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ZiRAAT KONGRESi Belediyede Aziller 
Halkın Kongreye Gösterdikleri 
Alika Çok Hayırlı Bir İşarettir 

Mi.ttehit Ve Yalnız Çalışmak Emellerile Meşbu 
Bulunan B. M. Meclisi·ncle Vatan Meselelerine Dair 

Daha Serbest ve Samimi Hasbihal Edilebilir 
Yazan : HÜSEYiN CAHiD YALÇIN 

Makina Şubesi Müdürü Nüsret ve 
Konservatuar Müteahidi Ahmet 

Kökere İşte'n El Çektirildi 

Atıl\.aı·ada topl~uan ·ve mesai- ••U1a1MlllRRU1lml•ı•ıı•ı•ı111111m11•ıaBCW~lll:: 
~ini bitıı·erek dağılan ziraatr kong- l~ 
ı·esi memlekette pek büyük bir ali- ·~ 
ka uyandudı ve hiç ümit edilmi
yecek bazı hakikatlerin mi.işahe
desiııe imkan vordi. 

Bii~ ltk kütle~i çüt~i olan, Türk 
unsurunun a ıl kıymetli hazinesi
ni teşkil <>den köylülerin aı'Zet-
ilderi mevzu 11eı>inıizi derinden a~ 

iM.ki.dar etmel<, pek tabii görü· 
lur. Fakat benim burada büyük 
bir memııuııi~ etle müşahede etti
ğim alaka ziııaat işler.iyle hiç me.c;ı
gul olmıyan bazı kimrelerin, hat
ta kaduıların bile Ankara ziraat 
kongrcili tnüzakerele!'in: ratlyo l>a

. tstanbul Beled.iye.E.inde eski vah 
ve belediye reiısi Muhittin 'Oetündağ 
amamnda ya{>ılan birçok yolsu:ıı:

luklar hakkında belediyenin muhte
lif şubelerinde müfettişler tarafın
dan esaslı tetkikler yapılmaktadır. 

Yapılan bu tetkikler neticesi•ı· 

de belediye makine sınıfı şubesi mi:
dUrü Nusrata işten el ~ektirilmifo!

tir. 
1şten el çektirmeye müfettişle-1 

rin verdiği raporlar ::;ebep olmu~-ı' 
tur. Raporlarda lıilha:-ısa Nu::;ratin 
ihınali ve vazifesini suiistimali tebc
rUz ettirilmiştir. Bundan başka mH
fettişlerin verdiği raporlarda, Nus
rat taraf ındau bir çok evrakın or
tadan kaldırıldığı, itfaiye Yesaitiniıı 
mübayaası sırasında tanzim olu
nan şartnamelerde bazı yolsuzluk
lar, çöp kamyonları için encümene 
tevdi olunan raporlarda da yolsuz
luklar görülmüstür. 

Belediyede Bir 
Çok Suiistimal 

Hadiseleri 
Meydana Çıktı 

Belediye konserva.tuYar müteah
hidi Ahmet Kükerin d•' '':.uıifosine 
niha~ct verilmiı.;tiı. Ahmet Köker 
konservntuvaı ıw~~abmıı aldığı o
dunlardan 6 \ ekisini ke:ıdj C\'İne 1 
ta.ş1ttı~ı habeı ahnmıK \ l' yapılan 
tahki!.::.ıt bmuı tC')'İt _rttigin<.l.en ,. J 
zife~iıw nihayC't veıilmi0tir. 1 

Dde liyc gura,iınrla da yap:lan 
tahkikat dev!lm et:ıwktcdir. Tahki 
ka.La bal1lam!ı~ı sırada garaj mH· 
dfü i.i ;stifasmı w•ı nıistir. lslifa ka
bul (•clilıni~lir. Kı·~ndi~inc gene g~· 

ı·iıj ınemurlıu1ndM Hüseyin veka
let edecektir. Ya.pılan tahkikatla 
bir mes'uliyet terettüp ettiği tak
dirtle bu istifanın hicl>ir rolü olmı
yacaktır. 

OtobU8Çüleria müracaatı 
E.-ıki vali ve belediye reiai Mu 

hittin Ü:itündağ tarafından nıhsıt
tiyeleri ellerinden alınan 13 otobU
siin Belediye varidat kaleminde bu
lunan evrakının Belediye reis m 1-

avini Lütfi Aksoy tarafından t 
-kik edildiğini yazmıştık. 

Dtin t tJnkatın bitirildijin.i 
ber' alan bu olobiii'!çuler ._ •. -.. 3!) 

:-my müı acaat eder-ex ···--~ 

:;;ında takip etmclcrit.Pr. 
Bu kongrede t~tr•nbul muhitfae 

derin bh merak vel'ecek, ha\',ai 
bahisl<:ri tcrc;h eder zanno!unabi-

000000"'-'V~~~~~~"""~"""'~ 

lecek Rayanlarımı:ıı bile ı·adyot a ce 1ı ainde aralanan 1-ir uk-ere ilk mlidavat yapilırkea 
makinesinin başmn nuhlı.}'8C8k ne r p&D)'& p e y 
cazibe. ııc füı\Uı\ vardı? Bn suati • d y • K 1 Al 

Habeşistan flald ı 
• 

itaat Altına 
Fransız Başvekili 
Bugün Tunusda k~n~i· .~tendi~e ibrar .. edip hira~ ispanya a enı an ı ınamamıf 

duşünunce, hı<: t"reddut etmeden. ... Djibouti: 2 ( A. A.) _ "HaYl\<S 

samimiyet. diyorum. Çarpışmalar Başladı AjansıncHm": D l J.• v ·ıı d ~ la.. tl An1\arad2.1n zir:ıat kongresi 0 Qafer A. ıOrSI G Q e•a Ura 0 
İktisadi hayatın )>ara fıkdaml • zahiri bil" ııiima,rişten, uiı~k .bir 

clekordan il tırei detildi. Buraj a ~iizHndeıı .'lıetaa't k~~hetmi!' oldu • Karşılandı ve Bir Nutuk Sövledi 
halkı evveldeıı kararlaşmış ba- U:J!.kA. t ·ı • t::_•_JJ tl• Mı"d L' gn IJabeşı~taııda bır nebz.e ga1e- J' · 
Zl ,e leri ırnki erOO!lt bir mü- nu ume çı erın ,,,ıaae ı u QTQ• ·a 1 hliklim ~ürmektedir. BÜj ük. 

zakffe ~h qlQ miıt gibi lliahul R . E'! k • /ı •ı ı · 
etmiş göstet·mek için cağınu ımış- QStnQ ağm.en rTan l8t er lıe~ iYOT 
lardı. Kongı·ede şahı.;i veya si-

nte kezler müstesna olmak üzere 
memleket. itaat altına fthnam-. ... 
mıs hir haldedir. 

''asi hiç bit· propaganda f'meli 1 Sar,ıgog: 2 (A. A.) - Havamı bil' i~tiuat nokt.a~ı temin etmi~tir. l>jiboutiııin ikti:;adı hayatrna 
yoktu. Bura) .a memleket jçin hir ı A.ı·anl<lınm muhabiri bildiriyor: Lerida<lan Puigcerdaya giden 1. ) • b k h k . t 

.ırnr~ı )Jr oy ·ot are etı eres • 
-bayat da\·a~ı olan zfraat işlerini Kataloıı~ ~t cephegiııde yapıhm yolun üzerinde bulunan Cubels 

d süm eder gfü·i.inmektedir • .ııamimi ve hali ... bir sul'ett.:: konu~- taarruz :;:imale doğru tcH~sü et - Rehri önünde cereyan e en mu-
ınak, dertleri dinlemek, arzuln-j mekfrdir. C'eıııwniıı uzunluğu harebe taarruzun baı,laugıcından 'fran~it komiı;;yoncularına bü -
rı ve ihtiyaçları te;;bit etmek icia şimdi 110 kil ımPtrc:v·i bulmu~hır. beri yapılan en çetin muharebe tiin İt1ı1lyan mallarını Habeşistana 
toplanılmlfltı. FiPı.akika öyle ol-ı Rava ıyi gitmektedir. YAinız Sey- olmuştur. doğrn yola çıkarmaları emri ve -
du. Kongreye iştir.ak edenler du- re mıntakasında Seyrede Ebre ne- Frankistler burada be~ mü~- rilmistir. Buraclaki İtalyan gene
fündiiklerini, göı·düklerini. bildik-j hirl('l'İ t.aşmışhr. Fakat şimdiki tahkem siper hatlıııın gerisin -1 

terini açıkça, çekiımwılen, ha'li:-ı ı h.tı.ldc tnğy~ ıı endişeyi mucip o- den ateş eden düşmanı tardede· 
\ e samimi bi1 snrettı· ,.öyledilcr. laca k hfr ·5"' k~lde degildir. bilmek için elli dört kere hücum ı 

ı·a1 kon~olosu, Romaya gitmiştir. 
Djibouti halkı, sükunetini mu

h:ıfa.za etmektedir. 
Herkes meseleyi, nldıııııı rrcliği ka- Di.in ka:'- de ~ayan yegine ha- etmek mecburiyetinde kalmışlar • 
dar, bir tarafından yakaladı ve ka- dise Cubelles'in zaptıdır. Bu şe- dır. Siperler alındıktan sonr.a da ı 'it • A k 
1ıaatm1 bildirdi. hirin sulmtu yiihek Seyre mınta- muharebe kasabanın içind& de· ngı erenın n ara 

İşte Aıık:ıra ziraat kongreır.inin kasında. hiikômetçilerin mukave- vanı etmiş ve Milisler son kul'~un- BU •• k El • ı 
muvaffakıyet ~ırrı. Kongre, yeni met anıahtarı olan Arteu'ya ya-ı Ianna kadar evlerin pencerele • yu cıs 
bir hareket olduğu için, birden - pılacak taarruzcla Fraııkistlere l rinden ateş etmişlerdir. R T • Edildi 
<bire derin manaıııı, ehemmiyet ve RM5ı!W!1!:= ! ı w 

5 ızlil!lll! :ııilwww qç 1 n !ZF 'i'ii 1 ··-· .• il amaya ayın 

kıymeti, hakkiyle tıakdir edile- K D Etm• k ~ evam ıyece Londra: 2 (A. A.) - İn~lte-
J11ea\iL1ti. Fakat müzakerele"t .. 'Y:- ar ı·eı1ı'ıı Ankara büyük elçi'"ı' Sir 
le açık, har ve samimi bir tarzda ~ 
l'ereyan edince, en kUçllk vaziyet· • ... .... ,. .. u • Peı"!i Loren Ni9an ayında tekau .. 
teki bir vatandaıpn da tefekkür ve ftA G V ., V Q'.1!. J.a dünü ihtiyar edecek olan P.erthiıı 
1<t~illl hürriyetine hürmet gösteri· uuft ece 6 a,an .n..ar uftau% yerine fngiltereııin Roma büyük 

-~~:~:te~~;::.:r:!:!e e~~~ Kesildi. Hava /yilefmeğe Başladı elçiliğine tayin _edilmiştir. 
--.ve azamet kazandı ve kalp- Kud·u·sıe e·ır . lngı·ıı·z · ....., llİI' hürmet uyandırdı. 

ZhAt konı1·esi işini bitirip da- Polı's Amı'rı· OldUru''ldU ı ğıldıktan sonra, onun sosyal haya-

tımızda teşkil etmiş olduğu mesut Kudüs: 2 (A. A.) - İngiliz! 
merhaleyi hakiki bir sevinç ile zabıtası erkanından B. Sanders, 
kaydetmek ve bundan çıkan mana-

Konikatlaa ltir maaırara 

Ajaccio: 2 (A. A.) - Fecir 
vakti Fransız filosu başta Suffren 
.krovazöril olduğu halde Ajaccio 
limanına girmiştir. O esnada bir 
deniz tayyare filosu gemilere re
fakat etmiş ve şehrin üzerinde uç
muştur, 

Bunu müteakip Fooh ile Kol -

bert Vt 8()60 tonluk üç krova • 
zör bunlarıt r~fakat eden üç mull
rip demir atmıştır. Bahriye nuı• 
rı Campupi refakatinde eski Kor. 
sikah nazırlardan Piotri ve Landry 
ile Korsikalı bazı mebuslar oldugu 
halde rıhtıma çıkmıştır. Bütün 

(Sonu J üncu sayfada) lardan istifadeyi düşünmek vatani Kudüsün şimalindeki büyük yolda 1 

~vu~~~ile~~~ ~~~lilli~çi~a~nkk~e~~aaaa~aeaa5~55555555~555555S 

Garbi Avrupa milletlerinde hal- miş olduğu sırada atılan bir kur- H E R S A B A H 
kı temsil eden meclislere karşı bal- şunl•a öldürülmüştür. 
kın alakası gittikçe zayıflamış 

olduğu inkar kabul etmez bir va
kıadır. Parlamenter rejimin bugün 
arzettigi zayıflama hadisesinin al3-
metlerinden biri de budur. Efkirıu-1 
mumiye mebusan meclisleri~.de ce-ı 
reyan eden müzakere ve munaka
şalara kafi derecede ehemmiyet 1 
vermiyor. Ve a18ka göstermiyor. 
Halbuki Millt hakimiyet rejiminin 
asıl temeli budur; yani bütüq halk 
kütlesinin milli i~lere ehemmiyet 
vermesi ve bir efkinumumiye 

Biiaeyla Vahid YALÇIN 
(8-11 3 hü aqta.ı.)_ 

lstanbulun dtınkn karlı manzarası 

birdenbire dUşmesile kar yağmağa 
baolamıotır. 

Qiln sabah vezif elerine ve okul-

Yeni Tefrikamız 

•••••••••••••••••••••••••••••••• • • 

1 Kırık Plak 1 
: = • • ................................ 

Mevsimin en güzel his ve •fk 
romanını yakında "Yeni Sabah" 

ın a.ziz okuyuculan sütunları· 

mıada takip edeceklerdir. 

Mevsimin hayli ilerlemi3 olma-] 
sına rağmen şimdiye kadar oldukça 
iyi giden havalar evvelki ak§aDl(ian 
itibaren. şiddetlenmii ve suhwudiia (Soau 3 üncU aarfacla) ._ __________ .J 

HAY IR LI İŞLER 
U mum mütekaidiniaskeriye cemiyetinin yardıma rın•h• 

taç eaki aakerlerle onlann muhtaç yetimlerine ve du1ları
na kömür ve erzak daiılacaiı hakkındaki davetiyeaini, aziz oku· 
yucularımız, kıamı mahauaumu'l!da o1cuyacaklardır. "Yeni Si\• 
bah'' m en göze çarpacak bir yerine memnuniyetle, minnetle, •uk
ranla koyduğumuz bu tefkat ilanını, diğer hayır miieueaelerinin 
•yni yoldaki ilanları takip etme~i ne kadar temenniye f&yandır • 
Yokaul vatandatlara yoksulluklarının bütün hicranlarını, acıları .. 
nı, daha içten hissettiren fU kaı-akıfta Çocuk Esirgeme Kurumu
nun, boynu bükük yaVTuları sevindirecek ilanlarını, Kadmlan 
uirgeme birliğinin yiyecek dagıtma davetiyelerini de "Yeni Sa· 
bah" atitunlarında görmek isteriz .•• 

4. Cemalettin SARACoGU ı 



Sayfa.: 2 YENISABAH I 3 KA..l>iUNUS.iıN1 - 193:.l 

, 

ENVEJ{ PAŞANIN 
ÖLÜMÜNDEKİ ESRAR 

Ei =11 i 11 i lliEJ'.f J:ı;'ll[l;JI ( Hadise ve Adese ) 
v J • J n ı · b l d • Biraz da şundan, bundan 
.n..araaenızae Ok I .ro ıs e e ıye Bizim Yeni Sabahın yazı işleri 

Ş . _J ..J tl• fı t uyucu anınız Zabıtası ı·şı·ıe -'e müdürü Murat, yazı odas~ı. değiş-laae ı ır ına - 1 aj tirmiş, sobayı burnunun dibme gc-
Yeni Sabahın Tariht Tefrikası: 33 

Hükü m sürüyor Dııor ki ı Meşgul olacak ~=~ ~~~=~ d~~'t;,;zıpN~ 
f ürkçülükCereyarunın 

Kuvvetlenmesi 

Karadeuizde iki gltndenberi "Okumuş cıdam,, sokağı Bilyi.tk vilayet merkezinde Be- kml maden karşısında on be3 dakı-
devam etmekte olan Karayel fır- lediye zabıta işlerinin poli5 teşki- ka kadar paltomla durdum. Ve onun 

Fatihte tramvay duragvı ile doku d ··ı · 1ı k t tl .. le · · dfnled" Ve sonr" tınası dünden itibaren şiddetini latı tarafından gör üru mesı a - a ı soz nııı ım. ... 
Zar nletı·o genişliğinde dört yolu '" d d" }llğ"' d' lerden ın· d"m Sokngwa 11,k bü~bütün arttırdığından fırtına 1.ın a emniyet umum mü ür l t mer ıven ı · ~ · 

tekrar başlamıştır. Jt•ırtma ve biribirine bağlıyan Cl60) metro u- kanununda bir madde mevcuttur. tığını zaman ortalık birbirine gtrı· 
zunluğunda ve dvkuz metro genişli d 

Karayel fırtınası tedrici surette Bu karar şimdiye kadaı· yalnız yor u. 
ğinde bulunan "okumuş aclam,, so - Nunıosmaniye tarafına döndüm 

''Turan,, ideali Şair ve Ediplerin 
Uzak ve Mevhum Bir Yer Değildi 

aı~mıa olduğundan evvelki gün ııehrimizde iatbik edilmiıafü·. Bun-.·~ ';' kagwı bundan Ü" 3ene evvel acti taı:ıJa ,. y • odal d iki j; 
Karadeniz& açılan bazı küçük Y , . dan sonra diğer biiyük vilayetler- ve oradakı taş ar a saa 

biı' kaldırıma sahip olmuQtu. Fakat ı ld bı'ı• okadar da eınanet o··nün vapurların vaziyetinden endişe "' ele de. bu kararın tatbikatl peydt!r ta ım, • 
bakımsızlık yüzünden ve o zaman o- de trom•·an bekledı'm Bizim mecı edilmektedir. Dün Jim:rnımızdan pey ynpılacaktır. a • J • 'J-

ralara ev uapılmadı"'ı irin arsalar- Jıur Scren'""bey yoknrn•nu tırmana· kalkacak vapurların hepsi Büyük- J ~ r "" --~ 

- Hakıkaten.. dedi. Mustafa 
Kemal paşa \'nziyeU iyi idare edi
yor. Muvaffakiyet yü1,de ytiz ola
caktır. 

Bu sözleri dinliycn Ali Riza Bey 

1 
eğildi ve yavaşça: 

- Paşam.. dedi. Bendeniz de 
ayni fikirdeyim. .Allah hayırlı et
sin. 1nşaallah Tiirkiye Semasmdaki 
hürıiyet h~vası bizim mcmlek(:ti
mize de gelir de biz de tam bir hüv
riyete kavuşmuş oluı uz. 

Enver paşa bu sözlerden soma 
sustu. Gözlerini pencereden dışarı
ya çevirdi. Baktı, baktı. Sonra ani 
bir hareketle arkaya dönerek göz
lerim Ali Riza Beyin gözled içitıe 
dikti ve: 

- Ali Riza Bey .. dedi. Mustafa 
Kemal Paşa Türkiyeyi istiklale ka
vuşturacaktır. Biz de Türkistanı 

hün·iyete kavuşturmak istiyoruz. 
Belki de bu güzel yurd (Turan) biı' 

gün kendi hakimiyetine kavuşacak 
ve bu suretle panislamizm fikri ta· 
hakkuk edecektir. 

Enver paşa bu sözlcrilc (Pan 
Turanizm l i de tekrar canlanilirmış 
oluyordu. 

F::sasE!n o günlere kadar Enver 
paşa için en mukaddes ideal bu iki 
kelime idi. Hatta TUrkiyedc iktidar 
mevkiinde bulunurken yine ayni fi. 
kirde bulunuyordu. 

Nitekim Türkiycde milli hareke
ti canlandıran flrkanın başında ol
duğu için bu n.rtlk kendisine (lanmı 
gayri müfarik) gibi bir prenmp ol
muştu. 

Enver pa§a bundan sonra sustu 
ve: 

-1. Ne idi o eski günler.. dedi. 
Bu suretle Osmanlılık içinde yarn
tııan Tilrk milli benliğini. Tiirk bir
Jjğini kasdediyor, Makedonya.da 
1908 yılında yaptıkları hareketi an
latmak istiyordu. 

Filhakika 1908 deki meşrutiyet 
tnkılibmdan sonra Osmanlı devle
tinde Tlirk milll hareketi başlamış
tı. Genç TUrkltt yavq yavaş ikti
dar mevkilne geçerken çok müşkü. 
Jlta teaadtlf etmJşler hatti muvaf
fak olabilmek Çn Sırp, Bulgar çe.. 
tecilerile de anlqmıtlardı. 

Nihayet 1912 de Balkan harbin
de bUttln ()smanh yurdunda hakikf 
tekilde, canlı olarak Türk kelimesi
nin ihtiva ettiği bUyilk mina anln
§l}mıştı. O zaman TUrk ocağı ku
nılmuı ve TürkçWUk mefkfıresinin 
yerle§meai için çalışmalar bqlamış
tı. 

(Genç kalemler) ve (TUrk yur
du) ile diğer birçok cilınleler intişar 
etmiş Mehmet Emin, Ziya. Gökalp 
gibi ve diğer birçok §8.ir Tlirkçülük 
idealinin evveli doğması sonra yer
leşmesi ve nihayet YBBJyabilmesi 
için en güzel ve en heyecanlı keli. 
meleri bulmağa başlamışlardı. 

Filhakika şairler, hatipler gü
zel çall§!llalar1a memlekette en kısa 
zamanda Türkçülük fikrini canlan
dırmışlardı. Nihayet Türkçillük ce
reyanı ile istenilen ycnili)der, Tür:~ 
dili, Türk edebiyatı ile vücude ge
tirilmil] ve bu suretle kültürel var
lık meydana. çıkmışb. 

Bütün bu faaliyet Tilrkçtilüğü 
gilnden güne kuvvetlendiriyordu. 
Bir taraftan da; o zamana kadar 
ihmal edilmiş olan kadın hayatı 
canlanmağa başlaını§"b. Bilhassa 
kadın muharrlrlerden Halide Edip 
hanım Turan fikrinin en hararetli 
taraf trlanndan olduğu için yzıJa
rında ve sözlerlnde daima bu fikri 
teJkine çalışıyordu. 

