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Çayı l Kimler Meb'us Olabilir? 
E ter dünya buaün &serinde 

1'af11'aD m..nlan 'beaJ.,. .. 
IDİyecek kadar dar oı.. idi Utill 
harpı.-. akıl erdirmek, hatt& 
.inanları zaruri •• muhakkak giir
mek belki kabil olurdu. Fakat bu 
küçük Ye ihtiyar Arz daha pek çok 
nüfuau besliyebilir. Yalnız, bugiin 
•iribirimizi öldürmek için aarfetti· 
timiz paraları dünyayı ifletebil
mek ve tetkilitlanchrmak i9in bar

~j Bu Mevkie Layık Olmak İçin Hangi 
'1 Vasıflara Malik Olmak Lazımdır? 

cetınek c;areai bulunaa idi. .. 

Ortada hüküm süren emniyetr 
BizJilcten, beynelmilel hayatta ye
trine kanun olarak kuvvetin salta
pa.t sürmesinden kim mesuldür? 
Dünya çok eski zamanlardanberi 
t>üyük istilalar gördü; muazzam 
imparatorluklar teessüs etti, fakat 
millt hükOmetlerin te11ekkülil ile 
böyle bir devre ebediyyen kapan

•nıış gib göründüğü bir sında, sa-' 
cıayi inkılabı bir tıaıraftan mütead-

i 
•11n Ş8flmlz lemet inini evv.,ld gUn Anlmra 

Halkevlndekl •ralJI tetkik ederlerken 
did ım.tıreçlere diğer taraftan Ankara 22 (Telefonla) - Cum- clir .. 
~ebzul ilk maddelere ihti~aç gös- hurreisimiz İsmet İnönü bu akfam Bu sl1at.ıte Anka.rada1d reeml 
ite.nnek suretiyle emperyalızıme yol Ç kayadaki riyaeeticumhur kÖf- daireler ve möell.,.ler erkim ha
~tı. Ayni zamanda yüksek ırk, ge- k~nd bir a ziyafeti vermişler- zır bulunmu,lardır. 
l'i ırk, yflksek ırklara Allah tara- -~~~ ..... !! ... •••••••H-... m:=l:ml:W:ll:llllUllllllllllllllll:IHH 
fından tevdi edilmiş kudsi bir ha- ..................... -• 

kimiyet vıa.zifesi, medeniyet neşret- l.J • • 1 T k ·ı · B lgra 
inek vazifesi gi~i bir takım !ddia- rıarıcıve re ı ı e 
!lar bu emperyalızme nazan ba- 'J 
kımdan temel teşkil etmeğe başla- A • '1T l J 
dılar. Büyük devletlerin istila poli. ve tına ı O unaa 
tı1cası dünyanın sükQn ve huzurunu 
l>ozdu; <laha iyJ bir hayata doğru 

!::~::'m:~~~~:~n~·~~ !;\:ı~ Balkan Konseyi Tam Bir ittifakla 
~ir itl'8a utrattı. R " T bJ • N J d 

Birkaç gOn evvel, A't'J'Upanın Bitti. esmı e ığ eşro un u 
~üksek ve muhterem bir tahsiyeti .. 

11
.. • 

insanların fimdiye kadar hak ve a- k eli 
~alet prensipleri uğrunda giriştik- Konsey F ranko hükumetini tanıma aran ver 
~ri o çetin mücadelelerin boşa git
miş olduğunu ilan etmemek ne ka- Atina, 22 (A. A.) - Gazeteler, toplantısını yapmıştır. Konferans 
War ecı olacağını büyük bir hüzün Balkan antantı matbuat konferan- mesaisi sonunda aşağıdaki reerni 
ile bize anlatıyordu. 8U1lll mesaisine de büyük bir yer a. tebliği neşretmiştir: 

Pek dotru. insanlarda y8bel- ymaakta ve Balkan anbmtı hedef- Betlran antaatl .dldmt tımı 11rt 
me ve rahat yaşama, hak ve adalet lerin.ln tahakkukunda dört millet Bllknl'tıe Romua)'a Haric1J9 N.-a 
tcla.iresinde yaşamak için uzun gay- matbuatının verimli çalışmalarını B. Gafenko'nun riyaseti altında 20, 

Meb'ua olmak istemek, bu su - il • • 
retle vatana daha yakından hizmet B 
imklnın.ı bulmak, şüphe yok ki her U 
eeyden evvel yüksek bir hamiyt:t 
duygusunun ifadesidir. Bu itibatla 

Yazıyı Herkes 
Okumalıdır 

nemzetliği için müracaat edenlerin 
pek çok olduğu işitiliyor. En yük -
sek vatan hizmetini ifa etmek içın 
gösterilen bu alaka haddızatinJe 

şayanı şükrandır. Ancak, bu çokluk 
gerek parti namına, gerekse nıüs • 
takll olarak meb'usluğa namzetli -
1fni koyan, meb'us olmak için mü. 
raoaat eden vatandaşlara her ~Y -
den evvel hürmetle bakmak llzım 
dlr. 

Bil bu ·sütunlarda, kimler mt:ıb. 
ua olabilir'! Meb'us olmak için, bu 
mevkie liyık bulunmak için ne gj. 

bi vasıflara maille olmak icap eder? 

bu suallere münıkUn mertebe cevap 
vermeğe çalışacağız. Böylelikle hem 
namzetliğini koy\n vatandaşı.ıra, 
hem de yarın onlan intihap etı ıet< 
için reyini kullanacak olan yurtdaş
lara az da olsa ufak bir yardımımıT. 
dokunacak olursa, kendimizi, vuı· 
femizi yapm11 addedeceğiz. 

Muhtelif zUmrelere ve meslekle. 

içinde en münasip namzetlerın seçi 
lip ayrılması pek ince ve nazık bır 
iştir. 

