus lntlhabma aJt ... def. 
t.erler belediJ9 intihabı w.llMle 
evvelce hazırlattınlmıf oldulu vect
hile, kanunun, bu. defterierl tanzim 
ile mükellef kılcbfl heyetler, dDll 
daim! encümen tarafmdan aeçUmif, 
ve kaymakamlıklara bildirilmlltir 

Boğazicinde 
• • 
iki motör 
Çarpıştı 

Bunlardaa biri kwa 
parçalandı 

Ev\•elki abam Boğaziçinde iki 
mo ör çarpı mış ve bunlardan bin 
kı men parçalanmıştır. 
Çarpısm Kuruçeşme açıklann 

da Bulgar b ndrah Şipka mot6rt 
ile Turk h dırah K"yar mot rfl 
ara ında olmu ur. İki mot r 

rah e a ılm ve 
n otör batmak tehlık inden wuc;
ltlkle ku l'laı-ılarak ahile anata-
lı'lmi tır. Bunun üz rıne Kaya 
motorü sahlbleri Bulgar motörü ye 
kaplanı hakkında tkiyette bulun
du klaı ndan Deniz Ticaret mfidö
ru hadi e etrafında t&hkikata bq 
lamı t r. 

Müddeiumumi miza 
T eşekküriimüz 

Ge~en gün bu sütunlarda lntipr 
eden (K~ler) yazumz sayua 
n iiddeiummnımuıin aazan dikbti· 
ni celbetmiş •e tememuınizin derhal 
is'afuıa tevessül edilmiştir. 

Bu münasebetle miıddeiwnuml
ük makamından aldığımız mektubu 
memnunıyetıe \'e teşekkürlerle del'
cediyoruz: 

Yeni Sabala paetesl Yam illeri 
MU~ 

Gueten ·n 29 1 939 gUıı ve 
2e7 sayılı nlıshasmın 4 üncü sahife
sinin (Tilki diyor ki) mahsus slltu· 
nunda (Tilki) namı mtistearile (ke
lepçeler) haslığı ltmda intişar e
den yulda vatandaşların adliyeye 
kelepçe ile, sevkedilerck teşhir edil
miş olduklanndan bahisle bunJarm 
halk arasından tanınmadan geçme
lerinin temini temenni edilJDekte. 
dir Münhasıran mahkeme ve adll
ye daireleriae aevkedilen mevnf 
w malıldmılar ötedıenberi elde ...,._ 
cut ftll&itimide ve mtlmkfbı ınert. 
be tetbir edtbneclen ~ 
idi Bu kerre de bu hU8mlta dalla 
fala ebmuniyet 'ftrilme.s kap .. 
denlere tebUi edlbnif}tlr. Key11Jı9. 
tia Dk Çikaeak ,._... ayal ... 
DUU. taftihm derefni dileltJL 

3011/939 
ı.tanbul c. lıfflddeiuJDumifli 

W.o.at 
~ gelecek evaıun ybde tetzede mıntakanın her tarafında hUrri7etine hürmetklrdır. Bu ki- topçu ve Mft bnetlerinin bom- da hatlanm lmnetlendinnep çalı. 
kırk gfimriik teuiJltmdan ı.tifll.de enka&ın on.dan kaldmlması ~le- tidir. Türk matbuatı hlktmethı bu hardımanı aayealnde dlmlturiyetçi- llYOrlal'lla da ha kıtaat. )'aptığı 
edemiyec:eği hakkıadaki ~ ile rin• aöratle devam edilmektedır . yüksek görüşüne liyık f4urette cid- leri müdafaa mevzilerinden tarde- büttin mukabil taamıslar püakür- • • • 
llk okul öğretmenleriııin tunifine, Sıhhi vaziyet, bemea Minen aor - dt, afif ve samimi dananmayı, te- clebilınillerdi. ~- J'raneo hYfttlert bil- Muhafaza bafmüdirü 
det.ptta JruDaaılaa çanı bbuğ\i malle1aıi9tir. Pel&kete atramlf lişh ve yaypnaeı nepiyattan ic- Akpm. Fra.nJu.tler Barwlomen Ula llllDtablarda Deri yUrilyOfleri- şehrimize döndü 

_...__....,..mu .a.-"li elia d am ~ederek balla, hDr ft .akarlı 40 kiloınetrellk bir mNafecle Vlclı ne de . ..1-~-.2•-' 
" ~ relllm ft ~- • olan '8hirleriıa ._ 7" e ev bir lisan ile ntant vaafesfal ifa vam •ı~&.eUU"ler. Çanakkale m..W. Uıtlri..,._ 
af ofdaiuaa mltNlllk kanun llyi· edilmekte ve halihazırda iMi ,eım. etmeyi hi~ füp'h~is ert bOyftk gaye =-u.:~~:··~ l"RANSA YA ~EN llUHACtR- teftlf etmek w bul tetklklenlıe ..._ 
halan mtlsakere w kabul edilerek lere :mebaal miktarda yiyecek, içe- .a.,·1ecektı'r. LBR 10 BtNDEN )"AZLA lunmak i1zere dört ... u ... evwl "--~ 

kam..........., ve 0 lhndi bu kasabaya 13 kilometrelik Paris 30 (A.A.) •Ya& ..,_ 
Hatay cea eekplmettedir· Demiryollan mü Hüeeyia Cahid YALÇIN • - Banelona- bleya gitmiş olan mobatm f.elld· 
alJatlar ıarumda kMal alanmaftur. nakalltaam. tekrar tem edtlmesf J. bir mesafede bahrnmaktadırlar. .. sukutmıdanberi on bina fazla lltı bas :aıldlrl Hwa Koper ... 

Fas sultanı Fransız • meeeletdai bıalletıniftir. Sal - B. Tevfik Rüştü Aras 8altR mmtakumda vaziyet sakin- tspanyol muhaciri Cerbere iatasyo- ,,_.hrir.tize avdet etmiştir. 
zırhlısında sm ıautalıklar nhara teltlfkesl ber Londrada dir~ llADRIDDB PAALtl'ET nandan IPı-anıa topraklanna geç- l!l!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!li!l!!!!l!!!!'!!I! 

v-___ ,,_, __ ı.. 30 (A. A.) - Fas ...__. ~ı..a. olup hem~ hemen Londra, 30 (A.A.) - TOrkiye- miştir. Din sabahtanberi Fransız fmdm aeşredilen '* t ''41de J'ran. 
~au,aa, 1 ~- llllUI .., Hh lıfadrid, 30 (A.A.) - Blltfta te- makamatı ancd çocuk, kadın Ye :kist hvvetleria Ka~ eeplte-

Sultam ymnmd& FraDMnıD umnm Mtttln f&blrlerd& itınele • 80 
mn yeni Londra blytik ~i Tet'- eekkilller umumi 8eferberDte ifti· ihtiyarlan kabul etmektedir. mnde 9 kilometre kadar ilerll1erek 

vallal -...-1 Nogueı& olduP lıaldıl bulunmuı temin olunmuştur. flk Rüştü Aras din akşam buraya rak etmektedir. Harp maJAn·.--a AA- 3 D'IPV1ıt..TDIT '•tLEL LlVA 1..1 • - r-• -.....-- ~lr amJral u rn .,..,- ..,..,., ... nJ:.o&Jw.ı mrtıı-yı ..__ettikleri ft (Ja. 
Algerie knıvuıörDne ıs---- Soa f8latf8tlkJere nazaran fe plmittir. miyeti de mtlracaat ederek kendi MO'NHEznı pmtyollarfa Amerikalılardan ve or-

Abrlarm ıdyafetblde ~ ilk.ete turban giden imanlar &de- earlos, cblllan. butn., antaeaıa: uasına JapabUecelrlert vazifeleri .._ Burgoe, 30 (A.A.) _ Radyo De ta Avrupa ..&ı.au••--z-..11_ ..-.... 

Olledma aama. ıten'hı';;;J dl fellhte ujramJf mmtaka bıM- ra, florida, eabrerooma, ;,umbel. temiştir. verileıı haberlere g&ıe l'l'+Dlrletlw bp 0ç be~;;: 
llll1tlt bir ublf geçit reGDI ....: bun 1hde yirmi IHltfni tetkll et- montea1111fla, coeleauı, peMO ve PRANSIZ D~ NAZiRi Oramllendn 13 lrikı•ıtre garbinde -trattltlan 'blldlrt1mekted. 
imi w r. 8altam pçlcl _:ı, ,.. mektedtr. Bu halk. 200.000 kiti- Hquen tehirleri tamam• •• co• - MlJJIACtRLElll !tEi D9B kAin CUtu de 1fııatbe.t lemindeki :m.tr.madun ceplwdnde cdlm· 

- J\m.......,.. bllll... ,. wt ~. eepcJon telıri el• n-- 11uU el- otrrı bal>Qı illa1 etmill dlr. ••V«cE ili..._.._, lı• .... ... ....... '*..... . ... .u- --· ........... ... ..... .... • (A. A.) - B. Albed a,.. cJMttım J\w'dılıtm.,.. d ................ __ _ .... • &· -Wır'9ı .-... ..,_ ; ....- ..---......-• ... &--. -



Sayfa: 1 YENISAaAH 

Kurban bayramı 
Bugün Kurban Bayramı .. (Ye

ni Sabah) 1 elinize aldığınız za
man ç.ok.tan bayram ze vki-ne ermiş, 
yaşlı iseniz yavrunuzun veya to
rununuzun yine yanaklarından öp
müş, evlatlarınızı bağrına basmış, 

ve (saadet) kelimesinin bütim 7.ev
.kini biç olmazsa di.inya gailelerin-

İstanbul Kütüphanelerinde 
Me~aklı Bir Dolaşma ! 

