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Fakir Talebeye Düşünülen Maddi 
Yardım Şekli Çok Gayri Kafidir 

Temin Edilmesine Çalışılan Ayda IS lira İle Talebe 
Nasıl Yaşar? Nasıl Kitap Alır? Nasıl Giyinir ? 

Yazan: HÜSEYiN CAHiD YALÇIN 
ünh .. ı~itelerdt'ı~ bahsede.o :~' 1'~ı-ı=- .. ~ 

}HW mnhlln'irler ti'n,veı-sltetıerm hır 
ıaars m~ elesi olduğunu ~ö;\:ledikten 1 
M>nra. medcm dünyada lmnhırın na.- 1 
sıt tesi~ editdlk~rlni Jılkiyt> f!di_\·or
lar. tlnl~enliteler tarihinden bahse· 
decek değili? .. Yalnız bunların i~n· 
deu hir nokta.,u tf!baniz ~ttirtteı'ti7. 

=*** - ::r- ·-

ki o da ünlwrstteler ttıııjldll husu
~unda 7.t'll~in 'kimfo!fllerln oynmtik1a-
rı ha~ ırh rofd.-n iban-ttir. 

Bir memleketin zenginleri cemi
yete ve ntana karsı borçlarını öde· 
menin en flı>refli yolu bir ünivcn>ita 
tcsi~ etmek olduğunu diişüuerek i
cnb eden ması afı veriyorlar, vasiyet 
cdiyorlaı. üniversite kuruluyor. 

Avrupada yüksek tahsil hayatı· 
ruıı nasıl ileri gittiğini uzaktan sey
redip hayran olurken bunun han
gi yollardan temin olunduğunu 
da. aramak, merak etmek la
zımdır. Görliliiyor ki bu hususta en 
büyük himmet fcı·tlerderı geliyor. 
Garb dUnyaııında koca kota üniver-
9iteler tesiı:; edebilecek kadar feıla
kar hısanlaı qıkıyol'. Ve onun için
dir ki kilittir bu kadar ileri gidiyor. 

Dün limaoımııa gelen Vatan Yap11runun ikinci kaptanı 
Şehap ve çarkçıbaşısı İhsan 

r 

• 

KUltüı· gökten bedava kuenğımı
za d~ek bır nimet C!eğUdfr. Onu 
elde etme~ her ferd ~a1ıxan uğ:·aş
mak mecbtıri)~tind olduğu kad<ır 

yilksek tahsil kursları vU~ucle geti
rerek .ıh me iınkar.1 .. ı'l hazırln;;nak 
da cemi.}etin. ferdlHhı ·.e hilkumc
tin va::ife:::ııdiı. 

Millet Vapurunun Yunan Şilebi ile 
Çarpıştığı İçin Battığı Anlaşıldı 

Mehmet Akif'e Hücum "' 

Edenlere Cevaplar ! 
Ümmet Şairi e Demek ir? 
Meı-hum Mehmet Akifin 
ve Eski İnkilap Şairleri
mizin Rahmetle Yadını 
Çok Görenlere Cevap 

Bngünlel' htanbLtlda cıkn Sa- , . 
1>!' tı g·azcte-le?inden birind~, mer • 
hum şfüı· )!ehmet Akif hakkında 
bnzı ~azılar okudum. Hayret et
medim. Ötcdenberi alı~ınL~ olduğu
muz bu yanlış \ e Rvri iln1t cerc
vıınlara acı acı gülnı ... lcten hdiğ bir 
~evap olamaz. llele Uııiv2r:;:ite 
gençlerinin merhum hakkmdf'.lc1 
ihlif!l!erı.nı, Turk ıni1!etinin ve 
_gırn~llğinin istik"'3.ii btlvitktntüne 
bir iz;aret addotınemek Ttlr,,Hlk 
için kndiı·n~luaslık olur. 

Hu gil>i cero;·anlı\rı ysı.ınnlura. 

;) a llm: bir taraflı düş!ınenlere. 
(Sonu 3 üncü sayfamlzda) Mehmet Akif 

Akif için Ulu-Önderimiz 
Kemal Atatürkün Ese-
rine Kem Gözle BaktıJ 
)emek Büyiik Cehalettir 

Tan ~az~t,.ıi btıybk '1!l.İl' A.ki 
hakkıı1da oitııufJık kil!IV".!İne bıl· 
rlinerek yap!.ıjlı aleyhte ' eşriyata 
de\•am ediyor. Nıtek!nı d.tnk6 Tan 
dıt da iki :\'•Zı int.i~ı:ır •tt:i. 

Bunl r!!EU bhlal. ıe.nçlistin. 
X, mık 1\.em 11 11., Akif hakkında 
gifat.c.rdiği 0\ !erde ıfrntn varı -
dığını öyliye>rek h ptmızin malu
mu oJıu, ·m~hur !" nıcslel~taşmııı 
N.~umk i\:mnal leyiünde l »~rettiği 
bir t>ııroştlru ve gen~lftin o zatıı. 
ı-ar~ı <ok Rgo•r ltlınmlarda bulun
dl1t':uııdıın b. ı::.edi,\ or." 

Hu nı•ıhaı •ııe çok te.'iekl.tu· ec • 
\Sonu 3 üncü 5ayfada) 

Biz ne yapıyorll7.? Her ııeyi hilkfı-1 
metten beklemek yolundaki an'ant:· 
tnize tabiiyet ederek üniversite ihti · 
yııcınuı d~ ta rrıamen maarif biidcc- 1 
sinden terııh ı•dilmesiıti tabii görü
yı)ruz. Halbuki maarif JJüdcesi İs· 
lrmbul üniversitesine iki milyon li
ra bile tahsiö edemiyor. 

Karadcııizde J..ıirkas; giin evvel 
!>ıkan hliyiik fırtına yüzünden \ ' U

klıa g·eleıı facia ve kaz>ılara ait 
re:1rni ıııallınıal cHiıı Ereğli liınaıı 

açtığı biiyiik rahııc Belıoıı olnın.ş-ı 

üniversite yüksek bir tahsil cca
ğıdll'. Hakiki ilim kaynağıdır. Mem
leketin ciddi ve esaslı killtüri.i ÜP.i

versiteden feyz almak znrurctin<lı>· ı 
· dir. Daha aşağı derecede nte~dcblc:

de başkalıtrının yapbkları ilimleı i 
öğ-reniriz, ezberleriz. Fakat asıl 1lim 
üniversitelerde yapılır ye orada•ı 
etrafa neşrolunur. 1 

Türk vatanında halaskar biı mı:· 
ve irfan ocağı olacak üniver..;ite ha· 
yatına her Türk genci için bir bias~ 
ayırmak liizımdır. Biı' memleketin 
maddi ve manevi rehbocleri olaca:~ 
münevver kafalar hep üniversit."?· 
den yetişeceğine göre işin sos.yal ba
kmıından muazzam bir ehemmiyeti 
olduğu inkar kabul etmez bir hak~
kattir. 

Bir taraftan halkın hakimiyetini, 
valandaşlarımızm müsavatını ilan 
ederken üniversite tahsilini vatan. 
daşların yalnız para içindeki kısmı
na münhasır tutmak büyük bir man
tıksızlık ve adaletsizlik teşkil ettiği 
kadar cemiyetin zararına bir hare· 
kette olur. Çünkü bir memleketin 
güzide zümresine daima aşağ1 taba
ka halktan yeni yeni unsurların ilh:t· 
kile yüksek sevk ve idare makamla· 
rmın tazelenmesi hayatı bir mesele· 
dir. En hakir bir köylü ve amele ço
cuğu bile, yüksek fikir ve kabiliyeti 
haiz ~' üniversite tahsili görebil· 
meli, hü1d'ımet mekanizması içine 
karışmalı ve en yilksek mevkilere 
çıkabilmeHdir. 

Buna kanun mani değil. Mekteb 
kapılan herkese açık. Fakat para· 
sızlık ve zaruı·et hakiki bir manidir. 
Bir aile için çocuğunu mektebe gön· 
dermek bir fedakdrlıktır. Buna her 
aile zorlukla tahammill edebilir. He· 
le lise taheilinden sonra. Y etişıni6 

Hlbeyin Cahid YALÇIN 
(Sonu 3 üncü sayfada) 

yedi ıtişı<lir. 

tur. 
Bnradaıı vaııuı·a hücum eden 

sular vaııuı·u :ıo dakika içinde <:a
hilcleıı takrilıeıı 1000 mcln" mc~a
feda balırnıışlır. Bunlnrd:.ııı Lııı.~I,a İh,.aııı Ilüda 

reisliğiııdc•ı Deııiz 'l'icard müdür
lüğüne &'t'lmiı;;tir. Dün yaı>tığımız 
tııhkikata MlZill'iltı fırtına .. ~ece:-i 
Millet vapuru fa.:ia~ında bogulan. 
lamı <!dedi oıı sekiz olmayıp on 

Fırlına :--elıebİ\ le lı:umra ıığra
yaıı telgnıf ve teİcfoıı hrıtları ia Fransız Başvekili söz söylerken 

motöriiniiıı rnlirctte}Jatı fırtıııa yü
zi.ıııden terki sefine elt.iği e,,.nada 
biiyilk dnlgalnr ~(·beb1yle sandal 
Genç varıumııun demirine takıla
rak alabora olmuş ve mi\r&ttebat
tarı iki ki~i lıoğulmu~htr. l\Iillet 
vapuru h:ıkkmda yeril(\n resmi ma
lı1m~ta nazaran fııciayıı. Yunan va . 
purumrn bodoslammıının .Mil1et va
purunu, kıç anbarınş bindirerttk 

mir edildigiııdPıı diııı lıiı ı ı liman
larla nrnhnteı·c te~ı miın.kün ol · 
mu.,tur. K:ıradcııi;,ckh liınaıılar

dnn golen rnalmmıta rntz.ırtı.ıı fır

tınada ehemmiyetli lı;clıiı· ka.'a vu 
kua gelmC'digı anlı!\11lnıı~1ır. 

Haber a]clığıınız cı gör Heniz 
Tkarct müdiirlüğu klim ir yükle
mek için güıılcı·cl' Ereğ! i lima ı:n
da nöhet bt•kliy111·ek bu ~~kilde fe
c·i kazalarn ::ıebeı> olıııı v14ym· sa -
hipl1:1ı-ine Jurnıulel<,riııi ıdabilınck 

(Sonu 2 nci şayfada) 

Dört Çingene Haydut 
Bir Köylüyü Öldürdü 
Köylünün iki Oğlunu da Yaralayan 

M·ütecavizler Yakalandılar 

Kaüllerde11. ~ Mwbi,_, Mahmut Resul 
Yanıı 3 üncü sayfada 

Cczair, 6 ( A.A.) Daladier il-' 
maiyeti, Foch kruvazörile saat b,30 
da Bizt>rt'e gelmişlerdir. Sahil ba
taryaları, başvekili selamla~la• • 
dır. •15 tf!yyare, limanın Uzerind~ 

ucmuştur. 

içinae bu· cok yerliler ve arar 
rüesası bı.ıltınan kesif bir halk kı!.· 

lesi, maktullel' abidesine giden yok-1 t 

baı?\'ekili sür kli alkı!C$larla karşıh

mı!:llarclır. 

Daladicı, iıbıclenin önüne bir c.: •· 

lenk koymtı!ilur. 
Binlerce kişiMarseillaise'i ı:;öy

lcmiı;ıtir. 

Saat 10 da ba~vekil 12000 kişi
ııin İı:jtirak ettiği bir geçit resminıl..! 
hazır bulunmuştur. Halk, başvekfü 
\'e Ol'duyu alkıl11amıştır. Bütün ~::~ 

hir, bayraklar ve taklarla süslen· 
miştiı. 

Daladier, bundan sonra yazl(k 
ı-;araya gitmi~ ve Şimali Afrikan·n 
askel'i ve sivil şcflerile mi.ihim bıı-

Emir Abdullah 
• • 

ismet lnöniinü 
Tebrik Etti 

Ankara, 6 (Hususi muhabirimiz· 
den) - Şar:ki Erdün başvekili Te,·
fik paşa bugün Ankar.ı.ya gelmiş ve 
reis1cümhur İsmet tnönüne Emir 
Ab<lullahın tebriklerini sunmuştur. 

Londradaki Arap konfeı ansına 
giden Tevfik paşa yarın Ankaradan 
İstanbul hareket edecektir·. Bana 
Filistin meselesi hakkında bayanat
ta bulunarak demiştir ki: 

- Filistin meselesi bütün Arap
lar için milli davadır. Orada bir ya· 
hudi devleti teşekkülünü hiç bir 

arap istemez. 

Ceu!fcieaı bir 

~sked konf.-rnns akd~tmi1'lir. 

Bu konfenınsı müteakip DaLl

dier. yazlık snrayda şerefine \'eril..~ıı 

bir öğle ycme~inde hazır bulunmu!'· 
tur. 

İtalyan gazetelerinin şiddetli 
yııztları 

~filano, 6 (A.A.l - 1talya11 mat· 

buatı Fransız ba~ vekili DalAdier'nin 
Tunus seyahati münascbetile yapll

makla olan İtalya aleyhindeki nü. 

HER SABAH 

manura 

mayi.<;len lıe,)1.!k bn- inftane hııy:1et
mektı::dirJer. 

Popolo d'ıtalia gazetesi, Tun t:> 

ayak takımının ltalyaya karşı yeni 
bir tahrik mevzuu bahistir, diyor. 