Ziya Gökalp, ittihad ve Terak
ki Cemiyetinin merkezi umumi aza
smdansından idi. Kendisi §air, filo
sof ve '!'uran fikrinin en büyük milr
&idi idi. Bu sebebten 'l'ürk halkına 

bu fikri vermek için uğraşıyordu. 
Ona göre (Turan) öyle mevhum bfr 
memleket değildi. 

<lan akan topraklar volu kapatmı., ı·ak kapıdan içeriye gı·rdigım-· vakit derede demirlemişlerdir. Karade- .ı < 

~imdi burası adeta bir ar:;a haline dişlerim birbirine çarpıyordu. İşte nizde bulunan posta vapurları da 
Sinop; Amasra ve Zonguldak li- gelmiştir. o gün bugün yanıp tutuşuyorum, 

Yağan yağmurlarla husule gl'1en T O b"l bir yere ~ıkamıyorum. bir dost gö-
Asyada oturan, bütün Türk kö

kiinden gelmiş Türkleri Ti.irk bayra
ğı altında toplamak istiyor vebüyi.ik 
bir imparatorluk teşkil etmek isti
yordu. 

nıanlaruıa sığınmışlardır. 1 ramvay - tomo 1 
üç di5rt ı;n birikinti i topl:ına top a riip dedi kodu yapamıyorum. 

Kar.adenizdeki liman Ye can na şimdi büyük Lir gol halini al<lı. Beyazıt meydanında müsademe l~in fenaı::.ı, adatı asriye icabı. 
kurtaran istasyonlarından gelen Buna mukabil bm·adaki e\· miktarı, ettiler yılbaşı tesidatı namına: bir baloy.:ı 
haberlere göre şimdiye kadar Ka- her bı'ri Ü" kattaıı asııgwı olmama k 285- ,.."'"'ır keyf gidip dansedeme·:ı: ..... be· :.- · Şoför Tans..~ın idaresinde i ı ~ ~ 
radenizde biç bir kaza olmadığı şartiyle, yirmi~ e çıktı. Bu mahalle- numaralı otomobil ile vatman Su- rekettir diye bir kaç dostun liraları-

Bu c a::;en Turan büyük Türk! 
ırkının ana vatanı idi.- Türkler 

anla~ılmaktadır. Yalnız evvelki (lekı' genç mektep talebeleri alu,ıam 2 tı nı tııtıklı""'nadım! Maamafih, bo;;ı 
leymanın idaresindeki · 64 num<u-a J""' ~ 

gece Karadeniz den limanımıza !arı evlerine gi1 mck irin binbir mü~ d dıır-adım. sana yılb .. aı lıediyehi 
maksat.sız bir şeki.lde yaşamağa. 

değil bir birlik ile varlık yapmağı 
düşünüyorlar ve Turan için Türk 
kültilrii Türk medeniyetini buralar
da yapmak icabettiğini düşi.inüyor
hrdı.- (1) 

· :. · tramvay Beyazıt meydanın a çar- .,. ~ 
gelmekte olan 3 tonluk Suat yel • ku··ıa·ta maı·tız k:.ıl·''oı·l,··r. · -

· .,, • pışarak her ikisi de hasaı•a ugramış-
ken lfai 'l'rnbye (inlerinde suların Bundan baı;;ka lnırada Plektrik JRnı 
şiddetinden batmak tehlikesi ge- baları lla bnlunmaclığmdan gecele tardır. 
çirmiştir. Fakat etraftan yetişen ri birtnkım kendini bilmezler yan Karagümrükle bir randevu 
motorler ve ~irketin 66 nunıaı-.:dı lurındaki nygun<;tız kadınlarla bin evi basıldı 
vapuru tarafından kurtarılmıştır. bir rezalet yaın~·orlnr. Dün Karagiimriikte bir rande\·u 

Soıı ay zarfrnda muhtelif fa::;ı - Eğer bıı kısa ve Fatihin göbeğin evi meydana <;ıkarılmı~tır. 1 
Ali Rıza beyin Kuktaş'dan ay· 

1 
lalarla devam etlen fırtına yüzün- de ve dört yolu biribirine bağlıyan Karagümrükte Saray ağası caıl- • 

rılmış olduğu günlerden sonra idi. den Zonguldak ve Ereğli limanın- bu ufak yola bir lamba konulacak desinde Servet, namı diğer Fatma 1 
1 dan yapılmaktn olaıı kömür nak- ve bu "Ol yapılacak olursa hem bn . . d b" k d t ak•~ 

1 Enver paşa brnhim beyle tamamen " ısmın c 11 a ının 0 urm ·uı. 0 -
anlasmak üzere bulunuyordu. liyatı işleri aksamış ve hn yüzden sokakta oturanlar çok çirkin bir v 

Kendisinden ilk günlerde biraz birçok vapurlar kömür ihtiyaçları. ziyetteıı kurtulmuş olurlar, hem d duğu 45 numaralı evini bir gizli 
m buradaki $toklardan temin et- yağmurlu havahırda buı·adan akan l'anclevu evi haline koyduğu haber kaba muamele yapan 1brahim bey · 

artık Enver paşaya hürmet ediyor mek mecburiyetinde kalmışlardır. çamurlar diğer yolhll'I geçilmez biı alınarak dlin evde imi biı· cürmii 
Alakadarlar, 'fırtınalal' bu şekilde s,ekle sokmaz bu clile"'imizi alakadar me"hut yaılılmıştJr. ve kendisine iltifatt.ı kusur etmi· ~ ~f 
devam ettiği takdirde vapurların laı-ın naz.'\rı dikkatlerini' sunma:-1ını yordu. 
kömiir temini için ~ıkınh çekecek- "Yeni Sabah., lan l'İcn erJiyoruz. 

Enver paşa. soıı günlerdeki va- ı · · ı kt a· ı -
:t:;.k~:.;::~.~ı:'::~~~:,:;~ erıııı >ÖY eme e n· er. Asker Yetim yq Dulla-1 
olduğu haberde biraz daha sabır et- Ufak para buhranı y d Ed · ı · 
mclerıni bildiriyor ve: Bu ayın birinden itibaren teda· n na ar 1 rn 1 ıyor 

- Esnsen.. Diyordu. öııümüx vülden kaldırılan bronz beş kuruş- ı 
kış .. fazla ha.ıekete müsait olmadı- luk ,,.c yüz paralıklarla 'flikf1l para· 
ğı içfo ilkbaharı beklemek mecbn- ların piyasaya kabul edilmemesi l 
ıiyctindPyiz. Kıı.:ın bntün açık gibi yüzünden dün posta ve telgraf ki· 
görünen kapıları kapayayım ki.. !)tılerinde ufak para buhrmıı başgös

Umum mütekaidini a&keriye 
cemiyeti l>aı;kanhğından: 

Cemiyetimizde mukayyet aske
ri mütekait ve cvtmnı t•ramildenı 
nıuhtaç olanlara kömür ve erzak yazm hnrcketc gcçtığimiz zaman termiştir. 
tev;ı;ii mukarrerrlir. r 

mahcub olmıyalım. Enver pa.cıanm Mektup atmak istiyen ve telgraf ı 
bu fikri doğru idi. Nitekim Kulıkttl!'l çeken il] $;ahirleri bu yüzd~n güç
ın onbeş günlük hayatı ara.c;mdaki lüklerle karşılaşmışlardır. Piyasada
fark başka memleketlerde müthis ki perakende alış verişlnde de bıı ı 

Muhtaç arkadaş ve ıdlelerin ! 
ikincikiınıınun aıtmcı gününrlt•n 11 
on altıncı gününe kadar sabahın 
dokuzundan on ü~ünc kadar erzak 
knplariyle umum.i 01erkezimiJ~el 
mürncaatları rica olunur. 

dinecek kadar fazla idi. sıkıntı görülmüştür. Maamafih bu 
Enver paşanın Kuktaş'a geldiği ·paralar tiitüncüler, tramvaylar vt: 

günler sonbaharın gUnlerine tesa-1 bazı cs~af tarafından kabul edil-
düf ediyordu. Halbuki onbeş gündür 1 mektcdır. _ 

....... -

şiddetli yağmurlar yağmış. arkasın ·:;:::=:=:==========~ 
dan kar yagmış, hazan ~id<letıi acı t R A D ·y O 

Valinin b~tkikleri 

soğuk her tarafı kasıp kavurmuş
tu. Bu soğuklarda dışarıya çıkmak 
değil oda i~nde ateş dolu mangalın 
karışt.ımıaktan başka insanın aklı· 

na hi~bir şey gelmek istemiyordu. 

Arada sırada yUzUnU gösteren 
Güneşin bile kuvveti kalmamış gi
biydi. Bu günlerde İbrahim beyfa 
de bazı yerlerden mektub beklediği 
söyleniyordu. 

Güneşin donuk ziyasmm akset
tiği soğuk bir gündü. Dışarıda acı 
aoğuk bir rilzgir esiyor. Ku~'u, 
sokaklannda dolaşanlar büyük kürk 

ferine biraz daha büzülerek saklanı
yorlardL öğleye doğru idi. 

Kuktaş sokaklarında birdenbire 
yabancı bir suvari belirdi. Dört na
Ja giderek çamurları etrafa sıçratan 
bu euvari İbrahim beyin kararga
hına doğru ilerliyordu. 

Bu yabancı su\'arinin bu suretle 
ge~işi Enver paşanın adamının na· 
zan dikkatini celbetmiş ve hemen 
p~c;aya haber vermişti. 

- Paşa hazreperi .. Bu gelen su
var! uzaklarm adamıdır. Bunlarda 
bir haber var. Filhakika yabancı 
suveari lbrahim beyin karargah t-

nın önünde atından atladı. Atını 
kapı önündeki çite bağladı. Sonra 
kapuda bekliyen nöbetçiye ilerledi. 
Ona bir şeyler söyledi ve içeriye 

girdi. Enver paşa bu adamın hare
kentlerini adım adım takibediyordu. 
O güne kadar her gün her saat İb
rahim beyin karargahına böyle ya
bancı adamlar gelip giderlerdi. Fa
kat hiçbirisi (bu adam) kadar En· 
ver paşaya alfikadar etmemişti. 

(Devamı var) 

(1) Bu sahrlan okurken bura
daki fikirlerin eserin mUeDlfi olan 
Alman muharrire aJt olduğunu bir 
kere daha hatırlatmak ist.erim.
Tercüme eden: Zeki Cemal 

Salı -3 I 1 / 1939 

Saat 12,30 Müzik (solo - Pl} ıa 

Vali ve Belediye reisi doktor 
Lutfi Kırdnr dün ı-ıabah Haseki 
ha~tahanesini ziyaret etmiştir. Öğ
leden sonra Belediyeye gelerek 
su meselesi etrafında alakarl:arla 

saat. aJ'ans habar!eri, meteor - An- g 0··ru,..m·· tii .,. uş r. 
knrn rn.ıo 14 M'il:dk (Riyaseti Cnın- ,...,..,.,,...,.,,....,,...,...,,.,,...,...,.VV'VVVV'VV'VV-.,,V"""'"'""' 
bur başkan band·>su ı:oef: İhsan Kün
çer) 1 - Askeri marş No. 1 (F. Şu 
bert) 2 - Güzel Knrmcnsita - vals 

~.8EL&DİYEDE •. ::ı,(k , . '.> 

(R. Volıitet) 3 - Marinarella - uver Sular nede Ti akmıyor ? 
tür (J. Fücik) 4 - Boheme dair -
Fantazi (Puccini) 5 _ Kukuama _ Birkaç gündenberi kesilmiş o -
Estapo enterme.7..o (P. Linke) 18,30 Jan İstanbul Terko~ sularının ya.p
Türk müziği (inr:e saz _ segah ve ' tığımız tahkikat neticesinde Ter-

kos süzgeçlerinin çamurdan tıbiizam faslı) 19.15 sat, ajans. mete-
kanrnıı;; olması yüzünden vukua. oroJoji ve ziraat borsası haberleri. • 

1 

geldiği anlaşılmıştır. 
19,30 Türk mözigi (Saz eserleri) 

Panavırların yo' lan'l'ası 1 - Şehnaz peşr~vi (Ali ağa) 2 -
Suzi dilara saz semaisi (tanburi Vilayet ve kasabaların muhte • 
Cemil) S - Tanbur taksimi (Mesut lif yerlerinde açılan panayırların 
Cemil) 4 _ Kürdili peşrevi (tanbu ve yılbaşlarında yoklanması mutat 
ri Cemil) 5 - Hüzam saz semaisi olan pazar yerleri cedvellerinin 
(Şerif Muhiddin) 6 _ Pembe kız _ süratle tanzim olunarak gönderiı
dın (Haydar bey) Çalanlar: Veci- mesi vilayetlere bildirilmiştir. 
he, Mesut Cemil. Rüşen Kam Cev- E o omi komisvonu 
det Kozan. 20 Konuşma (Hukuk il- Ekonomi komisyonu dün de top. 
mi yayma kurumu) 20,15 Müzik !anarak hayat ucuzluğu hakkın
(Radyo orkestrası şef Prnetorius) da alınacak kararları mfizakere 
21.15 Saat, esham, tahvilat, kambi- etmiştir. 
yo - nukut borsası (fiyat~ 21,25 ~-
Türk müziği (Şa,.kı ve takşım) 1 - rr•-T-A-•K_V_İ_M ___ , 
Şarkılar (Müzeyyen Senar) 2 -
(Kemal Niyazi Seyhun) kemençe 
taksim: 3 - Şnrkılar (Mustafa Çağ 

!ar) 21.55 Konuşma (Türkiye posta 
sı) 22,10 'Müzik (küçük orkestra) 
1 - Tatlı rneltem!er vnls (Gung' 1) 
2 - Asker marşı (Şubeı·t) 3 - Meh 
tap isimli sonatın a<lacyosu (Beet-

hoven) 4 - Şen parça (Levin) 5 -
Kantabile (Sezaı· KUi) 6 - İkişer 
ikişer vals (Valttöyföl) 7 - Dülsine 

./VVVVVV'Nl\V'li"~ \AAN 

3 Kanunusa 1i 1939 SALI 

Hicri : 12 Z i 1 k ad e 1357 
Rumi : 21 tık Kan"" 1354 

Kasım : 57 

Doau •aati : 7,26 -için (Karlis) 8 - Barışma - polka 
(Drigo) 9 - Rus motifleri tizerine Ôtle : 12, 18 - ikindi ; 14,39 

16,52 - Yabı: 18,29 
İm•ak ·• 5 40 

potpuri (Leopold) 23,10 Müzik (caz Akşam: 
bant) 23,45 - 24 Son ajnns haberle-

1 ı·i ve yarınki program. , __ _.._ .. ••••••# ' 

Netircde evde bir kaç gt-nç kızla 
5 erkPk yakalanmıştır. 

SC'rvet, namı diğer Fatmannı 

daha. bn.~lca genç kızlan da evvelce 
fuhşa sürükleyip sür iik1emediğ·i tah
kik olunmaktadır. 

Evin kızını faraşla döven 
hizmetçi 1 

t"skiı<larda • \1srı·c1rlin hoca soka-1 
ğıııtlrı oturan Fikrinin nı:rnevi kızı 
13 ya.."'larmda Nesrin aınlarrn<la Çl· 

kı:ın kavga neticesinde :ıyni evde 

hizmetci HacE-J: taraJırıılan faraşla 

ba13111dan yaralaıımıstır. 

Sincmad:ı kavga eden çocuklar 

Boı:;tan Laşm<la oturan Osman 

ve Aristidi i:..;imler inde iki c;ocuk a.· 
rasmda di\n (Şaık) sinemasında 

yer almak meselesinden çıkan bir 
kavga. netice-sinde Aristidi; cep fe

n"rilc Oı:ım:ını ba.~dan yarnlamıı,
tır. 

Bir tramvay otomol:tile çarpti 
341 numaralı vatmanın idare8in· 

deki 108 numaralı tramvay Ba.hçe-

kapıda; Şi~lide Refik be.y apartma 
nmda. oturan Vahabın idaresindeki 
hususi otomobile ~rparak sağ ön 
çamurluğunu parçalanuştır. 

Buda 3yle f.. 
Vatman Nedimin idaresindeki 

61 numaralı tramvay Beyoğlundan 
sür'atle geçmekte iken doktor Ce

vat Nurinin idaresindeki husuai o

tomobile çarparak çamurluğunu 
parçalanmıtır. 

Bir tramvay kazası daha ... 
Vatman Mehmedin idaresindeki 

249 numaralı tramvay dün Orta
köyden geçmekte iken 17 ya.şlarındli. 

Sayiç isminde bir çocuğa çarparak 
başından yaralamıştır. 

Otomobil • Araba milsademesi 
Şoför Mustafanın idaresindeki 

1772 numaralı otomobil, Mısır çarşı

sı öniinde Ali isminde bir arabacıya 

çarparak ayağından yaralamıştır. 

Ali, Cerrahpaşn. hastahanesine 

kaldırılmış, şoför Mustafa yakalan
mıştır. 

Otomobil ç·uptı ! 
Şoför Hasanın idaresindeki 2645 

numaralı otomobil dün Beyoğlun
dan geçerken Ali isminde bir ~ocuğa. 
çarparak yaralamıştır. 

Vapura carpan mavna 
Liman idaresinin 578 numaralı 

mavnasında çalışan 1nebolulu Ah

met mavnasını Ankara \'apurunu. 
yanaştırmakta iken eli vapur ite 

mavna arasında kalarak ezilmiştir. 

mevzulu. kariknti.lrler hazırladım. 
Faknt, biraz seni güJdiirecek, müs
tefit kılacak mahiyette olmasa dı 
bizim ağır başlı, oklavn yutm~ ha
dise-adeseye giremiyecek bu c;eşit 
yazılar için Murat Sertoğlu himmet 
e.-ler, vaadi veçhile portreler atıtu. 

nunu açarsa orada tnkdim e<leee . 
ğim. 

Yatıp kaldığım günlerde günü• 
haberlerini okuyor, seviniyordum. 

Hiiseyin Cahit, Kilzım Karabe 
kir ..... mebus seçiliyor, Fazlı Ba§w 
kfılet mi.istc~an oldu .... 

Ne zevkli, ruhani, akidevi buluıt 
hır! 

Aziz. kariirrı! Hatırlaısın, bu İ§' 
ler olmadan çok evvel, ben bunlaı-ı 
sana (vicdani bir duygu) halinde 
terennüm etmiş, namus ve fazileu 
hürmetkar ismet 1nönünün böyle 
yapacağı hakkındaki hissimi il:ısas 

etmiştim. Kastamonu nutkunda 'Va· 
detti, ı;on günlerde de bunu yerine 
getirdi. Şimdi söyle. Zevkim yerin
de değil mi? O halde gel, sen de gül 
ve böylece yılba.Şı tes'idatı tamam 
olsun. 

Ben, bu iki mebusun yilksek llinı 
Ye kemalleri, fazilet ve meziyetleri 
hakkında medhiye yazacak deği
lim. Buna boyum yetişemiyeceği ka· 
dar esasen bana gerikmez. Çünkii: • 
Cahidi Yeni Sa~ın ağababası ola· 
rak bulduğum gibi Kazım KaraOO. 
kir de, hatıraları münasebetile ig 
güveyisi girdi. Fa.kat ne de olsa 
bunlar bcnlın duygularımı teremıü
me mani değil : 

Ben, Hüseyin Cahit kadar lieam 
iyi anlamı~, memlekete yazı boreanaı 
bol, bol ödemiş. faziletini f edakir~ 
hklarile tasdik ettirmiş, her hangi 
bir devirde eğilip triiktilmemie daha 
bir adam tanımıyorum. 

Saltanat devrinde edip bir mele· 
tep ef erulisi olan bu zat; Ketnıti· 
yette mektepçi ve gazeteci bldı. 
Kendisinin fırkacılık hayatı par~ 
değildir. 

Ben iyi biliıim: Gazeteeinde fır. 
kacıbk yapan bu babayiğit, İçeride: 
arsız ve haksız komitacılarla bil' 
Hint horosu gibi dövtıştU. 31 mart 
hidisesinde Lazkiyeli Arslanı dan 
ahirete bedel gönderdi, matbaası 
yağma edildi. ıtte bu tarihten 80Jlra 

Cahit bilsbütün a.teş kesildi, tutt.1· 
ğunu yere vuran bfr pehlivan oldu •• 
Nihayet tttiha~ı diye Maltaya ge.. 
tlirilldU. 

Dönüp geJince Şükrünü badeleda 
bil<*kJerini açık yazdı, 8Öy]edi. Ru
hunu tanıyamıyan Yahut zemin ve 
zamanın müsait bulunmadığına kail 
olanlar bunu suiniyetine ve bil' k&;. 

dı mahsusa makrun telakki ettiler 
kendisini yakaladılar. Matbuat lta~ 
nununun 17 inci maddesıne tevfikan 
7 / 5/ 925 de nefyi ebede nıabkfım ve 
menf ası olan Çoruma gönderdiler. 
Dönüp geldikten sonra da kalem.ile 
kazanıyor, geçinip gidiyordu. Ben
ce Cahit yine ~ idi,. hiç deği\mıe
mi.c; idi. Şol sart ıle kı o J"'embP va-
nakları birazICJk pörsüınoş; am~dn 
fıknri de biraz öne mey} vermiş ve 
fakat yine kibar ve uysaı .... 

Kazun Karabekire gelince: Bi
zim Yeni Sabahta. çıkan o uzun ter
cümei halini okuduktan, az çok da 
kendisilli bildikten sonra seçimdeld 
isabeti takdir etmemeğe inıkin kal
maz. Ben hazreti, kolağalığından, 
Rumeliden tstanbula gidip gelım; 
lerl taıihlerinde tanırım. Onun kar• 
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:ıı ~ : Ziraat Kongresi Akilin Mevlüdunda 
( B .. tarah 1 inci .. yfau) ................. -..ı ... 