Milyonlarca 
Kitaplar Ne 

Lira Değerinde Olan Bir Çok 
Yazık Karanlık Kütüphanelerin 

Rutubetli Mahzenlerinde Gizli Duruyorlar! 
den uznk olarak birkaç dakika tat_ G~e-o gım çok lüzumlu olan es· 
nw:;smızdır. ki bir eseri bulmak icabetti. O an 

Orta ya.~lı veya genç igeniz içn hatırıma bugün kısmen maa- / 
dündenberi Bayram z evkiyle ka- rifin, kısmen evkafın elinde bulunan 
rmıza, nişanlınıza, kocanıza bir tstanbul kütüphaneleri geleli. Bu 
lıediye almak teliişından dünyayı kütüphanelerde epeyce meşgul ol
pnutup; bugün saadt.'tc Prd i ten muş bir arkadaşımı arayıp buldum. 
f\onra tekrar dünyanın h . ., ve h•ı- , Ve bana bu hususta yardım etmesi-
~una karı mı ,mndır nı rica ettim. O, 

Ha kikaten Rav m f"lİ lerL (- Maalesef dedi. Bugtln i~in 
Hayatın e. a~en sayılı çerçC'vesi i-ı imkanı yok, çok mühim bir işim 
çınde biraz ela gam ve ked r i at- var! Fakat azizim bana lüzum yok 
mak için uğraştığımız günlerdir. Sana kütüphaneleri tarif edeyim 
Bugünlerde kendimi~ ne e topla- zannedeı ·em ki birkaç tanesini arar 
mağa çah$ırken başka larını da elti- san muhakkak bulacaksın. 1şin ace
şUnmek ne kadar iyi bir harek et - le olması, beni arkadaşımın fikrine 
t.ir. kabule mecbur etti. Ondan birkaç 

Fakat bugün için bu İstanbul kütüphanenin adre~ini aldıktan son 
gibi şehirlerde bir.az mü~kiil.. Ne ra aradığım kitabı bulmak azmile lsianbul kütüphanelerinden birinde mutalca ile meşgul olan gençl · r 

kadar iyi kalbli fü! kadar merha - Pür neşe yollandım. 
metli <>lur anız olunuz, ya ad1ğ1- Geniş ''e yi.iksck kapılardan 
mz muhit... Apartman ... Velhasıl geçtikten sonra önüme çıkan dar 
yeni hayat şartları ve mekanları ve dik merdivenlerden çıktım. Muaz 
kendinizden daha a!;ağı vaziyette zam bir camiin eteğine sığınmış 
b11lunan bir diğer in,.ana yardımı küçük kütiiphanenin bolu dışarıda
temin ettiremiyor. Bu belki cemi - ki parlak ve güneşli kanunusani gü· 
~etin geçirdiği inkıl<lp netice inde nüne rağmen soğuk ve biraz karan
veni viicut bulan ~ aziyetten ileriye lı~b. Bu bolu asıl mütalea sal~u
gdiyor. na bağlıyan kapı, camilerin iç kapı-

Apartmanrınızın alt katında- larında olduğu gibi meşin ve ağır 
ki komc;unun havat tarzını değil, bir perde ile örtülmüştü. Oııu kal
kim oldufrunu bile tanımıyorsunuz, dırdım. Ve aralıktan içeriye girdim. 
'ilŞina olduğunuz simnlar hiç yok Burası dışarısına nisbetlc biraz daha 
g'ibidir. karanlık ve rütubetli idi. Fakat 

Eskiden mahalle te~kiHitı var- yanmakla kızaran demir soba oda
ken bulunduğunuz muhitte herkesi ya tatlı bir sıcaklık veriyordu. Sa
~anır, herkes sizi bilir, ha!':talığmız- lon Sömestrr tatilinden istifade ede
da koşanlar, ölü olur~a keclerinize rek derslerini hazırlamak için çalı
iştirak ederek te~ellinize uğraşan- . şan üniversitelilerle dolmuş gibiydi. 
ıar pek çok bulunurdu. Onların arasında kalın ve tozlu ki-

Biribirini taruy.anlar yekdiğeri- tapla.ra başlarını eğmiş ihtiyarlar 
ne kar"lı daha fazla sevgi ile bağ- da goriilüyordu. 
tanırlar. Böyle Bayram günlerin- Biran durdum. Ve kütüphaneyi 
de dul bir kadın, yetim bir çocuk, gözden geçirdikten sonra üstünde 
öksüz bir kız ve kimsesiz bir ihtl- katalokların bulunduğu kısma doğ
~·arı sevinuirmek için hiç olmazsa ru yürüdüm. O anda önüme kütüp
kapısını çalarak onun h~itırını sor- hane memurları belirdi. Ona tal'ihi 
mak ve maddi bir yardımda bulun_ eserlerin kataloğunu sordum. Bana 
mak en büyük bir zevk sayılır. insana elinden dökülecekmiş hissini 

He.le böyle Kurb:ın Bayramın- veren eski ve yıpranmış kataloğu 
da biraz et göndererek onları hem uzattı ve: 

.. ~ ..................................... , 
1 
: YAZAN: i 
: : 
s A p . i • . E • • \ . ••••••••••••••••••••c•••••••••••••••••_. 

bile de bir yekfın tutan binlerce ki
tabı vardır. Fakat bütün bu kitap
ların birçokları bulundukları kütüp 
hane kataloğlarında çok fena bir 
surette tasnif edilmişlerdir. Hatta 
birçok kitablar kütüphanelerde giz 

li kalmış kataloğlara bile kaydo
lunmamıştır. 

Halbuki bugün medeni ve kültür 
hayatımız için kütüphaneler en bü
yük ve mübrem bir ihtiyaca tekabül 
ediyor. Bu meseleyi kendisile görüş
tüğüm bir kütüphane memuru ba
kınız ne diyor. 

sında bundan iki üç asır evvelki eski 
usuller tatbik olunuyor. 

Bu yüzden bir ~okları harab o
luyor. üçüncü ve ehemmiyetli bir 
nokta da kitaplarda bugün irili u· 
faklı birçok kütüphanelerde dağıl
mış olarak bulunmasıdır. Bütün bu 
tarihi eserleri bilen bir kütüphane
de toplamak ve iyi bir şekilde tas
nif etmek muhakkak yapılması i
cabeden bir iştir. Hemde süratle ya 
pılması lazımdır. Bu biraz da genc_:
liğin, müstakbel ilim ve fen adam
larımızın yetişmesi bakımından la
z1mdır. Ve nihayet milletimizin mu
azzam ve muhteşem tarihini ve me
deniyeti tebarüz ettirecek ve yarın
ki nesillere isbat edecek en - kıy

metli vc.-;ikalar bize tarihin yadiga
rı olan bu kitaplardır. Onlara dik· 

(-İstanbul kütüphanelerinde kat ve ihtimam etmek en şerefli 
mevcut kitaplar dünyanın en zen
gin kütüphanesini meydana getire
cek kadar mebzul ve kıymetlidir. 
Fakat bütün bu kitaplar gerek tas
niflerinde, gerek muhafaza edilme· 
lerinde çok eski usul ve kaidelere 
tabi tutuluyorlar. Tarihi bir hazine 
değerinde olan birçok kitaplar kü
tüphane mahzenlerinde gizli ve mah 
fuzdur. Mevcudiyetlerinden kimse
nin haberi yoktur. 

Bu kitapların mütehassıs eller 
tarafından tasnif edilmesi ve mey
dana çıkarılması lazımdır. Sonra tu 
noktaya nazan dikkatı celbetmek 
18.zımdır Bu kitapların muhafaza-

vazifelerimiz olmalıdır. 
Muhatabımın sözlerine ilave e

decek bir nokta bulamadım. tstan
bulda çok bol olan fakat hemen 
hepsi eski usulde yapılmış karanlık 
ve rütubetli İstanbul kütüphanele
rinde, bir günün dolaşma bütün se
nelerini bu kütüphanelerde geçiren 
eski memurun sözlerine inandıracak 
kadar müteessir olmuştu. Son gir
diğim kütüphaneden aradığım kü
çük eseri bulamamaktan mütevel
leit teessür, fakat bu çok mühim 
derdi görmekten ve alakadarlara 
arzetmekten doğan bir memnuniyet
le uzaklaştım. 

ıhatırlamak ve hem de bir günlük (- Hepsi buradadır. arayınız 
yiyeceğini temin etmek çok iyi bir de<li. Epeyce kalın kataloğu baka
adettir. Esasen bu dini mahiyet- rak ve onu baştan başa çevirerek 
ten ziyade içtimai yardım mvezuu- aradığım küçük eseri bulmak için 
na girmiş bir iş halinde idi. Fakat beyhude ve lüzumsuz sarfedeceğim 
~mdi, apartma~ar yUkseldi~e, z~~~rd~üne~khapetlew~ .~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

inMnların gözleri de daima yük - dum: Bug·u·n TAKSl•M Sinemasında 
seklere dikildikçe aşağıda, ah~ap _Sizde kitablar ayrı ayrı kata-
bir evin alt katında yoksulları gö- loğlarda tasnif edilmiş değil midir? 
ren a7...a lıyor.. Geyet tabii bir şekilde: 

Otom<ııbillerin kristal camların

Harbi Umumiyi doğuraa dftnyayı kana boğan 

BOSNA SARAY FACİASI dan hayata bakanların sayı,:.ıı ut-
- Hayır! cevabını verdi.. 
0 gün arkadaşımın tavsiye etti 

tıkça., hay.atın kara tiillere bürün- ği diğer kutüphaneleri de birer birer ( 1 Ü 
mi.iş kısımlarını görenlerimiz aza _ 914 ltümatftm) 
1 dolaFJtım. Bu dolaşmada aradığım. Büyuk Fransız filmini mutlaka görünüz Ye tarihin gizli kalmış 
ıyo;~kat; cemiyet halinde yaşı- küçük kitabı bulamadım. Fakat şu- vekayiini gözünüzle takip ediniz. Baş rollerde 

na katiyetle kanaat getirdim ki ıs- I 
yan insanlar için, hayatın bin bir D T A P A R L O - E R 1 C S T R O H E I M tanbulun kütüphaneleri boldur. Bu 
felaketi ne kurban olmuş acizlere B d h u t' 1 11 d b 1 kütüphanelerde tarihi kıymetleri ayram a er g n ma ıne er e aş ar 
ya~ımetme~ ~mse~zlerlnde~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
dine derman olmak ne büyük 1'~ .. ~~~~~~~~~~~~~İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::;:::;:::::::::~ 
:~~:~~d:~:y:ğlu~~:·m.!::·: ~enenin En Güzel Türkce söz ü şarkılı Muazzam Sark Filmi 
tel veya lokantalarında şampanya Bugun Ye Bu ' Baş RoHerde. 
patlatmaktan bin kere daha zevkli gece Son defa RAMON · 
değil midir? Bayram günlerinde olarak NOV ARRO 
biz sevinirken yoksulları da sevin- 1 p E K 
dirmek zevkinden ayrılmayınız. 