Staınpa gazeteei, bu nümayişl-:· 

rin caniyane bir hareket olduğunu 
Fransa ile olan h~aplann kabardı· 

ğını ,.e fakat bn hee.plaı m son san
time varıncaya kadnr f?;Örüleccğiui 
yazıyor. 

(Sonu 3 i•ncü aayfada) 

Mim Sef im izin işaret Buyurduğu Hedef 
A ziz Cumhurreiaimiz 1amet lnönünün riya&eti altında 

toplanan Vekiller heyeti, Devlet mubayaalındft komia

yonculuk u~ulünün kaldıralmaaına ve genif mikyadeki aahn alma 
İflerinde alakadu vekaletlerin doğrudan doiruya ecnebi fabrika
larla temasa girerek mubay.aatı temin etmelerİIM! karar veı·di. 
Türklük camiıuında hu kararı can ve gönülden alkıılamıyacak 
yurd ve f azi.let •ever hir ferdin mevcudiyetine inAnanı'ayız. 

. Yüce Milli Şefin hepimize İfaret buyurdukları dürUati ve 
fazılet yolnun yolcuları arasına katılmakta gf'dkenler vana bun
lar anlamalıdırlar ki Devlet idare ve makanizma!ıu·ı berrak aa
yılmıyacak herhangi bir İf hakkında çok lı:uıaa ve titisdir. Dedi
koduya yol açabilecek dolambaçh itlerin Devlet kapılunıda yeri 
yoktur. ltaret buyurulan hedef, riyaaız temizlik alayC•aiz f-.ı • 
k "' 1 k .. • • ' '1' eua ar ı ve numayıfıız yurdıeverliktir. 

A. Cemalettİi\ SARAÇ<>CLU 



~ayta.: a . YENISA8AH 

ENVERPAŞANIN 
ÖLÜMÜNDEKİ ESRAR 

r--ı ::i; 11 :•: ~ !J :~ Vatan ~apur~nu 
~ - - - - - " -~ ;;;aı ~ Atlattıgı tehhke 
Gayri kanuni Limanların (Battaafı 1 inci aa7fada) 

"T' b.. Okuyucularımız 1 l h ı:::w 1 için nöbet beklemek mecburiyetin· ,. 1. Q llyet S Q l r QQ iyefi de olduklaı·ı gtınleri Amnsra Ji • 

Değistirme . O~or ki : Devam Ediyor :::::::d:er~:~~;,~
1

·::.;:,.:~::,.~ 
Yeai SabahıD Tarila1 Telrikam: 37 

Gelen Cevap Enver 
Paşanın Lehinde 

•• -?. ,· ıundaki temizleme ameliyesi Ü\• 
Dun agır ceza mahkeıneısındtı Gu··zel bulvar u··zerı·nde 1ktisat Vekaleti limanların ıslahı mame ih ti . ld x.n • ·n 

6 d 
bi - t b" ti · b n nı aye enmıs o u6 .. ıcı 

5- ~aşın a r_ çoeu~un a _ı~y~ nı •• yolundaki faaliyetine programb k burada 15 vapurun r~hatça ve t~h· 
gayrı kanuni bır şekılde degıştıren Simsiyah bir kömürcu şekilde devam etmektedir. Kısa. bir I"k . 1 lı·ı y. 1 1 . ı eflIZ larınn ı eceg .. HD ası mı ..... 
iki suçlunun muhakemesı yapılmış dükkanı müddet .zarfuıôa !stanbu1 !imam,... tır. · · 
ve iddia makamı iddiasını serdet- sahi!..erinJc yapılan mendirekler- Ö 

B. k ·• · ğreııdiğimize l'Öre batan Mil-
miştfr. Bundan bir müddet evvel ır arımnz yazıyor: den alınan neticeler denizci ahali 

Paşa, Buharaya Gitmeden Evvel Bir 
Mektup Yazmış vaziyeti Anlatmıştı 

"1'*anbulunrnzun en gıizel let v.apuru, feshedilmiş olan vapı.ır 
cereyan eden vak'a şudur: ,.l arasında fevkalade memnuniyetle 

.. emtlerinrlen biri olan Fatih sem- culuk ~irketi tarafrndan bundan Türk tebeasmdan Sinyora na- .. karşılanmış, bundan başka dahilı 
ınd k b tinın. eı1 '*Ok a 0··z .. ça.ı·pan ve bu liç ı;;cue. evvel Deniz yollarına 8a• 

m aki bir kadın yine 'l'ür te aa- ~ • "" deniz ticaretimiıo:in muntazam bir 
d d · d b. tılmıştır. E.1ndan Patyos isminde birile meı:- çarpışın a aıma mo ern ır şe 5ekilde yapılması temin edilmiş ve 

b b 1.~ hir sembolU gibi insanın üzerinde Deniz yolları idaresi de vapu • 
---<<:::>:::. c:c:::ı=---

İbrahim Bey Enver paşa hak- vaziyeti anlatmış, Buharaya gelece
ğini bildirmişti. Kendisi ile karşı
lıklı konu.~mam1ştı amma.. A)ağı 
yukarı bütiin noktai nazarını emire 
anlrıtmı§tı 

res hayatı y.ışıyor ve u erau.;r bu mendirekler balıkçılığımızın in- ru bir müddet lullandıktan sonra 
yaşayı§tan Yasef isminde bir çocuk sempati uyandıran bir tnırkı Vf. ki§afı yolunda da. bUyük bir rol ov· 

kında sBylenilen sözleri dinliyor 
gibi idi. Bir taraftan nnrgileh•ni Ç" 

kiyor, diii;cr tarnftall da. çayını i
~iyordu. Bunları dinledi. dinledi. 
Nihayet: 

meydana geliyor. Çocuk metres ha- parkın yanında:n geçen ve Fatih namıştır. 1nşası bitmiş olan Yalova. bunun yolcu nakliyatına elverişıt 
yatı yaşıyan bu ~ift namına 24131 kütüphanesine kadar imtida.t eder. Kumkapı, Fenerbahçe, Bostancıdan olmadJğını görerek 16000 lir.ayJii 
933 tarihinde Tlirk tabiiyetile nüfus ağaçlıklı bir bulvarı vardır. Fa· sonra bu günler içinde Kartalda da Barzilay acentesine satmıştır. A • 
kaydine geçiriliyor. tih tı·aı11vaylar1 bu bulvarın ik. yeniden bir ınendirek in~asına baş- cente vapuru ta.mir ettikten sonra 

Bir müddet sonra Sinyora Pat- yanından geçer. Janaeaktır. Geçen ay inşası biten şilep halinde i"letnıeğe başlamı«· 
- Evvela. dedi. Envcl' va~a 

burada oturup durt yor. Kendisi 
için başka bir ıstek olamaz. Adam 
ları da eldedirler. 

- Enveı· paşaya karışınayını:r.. 

Adamlarını da salıvt:riniz. Biz on
larla anlaştık. 

Bu söz 1lırnhim Be) i kızdırma
ğa kati geldi. Birdenbire naı-gile
sinin marpucunu fırla~tı. Çav fin
canını chn: irdi. J\ ağa fı lıHlı. Son 
ra: 

E ,ver ırnşa belki adamlarına ken 
dısi hakkında emir vermiştir, di
ye İbrahim beyin yanma gittiği za
man bu maliı:matm v~-ildiğini ?..an· 
nediyordu. Halbuki eımirin firar gün 
lt-.rine tesadüf eden bu hadiseler a
rasında Enver paşanın mektubu u
nutulmuştu. Esasen Enver paşa d:ı. 

henüz Bnharaya. gehnemişti. 
Fakat Enverpaşa hakikaten Bu

harayn gelip oradan (Cedid) Jeıin 

daveti üzerine Buhara arazisine gi
rince vaziyet değişnıi§ti. Enver pa-

yostan ayrılıyor ve Alman tebaaal Tam bulvarın karşısmda ve Kumkapı mendireğinden fevkalade 
olan Emil Şnayderle metres hayab tr~ımvny yolu üzerinde sim:ıiya memnun olan sahil ehalisi araların· 
yaşamağa başlıyor. Bu esnada ço- bir )eke gibi sırıtan bir .Kömüre da birleşerek Ve'k8.lete şükranJarını 
cuk büyüyerek mektebe gidecek dükkanının. hu caddeden geli bildirmişlerdir. 
çağa geJiyor. Sinyora da İrfan na- geçenlere sanki istihza ile bakan 
mındaki muhtara müracaat ederek ve; DENl.ZLERDE · 

... . . . ~ ...... çocuğun kendi oğlu olduğwıu ve is· _ Eıı güzel caddede benim 
minin Jozef ve Alman tebaasın- varlığıma hlirmet edeceksiniz. Ve 
dan olduğunu söyliyerek, bir ilmi· ben sizin modern estetiğinize kar- Yolda bulu ıan vapurlar 
haber alıyor ve çocuğu, ftaJyan şı işte böyle sırıtırım. Bir kaç gün evvel KraadenizC!. 
mektebine kaydettiriyor. Diyen bir dunu~u ve bir if.ade · çıkan bUyuk fırtına yü?.fuıden sefe ·-

Evvela ikinci ceza mahkemesine vardır. leri aksayan vepurlar yollarına d::· 
- Aı kuıJa;; .. dedi. il enim i~i- §anın olan bitenlerden haberi olm:L

me benden başka kimse karışmaz. dığı için doğruca tbrahim beyin ya· 
Biz bir tnraftan uğraı;ııycırıız. Siz nına giderek ciddt bir şekilde <:ahş-

1 de uğr~~ıııız. :Muvaffakıyet kim- nıayı teklif etmişti. 

gönderilen dava oradan vazüesizlik Bu J~kenin bu gfizel caddeden vam et.meğe başlamışlardır. Bunla 
kararile ağır ceza mahkemesine ka1dırılmaın acaba mllmkbn değil dan Güneysu vapuru bugün şehr.
ı:;evkolunmuştur. midir? . .'' mize gelecektir. Erzurum vapu .. 

DünkU celsede suçlu olarak Emil ______________ _. Trabzon yoluna devam etmektedir. 

Şnayder Sinyora ve avukatları Salı gUnt\ sehıimize dönecektir. Ka-
hazır bulunmuştur. Emil Şnayder radenfa vapuru Rizeye gitmektedir 

de kalırsa diğerini e7.~r. B11 iş böy İbrahim beyin noktai nazarı bi;r 
ledir. Ben sizinle anla~amam. bakıma da doğru idi. En\•er pasa 

İbrahim Reyin hu kadar kati beklediği gilnleri pek te boşuna glt
şekilde Aöylediii sbler üzerine ıniş telikki etmiyordu. Çtlnldl haki
murahh~ daha fazla Kukta!}ta o- katen lbrahim beyin tabirlle ill cı.. 
turanıadı. Hemen kalktı ve gitti. fa olarak kar~laşmış bulundukları 

Türkçe bilmediğinden mahkemeye Tarı vapuru bugün Trabzonda ola-
tercttinanın yardımne devam olun- T k cakbı· A'··u vapu b ·· ı· ramvay şir eti . l\Q ru ugun ıma-
muştur. nımızdan Karadcnizc kalkmıştır. 

İddia makamını işgal eden müd Satın alınıy OT Mersin hattına işliyen Dumlupınar 
• bir adamı (Enver Pa§a) olarak ka.· deiumumi Feridun Bagana davanın Tramvay !Jirketinin de hüklime- vapuru da tzmire varm~br. Pazarn. .. 

Oç gön sonra Döşemlmle bula bul etmek çok safdiJlik olurdu. Fıl· 
nan Ali Rıza Bey kuvvetleri illi vaki yanındaki arkada§ları ve ytik
hasim iln mücadele etrn«k ıner:bn- sek riitbeli zabitlere göre bunu an
riyetin<le kaldılar. Bir kısmı uoğ- lamamak ta kasıt vardı umma .. ne 
rudan doğnıya Rıı !arla uğra~a - de olsa. Jbrahim bey hakh idl. 

heyeti umumiyesi hakkında şunla· timiz tarafından satın alınacağıma- şehrimize gelecektir. Etrüsk vapuru 
n söylemiştir: liımdur. Şirkett Nafıa Vekfiletine lodostan GUlüğc gitmek mecburiyP· 

cak diğerleri de Jbrahim Deyin kö İşte nihayet hakikat nıeydarı~ 
yftnde bulunan Bnver Pa~ırnın ha- çıkmıl'i ve J<Jnver paı;ıanııı hakikt Y..;n. 
yatını muhafaza edecekti. tcabın- ver paşa olduğu tahakkuk etmişti. 
da onu kurtarmağa sav:.ı~acaktı. Oldukça cahil bulunan fbrıı.hfm bt>v 

buna <la. inanmıştı. · 

(- Cereyanı hal, tahkikat evra- müracaat etmiş, tekliflerini bildir- tinde kalmış olchlğundan Umanımı
kmdan muhtar İrfanın ifadesinden mek üzere murahhaslarını Ankara· za pa.7.artesi günü gelebilecektil'. 
ve nüfus kayıtlar1ndan anlaşılmak- ya göndermeğe haZ1r olduğunu bil- Anafarta ve Konya Antalyada bu· 
tadır. Sinyora resmi bir vesika tan- dtrmiştir. lunmaktadır. Anafarta sah günli I!· 
ziminde ·çocuğun isim ve tabiiyeti Veka.Iet ayın on beşine doğru manımızda bulunacaktır. 
hakkında muhtar İrfana yalan be ""'vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv-. 
yanda bulunmuştur. murahhasları Ankaraya davet ede-

Ceza kanununun 343 üncü mad- cek, derhal müzakerelere başlana· 
desine uygun olarak cezalandırıl- cak ve az za.mancla müzakereler in
masını, muhtar trfanın ise bu yan- taçl edilerek şirket Vek!letçe satın 

MAHKEME~RDE . ·~ . -" ~ Ali Rıza Bey askerlerine lfızıın 
ge]en emirleri verdikten sonra ev- ( Devamı var) 
vela Enver Paşayı kurtarmak yo - ~==========~~::= Tağşiş davası 

alınacaktır. 
lış ilmihaberl yaparken vazüesinde Dün ~tiye birinci ceza mahk :· 
ihmal eylediği anlaşıldığından hare- Sıhhat mtisteş1'rının tetkikleri mesinde bir tağşiş hadisesinin mah-

luna dUştli. Buna fazla ehemmiyet R A O Y O 
veriyordu. Kendisi kıtaların ba~ın

·da idi. 
Uzbeklere vermiş olduğu emir 

«le de bunu açıktan öylerniş Döı,em

b~dc bırakmış olduğu tuJkP.a·lerin 
nihayet müdafaa vazifesini almış 
olduğunu da ilave etmişti. 