Romanya Kralının 
cereyaniyle memleketin hayat Mı h "" • • 
ve kuvvetini ırögtermcsidir. Halkta e met Akıfın Çanakkale Şehit-

Yılbaşı Nutklı 
.... -enlleket işlerine Hikaytlık hükii· l . • • . 
met niıfu7. ve kud1·etini eue- erı Şıırıle, Onun Ruhuna Okunan 
r inde tutan kimseler üzerindeki 
milli kontroıu gevşetir \'6 kerfi Mevlrlt Arasında Mi1nasebetler 

' l muamelelere yol açabilir . B u yüz-• }'eni Oo:st uklar Tesis Etmeğe den g~zc batne k suiistinıalleri YAZAN : SÜREYYA SALTUK 

Ç l 
., .r;- k LJ k k oı'tadan kaldırmak için rejim de- E\-veli i E,ıiln İstiklal Mar~ı sa-

Q ışacagız. r a at n u u umu zu ği, tirmck çarelerine buş \•urulur. hibi ve Çanakkale fRh e<eri aaıri Meh 
ninin torunu ol a d& - kimbilir ne 
kadaı· ~aaıı n müternıı:ıne olm~ 
tu. Fakat Süle)'man Çelebi bu hl-\ 
di eye k ndi hayal ~'nnarda mm ıa~ d A l M E 

Na ı l ki A\•rupada bu yl.izden muh- ,. 

a Zl

• {l _J .r J ., • m"L Akifin ölüm.unun \'tldönümüne m e aaTaa aecegız ,, telif nkRiılilrneller \'bcudc gelmiş l't\ tgeliyordu. İki yıl evvelki bu 
----= c:a \'e dfinyanm huzur \'1: ükf.lnuııu hazin gün afahat şairine üç türlü 

Bilkreş: 2(A. A.) - Diln yıl-
duğunu beyan etmekte. Ynhudi \ tehlike~ e atan · i~·a ı buhranlar ibadet ve kutluk hazırladı. o gU

muhaccratı me ele.11iuin halledil - çıkmı., lır. nün 8nbııhı kuşl uı<: zam nı, Ünh· r-
a~ı münasebetiyle Kral saı·ayın

.clan bir nutuk öyliyen bas\·ekil 
Cristea, BalkJtn misakmın e a:-lı 
rolü Macati...'\tanla olan mllıın,.ebR
tm ıslahı ve Tuna nehrindeki -.e~ -
rhıefain rejimi hakkında Frıın ız 
\•e lngilizlerle yapılmı~ olan Hlti -
laflar Ozeı;ne ikrar etm~tir. 

Daihilt iya,.ctten bah eden bas. 
\•ekil, serbest mesleklerde çnlısan 
ekalliyetlere mensup kim:selcriıı 
'tilhas._~ Yahudilerin pek fazla ol-

me~i lü7.ummıa i~Rr t etmi. tir . 
Kral J\nrol, bu noktaya ce .ı 

, a11 vcı erek milli \'ühdet temini ve 1 
milli mUdafaırnn tnrsini tav iye_ 
:<inde hulunmu. ,·c . Ci) le demiştir ~ 

"l 93!1 ene inin bir u\h ı-ene~i 
ol. cağını iım·t edi\ oı·uz. 'Faknl ne 
kndnr kll\ \'elli ve kendimizi mii -
dafuaya n · kndnr fazla kadir olur
sak bu C'mniyetimiz o derece fazln 

oluı. 

---------~---------~---·-------------~~ 

Fransız Başvekili 
Bugün Tunusta 

- --=- I 

(Battaırafı 1 inci sayfada) 
~ehir bnyrnklaı lıı <lonanmıştı. Jle
yccanh bir halk kütlcHi re,,mi ze-

vatı alkışlamıştır. 
Saat ekizdc bn:;-,·ckil Daladi-

er bir motörlc Fochdan ayrılmı 
ve top atılmak urcti~ le eli'ımlan
nuştır. Biraz onra ba~vekil lrn
r.ay.a çıkını ve halk t.arnfmdnn 
hararetle kaı ':'ılnnmı~tır. Askeri 
kıt'alar ..,elam re mini ifa etmiş -

tir. 
Daladier refakatinde Amiral 

Darian, General Georgcs ve Wuil
lemin olduğu h.1lde C\ ,·elR lıüylik 
harpte ölen kırk bin Korsiknh i
çin dikilen l <'''kelin önOııe git -

ırniştir. 
Kıtaat taıafı ldnn ~apılan geçit 

lerle ~ nzılmı tır. 
Bin cncdcnbcri geri kaımı... o

lan Kor:;ikamn iki n ırdlln daha 
nz uiı· zaman zarfında bu nok-
amnı tamir eden Framınnın ) m·
dım \ c ve a.\ etini hiç bir zaman 
unutmırncnğız. Fr,rn unm SHR 
unutmıyncai{ız. 1 ~) uncu a. rın bi· 
-davetinde <>cdndımız denin bit-

Hal ktn hiı!\üın t ' • millet iş
lerine knrı;-ı nlil k,t ·ızlık her mcm- sitenin şuurlu 'c nurlu gcnçlıği A

ki."ın Bdirnekapı ındaki ıslak top -
Jckctin k<'ndisiıw mnh:;us . iyasi ragıua sert kcı) 1ardıın temel attı. 
!';arllan ile mu hl •lıf uı tlerlc iznh Öğle~·in İstanlıulun il) ıu hafız\ n 
edil ·hilir. niz ele l.ıôdc l.ıir nl.lka \'e aj ılı me\•luthnnhırı B, \ ezitt.e 
ll\ "elılen doğmu7 dn sonra bazı se bil'lc c.ırek onun ruhuna kur'an ıY-
bPpl<>r te-sirh h• z;;ıil olmu h'r ,. -· · folarıın; ı •\'l ıchl (•rıfiıı parcalm mı 

· · okudu İkindine) iıı, Üıııver,,ıte kon. zij elt( clcgiJiz. Bunu 'cn'deıı YC· 

tllj C' )'ara hn.ı 1. \ c in kı l.ı bımızın feran nlonu o mn için bu· dakika 
1 meli olan hnl \ hah. m'yctıni halk 
il(' hiıl\ümet • rıı md ı kU\ ,. tli sukOt etti. \ u !erce . anı~ e ojledi; 

ha}lnrdı. E\ t iste bugun, birinci 
Ye velut bil' el birliği aye inde k.mumm it mı :-;ı kiıiı ci gilnu, Meh-
fiile çıkarmak PIC\ kiindcyiz. Biz nıet Akıfi Mukbcrden ıtldı; mabrdc 
de halkın iltifat ctmed ıri ve ~hC'm koHlu; fobcdcle'l aldı; mektebP. go-
miyet 'erınccli{ri . ev bo "h n et • · · Hııdu. Hız Ak fin m •\'ludund.l bu-
k,n·galarıdır. Gccnıiş bazı te1;rube lunduk. Buıada onu ınlatacn rız. 
!er efkünumumi e iız; rinde hiç te 
iyi hir intiba lııraknı.ı'lıı ... tır. }", - '.ı ıt bııc , \l' k rnr: Be~.ızat 

camimin kur. tı nıçın bu kn hır 
hıt. jştc, zirH<ll J,ongr ·j mtinase gur.el donanmı . 'Siıl ıııaııiye kuı-
beti~ le gtı7.e çnrphğı uzcre, hnlk 11 u" nclen 'F ltıh kur il ü'' llt! ~(-
c•n ) ulıancı old ığu meselelcrf' Li- 1 elen ,;lum saıı i i o. ç .} rck n ırd n 
l . ~ırf mcml , et bakımından e
hemıni) etini ve muzakcrc ,ekli
ııin snmim'h et 'e huı riyctini go -
runce onu bu~ u k bir maak 'e dik
k,ıt il(' takip ediyor. 

Bu çok hn) ıı lı bır i. rettir. 

h ri z.ıten bl'kl \ mtu 1 t F. tih 

sım" ııı orij i ı.ıli ol ı genç. E. rd<> 
yuk,..ek mc'llkihclcriui dinlC'diğimiz 
bu gcııç hak il<' ten o ' ül\ el\ ll\'fıı 
ları i ga\ ctm •ide hir clC'rl'C" clnh.l 
hnk kız ınnoı. Akifin k, l mil-

mi.!. . • 1unıc t ,,ktr 
kur'an tela\ t' ip 

1 lrı Hı.: bir az,unet 'eı i~·or: "Bir nur 
d lgnaı zulmellcrı yararak ta larm, 
buhıfüı rın, topmkhmn ıçinden Hl -
hutı Himnlar y lrtilı~or. Bu simalnr 
daı uçu biri ~urk, biri garp diğeri 
ele Kfıbe mcrkt.'7.İtıd(• uç nncnk di
ki\ oı 1.ır 'e gok :ıe l er nrnsmdn ,.e 
ham uzcriııdc n•ı.uızzam ceııet ob~e
ğini lo ü' orlnr. •\ıniJH.'\ e bir audn 
ilin ık dd· nılJ'dc.ıcl ile bit· mu -
knclcl \, rdımcı ıtelh or: M• ,,t ııı 
llC' i - :\s\('; l .ınne,j M rYem~ 
genç bıı h ıri: ve P.mineye m'ıjd ·1'
yorlnr: • ::ı.na ,gelce k oğlun l m a 
~ aratal 1ı i dallcl gelınemi ; bu ul ı 
devi tten dola~·ı nekacl ı· lırik cdil
mh e lft~ ıksm, e\ t ı li .ma dn or 
1· r. Hu mOjd le~. kııU. mal~r ::ı.~·a -
sıııdn dogunı he.11?nmesi li::ı. am ık 
u ere. rnkat Akk tş . eklir<lc Ceh
r.ıil. mulMt' •k ıınııC'ııin inıdııdııııı ko 
~u' or; trhu ı l1 n·m nrnk kardan 
ak \ <' oiruk ., <'l'L' ti içiriyor ve ınu-
k'ıcl<I • an· hi ıhmet çekmedeı 
ınuk. rld og-lunu duı ·• 'n t?etir -
~or ... 

Gt'l 1 I 

r esmini müteakip Daladier bele
diye dair ine gitmi ve umumı 
beledi~ c meclisi r ıAi Roccıı - Seı·
r a tarafında 1 t özlerle kın , ı · 

tün t •ı ftkki~ atımı lıiga11c iken 
lı izi bütün Fr.ın:;ızca dcpatman
larnıııı nnil olduğu iktisadi re
faha ka\ uşturnn memleketin hu i
yiliğini \'C'! her zamıın hııtırlıyacn
ğız. Buracla mevcudiyetimizlC' 
mıuvntnnın :Koı ik:ının mukandc• -
ratına hiç bir zaman lfikayt knl
mı) ac ğınıı dair hize kat:i temi
natı \'ermi. olu) or unuz ... temle -
ketimizin çocuklnrın dtın olduğu 
gibi :ı. arın da Fran ava \'e mües c
geJeriııe lrnrıı ı gittikçe artnn bir 
sııdakııt, gittikçe bfl\•üyen bir bağ
lılıld.ı mukabele edeceklerdir. 

.. n tı r"f b ı 1 ıdı: . j 
Hakl al" çok y rattı AdP-mi; \ 

lanmıştır: 
B. Dalaclicı Tunu beyi ile Ke•ıcfüine kar ı H' t'<lİği CC\ :tp

ta D.ı!Rdier go terilen hüsnü ka
bulden dol,ı~ ı teşekln\ı· ettikten 
~oııra ezcfunle elemi. tir ki: 

Kıldı A demle müzeyyen ilemi. 

Hafız .. l nin n n ı ,.e nıırin 
sc:;ini di 11'~ oruz. Celfıleltıni Ru ı i
nin on u ·tmc ı aıoıırd ı inlettigi n -
vini hilk ı , oı-.l lan lmı ,.e 'ır
minri • ırda clınll mck ıw·ı·e bu h.ın
ç •r 'c.ı te\di C'll ı 

1:111 • 1 

Yrl l dillı 

hyfa: 3 

Belediyede 
Aziller 

g 

(Bat t.rafı 1 bacı .. ,.raa 1 
Bunlardan bir kısmının otobtls

lerine blr kaç sene evvel cesa ya
zıtmı3 ''e o zamandanberi otobt\B
leri seyri seferden a.lınmıltır. Bu 
otobüslerin 3lmdillk yalnız motör
lerl kalmış, k aroeer ve Mire aksa
mı te.mamen eekim.iştir. 

OtobUslerden bir kısmı da çok 
yakın zamanda ceıalandınlmı~ır. 

Hatta bunlardan bir kısmının 1938 
senesi muayenesi de yapıldıktan 

sonra cezalandınldıklanndan nıh
satiyeleri verildiği takdirde derhal 
sefere çıkabileceklerdır. 

üçüncü bir nevi otobUsçiiler de 
h alen seferde olan fakat bulunduk
ları hattı beğenmtyerek başka bh 
hattn nakilleıin i istiyen otobU c;U
lı>ı dir. 

Lfıt(I Ak60y bUtün otobilsçlileı i 
dini dikten ıronra otobUsçUlerin bır 

li tı sim rı lnııstu. Bugün , e yarın 
bu işle meşgul olacak olan LQtfi 
Aksoy k drolan eksik bulunan bu 
hatlara cezaları affedılen otobU ı -
rı ' recektı . Bu hu usta kat'i ka
rar JX' ~ mb gtinü \'erılecektLr 

Kar Devam 
Etmiyecek 

----0,---

A lmanya Deniz 
An/asmasını . , 
ihlal Etmemiş 

Jıususi bir miil.lkat. icra cclecek 
Te bu milliıkattn yalııız bir teı -
t üman ha7.tı" bulunacaktır. P.n. \'e
k il, Tunu a re men girdikten son
r a saat 19,30 dn Tunu Gracl o
t elinde bir nutuk öyliyccl'ktir. 

B. Dnladieı·, çar::amba günil 
t amami)lC cc ıulıi Tunu taki mü.
t ahkem mc\ kilerin zi~ .wetinc tah
ıis edecektir. l\Iumnile~ hin, per
• embe günü Sfax, Eldijom, Sou -
ıede kısa bir nnıddeL kaldıktan 
Mnra Bizcrte~ c ridecc.ık ve ora
dan Foch kro\ azörilnc binecek-

H ıngi <'\ ıılete mensup olur
ak olıılıın. biz lıc.ır şeyden C\' el 

JFransHm: Fil\irlerimlz arasında -
ki müna ebet ne olurAa ol un her 
eyden cvYe] Fı m1 a~ R bağlı' ız. 

A i 'ek,ır ve ciddi~ et ; ·inde, ay
ni lı ısu"i samimi:- <>l ile. a:\ ni iti
dal \ <•ı bt sti ·ıc Millet Mecli,,in
dc cC're\ n eckc k müzakerelerin 
de b(ıyhk lıir sempati \'e ümit ile 
k:ırc;ıl:macagınm biı· müjcle~idir. 
Tul'ld:- C' Riı~ iık ~1illct M('cii i e-s
k' Osmanlı mcl'lisi mebu:snm de
ğildir. Ül'ndn biz \'lrtıcı. vıkıcı 
'e oldiıl'ucu miı adelel r<'. Ttirk 
'atn111 a le:; hi11c tc' cih eclilmi e
meller<'. hain ihliraslarn ahit ol
<luk. ' alnımı g..:çirdigi reiakct \ e 
ateş ka ırgalıuı bu fena ye 
bozul, un url.ırı akıp lrn\urdu. 
ortnd·ı Turk m'Jlctınin fılrı c ,. -
her' e kabilb etinden miırekkep yck-
1>• re bir külçe ],,\leh. Tiugtın Türk 
'.ı · ııı \ ' P onu tcm,.,il C'rleıı JHinik 
i\1illel l\1ccli i lıö) le müttehit, mu
t · ııit 'P bil ha 'l maziden ibret 
almı. bir ruhi hiılct içinde yalııız 
ç:ılı mak 'e iler'lemek emelleri) le 
m"~bu bulunuyor. Uoyl<' lJir m<'c -
Ji.,te 'atan mec;elr•lc•·ine dair daha 
scr'1est \'e samim1 ha hihal edil ·Li Lo 1 h 2( A.l-Nikb:ııan si a 

t ir. 
- Vatanperverliğimizin haru

ı-etli nefesi adamızın ·cmasını kap
lıyan siyasi ihtifaller Pn barO 
lıyan siyasi ihtilnf'lar isini izale 
ıetmiştir. B ugün Korsikanın l'uhu 
ıanavatanııı mukadderatına tam 
bir itimatla hukumet şefinin önün
de eğilmektedir. Kor ika çocuk
laı·ı sadakatı müşterek tarihimi -
zin bütiin sa~ falarında kanlı h arf 

E!!!2 
deşi gözlUklU t hsan bu işlerde be
nim mesai arkadaŞıtndı. Şark hare
klbndaki salAbeUi hayat ve muvaf ~ 
f akiyatını da çok salAhiyettar ağı?.
lardan dinledim. 

lşte, bu öz memleket çocuğu, ah· 
lak ve fazilet mefhumlannı kavra· 
nuş, memleket hizmetinden bir da
kika aylak kalmamıştır. Hocam. fa· 
ziletli Halili ancak böyle bir adam 
tstihlaf edebilirdi. 

Yeni mebus Amiral l e diğerlerı 
birer fazileti müccsscnıe. 
Başvekalet mUsteşarlığına geti· 

rilen Fazlıyı da tanırım, karde.c;i 
Sabri hoca arkadaşımdı. 

KUçl\ktenbcrl tertemiz, muvaf· 
fakiyetıi, kalbi gilzel, yüzü gflleç. 

ElhUkmil mahnllühu .... 
İ§te, Allaha hamdederim: tyi, 

temiz adam buluyorlar. <Ne yapa· 
lım, kıhtı rlcııl 'ar) diyenlere 5u bu· 
luolarla blrer pınar atketmlş olu-

1orlar. 
Muhterem ismet tnöntıne bu ya-

latır t ondan böylesi beklenir. 
t. M. ACAR • 

Hepimiz li'ra n ızız. Ye F1·amnz kR- lir .. 

lacnğız. 
Dal ad. l'r, Frnn anın ye m üt- vvvv·vvVVV...,VvVv~~M,M.hx:~:CC 

tefik devletlerinin hhrrb eti için lı- Delile"m i~y?- ı 
len Kor.ı;ikalıkırın hntırn>ıını e- Sinrn: 2 (.A . A.) -t'ç mecnun, 
hımbyarak ı:ıöylc dcmi'='tir: ellerin le usturalar. nfıık baltalar 

o 11"

k Lır

ü. e çıkarıldı. ı:n 1i n ' 'icli, oy
ıl'ık \e gergin b"r mı ıki i h -

Jı~ Ol'cl ll : 

"Adaııızın mukadrleratı iize- ve clemil' çnhuklnr olduğu halde, 
rinc şefkatle cğı1ınemjzi i tediniz. dort ~ardi~ ırna hiicum C'ttiktcn 
Bu hu usta uize <'mniyet ccl <'bilir- sonrn Ohio devlet ha thmıe~inden 
ınız. Fı·an!la hükumetinin bize kaçnuığa lllll\' ttffnk olmu"l: rdır · · Amine H a tun M uhammed ane5i 

hu u i biı sofkatıc bnktığınclan e- Zabıta. l>unların tehlikeli cfuıiler 01 d ft d -a 1 d" d . 
Jd 

.. . ııe e e n og u o ur aneaı 

min oJabilir~iniz Çünkil Fran ı;ı. o ugmrn halka ıhbar etmiı:;tir. Bi.ı-
ta1 ihi ne kadar zengin olurs:ı ol • ) iık münnka!at yollanııda poJi .Mc~me~!~kifin Çıınakkal. şehi-
un izin tarihinizle de bir kııt 'kordon lan 'ticudn gctirilmistir. dıne ışlcdı~ ev Y"Pı,ı ha t:tnb a 

d aha zengfo)eşmiştir. B!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~!!!!!~~;.· -- ilahi ve kud i il ıide) i Suleyman 
DALADIENIN SÖZLERi ~ n gitmek bazı Fransız depart- Çelc.ıbi be~ asır C\'\ el Hazreti Mu-

Ajaccio: 2 (A. A.) _Halkın manlarını )ekcliğcriııclen ayıran lı. mmcdin do'Tuınmıa a~ni kudret 
coskun tezııhürlcri arasında pre- bazi dağlan a mRkt.an daha ko- ve belağntlc inşa edı:- or: bakmız: 
felik binasını tcrkeden B. Dala- lnydır. Fran a. ideal ve limit 
die r, belediye dairesine gitmiş ye birliğinin rne\·lududur. Framuı, 
ora da kendiAine bele d iye tara- bir takım tarihi tesadüfler ilca -
fından ikram edilen ~arabı içmiş- asından doğmuş değildL Belki ''a-

'ilcnı Muhammet geltn ~ · olclu. yak ·1 

ti 
tanın azametini lemin etm i.,· olan 

r. 
Beledi ve birinci reis muavini blltüıı e) fılctlcriniıı hür ve nıuh-

B. J<'abria ni, Napoleon milzesi tar birle::ımelcl'inin mev1uclud ur. 
ha line getirilen merasim . a lo _ Haktela çün yaratı Ademi; 
nu nda h osamedi temennisinde Pastfa : 2 (A. A.) - Dahıı 
bu lunmuştur. imdiden B. Daladier' e mua:r.zam 

Ba vekil, heyecanlı bir nu _ bir Mikbfil rnpmak hazırlıkların
:t.ukla mukabelede bulunmuş ve da bulunulmaktadır. Bitti.in ma

ezcllmle şöyle demi tir: ğazalar ögleden sonra kapılarını 
- Sizinle biraz akrabalığım kapamuılıırdır. Bn Yckilin mer • 

\'ar, çıinkıi çocuklarımın kanınd k eblııin geçecegi yollar 1.ııı" rak -
Kor:;ika kanı cevc.ılan edivnr. }i' - J raıısanın . cl.tmını imparatorlu _ tarla donunmıştıı·. Sababtanber· 
ğuua gülüımcgc giderken Akde - memleket dahilinde birco kköylil -
niz yollarıııcla, bu yollarııı Fran- lrr islikl ı al mcrıısiminde hazır bu
sız teşebbfüıilniln ve Fransız kah- Junmak uzeı·o sehre gelmektedir _ 
ramanlığının yolları haline gelme- ler. Şehirde hummalı bir faali
si anında, anavatanla şimali Af- yet htikum slirmektedir. 
rika ara ında tabii rabıta olan ut. 
ramamazhk edemezdim. Deniz 
bizleri bir ibirimizden ayırmakta 
olduğu zannında bulunmayınız. 
Tulon •e\'a Mar;.1il ·adan Ajacclo' 

B. D nladier, yarın Tuırn~a va

racaktır. Ba"vekil resmi kabul 

mernsiminden sonı-a Bizertedekl 

tahkimatı ziyaret edecektir. 