Vakıa partinin nizamnamesiudp 
namzetlık şartlan hakkında bir kı. 
sım vardır. Fakat bu kısımdaki 

maddeler, pek çok talip arasından 
en münasiplerini ayırmak hususun
daki takdirin inceliğini ve gticlüğu 
nll teyid edecek mahiyettedir. P r 

re mensup '.,t ı ' (Sonu 3 •:n ... ; • c 
AA.AA.,,-.,,VV.,..,."""-f'VV'VVVV'""'"""-f'VV'VVVV~AA.~ 

veni ingiliz "Etrüks,, Vapuru Altmış Noktadan 
Sefiri Geldi 

Esas Şartnamesine Uymuyor mu? 
Raporun Ankarada Tetkikinden 
Sonra Bazı Kimselerin Mahkemeye 

Verileceği Söyleniyor! 

r 

.-etıet neticesinde biraz parlatma- tebarüz ettirmektedirler. 21 ve 22 Şubat 1939 tarihleri!1le 
ta muvaffak oldu klan ideali bile, Resmi tebliğ toplanmıştır. Yunanistan B. Metak. « Denlzbank • tarafından Almanyada 1apbnJaa pmllentea 

. d k Bkreş, 22 (A. A.) _Balkan an- sas, Türkiye B. Saracoğlu ve Yu. İngflterenin yeni Ankara sefiri « Trak,. tezgihta iken (Y'azteı 
8 

de) 
~u~a~~ile arlık elimız en a~~ Hu~e - Hughe~en dün Qehrim~ =~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= 11 ·? Bu tantı daimi konseyi bu sabah sou (Sonu 3 üncü sayfada) au ., 
dık. Kimdir bunun mesu erı · • 

2 
zms ze gelmiştir. Sefir merasimle kar 

~ilnkü ideolajile~ mi? Görüş u~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~~~~~~~~ ~lanm~b~ &~h~liz~firiy~ y M C A T f d 
lkumuzu bu kadar aar tutarsak hiç Ağır Ceza Mahkemesinde rın hareket edecektir. • • • • ara 10 an 
jbjr hakikati anlıyamayacağımıza, 

~~ı.~·.::::·~::,y;c:::~,z~·~~~~ Bir Çifte Katile Dün Empeks Tahkikatı Tanassur Ettirilen 
.he yoktur. Bugun had ve pek ~uh_ 1 c v • ıd • G 1 • _ • 

1 
• 

·Iik bir tekil aLan kuvvet ibadetı ye- d ezası e rı I enç erın Isı e m~ doğmuş bir fela~et değ~ldir. ~u G m Ank•r• MUddalumumlsl m rı 
,günün çok mütecavızane sıyasetın- hlıılsade corum vaafl ---------
den ve kuvvete dayanan ideoloji- görUlamedlllnl söylüyor 
~erden birkaç millet mesu] ise bu- Çatalca Ja .. Sevdi~; Genç K. ızla Ankara, 22 (A. A.) - 1mpeks 
ııun tohumlıarını atmak hususun- Qj 5 ili hakkında kendisinden malumat 

lda bütün büyük garp devletlerinin Baba•ını 0'' JJSTen Ahmet,• 'Jam istenilen Ankara cumhuriyet Mtıd-
mesul olduklannı unutmamak ik- o IUU 1. Qj deiumumisi Baha Ankan Anadolu 

,tiza eder. Dün rüzgAr ekenler bu- Ll.n,km.llın.l.S A.IQ •ıl "arftla· J.f •' Ajansının muhabirine B§ağıdaki be-
.Un fll'tlJıa b~iyorlar. nu u u ,.~ • .n~ uı yanatta bulunmuştur: 

K88Uliyetln böyle umumi oldu- 24. 1. 939 tarihli Ctimhuriyet 

Junu 1'6rm~ vaziyete daha ameli, B ita ile adam öldürmekten 18 sene hapsi istenen Halk Partisi grup içtimaında, eski 
daha munsif ane bir çare aran- a Başvekil sayın Celil Bayar, 1mpekR 
inaam• belki .Uk olalbfJfr, yoba bir katil maznunu da beraat etti!. ıet hakkında beyanatta bulunmuş 
,,u&1inkfl dar çerçeve içinde meau- ve meselenin Adliyeye intikal ebnif 
tiyet aramata kalkmak bizi h~k- olduğunu bildirmiş idi. Memuriyeti. 
Wıan ye realiteden uzaklaftır.abıllr. mbe tevdi edilen bu iş hakkında a· 

DUn,ayı karıştıranlar, betbaht (Soaa , inci •yfada) 

~enleP bUyOk devletlerdir. Onla
l'ın matecavizane politikalarını za
i'urf bir iktisad A~ili diye izaha im
•&n yoktur. Hlkim olan en büyük 
aafkler tal'allUp ve tahakküm sev
~tllwl, hıra ve tama, gurur ve 

azamet aibi •n ~irkin, insanlığa en 
,.ıu.şmıyacak lhtiraılaııciır. Şu son 
devri• f ellketlerine en yakın bir 
kaynak tefkll eden umu..ı harbe 
.,._kalım. Bu harbin neden zuhur 
.uiiini .kısaca hulba etmek leter
mek Slı&vlarla Cermealer araaındakf 
tnünafereti ıösterebiliriz. Balkan
lar ve yakın Şark bu i9d !büyük ra
kd>etfn karşılaşma noktaBlnda bu
iunmak f elAketine maruz idiler. 
~oına ve Hersetin A vueturya im
pa.ratorlutuna ilhakından başlıyan 
fiddetlf rakabet nihayet iki rakip 
~tı.yf efllha aanlmata tevkettL 

Hu..,.ia Cahid yALÇIN 
(-.11M1aa~eda) 

ldım mabk6mu ; bakkıadaki karan clialiyor 

Hatayda 
Türk Parası lllltlln...., .. ndıld•nna 

k•bulU kar•rl•fb 
Antakya: 22 (A. A.) -
Mal sandıklarıncıa Türk para

amın kabulü kararlaştınlmıştır. 
Maliyece tediyatın Türk parası ü
zerinden ödeneceği de haber alın
mıştır. 