TiLKi 

S 1 K Sinemada 

AŞKIN 
GÖZYAŞLARI 

Urkçe Sözln Arapça Ş.rkı 
Seanslar bu,nn saat 10,30 

d8ll itibaren başlar 

ve 

Bayram Haftalarında Daima En Güzel Filmini Gösteren : 

M E L E K sinemasında Senenin En 
Güzel En Nefis ve en Muhteşem Filmi 

BÜYÜK VALS 
Bq rollerde ; Yeni doğan ve ilk filmi ile btıtfin kalpleri fetheden büy6k yıldız 

MILIZA KORJUS ve FERNAND GRA VEY - LUİSE RAİNER Metro Goldvin Mayer 

Bugün ve bu gece son defa olarak TYRON POVVER 

Şikago Yanıyor ~~c!;:C~ 

31 ıtANUNUSANl - 1939 

Namusunu Kanla T emizliyen ihtiyari 

Rakibini Vuran Balıhcı 
' 

5 Yıl Hapis Yatacak 
72 Yaşındaki ihtiyar Katj) Balıkçı 
Aleyhindeki hükmü nasıl karşıladı 

1zınir (Hususi) - Kendisinin 
yan yaşındaki Süleymanı kurban 
bıçağiyle yaralıyarak öldürmek su
~u ile ağır ceza heyetinin karşısına 
çıkarılan balıkçı Ali dün, bir gün ev
velkine nisbetle daha metindi. Hiç 1 

değilse gözlerinden uyku akmıyor 
Her söylenileni, her şahidin ifade
sini can kulağıle dinliyordu. 

Diln, ağır ceza kapısında yine 
tehacüm oldu. Birçok kimseler ace
le ile mahkeme salonuna girmek is· 
tediler. Dinleyicilerin ancak yarıgı 
salonda yer bulduğundan knpı ka
pandı ve heyeti hakime yerini işğal 
etti. 

Rei~: B. Süreyya Orhun. 
Aza: B. .Abdurrahman. 
Aza: B. tsmail öğiit 
Müddeiumumi: B. .Memduh Ka-

razin. 
Dinlenen Şahitlt'r: 

Dinlenecek beş şahit vardı. Bun-
· lardan Ramazan, katil Alinin kain 
biraderi, yani Naciyenin kardeşi i- I 
di. tfadesinde hadiseyi aydınlatacak 
bir ı:;ey söylemedi. 

İkinci şahit, Bostanlı koy bakka
lı Mehmet Çavuş katilin ekseriya 
kendisine halini anlattığını, karısı
nın ,.aziyetinden şikayet ettiğini 
ihtiyarlL1< günlerinde evine devam e
den erkeğin namusuna söz getirdi· 
t!ini Alinin anlattığını söyledi ve o 

devam etti. 
- Bir gün Naciye dükkanıma ı 

geldi. Benim dükkanımın üzerinde 
bir boş oda bulunduğundan icarla 
tutmak istedi. Olmadığını söyledim 
ve ilave ettim: 

- Naciye (hanım) bu adamı de· 
fet .. Kocanın namusuna söz getiri
yor .. Ayıptır böyle şeyler mahalle~ 
de .. 

l\lahallc mümessili anlatıyor: 
Dinlenen mahalle mümessili 

rençper tdris bildiklerini şöyle an-
latıyordu: 

- Naciye bir gün bahç .. min ke
narından ot tophyordu. Benden mü
saade istedi. Ben de biraz domates 
toplanmaHına müsaade ettim. Fakir 
olduklarını biliyordum, turşu yapar 
kurutur, diye düşünüyordum. 

Bir defasında da mahallede de
dikoduların ilerlemesinden canım 
sıkıldı. Herkes Süleymanla Naciye
den bahsediyordu. 

Naciyeyi yanıma çağırdım: Ka
dınım, dedim.. Mahallede dedikodu 
arttı .. Sen Süleymanla sevişiyor· 
muşsun .. Vaz geç bu işten. Senin 
dört yavrun var. Onlara acı .. Koca.
na acı .. 

Ben bunu iki ay evvel söylemiş· 
tim ... Naciye Süleymanı sevmediği
ni, yalnız evlerine baktığı için onu 
kapı ~an etmeğe gönlü razı olma· 
dığını ifade etti. 

Ayni şahit bir gün Naciyenin Sü 
leymanla Karşıyaka istikametinde 
gittiklerine şahit olduğunu söyle· 
miştir. 

Trabzonlu Basri anlattı: 

Şahit ateşçi Mehmet de ifade 
- Basri .. Basri, şahit Basri .. 

verdikten sonra mübaşir bağırdı: 
Şahit içeri girdi. I<ırmızı çehre

li bir genç adam.. Kendisi balıkçı 
imiş.. Bostanlıda otururmuş.. Mak
tulle akrabalığı olup olmadığı so 
rulduğu zaman: 

- Hayır ben Trabzonluyum be
nim bunlarla hısım akrabalığım yok 
tur, dedi.. 

Reis - Yemin eder misin? 
Şahit - Ederim, vallahi ederim. 
Şahit anlatmağa başladı: 

- Şu ölen Süleyman yok mu, bir 
gt1n şunun- Aliyi işaret etti.- kansı 

için (Ben onu kullanıyorum, kızını 
alacağım dedi .. Hem vallahi, hem 
billahi bana söyledi. 

Reis - Başka bir şey bilmiyor 
musun, işitmedin mi? 

Şahit - Hayır, haşa, katiyen 
bir şey bilmiyorum. 

iddianame: 
iddia maJmmmı işgal eden mu~ 

avin B. Memduh Karazincir qağı
daki iddianame~ serdetmiştiı! , 

(318 doğumlu Ahmet oğlu Sü
leymanı kasden öldürmekten suçlu 
ve mevkuf 1282 doğumlu tsmnil 
oğlu Ali hakkında meşhut cürümler 
kanununa tevfikan yapılan hazırlık 
tahkikatiyle, duruşma safhalarına 

göre Ali karısı Naciyenin bir buçuk 
senedenberi maktul Süleymaııın ca· 
maşırlarını yıkamak suretiyle Naci
ye ile Süleymı:ın arasında muarefe 
peyda ettikleri ve biliihara su<;lu 
Alinin hastalığı sırasında maktulün 
suçlunun karısiyle olan münasebet
lerini arttırarak suçlunun karısiyle 
berkef"in hissedebileceği şekilde mü
ırnsebett' bıılnndukları ve ou hal 
dedikodu şeklinde bütün muhite 
yayılmakla hem.her suçlunun da gö 
zü önünde cercynn etmesinden do
layı mütC'essir olup gerek maktule 

gerek karısına ve gerekse tanıdık
larımı. tezallüm halde bulunarak vaz 
geçmelerini ve vaz geçtirmelcrini 
istediği ve hatta bundan beş, altı 

ay kadar evvel maktul Süleymanı 
kendi evinden uzakla.cıtırmak için 
Bostanlı polis karakoluna da müra
caat ettiği ve maktul Süleymanı 
kendi evinden polis vasıtasiyle çı
karttığı, ~ilahara maktul Silleyman 
suçlu Alinin karısiyle olan münase
betlerini yine idame ettirdiği ve ay
rıca suçlu Alinin kızı fatmaya da göz 
koyduğu nihayet 24 1 939 tarihin
de sabahleyin erkenden suçlu Alinin 
maktul Süleymanı Bostanlıda tsma
ilin müsteciri bulunduğu kahvehane 
önünde görüp karısı Naciyeyi bek
lemesinden §Üphelendiği, yaptığı i
şin fenalığını ve vaz geçmesini söy
lemesi üzerine maktulün: 

-( Bir buçuk senedir karını 

kullandım, şimdi de kızını kullana
cağım.) 

Deyip kendisini başından sa~
turduğunu, suçlu Alinin eve dönüp 
karısına maktul Süleymandan vaz 
geçmesini ve eve almamasını ısrar
la tenbih etmesine rağmen kansı 

Naciyenin (Bunak, sen kanına su
sadın, defol, o bize bakıyor) gibi 

sözlerle kendisini evden kovduğunu 
Ali de fartı teessürle.evinde bulun-

durduğu bıçağı alarak sokağa çıkıp 
bir müddet gezindikten sonra yino 
lsmailin müsteciri bulunduğu kahve 
haneye gittiği zaman maktulün 
Mustafa ile tavla oynadığını gördü· 
ğünü ve Süleymanm tavla oynar
ken ~ağ tarafın<laki sandalye yer
leşeceği sırada başını yine ima ta-

rikile (karını ve kızını) şeklindeki 

tarzı hareketi karşısında, esasen 
uzun zamandan beri gayri meşurun 
da toplanan elem ve ıztırabmbirden 
duğu bıçağı. çekmesiyle ve fnrtı 
bire şahlanarak yanımla bulundur. 
teessürle maktul Süleymanın sol 
azmı terkovanisine saplıyarak öl
dürdü.) 

Denilen amme şahitlerinin sure
ti şahadetlerinden ve suçlunun ge-

rek ihzari ve gerek muhakemedeki 
samimi ifadesinden anlaşılmakla 

nin tatbiki mahkememizin takdiri
l['ürk Ceza Kanununun 59 maddesi· 

ne bırakılarak hareketine uyan Türlt 
ceza kanununun 448, 51 ve 56 mcı 

maddelerine tevfikan cezasının tayi 
nini talep ederim.} 

Karar 

Reis - Mahkeme bitmiştir. 

Reis suçluya - Müdafaanıza 

taalluk eden bir şey söyliyecek mi
siniz? 

Suçlu - Süleyman kızımın $\Ç
lannı kesti, boğazını da keseceğim, 
dedi. 

Reis - Bu ifadenizde ve kızını
zın ifadesinde vardır. 

İkinci celsede teflrim olunan ka
rara göre suçlu Alinin hareketine 
uyan Türk ceza kanununun 448, 51 

ve 56 ıncı maddelerine göre 18 sen 

ağır hapsine, tahrik ve esbabı mu
haff efeden istifade ettirilerek ceza-
sının Uçto ilcisi indirilerek 6 seneye 
·yaşının 65 ten yukarı olmasından 

dolayı altıda biri tenzil olunarali 

ceman be& sene ağır hapsine karar 
veril.ı:ni§tir. 