Çol: alcimetlcr bel 1 eli oel 11r.di11 1 
Drdi oördıım ol Habil '1 a s · 
Hfr cır.ap 1w1· kin qimr perva lC i 
tlç al<'m dcrhi dikildi 1·r yere 
Her biriırin 1 id tin niı d ı 1ıire 

Biı i nıcsrik bir-i .,1ağr .pte m m 
Riri dti:mmda dihldi K6bMıH 
lndilm· gökt n mclrldcı saf saf 
Kabe gibi ı.·tld 1 ı evin tat:af 
H r.m haı·a ilz1 e dMı nd · lıir d ek 
Adt ".<tt nd ı ,, d ı. ey ı t' ıf mel k 
Ym1lıp d 1vor ç kf 1 ıP· han 
Üç bile 1ı ,,.· ba1•u olif l ayan 
Çevre ?ıan nw gelip ot ı d 11 a 
'lıf ustafavı b 'rib 

0

rine muşt11ar 
Vrdilc> ogl 111 q 'b · 1ı • bir oıiıtl 
l'Mcıd11alt c'lı.a " lm ·1; değil .. 

Tabiat mı gil'7.~l: sıınnt mı gilzel 
ve :ı.-ahut tarih m: zengin sa11 nt mı· . , 
sualıne cevap v ı·mek istedigimiz 
zaman bu mi allcr derh~l bize cc a-

ret veriyor: İkincisi; ikinci i diro -

ruz: Sanat!. Bnbn ı çollerden dön -

memis bir dlirri . etimin doğuı;ıu a

ı·ihte - velev Kdbci milkerreme emi-

M lınv•t Akifi'l mub· rclr J tı. -
• Sülem1'ln Ç lebi11i11 m l d ı le\ 

l ı Daily E pr s ga 
• nı ı bahri rnutale

m et iz teUikki et -
lir. Hu gazl"tC', Alman 

n t rı ı rttırm kt olduy,u 
1 fif tonnJlı tahtelb hır f'I\) ınun 

İngilt rl'l i e.ndi e c d u uı ın i 
ı:ız mg"l<'ıı bir il ıh olm 1 "•ı mli
t:ılE'n ındnd r 

nu ga7..cte dı~ or 

h ınn neknrl r tn•m or u farklı\ .ele 
ki, biriı ·i 1 ,·hı nmh1e ; 1 bi n -
bit; ikimi l \h mu z , -n bir m -
znr. iste bizcrı MPhmet Akif için o
kun n Mevll'ıdu r:ıerif, q iı in ruhu
nu mfinevi bir ecr ilt' dcderk u 
SOi \ nmn Ç<>lebi ile ol n ılhum ''C 

tııhu~ u birli pi \'Ö Ond 11 el 011u 

diJc: t etm' Old 1 f \fi ]ll He if a-
111 ldtı u tat, He azıdın me\Cl' ke -
mer ,.e kuhbel ·ri ichıılP hize bo' le 
görClndu '<' bö) 1 okundu. Gelecek 
yazımızoR Mehmet Akifin böycl yü
ce ihllfnllerc nek dar Hlvik oldu-pu _ 
nu takclir et ir('('ek o1nn hahralsrı 
ınızdan; onun R t ' fikir h '.'i a _ 
tınd n b:ıh eder 7riz . 

Sl RElT A SAT,Tl K 

=====-= 
Tayyare İnşaa
tınd'!; Almany a 
En Onde Geliyor 

Vn in rton: 2 ( . ı\.) _ Ro r 
Ajan ı muhnbhi bild"rh or: 

Harbiye nez rctinf n ek n rl _ 
ri tarnfmd 11 hazırlanan ist is ik
lere göre, Aln an , ne İt:al da 
bulunan ta)yareleı·ln miktar Mil
nlh ırnlasmuı fmza edlJdi~I zam 11 

Fran&a ve İngilte~de b ıhman 

1 •ı 'h L m \ 

dem kt ı .,, 
.r \\ Chronıcl t · Al aze e ı -

mau .. nın t htelb hir filo unun 
h rp h tinde lng lt~ren n Akdenis-

d k mOnuknlitını daha filı olarak 
kontrol ('tmektcn başka bir seyc 
yn!nmavl\cnğım beyandan sonra 
ıwle d mcktC'~ ,. : 

r
k 

I•.k p ı ıer ont<:> r·n .ası içinde 
Alnı lll nın b'nden fazla tan ar& 
in e t'ğin" ldd"a etmektedirler. 

Amcrik da ayda vasati 360. 
İta!) ad 200, Fı ansa.da 1taly11d an 
daha az tan are in a edilmekte· 
dl-
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. TiYATRO TENKiDi ~· 

'' Kara Ahmet Nasıl Cihan Sampyonu Oldu ? 
Mister Çemberlayn'adairı ..... -::-:-:---:~-~---------------------.Jl 

Serlt'vhayı okuyunca (Tilki) niıı Tefrika No: 15 YAZAN: TEVFiK PARS · 

Asmode,, Nasll 
Oynandı? de siyasete kRnt;tığına ~ahip olma· 

ymız: 

Biz haddimizi bilenlerdeniz. Am-
ma, ne de olsa hazan her işe karı~

ma k mccburiyetı hasıl oluyor. 
Kara Ahmet Galip Gelmişti 

Es t ., . 

YAZAN: BAHA DÜRDER 
Artık onu seyrederken bil -

r.ın 3.11k ve ferağat ara.sınll · ı bocala.· Bir kaç yıldır büyük dil i.lim
.hıı·i aı'asından bir cledi.k0tiu, bir mtl
na.kaşadır aldı yUrildü. 

-· Yabancı ismi hasları nastl 
. yazılmalı? Nasıl söylenmeli? 

Kimi Velidir, kimi nebidir, de· 
dikleri gibi yabancı ismi basların ö~ 
c!llindeki gibi telaffuzuna ve yazıl· 
masına. taraftar oldular. O 1..aman 
bildiğimiz ne. kadar ismi ha!<lar vaı:
~a. aslındaki gibi söyleyi)> yazacak· 
tık. 

MC':ilela ı Viyana) ya aıtık CVI· 
yana.) demiye('ek, Viy:ınaWarın söy
lediği gibi: 

- Vieeen : : diyecektik. Berline 
(Bedin) demiyeeek: 

- Berliiin diye ur.atarak söyli
.yocektik. 

Parise de ( Paris ) demiyecek 
(Pari) diyeeektik. Londraya da 
tLondon) diyip işin ic;inden çıka
caktık. 

Diğer bir kısmı da yabancı is
mi basların 1'ürkçede söylediğimiz 
gibi olmasını istediler. Bu kulağı
nıza daha makul geliyordu. 

Fakat (o) mu fbu) mu? Daha 
bir kar ar verilmemiş olduğu için ni· 
hayef. Mister lÇemberlayn) hepimi
zi ı:;aşırttı. 

ingilizce bildıf,rini söyliyen bir 
arkailaş CŞambirlayin) diye yazdı. 
Diğer bir arkada§ l Çimberlayn) 
dedi. Anadolu ajansı bizim gazete
de çıkan şekilde ismini yazıyor. 

Bunların hangisi doğru derken 
bu sefer Ankara radyosundaki ka
dın spiker de (Çimberlöyn) demez 
mi? 

Filvaki İngilizlerin kauçuk ya
zıp lagtik okuduklarını biliriz ama .. 
Fakı:ıt şaka bertaraf. Bütün dUnya 
siyasetini elinde tutan bu zatın is- 1 

mini doğruca öğrenemedik. Bunun 
sebebi de gayet tabii olarak yaban
cı ismi haslar hakkında henüz bir 
karar verilmemiş olmasından ileri 
geliyor. Ne ise .. İnşallah yakın bir 
?.amanda bunlar hakkında bir kıı.

rar verilir de hepimiz yabancı ismi 
hasları kt"ndi keyfimize göre söyle
meyiz. . 

r1LKI 
•rw -.-[ ·r ı ,,, 

MI::' T :V 

Necmi Riza resim 
ve karikatür sergisi 

Muhtelif mizah mermualannda 
eserlerini zevkle seyrettiğimiz res
~am Necmi Riza Saray sineması 
salonlarında bir resim ve karikatiir 
sergisi ac;mıştır. 

Kıymetli sanatkar bir <;ok seyiı'
ciler tarafından ziyaret edilen ser
gisinde muhtelif tarzda yapmış ol
duğu eserlerini teşhir etmektedir. 

Bilhassa kompozitör Necip Ce
Jal'in portresinde çok muvaffak olan 
~ecmi Riza. l!lergisini daha yirmi 
gün açık tutacaktır. (Zahir Sıtkıl 
!a mi.iteaddit orijinal portrelerile 
)U sergiye iştirak etmiştir. 

lzmirin altında yeni 
eserler bulundu 

fımir, (Hususi) - Kültiiı·parkl 
~varında yapıla~ı sondajlar esnasın 
da yer altında bH"çok eserler bulun
mu~tur. Buııların arasmda kitabe • 
ıer, biistleı', haşh Vial', kolonlar bu _ 
lunmu~1 u ı·. 

Mersinin kurtuluş 
bayramı 

Mer~in (Hu:mqf) - 5' ikincik! _ 
Tiun gilnü Mersinin kurtuluş hayra 
mıdır. O gün yeni suyumuı:un tesel 
Jüm töreni yapılıtcaktır. 

? • 

Koca- Mestan- Pehlivan Omuzları masmı hiç görülmemiş, duyu)ma
m•ş bir şey oluak kabul ediyor va 

Boğa Gibi Çırpı~a Çırpına 
Yere Vuran Bir 

Sırtüstü Yatmıştı 

İstanbul Şehir tiyalrosunda .a3-

mu'deyi, bazı eebeplerd~n dolayı an
cak beşinci temsilde seyredebildim, 
ve ilk temsiline tesadüf eden cuınar
tesi günü aksamı, beşinci temsilin 
ak~amında otw'duğum koltuklarda 
yer alamadığım ve bu sefer de ikin
ci. defa seyretmek saadetine nail 
olı~ma.dığım için üziildüm. 

: eseri çok alaka ile dinliyorduk . 

--~;-.:----:-:~-:-:-~~~~~~~~~ 1 
Halk çıt r,ıkJrmadan onu din- Jer bile ne ;raııacak]arını şaşala -

liyor ı diğer pehlivanın kim nııştı. 
· olduğunu bilemiyor, derin bir alaka , Kanı. Ahmet, bir gavur ezer gi

bi )lasn·nnı. eıiyor, parahyor. al~ 
tıı.n alıyor., hav~y~ kaldırıyor, tam 
yere: .çarparken ,.Mestan ona l'!arılı

ile çazgirin ağzından çıkacak di
ğer iı-mi bekliyordu. 

İhtiyar çazgir, be.yıu sakallarına 
karışınış bıyıkları altından gülüyo>', 
Ahmedi işaret ederek: 

- Buna derler, Kara Ahmet 

.vor, meydanın kentlnnda ~mala
rrnın eteklerini dişleriyle ısıran ço

. cııklar, korkud:ın ağlıyordu, 

. pehlivan! K:mı. Ahmet, iri bileklerinin 
Diyordu. bütün kuvvetiyle MeAtanm bir kilise 
Halle, Kara Ahmet ismini duyar uireği kadar heybetli olan ensesine 

duymaz hep bir ağıZ4an vaveyla vm·uyor, ensesine inen bu dehRet-
-koparml§, çadırlarında oturan ağa- li l}oyuduruklard·-m, arasıra krla
lar yerlerinden fırlamış, binlerce sına inen yumruklardan Mestan 
insanın ağızları açık kalm,ıştı. kuduruyordu. 

Çünkü herkes, Kara Ahmedin Ağzından burnundan kan geli-

n.amım işitiyor, onun menkibeJeri- yor, fakat yine: 
ni güre~Jeı-iııi biri Lirinden dinli _ - Gık! 
yordu. Demiyor, Kara Ahmedin kolla-

Bu meçhul pehlivanın, Kara Ah- l'lna, paçala)·ına, kısmen hafif ba
met oluşuna bir türlü inanamıyor- caklarına Rarılıyor. onu biı- anda ye. 
lar, bir türfü inanmak istemiyorlar- ı re vurmak, mal,ık yavrusu gibi sa-
clı. l . vurmak için çalıı:ayor<lu. 

Zira Kara Ahmet, onların naza- Bir aralık Kara Ahmedin altın-
rında öyle büyütülmüş, öyle büyü- dan kurtulan Mestan meydanın ke
tülmüşti.i ki onu fevkalbe:er biı· rıat'llıa doğru yürümü:;;. burnun
şey talıayytll ediyorlar: ş 1 ~~n akan kan her tarafını bürümüş-

- İmkanı yok, bu Kara Ahmet u. 
olamaz! Mestan pehlivanın ağzı. burnu 

Diyorlarcl !ı meydanm bir kö!'esinde gu ile yıkan-
Vaktaki iki pehlivan tutuşmağa mıı;ı. kurulanmı:;ıtı. 

ejdeı·ha gibi biribirlerine saldırıp Biraz evvel pehlivanlarının tek 
. kapu;ımağa başladılaı·, 0 zaman Ah başına meydanda namlar atarak 
medin kim olduğu anlaşılıyor, atb- dolaı;ıtığını gururla seyreden köy 
ğı bomba gibi naraları, dağları a- ağalarının şimdi ağızlarını bıçak-
şıyordu. Jaı- açmıyor, fakat şurasını da itiraf 

1 
e.tmek lazımdır ki. Mestan pehli-

K 
* van bir an olgun Kara Ahmetten 

aı·a Ahmet, her el ense vurw::un ı 
d h 

· korkmuyor, meydandan kaçmıyor-
a asmmın burnunu yere sürtüyor, 

bacaklarından tutup tepesi üstü ya <lu. 
k 

Hakemin iı:;aret.i iiz<'rine iki peh-
pıyor, afa~ını yerlere dürt.iiyorou. 'I livan biribirine yaklaı:;tılı:ır. iki ca-

ı' estanın her yere dü~üşünde 
halk heyecanla bağırıyor, çadırlar _

1 
navar gibi tkrar kapıştılar. 

d 
Kara Ahmet, bu ~efer hasmını 

a oturan, gözleri yerlerinden uğra 
yan ağalar, hu kara yağız delikan- pestil gibi ezmek, artık altına alıp 
tının "Kara Ahmet., olduğuna ar - ı leşini sermek: 
tık inanıyordu. - Pes! 

Mcsran pehlivan ya va~ yavaş ken • Dedirtmek istiyordu. 
dini t-0parlıyor. iı:inden: Daha ilk el ensede koca Mestan 

- Mestan! Diyordu, karşındaki sendeledi, ikinci el ensede al ı ıı ·ı 
Kara Ahmet değil isterse Koca Yu- burnu elektrik ~arpmış gibi yere 

suf ol:-ıun, bunca yıldır taşıdığın bü değdi. 
yük şöhreti köyünün meydanların- Kara Ahmet, iri bir mandayı 
da yabancı ellere bp·akma ! Allaha iki pençede yere deviren bir kap
sıgın da güreş! lan gibi üzerine atıldı, Mestanın 

:Mestan pehlivanın içinden bun _ kafasını demir bilekli iri kollarının 
lar geçerken, Kara Ahmet mevda . arasına aldı. 
nın köşesinden seslendi: · Bütün köylüler, çadırlarna otu-

- Ohoydaaa ! ran, şitlelere kurulan ağalar, Mes-

Bu ses, Meı:ıtanın asabını biisbü _ tandan ümitlerini kesmiR, giires mey 

t k 
danında birdenbire acıklı bir hava 

i.in ırbaçıiamış, o ela bu nara.ya, 
bomba gibi bir nara ile cevap ver -
miş, ok gibi yerinden fırlanustı. 

1kisi de tam meydanın ort~suıda 
karşıla::tılar, kaf.ı. kol. paça kapış
tılar. 

AçlıktHn gözii dönmüş iki kapla -
nm birilıirini yemek, biribirini çiğ
nemek hır~ile bo9:uşmasını andıran 
bu kapı~mada kimin zararlı çıkacağı 
henüz belli olmuyor, her iki tarafı 
tutanların da he.liiz ilmitleri solmu
yordu. 

Çünkü bu boğu~ma her iki pehli
vanın biribirinden a~ağı kalmıyan 
yırtıcı ve kapıcı oyunlarile oluyor, 
henül'. kimin He ":.'aziyette bu boğuş 
madan ~ıyrılacaih beIJi olmuyordu. 

Halk kamilen ayakta, heyecandaıı 
yerlerindPn uğrayan gözlerini aça _ ı 
rak, hayretle bakarak güreşi takip 
e<liyor, birkaç dakika süren boğuş
ma,. sille, tokat, yumruk. küfür kar
ma kamı_ık gidi} ordu. 

Ne hakemler oyuna müdahale ede-

Senelerdenbel'i bu meyrlanlar
da rakipgiz dola~an, b:.ış pehlivan 
olarak ya~ıyan Mcgtan pehlivan bü
tün mukavemetine rağmen Kaı·a 

Ahmedin kolları a ra.::ınna eıiliyor, 

iki omuzu da yavaş yavaş yere geli
yordu. 

Büt iin seyircilt~r, 011rlan son 
bir mukavemet, son bir gayret bek 
liyorlardı. 

Davul zurna bütün şiddetiyle 

çalıyor, en soğuk kanları bile he
yecan alıyordu. 

Kara Ahmet, hasmnun il.zerin
de an müessir o,vununu tatbik edi
yor, bütun kuvvetini ku1la.nıyoı·, 

Mestan altında bunalıyordu. 
Ayaklarının topukları toprakla~ 1 

ra gömüliiyor, burnunun delikleri 
koşudan yeni ~kmış beygirlerin bu-

1 

run deliklel'i gibi açılıp kapanıyor, 
bir elini beline sarmış, bir elini 
gırtlağınR dayamı~ bütün kuvvetiy. 
le Mestanın omuzlarına abanıyar

du. 

.Diye bağırıyor, binleı·ce köylü! 
manalı manasız sözler haykırıyor, l 
Kara Ahmet de hasmını yerpe bı -
rakmış ayağa kalkıyordu. 

O arahk göz\.ine meydanın ke
narında duran, neticeye sabırsız

"Jıkla intizarda bulunan al beygir iliş

Saadet, diyorum ; Çünkü tiyatro 
tekniği zaif oln~atiına rağmen As
rnude'yi seyretmek, tiyatro severler 

· içiiı bir saadettir ve ·onun temsili de 
tiyatro hayatımızda orta ölçüde bir ti. 

Sanki yeni ~hihini tanımış gibi _hadise olmalıdır . 
Kara Ahmedin gözlerinin içine ba-1 Fa.kat bu Aaadete, bit· parça iç 
kıyor, kafasını sallıyor onu selam l>urkukJu)cu karışmıştı. Çünkü o ak
lıyor, küçük kulakların'ı iki yaprak şam seyirciler 160-175 arası idi. Bu 
gibi oynatıyordu. burkukluk eserin imtidadınca zihni. 

Kara Ahmet kalın etli dudakla- me saplandı ve heni kıvrandırdı. 
rmı gererek tuhaf tuhaf gi.Hi.lm:sedi, Haln·lıyorum: Galip. iş saamını 
içinden: oynuyordu ; 

- Ulan al bt~ygir de<li, bütün Sen perdede hem işiniıı hem de oğ~ 
gayretim Renin sırtına atlamak, bir lunun vecadan muztarib olarak ağ· 
solukta lstanbula varmak içindi, Junun vaziyetinden nıuztarih olarak 
bakalım görünii~ün gibi yürüyü~ün ağlama:n gerekiyordu. Fakat o aralık 
de güzel mi?. tramvaya yetişmek i<;iıı kalkan ve. 

Ahmet içinden hıınları )(eçirerek kucaklarındaki fıstık kabukJan-
meyrlanrn kenanna doğru yürürken nı müthiş bir gürültü ile yere dü~ü
halk biribirine giriyor, nğalaı·ın em- ı·en iki kişi~e bal<arak teessiirü iki 
ri üzerine birkaç u..:ak ko~nıuı:; al kat olmul?lıı . 
beygiri meydanın ortasına gı>tiri - Benim de o ak~am. e..:erdeki, başlı 
yordu. başına. biz karakter olan Hüseyin 

Parlak bir merasimle al lı<'ygir Kemalin rolüııii ' c Neyirenin ıztı.
Karn Ahmcde verilmiı;;, bu sırada r ab ile mücadelesini, seyı·ederken, 
köyün ağası V~Ji bey tat:ıfından boş localar aklima geldi, ıztırabı· 
gümiiş hiı· eğer ıle hecliye edilmiş- ı mm şekli değişti. 
ti. lf-. 

Kal'a Ahmeıli kıRbeti ayag-ında Bir eser tasavvur ediniz ki, mu-
beygire bindirdiler, ri avul zurna ça- harriri psikolojik roman sahasında 
]arak arkasındaıı bin lerce insaı1: kendine hususi bir mevki temin et-

- Yaşa Kar.ı Ahmet! miştir ve fikriyatını ruhundaki siv-
- Yaşa arslan! rilmiş noktaları bütün eserlerinde 
- Varol ya~ız pehlivaıı ! damga olarak kullanmıştır. Ve bu 
})iye bağırur:tk, nilralal' atarak yazan, bu muvaffakiyetini sade ro

köyün misafirh.ınesiııe getirdiler. man sahasında temin ettiğinden, 
Kara Ahmet, hemen yıkanmış ku- :A.smudeyi yazmağa kalktığı vakit 
rulanmış, üstünü ba~ını giyerek taaccüp uyandırmış fakat esennı 
hazırlanmıştı. sahyene koyduğu Yakit fransız bün-

Bütün köyliilPr kenrli;1iııi tehrik ye.sine göre muvaffakıyeti bir hadi-
ediyor. heı·kes nayretle: ı>ıe olmuştur. 