AğırceZ& mahkemesi ı mif, fakat babası vermeyince onu 

dtbıŞe= s ıo senedenberi ilk cebreM~m~~ırmah yıb' kgtınarar~h tır. Milli Şefimizle Litvanya 
def ' • k ran verdi . Y , ır ~ enan.. C 

~olarak bir idam a 'k km~ na gidip saklanarak orada pusu umburreisi arasında 
u kararı alan, Büyü çe la kurmuş ve genç kız ile babası, biraz Ankara 22 (Telefonla) - Lit-

nbı Aıuu-ta köyünden Ahmet Do - 8 yanından g""""rken çalılıklar ·11· 
l&ll ialllbıd b 'idi 10nr -~- • vıanyanın mı ı lılayııamı milnase-

om:: e lr çifte kati r. A..aaından fırlayıp kısı içeriye çek - betiyle, reisicumhurumuz İsmet 
QU • 36 Y&§lannda bulunan Ah· IW--

met Dolatan "gtir İnönü ile Litvanya reisicumhuru 
evvel, ~ kbundan bir mU~d~t mı b; feryada başlıyarak muka- Smetona arasıııda samimi telgraf. 
lam ZWfi • ~Y halkından Ali nın (Sona 1 iMi •yfada) lar teati edilmiştir. 

ye Y.i lliklhla •imale ista. 

Bu Bedbaht Gene/eri Protestan • 
Papaalar Naaıl Kandırdılar ? 

Ba tekilde Antetli kliıt kullanan bir cemlyetla Tllrldote 
aararh olmadıiuu kim iddiaya cDret edebilir? 

·4· 
Daha evvel yazdığımız yazılarda 

"Genç Hristiyanlar cemiyeti,, niu, 

Hli::R SABAH 

isminden de anlaeılacatı veçhi.le 
Protestan misyonerleri tarafmdan 
kurulduğunu ve gayesinin her dine 

(Sonu 3 üncU 1&yfada) 

Acaba Uygun Noktalanda v3r mı ·, 
-c:c:=--

'Cumhuriyet" gazetesi "Etl'usk" 
vapuru üzerinde çalışan komisyo -
nun tıahkıkatını bitirmiş olduğunu 
ve geminin tamam (60) muhtelif 
noktadan esas mukaveleye aykırı 
olduğunun ~esbit edildiğini yazdı. 

Şayed bu haber doğı;u ise hiç 
şüphe yok ki bu vaziyet karşısında 
icabedeıı hukukı tedbirler alma -
cak ve şartnameye boyle (60) 
noktadan uygun olmıyan bir va
pur inşa eden müesseseye elbet ey
vallah denilmiyecektir. 

Bizim bu meselede goıürn · ze 
çarpan acai'blik mukaftleye aykı 
rı olan noktaların (60) adedıne 
bal g olmasıdır. Bu vaziyet ka.rşı -
smda insan billihtiyar: 

- Esas mukaveleye (60) nok
tadan aykırı olan bir vapurun şart
nameye muvafık olmıyan noktala
rını saymaktıan a, muvafık olan 
noktalarını saymak acaba daha 
kolay olmaz mı? diyeceği geli
yor. 

A. Cemalecldia SARAÇOCLU 



lqf&:ı 

f)f<JAN HAPA MIHMEUİ!ttl~· 
HATlllA w ITIRAFLARI 

Tefrika No 10 Yazan : M· SIFIR 

Nevyork Sergisi 
Ve Müzelerimiz 

_.,..__. 

Fatih sulh mahke
mesinde hadise 

Bir Kaçakçı Nasll 
Usta Olur? 

Tezhip ve baama eserler
de ••rglye gönderlllyor 

Okuyuculanmız 
Diyor ki ı 

D - ~·.:"'bankın nazan
d:kkatf ne New - York beynelmilel sergi • 

sinde, garbın, p.urk ve şark medeni
yetleri hakkındaki yanbş telakkı1e- Deniz Bankın Xanwlenia .. 
rini önlemek maksadile hUkfımeti. hilindeki şubelerinden Sa.maun, 
miz büyük f edakirlıklardan geri Tra.bzon aeentelikleri aidatla di
kalmamaktadır. Bu hususta bilhas. terleri aylıkla idare edilmektedir. 
•a Müzeler idaresi de geniş faaliyet- Rakibi olmıyan Deniz Bankın ai
lerde bulunmaktadır. dat yani acentelere komi9yon ve.r

Bir Mütekaitı daYacısına bıçak 
cektl bemea muhakeme edilerek 

hapse mahküm o'du 
DUn Fatih Sul mahkemesi kori

dorunda bir hidiase olmUft.Ur: 
Yüzbaşı mütekaidi B. Hulf.ısi ılc 

yine mütekait ve Fatihte Maarü 
amban muhafua memuru tbrahim, 
bir kira meselesinden birbiri aleyhi
ne dava açarak Fatih Sulh mahk~
mesme gitmişlerdir. 

Hapishane Acemi Kacakcılar İcin • • • 
Bir Mekteb Vazifesi Görürdü 

Türk san'atki.rları tarafından mek usulü bulunan iskeleler de 
Mullj atelyelerinde yapılan bazı e- kaldınlıp maaşa çevrildiii halde 
serler de sergide teşhir edildikten yalnız Samsun, Trabzonun aidat
sonra bunlar Amerlkan üniversite- lı oluşu manalı görülmektedir. 