Artık milca.delenin ~ekli de • 
ğişmişti. Bu vaziyet kar,,1 mdn. bir 
taraftan Ali Rıza Bey diger taraf 
tan da Osman hoca müthi~ ımret
te a!labileşiyor ve İbrahim Bey a
leyhinde atıp tutayorlardı. 

Enver paşanın olup bitenler
den haberi yoktu. O hilA vllzfyeti 
normal tekilde .rörliyor ve haberi 
olmadan düştüğü tuzağın farkına 
VMnnıyordı.a. 

Ali Rıza Bey İbrahim Leyin ü-
zerine üç koldan yitrflmeyi mu

vafık buluyordu. Nitekim kuvv~
tin birisini kendi almış, diğerini 

Osman bocaya bırakmış ve üçün· 
eü kola da Hacı Sami Beyi t.ayirJ 
etmişti. 

Bunlar Latahan köyünden Ynr
~ kasabası istikametine doğru gi
deceklerdl. Di~cr grup da (Şehri 
Bap) üzerine yürüyecekti. Bu fil
vaki en tehlfkeli ve en kanlı bir 
yol olacaktı. 

.Hareket başlamıştı. Her taraf
tan müthiş bir asabiyetle İbrahim 
Bey üzerine gfdiliyördu. ötmek. ... 
Mahvolmak.. Hiç bir ş•y dUşünüJ
miyecek ve inatçı adama haddi 
bildirilmek için çalı,ılacaktı. 

* * 
Artık Buharada yeni hareket 

başlamıştı. Memleket biribirine gir
mek Uzere idi. Tam bu gUnlerd~ 
Kuktafta garip bir havadis dolaştı: 
- Emirden mektup gelmiş .. 

Bunun manasını lbrahihı beyden 
başka anlıyan kimse bulunmadı. 
Çünkii 1brahim bey en mahrem ada
mını o zamanlar Buharadan çıkıp 
Efgan yolunda. bulunan enılre gön
.termi§ ve Enver paşa hakkında ma· 
lllmat talep etmJ§ti, 

Buna gelen cevap Enver paşa 
lehindeydi. · 

Enver paşa Buharaya gelmeden 
en:eJ emlre bir me.ktup yoJJam11 ve 

CUMARTESI ı 7 / 1 / 939 ketlne uygun olarak TUrk ceza ka- Bir müddettenberi ~hrimizde kemt'sine devam olunmuştur. 
13.30 Milzik (Mtlrlk hoi parça- nununun 230 uncu maddesine tevfi- Vekfileti alakadar eden bazı işler Su~ıu ;-·.inç unlarına darı un' 

ıarı Pi) l4.- Saat, Ajans ve me- kan cezalandınlmasL"ll isterim) de- Uzerinde tetkikat yapmakta olan karıştırarak halka halis pirinç ım ı 
teot· - Ankara, 1~.10 Tı'ırk müıı·- miştir. S hh V k"l . d diye satmakla ınaznundur. 

,. l - ı at e a etı müsteşarı oktor 
v • (h Jk tü klil p Davacı ve suçlu vekilleri müda· Müddei iddiasında suçu sabit; 
1'1 a r · eri - J). 14.46 Mü- Asım dün de tetkiklerine devam et-

.k tR lk h faaJanm yapmaları için mahkeme görmüş ve suçlunun hareketini hıf-
zı a an ava.ları - Pl). U.15. • .. lik oluıım,..,llır. miştir. MüR•"'"ar, bu günlerde An-
15 30 Müzik ( azb d) ""' · .. ~ ~ zıssıhha. kanununun 184 üncü mad· 

' c an . ~/VVVVVVVVVVVVV'VVVV karaya dönecektir. 
17.30 Müzik (danı aaaU). 18.- de8i.ne uygun bularak ceza tayini.11 

Türk müzfgi _ Jncesaz heyeti (Hü- Sağlık pı.tenteleri istemiştir. 
zam faıdı)' 19.05 Saa~ Ajans, ile- Sağlık patentelerine yapılan kon· Mahkeme müdafaa için talik 
teoroloji, ve ziraat borsaıo haber- E IOlOBluk vizejerinin kaldml~sı hak olunmuştur. 
leri 19.15 Konutma (dış politika Vc:mek İslah ediliyor kındaki itilMnameye memleketimiz ,..,,..,.....,..,,,.-."""".........,.""""""""~~~~,...AA. 
hidiseleri) 19.80 Monolof (Dür- Şehirde iktisadi isler ve r-ı<lıı de iştirak etmijftir. 
nev Türkan tarafından) 19.40 Si- maddeleri il.terinde tetkikler yapan Sıhhiye Vekaleti, şimdilik Avus· 
nema sesi. 20.15 TOrk müzi6i. belediye isttışare heyeti ekmek cmsi tralya, tngilterc, Danimarka, F.s-

(Milzeyyen Senar - prloları o-
ve fiatlan üzerindeki tetkiklerinı tonya, Fransa, Yunanistan, Leton

kuyan). bitinn~tir. Bil tetkikler neticesinde ya, Nonreç, Yeni ZeJand, Felemenk, 
birinci nevi ekmek fiatlannın bir tsve~. Birleşik Ccnubt Amerika., 

1 - Müstear peşrevi. 
2 - " farkı. gel ey sakı miktar ucuzlatılmasının mümkün Sovyet Rusya ve Yuıa-oslavya ban-

şarabı tazeJendir. (Rahmi bey) olduğu ve ikinci nevi ekmeklerin L.,· dtralı gemilerden limanlarımıza ge-
3 - Şarkı - Açıldı bahçede gül- laha muhtaç olduğu anlaşılmıştır. !enlerden sağlık patentelcrinclc kon-

l•r (Zeki Arı!). Bu l ~ etin kanaatine göre, ikinci solosluk vizesi aranmamd8llll k.ı· 
4. - Şarkı Aşk ve muhabbet gi- nevi ekmeklerin cinsleri ıslah edil· rarla3tırmıştır. Türk bandırah ge-

bi (S•ıphi Ziya) dikten sonra her tarafta satılması mibrden de bu memleketler liman-
r; - Türkü • Alıverin bağlama- faydalı olacaktır. lannda konsolosluk vizesi aranmı-

mı, (Cevdet Kozan • Ud tak8imi) Diğer taraftan fırıncılar bu ci- yacaktır. 
6 - Şarkı (Ra.dıfe - şarkıları o- hetıere itiraz etmektedirler. Fırın· ,vvvvvvvvv•vvvvvvvv•vvvvvvvvvv' 

küyan). cılarm bu husustaki itirazları bele-

7 - Hicaz şarkı - Ne küsdün bi diye reisliğince tetkik olunacak ve 
sebep böyle (Udi Cemil bey) bu iş1er bir karara bağlanacaktır. 

8 - Türkü - Esmer bugün ağ- Takaimde yeraltı helası 
lamış. 

Taksim meydanındaki helAnm 
Çalanlar: Vecihe, Rnşen Kam, kuldınlarak yerine modem bir ye· 

Cevdet Kozan, Kemal Niyazi Sey- · 
hun, Reşad Erer. raltı helası yapılma.en tekaıTilr et· 

20,45 Müzik (Folklor - Halil miştir. Bu helanın inşa.sı belediyece 
Bedi ve Kutsi Taze). münakasaya konmuştw-. !halesi bu 

21.15 Saat, Ajans, t.&hviljtt, kam ayın yirmisinde yapılacak, inşaata 
biyo • nukut borsa (fiyat). 21.25 ~ubat iptidasında başlanarnk silr
Müzik (küçük orkestra). atle bitirilecektir. Projesi hazır olaıı 

La· Gazza larda - uvertilı· • (Ros belanın inşa masrafı olarak 904E 
sini). lira tahsisat a.ynhnıştır. 

2 - Şayanı tema.,a sahneler - """""'"""""""""l'V'\."""iv\.""'"""",..,,..,,-vv""'"" 
(Massenet). 

8 - Samson ve Dama eıpera se
Jeksyonu (Puccini). 

22.25 Konuşma (haftalık posta 
kutusu), 22.50 Müzik (İspanyol , 
Meksika, Arjantin oyun havalan) 
23.115 Mtıztk (dana plakları). 
28.45.24. Son Ajana haberleri Ye 
yahllki program. 

KÜL TOR iŞLERi 

Yüksek tedrisat 
müdürü geldi 

Yüksek tedrisat umum mildtırU 
Cevat, dUn sabahki eklpreale An· 
karadan aehrimize gelmittfr. 

Şeker fiatları 
Son zamanlarda perakende se

ker satışı milhim bir mesele halini 
almıştır. BakkalJar, perakende şe
keri kilosu 31-32 kuruştan satmak 
tadırlar. 

Halbuki, 50 kiJo itibar eclilen bir 
çuval kesme ı;ıekeri, bakkallar H 
lira 60 kuruşa almaktadırlar. Bu 
hesaba göre kilosunu 29,2 kuru§& 
alınış olmaktadırlar. 

Bu kAr fazla görülmektedir. 
Diğer taraftan, Bazı bakkallar 

da şeker satışını tamamen terket
mektedJrler. Bakkallar, bunlara se
bep olarak, 50 kilo diye verilen çu
valın ekseriya ilci kllo kadar ebUc 
çıktığını ve her çuvaldan da yüzde 
yirmi dereceainde toz çıktığım ileri 
sUrmektedirler. 

Şeker eirketf, bu vaziyetin önüne 
getllmeal içia bir teclbil' alacaktır. 

. P.OLİSTE , ~~;. . 

Yakalanan kalpazan 
Zabrta evvelki gün ça~ kalp 

beş llrabklan sürmek ietiyen bir 
kalpazanı yakalamıştır. Vak'a ,öyle 
olmu~ur. 

Ahmet oğlu İshak: namında biri 
evvelki gün ·kapalı çarşıya gitmiş 
ve orada elbise dükkanla.-ından bi

rine girerek bir pardcsü satın al
mak istediğini söylemiştir. Dhkkin
da uzun bir pazarlıktan sonra müş
teri 10 liraya bir pardesii beğenmiş 
ve satın almıştır. Müşteri cebinden 
çıkardığı bir ~-Ok beş lirahklardan 

ikisini lakayt bir tavırla dükkancı
ya vcnniş ve sUr'at!e oradan uzak-
laşmıştır. Bir müddet sonra beş li
ralıldann diğerlerine benzemediği

nin farlnna varan dükkin sahibi 

derhal polise müracaat etmlftir. 
Şeklinin tariflle beraber yapılan 11-

kı bir takibat neticesinde suçlu ts
hak yakala.ıunıştır. Ari·ada.,ıanmn 
olup olmadığı aranınaktadır. 

Yapılan sahte beş liralıklar ga
yet kabadır ve sahte oldukları der
lıal ıuılafılmaktadır. 

Yaralanm' 
Kuıahadada oturan 68 yqların· 

da Y ervant dün Sultnahamammdan 
geçerken Mehmet oğlu Haeanm fda· 
resindeki 2167 numarah yük araba· 
smm aademeeine mamz kalınıo ve 
ağır surette yaralanmıştır. Yara'.ı 
hastahaneye sevkolunmug, suçlu '\· 
rabacı )'ÜalaDm.ıftır. 

tır. 

Büyük fırtmayı denizde geçi -
rerek dalgaJarm hücumnudan ta • 
nmmaı.. bir hale geleı·ek mütead
dit defalar batmak tehlikesi atln-
tan Vat.an vapuru da evvelki gP..
cc şebrim:ze gelm"ştir. Vatan va
puru Kozl:ıdan .kömür alm2ikta i· 
ken fırtrn<ınm başlamasiyle denize 
açılmış ve 24 saat Karadenizin 
dalgaları arasında ölümle pençe· 
le~miştir. Dün kendfaiyle ybriişcn 
bir muharririmize vapuru l siıvarisi 

Orhan geçirdiklcrı maceı ıyı ı;ör· 
le anlatmıştır: 

-- 14 ~ene gıbi uzun bir za -
mandanberi kaptanlık yapıvorum. 
Karadenh1en b:ı!;(ka dahh bJrçol< 
denizlerde fırtımdarl1t k11ri<ılaş • 
tım. Fakat bu kaclar mi\tlıiş bir d~
nizi hatırlamıyorum. 