Çin Generalı "Van Yen Anlatıyo General Kazım-Karabekirin ~ Hatıratı " r: 

.s()YOK HARBE NASIL piR[!i!,?[ Eski Türk Şehirlerinde 
Suşon Kar ad en ize Hayat, Zevk, Oyun, tiyatro 
Çıkmak istiyordu.. Eski Türklerde Pek ilerliyen Tiyatroyu Çinliler, 

min.Hvan Zamanında Onlardan almışlardır 

Eğer Kendisine Müsaade Edilmezse 
Gemilere Alman Bayrağı Çekerek 
Rus Donanmasına Saldıracaktı .. 

Milattan evvel ikinci asırda 
Türkistanı geçerek, ta (Huer) dew 
nizi kenarındaki Fu - lin Tıirklerinin 
yanına kadar gelen çirgizalı (Van-
Yen - Ti) neler görmemişti? 

TUrkistanm merkezi eski An.o 
da yani bugünkü (Aşk abadda new 
ler yoktu ? 1.) 

Bu şehrin bUtün evleri bahçeler 
içinde kurulmuştu. Geniş sokaklan· 
nın etrafında ağaçlar mralıydı. Bu· 
rada bin bir çeşit eğlenceler vardı. 
Bununla beraber buranın doktorla
rı da pek meşhurdu. Bunların göz
lerdeki perdeleri bile, beyindeki 
kurtları çekerek fyı .. ederlerdi. (1) 

tşte 9 Eylfil 1914 de donanma· 
nm kumandasını eline alan amiral 
Suşon ateşli bir çalışmadan sonra 
17 Eylfılde Adalarla Moda arasında 
yaptığı parlak bir geçitresmi ne bu 
maksadı ifaya çalıştı. Bir stimbot
labiz de Moda koyundan bunu &eY.· 
rettik: 

Hükümdar, hükfunet erkam, a
yan ve mebusan meclis azaları ve 
halk huzurunda Göben'in Türk bay· 
rağıyle geçişi herkesten coşkun al· 
kışlar koparıyordu. 20 Mayıs 914 de 
misafir olarak 1stanbula gelen bu 
gemiyi, Dolmabahçe önünde demirli 
iken gezmiştik. O zaman, §11 gemi· 
Din tek bir kusurunu bulmuştum' 
O da üzerinde TUrk bayraimın dal· 
galanmaması idi. Bugün üzerinde 
kendisine pek yakışan Türk bayra· 
ğmı görünce daha bUyük bir kusu• 
runu gördüm: Mürettebatının Türk 
olmaması! 

* Bu geçit resmile varlığını göste-
ren amiral Suşon Karadenize çık
mak arzusunu gösterdi. Enver pa· 
şa bu sefer de Almanların arzusuna 
kapılmı§tı, galiba amirala söz de 
vermiş olacak ki herkese bu fikri· 
ni kabul ettirmeğe çah§lyordu. 

20 EylUl 1914 fort.rakımda En· 
ver pqa bana da amiralm pek haklı 
olan şu t~klifinden bahsetti: 

Sirkleri g a y e t mükemmel
di. At canbazlığı son derecede büyük 
bir rağbete mazhardı. Sarışın güzel 
beyaz kadınlar, bu agzın atların Uı· 
tünde de korkmadan oynatırlardı. 

Bunların sirklerinde maskaralar 
da vardı. Suratlarını boyayarak ya 
but da ma."lke takarak halkı 1111-
dürürlerdi. 

Bu sirklrde atlarla, hayvanlarla 
beraber, kadınlar da erkeler de oy• 
narlar, şarkı çağırırlar, dans eder· 
lerdi. 

Sirklerin yanı başında tiyatrolar 
vardı. Burada aktörler, aktirisler. 
muzıka ile, şarkı ile oyun oynarlar, 
oyun içinde de ara sıra dans eder
lerdi. Böyle oyunlar Çinde mevcut 
değildi. (2) 

Bu tiyatrolan açık hava altında 
oynatırlardı. Bu kuvvet artistler o
yun oynanan yerlerın etrafında ın· 
ralanmuş otururlıardı. Rolleri gel
diği zaman kalkarlar, oyuna ifti
rak ederleadl. 

Bu aktörler oyun oynarken, tem- ç· t• I . bir' ... _ 
sil etmek istedikleri eski insanları ıa ıyatro annaaa ••'"'çok munffak olmuı bir Bangkok deko:u 

Boğaz dışarısının suları, sahille
ri hakkında donanma mürettebatı
mn tam wkuflan olması ve icabın· 

Çehrelerinde MfVeİ zafer parıldayan iki kahraman 
Gazi ukerimiz 

daha iyı gösterilmek için maskeler ran, etrafı yanğınlar içinde bırakan 1 yere gidecek olsalar, 0 g~ ka-
bllamrlardı. (Cinlerle ~ insanlar da vardı. dar bqka bir koca alırlar, onunla 

Bu tiyatrolann i"inde 11nk ••"-1 tnce tellerin üzerinde k0§8l'8.k yaşarlar, kocası 1reJince onu .. -~-
da boğazın müdafaası veyahut bo- ------------.,. 

jazı kapatmak istiycek Rus donan
masına karşı boğazdan çıkış tarzı 
mir sık manevrelerle zabitan ve ef
rada öğretilmezse bir tehlike anın

Yazan: General 
Kazım Karabekir 

da donanmanın vazifesini hakkile L-------------
ifasına imkan yoktur., o da: Amiral - 36 - ~ 
SU§QJWll donanmayı.alıp bagbbegm& 
ba§mııza bir harb açması keyfiyew 
tidir. Halbuki amiral Rus donanma· 
sına rastgelse dahi lS'enden emir al
madJJrça tecavüz etmiyeceğine dail' 
askerlik namusu t17.erine söz veriyo!', 
Donannıanm Karadenim çıJonasm

da birkaç fayda daha var ki o da 
Romanya ve Bulgaristana karşı bi· 
taraflıklarım muhafaza. etmelerin') 
bir ihtar olacağı gibi Ruslara da 
sahillerinde asker çıkaracağımız en
dişesile kuvvet terkine mecbur et
mekliğimizdir. Bu suretle Avusturya 
Macaristan ordusuna da dolayısiyle 
bir yardımımız olur. 

Ben - Pqam! Geçit resminin 
merak ettiğim manasım anlamakla 

· çok mBsterDıim. Amiralin mütale-

ası tamamile askercedir. Bu· mnta· 
Jeamn aJtmda siyasi gizli maksatla
rın husulüne mani olmak için do
nanmanuzm boğazın karasuıa:ıruıc:ııan.ı 
ayrılmaması hakkında umum clo
nanm.,a hitaben bir emir aepnlım~ 
.-bdır. ~ani Amiral SUIOn donan· 
mayı alıp uzaklapıak .isterse Türk. 
gemileri bu emri ifa etmesinler. Ay-
nca Amirala fU da teblii olunur ki 
gemiyi alıp bir harb hali ihdasına 
kalkllll'Sa çok büyük fenabklBnL se· 
beb olacaktır. Meseli: 

Bütün Almanların hudut harici 
edilmelerine ve gemilerinin de bo

ğazdan içeri eokulmamalarına ve iti
lif hükftmetine karşı da boğazlan 
kendilerine olduğu gibi serbest bı
rakmak mecburiyetinde kalınacağı-

Arap cephel harbinde Osmanlı zabtta'U : Bir fırka kar&rıAlwacla . 

na velhasıl Türklerin de, .Almanla- ~ ~ e- lalar b' u...: e ~ 
komikler de mevcuttu. Bu komikler zıp r • ll' tuelü yere düşmezlerdi bırakırlardı. 

nn da büyük zararlarına İ§ görmüş B (b b lar) k d ayni zamanda iyi bir canbaz, iyi u ar ar a mlara büyük Bir kadın bazen tlç dX- hatıl 
olacağı kendisine iyice anlatılmalı- bir iptilA il kil ba-ıı 'dil ı..... """' dansözdWer. Halkı daha fazla gUI- .. e, &§ e g ı ·er. Bir """ll erkek kardeşle birden evlenir-
dır. Bundan başka talim ve manev- yerde ka..:ı·--·- -1 __ , rdi ı rd • dürebilmek için dans ederler, hemde w.wuz; eg eneme61e ·.Bun- e i. Ve kaç kocası varsa bqma o. 
reler bizim kara sul&nmızda yapıla· lar arasında hUk"'- .. · k d canbazlık yaparlardı. l.Ulae,.e vergı veren a ar tüy takarlardı. Fakat icabet-
bilir. Ben Romanya ve Bulgarları Bu tiyatrolar büsbUtUn bir ko- ve onun muayenesi altında bulunan tiği zaman erkek evin h!kimi oltır. 
donanmamızın nümayi§ile bı"taraf medi, bttbiltttn dram, büsbtitnn bir (Kortizan evleri de) mevcu~. du. 
kalaeakJan fikrini pek kabul edemi- opera, büsbtttiin bir dans değildi. Bir Bu evlerde bin bir renkte, bin Bunlann musikileri de çok güBe1 
yonun. :Eğer anlamı harbe girmeğe kelime ile hepsi idi. bir çe§it de kadınlar oturuyorlardı. eli. .Mabetlertle yetmif seksen kİ§i· 
niyetleri .na denawnuıızdal'l Bqka çetin tiyatrolar da vardı. Gördükleri her adam ile ahpap olu- den te§ekkW etmi§ orkeatraıar, yan. 
korkiniyacatılan mipp'ljJe ~ Bu tiyatrolard&artiBtlıerWordıq- ·verirler, onu koca yerine koyar- ~a otuz kırk kadın. mugamüye 
Si& Balkan harbinde Varnay:ı topa lemezler, ellerile ilaret ederek fYI• Iardı. ıle çalarlardı. Mabetlerde dansöz ve 
dahi tuttuğumuz halde Bulgarlarm narlardı. · Bunların mabetleri de kadınlar- · muganniye yetiftinnek için hususi 
siyufve askeri hareketlerine ne de- Hokkabazlarma iae diyecek yok. la dolu idi. Her kasaba.da Allahlarm yerler, ~ ~ Biıralara gij
receye kadar mani olabildik. Bence tu. Cebinden, ağzından ne ate§ çıka- hüımetlerine tahsis ediİmio olan e&· zel kızlar ~ab edilir, pek kilçt1k 