----===- c:::>c:>o--
Bunlardan BulUsi, lbrahim'ın 

eayalarmı haczettinniı; tbtahiın ( 
bu haczin usuh,iiJt ve haksız olduğu 
nu iddia eyliyerek mukabil dava a ~
mıv; dün de bu davanın görUQlle 
için her iki taraf ta mahkemey<
girrnişlerdir. Mahkemeden çıkarlnr 
ken lbrahim; birdenbire Hulfuri'yc 
dönerek: 

Sırası gelmi§ken ve unutmadan (Marko paınukçiyan) ile Fenerli 
IUDU da söylemek isterim ki, bu (Yasef) bqlannda tô1indir p.pka. 
maceralarımı anlabrken göğsümün lan, birer elçilik adamı zannını ve.. 
bir gurur ve iftiharla kabardığını recek kelli felli kiyafeUeri ile güver
unmaymız. Biraz fazlaca esmerlik. te Uzerinde geziniyorlardı. Belli ki 
ten .kinaye olarak ismimin başma dıprıya fırlamak için mUnaaip bir 

sine hediye edilecektir. Ufak i8'kelelerde yolcu ve et-
Bundan başka Topkapı sarayı J8. nakliyatı az olur. H.aaılab an

MUzesi MUdUrU Tahsin'in nyaseti cak mesarifini .k:arşıhyabilecek 
altında teşekkill eden komisyon, olan bu iskelelere ma~lı memur-takılan, i&itenler üzerinde hiç de fırsat gozlOyorlardı. 

0 zamanla-. (morfin) denilen razma Te eski basma eserlerle tez- lar tayin edilirken Deniz Bankın bot tesirler bırakmıyan kara liğa. 
bma bir de korsanlık eklenmesine 
amrtımn törpüliyen, şerefimi kirle· 
ten ve bunların b nzeri işlerin ol
mu§tur. Genç yaşımda babasız kal· 
dığım için biraz cahillik ile muhtaç
lığın tesirleri, biraz da goreneklik 
ve kötü arkadaşların teşviklcıi ıle 

aWdığım bu aşağı hayattan, alıştı

ğım bu bayağı işten hiç te memnu rı 
değildım. Başka itler bulmak için 
~k çarpındım, çırpındım. Ne yazık 
ki, kara ellerile yüzümü karartan 
tallim, bir ak yüzlülük gösterip de 
ilk günlerde beni bu sefil hayatt11D, 
bu eerefsiz isten kurtarmak için, el 
uzatacak temiz yürekli bir insan çı. 
karmamıştı karşılna. 

tık suçum olan esı ar kaçakc;ılı
ğının cezasını çekmek içın gönderil. 
diğim ceza evi, benim gibi ilk suçlu. 
lan uslandırmaktan, toy gençlerin 
nıhlannda nedamet ve salih uyan
dırmaktan çok uzaktı. Ceza evinde 
pçirdiğim bir sene içinde uslanmak 
aöyle dursun, kaçıncılığın o güne 
kadar duymadığım nice entri.kalan 
m, bilmediğim türlü türlU çe§itlerini 
görmediğim gizli usullerini eksiksiz 
olarak öğrenmiş, bilgilerimi yüks,.lt
miltim. Sıkılarak, utanarak girdi· 
fim ceza evinden, mUddeüm.i bitir. 
dikten aonra, bir sanat ocağında ve 
usta yanında çalışmıf, esnaf önün
de peştemal kuşanarak ehliyet ka. 
pnm11, pi§kin bir kalfa bilgi ve gör. 
güsl De ve göğsUmll gere gere lili
re şişire çıkmıştım. Tabii hemen de 
i,,çilere katıJnıış, * atılml.ftım. O 
rttnden sonra da, gerek beni ve gerek 
te benim gibi düşkünleri bir ahtapot 
kuvvet ve kudretile kıs kıvrak sa. 
ran bu çirkin meslekin çamurlu çev. 
resinden bir türlü kurtaramamış. 
bm kendimi. Tesirlerine karşı gele
mediğhn bir alışkanlıkla işe atılmış, 
pbetıkça kazaımut ve nihayet bu 
tamurlu llerzahuı daldığım derinlik
lerinde uplanıp kalmıttmı. ffte o 
anwıduberi ruhum büsbütün ka
l'U'IDJ§, duygum büsbntün nasırlan. 
mt ft böylece hük6metin hazineli 
m dldlkliyerek gıeçbmiekten, memur 
lUlnı aldatıp atlatarak gtıbnekten 
M'\'k duyan bir ifrit oJmuştum. 

1828 eenesi bahannm liali t.ir 
alıpmıydı. Galata nbtımmda Ham. 
• nıllliD çaJğılı gazinoeunda, §Öhret-

1 tlttln ka~çılarından Kel Os
mu ile etlnbltşleniYordu.k, O eene 
llÜal' bereketli girmlf, İIÇIDİD, eana 
fm yOz8ntl cWdilnntlttü. Yllrekler
delıl guu, kuavet:i aUlp sOpDnnti§. 
tü. Kel Osman, İskeçeden ıetircll
jt ıım be§ yüz okkalık bir ttıtUn pu 
türini tstantfubl nasıl soktuğunu, n:_ 
1 muhafua m8d0rtı Dçtlk tıyu 
beJ'le adamlarmı namJ aJdattJlmı 
tatla tatlı &Dlatıyordu. S&dertnde 
benbıı lıçbı faydalanacak bir teY 
f'Okbı una, ftkft geçfrmek, muhata 
lımwı gönlUııU bot etmek için din· 
IJordma. Bb .. Kel Oaman da hanı la 
cilltlnde olclnkça MMlrli, pa,.u •· 
faeanlarduda. • ~tutar, gGd 
pek babaeanJardandı. J[Qçak .n, .. 
118)' de,,. .... dentR tlt8lt D;aır. 
Çllarmı - ...... ftao ..,,... .... 
..ıta durdmtacat ...... ,....., 
kumu bb- adamdJ Becerilrll ella.. 
._ kolayca mal kurtarmak llw ı.. 

~ tin deiildL Bu ab al
datmak~ bir hber, cidden 
INbuta u•atmata, dikkatle dfnJe.. 
-...~Jdl. 