7 - 8 metredPn fazla yükselen 
dalgalarla beraber esmekte olan 
kuvvetli rüzgarlar en pifkin de -
nizciyi bile ürkütürdü. 

Biz Kozludan kömür alırken 

saat 21 elen itibaren düşmefe baş
lıyan barometı·eler büyü!< bir :fır
tınanın çıkacağını anlatıyc.rdu. 

Bı:ı.rometrelerin mütemadiyen 
dü~mekt2 devam ~tmesinden fırtı
nanın büyük olacağını aıuamıtfiım. 

Bunun üzerine herkese müteyakkız 
buhmarak işlerinin başında bnJnn
malarmı emrettim. Kendim de ku
m~ndayı ele aldım. Rüzg=trm nere
den esece~ini bilmediğimi~ için 
bir müddet bu vaziyette bekledik. 
Fırtına sabah saat 5,30 da yıldız 

Karrı..rel iAtikametinde birden pat
ladı. 

Ben de -Oemir al kumandaaım 
vererek rüzgar istikaırıetinde sey. ı 
re başladım. Fakat birer daj aibi 
gelmeie başhyan dalgalar yol al
mamıza mini oluyordu. 

Saatte ancak 1,5 mil katede .. 
Liliyorduk. 

Fakat deniz gittikçe aTttıilJldan 
artık hepimiz her an batmalı bek 
liyorduk. Vapurun burun 9e kı
çmdan batka. biç bir yerl d .. ilk
müyor 'e güverteyi de bitfta•lt~a 
şa. qular kaplıyordu. Bıı .,ekilde 
bir müddet bocaladık. Fırtına gii
vertede ne varsa hepsini söküp gö
türdü. 

Anbar kapaklarından Mrinf da
ğıttığı için anbara ve k3m0rlftk
lere sular girmeğe başladı. Ar • 
tık ölüm hepimizin karşısı1'a di
kilmişti. Bütün tayfal!'l', taka.tın 
üstünde bir kuvvetle çalışıyorlardı. 
işte bu sırada anbar kapaklarını 
tamir etmete uğraşan tayfaları • 
mızdan ikisini deniz alara1r t11ver-
teye vurda. Bunlardan gDverte 

lostromosu Hacı Emrulla'ı kabur -
ga kemiklerinden ağır surette ya
ralandı. Ve avdette Zon~aldak 
hastahanesine yatırıldı. Diğeri de 
iki kolundan birden ağır B'tll"ette 
yaralnndı .. 

24 saat böyle ve her an 611m
le pençeleşerek Karayelo doğru 
seyfrttik. Ve bu müddet zarfında. 
ancak '55 mil açıJabildik Bundan 
sonra rftzgAr yavaş yava~ fiddetini 
kesmiş olduğundan keşiş!emeye dö 
nerek ertesi gün saat 18 de Zwl•ul. 
dağa gelebildik. 

Fırtına yflzünden Eref li Jima • 
nmda karaya oturan vapurlardan 
Tan dttn sabah saat 10,5 da Alem
dar ve Hora tahliıiyeleri tarafın -
dan kurtanlmıştır: Bunu mtitea
kip İkbal ve Şadan vapurlannm 
kurtarılmasına başlanmıştır. Diğer 
gemiler kurtulma.k için kcrıdi vesa 
itleriyle çabfmaktadırlar 
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Fransız Başvekili 
Dönüyor 

{Baftarafı 1 ind aa)"faoa) 

Alman gazeteleri İtalyanlan 
tutuyor. 

Bedin, 6 (A.A.) - Havas ajan
sının muhabiri bildiriyor: 

Daladicr'in seyahati hakkındCL 
şimdiye kadar ihtiyatlı davranmak· 
ta ohı.n Alınan matbuatJ dün akşam
dan itibaren diı<;ündüklerini açıkça 
yazmağa ba.ql3.llll§Ur. Mathuabn bu 
tarzı hareketi, taldp edeceği yeni 
veçhe lı:ı.kKında hiç bjY' şüphe bırak· 
mamaktad1r. Gazetelerin başlıklıırı 
ltnlyanuı infialınden bahsetmekt"'· 
dir. 

Völkischer Beobachter diyor ki: 

(Tunusta 1ta!ya aleyhinde yapı· 

lan nümayişler Fransız • ltalyan 

ihtilaflarını halletmek için li.zım o· 

lan sakin havayı yaratacak mahi- 1 

Hitlerle Beck 
Neler Görüştü? 

Berlin: 6 (A. A.) - Royter A
jall8Jnın iyi mah1mat almakla ma
ruf bir meubadan öğrendiğine ,.0-
re dün Barchtesgaden'dE B. Hi~ 
ler ile Albay Beck arasında yapı -
lan ve üç saat devam eden görl\ş
me esnasında iki devlet cdamı, bir 
Fransız - İtalyan ihtiJAfımn tahad
düsü halinde memleketlerinin hat
tı hareketlerinin ne olacağını mü
zakere etmişlerdir. 

Bu görüşmeler esnasında me -
mel meselesi ile Almanyada bulu
nan Leh Yahudilerinin memleket
lerine iadesi meselesi de mevzu 

· bahsolmu,tur. 

Lehlere göre 
Varşova: 6 (A. A.) - Matbuat 

hariciye nazın Beck'in Berches -

teagaden mülikab hakkında pek 
ihtiyatkAr davranmak.tadır. 

Muhalif bir demokrat gazetesi 
olan Kurjer PoJaka ,c;yte yazmak
tadır-

"Haliha:awda 1939 aeneai için 
bir hücum iatikameti arayan Al -
manya, muvaffak olmıyac:ağını 

hildifi için Ukran7a oyununu oy
nıyacaktır. 

Bu hususta yarı reııımi Dobry 

Jieczor gazetesi, bazı Fransız mah 
feUeıini Almanya'yı Ukrunya üze-

ı·ine yürUmeğe teşvik ederek 1ta1-
yadan yüz çe\".irmeğe u~ra:}lnakla 
itham etmektedir. 

yette değildir. Romanın taleblerine 
karşı yapılan delice tahrike 1talyan 
matbuatmm verdiği cevaplar açık 
ve sarih lisanlaı ile kanaat telkin et· 
mekfodil'ler. Bu cevaplarda hakslZ 
tahriklerle li'ransız tezinin müdafa
asında gösterilen asabiyetten eser 
yoktur.) 

Börı;en~itung şöyle yazıyor: 

(Tunusta ltaly:ı nleyhiu.ieki taş
kınlıklar Paris ile Roma arıısındaki 
kavg&yı vahim bir şekle sokmuştur. 
1talyruun iı fialini anlıyor ve Tunu.c.;
t~' i ttalyaıı!nr taı afındruı cesaretle 
knb ıl e<'Jilcn karar surl'tini sclamlı
yoruı.) 

DALADIER DÖNÜYOR 

Parb- 6 (A. A.) - B. Dala
dier saat 16 da Ceı.a.irden ayrıl
mıştır. Sabah 'rulonda olacak -
tır. 

Şimali Iranda 
Şiddetli Zelzele 

'l'ahran, 6 (Hususi) - Bir iki 
giln~berl Şimali 1randa ı:ıidrJetli 

.zebeleler olmaktadır. Bir çok evler 
yıkılmış ve harap olmuştur. Ankaz 
altından şimdiye kadar on ccnet çı
karılmıştır. 

Bulgaristaııda Yahu ii 
aleyhtarlığı 

Sofya: 6 (A. A.) - Bükümet 
tarafından dağıtılan Yahudi aJeyh· 
tarı patnist-;i teşkitatınH meıısup 
gençlerden milrek.kep gunıplar şeh
rin ticaretgah sokaklarında do
laşarak ve halkı Yahudi tüccarla- · 
ra boykotaj yapmağa davet et
miıµerdir. r ızı ufak t.efek hadi
seler olmuttur. -- . 
Çek-Macar hududunda 

hadise 
Budapeşte, 6 (A.A.) - Mac1 ;: 

hükumeti, Bu.dıweşted1Jki Alınan 1 
İtalyan sefirlerine bu aabah Macar· 
Çekoslovak hududunda vahim bir 
hadise vukua gelmiş olduğunu bH· 
dirmigtir. 

Macar hükumeti, bu sefirlere 
Macaristawn bu hadiseden tevellüt 
edebilecek bütiln mewliyetleri te
berri etmekte olduğunu Çekoslov.ı.k 
hükiimetiııe bildirdiğini de halY-•r 
vermiştir. 

Hududun tahdidine memur ko
misyona mensup olan Macar zabi•.
leri de muharC'beye iştirak etmişle . 
dir. 

Dört Çingene .. Haydut 
Bir Köylüyü Oldürdü 

Dün akşam Eyübe baju Pirin~ı 
k_öyünde çok milhim ve kiu-th bir 
sırkat vakuı olmu, be' cingeııe 
köyden iki e.i soyduktan sonra 
ev sahiplerinden Hallli yaralayıp 

öldürmüşler \"e iki of lunu aa &~11' 
ııırette yaralam1'lardır. 

Vaka şöyle olmu,tar-
Bflıf çingene gece saat 2,80 da 

Pirinç köyüne gir&rek M~tafanın 
evine airmifler M uıtafayı 
bağlıyarak ve işkence ederek pa
ralannın nerede olduğunu ~ormuş
lardır. Zavallının paraın olnıadı
imdan hiç bir cevap alamıyan şa
k!ler ikinci eve taarruzu düşUn
n1üşlerdir. Bu ihtiyar bir çingf"ne 
olan Ha.lilin evidir. 

Bu kararla, haydutlar Halilin 
ahırına girmişler ve güze) bir kııt
rağuu çalıp kaçaralarkt?n gürül
tüden uyanan ev sahibi Halil ile 
oğlu Yaşar ve Arif vaziyeti gör -
nıOşlerdir. 

Banlar derhal hayautlsnn ft
zerins atılmışlar ve böylece kanlı 
bir boğuşma başlamıştır. 

Evvela yumruk ve sopalarla 
~aşlıyan mücadelede mağlfip ola
oaıklannı anlayan '8ktler bıçakla -
nnı çekmifler ft üzerl&rine atılan 
~ kişiyi rastgele J&ralamaia baş
ı1&mu~lardır. 

T&lf ISA8AH 

üniversiteye 
Yardım 

· Mehmet Akif'e Hücum Fransız BHyUk E!cısı' 
Edenlere Cevaplar! A~~~!.~~a<~.~~r~~nkar 

(Ba,tarafı 1 inci sayramızda) 
bir delikanlıyı dört sene, altı sene 
daha okutabilmek için beslemek ba· 
zı aileler için imkansızdır. Bu genç
ler içinde müstesna kabiliyetlerin 
mahv ve heder olmadıklarına emin 
olabilir miyiz? Belki millet için bli· 
yük fnyd:ı.lan dokunacak, bir şeref 
teşkil edecek insanlar, yüksek tahsiJ 
görememek yüzünden kaybolup gi-
diyorlar. · 

YUksek tahsil pahalı ve masraflı 
bir iştir. Oniveısite hiç para alma
sa bile tahsil ederken yaşıvabilmek 
zor bir meseledir. HUkümetin tini
versiteJilerln hepsine maaş bağlama
~ına da imkan yoktur. 

Bn lüzum hükumetin ve cemiye
tin miisterck yardıımlc bir d~receye 
kadar izale edilebilir. Tam ve kat'i 
hal çaresi hcnilz bulunamamışbr. 

Fakat bızde ınanttees iıf hiç hallo
lunmamısbr. 

üniversitenin muhterem ı ektörü 
üniversite talebesine bir yardım ta
limatnamesı hıızırlıyarak bu vatani 
vazifenin ifası için çalışmağa başla
dı ve meml ketin hamiyetli ve var
lıklı evladlımııı üniversiteye yardı
ma dm et etti. 

Hazırlanan talımatııameye naza
ran birinci yardım (burs) şeklin

de tecelli edecektir. 
Devlet her sene en iyi yirmi beş 

talebenin maişetini temin edecektir. 
Bunun ne kadar gayri kafi olduğu 
düşüntılürse memleketin hamiyetli 
ve varlıklı insanlarının uhdesine bü· 
yük bir vazife düştiiğü takdir edi
lir. 

"Bu ezanlar ki tahadetleri dinin 
• temeli, 

"Ebedi, yurdumun üstünde be-

da ki vazlf esinden ayrılmıt olan 'A 
ransız biiyük elçisi B. Ht-n,. 
sot Ye ı·efikası bu akşam l.stnn1 
bub hareket etmişlerdir. 

Büyük elçi İstaııbulda birka 
ııiln kalarak Fransız koloni~in 
veda edecek ve bu pazarteai g 

l~ü !ataııbula gelecek olan ha.le 
B. llılassigli ile de temas edecektir. 

B. Ponsot, garda hariciye , 
kili B. Saı-acoğhı ile bakanlık vü 
sek memuı·Jarı, başveki! B. · Ce 
itil Bayar namına da B. Bnki S<' 
rles tarafından teşyi edilmiştir .. 

Keza bütun kordrplomııtik :iz . 
sı Fransız kolonisi ve bircok dos'· 
Jarı i. taısyonda hazır bulunmu~lar. 
dı~·. 

Frım ız h lıyitlc elçi !'li , son daki 
kaya lrndar kcndisino goett>tHN 
dostluk fozahüratındırn pek milte 
b.aıısi~ olarnk Ankarada aynlnrş 
tır. 

. . . 
Tandaki mahut iki•ıci yaz 

ya gelince; dindar bir jn.s:ın millı 
y+-tçı olam~z mı bayım? Eksertv 
ti .di_ne inanan bu milJetin he.p 
n~ı~Jı~·ctçi değıl de siz mi millıye 
cısnııı.?. 