- Demek siz Kara Ahmetsiniz ! lşte böyle bir eserin, oldukça 
( Devamı var) güzel tercUme ile, güzel bir dekor 

Yusuf z·ya Ö.1işin 
istifa~n doğru değil 
Denizbank umum müdürü Yu

suf Ziya öni!')'in istifa ettiği hakkın
da bir şayia duyduğumuzu, geç va
kit duyduğumuz bu şayiayı da, gü
nün pazara tesadüf etmesi ve vak
tin ge<; olması dolayısile tahkilm 
imkan bulamadığımızı ve binaena
leyh şayianın kaydı ihtiyatla telak
ki edilmesi lazım geldiğini yazmış
tık. 

Dün memnuniyetle öğrendiğimi· 
ze göre Yusuf Ziya öniı(in istifası 
şayiası asılsızdır. 

Nitekim, yukarıda yazdığımız 

gibi, biz ele bu şayianın kaydı ihti
yatla telakki edilmesini ileri si.ir
müştük. 

Ucuz radyolar .atışa çıkanlıyor 
Nafıa Vekaletinin uzun mUddet

tenberi tetkiklerrle bulunduğu Halk 

ı·ulyosu tiplerinin liç kHnm üzeı-in
oe 1 esbit edildiğini bildirmiştik. Ha
ber aldığımıza göre bu radyolar ya. 
kın bir zamanda ucuz olarak satışa 
çıkarılacaktır. 

Bu cümleden olmak üzere Nafia 
Vekileti, alakadarlara radyo satıSt 
hakkında bir emir göndermiştir. 

Bu emre nazaran bundan sonra ev
lere radyo utı§l için tecrUbe mahi
yetinde ın&kine verilmesinin mene
dilmesi bildirilmektedir. Bunun için 
bundan sonra radyo sabştarının 

tecrübeleri doğrudan. doğruya. dük
kA.nluda yapı)acaktır. 

içinde, rollerini çok benimse~ 

kimseler tarafından oynandığını 

gördUk ve bunu ehemmiyetli bir 
vaka olarak kaydettik. Hele bu 
dört başı mamuriuğa ve güzelliğe, 

günün bütün saatlerindeki ıs1klar1 

gösteren elektrik tevziatının da ila
vesini gördükten sonra .. 

Bu eser, ne gırtlakları ~ırtarak 
konuşulan ve içinde göz yaşlariyle 
hmçkırıklarııı yarış ettiği bir eser
di, ne de çetin, karışık fikir ve tezle
rin itişe kakışa yer aldıkları bir ti
yatro... O mülayim bir psikolojiyi 
yerleştirmek. için muharririn usJuba 
itina ettiği ve yer yer kendi inanış-
alrını katıştırdı~ı bir eserdi. İçin
deki eşha~ her fırsatta Allahtan 
dahsediyor ve Fransuva Moryakın 
fikirlerini söyliyorlardı. 

Fakat buna rağmen, onun psi
koloji tahlilleri bunaltıcı değil<li ve 
esere baştan sona kadar. hafif ve 
serin şırıltıları ihtiva edtn bir akis 
hakimdi. 

'(.. 
Eserin muharriri Türk karileri 

için pek yt1banc1 dei'i1di: Onu ön
ce Peyami Safa dUn ve yarın ne§ri-

yatındaki Engerek düğUmü isimli ro. 
manile tanınmış, sonra bunu Hay. 
dar Ritatin çevirdiği Evlilik ve BUr
han Toprak'ın evveli a~aç datefri
kf!- edip sonra din ve sanat isimli e-
ıerinde neşrettiii Roman igirnli etH
dö takip etmişti. 

Mütercim Mürure Samiyj ise, 
reklamlariyle ve yine Şehir tiyatro
aunda. oynattığı Kız kardeşim ve 
ben ve diğer çevrilmiş eserlerlle her
kee tanır. 

Nastl oynandı: 

Anne rolünde Neyh'c, bize Muh
sinin adapte ettiği oir kitabın (ga-
liba renkli !ener) baı::mdaki ithafı 
hatırlattı. Şayet müte;cim bu tercü
meı.-ıiııi bastırıp Neyirenin sanat he
yatında bir merhale olan bu rol i
çi!1, öyle bir ithaf yazarsa hiçd~ 
yanlı6 bir şey yapnuı.m.ış olur. Ç'M· 

_ kü eserde çok mtitf•havvil g-Orünme
si icabeden o kadının psikoloji~i
ni tam muvaff akıyetie aksettirdi. 
Kızını ku:ıkanması ve .kadınlık his
lerine mağllıb olmaı:iı nekadar kuv
vetli ve tabii idi. Hele ocak başındd 
Hüseyin Kemali rlinlerken ıniinik· 
leri nekadar yerinde idi. Biz, Hüse
yin Kemalin sözlerini, onun yüzün
deki işmizaz ile çok daha candan 
dinledik ve manasına daha çok nü
fuz ettik. Piyano başın<la, Talat ile 
oynadığı pasaj gibi ... 

Şaziye: bu sahneye çıktığından
beri, her rolü kaVTamış ve sesinill 
ahcnği ile kendini her vakit beğen
dirmiş bu sanatkarımız, hm::usi bir 
karakterle karşımızda idi. 

Cahide: Cumhuriyetin onuncu 
yılı münasebetiyle, halk evleri tara
fından verilen tcım;illerdc rol alma
sı ve yetişmesi için Muhsin tarafm

daıı böyle bir mahfile gönderilen 
ve orada ilk büyük rolünü oyniyan 
(ondan evvel de söz biı Allah bir 
filminde oynamış, rejisörün nazarı 
dikkatini celbetmişti.) bu genç sa~ 
natkarıyıız, altı ı>ene gibi kısa bir 
zamanda umulmaz bir terakki ile 
yükselmiş ve o akşam, o eserin 17 
yaşındaki kızı ve muhakkak ki diıı 
düşüncesi itibariyle F. Moryak'm 
en beğeneceği bir rolü ibda etmişti. 
Hatta, oradaki rolü dolayısiyle. 
Fransuva Moryak, lBenlm kafamın 
ve inancımın kızı) diye övünebiliı. 
Görüyoruz ki Cahidc, sanat merdi
venlerini hiç siJi'çmeden aşmaktadu·. 
Erkekler de böyledir: Hüseyin Ke

mal, prensipal rol nlmağa başladı
ğından bu tarafa, oynadığı heye
canlı, bağırıp çağırmalı rolleri
nin yerine, böyle nğ·ır başlı, bilhaı>· 
sa hususi karakterli rollerde çok 
muvaffak oluyor. Onu ne Otello ve 

DavaJaciro gibi kıvranan bir kıs
kanç ne de taliine mütevekkil bir 
adam olarak gördük. Onun rolü, 
madde sevgisinden bambaşka bir 
sevgi gösteren, adeta f orme etmek 
istediği kadına karşı olan hisleri 
bakımından, bir idealist rolü idi. 
Ve l{emal bundan hic birşey akı;at
madı. 

Talat: Muhsinrlen adeta tevarih 
ettiği ahenk, seı:ı tonu ve ak~:m hu
susiyetlerinden sıyrılarak, kendine 
bir yol çizmeğe başlamıştır. Tiyat
ronun, onun. hayatında yegane bh 
gaye olduğunu bildiğimizden, sürç
meden ve inandığı kimselerin hiına· 
ye~inden bir an bile uzakla~madarı 
çalışmasına devam etmesi, mcmlf'· 
ket tiyatrosu bali:ımından elzemdir. 

Fazla ne ı!Öylemeli.. lfJlk, dekoı 
rol bakımından muvazi bir gidişi 
olan bu piyeste, kUı;ilk rnl sahiplc
ri bile güzeldi; ve bu eser imdiye 
kadar gördüğiimüz enerlerden bam
başka çe~ııili bir piycsti. Garip ve 
lmsust konu~malııra nüfuz edilince 
pekala beğeniliyordu; hnfif Jis;ın 
ak!4akhklarınıı bakmaısak. 

Baha Dürclf':r 

Genç Bir Kız 
Kuyuda boğu-
larak Öldü 

bilıyor, ne de bir kimsenin a.klma: 
~Yahu şunları ayıralım t 
Demek geliyordu. 

Bir aralık kafasını Kua AhmP-
din kollaı·ı araınndırn kurtaran Mes
tanın yüzü kan içinde olduğu görtilü. 
yoı·, fakat yine attığı naraları: 

Davulun miithiı;ı ıı;ümbürtüsil, zurnanın yırtıcı ~ıthkJarı kulakla-· f H 1 KlAsik ve modeı·n birçok ef!erlere ı 
rı paralarken, Kara Ahmet bu see- alkevleri ınevzu vermif olan (Ana-lcı.ı müş-
leri bastıran, Ml'afı ıUk"ta boaan --~:::--:-~~~--------! terek a,kı), yeni tahassüs ve bu-

Şehremininde Sarı :Mu a nrn
hallesi Fmdık zade. eokatmda o.tu
ı-an Hasan kuı 18 yaşında Adile; 
dün evinin bahçesinde gez8rken 

lcazaen kuyuya düşmüştür. 
Genç kızm feryadına k~anlar; 

onu kııyudarı çıkarmak için çok 
uğraşmışlar11a da muvaffak ola ·
nııun1şlar Ye ancak ZRv-aUınnı ölii
ıırünü çıkarabilmişlerclir 

- Ohoydaaa! 

Ları, top gibi güdüyordu. 
Kimsf'<le bu kanlı hoğu~mayı ta-· 

kip edecek hal kalmamış, hakem- , 

u e Beşi~Halkevinden : Beşiktaş 1 l J f l ı . 
e11 miithis. nariılıu"'ı atmı•, ı..,_..., '•es- Halk Uf ara ş enmış ve içine Moryakva-

.. ., .11....,.... m. evinde Lise talebeaine mahsus · 'k ı j · k lırn pehlivım da omuılan .... - -·"""n olm rı psı o o ı atılmış olduğundan bizi .,._. ........ ak üzere (Müşküllere ve sorula- b b k 
bir boga gibi .. ı...,.,ına tLl'P' ....... • -ı..ı:.. arn 8f:4 a atmoKtnli bir •~erle kar-

., ·,.. - ---- ra. cevap) mahiyetinde yeni bir Ri- ı t d 
tü yatmıştı. ~ı aş u· ı. 

Hakemleı··. JU-i7e luınu açı]mıgtu'. İsteklilerin F.şha~ın münasebetleri bize göre 
kayıt için her gün Halkevi idare me- · t b ·• 

- Oldu! old .. ·~ ~a.: yrı a ıı olduğ'u halde eser aevil-
""• llllll'ltıfuna mUra.caatları lbımdır. u 

' 

• A rlliy~ tabibi Bav !'!alih Ha:ıim 
cPsedi muayene etmit görnillm'e 
ıı;ine nıfü;aade \'ermi~ttr. 
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GENERAL KAZIM' 
KARABEKIR'IN HATIRATI 

Filistin Meselesi 
Bir Muharebe Meydanı Haline Gelen 

1!:.f!:!~~,!!!~~~=n=~~1!'!..f1~1.!~=~ Bu Toprakları İngiliz/~ Hem Arap-

R usJarıJi · Boğclzları İşgal _ıl~g~~~!;:.~~~- ~a~u"}_lere Vadetmişti 
K F 1 • • 1 büyükçe Bayahım, yan çorak bir ·---y ~ 

. Omisyo_ nu, nun aa ıyetı ı:,~;~:::rı~~ı~:·e:i~f)~~;e j~: --·· ,' ~--~ 
tındı ehemmıyetı yoktu. Bu dıyarı ... . ......... ~ .... ·"'"'' 

-----------~-"!-~-----· hr.mmiyetle"'tirm~nin 8811 oerefi Fer- · 

9 4 -1 C f 1 T •ı Ç , tlinand ·de Lessepı!'e ' C1-ittir. Onun iJ. Pr.oje 23 .Mart 1 1 ae ~aza~o . vasıtası e . ara }mm1 altında Stivey, kanalını Jcazan 
. · Ç 'r r. _J 'r d k E' _J l . Mısll"lı amele, "r'Hilıtin çöllerinden Takdim Edilmiı ·ve. ar."' 'QTQTlnaan 8 as i ui miştı hitkjm bulunulacak -arka yeni bir 

1icarel yolu açtı. 
gerilerınde istediği hareketleri yap
tırmaya muvaffak oldu.. (1) ... 

1913 de Edirneyi istirdadımız üzerine Ruslar Boğazın Anadolu 
yakasına asker ~ıkararak tstanbulu 
zaptetmek arzularına yine ingiltere
nin şiddetli mukavemeti mani ol
muştur. 

İngilizlerin te!<errür ~den bu mü
ınanaatları karş,lSlnda Rusyanın 

İstanbul ve Boğazlar hakkındaki 
hırslan sönmemiş bilakis daha zi. 

yade artmıştır. O kadar artmı~tı1· 
ki tstanbula ka"luşmak için kainatı 
ateşe vermeğe kadar müthiş cina
yetler irtikabını dahi kabul etmis
lcrdir. 

CiHAN HARB l ÇIKART ARAK 
fST ANBUL VF. BOCAZLARI 

iŞGAL PL\Nl 

Büyük Harpte Filistin birinci d8-
1·ecede ehemmiyf!f: kesbetti. Bura8ı 
dii~nıau elinde lıulunursa İngiltere 
ile Şark araıımdakl muva8alatı 

tehlikeye koyabilir; müteliflerin kon 
trolü altında hulunursa İstanbuJa 
clogı·u ıııüpürüp gitmek, Çanakkaleyi 
"-Orlamak ve Alman - Avustuı-ya or 
dularını Tuna vadif!inde önüne Jca. 
tıp :sürmek içi•ı Fransı.2 ve İngiliz 
or<lulamrn biı· uk'\ kapı vazifesini 
görebilirdi. 

1913 ikinciteşrincie Çarın Har;
ciye nazırı Sazanof imp:ıratoruna 
bir ariza veriyor. Diyor ki: l istaıı
bul ve Çanakkale Boğazları mesele
sini lehimize hal için bir h.arek<•t 
programı hHzırlamanın ~ı tık sırası 

gelmiştir.) 

Sultan M<•hmfrlin yıkıJmııkta bulu 
ııan imparator'uğuna yapılmış hoş 
nut.:'uzluktım j..,tifade eden fngiJte. 
ı·e, uzun zamandanberi iRyana hazır 
bulunan Filistir Araplarını kendine 
y~ni miittefik l>'lldt:. Cüretkar mira 
lay T. E. Lawrens'in e rarengiz ma
ı ifeti vıı ıt.-ı~iyle 1915 te Arap lider. 
}eril<' anlaştı: v•• ::ınla~mamn esası· 
ııı ıla, FilbtiHin nıiıstnkil bir Arap 
devleti olaca.ıh fsı;ı hlıiidii tc;;ıkil edi •

1 ~ordu. Kudüste gezen denıyeıer 

Alman Kayseri Vilhelm Çar Nikola ile beraber Çar II. Nikola da bu tikı i muvr
fık buluyor ve icabeden proğramı 
hazırlamak için muhtelif nezar-et
lerden aza alınarak bir cncümelı 

Mühim vesikalar faslında görülece· 
ti .üzere önce bir ittifak tekli-
f.i,yJe Osmanlı hiikumetini al-
~latnıak istt•mis fakat muvaf-
fak olamayınca harekete gec;mr.ğc 
karnı vermiştir. Almanya bile Rus

Yazan: General 
K. Karabekir 

teşkilini irade ediyor. 

yanın bu Rorusuna muvafakat ceva- '---------

19Ia ikincitesı in 27 clP bizim 
de Alman heyeti ı~lahiye ı-e~iyle 

konturatoyu imzaladığımıza göre 
Rusların da bu işe bu sıralarda ha-

bı v<>rmiE?tir. Fakat yine 1ngillercniu 
mukavemeti iflc ınani olmuştur. 

l91~ lle Balk,m harbini, İ.-;tan
hulıı zatRtmek hıılyncıiyle Ç;ır hii
kümeti hazırlaırn~lır Almanya dal 
dahil olduğu haldl' bütiin Avrupa 1 

büyük devlefü•ri bu harbe muvafa-
k:ıt etmi-:Jprılir. ı.. e hizim gıdehemiı 
ihtiı"laline göı.-- de statiiko (hali ha-

ltr) ırnn muhafazas•nı ııl'::dn olarak 
oı t,ıya atmıslardır. Bulgrırlnnn pek 
çabiık Çatal<'a önlerine ~clmelel'i 1 
Ru:;Jarın harekeli.! g:e<;nıelerine mani 
olmıı~hır. Sazenof bu mef;ele hak-

kıııd:ı ~öylt> soj lii.rnr: 
( naıı f(;nni ~e:v•pleri 11 arcı,ya gir- ' 

m •.si buna m:.ni oldu.) 

lfanaatimc<· vaziyet ııöyledir: 

Il ısy:ı ıle\'leti Balkan harl.ıini o 
devlı tleı·e bir lütııf olsun <liYl' açtıı·-ı 
mam stı. Tiirk oı·ılulannın, 1.stanlıul 
Boğ~l:ırından uzaklasıp hudud boy
larıncla \'C belki dP Bulgarıstan iş

leri ııclf'. meşgul oltlukları bir sırada 
güya Balkan devletlerine yardıı•1 

-8- zırlandıklan göri.ilüj•oı·. 

len önünü almışlar ve a)Tıca her bi-ı (Sonu 7 nci sayfada) ı 
rcrlcri de Balkan devletlerile siya- ------
setler yapmıya başlamışlardır. (1) Ruslar mağlfıb olup BolŞt'-

Nitekim Ermeni meselesi de viklik ilin edince Ermeniler yine ~ 
böyle başla<lı ve böyle seyrini ta- eaki hamilerinin! yani İngilizlerin 

kibl!lti. öıwe Ermenileri tnglizler 
tuttu. Ve ~~ar-kta Rusyanın Anadolu-

YH 'e Ir.akinmP::i tehlikesine karşı 

bir tıkaç hükümeti (Etat tampon) 
yapmak istedi. işlerine elvermiyea. 

Rusya buna karşı Osmanlı devleti

lc birlikte hareket etti. İstatistikler, 
eserler neşrederek Anadolu şark vi-

layt•1 ]erinde devlet teşkil edecek bir 

Ermeni ke:-;afeti bıılunmHdığını ciha-

na isb~t etti .. Halbuki :-onra ingiliz
lerJe ittifak yapınca ve hele 1911 de 

Irandaki J1üfuz rımlakmmn Ja i~gal 
Nlince Ermenileri kendisi yetiştir .. 

meO-e ve sark vilavetlerinde bir Er-o . • 

meni muhtaıiyeti yapmak için Ba-

eline geçti ve asıl dostluk ve birlik 
yapmaları icabeden Türklere kar
'' pek zalimane harekete ııeçtiler 
ve tabii cezasını gördüler. 

Mütarekede Fransızlar Surixe- 1 

yi j~gal edince Ermenilerin hamili
ğini! hıı sefer de l<'r:msa iizerloe 

aldı ve onlara tarihi büyük Erme
nistanı vadederek Türklere kartı 
yine ayni suretle harekete geçirdi 
ve tabii her hareket Ermenilerin 
büyük zaraı ma mal oldu. 

En ~uuıa Ernwnilcrin bir kısmı 
Bol-;c•,·il olarak Ermeni-;taıula So\'
;ret füısya dinde, hir kısmı dıı 1 
Ta~nak oLual< Suriyede Fraıı:-.11tn .. ı 

rın ~lindt> lmldı. Tiirk Yatrııula~hğm
<la kala_nl:ır ise en hiir w en fe.,iıli 

1!H7 de hcı rn vnziyeti <lei{i:;\Jnis1 i. 
Amerika müzah,'retiııi temin etmeyi 
(•ok istı~ ı>n lngilter,·. 1897 clenberi 
:ırzı nııık:lcldest~ bir Yahurli milli 
) ur<lu vücude getil'ıneyi ta8arlamak 
ta bulunan bevnelnıilel Zionist te~ki
lıHı lidcrlel'ile konuı;tu. Yahudi f ik- 1 

ri hirleşmi~ d~vletler Amerika:-;ınrla l 
nüfuzlu idi. Btı'ltı keııdine c:ellıet -
rnek iı;in Filistiııd~ Yahudilere mi.ıs
takil bir. milli <)evlet vadeden tarihi 
Balfour beyannamesi ortaya atıldı. 
nu ikj zıt taahhı.idün hedefi ayni o
lup, mütelifler davasına yar<Jım te
nıin Ptmekten ;baretti. Ver~aiile~ 

konferansında Zioııh~t.'lerin çok kuv 
vetli hir kütle ·ı1dukları göriildii, ve 
Balfouı· lıt>yaıınamt·~ine riayet için 
mükaıTt•ı·at ittih.ız edildi. 

Sevki.ilceyı:;i mülahazalar da bu ka 
rnrm içine karıfltı Filiı-;tin~ İngiliz 

hakimiyeti yalnız Süvey:;ıin istikba-J 
Jini tenıiıı etmekle kalmıvacak sarki 
A kıh'ni:t.<le İngıltert•ye f~ydalı ' bir 
deniz. üs~ii de temin edecekti. 19 un 
c11 asır ihtiyac:1.ırına kafi olan Ceb
ditta ile l\taltada tayyare iisleri ko 
laylıkhın yoktıı; Filistinin \•ardı. E:;; 
ki üsler lngilt~t·cniıı kuvvetli dü~ -
manları tarafından kolajca lıomba
J:rnauilİı'~e ele, Fili-:tin 1000 engin 
dPnizlc muhafaza ediliyordu. Könıür 
;veı·ine petrol kaim oluyordu : ve 
bir Filistin rlPniz u:-sü Irakl.nn hatta 
handan Karaa~uri tulumba ile hns-
1l:ın ııetl'olii İn~iJiz don<mmaırnım 
~· .~k111:urnıı temı.ı edebilirdi. 

~ihnyt•l İngiltere 1922 rlc maıı -

.ııin sahilıi olan btın1nr aı·dı arası/ 
kesilmiyeiı yer!P~içi müstevli :;üri.i
lerinin kendiler~ni boğmıya mahküm 
ettiğini, Amerikanın kızıl derilileri 

ve A vuı-;turalyu•ıın yerlilerinin ayni 
ftkibeti karşı.sıPda bulunduklarını 

gördüler; rençbl•rh•r asırlarca eski 1 
usullerinin Yahudilerinin modern 

iktısndi ugullerilc rek:ı hPt eclemiyc
ceğini anladılur. Yeni tesis edilen 
milliciliklerinde te<'avüzkiir Zinııi~1 

ler. :ıraplan :1.ivade yeni gelen mü
hacire i~ verdiler; Ynhudil~ı·in hnl
Jeri vakitleri ıHizPld;, Araplar tem
bel tembel sokaklarcla dola~tılaı·. 