Kalapn Kel Oınnanda:, g&dertm 
• nhtımda ballı darua Ronwıya 
vapurunda, çevrUmeJt bere olan bir 
lmorfta) da)gumcfa idi. flçllerdeu 

neene şimdiki eroin gibi, hen Uz ço- hib, minyatür ve ciltçilik bakımın . esaa istifade edeceği Samsun n 
luk çocuk eline dDı,memit. mübte- dan kıymetli bulunan kitaplan, tas- Trabzon iskelelerinin el'an aidat
zel bir keyif vasıtası haline geçme- nif etmekle meşguldürler. Sergi&>, h kalmasına akıl erdirememekte
mişti. Çok kibardı. Herkes kullan. bunlara, TUrk paviyonuİıun en gU- · yiz. Acenteler ayrıca büyük mik-
masını bilmezdi. Ancak Beyoğlunun zel k6şelerinden birisi aynlmuıtır. 1asta ticaretle de iştigal ediyor-
galan kokonalan, yıldız sayılan yük. lar. Küçük acentelerin yaptıkları 
sek yosmaları, kristalın, Konkord. p rt• 8 k ) v ticaret l'ÖH ıörttnilp aidaüa.n ma-
yalı Lehli ve Romanyalı dilber ar- a 1 aş an ıgı ata çevriliyor da büy-üklerininki 

tistleri bununla keyflenirlerdi. Eh.. İle vali ve belediye rdsliği bir nasıl olup da görülmüyor. Deniz 1 
Bizim, o zamanki dilimizle züppe de- Bank yeni umum müdürünün yük-

biriaden ayrılacak Dil ? sek tetkiklerini bekliyoruz. 
digimiz frenkliğe özenen taklitçiler-
le, her biri zamane şehzadeleri gibi, Vekaletlerle temaslar yapmak-=-----..;•1ihaddin Çelebi 

üzere Ankaraya gı"den Vali ve Bele-r ----'.__ 
çalımlı edalarile Beyoğlunun salonla 
rını ziynetliyen ~ oğullannın da diye Reisi Doktor Liitfi Kırdar ağ. 
kullanmadıkları bir teY değildi hani. lebi ihtimal yarm flehriınize döne . 
Sözün kısası kibar keyf ehlileıi ta· cektir. 

Beynelmilel 
Bir Yankesici 
Yakalandı 

- Ah.. ben seni öldtlrmiyeyı 
de acaba kimi öldüreyim? 

Diye yüksek sesle bağırmış, b 
nun üzerine de Hultlsi, tekrar ma 
kemeye girerek vaziyeti anlRtm 
ve hakime dehalet etmiştir. 

Hulusi, bitimin yamndan çıkar
ken bu sefer yolunu bekli yen tbra -
him, cebinden kocaman bir bıçalc 
çıkarmıştır. 

Lakin bu sırada koridQrda bu. 
lunan Bayan Belkıs Karabiber, bı
çağı görür görmez fer.rada başla . 
mış; buna diğer muamele sahipleıi 
kanşrnışlardır. 

Bu feryatlan duyanlardan 1 in. 
ci Hukuk kalemi katiplerinden E
min dışarı fırlıyarak 8Ur'atle 1bra

rafından kullanılan kibar bir keyf Vali ve Belediye Reisi lstanbul. 
vasıtası idi. Eczacılann nazla ve bi. da Parti Başkanlığımn da ayni ta
raz da bahalı verdikleri bu zehir, ıs. hıslar tlzerinde olmasının, uzun ça
tanbulda hiç, Beyoğlunda az, fakat lışmalara muhtaç olan bu mühim 
tatlı satılırdı. O sıralarda kokain de dairelerde aksaklıklar meydana ge
Rusya ve Romanyadan geliyordu. tirdiğinden İstanbul Parti Başkan
Fakat, nedense bilmem, zevk ehille- hğınm VaH ve Belediye Reisi Uze . 
ri bu beyu zehire pek itibar etıni- rlnden alınması fikrindedir. 

On sene evvelki zabıta taı ıhinct- • himin Uzerine hücum etmi§ ve elin
en elçabukluğu ile pek büyük bir deki bıcağı yere dUşUrmU§i:Ur. 
şöhret almış bulunan yanke3iciler- tbrahtm, biru serbest kahnca, 
den Ali Rıza, bundan sekiz sene ev- hem.en cebine elini atmışsa da ken. 
vel maharetini Avrupa ubıtasma disi tutularak kaleme göturülmU, -

tür. yorlardı. Bu mtlnasebetle Ankara'dan llO-

Bunlann toptancısı Ermeni, mar rulan auallere bu mealde cevap ver. 
karla, Yahudi Fenerli Yuef idi A- diği samıolunmalrtadır. 

göstermek için bir turneye çıkmayı 
dilşilnmüş ve Tilrkiyeden gitmişti. Kalemde cebi arandığı .zaman bir 

Bu hU8UBtaki nihai karann meb· 
ra mra Romanyaya gider getirirler. 
yahut getirtirlerdi. O zamanın Be- :==~n sonra alınacağı söy-

A vrupada gezdiği, yUrUdilğU sustalı çakı da bulunmuştur. 
yerlerde her gUn düzinelerle eU7ilan. lbrahim ora.da tevkif olunmuı 
aşırmakla beynelmilel yankesiciler ve öğleden sonra da 4 üncü Asliye 
arasmda büyük bir şOhret sahibi Ceza mahkemesine verilerek mu. 
olmuştur. hakemesi yapılarak silih çekmeden 

yoğlu. Alemlerine hlkfm olan ve gö- ,..,,.,.'VV'V'V\"""''VV'-.,..,..,.,.._ ........... ~""""v-.A 
dntin, ylireğinin pekliği, erkekliil Mt1.rEFERRIK t 

Şansının ters neticesi olarak • hldise mahkeme koridorunda ce
Prof esÖr Köprülü Fuat Belçikada yine böyle bir yankesici- reyan ettiğinden ceza şiddetlendiri-

ile arayın Arnavut bekçi ve tilfenk.. 
çilerine, hatti devrin ele avuca sığ. 
mıyan Fehim paşasına bile, sırasına 
g6re meydan okuyan gUmıilkçü A. 
rif beye, her partide dolğun bir pay 
vennekle beraber yine çok da para 
kazanırlardı bu becerikliler. 