Hele Ulu Önderimiz Atatürkü 
e~erlerine kem gözle baktı deın 
nız hüj•ük bir cehalettir. Çünkti 
Milli Miicadelemize ilk inananla 
dan biri ve manevi cephesi ba1ıı 
da didinen Akiftir. ' 

Snatkar Akifi, Fuzuli, 
dim, Hamid, Fikret. Haşim, Ya 
ya Kemal ile mukaye. e etmeni 
c~hilli~inizin ölçü. ün olmadığı 
gosterıyor. Bu saydığınız şairi 

rım1ızu, hepsi başka ba.ı,ka ede 
yol.~rın. yolcusudur . F.debiy 
d~rs. verebileceğimizi anladığım 
~ım~eler)e fazla münakaşa etm 
.ge tahammilliimüz yoktur. 

... ~ize . de s~ıı defa olarak fUJ 

so3 lıyeyım. F ık re tin de\' rinde i 
-rıuı mile!'\.c;t!~eleri olmadığını idd 
~tmek biı1 un bugünün büyükleri 
rnkaı etmek demektir. 1Ieri gid 
yorsunuz ! 

. Akif lıt rke. gibi bir din .sahib 
c~ıı· \ c ona hül'met ~eler. Fak 
Akil 'furkiın uğradığı felaket k 
~ ısında kendinden geçer. 

ffiı mısralar onundur: 

La yüa'ele l»inlerce aual olaa 
kurl»a 

insan J,u muammalara deh.,etl 
njl'ehb 

Yahut: 
Yetmez mi muaap olduğunu 

bunca deY&lai 
Ata1111 1nru .... Yok maaum 

acili tw. 
İşte Akif böyle Milli ve fa.zil 

senıbolü bir adamdır. 0 büyQ 
tür. Gençlik verditi hükümler 
~·~ınamıştır ve fafmıyacaktır. 

Yeni Tefrikamız 
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Müjg8nın Hikayesi 
~c:----- i 

Tabim eivarmda güzel biı· ev J Su.s ağla mı.. bakalım .. Eğer ağla
de güzel bir kız otururdu. Bu gü- mazı;an, uslu durursa.n yanına o
zel kızın ismi Miı)gantlı. Fakat o turur, geninle konuşuruz. Rem ue 
kadar güzf!J, o kadar minimini bir ler anlatırıı. biJ~en ... Biz peri mem 
kız ki, btr kere gfü·:oı~niz bin ke- leketinde na~ıl y~ıyoruz, or~daki 
re severdiniz. periicı· hep birden neler yapar, 

Dadı~ı her2ün rnbahtarı din- nasıl oynar, bunları ~ana birer bi
den tutup onu tıpış tıptı) Tak.'iim rer, &üldQı·~ ırtildtire, neşe!e1·, şe

bahçesiııe götünir, gezcliı·:r, hava taratl•r ;çinde arıhüırız Ama şuı.ı-
aldırır, oynatırdı. malısın!.. • 

Halbuki nınııminı MQj1ıan o l~w o dakikadıtn itibaı·en Müj-1 
kadar yakın olduğu h•lde svle · gan p-,'\yet uslu, gayet i7i bir c;o -
rinden bahçeye k~nr ~itlip g4'l:!- cnk oldu. Ondan ~onraı yuamaz 
ken, baijrnda ba~lık, arka.~: •l1h ca- hk aklına gelir gelmez gilzeJ mi
ket ayaklarında 1ı;karpiıılcr. elıe- nimini peri çocuklarını, bunların 

rinde eldivenler, ve bu.hu ;·ıı:ı of!. gece giindilz çiçekle1i büyi.ıtmek 

Bahusus saçları gergin gergin ta- için nasıl uyandırdıklarını, peri 
ranmış ve bağlanmış olarak yi\ - ~araylarında nasıl vakit geçirdik
ı·ümekten o kadaı., o kalf aı· yoı·u- !erini .. Kız ve erkek çocukhı.rJ.1 

lurdu ki... yaramazlık etmek istedikl~ri ·va-
lşte b!r giin JaJm yo 1 ıfa bi.- kit ne-Oen uslu durmak ;necbnrl

dik birile iki çift 15.kırclı etmek i- yetinde ;ı~dııkhmnı, bUtan bunları 
çin durup konu)Şurken küçük Müj minimini peri ı,:oenklannın .ıınlat

ganın birden aklına kaçı]> kuı·tul- tıldım bu şeyleıi do,onme~'İ adet 
mak arzu~u esti ve tabanla1·1 kcılfıı etti!.. 
rarak kos,tu, uzal<]a;.ltt. -

• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ye~il çimenler iizerintle Hk i"'P i 8 • ı • 'J ~ 

raklı ağaçlar altında ko~tu. 1<~- ; 1 ıyor musunuz 1 ! 
tu ... Sonra bHşlı.Q'ını ath. eldiver.-ı •$ ....................................... ı 
ıenni 11rıattı, ınc.raruJlktan bo11.-. ~ TJiinyadaki alhn n1iktarı 
la.n saçları rtıJ.glrnı Öıt.lğAhırı ic::ih l Amerikanııı lm;findcn zamanımı 
de dağıldı: t~çtt~. . . . 1 za kadar yani 14n2 den l 934 e ka-

C:ıketmı bır çalıya ılıştırerck dar topraktan 34 ton altın çıkarıldı
şen, ~atır kahkahalar attı ... Bir - ğ·ı hesHp edilmiHtir. Halihazırda bu 
denbiı'c efrafına baktığı \'.tkit ne kıymetli maden ~enede 600 ton ola_ 
gör8ün, iki kliçük peri ço ·uğu kar ra!< clor' bulunun allın miktarına ila 
\'Jsm<la .. dur~1~yor nıu_?.' .. ı,. , _ '!'" • \'e olunnıaktacfır. Fakat bu ne ka- j 

Peıı r;ocug~~~~n bı~ .ı:-kı:dı • dar devan~ e<l.ccek? A~n.i nisbet mu j 
\ay MuJg.m hanım ... Kor- hafar.a cdılcbılecek nııdır? , 

karım dadınız.cfa n kHçtınız? ... Öy Bu husuı;ta arziyatçılar oldukça l 
ley.a mademkı yapyalnızsınız ve bedbin görünüyorlar. Arzın bundan 
mademki her gün dadmzdan ay - sonra topu topu aı1cak 12 bin ton ka 
rılmazdıııız, demek bugün onu bir dar daha ~arı maden vereceğini söy 
verde bırakarak savu~nuq, kaç liiyorlar. Bu baı:ıka bir hesapla yir
m1~:-m11z ... Şimdi böyle yaramazlık mi gene ı:ıonrn toprakta bulunan aJ- · 
ettiğiniz için ceza olarak sizi ak tın maclenlerinclen e-ıer kıı.lmıyacak 
~ama kadar koşturacağız. elemektir. 

Pel'ilerin biri bir elinJc:n, öl>ü- O vakit muhteHf memlcketlcrde-
rü öbür cliııden tuttuklaı·ı gibi o ki altın stoklarına mlirncaat etmek 
nu ko~ttırmağ:.ı, uçuı mnğa başla - 1:1zımgekccktir. 
dılar. 

icad Edildi ? 
Ateşle ısınnn iJk balonun mu

t.itleri, Etyen ve Josef Mongolfiye

Jer Anııonay 9ehrinde yaşıyan kü
çUk kağıtçıJardı. 

4 Haziran 1783 de, Mongolfi

yç kardeşler, bulundukları •ehir 

ahalisi öniinde ilk tecrübelerini ya 

1 
pıyorlardı. Bezden ve kağıttan 
yapılan bu balonun alt kı.:ımma İr 

1 
çinde saman ve yön yanlin ocak 

gibi bir şey raptedilmişti. Bu a - ' 
1 taş neticesinde sıcak h.ava, balo- 1 akademisinin arzusuna t'eı:ap veı 

i 
Şu rMmini ıGrdUIUnh çöcuk bir Gürol ort• moktelıı>inde oku-

maktadır. Ve aırf kendi el em111ii 1 iie önUnde dunluiu elektrikli ~ 
1 

nıotll modelini yapmıt """ MI mod~le mini lftlni bir motör de yerletti,.. 
mittir. Bizim mekt~J!.ieı imiz araamda da l.öyle muyaffak o:ıru9 •I 

itleri yapanlar kendi ve eaerleri.nin reaimlerini sönderirleree memnu-

~et)e Çocuk .. ,.famıad• ne,.-ed ris. 

Şakalar : Eğlenceli oyunlar : 

Sınıfın en tenbeli Yastık kapmaca 
Baba - Oğlum ıııınıfuıızın en Birkaç arkadaş toplandınız, 

tuıbeli kim<ii1· • oyun mu düşünüyor~unuz? Şunu 
Oğııl - Bilmem babacığımı .. j tecrübe ediniz: Eğ·Jeneeelcsirıiz. 
Baba - Canını bilmt\z olur Odanın bir ucuııa bir sıra yas 

mueun? Siz heptniz; yaur, yahut tık diziniz. Y ~stıklımn sayısı o
okurken sıra.da tembel tembel o- yuncuların sayı:.mdan bir iane ek
turup öt&kilerfni ~yr&den kim - sik olacaktır. 
dir1 

Oiul -· Ha, bildim ... ötret .1 
m@n. 

Otelde 
Gar:;on yamakl1jı Pden çu -

cıık, erken kaldırılmasını teııbih 

eden müşterinin kapısını vuruyor: 
- Bayım, s~bahleyin ~aat beş 

trenile gitmek istiy&n si~ mi idi
niz?. 

- Evet. 
-- O halde rahntç~ uv;4yahilir-

:ıiniz. Tren çoktan hareket t"tti. 

Oyuna iı;ıtirak edecek hütün 
çocuklar ı)danın diğeı· ucuna ride
cekler ve bir işaret veriline~ tek-

ayak üstünde sekerek birer fll.ti -ı 
tık kaprrııya ~oşac~klRrdır. En ~on 

gelene tabii yastık kalmıyacaktır. 1 

O çocuk oyundan çıkar Bir yas
tık daha ektı.ilterek oyuna dı>vs m 

ediniz. Böylece en ı:1ona kalan o

yunu kaza.nır. YaRtık kapmıya ko 

şarken yere basan da oyundan çı-1 
kar. Tecrtlhe ediniz. Manzara ho-ı 
şunııza gi<lecektir. , 

na bır yükselme kuvveti veriyor - mek üzere, Mongolfiye karde,l•, 
du. Balon ilk tecrübede (500) met tecrübelerini, Puiate 19 tıyliiJ 78~ 
re irtifaa. kad,.r yük~elmeğe mu
Vttffak oldu. 

Ayni ~eneniıı .~ğustoR ayında, 

Şarl, Mongolfiye kaı deşlerin kul

land1fı &azı bilmiy~rek. yeni bu

lunan ve havadan dört defa daha 

az kesif olan hidrojen ile bir ba-j 
lonu "1işirdi. Tecrübe tamamiyle . ' 
muvaffak oldu. Ve iki dakika zar-ı 
fmda Tüyyeni bah.;~inde t.opla
nan 30 bin .qeyirciniıı alkışları a

rasında bin nıelu yük~~te kadar 

çıktı. 

Aı.ası tayin edildilderi ilimler 

de tekrarJadılaı·. Bu defaki tecrü
bede balonda CMnlı mahJakJnr d"t 
vardı. Bunlar brdonun alt kısmına 

baflan».n bir kafeM i~f ne konu1mu:-ı 

bir koyu11, bir horo~ ve bL: i!•: ör
dekli. 

Nihayet, 81 Teşrinievvel 1783 

de, uzun tereddütlerden sonra 

Pilatr de Rozye ve Mark Dadand 

balonla havaya yüksekliler. Bu 

teerübe de tatmin edici oldu. Ve 

bu iki zat yere indikleri zaman ga 

yet lıiiylil< tezahüratla karşılandı
lar. 

ı , Kanunuevvel bulmacamızı çözüp hediye 
kazanan küçük okuyucularımız 

l 
Çardak sokak orta okul talebelerlı 
den Feride Sapmaz. 

1 inci (Bir cep saatı} - Bakır~ 

köy, ~irinci 0kul S, 4-B Rüchan Ak
ış:k. 

2 inci (Mehmet Akif hayatı ve 
eserh.:riJ - Van, orta okul S. 2 dl! 
(397) Nizaıncttinözkoç. 

3 üncü (Kızlar için hikayeler ki
tabı) - Adıma, 5 Kanunus~ni ilk 
okulu S. 5 de Nimet Göncü. 

4 Uncü (Müsrif oğtıHal '<itabı}

Gerede, Misakı milli ilk mckLebi S. 
2 de (!}7) Mu:::;tafa ErG«.g. 

17 ·--· Eğridir, Zafer ilk okulu 
S. 5 de (93) Arif öz. 

18 - Denizli, İsmet Paşa ille. 
okulu S. 4-A da (28S) Selma Say
man. 

19 T .ülcburgaz, Dispanse:· 

sıhhat nıcmunı Nm·cttin oğlu Tur
gut Erzcn. 