· ı . yaşında verilir, bunlar sadece -·la 
bizim bitaraf vaziyetimiz Bulgarlan -_..(l_)_B_i_U_tlq_ rıye er vardı. Ge~ kızların m~bet- söyl k dans -· 

b o ue o.rleatale; P. 174- lerde bu suretle kullanılmalannı hiP mekeme ' .. -etm.ek, gthel görün. 
da Romanyalılan da bitaraf bulun· 1'75 ~ sanatını - lerdi. 
durmaya ki.fi en tesirli bir haldir. • kimse ayıp olarak görmezdi. Bunla M bedin °ıı:mr 
Diğer mühim bir mesele daha var (2) Çinliler tiyatroyu Türkler- ra (Mukaddes kortizanlar) ismi vew la.r:a dansozleri, başka tiyat-

den •Örerek Min8' • Hnn• zama- rllirdi. Mabedde hamile olup da ÇOw ro(ba bari oyn.amar.Jardı. ÇlinJdl bu 
ki o da donanmanın Karadenize çı- nında almı&)ardır. Bllihara Kabl- cuk doğuran bir genç kızın bütün ~ ar) ıbadet ederken de gar. 
kacağından herhalde hUkfunetin ha- liy ban zorla bwılar arasma tlyat- cihazı mabet tarafından hazırlanır- kı. söylerler, .dans ederler, oynarlardı 
beri olması keyfiyetidir. royu aoka bilmiştir, Yahm wın Du- dı. ~ır çak dualannı dans ederek döne 

Enver paşa - Amiral Suşonun raut, hiatoire ele la eiriliaation. 111 
iki gemiye Alman bayrağı çekerek 10'7- 8-9. 

döne yaparlardı. 
Evlenen kızlar gayet rahat otu- B~ spora da çok bttytlk IU 

rurlardı. Fakat kocalan uzakça bir ehemmıyet Vel'Dlİ§ler, gurup gurup 
Rus donanmasına saldırması ihtl· 
malini nasıl buluyorsun? 

Ben - Bizim donanma boğazdan 
uzaklara açılmadıkça Muhripsiz, Tor 
pidosuz faik bir Rus donanmasına 
karşı intihara gitmekte bir mana 
bulmam. Fakat böyle bir deliliğe 

kalkması ihtiınl!lini de dilştlnerek 
bazı tedbirler arzetmiştiın. Buna 
fUDU da ilave etmek nıhf bir tesir 

yapar: Verdiği sözde durmiyan te
refsiz bir adam! diye teşhir oluna
oabnda kendisbıe açıkoa slSylemeli
dir. An:ettJtlm tedbirlerle amiral 
Su§onun kendi bquıa bir harb aç
masına ihtimal veremem. 

Enver - Ben bu lfl tabii derhal 
hükftmet meselem yapacağım. Bunu 
bırakalım. Ben yarın kolordulann 

yapacaklan manevraları görmek 
tızere Bandırma, Teldrdaf.ı, Edfrne
ye bet altı gl1n111.k bir aeyaha.t ya

pac.ağım. S.. • ham ol, beraber 
gidelim 

(J>namıyu) 
TfJatro ••'atlrblan bir tellllil eaa ... cla eski miW 

kıyafeti erile 

topl~nacak: yerler vücuda retinnJt 
1~· (Yani kulübler). Ata binenJe. 
nn, kayıkta gezenlerin ok atanıarm 
yerleri hep ayn idi. Birbirlerine ka
rl§mazla.rdı. 

Sokaklarda, musiki aesinden ge
~emezdi. Hemen her evden bft' ka• 
dın 1e8i birde çalgı sesi gelirdi. Ak· 
18.m oldu mu genç kızlar genç deli
kanlılan meydanlarda toplatırıu 
çalgı çalarlar, OYD&rlardı. ' 

Kadmlar tıpla erkekler gibi her 
ile kaneuiardı. Kocalar karıJarmm 
:ııı almadan Jaiçblr it yapmaz.. 

Buniana l8Dil bttyttt PBIU'ları 
(ta vardı. Orada bhıierae dilkldnfap 
. blıllunur, bu dft»AnJırm ekaeiiaiıa... 
de kadınlar aıı, verı, Y&P&rlaldı. 

Krallan bile kadmlarm kartı· 
amda alçalarak ~e.t adetinde f• 
diler. Bu sebebten bu (barbar) lamı 
kadınlan gok IUD&nk olmuelardJ.. 

Bunlar l&l'aba da ÇOk dtifldbı f· 
diler. Şarab satan huauaf dtUrltja
ıan vardı ki orada ktlçü klçllt ı.

_kemleler üzerinde oturarak topluur. 
(Sonu 'f lllcıl _,,...., 
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Güzel Ayşeyi Kaçırmak için 

Bir Kardeşini O/dürüp 
Diğerini Yaralamışlar! 

Gülmez Çoban 
YAZAN: MUZAFFER SEViL 

Tefrika No. 21 Yazan: BEDIT ESEN 

Ve o günden sonra çocuk, bu 
balısi hiç açmamış, başka şaylerden 
akşamlan binip gezdiği küçük oto
mobilinden, baba.cunııı yakında ge
lip kendilerini göreceğinden bahse
dip dwmuştu. Yalnız yine bir defa: 

oyruyalım. Sen de annem gibi, Me
liha ablam gibi glizel ev yapmasını 
biliyor musun? Benimle birlikte yaylaya çıkan 

köy katibine sordum: 
- Ne)ede konaklıyacağız? 
O, başıle ilerisini işaret ederek: 
- Hele bir Gülmez çobana ge-

lelim de. 
Diyebilirim ki ben ve altımdaki 

beygir yorulduğu halde köy kati
binde en uf ak bir şikayet, bir yor
gunluk eseri bile yoktu. Bu temiz 
yürekli insanlarla yola çıkmak her 
vasıtadan daha emniyetlidir. 

Akdenize kartal göğsünü geren 
Toroslar üzerinden Kozağacı yayla
sına doğru çıkıyoruz. Sol tarafımız
da baş döndürecek kadar sarp 
dağlar yükseliyor, sağ tarafımızda 
midemizi ik~bran bir uçurum. 
albmızda, üzerinde yürüdüğümüz 
taşlı şosa var. Köknar ve köknarlıı 
karışık kara çamların gölgelendir
diği sırtlarda ağaç iskeletleri yer 
yer sırıtıyor. Göremediğim dibin· 
den yukanlara doğru akan bir su 
yun tatlı sesi geliyor. Vakit, vakit 
sisler içerisinde kalıyoruz. Serin bir 
hava alnımızı okşıyarak ağaçlar ve 
kayalar arasında dağılıyor. !simle
rini bilmediğim fakat sesleri hoşu
ma giden kuşlar dallardan, dallara 
sıçrıyorlar. Ara sıra mağrur göi!'-
8U, hakim kanatlariyle görünen bir 
atmaca ağır, vakur kayalara yük
seliyor, sonra süratle a.sağılara sar
kıyor. Belki her şey korkunç fakat 
muhakkak ki her şey güzel.. 

Epeyce daha yol aldıktan sonr::ı 
çimenlik, gölgelik güzel bir yere 
geldik. Köy katibi başile ilerde bir 
çanı dibindeki toprak yığınını göı:;

tererek: 
- tşte burası. dedi. 
Hayvanlarımızdan indik. Bu bil' 

mezardı. 

Oturduk. Merak etmiştim. Niçin 
bu adama Gülmez Çoban demişler
di! Bunu öğrenmek istiyordum. Si
garasını büyük bir dikkatle saran 
katibe dönerek: 

- Bu GUim.ez Çoban kimdir? 
dedim. 

O, başını çevirerek mezara bak
tı. Sonra siğaraaını yakarken~ 

- Anlatayım. dedi. 

• • • 
Kimsesiz, yalnız, yapayalnızdi. 

Hiç arkadaşı, dostu yoktu. Yamaç· 
larda hayvanlarını otlatmakla meş
gul olur, elinde kavalile sessiz v~ 
sakin dolaşırdı. Kuzulannı bir ana 
şefkati ile okşamak, tüylerine ya
pışan dikenleri, derilerine giren ge· 
neleri ayıklamak yegane zevki idi. 
Bu lriiçtik uysal dostlarının hepsi
nin ayn bir ismi vardı. Sabalıla.n 

onlarla birlikte tepelere tırmanır, 
akşamlan gene beraber köye iner· 
di. Hillnsa onlarla yatar, onlarLı. 

kalkardı. Garip hayan herkesin n&· 

zarmdan kaçmıyordu. Düğünlere 
gelmez, toplantılara iştirak etmez. 
di. Bir gün köy delikanlıları dağa. 
bir kız kaldırdılar. Bu kız köyün 

Şimdiye kad?r çıkan 
kısımların HGlisa• 

Eski bir 1DgiJ.iz ailesinin erkek 
evJltlarına ; mahiyeti bilinmiyen bir 
canavar aaırlardanberi musallat ol· 
maktadır. Bu ~vann taarruzun
dan kurtulan aileden erkekler delt 
oluyor, yahut ta ölflyor ! ~ Bu a.ile
llin kızı olan Svanild, bir kış gecem 
erkek kardeşi Oliverin geceleyin şa. 
toya gelmemesinden meraklanırkeo, 
ormanda canavann ölüm ulnmalan 
işitiliyor. Bundan endişeye düşen 
8vanı1d, kardeşini Jrurta.rmak üzere 
yalnız ba.şma otomobille, ormaiıa 
koşuyor, ve ağaçlar arasında kar· 
deşinin yerde serili bir halde, kan· 
hr IQerisinde yattığını görüyor: 

Ayağa kalkarak etrafına bakın
dı. .A ulm1ş, çiğnenmiş dikenli çalı· 
1arın vaziyeti, orada korkunç bir 
mücadelenin vukubulmuş olduğunu 
i&Jteriyordu. Birdenbire, yıldırımın 
gövdesinde oyuk açtığı ağacm de· 
rlnlllderhıden hafif bir gO.riiltfuıün 
Çlktığmı farketti. Genç kımı saçları 

: mkiJdf. Olivere yaklaşarak, ve see 
'cabrmadant atacı Jlllipeğe lpret 

zenginlerinden birisinin biricik kızı 
idi. Hükumet kuvvetleri her tarafa 
adam saldırdığı halde bir türlü ele 
geçmiyorlar, meydana çıkmıyorlar
dı. tşte bu günlerde Gülmez çoba11 
sürüsü ile aşağı inmemiş, dağda 
kalmıştı. Bu da köyde bir dediko
duya sebep oldu. Herkes çobanın 
ağa kızına işık olduğunu ve fira-r 
edenleri aradığını ileri sürdü. 