Pay vermek nedir mi dediniz , 
sayın okuyucularım?.. Anlatayım 
onu da. 

Yaşamamak, görmemek bahti
yarlığını kazandığınız istibdad dev
rinde, lstanbalda kanundan üstün 
iki korkunç ve kara kuvvet vardı. 
Bu kuvvetin birinclai, ll'renklerle, 
Jön Tthtierin Kıml Sultan adını 
Yerdlkleri AbdWlıamidfn kendisi i
kinciai ele, padişahtan bqka bir 
kuvvet tanum)'an, Allahtan Jtorkmı 
yan, hiçbir teyden utanmıyan bir 
8Urö katil, salim avaneli idi. AbdUl
hamlt gibi bunlar da taraf taraf, 
memleketin köge ve bucağında, ken. 
dllerine göre aaltanat 811rerlerdl. 
Ş6hret, menet, menfaat için birbir. 
)eriyle döfUtb, bofuturlardı. ltt;e 
bU beWılar arumda 8ivriJen, diğer. 
Jertni birer birer sindirip mc:hruı 
güntln bbadayısı, Beyoflunun da 
pOskWltı beJAm kesilirdi. Kumarha
neler, umumhaneler, tiyatrolar, çaı. 
IJh gulnolar, randevu evleri, beın 
hqlı meyhaneler gibi mevk, eğlence 
ve eefahat yerlerinin sahipleri, ba
Yaiı bir vergi ailıt bu adamlara ka
zançlanndan bir hJue &YlftrJardL 
A1ırmamat b.bll deiildi. ÇUnkn .. 
hrlar, ftl'lllfyenin ommı, çerçeve& 
Dl kırarlar, evini, dWdrlmm bqına 
1lbrtudı. itte ba a.rla alman ve 
mecburen 'ftll'llen P&l'a1a. o samanııı 
dlU ile bhıea 111ça1ı bakla, nazikc:e 
de .,., denfntl. 

ll:Bru' Ye afyonla byllen!!Mnfa 
ılnrcJlan olan bu tkl &dam. llaıbr. 
la Yuel morfJnl cam tllpler tcinde 
ptlrlrler, 8U haJlnde lllelerle .. 
tarlarda. GlmrilkJerden muayyen 
nnktarda ~ pçen ft takat 
..,.hanel~ ancak reçete Be ve-
rilen bu aehlrl..ı 9C>k mıktvda ve 
bqka tafmJer altmda gUmriUrtea 

geçirmek imklm Yoktu. CUnk8, bD=.. bir vehme kapılan Abdt\lhımtt, 
bula getlrilea bUtftn ecpJan 

8'bm1lt kimJahaDeldnde tahUl ettt-

lik yaparken görülmil§ ve tutumu- 1erek - 8 gün hapse ve ölümle teh . 
jübilesi ya teşebbüs edilmiş i8e de kaçmak. ditten de 3 gUn hapse mahkflllı o -

Universite edebiyat fakWtesi ta- ta da mahir olan bu yilkaek aan'at. lunmuş, her iki ceza içtima ettiğin. 
lebeleri 4 Mart cumartesi günü saat 1 kar, kurtuluş çaresini kaçmakta bu- den de, birh.:ştirilerek 10 gün hapi,., 
15 te Universite konferans salonun. j larak sıvışmııtır. verilml§tir. 
da profesörleri Ali Fuat için bir jü- Arkasına dtişenler de peşini bı. ~~ 
bile huırlamJllardır. rakmamış ve epeyce bir kaçına, ko- · 

Bu milıuuıebetle, profesöriin valama savaşından sonra, bir müze EmlnönU meydanı ve 
meslek arkadqlan. onun hayatım civanna sapmış ve asıl ten "talih Taksim helA8I 
ve muhtelif sahalardaki çabşmala. kendini burada göstermiştir. 
rınl anJataeaklardır. Eaa8en bir Çıkmaz olan bu 10 · 

Evveli edebiyat profesörlerin • kak nihayetinde kendisinJ milzııe 
den Ali Nlbat Tarhan, bftyttİr Usta· bekc:ileri karşılamış ve bu suretle 
dm "FAlebiyat tarihçilifiııden,,; bu- yakayı ele venniltir. :Mahkemece 
nu takiben doçent önıer L6tft, AH hWanedilea eezayı ilrmalden sonra 
l'aat Beyin aadece ''tarillçllijln- hudut harici edilmiş ve 1m suretle 
dm,,; Cafer oğlu Ahmet Bey de "il. Türkiyeye avdet etmif ise de iten -
mi tereümei halinden,, baluıedeeek- ctisini tanıyan zabıta,tabil böyle lıi1" 
lerdir. misafire brp lhungelen ikramdtl 

Hukuk fakWteei içtimaiyat do. bulunmamayı mesleğine mugayir 
çeııti Ziyaeddin Mihri Fmdıkoğlu g6rmft3 olduğundan kendisini dera.. 
da cınun "içtimai cephesini,, tebarüz kap yakalllllUft;lr. 
ettirecektir. ~~-vvvvv.V"'"""""',..,..-vv"""'"""'..-.. 

Gündüz yapılacak jObileyi müte- ı 
akıp talebelerin Maksim aalonlann· 
da tertip ettikleri "Edebiyat gece • 
8i,, açılacak ve bu gece de Ustada 
hiç ümit etmiyeceği bir sürpriz ya
pılacaktır. 

&lebiyat gecesinde, davetlilerhı 
hot bir vakit geçirmeleri için prog. 
rama ilive olunan sürprizler ara . 
11nda tiyatro tarihi ve devrelerini 
gösterecek olan karagöz, meddah 
ve orta oyunlan vardır. 

Bu husu.Jarda profeayonel ar. 
tiatleriıı de iftirakedeceği temsiller 
ele re~r ErtuinıJ Muhsin yardım 

* Belediyeye otobüs tutmak a
zere şimdiye .kadar yirmi firma 
müracaat etmiştir. Belediye otobüs 
ftletme iti mevzubab olunca 
!bu teklifler nazan itibara alına -
caktır. 