20 - Amasya, Ye:!iihr mak iik 
ok:ılu S. 3 te (RO) \"edat Demirhi· 
lek. Ko~lurn ko.~tura kilç ti!< periler 

l\f üjgancığı bir yordular, bir yol'
dnlar ki yauncuk nihayd :ioluk 
soluğa: 

'ljt'dı Ccf(:P/!'? 
'Q 'd,. f< ı S.Ch//iy{JNf 

5 inci (Bir <,:algıcının seyahati 
kitabı) - Zile, ortaokul S.3 de 1'17 
Needet Gursoy. 

Birer küçük çocuk kartı 
ka-ı:1nanla~ 

::?1 - E:adıl<iiy, m7.ıltoprak, K,z 

orta S. 3 <2) Necla Güııgör. 

22 - lzmir, Asansor üstü, Haı;ı 
Rifatpaşa caddesi (279) e\'de Sa
yım. 

- Aman, Allah eı1kıırn arlıri: 
durunuz! \.liye yalyarnHtya mcc . 
bur oldu. j 

Fakat hayır! Pcıilor ba ferytı.
da kar~ı sade güldiiler ve tıı.m ye- ı 
di ııaat onu bırakmıyarak •ıc:.ırdu-

hır ve ko~turdulaı'. ı 
Nihay~t getirip evlerinin kapı 

swc~u bırıı.ktıklaı·• vaki_t minimiııi j 
MüJgand~ ur:1.k hal mı ' kalmıştı? 1 

İri msıvi gözlerinin yaşları yağmur 
taneleri gıbi sık damlalada dökü 
lilyor, minimini göğsii hı-;kmklar
Ja gtirliyordu. 

Dadı onu orada buldu: elin . 
den tuttuı içeri aldı. Anıa, yi.izü 
tıiç gülmiyor.iu. Pek dargın, pl?k 1 

hiddetli görünüyordu; bir taraf 
tan da hiddetli hiddetli sôylenh-or 
du. · 

- Seni yaramaz seııi... Bu 
yaptığın şey nedir? Sanıt yakışır 
mı? ... GeJ fimdi yukarı çıkalımı 
sen: do!lldc.ığ'ru yahığına ~t11yım d: 
aklın haşma ~elsin. 

Şimdi küçük Miijgan y~tnğın
da hüngtir hün~ür ağlıyol', tepini 
yor feryad ediyordu. Ta::ı o c :::- ı 
nada peri ~ocukları penct!reden 
görfüıeı'ek vamna geldiler. deni • 
ler ki: 

- Vah Müjgan hanım vah ... 

······························~··· •• •• 
: K Ah ••• E ara met nasıl • 
i Cihan Şampyonu 
: Oldu? : . i . Yazımızın devamını yarın 
5 yine bu sayfada bulacaksınız 

' ......................................... 

f:ı.//~ YI ·n ,e 
0 tf 'Jtiy OY/ d l'dı 6 - Unkapanı, 

Turan özçctin. 
Hacı kadım?a 

7 - Ankara, Bayram caddes•, 
Oyuklusokak numara 1 de Bay;ır1 

Nedret Dirikcr. 

8 - Turhal, Hükumet karşıı;ı 
no 20 evde Nevzat. 

9 - Mila·, 01-ta okul II - A da 
(470) ~1ühibc Alpay 

10 - Afyon, Turunc;oglu sokak 

No. 4 de Bay:m Se\•im. 

1 l - Ne·vşPhir, orta o1< .11 II - A 

da (S!l) Adlıiıaıı Çinbay 
18 Çınu, biı int i okul S. 5 26•) 

tbrahim Şan. 

13 - l!:Hkiloiehir-, Ulus ilkokul S. 

4, Ş-1 de No. l ilhan nUnün. I 
, 14. - Turhııl, Bukiımet karş !-' ı 

No. 20 evde Nt>vzat. 

15 - Elazığ, Atatiirk ilk oku1•ı 

S. 4-A da (3fl0) Refik Eren. 

16 - Yalova, Bursa caddes;, 

Berberin verdiği ders 
Hiı.' iiklük lıislamak istiyen ı, ; ı· 

l.ıac:.k:-;11. lıir ~ liıı i.:ıerbeı· dükkanın 

da ,;açlarını kel'ltirirkeıı. beı·bere 

.:ıakalırıın da traş edilmeıdni ııo~ 

ler. Berber, ~ocuğun s~<;ını ke,;olik
ten ~onra mıturxınnı elıne ahr ve 

biledikten sonra \ocugun başına 
geçer ve lleklenıPğe hn~Jar. Çocuk 
sorar: 

- Ne bekliyor:-.unnz'! 
Berber şu cevabı verır: 

- Sakalıııızın cıkmasmı bek
liyorum. 

23 - İstanbul, ('14) üncüokt·1 
S. 5-A da (153) Behiç. 

24 - - Hayrabolu, ilk okul S. 5 
te (752) Mediha YaJçın. 

25 - İzmir, Necati bey okulu 
S. 2 de (523) Erol Erbirer. 

(Sonu gelecek haftaki çocuk 

sahifemizde) 
VV'/'V'-A~~ 
~~ 

İkinci Kanun Bilmecesı 
:- - -- ~a w 

1 

1 

-

1 4 
-

6 7 

lı 

'! 10 11 

16 
- -- - -
Boş haneleri ( 1 den 16 ya 

kadar olan adctlt>rlc) 6yle bir 
tanda doldurunuz ki apjıya 

•aidan sola ve her Nbrd.a 
' hatta köıeleme blle cem edi-

iince heı satırdaki rakk~mla
r;n mecınuu ( 34 ) etli•. 

' 

.... --·-·-···--·-----.... 
{ ikinci kanun bulma~ '\ 
\ cası kuponu } . ~ .................................... 
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TARİHİN İBRET LEVHALARI 
Devletler Birbirlerini Sevmezler 
Ve Birbirlerine Doğru Söylemezler 
Cihan Harbi Sıralarında Osmanlı Devletinin Mu
k~dderatını Ellerinde Tutanlar, Türk Milletini Tek 
Başına, Elleri ve Gözleri Bağlı Düşmanlarının 

Ellerine Bırakmamışlardır 
tnsanlar gibi bazı milltt!er de ya

radılışta çok kurnaz bir ruha malik· 

tirler. Türkler gibi dürüst sedyeliler 

r,o~ defalar aldanmişlınt\ır. Tarih

teki Türklerin btiylik rolJeri kuvvet
li oluşlanndan ve ölllmden korkma
y.ı~Janndıı.ndır. Bu huı:msta zekaJa· 
rının da bUyi\k yardımları olmuştur. 

'akat kul'Jlaz milletlerin lrnı·şııunda 
bu hasletler kafi gelmemi~ ve mua0~-

Yazan : General 
Kazım Karabekir . 

2am TUrk devletleri de Yarlıkları"ı 

muhafaza edemiyerek daha zay:f 

fakat daha hilekarlarına yerleri•u 

terkctmişlerdir. 

Bizden vazgeç<?lim ! Avrupa dev 
letinin tarihi dahi ibretle dolu hadi-

- 12 

ittifak muahedelen im:ı-.llladıktan ve 

bunu cihana da ilan ettikten sonra 

harp başlayınca lodostan poyra-;a 

dönen fırtınalar gibi tam 180 der ~

ce dönüvermek! 

Bunu uzak maziden arayıp ibret 

almak zahmetint! bile dtb'lllCZ ! işte 

Cihan harbinde ittifakı mUsellesin 

selor göstermektedir. Ka<: kereı,, ,· hali! ttalya ve Romanya bunu san

biıi hsı rbe süriiklf.'yip te. ınüttefi'< ki tabii bir iş imiş gibi yaptılar ve 

sandığımız devletler Ul'.uktan fehı müttefiklerine karşı bftaraf dahi 

ketimizin ~eyrin~ bakmadılar mı':' 1 kalmıyarak onların aleyhhıe düri-

1ç işlerimızdt• lnle en gıivendiğ.- manJarile birieserek harp dR.hi aç-

miz dt>vletlerin taıızinıatlunberi ov

nadık!nn miisb<'t menfi knn~ık roi

lerle mille1in biınvc13ındc açtıklan 

yaraların verdik! zayıflıktan istifa

deye koşmsı1ılar mı? .. 

Dost göı iin:ır.cn.le hı ı ·;ı.ber Osmat'l· 

b camiasındaki Tıirkiin gıı yri ırklnı ı 

ellerine a1arak maddi nıanr>\"İ bün

yemizi kcmirmc<lilcr mi ? 

Şu Balkan devlcllcri biJP. <lcvlec 

adamlarımızı avclaıuk, u:, utarak .;•1 

emniyette bulunduğuı~rnzu zannet· 

tirdiklcri bir sırada Balkan harbini 

açmadılar mı . 

Bizden vazgeçelim ! -~ nu pa deY • 

Jetleri bile birbirini politika oyun

larile aldatmıyor mu? 

1870 de Frnnsa, bir Alman oyı ;

nuna gelerek Alman birliği karı::ısı.ı

da mnğllıp olmadı mı? 

Cihan harbinden enrelki devreçlc 

hükümdadal'ın akrabalıkları, birbi

rini samimi ziyarelJc.ri. ve hatti hü

kumetlerinin ittifak muahedeleri ile 
birbirine bağlanması, dcü~tlerin 

kendi menf:ıatıerinin icabını yap· 

mak için bir nevi aldatmadan iba

ret olduhru anlaşı.lmadı mı? 

İşte! Kardeş çocukları ve samimi 

arkadaş olan .Alman imparatoru H 

Vilhelmle (Guilla.ıJm, Wilhelme) tn

gilİ'- kralı V. Jorj (George) ! Vil· 

helmin kızının evlenıneı.ıi mtinasebt

tiJe 19J 3 de Bertin ci\"arındaki Pots
damda yanyan~ S\Bmimi göıünere·k 

geçit resmi seyu•,Jiyorlar. 

tılar. 

Tarihin bu son ibrt>t Je,•hAsı b; .. 

daha gösterdi ki: 

nt-\'letlt•r birbirini st>nnezlt>r ,.e 

hirhirint •lo~ru sö~·lenı~.der. Menfa

atl<'ri ieap ettik<,>e ı,e\'er görünürler 

,.e politika la parlar. Sıro.f;t ~·eJiftl• • 

menfaatlf'ri neyi iea,Jl ettiri~·orsa O· 

nıı söyler ,.e onu J&parlnr. 

O halde unutmamalıyız ki şu veya 

bu milletin mütemadi dostluğu yok· 

tur. l;ıine gelince İngiltere bile Ru~

ya ile birleşerek Çanakkaleye saldır

mış ve donanmamızı yakarak !stan

bul önüne gelmiştir. Cihan harbin

de dahi tıpkı 100 şu kadar yıl önce:.i 

gibi ıolünü aynen yapmak istedi. 

yani Ruı:;larla birleşerek Çanakk'ı.· 

leye çarptı. Fakat işin daha evvd 
kavranması ı-ıayesindedir ki Boğaz

lar ve dolayısile Türk mevcudiyetı 

ezdirilmedi ve 1000 yıllık hedefi uğ

runa Çarlık devrildi. 

Mef'Ot'le biiyiik devletlerin siya.-.i 

menfaat 'e hedeflerinin isttkamet· 

terini iyi ka\'r.ımak n onlann dai

ma n ini olarak değişmek istida

dında olan siya.setlerlııe samimi bir 

(t>hre iJP seyirci olmol<tır. 

NETiCE 

Bu et1erimle iki vazife ifa etmif 

oluyorum kanaatindeyim: ı 

ı - Doğduğu günden ölümüne 

kadar Çarlık Rusya siyasetinin ru-1 
hu; Türkleri kendi bünyesi içinde e
ritmek gibi şeni bir facia olduğunu 

milletimizin \'e tarihin huzuruna 

arzetmek. 

Cihan Harbine 
Nasıl Girdik 
General Kazım K~nı, H~kfrilii 

~at1rutıum ikinci kvmıwı t.,.U i· 
ılr.~ı U'll kısun, "Oinha.tı "4rbiM il('
~ıl girdik?'' ismi altııt.da toplatı-

mı4t1i'. Bu kumıın ihf.frtt. fltti#i ba
lı i~ler şımloı·dn-: 

Mileşaİr kuvvetler, İç kuvvet
ler, hükumet kuvveti, Meclisi U• 

mumi, merkezi umumi, matbua
tımız, ne9riyatımız, efkirı umu· 
nıiye, dıt kuvvetler, diplomatlar, 
Milletler Aruı ceı-yanlar, Mason
luk, Misyonerler, Bangerler, Ec
nebi Matbuat ve nctriyab, ahlak 
bozan cemiyetler, ilim müesseae
leri, bir mukayese, karargah 
umumi, Umumi seferberlik, M· 

fer mesaimiz, harbe girifimiz 
meaeleai, Clhad ilam, Karargah 
umumi erkam harbiyesinin deği,. 
tirilmeai, Netice, lahikalar. 

Biz, bazı k1sımlarım iktibas 
ediyoruz-

Müeaair kuvvetler nelerdi, Mec 
lia_i umumi, efkarı umumiye, dip
lomatlar, Millet Arası cereyan • 
lar, Caaualuk, ahlak bozan ce• 
miyetler, bir mukayese ve neti-
ce .... 

Arzu edenler ıaym Cenel"alin 
nefredilmit buluhan kitabından 
diğer noktalar hakkında da mu
fassal malumat alabileceklerdir. 

Biz, bunu müteakip General 
Kazım Karabekirin fİmdiye ka
dar netredilmemit olup fevkala
de mühim tarihi hakikatleri orta
ya koyacak olan hatıratının üçün
cü kısmını netre batlıyacatız. 