~iifuımrı artmas: toprak fialla - ' 
rım yükı-ellti. ı•;m)[ık ı:ahibi arap -
l:ır. ylik"lf:'k Ya~urı; 1 iallannı kt-ndi 

ırkla.~larıııın ' •ı ı'hilı•ı•cğj kiralara 
tercih ettiler. ~f<•ınlckctin en miim-
bit toprngı rıın ht:men hemen oııcla 

biri Yahudi taarı:uzuııa geçti; tapu 

senetlerine arazmin k:ll'i~ yen Yahu 
diden ba~kasına ~L'i~me:siıw nııisa:uiP 
C'<lilmiyeccği :;-a•tı J...ondu. Arnp köy 

lüleri kendilt.>ı·inı feth ve tc,:hıı erli! 
mi:;; bir halk görn ıye bn-;:lhıiıl.u. 

'fopl':ık ,atını~ olan foocla! l'lı 

:-;:1 hi pleri ku l'n tl.!ık t:tlip, vcrle:;-;enlı>ı• 

a leyhintı dlişmanlıl. tc\ cih ettiler. 

Arap millici 1mccı,eti vulmbuldu. ı 
ŞiddctliYahıı<li ale\·htarı lıu harel,et 

grevler. poligotlnr ve nüma~ iı:; 1er 

tertip elti; Arap kı\·,ımı alılı yiirii
<lli. 

Ar.ıplar Kudüs müftü~ti (Zioııbt 

teı;;kilatınm Aı·ap mukal>ili) İslfim 
yiiksek kolonisinin ı-ei~i Hacı Enıi
ni.ilhi.iseyniyi t'nerjili bir lider gi~r-

düler. Bir zaın:mlnr İngiliz idaı·esi 
aleyhine tahrikatından dolayı mah
kum edilmiş ohn Aı üftü 11 üseyni bu 
hareketin bayraktarı oldu. 1929 dN 
cidcll bir kıyam mkubuklu: 1933 de 

yeni karışıklıkbır olein 1!)36 nisanın 
da karı';\ıklık dahili hal'p halinde 
Kendini gögt~rcli. 

Ma venıyi Erdün ile haktan h i 
::;ilahlıınını,: tethiı-;çi arap çeteleri ~•
kıp gı idi. . 

i ngiltere Fili~t i llf' !Hl,000 nefer 
giJndcrl'rek Ye Sir Barnld :\fc Micha 
el'i lıııı:; J,oıııiser t~·.dn <'tlf'rck huna 

ccvup verdi. Son ol:ırak ta H):l7 ele 
Pı•cl koınb.} o'lu parç; lama tavsiye 
ederek hıkayey~ anlı bir fnsıl ilfıve 
etti. 

Y.ızi) etin Cenala"ına:-.ı ~.rtmakta 
ckvam t'tti. Pal'ça!.ını.ı ıneselr-:ini 

'iicııclc g-l'iirmek i~iı. Siı' .John \\'o
•ıclhead'ın riyas"li :tHınlla ikincı bir 
krallık komicıyonu gijnılcrildi. \'azi 

yeti bizzat tetkik etmek icin miislcm 
leke nazırı ?ıl.ı.lr·olm Mac Donald fay 
~ are ile Filistine sc ğirlti 

gn ı;;iılılPlli lıarPketin tethi?çiliğı 

hitama crılirecf>ii:;ni \e İugiltert.'ııin 
y"k~ek otorit -.ini tekrnr 1P;::is (:de-

"eS(iııi .ınlıyan bu nazıl' Fıli:-:tinc ye 
ni kuvvetli'l· Prnrcl lı \ t' mı mııkacl 
<k:;t t• k:ı \·g~ı~ .ı nihayet 'erecek bir 
o.;jrn-;pt kurmak i· iııc ko) uldu. 

e<:liyoı um diye istanbulu zapta 
kalkı~araktı. Fakat Türk orduım
nuı1 muvaffakiyetsizliğe uğrayıp 
Çatalcaya <"ekilivermesi Ye Bulgar-

bıitliyi ;11kı~tırmn~a başl<ıclı ve Türk
lerle ynpa<·ağı bir harbdc fedakaı -
lık gösterebilirı>P onlara istiklal ve-

yaşamaktadırlar. Küc;iik ıniUctlt·ı· 

bilmelidirler ki hüyiil,J<•rin m:ıhsa
ch kemli menfa.aUHi iı:in si~·asettir. j 
Siya~tte ise insaniyc•t de~il menfa· ı 
at hakimdir. Biitiiıı lıu ;tihi hakikat-

dhyı tenıin ctti~i \~· ~ion!sm'p lütuf ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

laı ın da pek ~abuk Çatalca karşısı-! 
na gelmeleri he;mplarnıı altüst et
misb. Çünkü böyle bir vaziyette y:ı 
pılacak tstanbul hareketi Türkle· 

k• Bulgarları Rusya aleyhine anlas
tırabileceği gibı Türk ordusunu iki 

ateli arasında inhilale uğrayarak 
Bulgar ordusunun daha önce fstan-

bula girmesi ve Rus ordulariyle çar
pışmaya girişmesi sekline de dönf.'
bilirdi.. 

Esasen Rusyanın Balkan hüku
metlerine vücut vermek için vaktiJe 
o nıilletleri ihtilile hazırlamaları ve 

bu uğurda harbe de kalkışn;aları 
insani bir gaye ile değil, belki d~ 
onları Osmanlı camiasından a) ırıp 
Carlık Rusyas.ına sokmak için idi. 
Fakat önceleri Fransızlar, tnglizleı·. ı 
ve ıtalyanlar, sonraları da A vus· 

turyalılar veı Almanlar Rmıyanın 1 
emellerinin tehlikesini görerek Ber- ı 
lin muahedesiyle bu tasavvurun fi-

rccc;;ini ! vauederck Ermenileri ta

mam ile eline aldı. ""Cihan h~u·hine 
bir taraftan Rw~ ordusu içinde 

'ür tarafl an da Osmanlı orduları 

leri tubit eden ( Ermeniler) eserim 
merakla \ t: ibrl'tlt• okunat•ak hir lı i · 

taptır. 

Bogazları işgal plinını tasvip eden Çar NikoJa, ailesi 
efradile bir arada 

\'C inayctte bul•ıncluğu vakit gayri 
menımın olmn·an Araplar itaba iyi 
olacağwı ümit ettiler. Fakat c;ok 
ge<;nıcden Yl\h~ıdi ıniihacPret clalga 
. ~ı zorluklar ihd.t!' l:'.tti. 10,000 mil 
mnrabbaı çurak F!'ıstindl~ 800,000 
.\rap 100,000 Ilıri,tiyan ve 65,000 
Yahudi vardı. 1925 te Yahudi nilftı 
su 108,000 adediıh vardı : iki :-ene 
ı:ıonra lföl,Of!O i bııl<lu, g-eç"n sene 
3!H),000 e yükseldi. 

GARP M8DENIYgTi: 

Yeni Bir Deniz 
Silahlanması 
Arefesinde 

Beıliıı: 2 (.-\. A.) -

Ajansının rnulıabil'i bildiriyor: 

8chrnhor"lt zırhlısı 7 ııonk:1nun_ 

da hizmC'te gireccıklir. İngiliz A

mirallık makamıııın mlime!'.!'.illeri 

ile Alman makamları ara~ıncla 

Beı·linde ynpılan görü:;ımeler e.~

na~111da Almanların ezciimle agır 

krovazörler meselesini ortaya at -

tıklan söylenmektedir. 

Yahudiler en~ı-jiı\ bir surf'tle ye
ni yurtlarmı hina cttilPı·. Levanti
ne ~~hilindc ınod~rn g:ırp ~ehirleri 
türedi. Ho~ mıın:t.aı·alı npaı tıınan 

1 blokları ~arkın ç~~munlaıı kulübele
riııi odadan vok etti: kal'v<rn volla-ı 
rının yel'ine ~o-:.:' cııdılelnr geçti; BN·lııı hiikiimetinın iddia~ına 

~ot?r .. t:·aktörle~·i P':lek~e çift '>iirme- ı ·göre So\•yel ler birliği ha lihaıırda 
~·ı çu.ruge çıkarın. Genı~ :sulama pro bu tipte yNli gemi in:;;a etmektedır. 

1Maverayı Erdün 
Basvekili Lan-• 

draya gidiyor 
Ş:ıın: 2 ( A. A.) - Yuvarlak 

masa kııııferaıı~ıııa iştirak etmek 
üzere Loııcll'aya gitmekte olan Ma. 
verayı Erdtin başvf'kili Tc\ ffk pa(,ja 
Ebülhüda Şama gelmiştir. Mıım:ı

ile.rh Luııclrada djğer Arap mem • 
lekctler; tarafından müdafaa edi • 
len teze benzeı· bir tezi ileri süre 
~eğhıi fakat bundan e\ vel bir tn, 
giliz. - Maverayı Eı·dirn muahedesi 
akdetmek üzert! mUzakerelere ıP· 
ri~eceğilıi beyan etmiştir. 

Bilbaoda bir kaza 

3clerıle çöl parı:al:ıı ı «ulandı; nıo -
dem bir içtiınni iı f izam feodnlizmi 
kaldırıp biı· l.:trafa attı . 

Geı·i kalmı• -.ırklı Araplar iiz<'
rinde, gal'p med"nh•etiniıı lıu te:;iri, 
korkunç oldu. Aı-;ırlanl,ıııberi Filis-

Hu hal, tngiliz - Alman deııiz iti

liırı ınııl'ilıinee Almanyava avni 
t • d 1 • • k. • 1 
ıı <' ıpr:; gr.mı ırı~a etme hakkım 1 

vermektedir. Bu gemilerin tiçi.i in

::-a vey:t teslHı edilmektt•clir. 

Dilhao: 2 (A. A.) - Santan-' 
<ler eyfüetiııd~ k~iıı C'astro Urdl
ale:; civıu·ından ısçmekte ohm bi.ı 
tı-enin vagoıılnrndan biri çcnühı .. 
rek yedi metre yiiwklijinde bil 
11ırttan a~ağı !'Uvaı·Janmışt~·. lfa.16~ 
netice .. inde yedi kj~i ölm~, yirmı 
kişi YKr.ıtlanm1~tır. 
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J . . DEMiRCi KÖYÜ CINA YETi 

ls~rsanın Alakadar 
.Olduğu Meraklı Bir 

Bir Kış Gecesi 
-ı-

Yana : MEHMET ABUT 
- :fCış .rtl.k bütün fiddetlyleı gel • 

'mifti. Hele boğ.azda o ei)'&h uzun 
kıf gecelerini geçirmek ne ~ 

Bir gf.lıı eve dö.ndüğtim zaman. ,. 
yilreğlmde bir ağırlık, bir sıkışık· 
hk hissettim. Nefesim darleşyor, 
boğazım düğümleniyor, karım tel8.ş 

etti. Doktor geldi. Ve: (Kalb dedi.) 
Reçeteler yazıldı, iliçlann teEririııi 
gördüm eskisi gibi işe devam edi· 
yordum.) 

Muhakeme 
~buıludıır. 

Bir akşam yemekten sonra rıh· 
tını üstünd&ki odada toplanm)f
et.ık. Yedi kişi idik. Dör erkek ilç 
kadın. aramızda ild de misafir var-

Dinlenen Şahitler Jandarma 1-takkı
yı Ahmedin Vurduğunu Söylediler 

dı. Biri kırk be§ elli yaşlarında, 11· Sustu.... Rilzgi.rm korkunç Bursa refikimiz ya:ııyor: 
zun boylu san benizli bir ad~ i he.mleleri hep camı sarsıyor, dalga.- Geçenlerde Demirci köyttnde feci 
diğeri evimize sık sık gelen amtıca· Jar kudurmuş nhtıma çarpıyor: bir cinayet işlenmi~ ye bir düğünde 
mm eski bir dostu, Tahsin bey. - (Bir akşam ha.sta geldim, sarhoş olan Ahmet i~minde biri Hak 

Hepimiz mangal başında, birbi· fakat karıma hiç bir şey demedim. kı ismindeki bir jandarmamızı öl -
rimim yaklaşmı.ş ısmmağa çalışt- O gece hemen ölümle cenk.leştim. dürmüştür. Bu hadisenin muhakeme 
yorduk. Dışarıda rüzgar sinir bozu· Sabah kalktığım zaman kendimi iyi sine dün ağırcezada başlanm.ı., ve 
cu bir ıslıkla ötüyor, panjur çen- hissettim. Yalnız size söylemeği U· muhakeme sabahtan akşama kadar 
gellerinin gıcırtısı camlaruı sarsın· nuttum. Evde kızım kadar sevdi- devam etmiştir. Salon lunca.hm~ 
tısı, dalgalann homurtusuna karı- fim bir şey daha vardı; köpeğim, dinleyicilerle doJnmştur. 

Reiıi - İnsan nişanlıAmı unutur 
mu? 

Ahmet - Ha ! aklmta geldi, He.-1 
fi~ idi. 

Reis - Şu haJrl' niı,anlını ellnden 
ald1ğma glire, onun sana değil, senin 
ona d~man olman lazım değil mi? 
Şimdi dargın mmnız? 

Salih - Hayır dargın değiliz .. 
Rei:ı (Saliha) - Bt kızı sen mi 

aldın? .. şıp korkunç bir musiki yaratıyor. dik kulaklı, boz renkli, kara burun E\ıvelA ~uçlu Ahmet sorguya çe • 
Gece 

0 
kadar siyah ki, tek tük lu sadık bir hayvan,benim elimden kilmiş, Ahmet bn cinayeti Jnkar et- Salih - Ev~t t:f"n<lim, ben al -

geçen vapurtann donuk ziyası gö- ba.şka kimseden yemez. Nedense miştir. BilAhara bir jandat·ma ~ahit dun. 
rUnmese, insan caınlara siyah bez- karıma bi tilrlü ısınamamıştı, ısır- olarak dinlenmi~tir. Bu şahit jandar Reis - Zorla mı? 
ler gerilmiş zannedecek. mazdı fakat o okşadıkça yan gözle nrn 0 gün Hakkı ile birlikte bu köye Salih - Hayu· t.. ..._ 
Zava1Iı küçük karde.,im Remide bana bakar, humurdanır hatta gelen jandarmadır. Kendilerini Zi- Müteakiben Salihe talıaucalar gös 

okadar sinirleniyordu ki, annem'J havlardı. Karım sinirlenir ve köpe· ya onbaşının devriye oh1rak bazı terildL Salih tabancalar ar&.:iında.n 
sokhluyor ve nazarları ürkek, hep ği döverdi. O zaman hayvan dizle. köylere gönderdiğini anlat.an jan • Ahmedinkiui derhal te.şhis etti. Mü
dı.şarısmı diııli.}'ordu. rJmin dibine çöker, başını ön ayak- darma hadfaeyi gördüğü şekilde hi- dafaa vekili vaka esnasmda gerek 

Uzun bir sükUnetten sonra, sa- la.rma dayıyarak inledi., bir ses, ıı,- kaye etmiştir. J.mrlarmıı.dan sonra şahidin vl' gerek mUekkiliniu bulun 
rı benizli misafir ayni noktaya ba- lığa andıran yalvaran bir inilti. köyden Halil oğlu Salih dinlenmi~ - duğu ımıhallerm ;tahit tarafmdan ta 
kan çini mavi gözlerini kısarak: Bu yüzden kanmlR kavga bile tir. yin edilme~ini diledi. Bu dilek ü-

(Herkes sustu dedi, neden? Va· ederdik, zaten yegane geçimsizli- Reis bay Salihattin, Salihe ~ zerine reis soı·du ve mahalleri layln 
kit böyle geçmez, bir oyun yapa- ğimizin sebebi de bu idi. Kanm kö- _.Jandarma Hakkıyı öldürmüş - ettirdi .. 

lım!) Amcam Rernideye: peği azaı·Iar, tekmelerken nazarla· ]N. Kim öidüı·dtt biliyor mw:mıı? Reis - (Şahit Sıtllh) Ahmet ta-
( Haydi kızım, dedi, odama çık nrıda öyle vahşi bir zevk parlardı _ E\•el biliyomm, Ahmet öJdilr- banca)'! kılıfından ını ~kU? yok -

da iskambil kağıtlarını getir. Bir ki, yavaş yavaş ondan uzaklaşma- dü. sa elinde hazır nn idi! 
kaç e.1 çeviririz.) Kardeşim titre· ğa, hattA. nefret etm.eğe başladım. _ Ney~ öldürmü.~? Salih ~ Haıır çekmi'« vaıi.vette, 
di: (Korkarım amca!) (Sonu yarın) . elinde idi.. 

.tş bana di~tli. Kalktı dtşarı çık· ""-.~~-----.-.. ...... __.iiiiili .... .._._.....,'ll'ill - Galiba Ahmet sövmüş saymıi;L. R~i~ -Jan<larm». ile Ahmedin ve 
J"ll Düğün vardı o g~e. Ahmet ve ar -

mak için hazırlanırken elektrikler Edı·rnede modern bı"r bahaın Kaya Alf nin \.'97.İyetleri n~ -
sönmez fili? Bir telaş, gUIUşme, son- k~duşları rakı içiyorlardı. Ben kul- sıJdı? 
ra hizmetçiye sesl~ndiler iki şam- doğum evi yapılıyor !anmam, fakat l.Jeraberdim .. Bir a- Salih - Üçil beraberdiler. Ah -
dan getirdi. Dmırlarda iirperen göl- ralık Ahmet bizi bınıktı gitti. Bfr . d t af d b. . 

Edime (Husu'li) - Sıhhive Ve • d b 1 ec1· A d k b' met JUU arma ıu" ııı an ır yerın 
geler, kaçışan ışıldar, odada kas- .T 

8 a gem ı. ra au 1~ ıı· za • den tutulmuştu. Maamafi tnırnıra 
kAleti 20 bin lira tahsisat göndere4 ma11 geçmJ'ıı.t.ı' ki dı~ .. ı··Iaıı silah Res-

vetli bir ha-.•a ,-ar. Remide anneme Y ' ~"' ~ ' Ahmedin baha~u Kaya Ali jandar -
ı·ek "ehrimizde modern bir dog"' um ıerı· O'efmı'ue b·•.,,l·•dı :ı:.,.e vaı .. ' Ne o-yaplŞJnış gibi, yaşından utanmasıı Y "' ,, ,...,. '"' • • mayı itiyoı•, bu esnada aynlıyorlar. 
evi vlfoude "'etirilmesini bi!dirmia- luı:•or·? dı"ve dış" .. , fırladık baktık· "g-lıyacak. "' Y J • • ..... ' ' F k t · 1" "b" 1 · kl 

" 1 a R ymP uırı •r errne ya a~ıyor-0 sırada sarı b<'nizli misafirin tir,. Derhal in.;ıaata geçilecektir. babasile Ahmet jıındarnıa ile gürül- J 

mor dudak1arında karanlık bir te- Hatay millet meclisinde tü ediyorlar. Bahası Ahmetli alıp gö laı;f~ddeiumumı muavini B~.r Edip 

haf baktı , sonra : 
bessUm belirdi kaı-de~ime tuhaf tu- türmek isliyor. jandarma Yermiyor- Arzen Ünal - 'fabü.nca patladığı. 

barem kanunu du. Derken Ahnıd tabancayı jan -

- Durun dedi. Mademki O:'-'
nanmıyor kilçiik hanımın korkusu 
bana eski biı· hikayeyi hntırlafü. 
Fakat masııl değil, baRımdan geçen 
bir vaka.) Cıgaı asından birkaç ne
fes çektikten sonra, naza.rln.rmda 
eRrarh bir ışık devam etti.: 

- O zaman gençtim, bundnn 

İskt-ııdtıı·u n ( H u:,;usi) - Millet 
Mcrlisi son toplantısmda "lıarem,, 

kanununu mfür.akr re etmj~ ve netice 
ti~ hu kanuııu re·i eylemi~tir. 

Bursada bir haftada 
bakılan hastalar 

Bur . ..;a, (Husu~i) - Bir hafta için 
de {156) fakfr hn~ta dairede. 34 fa
kir ha:-ıta evlerin.le muavene olun -

darmaya sıktı, jandarma dfü~üı> öl- zaman Ahmetle jandarma a.vrı mı 
yoksa birleşik mi imişler? Yıuıi ba-

dit bası tarafından geriye doğru itil -
Reis - Tabanca kendıliğindcn mi · 

!)atladı, yoksa Ahmet mi patlattı? 
Salih - Patlattı efendim. 
Rei:) - Sen goziinle görrliin mü! 
Salih - F::v~t Çfördüm. 
Bu sırada Snlihin eskj ifade::>i o

kundu. Mutub1k olduğu görüklü. Suç 
Ju Ahmetfen bu ifadelere kur.~ı di-

mi~ vezı;;ette mi imi.1 '! Bunuıı şahit 
tcıı :.orulmaı-ıını rica l!-d •dm, fle-mi~ 
"e Salih <le a.vrıhıı tekrar lıirl ·':'mek 
u1.el'e iken ~ilAhın pstlatlığını 1ıöy · 
lemiştir. 

Muhakeme; diger ;ııbitl..,ria .t'ellıi 
için talik ohııımuştur. 

3 KANUNUSANİ - U8'. 

GENÇ Kil. 
l<A L la i 

4 Nakleden: R. Gülseven No.:37 
Ailesi ve bir iki misafir önnnde 

yaptığı bu açık itiraf, genç kızın 
sabahki maaum litifeainiıı beni dil· 
şilrdilğü kara dilşUnceler karşısm· 
da, içimi çok fen.hlatt.L. Bu sırada. 
neşeler ve gUltlıpneler aruında ba.ş
hyan yemek, umumi aessizlik içinde 
bitmişti. Herkes suauyor ve dalgın 
duruyordu. 

Refik bey meşgul görünüyor, 
karısı konuşmuyordu. Emine ile 
mi.lrebbiye belli etmeden beni tet
kik iein çırpın1yorlardı, Hele İn
giliz mürebbiye boyuna içini çeki. 
yordu. 