* MahaJJelere aaılan intiha
bat cedvelleri 23 fUbat cumarteef 
günü kaldınlacaktır. Bundan aon
ra yapılacak ftfraslar muteber de
lildir. 

* Yüksek Muallim Mektebi ta 
lebelerf 12 mart pa&&J' dntl Pea: 

Eminöniln meydanının tanzimi 
1finin yapılan hesablara aöre 8 bin 
liraya çıkaeafı tahmin olunmakta

dır. Şimdiye kadar me7danın se
ri kalmasının se'bel>f ita itin çok 
biiyOk ma. .. arilfele mal olacatı dü
ffincesiydi. Tabimde ve bir yan 

eokakta İll.f& olunacak yeni heli
twl ihalesi ltugünlercle yapılaeak
tır. Ancak yeni beli yapıldıktan 
I01U'a eıtkl bell 11tııaeaktır. 

""'""-'VVVV'VV'o_....,._,._.,._......_..-. .......... AA 

e:r ırz diitmanı 
mahkum oldu 

'Oalriidarda Nulıe iamfnde ._ J&
pıda bir kadmm nına pçmekteo 

ncıu taman•ın AiJrceza •ahmne 
sinde dUıı muhakemeal ikmal olan
mqtur. 

Otunaa karar aoı-. t.men IMı , 
llUÇUDdan dolayı ı ... ı ........ 
mahk6m ohnuttur. 

edecektir. 
Bunlardan bqka (deve korkut) 

tan buı sahneler ga.tmlecek, her 
deni temeU eden flirler okunacak. 

palas aalonlannda bir ta1' tertibine '11••••••••••1ıııı. 
ıkarar YermitlercUr. • 

tir. 

r.41Deklr•lçdar dUn 
topl•ndllar 

MUakiratçılar dün aaat 15 te 
mmat emniyetleri merkez binasın • 
da yıllık kongrelerini )'aPDUllardır. 

Kongrede, evveli yıllık bütçe o
kunmuş, masarifat Ye gelirat tet _ 
kik edildikten sonra bir aenelk faa
Jlyet öğrenilmiştir. 

* 'f'ramyay, TUnel, Elektrit 
9irketlerinfn birleştirilerek müşte • 
rek tekilde idare edilmeel dtlfl -
n aJmeJrtedir. 

* Adliye V ekli eti, İstanbul 
Hukuk FakOltesindeki fakir tale
beler fçln bir ;yurd açılması için 
'Onfveraitemlzle temaslarda bulun
muştur. 

* Oınerıitede Jdtab tercame 
ftl bitmiştir. * Dün, Onivel'litede dekanlar 
mecUai toplanarak taMbe birlikle
ri me1elesi üzerinde l'Öl'ftfm&Jer 

TAKViM 
•uuucuu u uuuuoounnuu.,.... 

23 Şahat 1939 Pe'fembe -
Hicri ı 5Mulaure• 13S8 
R..t ı 10 Ş•bat 13~ 

Kaam: 108 

Ota. ı 12,28 - liı:iaai : JS,29 

Akf8• ı 17,52 - Yabı ı tf,22 
Jmaak: .S,06 

Uzak Şarkta 
J aponl:ırın son zamanlarda, 

yahnz KungeR .,. eenubl Çin ara. 

sındaki kabotaj yoluna detil, fakat 
dünyanın en büyük deniz yollan
ıun meriezfne h&kim bir ada olan 
H-ainanı da ifral etmelerine 'büyilk 
bir mana vermek lizımdır. 

Japonlar, Çind•ki ha.rekau 
mflştemil pyeaiyle bu it••le t.eves
a6l ettiklerini, İngiliz, Fransız va 
Amerikan protestolanna verdikleri 
cevabta ·bildirmifler lıle de, bu ye
ni vaziyetin Berlin - Roma • Tok-
yo mihverine uzak i&rk denizlerin. 
de mühim bir mevki hediye ettiji. 
ni de unutmamak zaruridir. 

Bu inal keyfiyetinin birinci de
recede müteessir edebileceji dey. 

let, .Büyük Britanya İmparatorlu. 
ğudur. Fra~ ondan çok sonra 
gelir. Filhakika Britanya lmpara
torlutu Çinde diploması Ye tfcaret 
nha!lnda çok :faile bir mevkfdt 
bulunmakta idı. Bu faikiyet, 192'1, 
deki Banko'\" konferansında ll&l"Sıl· 
mış ise de, İngiltere Çindeki ya
bancı devletlerin başında ahzetti~ 
mevkii .kaybetınemifti. 

İngilterenin Şanghay, Hang. 
Juzydaki pl&amanlan milyarlarca 
İngiliz Jirasım balii olmakta, ve 
halihazır ihtillfının bqlangıcın
da, senevi idhalatının yekfinu yttz 
milyonlarla lirayı tecariz etme~ 
te idi. Şanghayın Japonlar tar ... 

fından elde edilmesi, Yong-çe hav
zasının kapanması keyfiyeti, Man. 
çurya ve timaJ Çinin yine Japonla
rın hakimiyeti altına seçmesine 
inzimam ederek İngiliz ticaretine 
ve malt kuvvetine btlyilk darbeler 
vurmuştur. Ayrıca Kantonun ag. 

kutu, Hung Kong civarındaki hl
dis olan yeni v.aziyetlerde Britanya 

lılann bu istikametteki faaliyetle
rine bOyOk zararlar ibraz etmiştir. 
Hakikaten uzun senelerdenberi el
de tutulan 450 milyonluk bir alçı 
kütlesinin kaybedilme11i kolay bir 
şey değildir. Bu ft&iyetlıa bam 
aksOJAmeller uyandırması iht4mali 
mevcud olabmr. Bu aebebden J.,. 
ponya, Çindeki fltıi inhiaannuı 

tevlid edeceii akisleri tetkik edel'o 
ken, evvelemirde lngiltere7e, eon. 
ra da Fransa ve Amerikaya b1'fl 
elde ettiii meoa.fii tutmak ~ e• 

he alacaktır. Zaten •u istika.. 
mette de hatekete geçmfftir. 