Bir hulasa. 1 
üç ciltten ibaret olan bu t'fiel İ· 

min Cihan harbine neden girdik '! 
Başlıklı birinci cildi ~yle hulasa o
lunabilir: 

, -Çarlık Rusya tarihi baştan sonu· 

İşte! Almanya imparatoı u Il. Vıl

helmle yeğeni ,.e AAmimi arkad&.~ı 

Rusya Çan 11. Nikola.! Cihan haıbi

ne girmeden birkaç hafta evvel Bat

tık denizinde birbirinin ellerini umi
mi sıkıyor görünüyorlar. 

2 _ Cihan harbi sıralarında Os- ı ~~S:~~-il 
1 

Tarihin bu gibi ibret levhaları 

çoktur. Misal olarak ikisini bu kita

ba bir hatıı·a olsun diye koydum. 

manh de,•letinin m.~kadde~at~ .elle- 'ı 
ı inde tutanlar; Turk milletını bu 

na kadar bir TU.rk • ftm boğu~a-ı 
sı şeklinde görU.lUyor. Çe.ı·ııtm 1000 
yıllık mücadele hedefi lstaııbul ve 
Bo~ular'dır. Muhtelif hartılerde bu 
hedeftne kavu3amıyan Çarlık Rus
yası bu gayeyi temin için bir Cihan 
harbi çıkarmağı bile göY.e almıştır. 
Cihan harbini doğuran müteaddid 

&miller arasında bu vaziyet. de mü-
ı 

e>esir olmuştur. 1 
09manlı hükumeti de ötedenberi ı 

kendi mevcudiyetini Rus tasall\ltUn
de.n kurtarmak için kendi kuvvetile 1 
uzun müddet çabaladıktan 8<mra \ 

&0n asırlarda müttefikler anuna.ğa' 
muhtaç bir vaziyette ka~. Met
ruyitetln ilanından sonra daha çok 
büyüyen v~ yaklaşan bu Rus tehli
keRine karşı ittihat ve Terakki hü
kümeti dahi tutacak yşrdımcı eller 
aramakla uğraşıp duruyordu. Nihıı
yet Balkan f ela.keti bu ihtiyacı aza-\ 
mi derecede doyurdu. Cihan harbı 
ise birçok meseleler arasında Türk
Rus davasını da kökünden hallede
cekti. tttihat ve Terakki hükumeti 

bu vuiyeti kavramıştı. Milli mev
tıudiyetimiıi yaklaşan tehlikeden ko 

rumak için ıngiliz ve Fransızlard?..n 
umduğu teminatı alamayınca uza-

tılan Alman eUerine sarılmağa mer.· 
bur oldu ve inter istemez Cihan har
bine sürüklendi. 

Vaziyetimiz 

1912 - 1913 Balkan harbinde ·or
dularımız perişan olmuş ve taarru;: 
kabiliyetimiz tamamile kırılmışt'. 

En güzide zabitlerimizi, efradımızı 
ve en kıymetli silablarımızı, Tı·akya, 

Makedonya ve daha ötelerinde ~m
miiştiik. Çok şeyler gibi çok yerler
de kaybetmiştik. 

Meriç ırmağı artık Avrupa cihe· 
tinde bize Milli bir hudut çizmişti. 

Uzun zamanlar millet de, ordusu da 
yaralarını tedaviye mUhtaç bir hale 

gelmişti. Son bir ümitle hükumet 

Avrnpanın biiyUk devletlerinden iç 

tblıı.hat ielerinıize yardım teminine 

uğraşırken orduya da büyttk sll.Jt~~ 

' ".,!ti! 

1 
" · ·,~ .. .. . 

t ~ 

Daha mlihim ibret levııaları da 

var<Iu-. O da muayven bir maksat 

i~in muay.Y.en ı:Jt\şman1a.ı· aleyhine 

tuzak karşısında • salhane kapısın

da, şuursuz mukadderatım. bekleyen 

koyunlar gibi - tek başına, elleri ve 

gözleri bağlı düşmanlarının keyfine 

bırakmamış olduklarını is bat et· 

1 
mek. Umumi harpte Çanakkalede düpıandan 

. ~ile.n c~ri .-tuli \.:. ._~-
iğtinam 

Cl!ıan hubt: !lk aylarında 

yetlerle Almanları getirtmişti. (1 "ı ı 

Cihan harbi başladığı 191-i Ağus· 
tosun 1 inci günü yeni Osmanlı or
dusu henUz 8 aylık bir kalkınma , 
devr~inde idi. Halbuki milletler ;ı-1 
rası v:Aziyet bu zayıf orduya çok a· 
ğır vazüeler yUklüyordu. Mali ve e
konomik gilçıtikler karşısında inle
yen T\irk milleti de bu emekliyen 
ordusu için yine her fedakarlığa 

katlanacaktı. Çünkü Cihan harbinin 
belli başh dhalaıından biri de ken
dJ mevcudiyeti etrafında dönUyor
du. 
Boğazlan itilılf devletlerine karşı 

kapatmak, TUrk istiklali ve belki de 
mevcudiyeti için, zan1ri bir vazife 
idi. Bu da derhal seferberlik ilanilc 
silahlı bitaraflık vaziyete geçmek ve 
Karadenizrle Ruslara karşı üstiinlük 
teminile mllmkilndii. Birincisi par:ı
ya. ikincisi de kuvvetli donanmaya 
lil2um gösteriyordu. Siyasi vaziye
te göre bunlar ancak Almanlarla 
yapılacak bir anla;ıma ile mümkün f 
olabilecekti. 
Osmanlı hükiımcti AlmanlarJa 

yaptığı ittifakla bunları temin edi
yordu. Ancak muahedename metn!
ni vukuf ,.e rneharetlc tesbit eder.~P 
miş olduğundan daha ilk günden it!
baren biiyük tehlikelere düşebilecek
ti. Şöyle ki: 

İttifak muahedenameı:;inin harbe 
girmcği taahhüt eden maddesi şu 
idi: Rusya, Avusturya - :Macari::ıtan 
al~yhine fiili tedabiri askeriye ile 

1 
mudahale ederek böylece Alman) a
nın da harbe duhulünü mecbur k\
larsa bu husus Türkiyenin harbe iş
tira.ki için sebeb teşkil edecektir. 

Bu taahhüdün imzalandığı 2 A
ğustos 1914 de zaten bu vaziyet ta . 
mamile hasıl olmuş bulunuyordu. 
Demek Osmanlı hi.ikumeti de bile bi
l~ derhal harbe girmeği kabul etmiş
tı. Halbuki Osmanlı orousu henüz 
b~ ta~hhl~dti ifa edecek halde değil
dı: ÇunkU harp için hazırlığım ik
mal etmiş değildi. Muahede metinin
de : <'!lir taarruz vukuunda derha! 
.tksl takdirde seferberliğini ikmaı vı-: 
teccınmüilnil hazırladıktan sonra l 
f1eklinde bir kayıd bulunmadığından 
Almanlar daha ilk glinclen itibaren 
muahedenin kayıtsız \'e ııartıııırt: bu 
_madde~i mucibince harbe gJrmeklt- ı 
fbnizi istemeğe bajladılar. Hem da 
yalnız Ruslara karşı değil; 1ngili~ 
lere kar~ı da (kanalı kapatmak 
için). 

iki Alman krm·azörü 1sta.nbula 
geldikten ve Alman orduları da yıl
dınnı süı·'atile Belçikayı çiğneyert!k 
Franeaya yürürlerken bütUn ~lö~. 
si~ ku\'vetler bizi harbe sokmağn 
ugraşıyordu. 

Bu müessir kuvvetler nelerdi? Vt! 
!lasıl işliyorlardı? Sonra nası) oldu 
da bunca tazyıklara karşı derhal 1 
harbe girilmedi de ordunun sefer- j 

[l] Tiirki;n~de Almanlar ,.~ .. --· -
de tafsilat var. 

.\ R .:\ B 1 S T A ~ 

berliği ikmal edilinceye v. tecem
müU de hazırlanıncaya kadar vaıtıt 
kazanıla bildi. 

Bu ~ua\lere cevab araştırmak çok 
değer'.J bir mevzudur. öyle bir mev
ıu ki <l11n için oduğu kadar bugün 
de yarın da tazeliğini muha.f ua ede· 
bilecek ve tarihin en dt.işündürlicü 

derslerinden biri olacaktır. 
Bu kitab iki kısımdan ibarettir . 

Birinci kı!:;ırn müessir kuvvetler, i
kinci kısım da benim, yani k&rargl· 
hı umumi iı.tlhbaı·at uubesi şefi sıfa
tile o ıamanki hatıra.tarımdır. 

Birinci kısım 
)lüeasir kuneUel' nelentif 

~asıl l~yorlardı! 

Milletlerin içtimat hayatına mlı
essir olan tabii ve muhiti ve içtimai 
amillerden mevzuumuzu alakadar 
edenler şu iki türlü kuvvettir: 

s. - Milletin lcendi bünyesindeki 
iç kuvvetleri. 

b - Başka mUletlerden ~en dı:; 
kuv\•ctler. 

Bu kuvvetlerin cemiyet ha.yatı 
üzerinde yapabileceği tesirlertn de

recesi umumi şartlaı·dan ba~ka cemi 
yetlerin bilgi ve seciye itibarile b ı
lundukları seviyeye de tabidir. Bil~ 
ve seciye ıtibarile ilerlemiş milletler 
kendi iç kuvvetlerini ıuilU menfaat
lerine uygun bir şekilde kullanma
sını bilirler. Dış kuvvetlcriıl zararlı 
tesirlerinden korunmanın yolunu da 
bulurlar. 

İşte her milletin biiny&ıııne müte
mnd1 tesir eden iç ve dıi kuvvetleı· 
şun!ardn· : 

a - iç kun etler: 

ı - Hükumet, 
2 - Meclisi umumi, 
3 - Merkezi umumi (hUkfunet 

fırkasının), 

4 - Matbuat, 
5 - Efkan umumiye. 
b - Dıt kuvvetler: 
1 - Diplomasi, 
2 - Milletlerarası cereşuılu, 
3 - Masunlar, 
4 - Casuslar, 
5 - Misyonerler, 
6 - Bankerler. 
7- Matbuat, 
8 - AhlAk bozan c~ı, 
9 - nim mUe88eSelerl. 

)1 t'(' llsl umwnl 
Meerutiyef bii}:ilk iimltıll'te ü.811. 

edilmişti. Mc·mlekette jBlud irade
lerin tahakkümü yerine milleti teDı
sil edenlerin hakim olinaaı ve kanu
nun her §eyden üstün tutulmam ~
tennıi!Şti. Me~rutiyetin illnmdaıı al
tı yıl sonra ve Cihan he.rbinin ba~
ladı ğı bir sıradA. bu isekle vAkıa a
ra~nnda ki gPniş boşlufu anlamak i
çin şu vesikaları okuyalım: 

Seferberliğimizin ilanı gUnü Jıı16C
lisi meb'ı.ısttnda Dalılliye nazın Ta· 
liit bey kürstlye çıkarak §U tNMJe.vi 
okuyor: 

(Devamı var\ 
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TÜRKiYE CUMHU 1 ET MERKEZ BANKASINDAN: 
ıo ene ve daha fazla. mftddettenberi aahfpleri tarafından aranılmadığmdım dolayı 2999 sayılı kanun nıucibince muhtelif banJrla:. v-e nıt\e~se!eler tarafından Maliye Yekfi.1eti hesabına muhafnza edil

mek uzera bankamıza deVNdilen paralann :miktarı apğıda ~rilmiştir. İşbu paralar banknmıza devredildikleri tarihten itibaren iki sllne içinde sahipleri veya varisleri tarafından evr.akı mOsbit& ibrazı su .. 
retJJe idare merkezimize veya _,abelerlmfze mfira.cut edU&r k ~bnmadıkları takdirde 2794 sayılı kanun la teşkil olunan amortisman sandığına bıtikıal edee ktir. Bu mftddetfsı hitamından sonra vaki olacak 
müracaatların hükümsüz ıt<ldolunacatı !lln olunuı·. (llo) 

TÜRKiYE iş BANKASININ TEVDIATI 
iSİM 

8.- llalns ScheJJemı 
6.- Georg• Streit 
ı.- Hikmet ve Fahri 

15.70 Bornova tntüncüler 116 
bağcılar kooperntffJ. 

8.26 Cemil, kunduracı 
6.80 Ahmet Ağı.. zade Mu 

ta fa. 
14.- Aşiret zade İbrahim 

5.IJO Menemenli Hafız Bil i
yin 

6.96 lhsan Hamdi. 
8.95 Dr. Ethem 
9.70 Behice 
7.76 Dr. Memduh 

65.55 Eytam Şilhedn ve era.. 
mil vilayet tevdiatı 

898.97. Mehmet Kazım 
96.22 Moda yurdu 
4.- Bn. Sabiha Hu~mi 

50.- Şerbetçi zade Mustsfıı 

Celill 
2.10 Ömer Lfıtfi 
1.08 Kohen ve şürekfisı 

60.- Ahmet oğ. Mustnfa 
2.69 Ahmet Hüsnü 

14.20 Sapnııcah Hakkı 

10.84 Ahmet Seyfettin 

1.67 Hasan Tahsin 
12.41 Suat Tevfik 

2.96 Ayşe 

;14.54 Yusuf Ziya 

2.91S Galip .Mübarek 

:ratıran 
Şube 

Adawı 
,. 
,. 

tzmi 

• .. 
.. 
• 

.. .. 
IJ .. 
" 
,, .. 
N 

w 

w 

H 

Ankna 

( 58.36 
1.48 
8.93 
8.49 

Muhsine ~ - ,, 
Tevfik JstubU) M. Rifat Osman 

Mecdcttin Ferit 
Emin HUsnii 

,, .. 
7.62 Mehmet Zeki SnduJia}\ 11 

2.64 Salih Bekir ,., 
2.90 Zincti Kahraman » 
1.44 Hasan Fehmi lfolit ,, 
6.78 O ınnn Behçet Fethi •• 

2.68 Kozma Nikohı 
5.86 Lutfiye Hurşit 
2.08 Fevzi Arif M. A. 

H 

H 

1.44 Mehmet J<'uat B. Ahm&t " 
Hamdi 

18.69 Nurettin Aptullab. o 

1.85 Fitnat Mehmet u 

8.29 Cenap Niyazi 

4.'10 Selim Nazır M. 'Em•er 
• 15.04 Hatice Safiye 

1.95 Cemil Mmail 

12.78 Muhittin Keramettin 

10.49 Şahabettin Nazmi İdris 

2.10 .Ahmet Ferit .Mustafa. 
4.oı Musa Kazım İdris 
8.91 Recep Mustafın: 

9.llS Poliviyos D. 
2.25 Ahmet Cemil R. 