Bir akşam çoban sürüsilc geldi. 
Sorulan bütün suallere karşı sillriıt 
etlikten sonra yatağına girdi. Er
tesi sabah dağa yalnız ~ıkmıştı. Sü
rü sahipleri yeni çoban arıya dur· 
sunlar o da meğer kızı kaçıranları 
takip ediyormuş. Bir gece herkes 
uykuda iken Gülmez Çoban köye 
gelerek kızı babasına teslim etti. 
Nasıl yapmıştı! Nasıl kızı elde ede· 
bilmişti? O bir şey anlatmadı. Gene 
eskisi gibi sürüsile yamaçlara tır

mandı. Gene sessiz ve sakin hay· 
vanlarile m~gul oldu. Geri taraf
tan ağanın kızı çobanı gittikçe se · 
viyor, onsuz duramıyordu. Her ak
şam Gülmez sürüsile dönerken ka
pıya çıkar, ona bir şeyler söylerd~. 
lakin bu taş yürek, bu dik vücut hiç 
o taraflı olmaz, sadece biraz kıza-
rırdı. 

Köy katibi sigarasını attı. Tek-
rar mezara dönerek baktı. Sonı·a kır
pışan elini alnındaki kara gözlerini 
bana çevirdi 

- Hasan ağa kızının berbat e
di.lm.iş namusunu kurtarmanm ça· 
resini onu kaçırana vermekte bul
du. Kız evlenmek istemiyor, müte
madiyen gillmez çobana adam sala
rak kendisile görUşmek istediğini 

söylüyordu. Fakat çoban buna kar· 
şı da 19.kayt gibi görünüyordu. 

Nihayet düğUn günü geleli. _Aşa .. 
ğıda gelirken gördüğümüz çmar ıı · 
ğaçları dibinde sofralar kuruldu. 
Herke.s içiyor, kıvrak belli yosma
lar ortada oynuyorlardı. Naralar, 
kahkahalar, Toroslara doğru yük· 
seliyor, ut ve kemanın sesi hafifçe 
esen rüzgarda 4'ğılıyordu. Vakit 
akşama yaklaşmı~tı. Birden bir ses 
duyuldu: 

- Merhaba, Gülmez Çoban, se.1 
na.ıW oldu da geldin! 

Suçlu Hüseyin ve Arkadaşı ibrahim 
İle Şoför Halimin Muhakemesi 

-c::-----

!znıir (Hususi) - Dört ay evve! 
Cumaovası nahiyesinin Bozkaya. 
mevkimde Ayşe adında bir kızı ar
kadaslarilc birlikte zorla. ka~ırm:ı-I 
ya teşebbüs eden Yamandı Huseyın 
ve arkadaşları İbrahim. Ekrem ve 
şöför Halilin muhakemelerine _dun 1 
şehrimiz ağır ceza mahkemesmde 
ba.'jlanmışiır. • 

Suçlular kızı zorla kaçırmağa te
şebbli.~ ettikleri sırada lbrahim, Ay· 
~enin kaçtrılmasına mani olan kar
deşi Mustafayı öldürmüş ve Hü!3e
yini de öldürmek kasdile ağır su
rette yaralamı~tır. 

Muhakeme safhasına göre Ya
mandi Hüseyin, tzmirde oturan Ay- 1 

§enin evine girmiş, lnzı istemiş ev 
halkı. böyle mlinasebetsiz bir tekli
fi red cevabı ile karşılamıştır. Saba 
ha krşı Ayşe, annesi ve kardeşlcrile 
birlikte Cumaovasının Bozkaya mev 
kiine tütün kınnağa gittiği esnada 
Yam<mdi Hüseyin, Halliden on lira· 
ya kiraladığı otomobille yanında 

arkadaşları olduğu halde tarlaya 
gelmiş, Ayşeyi zorla kaçırmağa te
şebbüs etmiştir. 

Hüseyin bir kolundan, Ekrem de 
diğer kolundnn Ayşeyi yakalıyara.lr 
siirüklerken, kız mukavemet etmi~ 
bunu gören kızın kardeşi Mustafa 
mani olmak i~in ileri atılmış, fakat 
Hüseyinin arkadaşı tbrahim bıçak
la Mustafayı karnından tehlikeli 
surette yaralamıştır. Ay~nin diğer 
kardeşi Hüseyin de ilerleyince onu 

aft il 

Vakıflar idar~si birçok 
yenilikler yapıyor 
lzmir, (Hususi) - Vakıflar u

mum müdürlüğü, vakıflar idarsine 
ait muhtelif eserlerin tamiri ve şeh
ri güzelleştirecek muhtelif inşaat 
için tedl:>irler .almıştır. 

lzmirde Başturak camiinin de -
vanı etmekte olan tamiratı 15 gün 
sonra uirecektir. Bu cami için İstan
bulda inşa ettirilen alçı pencereler 
getirilmiş, yeTlerine takılmıştır. 

da sol kol ve sol memesi altından 
öldürmek maksadile yaralamıştır. 

Yamandi Hüseyin tabancasını lnzm 
göksüne dayamış, tehditle zorla ka
çırmağa çalışmı::ısa da, Ayşe, her 
tehliJ,eyc rağmen gitmemiştir. Niha
yet Yamandi Hüseyin, uzald.a du
ran şöför Halile: 

- Yolda~. kaçıyoruz, demiş, fa. 
kat Ayşenin ana~ı Kadriye ve hemşi 
resi Fatma: 

- Ortada iki cenaze var, Yak· 
laşma! 

Diye bağırmışlardır. Bunu du-
yan şöför Halil, otomobilini süı üp 
kaçmı.'.'Jtır. Sonra diğer suçlular da 
kaçınca iki yaratı hastaneye kaldı
rılımş, Mustafa da orada ölmüştür. 

istintak kararnamesinde ibr:ı

himin (l'ürk ceza kanunun 450 inci 
maddesinin 7 inci bendine göre idam 
cezasına çar·ptırılmak üzere, diğer
lerinin de zorla kız ka<;ırmak v .:ı 
tehdit suç1arııu.la.n muhakemeleri İ3· 
tenmiştir. 

Maznunlar dinlenmişler vakti. 
yı muhtelif şekillerde tevil ederek 
anlatmışlardır. Yalnız ::?()för Halil 
vakayı yukarıdaki şekilde anlattık· 

tan sonra: 

- Kızı kaçırmak için beni çağır 
dılar, baktım yaralılar, var, böyl'! 
işler yapmadım ve bilmem. Derhal 
oradan kaçtım demiştir. 

Bazı şahitler de dinlenmişle'!', 
gelmiyen şahitlerin celbi i<:in muha
keme, başka bir güne bırakılmıştır. 
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Vali ve General Altay 
Halkevinde 

Çaııakkale: (Hu:-ıuı:ıi) - Orge
ner:ıl Jt'ah!'ettin Altay, Çanakkale 
Vali~i Atıf Ulusoğlu ve ::\lüstalıkem 
me\Tki komutam Tümgeneral Ali 
Rıza Aruııkal dün gece Halkevin
de ar kolunun çıılmış olcfoğu mil
Ji şarkıları ve ra~ıııarı büyük bir 
zevkle din lemi~ ve memnun kaldık
larını beyan edt'rck ar kolunun me-
8ai deferine kendi elleriyle şu ya
zıları yazmışl:ırdır: 

(Bu geceyi bize tatlı geçirten 
sanatkar gençlere teşekkürler). 

- Amma babam, galiba o gün 
bana çok kızdı. Hiç mektup yazma
dı. Annem alıyormuş amma bana 
göstermiyor... (Eski yazı ile sen 
anlama.-. ·ın) diyor. Gelince, babam 
benimle banşacakını acaba? demiş· 
ti. Hemen hiç konuşmamasına ,.e 
miitemadiyen ağlıyan, günden günP. 
eriyen muztarip yüzüne rağmen 

Medidi, lıep seviyor ve acıyorlardı .. 
Gece gündüz duı madan çalışan, 

atttğı her atlımla adeta ölüme koşar 
gibi kendini böyle yıpratan bu genç 

kadın, çocuğun anlattığına göre hiç 
yoktan bir felakete uğramıştı. 

ümidın anlattığı baba, çok iyi 
bir adamdı. Kadın da meydanda .. 
Onları yapsalar da tekrar birleştir
selerdi? İşte bugün, bu fırsat k n
diliğinden çıkagelmişti. 

- Burası efendim. diye onıı 

Medidin odasını gösterdiler. 
Burası; temiz, geniş, aydınlık 1 

bir o<layd1. Bir dıvan kaplıyan Uç 
peıı('et'enin öni.inde eski uıml beyaz 1 

patiska örtülü boydan boya bir se
dırlik vardı. Bir masa. bir ayak ma
kinesi, masanın iistüncle bir sürahi, 
bardaklar ve bir elektrik lambası 
duruyordu. tşte Medid bitip tüken· 
miyen göz yaşlarını ve göz nurunu 1 
bu masanın başında., bu lambanın 
ışığı altında. döküyordu lx:>sbelli. 

Bu tarafta kar~lıklı iki demir 
karyola \'ardı. Birinde ümid, birin
de. Emelle Medid yatıyor olacktı.. 

Ve sağ tarafta dıvarda iki yüklük 
göze çarpıyordu. Masaıun yanında 
duran iki hasır iskemleden birine 
çökerek Emeli dizlerine oturttu. 
Bu fakir odanın dört aydır şahit 
olduğu maddi ve manevi yaksuzlu
ğu, iztıraplan düşündü ve kendi
ninkilerle mukayese etti. 

Emele: 
- Senin cicilerin yok mu? diye 

sordu. Hani oyuncakların? 

Çocuk: 
- öteki odada.. Meliha ablam

la oynuyorduk .. Dur getireyim. di
ye dizlerinden sıyrıldı ve .az sonra 
da kilçilk kollarile pek güç taşıya
hildiği bir sepeti Nebilin önüne koy
du. 