XVII 
O gün akşama doğru atla g·e· 

zintiye çıktık. iffet de dahil dört 
beş k.jşi kadardık. Yolda atlaı·ımızı 
koştururken tffet ile fazla bir şey 
konuşmuyordum. Bir müddet bu 
şekilde yfirüdükten sonra oldukça 
yüksek bir tepenin eteğine geldik. 
Takibettiğimiz yol, yavaş yavaş 
ylikseliyor, ta yükseklerde ağaçla
rın arasında. kayboluyordu. Hayvan
ların suratını azaltmak, yokuşu ya
vaş yavaş çıkmak icabediyordu. 

Fakat iffet birdenbire bana dö-
nerek: 

- Tepeye hanğimiz evvel vara· 
cağız dedi. Beyhude yere yorulaca· 
ğımız1, ve altımızdaki hayvanları da 
yon.cağımızı RÖ)'ledimse de mecbu
ren kendisini takibettim. En yük
sek noktaya gelince atlarunızm ağ
ıı köpükler içinde kalmıştı. Yalnız 
tffet durmadı, elUe karşı taraftaki 
vadinin. yeşil çimenleri arasında 

yılankavi uzamp giden şosayı işa
ret ederek: 

- Şimdi <le a~ağıya ayni hızla 
ineceğiz. Ded1. 

1atediği ~yi anlamağa başlamış

tım, benimle başba,şa konuşmağı 

arzu ediyordu. Filhakika arkamız
da ve çok geride bırakarak küçük 
bit· koruluğun ağaçları arasına gir-
diğ·imiz zaman: 

- Artık duralıııı, biraz isLirahat 
IA.zım. Atlarımızı serbest bıraktık. 
ve bir ağacııı altmıı yeşil renkli ka- ! 
lın balılar-.ı ben?.iyen ('.imenlerin ü-ı 
zedne .uzandık O vakit iffet. bozuı
mu~ hır sesle: 

- Sizi hn şekilde, kof}turar-ak 
buraya getirmemin :{Cbebi var. Ku
zenim r.izinle konu!;1mak istiyordum. 

Dedi. 

biliyorum, buradan gitmenizi muhik 
gösterecek bir aebeb bulmak içia 
bu mektub meeelesini ortaya çıkar
dınız. 

-Fakat, diye sözünU keetim. 

- Rica ederim beni aldatma,ya 
kalkışmayın. Bu sabahki budalaca 
şakam yüzünden bizleri bırakıp git
mek istediğinizi bilmiyor mu,rum 
sandınız? 

- Sizi temin ederim ki ... 
Ellerimi tutarak: 

- Doğı·u olmıyan bir vaziyet
le beni temin etmiye utraşmayın. 
Söylediğim şey yüzliudeıı gitmek 
istemiyor m113wıuz 7.. Aldanmıjo • 
rum, ve aldanamam 1 ~ 

-Fakat! 

- Niye hiı.la inkar etmekte ısrar 
ediyor~mnuz? Yilzftme bakın ve şim 
di söyleyin! 

Gülerek: 
- Asla yüziJnll.ıe bakamam. İti

raf etmek daha doğrusu;; evet :-ti
zin yüzünllzden gitmek istiyorum. 

EUerile yüzünü kapıyarak ~ 

- Tamam, hen de bunu dü~imü~ 
yordum dedi. 

Başını yan tarafa çevirdi. Eğilin 
ee ağlamakta olduğunu gördüm. 
Düşündüğüm şeyleri bu kadar a· 

çık olarak söylediğim için kendi ken 
dime kızdım ve ayni zamanda, arka
daı,darrmızın İffetlıı göz yaı,larını 
göreceklerini düşünerek te canım sı 
krldı. 

- İffet rica. ederım. Biraz sakin 
olun, ağlamanızı kal'iyyen isteme -
cliğime üzüldüğümü sir. de bilirsiniz 
dedim. 

Gözyaşlarını sildi, heyeeanındaıl 
titriyerek bana dö~dü: 

- Sizi acaba, burada t.ut.abilmek 
için bir şey yapabilir miyim? Bu ka 
dar bir kudretim var mı': 

- Bü~ün bunlar bir şeye yara -
maz ki.. Burada uzun müddet ka
Jamam, geldiğim ~·ere ergeç dön -
mem lamngelecek. 

- Peki tekrnr .. Gelecek miRiniz? 
- Ge1e<.:ek .sene yine sizleri ra -

hatsız cde(;eğim timfdindeyim. 

Bu 111üddet, ftdeta asırlık bir za
ma11 ~oyl'iııi gö~teriyomrnş gibi İf
fet korktı ile: 

- Cclccek sı•m• mi? Diyf' lıağır • 
- Buyurun ne r.orncaksaııız ce- c1ı. 

vah venncğe hazırını. 
- Bana. açıkça eevab verin bu 

kafi; hu ı;ab::ıh nıektub almadığınızı 

- Bn müddet mmn mu ~·t·liyor! 
Ne olae1Lk giiz ar.ıp kapa} ıncıya ka-
dar yine kar-;:1 kan;ııra otıınıl' ve ko-

yirmi sene evvel. Güzel bir karım 
vardı, mes'utduk beni !-'evdiğini söy
lerdi. Gürbüz biı klznnız oklu. O bizı 
daha sıkı bir bağla zincirledi birbi
rimize. tik tebeı;stimlerini ayni se
vinçle topladtk. ilk hecelediği kçli
ıneleri ayrıi !o:laadE>tle ka~ıladık. E
m.ekledi. Anaı:Hnın işlediği yumakla
rı iki el iki ayak üstünde sürüne
rek tutmağcı cabaladı. Nihayet biı' 

gün yürüdü. O gün dünyanın en 
büyük saadetini biz;e bah~etmişler 
gibi mes'utduk. Yava~ yavaş dili 
çözUldü. RUyayı hakikatten ayırd· 
Masalları dinlemeğe, resimleri tanı
mağa başladı ..... 

muş ve reçeteleri \'et'ilmi~tit. 
yeceği soruldu. · :::::==::::::===================== 

Ahmet - Zat~ıı bu benim ile dar - - W2Z .. • -- - nu~uruz. 

_ Sizi hiç tanımam ı::ı olsa itlim ne 
mesut olacaktım! 

- Kimsiniz? Burada ne yapı
yorsunuz? Bu suali sorarken, Edin 
röderi odanın içinde dolaşıyor, tu
valet masasınm üzerindeki garip 
eşyaya adeta delik deşik eder gibi 
baktıktan sonra polis hafiyesinin Ü• 

·erinde duruyordu. 
- Durun bakalım, si~ bu akşaıu 

ilerideki köşkün parkında gördUm
dU galiba, hem bana sigara da \ıer
miştiniz? 

Den derin bir nefes alttı. Bütün 
ihtiyatıııa rağmen Edin kendisini 
tanmııştı. Fakat ne ziyanı vardı? 
<Rontz) un arkadaşı olduğunu,ne· 
reden bilecekti! ' 

Adam devam etti: 
-Burada kim oturuyor? 
- Zannedersem Pedder isminde 

arisi. 
-Mesleği? 

- Antikacı oldufunu söylüyor· 
lar. 

Kla.vn oeytani bir tebessümle: 
- Ne de garip bir tellffuzu n uz 

ftr. Sakuı tııgillz olm.ıyasınız. dedi. 
- E'f'Bt tııglbdm ! 
- Tam teeadilfl Arkadaoım.ı _..,,. ~ . 

lOG ha~laya d~ para.~1z ilıiç veril-
mh;ıtir. 

T rabzonda bir talebe 
pansiyonu açılıyor 

Trabzon, (Jiu,msi) - Şehrimiz 

orta tahs.il için .köy ve kasabalar -
dan gelen talebelerin ı;ıurada bura
da yaşadıkları hayat viliyetç.e ter • 
viç olunmadığıııdaıı bir "talebe 
pansiyonu,, açılması kararlaştırıl -
mıştır. 

- Kimden bahsediyorsunuz? 
- Sa kınmayiruı ! ~ra.dığ8D a • 

damı biliyorsunuz! Burada idi de· 
ğil mi? Masanın üzerindeki bu şey· 
ler onundu galiba! Nereye gitti. ce· 
vap verecek mi:;ini.z? 

- Kimden bahsettiğinixi anla
madığımı söyJemiştlm! 

- Sahi mi?!.. Ben Lorry'den 
bahsediyorum. Neı·eye 31vıştı? 

Lorry ! Bu isim Denin üzerinde 
bir elektrik tesiri yaptı. 

- Lorry mi dediniz? 
- Evet, hem kasketinizi ne diye 

başmızda tutuyorsunuz? Evini'T.de 
değil misiniz? 

-Hayır! 

- öyl~ ise? 
Kurtulmak ümıdi fazlalaştıkça 

Den kendini topluyordu. 
- DinlP;·in, bu Lorry ile ben]m 

alakam yok, yalnız son defa gördü
ğümde bu adamm ismi zanneder
sem Valdar idi. 

Ed'In yüzünctt ~üphe i1Jeri clo-
1ıt~ıyordu. 

- Aşağıdaki penceı·eyi ~ir. :nıi 
açık bıraktınız? 

.- Evde kim~ele1· yoktu. İçel"isi -

gm bir adamdır. Niı;anlımdan beni •-111111111111• 
zor1ıı. ayırttı. Sonra, onu kendisi al

, dı. Köyün Cümhuriyel alanında 

kavga olur da bundan başka kimı,ıe 
görmez mi? 

Reis (Ahmede) - Bu kızın adı 
ne idi? 

Ahmet- (Salih\ g&;lereı·ek) Ken 
disi söylesin! 

Reis - Ben s~nıı soruyorum. s~n 
Baş, Diş, Nezle, Grip, Ronıatizma, 

söyle i 
Ahmet bir müddet düşündü ve 

nenalji, lnrddık 'H btittia 
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ııin nas.ıl olduğumı merak ettım. 
- Peki buraınnrn 8tıhibi ner~de? 
- Pedder mi? Bir çeyr~k evvel 

bumdan gitti. Herhalde yutma bin 
tli, 

- Birde yalı mı nı.r' 

~-Evet! .. 
-1smi ne'! 
Den, iiıeı·inc dikilen lıu valışi kil 

iil gö?.leri ııcfcn MkılnuJ a başlanrnıtı. 

Vakit kazanmak istiyordu. Haydu ~ 
cluıı dikkatini denize dognı bir ç~~ 
kebilse idi... 

- Astarte. sahile ~·:ı.kııı Jcmirli
yen ve galiba kı.ı~ıkçılıktıı kull,ım

lan bir beyaz yat.. 
- Pedderin .vuımıda birisi Yar 

mıydı? 

- E\'et iri bil' .:uhı.m 

Soğuk, yılım ı.rilıi giizler ateşle par 
lıyor gibi bir ha! ahlı. Biı• sükOt ol
du. Sonra ~·cııidt:ıı Ed lilkırdı~·a hu~ 
lııdı. 

- Döııliııliz, 'I! <1eııİi:~ tlnğ'ru <ltı

rumız l 
Den ten·ddut ·lti. Eıı "İll • doğ

ru bir kıır~uıı k:tfiydi ! Bu gibi a
damlar umumi,; l bu u ·ulü l.tılln -
nıl'lardı. 

- Elimdeki uolmluı. Eğer pnı·. 
ıTiiı;:;ıın tdik ll7.i'"·ind · lıafifre ka
yarsa .... 

Den gE'ı iye ctöndii. Öniindc pcn
ce•-e vardı. KFH'm ık ist,,~e ELl der
hal yothir ve hir kursıınfa kcndi:-;i
ni yere R •rer<li. Titrr>r:li. lfay iut o
ton,atik taoo11C'a ·ımn nam1usıımt 

böğ·riinc cbynm.ı.;:., <lığcr elilc Deı.in 

atnJuıaı u derlı.al keser. 
kaıe alı• 'lhilir. .. • 

ceplerini karı~tırmağa ba~la.mıştı. 

Ve birden Rontz'un mektubunun i~ 

cebinde olduğunu hatırladt. Ne ya
pacaktı? 

Rontz'mı öldtiğiinü görünce bn 
mektubu yRkmak i!itemiş. sonra vu; 
ge<;mi~ti. Valizine rle b1ra.kmam11:! 
bu suretle, cebin1:le kalmıştı. 

Ed KlaYn mektubu btılmu~lıı. 
Tabanc-asını indirerek karyolaya 
f1rlııttı. Ve: 

- KınııJdamayınız, dPdi. 
Bu ada•n kanun h:ırici, elektrik

li a:andalyadan ktırtulmak için ka~ 
L:an bir haydrıttu. Den ise, pofü=ı ha· 
fiyesi olmak sıfatile, cinayet deniJen 
~eyin tabii hir ıllişm:ını idi. Jenni, 
falin ka~-d ·~ıni uık S"'vdit;rini söyle
mıı:-;ti. I'alrnt bıı korkunç katil, kar
dl:'Rinin b:ışmı kuı1:armak için bit 
polis hafiyesine emniyet edebil!r 
miydi hk ·• 

Şimdi d niiuiiz, Den, etıeri 

daima. yukarıda ol ırak itaat etti. 
füi ağzı vnhr;i bit gülüşle büzülmii~ 
b '1 halde. tehditkar bir tavırla genq 
arlıı mı Rlizilvordn. 

Ya. P..ont~ crkadaşlarını el·.:t 
verıyot·du de-mok? Fakat bundau _ 

Ağ-.wıdau gayı·i ihli.vuri kaçan lıu 
sözlerden dolayı dudaklarını ısırdı. 

Ve ;ümn sıçrıyarak uzaklaşmak İH
tedi. Faka~ ~üratle ·ayağa kttlkmı!} 
alının gemınden iutnıu~ttım: 

_ Benimle lanı~rnamayı neden 

istedi,rin.izi tasrih eder misiııiz di.vl! 
sordum. TercddllL r.>t1i \'c gö:r.Inini 

çevireli. 

( Devaını var ) 

sonra versin bakalım. ve siz de a.ı·· 
kasından koşuyordunuz. 

Tal..ıancasım tekrar eline alın.., 
namlusunu Dene doğru dikmişti. 

- Skotland Yord'lu bey. Şimdi 
beni takip edeceksiniz ve sür'atle: 
Ormanda biraz gezinti yapacağız. 

Den, bir heyecan eseı·i gösteı·

ıneksi.zin: 

_ Beni öldürdüğünüz te.kdiı·dı 
kaı-deşinizin de asılacağım düşiiıı
dün üz mil? dedi. 

Gangsterin gözlerinde. hiddetli 
bir alev yann·erdi. 

_ Beni tanıyol'Suntız denıek ! 
Fakat ne ehemmiyeti va.r? Hepini
zin ne tıynette adamlar nlduğıınuzu 
bilirim. $icterri'nin asılnuısını V'I} 

benim de elektrikle ôldilrülınemi fa~ 
tiyors uıuz? Haydi kapıdan qıkını~. 
Bir. daha beni tekrarlatmayın, yok .. 
sa gebertirim. 

Beni dinl~ı~teı~.iz l~ını. lngll
tcrcde kardeşinızın uzerıne ~·i.iklcti· 
len ciuu.ret! oııun yapmıı.clığm1 bi
liyorum. Burıa Larry veya bu ııatnf 
ta.kınan adaını bulduğu11uz takdir
de kardeşinizi kurtaracatıın. 

(Dev'ntı ••r) 
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eneral Kazı 1 oko Adası daki Serbe 'Daz.gular : 

K ekirin Habratı 12 Milyon ~_.-ıprv t e·z e Yo o la a 
(8lıflılnfı 1 inci •riUa) 

19ll Blrincikbun 8 da &rlci1e 
nuan SUanof Çara bir lf.Jlha daha 
veti;Jor. Diyor Jd (Her bangi bir 
Jat•G tin w biJfan BaJsı .t1DJ11 
........ 1a~....,..Uftl'dlr. 
B&yle ... t~ ftkritP+ ... 
JUIJD daba önce hedetleriDe pençe
sini atabilmeai ·çm hamhkta ilti
at .............. a.n>la ......... 
4ılr hartJI umumi sahur etmeden ev· 
vel tetanbul ve Jlolulır mneln·· 
nbı bir adım Derteaıd,eceil tw11nd!l 
obmmahchr) 

1911 BmeMn• 1' c1e A1mtn 
Jıe7eti Jahıy lstanbuJa ı Jmfş· 
tl.(1) 

uwn Fon Sandres heyetinln 
gelilbd ve hele fatanbuldald. L Ko
Jorduma Jmnwıdumı dahi deruh-

edilini Çar htlk6meti emeDerine 
,.... tlreıek barelrete pldL ı.t&n· 
İ> ldaldaaa tiri Gi 7anma lngt 
,.. l'nnlls eetlrlerbıl de alarak 
lladruua ve Harlclye num Salt 
BaJim pqaya koetu. Her Uç aefirill 

tağJz blrtiğl olarak aö)'ledilrlert "' 

(Bir ... • ..... .... fltan 

tan imine uldlrmuı kabul olun· 
.. 'hclır 

1 - Sırbiye llddJ aayeeinde A).. 
IDUIJ& ft ..... , •• JılacariBtan 

llcJiulara....,,. _,~ 
....... ıtae. da rı n=••ra bqı 
D1ıf k•lmak tehllktlinden korkar. 

Qll'lt .,. 1 tle ...,. lehimi-
• ..,...., edlDce taya olunu Ce-

... lmlordulan tat...W Boiaw 
çdrum 

'flltPhıdda .. Mlareti .,..._ 
iliyle bir anaJ'Iİ ve katliam çıkara· 
nk Guit .pean tWd aınaffakl
yeti beklemeden de KafkUJlııdMi 
kolorduJan lstaabul Botuma çı
kartmak da dU ttntıltlyor. 

ffte Cihu harlıl ve Bojazlann 
ilP1 projeainin ana hatlan ! 

Şu ilç noktayı ıbretle dmıağım.-

• nakted Um. 
Cihan harbini ım.ıer çılulrdı 

Ne için çıkardı? Nami cıbrdJ' 
Sonra da viedanlarmuzdan eora

bBr 
Ohan harbine neden girdik? 

Şjmdiye kadar biJilerce define arayıcıaam 
aradıfı servet hili bulunamadı ............. 

Jlethur lnsiliz deniz J•fllel· mak llti7ea ...W h&Janı b ·r t. 
a "Nentoa,. lt1r İnlilis mec.._.. Jum aeq1lzeft meraJdılan Kokos 
mada JUIJOI'. aclalanU •Yabt ebnektea ve 

- Altın, silmOf ve mflce define aramaktan vu..-ıiJor. 
rat aımat prti7Je tamam (12).0 Jar .• 
)'OD tnaills lirua ~ .ır Kokoe aclaaı Bahriaıdlüti &Mi
define Kokoa adasımn bir aolı:la- riJa dola tarafında ve Panama b 
8Hlda pmllt ımtfl •. Bu defiMJi aaluun 140 JDJI cenubu •arbwın
bulan miJyonlann dörtte Oçlae de klla 18 mil murabbaı meaabai 
sahip oluyor, geri kalan dC)rtte bf- sathiyesi ol n b r adacıkbr. Bu a
rl ti«S adanın ablbl oto (KoO • d 1l Bahrlmuhıti Hind deki (Ko-
Rıka) cumhurı etine alt olae .. k • Keebn ) adasile kanfbrma 
ımş ..• De ne ı meydana çık mat J ap eaer Jle bur Alman 

Jl11hterem saz Wıı 25.XII 9S8 
tan1ill nOabaaı n Her al>ah - al
tununda C8mlıari1et fallel başJıtı 
yazıyı o1cuclum.. 

Yeni dOnya haberlerinde bizleri 
istifade ettirmek ilzere ~ w 
Parie rad olan at?ldalı •-a• bi
rinde fU kadar yQz bfa diJıan 4ije 
rhıde mil1onlal'."8 balii olan wıe. 
toplanarak bu kı ~ kıyamette yok 
ul ve muhtaç 1ıeıQerllerine JU"dı

ma kCJtllll 1Jol ralı ve _. ylnk 
Ji İ118&1l nı mc:hın A1emd bir va
zife ayılm ı l ımaeien u hare -
ketlerini takdir edı or 

lef d rh 1 ı ba lıya~.. ril llPdea bu (ifk• • 
d m t t darıJu içia icap ) a a an kara e~ ka 

ad ı aldım bıl f el rmdeıi birı de hem 
Bu 1 i h an ea Kokos aume •uıı~ r Be, bal ft n 

r ffet -. um mi k lılr .., ol- ~ t>Pımtlan k ıyyen kabul 
delıkanh ın yQzD bllll~tr d&ihk bır ada- mlfUr Bına Zairo ve P 

tım O hakık Kotos·ada.-,ı~,,-. ..... :Bll!MaMla ftll) Jlk ~ u narek "ni. be 
ı b ok da bir d finfllfn .-dıı Ada fllm ....._ Ba .._. llaıe-

1 ld i i d _ .. _ •· ketlirfn illnım dinJerken arbdq -
u u a man e e....- ara a çıkılabilecek c 1 malan biri bizim aqinle 

d arkad b r kotra ile n ta vardır ki bu?Jardan ik .:mn de VftTI": olduklarını f~ 
çıkacaklar ve (12.000.000) lqi. m mal nde, birisi .cenubunda hanları hayra, udabp teşvik içm 

bulda leni bir ubrl mwtta en ~ 11enu. bndiledDl tatmin 
li& Uruı kıymethıcleJd defineyi ele dll'. (1188) yılında G iller nün yol l&ltermek c.sp ettijinl ve hldi
geçirecekJerdi. Saatlerce uinlf- de bır Alman Ko - Rıka büke- iabat ~de zenajnler" iafen 
tıktan sonra bu safdil 4elfkaıabyı ~aclen adada delme aramak im ::.nmn tQyare 1aw1.'ı;a a. 
ba b fikirde vaqeç rmeie mu tiyumı alank (Kokos) ad~a dar para venlfiinJ bir diierinha 
ulfak Glclam. ÇlııJdi thM17e yerl kan ı v b zmetcislle Cumhuriyetin )'lldönlmllDcle dlline 
tadar muba71el deftneJl ele ae- adada 7'rml ne kahmştı. Alman !erle fUllpu17& patlatarak kutlala
çmnet utnında bfnlerce lira ar- adada d fi e buJamaDlJt ama halk dıiJm ave eU ..... ,...,......... 
fedild ve Xokoe adam'na bir· anmacla ~enin 11erede lfz1 ol Ve netiee itl1>arfle içinde balancta 
çok se a.hatler tertip e4Uenk pek dutunu bilir bir atla• f6hretinJ iumuz fU kış dn)erinde, flddetll 
çok paralann israf oJmulaiunu bl- kuamnı itte o zamand~rnberl eetuklann ltaflansıcmda ollUll lle
H,...-. llattl bam .......... Kok• adam bırçok defalar deftle .men ha~ ~ 1.aaı ..., 
defi eyi bulmak utrunda son me- arayıcılann bummaJı faaliyetleri- Jarı, muhtaç muavenet dedeleri, it-

etinlJenler bu eaeriml momma kadar 
dlkbtle okumakta -.nı etmell
dider ... ._ ............. 
..,.... Olm9a lttlhad ft terüJd •• 
.,. ... tltaMulda 861 umanlar. 

dUl beri tema lr edtıe tıpkı 31 mart 
w Ermul ..,.ıan 1i1J1 mel'unca 
bir lhtBll )lawlamü 98 bu anda 

İlltlllbll11I ... ecli .. mek ft ~-
nt.alr 01İllll ...... bu suretle 
tebddtblı etmek ,,,...,,lrJ proje- telıkl nne vanneaya kadar a.r

lettikten sonra mahvolmq bir hal 
de anavatana döndllkleri de m~ 
hul delildi. 

ne sahne olmu hatta mahteli süz ynralan bira 18llMhrmak n 

... a.rlllde çok dunllleü bir mev· 
sudur. 