2.48 Mehmet İhsan M. EmiU 
~.04 Osman Süreyya zade 
'i'.63 Ferit Faik 

3.49 Mehmet Ali 
2.91 Müeyyet Fitnat Rifat 

.. 

.. 
.,. 
1 
' 
:1' 
• ,. 
il 

.. .. 
• 

... 
,, 

.2.55 İkbal Mehmet Tevfi' ,. 
4.61 Beşir Bayram .- " 
8.49 İffet cernı .. 
1.88 .Bedriyo Nuri • 

f .94 lhsan Hayrettin 

6.08 :Mustafa Hayrettin 

f .68 Mehmet Rifat Ali 

2.04 Mehmet Nuri 
R.04 Nazmi RUştü 

142.01 Ha.tice AbduU&Ji ""9 

J 
h.4a Dr. )L Zühttt .Ali 

1 
1 ( 

.. 

.. 
• 
• .. 
ri 

il 

17.18 Abdlllvehap • 
M . .28 lıfehmet AU Neuıta""' ı w' 
a.ı~ Kakbule Kadı.4 tf" 

ıl"evdi 

lal'ihi 
Ad re• 

~1/l/987, 

J6/'1/8~ 

.. .. 

,, 
" ,. 
.,, 

" 

" 

.. 
JJ 

,, 
ll/10/08'1 

" ,, 

Karı;ııyaka Çoraklı .sokak. 
BeJevista. lffimil soknk No. ' 
Karşıy.akn Yalı Cad. 
Iloyler sokak No. 2 

' 

Ankara llnsaıı B. Oteli, Fen me· 
muru 
Ankara İstanbul Cad. Berber. 
Hariciye V ek. Kalemi mahsus Ba~ 
katibi. 
Ankara l\lukaddcm mahal. No. 24 
Himayei ctfa) çocukJarından sa
nayi mektebi No. 296. 
Hariciye V. Umuru şehbc:ntlcrfye 
kaleminde. 
Hacı Doğan Vattariıı malı. No. 49 
Vakit gazetesi ldnre memuru. 

Şehzadebaşı Ağ<\ yokuşu J{enrnl 
Pş. mahallesi No. l • 

CelAI Bey Han N'o. 22. 

" 
· Beşiktaş Yıldız cadde. i N o. 32. 

» 

. , 
,, 

,, 

" 

.. 

M 

• 
., .. 
lııt 

Sütlüce No. 21. 
Kadıköy Mısırlı oğ. Çe\me No. 51 
Kadık5y Nemlizade Sokak Prn
hiye apartmanı No. 51. 
Küçükpazar No. 6/8. 
Ernirgan merhum Kamil B. evi. 
f{adıköy Osmannğa Çanakkale !. 

37. 
Üsktidar "Knracanhmet Mektep 
sokak No. 26. 
Aksar.ay İsmail :ığa mah No. 15. 
Vefa Bozdoğan Kemer kirazlı 
mescit. 
'Oskiidar Sult:mtcpe Susuzbağ 19 
No. 
Laleli Harikzadegan Kı. 3 No. 4. 
Usküdar Ayazma No. 34 . 
Jlukai Şerif Keçeciler Salih Tek
ke. 
Ortaköy merhum Enver 1>aşa ya
Jısı. 

Çavuşderesindc No. 53 tlsküdar 
Hayrettin çavuş mahallesI. 
Beykoz Tokat Çiftlik. 
Pendik R<::f et pnşa sokak • 
Galatasaray lisesinde Çemişge -
zekli. 
Mahnıutpaşa Keveli han No. 9. 
Eyfipsultan Defterdar Yavedut 
mah. Çeşme sokak No. 10. 
Yeniköy No. 31 Yalı 

• Kadıköy Nurettin pnşa ıwkak 29. 
Erenköy Tunuslu tarla Mllh. Ki
ni köşkü. 

f 

•• .. Bamatan han No, 15. 
Beşiktaş İhliimur havuzbARl Nar ) 
sokuk No. 19. ' 

., 
H 

u 

l( 

• .. , 

İzmit Hacı Hasan muh. 
Bakırköy barut fabrikası amelesi. 
'Osküdnr 1hsaniye Fıstık mek; kar. 
Samatya Etyemez Şimendifer köp 
riisü karşısı. 
Sirkeci Asmnkat Mesndet han 12 
No. 
Üsküdar Murat R. l\'lnh. Hamam 
S. 9 No. 
'Osküdur SeJimiye Eczane S. No. 
48. 
Cağaloğlu Kapalı fırın No. 29. 
Şişli Harman sokak B. Kemal a
partmanı 8. K. No. 4. 
Pangaltı Ferixöy Efimc& sokak 
No. 156. 
Baytar me~tebinde müderris Mu- 1 
avini. 

1 Tophane Tekirdaf oteH. 
Berna.tan han No. 15. j 
BDyllkada Maden Bay Kadri .kl5ş 1 

4 
Jı:ö. 

T. L. tslM 

8.93 Ahmet VisaJettin mus. 
1.23 İsmail Ragıp Ali 

18.66 Fnhrettın Bahattin 
2.97 Pertev Ziya 
1.77 Hafız İllııan M. Rlfat 

1.60 Mihı·inas Madenci 
-.50 H aliJ Etem 
- .60 Pirinççi zade }' vzf 
-.60 Vehbi Şevki 
3.- Zctin Z. Aziz Mehrn&t 

-.60 fütmnzan Z. M. Emin 

10.50 Ha.san Rami 
-.!.JO Aslan Fresko 
-.50 Mehmet Behçet 

8.50 AliKcmal 

- .J;O Dr. İh~an Şükrü 

ö.50 Sudi, l\J üheııdis 
-.50 l:lüseJ in Hüsnü 
5.- Ekşiyan 

1. 50 ?ıJ. Alfietti n 
-.52 Ahmet Şevket 

1.85 Hasnn Fehmi 

1.- Recep İdris 
6.40 Recep Ertuğrul 
3.- Mustafa Yahya. 
5.- Mimnr Asım 

-.23 Osman oğ. Raşit 
4.- Mu tafn Nafiz 

-.50 Hayik Mendikyan 
-.19 Vah:ııaıı Andonyan 
4.- Y. Gatenyo 
2.60 Oğuz 

3.85 Kiimurau 
2.08 Osman 

9.20 Kadri 
l 1.50 Hasan Karakulak Kadı 
· 9.- Nuri bey 7.ade M. Naz

mi ve. biraderleri SaUJl 
Zeki 

5.06 Bekir Sıtkı 
4.49 Mehmet Durmuş 

4.59 ,.aciye 

3.54 Muzaffer Hamdi 
8.99 Naime 

8.60 Osnuıu Nuri 

1.34 Azmi 

1.19 Mediha Akif 
1.57 Muzaffer Avnf 

1.15 Ömer İBmafJ cıf. 

9.31 Nihat Sait 
1.14 Ali Naci 

10.57 Hamdi . 
6.83 Şoför ve işçiler cemJyıU ı 
1.08 Muharrem lıısan. 
5.23 ırnmn Sabri 
2.38 Rifat 

3.76 Mahmut Aşık 

1.88 Cevat 

1.90 Düı·dan Vfedan 
8.25 Abdülmecit 
5.12 Ncsip KamJJ 
7.12 .mem 

2.23 M. Babri 

22.22 Süleyman Sırrı 

16.92 Ali Ramazan oğlu 

l.90 İsmail Asaf 
2.20 lhı:an 

8.56 Ahmet Ramdt 
1.54 Abdiılvehap. 
1.84 Abdullah Sadi 
7.08 Suzan Murat 

8.61 Delibaş zade Zeki 
2.19 l\I eh met Cemil 
2.43 Mehmet 

2.33 Ziya 

Yatiran. 
Şube 

.. 

.. .. 
fi 

.. 
,. 
... 

.. 
,.. 
,, 

H 

,,, 

.. .. 
H 

H •· 

~danı 

,, 
hmfr 

" 
H .. 
·"""' 
• • .. 
.. 
.. 
,, 

• 
.. 
.. .. 
.. 
• 
• .. 
.. .. 
• 
• 
• 

• 
• 
.. .. .. 
• 

• 
• 
.. 
.. 
• 
,, .. 
• 

il 

• .. 
• 

Tevdi 
Tarihi 

.. 

,, 

.. 

» 

N 

,, 
• 
,, 

,, .. 
N .. .. 
11 

16/5/938 
•t 

., 
19/7/938 

•• 
• 

• 
• 

ADRES 

Üsküdar Boyacı sokak No. 1'1. 
Askeı1 eokak No. 7. 
Kadıköy Cafera~a bahç No. 26. 
Pangnltı Şehit Muhtar S. No. 157. 
Unkapam Haydar çıkmap; ayaz • 
mn 2. 
Babıali medent hanesfnd4 • 

Asarı atika müzesi mildOrO. 
Eski Diyarbakır mebusu • 
Yağ iskelesi Kantar sokak No. 25 
Sirkeci Kayseri hnn No. 22. 
Kadıköy Modn mektep sok.ak No. 
18. 
(Haşim Ramazan) 
Ga1atn Rıhtım sokak iktısnt han. 
Galata Ünyon ban Knt 4. 
Ankara ) eni ainemn ve balıçe i 
Müdürü. 
Emı·azı akli~ e e P.ssbis e mil es e
se Hlboratuvan. 
Kadıköy Aziziye .sokak No. 101. 
Sişli CeHil p~a Bokak No. 62 • 
}{eresteciler No. 92. 

Samsun bil dcmiryolu suvari a
layı ( 4 h'sse S. farkı) munmelAt 
M. 

Rodosıu. Izmlr Arnp fmnı cadde>· 
si No. 148 . 
İzmir Erkek Lisesinde memur. 
.Balçova da. 

r 
_, 

Yeniarıır matbaası sahibi. 
Karantina Halep lise No. 17 • 
(Tuyyare cemiyeti muhnsebfflsi)' 
Ba mahane aşağı Şeh mnh. 36/l 
No. 
Rıhtım han inşaat idarei fenniye-. 
Buca Dutlu S. 345 merhum Mem· 

fuh B. 
Kilizman Mev. Mlıst (A) grubu . 
G. Antep bataryası. .. Vakıf Hoca sokak Cumhurlyet 

' mat. 

• 
• 

• 
• 
.. 

1 

Göztepe tramvay ca.d. No. 787 . 
İzmir müddof umumiJik dairesi 
K. 
İzmir müddeiumumilik flalre!f 
Muammer Refik. 
Karşıyaka Alay B. İstasyon civa
rı No. 53. 

• . Namazgfi.h Bülbül sokak No. 28. 

N 

• .. 
• 
• 
• 
u 

• 
• 
"' • 
• 
,, 

• 
.. 
• 

• 
• 

" 
" 

• 

(Hacı Atıf mahdumları kAtlbi) .• 

'İzmir. 

Şekerri Alı Galip fabrikasnıda. 
Halkapınar ki\ğıthnne cad. Bah
çıvan Hamza ağanın hanesi. 
Mühendis İzmir belediyesinde • 
Nuri sokak No. 95 . 
Karşıyaka Reş diye S. SG No. h~ 
ne. 

Kıa.rşıyaka Şaytste sokak 58 l\lev • 
Mfis. Nnk1iyat mUteahhidi. 
Alyoti biraderler ticarethane in
de. 
Tütün İnhisar İdaresi merkez sa-. 
tış Mfid. Karantina T. cad. 513 • 
F..şref paş:ı. Kavaklı pınar 7 No • 
hanede d kık f ab . 
Hi. ar camii ittisalinde 98 mağnza 
Cenup hudodlu komisyoncularm • 
dan hudut komi erliği m

0

0lhakl. 
Alsnncak Utaret S. 28 Gfim. Kom. 
E~ef paşa ZOlfU sokak No. 9 . 
Karşı~aka Yemişçi p~ No. 7 . 
Beyler .sokak Dr. Bahtiyar 4ffa; 
yurdunda hastabnkıcı. 

Reji fabrikası sigara imalAt me • 
KaN11yaka Bacı Hüseyinler F()ftlıt 
11 nı h 1ıe~i. No. 66 . 
<" ll' r·vet Hn1k partisi kitlbL I 

ı ~i S"VIAm1ıda) • 