- işte .. Bunlarla ev yapıyoruz. 
öyle eğleniyorum ki.. haydi seninle 

A:-Pan y:ırabbi, bu ııe k.11lur nıa:l
karaydı böyle? Medidin bütün ka· 
nı, büttin izlırabı ve ~öz nurile be
raber boşalıp sağılan, kimbilir han
gi ciğeri he§ para etmez kadınların 
giyecekleri çeşit, çeşit ipeklilerin 
üstüne dökülen makarnlar ... 

N;bil, blrdenbiıc kapıda biıli 
bekliyen otomobili hatırladı ve ço

cuğa dönerek: 
- Bir dakika dur Emel.. dedi 

Otomobilde paketler var içeri ala
yım, sonra seninle oynanz olur mu 
çocuğum? 

- Olur .. Bana ciciler mi getir· 
din? 

- Sana da, annene de, ağabe
yine de, amma uı::lu duracaksın, 

hepsini annen geldiği vakit acaca
ğız olmaz mı? 

Çocuk kıvırcık san başını sal· 
lıyarak: 

- Olur .. dedi. Nebil gen~ kızla· 
nn yardımile bütUn paketlen içeri 
taşıdı Ye şoföriin hesabını görerek 
sav(iı. 8onr:.ı. çocukla beraber yer· 
deki havı dökülmüş, ince kilimin 
üstüne oturdu ve onun altı;;a bir 
minder koymayı ihmal ctmiy~rek: 

- Annen seninle niç oynuyor 
mu? diye sordu. 

- Oynamaz oluı· mu? Anneci
ğimin yaptığı gibi güzel e\•leri klm
se yapamaz. Ak.5amları baba anne
sinden geldiği vakit benimle oynar, 
akşam yemeğimi yedirir.. Sonra 
beni yatırıyor, dikişini dikiyor. 
Gündüz hep baba anneı.'ine gidiyor 
diye esvaplarını gece dikiyor. 

Çocuk makaralarla oynıya rak 
lakaydane söylediği şeylerin bura
sma gelince birdenbire ba.'jmı kal
dırdı. Gözleri parlıyordu: 

- Annemin öyle <;ok eı:;vabı 

var ki şimdi. Ağabeyim söylüyor .. 
her akşam bir tane bitiriyormuş. 

(Evimize gidince babana giyC\."e
ğiın) diyor annem. Hele bir tane 
penbe dikti. Ağabeyimde evde idi. 
Yalvardık, bize giydi bir kere .. An
nem peri kızı gibi oldu baba .. Ağa

beyim de, ben de bayıldık, çtkarma 
sın di.v~ yRlvnrdık. Annem ı:ok 

ağlıyordu. Ağabeyim de ağlıyordu. 
Bizi kucakladı: 

- Şimdi giyersem leke olur, 
sunra babanız beyenmez dedi. 

(Devamı var) 

O kimseye cevap vermedi Sade
ce bir masaya oturdu. tık defa ola· 
ra.k rakı içti. Akşam üzeri güvey 
gelini karşılıyacak ve gerdeğe so· 
kulacaktı. Hep birden kalktık. Ço
ban meydanda yoktu. Zaten herkes 
sarhoş olduğu için pek etrafını gö
ren de bulunmuyordu. tki alay kar· 
şı karşıya geldi. Güvey yere inerek 
kıza yaklaştı. tşte tam bu sırada 
bir .süvari sür'atle gelerek hayvan 
üzerinden kızı aldı. Ve Toroslara 
doğru çıkmağa başladı. Bu GUlmez 
Çobandı. 

Burada belediyenin gösterdiği 

ve arzu ttiği şekilde su ve lektrik te
sisatını ihtiva eden umumi bir hala 
yapılmıştır. Vakıflar idare.sine ait, 
Glen Tobako Amrikan kumpanya -
sının kira ile tuttuğu büyük tütün 
deposunun tamirine başlanmı~tır. 

Bu tamirat, bir ay devam edecektir. 

Gencr.al ayrıca Hal1rnvi okuma 
odasındaki mevcut kıymetli eser- - • l[J -

Köy katibi sustu. Başını önüne 
eğdi. Merakla. sordum. 

- Sonra ne oldu? .. 
- Sonra peşine gidenler onu 

burada vurarak kızı aldılar! .. 

etti. Hayvan başını çevirdi. fşaret 
edilen tarafa bakarak kokladıktan 
sonra tekrar efendisinin yanında 
beklemeğe koyuldu. RilsgV ağaç
Jann berinde fu1ma halinde uğul
dam.akt:a devam ediyordu. 

N'ıhayet genç kız bofu.k bir as-
le: 

- Oradan çıkınız yokaa ateı, ecH
yoru.m. Diye bağırda. 

Cevab atamayın~ ağaç istika
metinde ateş etti. Birkaç kabuk par 
9llarmm etrafa aıc:ramasmdan bafo 
ka bir ıteY olmadı. Sillhm gtlrfiltü
silnil uzun süren bir seesizJik taki
betti. Svanild gayri ihtiyari, ne yap 
tığını bllmiyerek limba.sını aldı.ağa~ 
cm gövdesindeki yanğa eğilerek o
rasını aydınlattı. 

- Stringen kat! diye avuı çık· 
tığı kadar bağırdı. 

Gördilğü m8.117.8.ra- tarif edilmi 
yecek bir §ekilde idi. Parçalanmış 
iri köpek, şimdi görmekte olduğu 
şeyin yanında ehemmiyetsiz bir ma 
hiyet alıyordu. 

Paniğe düşerek genç kız, ilmit· 
sizliğin verdiği kuvvetle kardeşint 
ayakta durduracak veçhile sihilk-

feri ve aırnfartnlnr mecmualarını 
da okumuslardır. 

Kadir Aytaç 

Mezarlıkba.~ında vakıflar al'Saları ================ 
üzerinde inşa ettirilecek dükkanlar
la evlrinin planları da hazırlanmış -
tır. 

Kazalardaki vakıflar eserleri de 
imar edilmektedir. Tire kazasında 
Ncip paşa kiltüphanenin ilmi bir 
tarzda tasnifi ve eserlere ait munta-

Tefrika No. 4 

ledi. Sonra imkin Dİ8betinde eğile
rek Oliveıin ağır vücudunu sırtına. 
aldı. Genç adamın ayakları yerde 
sürünüyordu . Bundan sonra 
boynuna geçirdiği kardeşinin 

k o l l a r ı n ı tutarak ve 
tabancasmı da ilk hamlede kullana
cak şekilde mantosunun cebine ko

yarak ilerledi. Hareket etmeden ev 
vel ayağile, yere bu-aktığı 18.mbayı 
otomobilin fenerlerinin ışığını gö
rünceye kadar yolunu aydınlatacak 
şekilde düzeltmiştl Parçalantnl§ kö· 
peğin önünden geçerken, bu feci 
manzaraları yaratan mahlilka ne 
gUr.el bir hedef teşkil ettiğini nnla
dı. Bir aralık uzun tırnaklı blr el 
gibi, dikenli bir çalı ayağına takıldı. 
Bundan kurtulmak için geng kız, 

zam defterler hazırlanması için mü
tehassıslardan mllrekkep bir heyet 
tşekkül edilmiş, Tireye gönderile
rek vazifeye başlanııştır. 

ı.~oçada Fatih camiinin tamiri i
çin de vakıflar umum müdürlüğü -
nün emriyle keşifler yapılmıştır. 

Çe'firen: R. SAGAY 

karde§inin vücudunu kendisile, a
ğaç arasına dayadı. Karanlığa arbk 
alışan gözleri önünde giden Alek· 
sin açık renkli vücudunu görüyor· 
du. Nihayet, ağaçların siyah gölge
leri ara.<Jından fenerlerin ziyam gö
ründü. 

Svanild, enerjisini son bir defa 
daha kullanarak ormandan çıktı. 
Kardeşini yere bırakarak, kendisi 
de nefesi kesilmiş bir halde yanına 
çöktü. Genç adamı dizleri üzerine 
çekerek, adetA. şeklini değiştirmiş 

gibi duran başını hafifçe okşadı. 
Gözlerini biraz evvel çıktığı ormana 
dikerek canavann bir hücumuna 
maruz kalmadan kurtulduğuna şük
retti. Ziı-a canavar datma çam ağaç
larınııı altında taarruz ettiğinden 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Ronıalizm 1, 
ae't'raljj, kın"lık ,.. bG.tl'ın 

• .. lcabınd• rihlde 3 

Oliver §imdilik emniyette idi. 
Fakat en mlişkill işi bitmPmi§ti. 

Canavarın diğer kurbanını da ~ekip 
almak 18.zımdı. vakit kazanmak için 
kardeşinin hail yaşadığına ve der· 
hal doktor bulunduğu takdirde kur
tarmanın imkln dahilinde olduğuna 
kendisini inandırmak istiyordu. Bu 
vaziyette de ilk yapılacak iş karde
şile meşğul olmak idi. Şüphesiz ki 
zavallı Kat birkaç dakika evvel ya
şıyordu. Fakat şimdi çoktan ölmüş 
olmalıydı. 

Svanild, kardc.,ini arabanın içe· 
risine koydu. getirmiş olduğu örtti· 
lerle sardıktan sonra motoru çalış
tırdı. Birden zihnine bir sual doğdu. 
Ya genç kız yaşıyor ve kardeşi öl
milş bulunuyorsa, o vakit ne yapa
caktı? Kendisine canavar bu sefer
lik bir şey yapmamıştı. Fakat ikin
ci defa ormana döntişünde onun 
kuı·banı olması ihtimali kuvvetli i
di Nihayet bir karar aldı: Kardeşi· 
ni şatoya götürdilkten sonra, Kat'ı 
aramağa gP-lecekti.. Evet, belki da, 
Oliver bu sayede yaşaya bilmek im
kinmı bulacaktı. 

Fakat bu fikirden de caydı. Ha· 

ajnlarıaıu der1ıat keı~r. 

k••• ah•ıl>ilir ..... 
mand ailesine mensub bir kız, kar· 
deşini kurtarmak için olsa bile böyle 
bir harekette bulunamazdı. 

Svanild, Oliver köpeğin bekçili· 
ğine bırakarak yeni baştan ormana 
daldı. Etrafını saran dehşetin far
kına bile varmıyarak, ifa. ettiği va
zifeden başka bir ıteY dilşünmiye· 
rek karanlıkta ilerliyordu. 