Bir taraftan 'l'flıtJer Avrupalı
lqıqor diyerek oDJarda her tiril 
terakJd luamleı.tni ve demolırMI 
lluekltmı tlırtlldiyodar. Dlğeı' ta
raftan .... gtlre ftrJderbı ftJIL 
BrmenDerin sayıt damulaniu tuta
• ..,.... 'Ve kat9'a•Ja• hamla-

Buna ratmeıı Kokoa adum
da bir konan defbıeainln aömOUl 
old ... na inanan dflıl7ada wıaı.
ce ve binlerce kiti vardır. Şimdiye 
kadar ~ heyeti 88feri,.Jer al 
bn buluea elektrik eilaulamu be
raberlerine alarak yola pttılar - .............. .. 
rafmen ülunetmsee sen.ın el· 

aruplara men up define arayıcı
ıannın bınbirleriyle botuştuklan, 

kanlı ve heyecanlı vakalar tahad 

düs ettiii bile g6rfllmutta. Bna1ln 
bil bAIA Kok ta torsanlann si 
!edikleri söylenen m hut gömUI 
definenin mevcut oldaiuna inaı

nan kimseler vardır ve hila bu u
iurda pek çok paralar sarfedil
meldedir. 

Methur Hacı Bekir ticarethanesinde ._.._ 

._ .... ifln ea tü&f dlleti ~ 
koe aclaamdaJd •efhleJ'f aram&i 
fçjn bir takım anonim tfrkeıleria 

bile tesis Udf114ir. JIGteadclit 
meritan. Kanactab ve İqı11& ıa FEVKALADE ı~ztı 

YV. L UGA tefebbfaler konaaJanlan uta ı: .. 
bq olan .. han'el Mr 81netl elt 
ptfrmet iti• bnetli aermay 

61MH11v.ı-. n akm 

flıbtler hrdalar. llualulaa 
•Clh.immi Vanbveı.te hnl 
olu"Ke ....... .... ....,..,..._ ..... -
(lta)Jlh .. <wu-a>lllllU 
...... fterek idi' d .. Mna 
n11 a. dahil oldlll'a halde 1>a ,.. 
ta Wrçok fenDt Dattra w YMıta-

~z larla t.ecJüs •tmlt ve lle)-eU ..teri 
" &JJlf Jd Jchıde (Ket.) ..... 

" J ma yoluma tatm11fbar. {Vfjl1aat) 
h.,etl sefeıiJeai adap Yardıiı &a 

man orada define anmakla llllf
Slll bir Kaadab srapla kartıl~ 
Dllfb. Yelli hqetl Hfeıiye erU-

I, dQskOnlOk nı Xanadablarla ••l ... 1tlar .. 
iki ll'llP elbfrlflf ile ddlıae ara
JIU)'a ~. Arama .,ı.r 
ca devam etıııif, ilkin t.et bir .. 
telik bDe ele ı~ naip olma 
Bllf, lıqed 88feıf7e de bir laqU • @G'llW1 

==~.~.~---- IMMMIZ habercileri orduiuftU bllmlyormUIUnuz? 

aek Ye pe]t ~ para Al'fetftten 
18Dl'a eH Ye cebi bOf T...-1 -.. 
mek mecbılff7etlacle bl•lfbr. 

Bltb ba t.ecrlltelen 1-yaJ 
aukutlaruıa ratmea Ull 1Cok01 .. 
clalannda tonanı.nn S6mm1t 
oldaklan Wr 4eflnaiB llsli olda
hna fna11an ldcHll• pkıyor Ye 
hali bu •larcla pek ~t paralar 
urf diliyor Ye bu aiclitle al'fedl

.. ,...... lcorınak 1ô1ft hMnen A S P 1 R 1 N alınaz ? 

Grip, solakalalnlllt w ......... lcartt • emnlJeth lllç budur. 

lecet te. •• 

onlann elemlerini bu suretle tahfif 
etmek için zenginlerimi&i lmW ._.. 
zifeıerine davet etnıif olayommua 
ki, şu yazınız başlı başına f&Y&nl lf 
tihar rörtılmemek kabil defildir. 

Müsaade eden:er.f:. bu satırları 
karalaJlflDl sizi yAln• takdir ve 
tenkit etmek '>lmacbiından ve ba 
cOretkArbia cesaret edemi~imi 
aneder w aneık bası mötalealan
ma muhterem ıuetenilde ufak bir 
yer a,rumanı:u clilerha. 
~. ....... ledalıtrhlm 

- ktlclilnden - blJlilne ..... leap ...... iti ,......_ birini. 
........... ,.... ••ıttJit tp=9'D1-............................. 
a.tta kıwrla o sbkfl 1911 h «• 
arlamm:PMWdeb&flcla. ........ 
• .... _. ida Nlb4atllan 

Bir 
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Diş 
~çiğneme sabhlanndaki çukurlar· ! 

1ataııbut Cuınhuriyet Müddei -
unıumi liii.nden : 

kalırsa ekşir ve hasıl olan asit 
' mineleri bozar, ditlerin çürümcM 

! sille yol açar. Hele bu asitler 

----
Arııli,\::.e Beşill<'i hııl uı~ m.ııhiu·m€'· 

. ikatipiorhtdeı olup T~şrine\'vcl. 

~138 :;onunda ııskcl'd(·n teı·hb cdil
cliği halde, Jıeııüz a,;lı vuzife~ine 

başlamı~·aıı Saihin, derhal \•azi
fesi b"a:;;ına s.retmediği bakclil'cl~; · 
mu8tafü ıvtdotunatağının ı"nzsh:.
nizle ilu nrnı dileı-im. 

D k 
' blitün gece aiızda bırakıld1ğı o torı1 takdirde nuızor mikroplar mil· 
1yonlarca artar Ye dişler sür'atle 
bozulur 1 beyazlığını, sağlamhğıni 

Kuralar: 1 Şubat, · t Mayıs, 1Temmuz,26Ağustos. 
· 1 İkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

r= 
1 

İKRAMİYELER • : .................................... Leaw .. a••••••••••••••-•••. ............................................................. ~ 
1 .: 

n 

O.küdar awlh birinci hukuk ha
kimliiin~en: 

D- k• tamaın~n kaybeder. Ağzuuzuı 
ıyor ı ~ ııhhat ve ıüzelliğini muhafaza· 

etmek içi• : 

1 Adet 2000 liralık 2.ooo Lira il 
5 1 5 Ü " 000 " .ooo ,, ! 
8 ,, Soe ,, 4.ôoo " 51 

Ü~kOdardu ~ttltan 1.epe:1inıle 
:;;elvilik caddP~inde 11/3 No. h e\·
cle Behiye. 

Sabah, Öğle ve Akşam Her Yemekten Sonra 

Dişlerinizi RADYOLIN ile f ırcatayınız 
16 ,, 250· ,. 4.ooo ,, ı== 

•• 
:ı •• 

60 ,, loo ,, - 6.ooo ,, · ; 
95 ,, So ,. 4.750 ,, . El Ali Basarau üu•af'ıııdan ale\·hi

nize ikam~ edilen borçtan km:tul-1 
mak dnrnsmdan clolayt !laııcn 

yapılan tehliğal'ı kanununi,\·eye ı 
ademi ica.betinizdeıı dolayı hs k
kınızdn #!lYllJJ karau vedlruis Ye! 

tc~i günü ~ant 11 e tnlik edilmiş ol- •••••••••••••• Ü .;.25o u- ıs " - 6.250 n 1 ~ P. 
maklu turihi ilaııdırn itibaren 5 
gün :1.arfında itiı·uz etmediğiniz ,~e 
ımıhkenıoyc gelmediğiniz t..ak(lirde 
lJir dııhtt nrnlıkemeye kalrn i edil-

Zührevi ve cilt hutahkları 

Dr. Hayri Omer 
== il 435 32.ooo 1 B . n 
~ ............ ~·········=····· .. ···············•······•······················ ~······ .......................... ~ .................................................................... ....... ~~······························· 

· 1cra <lah·cslnl:fon cerernnı mu:ınıe-ı 
leı1hl. soı u lmasmn ,.e gıyap k~ıt·arı· 
11111 tebliğine km·ar verilmesi iize
riııe mahkeme 14 1/~13~ cnmar-

mi) erek gıy:ılH'll mulrnkcme\·e d~. Ô tledcn sonra Bcyotlu Ağacam i 
vam oluııncugı gı,vap karnrı nı•ılrn-

T. iş Bankasına para yahrmakla, yalniz para biriktirıniş olmaz1 

zamanda taliinizi de denemis oJu,.sunuz. 
mrna kaim olmıo.1, üzere ilanP.ıı ih- I kaı':;;ı-nnda No. :l:l '{'elefon 41858 
b:ır Ye tebliğ' olunur. • 

SÜMER BANK 

Birleşik Pamuk ipliği ve Dokuma. 
Fabrikaları Müessesesinden : 1 

Pamuk ipliği Satışı : 
ayseri bez fabrikası malı 12 No. 

azilli basma fabrikası ,, 
reğl i bez fabrikası ,, 

10 Balyalık siparişler iç~n 
ıs ,, ,. .. 
5 
o 

,, 
" " 

H n U 

16 )) 
24 » 

24 ~ 

Pakdi 415 kuruş 
)l 

» 

)l 

» 

)l 

480 » 
580· )) 
580 
S75 
570 
565 
560 

)) 

» 

» 
» 

)) 

Fa tJarla fabrikada teslim şartile satalmaktadtr. İplik müa
telı.lilt!eriıaia yukarda yazılı fal.rikalara pderecekleri bedel
leri mukabilinde ihtiyaçları m•betinde iplik aipari,i verebile
cekleri •e 24 numaradan ince ve muhtelif maksatlara yarayabi
lecek pamuk ipliği müstehlilderinin de ihtiyaçlarını yine aym 
şartlarla yalnız Ereğli fabrikasına şipariş edebilecekleri ilin 
olunur. 

İstanbul J3elediyesi İlanları 
Senelik muhammen kirası 240 lira olan Kiiç[\kpazarda Ayuzkapı 

mahallcsın<lc 'Kerestecileı· ;:;okağında 66 numaralı Yeni h.'\.lcl" aı·di~·e

siz yaz1hanc uç sene miiddellc kiraya verilmek üzere açık arttıı·maya 

.konulmu~h11·. Şartnamesi levazım müdürlüğfüıde görülebilil'. İstekliler 
54 lit·ahk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 6.1.939 cuma günü 
,gaat 14,HO da Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (R) (9294) 

* Senelik muhammen kir.ası 100 lira olan Beyazıtta Çar:;ııkapı ına.-

hallesinde Tramvay cadd~i ~okağında Merzifon'i Kara Mustafa paşa 

ıebili teslim tal'ih inden itibaren biı' ~ene müddetle kiraya verilmek Ü· 

~ere a.çık arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde 

•örülebilir. İsteklileı· 7 liı'a 50 kuru~luk ilk temina t m akbuz Yeya 

mektubiyle ber aber 16/1/939 J'aU rtesi gUnit saat 14.30 da Daimi En .. 

cümendc bulunmalıdırlar. (İ) (9619). 

lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 
Em niyet Sandığına borçlu ölü Bay A8af Y edat ve Bayan Hafize 

.Behice varislerine ilan yoliyle tebliğ e 

Bay Asaf Vedat ve Bayan Behice Ü~küdar Bulgul'lu mahallesi ve 

.ıokağı' eski 72, yeni 106 numaralı maa bahçe ahşap evi birinci deı·e
eede ipotek göstererek ~9/1(930 tarihinde 7817 hesap nnnıarasiyle 

8andığımızdan aldığı 276 lira b~rcu 19/7 /938 tarihine kadar ödemedi
finden faiz, komiı:ıyon ve me3arifi ile beraber borç !l56 lira 61 kuruşa 
vamuştır. Bu se)jeple 3202 ·numaralı kanun mucibince hakkında icra 
takibi başlanmak üzere tanzim olunan ihbarname borçlunun mukave

lenamede gösterdiği ikametgahına gönderilmiş ise de borçlu Bay A3af 
Vedad'ın Bakırköy Emrazı Agabiye hastahanesinde; Bayan Hafize Be. 

hicenin Kadıköy Yoguı-tç~t çeşme caddesi ı:ro. 10! de öldüğii anlaşmış
ve tebliğ yapılamamıştır Mezkur kanunun 45 inci maddesi vefat ha-

lincle tebligatın ilan suretiyls yapılmasını amirdir. Borçlu ölü Bny Asaf 
;\l' edad ,.e Bayan Hafize Behice mirascıları işbu ilan tarihhıden itiba. 
r en bit• huçuk ay içiııde Sandığımıza müracantJıa mul'isierinin borcu. 
~m ödemeleri ve.}'a kanunen kabuJeşayan bir itirazları vm· ise blldir

)neleri IRzımdır. Mirascılar ipoteği kurtarmazlar va yahut başlıyan 

"akibl usul dairesind"e durdul'mazlarsa ipotekli gayri menkul mezkür 
~\.anuua göre Sandıkça satılacakbr. Bu cihetler aUlkıadarlarca bilinip o
~ıa g öre. hareket edilmek ve her birine ayrı ayn ihbarname teblii i 
nuıkamma kaim olmak iizeu k&;ııti1.:et ilan olunur. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 
I - Şartname ve ıtiimuııe~i mu.cibince sat.an :dma\·ak 2!')00(• 

kilo hel ipi katııLlt zarf n~uliylc ek~ilLme~'l' konmu~ur. 
U - .:\I uhammcn oodeli beher kilo.;u ;;n kurn~ ht"'abij it: 14750 

fü.ı. muvukkat kıninatı 11116.2:) linıdır. 

lII - g)<~illntc Hl. 1. !~;H} lat•ihiııe l'a.-.tlıyıw jtH:t.;,ıl'lnsi ~,.ütıil ~•ıat 

11) te Kal.ıaütşt;ı Lf',.~ıırıı ve miH.Htylılat ~uhe~iııdeki Hlım komisyonun
da yapılacaldıı·. 

I \.' - Şıt l'tıı<A mo lcr }H.ınısız olurak ht•ı·g·ii 11 ~ii;,: li v:ı:1ıt!'11 şnbudcıı alt
n!lhileceği gibi nümuıw de g·öri\lebilir. 

V - .Mühürlü. teklif mektulıunu kanuııi vesaik ile ~·üzde 7,i; gÜ\'eu
me purası makbuzu vc.vJl banka teminat nHtktubtmu ihtiva edecek o
lan kap~lı zarflar ek ilime gtinii e11 gsç ~aat U. e kRclar • ukarıda 
adı geç:en konıiı<ycın lJa~kaıılı~ına makhuz mukahilln<lc veı ilnıesi lıi-

zımdn·. (!)485). "" 

• 1 - Şartıw ıııtı ve ııi.imunıS::;i mttcibiııce :;atın alıııucağı fülıı euilen ! 
(18.000) kilo bal? ipi 25 - x - ·938 tal'ihinde ihal• eılihmıcclip;indcn ~'eni~ 
dt>n p<ızarhk wmliyle eksiltmeye konmu~Lur. 1 

; 

J1 - Muhammen bedeli ·ııeher kilosu (60) kuı 11~ he,;alıiyle( 10.800) 1 
lira ve muvakkat tm1inntı <810) lirııclır. 

III - Eksiltme 9-1-9:l9 tarihine ra.i!tlıymı µazaı•tesi güni.i ,;nat 14. 
de Kalıata~ta levazım ve Ye milbayaat ı;ıubesindeki alım komisyonıınria j 
yapılacakltı'. j 

IV - Şaı-tııameler para~ı7. ol.ıırak her glin sözii gcç<-n :;;ıı heden alına ı 
AGA~ 

bileceği i"İbi nümune de görülebilir. . S.ttt ,.,. : 
V-hteklilerin eksiltme için tu~·in edilen giin ve .:-:aatie yüzde 7,5 güven· 

nw ıumılariyle hirlikfr yukarıda a{lı g.eçen komisyoıuı gelmeleri ilan olu ı .... i:: ...... lh•&• ·-cU .. lh Ql41, 411 • il 

mır. (9513) it., 

* Cinai ~ Mikta.rı:Tartma 

kabiliyeti 
Muham. o/o 7,5 

bedeli teminatı 

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

Türkiye .. saati! 

r·:~_ m_K_::· ::;;g-~ ·--15 ı SEKER FABRİKALARI Ba:o:ikül "kollu" ,, 

" "Otomatik'' 
0 "İnsan tartan" . .... 

960 Anonim Şirketinden : 
Şalter "2000 amperlik 
S kutuplu'' 
Ampermetre "2000 am· 

1 500 37.50 16 
Müeuesemiz Üçüncü Parti olarak küp 

şekeri satın al-caktır. Şartnemeti 

ve Kriıtal 

Babçekapı 

ecllebi 

Ta,ban 

perlik'' 8 ' 1 

. 1-İdaremizin İzmir fabrikası için 1 adet 300 kiloluK kollu, 1 adet 500 
kiloluk kollu, 1 adet 300 kiloluk otomatik ve 1 a det insan fartan bas_ 
kül

0 

ile Cibali Fabrikası için 2000 amper lik 3 kutup lu şalter ve 2000 am-

42 numaradan isteyenlere verilir. 

12.Sonkinun.19'39 Perşembe günü 1aat Onbire kadar telclif 

mektupları ıartname esaslarına g6re kabul edilecektir. 

~~ 3~~~p&~~ ~rlum~rimmi~ce~nzyn~ke~il~ ·-•••••••••••••••••••••~---· 
me · mmliyle Aatın alınacaktır . 

. II - Muhnmmen bt:!delleriyle imwakkat teminatları hizalaı·mda ı 
gösterilmişti!'. ·' DOSY'& No. A. H. 487/938 i 

Salih~I Asliye Hukuk mahke -
IIT - Eksiltme 23/11939 'faı-ihine rs.stlıyan pazartesi günü hiza~ İneaindenı 

Iarındn .yazılı saatlerde Kabataşta ıev;azım ve mübayaat şubesindeki Salihlinin Eskicami M. Aksekili 
alını komisyonunda y~pılacaktır. 1 Şaban oğlu Hasan Hüseyin Gököy ta

IV - Şartnameler parasız olarak her gün !iÖZii geçen şubeden alı- rafıııdan kamn İstanbulun Anado-
nabilir. luhi!'ları yeni mahalle:-:inden -Tişan-

V - Ek:-:iltmeye iştirak etmek istiyeıılerin fiyatsız f e11ni teklif ve ta~ında Tevfik çavuşun 12 N o. lı 
kı.ı,talo1dariyle ihale gününden bir hafta evveline kadar İnhi~arlar Til- evinde ve Palat fabrika~ında ç:a!ı
tün fabrikalar şubesine vermeleri ve tekliflerinin kabulünü rnutazam- şan Çanakkaleli Ahmet Cevdet 
mm \'esika almaları liizımdır. evinde bulunan (Feriha aleyhine) 

VI - İstekliler eksiltme için tayin edilen gün ve gaatlerde % 7
1
5 açtığı boşanma davasının muhake

güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı &'eçen komisyona gelmele- nıesinde; dav:thnın ikametgahı
ri ilan olwıur. "30" nın nıeçhul bulunması hasebiyle 

aranan yerde bulunmadığından 

Üniversite Rektörlüğünden : 
davetiyesinin ilanen tebliğine ka pi 
ı·ar veriln1iş ve zina ve geçimsiz

-----
gelmedi~i vt-ya bir vekil g-öııclcı·
mediği takdirde gıyabında nıuhn
kemeye devam edileceğine rlaıı· 
olan davetiye ilaıwıı tebliğ olunur. 

----
istiklal Takvimi 

Senelerden beri Osman Bey 
matbaası tarafından neşredilen ve 
büyük bir rağbete mazhar olan 
(ist iklal tak "imi) ııin 939 senesine 
ait olan nüshası muhtelif renkli 
bir kapak içinde ve ''akitleri gös· 
teren cedveli muhtevi olduğu haldı} 
nefis bir c;urette ta bedilıniştir. Ki
tapçı ve kırtac;iyc mağazalarında 
13 kuruşa ~atılmaktadır. Okuyucu
larımıza tavsiye ederiz. 

Diş tababeti mektebinde iki asistanlık ve 40 lira ücretli bir dak
til(\luk •açıktır. "Daktiloluğu i;;tiyenlerin Fransızca, İngilizce, Alman
ca. lisanlarından birine vakıf ve tercümeye mu ktedir olması şarttır." 
Taliplerin Tıp Faki.iltesi Dekanlığına müı·acaatları. (8)., 

lik se be bly 1 e dava açılmış oldu- !'!!"!!!!!!!!!!~!""'!!!!'!!'!~!!!'!!"'!7~~~!'!!!!!!!!!!!! 
ğundan muhakemenin bırakıldığı Salııbi: A. Cemalettin Saraçoğlu 
20/ 1/ 939 cuma günü ~aat 9 da Sa- Netriyat müdürü : Macit ÇETiN 
lihli Asliye Hukuk mahkemesıne ı Buıldıjı yer: Matbaai Ebüuiya 