Gövdesi bo§alnıış ağaca gelerek 
daha öğle valrtı birbirlerile şakal&JJ· 
tıklan ve çocukluk arkadaşı geng 
kızın feci halini görilnce delice bir 
korkuya kapıldı. Kasabanm en güzel 
kızı olan Kat'm parçalanmış çehre
sini kapamadan evvel ild açık ma vt 
göz kendisine bir lahza baktı. 

Birkaç dakika sonra, Svanild 
arabasma dönmi.l~, Katr kardeşinin 
tıanına yatınyordu. 

Genç kız otomobilini hareket 
ettirerek zahmetsizce biiyük şoseyi 
buldu. Ve vadinin sisleri içerisinde 
arabasını sUrdll. Şimdi en. iyi sure
ti bal doğruca eatoya gitmekti. Bir
kaç dakika sonra kapıcı dalresine 
varmak, bekçiye bir buçuk saat 
mesafede oturan doktoru getirmesi 

için emir verecekti.. co. ..... •uJ 
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ve mesleklerine müteallik her nevi 
Y&kıf hanında 32-33 No. h dairede 
akdi içtima eyliyeceği hi811edarlarm 

aazan ittllaına anolunur. İşbu he
pti umumiyeye lftirak edecek his· 
lfJdarlann malik olduklan hisse as· 
netlerini nir.amnamei esasimiz ah· 
klmına tevfikan tarihi içtimadan 

DU ıUn evvel tstanbulda Birinci Va

~ lwımda 32-38 No. h daireye 

tevdi ederek mukabilinde bir mak

.Kolayhklar Gösterir 
BilOmum Banka Muamelatı Yapar 
Mevduat Kabul Eder 

dres: Sirkeci Büyük Postahane Sırasında No. 7-am almaJan muktesidi!'. 
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nt•llllW ........... ~~===:::;:;========:=======~~=======.=::::=:::::::!:::;i;:;ı;~:mo~. 
2-988 ..... ).Ut ·~ 

Anumatk., ..... Alaab ...... km 

BiLECİK GAZiNOSU 
Slhlbl UDi MARKO ......... K...._Ba 

EKŞİNOZLU ALİ HALİD 
............ twileriae, ... ,.......,... telwilr ....... 

Kayseri Vilayetinden ı 

TFI-·~ l'Maf>ifiiiui birul~ 
..... tUcfl)J. 

3 - Kecliai klan ve müraklbio 
ibrası. 

4: - 939 senesi için miirakip 
tayini ve Wısisatımn teebltl. 

......... EIDlllJM 8eMljlwlen: 
EmniJet Sandıjı borçlularmdan 

Bayan Habibe Nadireye alt 1'197'1 
lıellap No. lu pyrimenkulUıı gue
tMnlzln 26/1/999 nllsh1&•nm 8 inci 
eehifesinin son alltununda Çlkan a· 
çak arttırma illnmda dOll)'a numa
raaı 931/295 olarak yazılmıftır. 
Doirwnı 38/295 dır. Tuldh olunur. 

plMlail: 

DailelDizin 988/886 numaralı 
doayui1e paraya çevrilmeleri mu
karrer olup kvfiyetl aatıe Yeni Sa

bah gazetesinin 20/1 939 gün ve 
eeJrlzlnd ahlfeahıln birinci sUtu-

nunda yazılı rayri menkulün 
birinci arttırmalan 28 - 2 -
989 tarihine tesadüf eden I*'· 

tembe rlnfl yazılacaiı yerde 

sehven çarşamba &'flntt ola -
rak yamlmıı ohnalda keyfiyet tavlli
ban ve tıehfhan l1ln olunur. 

inhisarlar lJ. Müdürlüğünden: 
Cimi ı 

Cimli F. için tahta 
Paşabahçe F. " 

• 

" 

Miktanı Mah••,.. 
Bedeli 

Lira 

682 MS 22001 
800 MS 18200 

Temhet 
akçe menin 

Lira Şekli aaati 

1850 K. zarf 1& 
990 " 15,80 

Bflnyan civarıbdan çıkaa ve Betd8fiİ'meni civarında Kızıl Irmap 
döldllen Sarımsaklı ao711nun 100 kilometrelik k'ıamının etüt edilmlf v• 
femd kfJffinin tanzim işine mneut prtname mucibince ekalltmeye 
._ulm°' ve bedel k.,ıt fid bin liradan ibaret bulunmuş ehlfy&ti 18 fU• 
•• 1919 peqembe &'flnil iera kılınacatından talipJerin JOzd• 1'9df bı 
.pak teminatı muvalrbte akçeleriyle birlikte Kayseri Vilayet Kaka- 1 - idaremizde mevcut tartname ve eb'at listeleri mucibince Ci-
amna mlracaatlan flln olunur. ('101) t>alf fabrikası için Ciba.Uye teslim prtfyle 682 metre ve Paşababçe 
*~=====~~=~=~==~======h~d~~~~~~~~ta~~b~u~~a• 
------• SOMER BANK ------~ ailtme suretiyle sabn alınacaktır. 
Birlefik Pamuk ipliği ve Dokuma rilml~ttr-:- Muhammen bedelleri1l• teminat akçeleri hizalannda •ö&t• 

F b ·1caı M- . d m - Eksiltme 16--2-939 tıarihine rutlıyan .ca11&mba gUnG hf-
a n 8rJ Ues&e&eSm eft : zalannda yazılı saatlerde Kabataşta levumı ve mDbayaat •ubeainde-

D k • J•ği Sa ki alım komisyonunda yapllacakt r. 
r&mU lp 1 bfJ : iV - Citııali7e ait prtname ve listeler 110 kuru, mukabilfn~e n 

~..-n· bez fabribaı mab 12 Ne. Paketi 415 1mr ... Paıtatiahçeye ait olanı paraaız olarak her ,.On levazım ve mOba.yaat 
16 • • - • tubesinden alınabilir. 

:.llllllM• falaikaiı " M ,. • 580 • V - Münakasaya ifü.rak el.ek iltiyenlerin lcanunt veaaiki, temi-
... _~~--j bez .L.L.!ı___ " 24 • ut akçesi makbuz veya ıbanb mek~bunun ve aynca kapalı ftyllt tek. 

HIUl"UUIBI • 580 » liflerini iiiiva etmesi l~zım selen kapalı zıdlanmn mbabsa gflnttn 
be& F~ncla: de eksiltme saatlerinde• birer aaat eneUne Eadar yu a adı 

U.U.IUIW içia ,. 575 • iomiayon reisine makbuz mullabiHnde vermeleri fl&n olunur. fftf) 

" " • • 570 • lstanbııl Telefon Müdürlü den : 
565 • idare ihtiyacı için 18870 kilo hurda kurşun kapalı zarf usuliyle 
560 • mübayaa edilecektir. 

" . .. 
" " " » ........................ prtlle •taı.aktachr. 

.... .. tehHk.__. ,.karda JuW fabrikalara shdere
celderl ••••Heri ... -Wffncle ihti_Jaçlan Dilbetbule iplik lipa
rlll wweMlffelcleri ft 24 mmaradaa lace ft malatelif mabat
... praJüileeek ,... lpliii .. tehllklerinia de ilatiyaç
lumı ,U.. arm tartlarla yalms etli falwHca .. a liparif ........... 

1) - Muhammen bedel (5327. 80) lira muvakkat teminat (899 • 
55) Ura olup eksiltmesi 8-2-989 çarşamba gUnf1 saat 15 te mtldtlr
lflk binasında satınalma komisyonunda :yapılacdtır. 

2) - istekliler muvakkat teminat makbuz veya banka mektu· 
biyle kanuni vesaiki muhtevi kapalı zarfları o gün saat 14 e kadar ko
misyona vereceklerdir. 

8) - Şartnameai Jaer.,ata levazım -&mil'UifmiHe-sOrOlebflfr • 
(llt}J 

TORK HAVA KIHIUMU 
Büyük Piyangosu 
4 Uncu Kesidaı 11-ıubat-939 dadır. 

BHk lkraıiyı: 50.000 Llr8tr. 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 
10.000 liralık ·ıaaım,..ner 
( 20.000 ve l 00 ) a~. 

iki adet mükafat vardır .... 
Bu tertipten bir bilet alarak ipirik eftneyi 
ihmal etmeyiniz. Siz de piyan~nun mea'ud 

bahtiyarları arasına girm11 olunuauz ... 

Eı-li uumcla - cüel ye flk 
Mobilyalar •taa 

(Etki RAYDEN) Yeai 

BAK.ER Majazalan 

n YATAK ODA.il ... r'mn=, 
... 1 ;rt.ri ... ;..-. • 
........ n _.. ffatlUla W..-

SallhJtptn 1DalriaJni K. AJraekiU 
Şüe• Huan Htlseyin Gatöy ta· 
rafuıdan kan8I fatanbuhua Anadolu 

biaan yeni mahallNt-den Nttanta· 
fUlda Tevtlk ~ 12 NoJu e
Wıde ve Polat t&bnkn*M'a ÇÜlen 
Ca•na.D Ah... Cevdet erinde 
Mdnnan ll'eliha ~ açtliı bo-

11D•a daVUJDlll ~ 
meabnl IJnhmmaa !wlıNlt arwn 

lltanlMI Blrlaci Ti.nt Mala- ,_- buJ11nı ........ dııaftıllJ ... 
........ Dinen teN.... brar ........ 

llabkemece atılmama .karar lillla ft pQtnwlwlllr llÜe1llJf8 dua 
verilmif olan 5/8 milimetrelik açdm1t ol~dan m•lhtJrementn 
muhtelif eb'atta 978 adet tıelll ca- bırakı1dılı 20/1/939 cuma ,._ ... 
mın ıaçık arttırmaaı 8-2--1919 •t 9 da SaUhJi A8liye hu1 uk mah· 
çarşamba gilnfl saat 14 de Tahta kemfJBlne gelmedilf veya vekil g&Jı. 
kalede Tomruk eakatmda 21 No. dermedJt1 takdirde pJÜUlda mu
lı Ai>er Si7on ve biraderi firketi laakemeye devam edflMellııııe dair 
deposunda yapıJacakhr. Almak Olan davet119 Uina teblfl ohunlt-. ·= !% 1 = iatiyenlenn mezkOr rtın v• aaatte S.hiWı A. C«mmWlliır Saraıı .... 
mabı&llinde hazır halunm•Jarı lfl .. ._..,. .......... 
wıJl&D.olu•. (Ull• 