Bu noktadan, tn~lizlerfn her 
hansf bir Japon fstfl&sma t&111 111-
vendiklerl muazzam Sinppu e 
niz mOstahkem mevklinin Çin flı 
iltihak yolu araaındaki Haman a. 
da.sının ifgalf bittfhı .ı.emmfyetini 
tebarlz ettirir. 

Diler taraftan 'u adanıD itlat 
ve dofurdutu akisler arum4a " 
süne kadar diklr.at eclilmiJıen v• 
İnsilla • Fr&DaZ Usak (lart m~ 
seneainl •ıaı ••aneeelr yeni bir 
unsuru ortaya çıkarmıftır. Bu da 
Siyam devletidir. 

Japon tehlBreld k&q181Dda İDP, 
li.zlerle 8fyamm HD saman1ar4ald 

faaliyetine ehemmiyet ftıl'Dlep 
ib..,ı.mı.,lardır. Bu iki devletfa U· 
sair Şark topraklan 7amnda Ye .. 
rasmda bulunan bu devlet bl7Q 
bir hızla Hl&mlanm&ktadı(,. Ba • 
a1ID Japon Ye ltaı7u ~ealylf 
7frmf71 ıntlteeavls lault Nllneıllne 
"malik oldufa sibt, tam&m17Je ma. 
eehhu Te talim dnnflt u W>u. 
bık bir askeri knvvetm Ye A~ 
b.daa utm almaa 100 modern ta~ 
, ...... •m:11d17et:t J'laua81arla, 
İDaihlerf enctife7e dlflrmUftlJr. 

hıdlslerfn ÇhıJe lreat yrlfrı 
clakl mnJraJcen elıemmf78tf Mı,. 
1J1r &da111D ftpl. Ti IOBl'a •a lqt. 
U. topraklana iODlfD Wr devi• 
tbl, fnrf)fs 9'puetlne muaıu ha. 
m dnJetlerfn :rardmu De llfllhla~ 

DiMi &kate deler bJr Y&ba'dır. 

Dr. Retad Saaa1 
·-· 1 --

Şehrimize ••l•cık 
eeyph .. r 

l'tyorda. co.... ....... , 

Bundan eonra yeni idare heyeti 
hıtihabı yapılmış, 6 ki§ilik heyetin 
ıuafmm Yerine yeniden 3 aslf iza ve 
ıo te yedek a. ~ , 1aJMRJflantır_. 

16 Martta tebrfmlse Satwnia 
l8)')'aJı pmJsl ile l500 ; Jmu •7. • 
yahı gelecektir. Se1)'&hlar tlllrl. 

•·------.. --, misde birkaç ıtııa blacaJdardlaı 
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Dünün Dersleri Y. M. C. A. Tarafından Tanassur 

Effirilen Gençlerin isimleri Madridde Kanii 
Karışıkllklar! 
~-~ 

Franko; Paris Vs Londraya Bir 

(Baıtarafı I inci .. yfada) 
Bu r.akip kitlelerin kendilerine eb
rarsanız, uıl halkın reyini alırsa
nız zav.allılann hemen klffesi ra
hat y ... maktan başka bir şey ·iste. 
rnezdi. Fakat ba.şlanna geçmiş <>
lan hükümdarlar, siyaset &damlan 
ve bazı mfltefelddrler, kısaca gü
zide zQrnre adı verilen en berbat 
zümre hırsıcah yllzünden bu harbi 
istiyorlardı. DOnya altüst oJ.du, mil
yonlıarca i1111an öldü. Hail herkes 
ıztırab içinde. Fakat dtinya bir ta
raftan timdi daha müthiş bir fela

(IJ&ftanJ./ı J - "'1!f a4a) 
mensup gençleri protestan yapmak 
oldugunu yaznııfbk. BugUıı bu id . 
djamısı iapat etmek bere ;Jimdiye 
kadar tanassur ettirilen Türklerin 
isunlerlni yazacağımızı vadetmiş . 
tik. 

lar tvatmdan i§ga1 edildl Btlttın 
ınıllet kan alğlıyordu. Harimine ka 
dar sokulan yabancı sUngüsU onu en 
derin yerinden VUl'lllUftu. 

Halkevlerine 
Yeni Bir İş 
Şüphe yok ki gazetemizde ".Genç 

Hıristiyanlar Cemf7etf" yani Y. M. 
C. A. hakkında lntifu ede11 yam
lan takib ediyonrunuz. Ben borada 
milll varlıfımız ve gençlftfmiz için 
hakiki bir tehhk() olan bu eemfye
tfn mazarratından bah8edecek de
tflim. Yalnız bu vesile fle bllhas 
sa İAtanbul Halkev1~ dftsen bir 

Fırsat bu fırsattı! 
Bu fırsatı kaçırnuya gelmezdi! 

~eyanname Göndererek Ma;tdb
fiarın Acele teslim olmalarını lstedı 

Tatlı tatlı konuşan, kibar tavırl 
Bu isimleri yumadan evvel bu protestan pa~ar,derhal değiştiler 

teşekklllün meydanı boş bulduğu Artık içlerindeki maksadı agızlanr. 
mütareke ve ona talcarldilm eden da gevelemiyorlar, açık açık aöylü 
devirlerdekJ faalfrtioe kıaeaca gös yorlardı. itte kısa işgal zamanınır ket hazırlamakla meşgul. 

' Pariı: 12 (A. A.) _ ıoar,.. n Londr.,. bir beyanname gön
zetesinia Baroua'daa otnlMlitfne denrılfth'. Bu beTannamede Cum
•öre Jladri4We balı bnflkhldar MrfT~erin kayıdsız ve.f&risız C). 

-çılumfbr. Bıalkm 1>11" ~ .... bank tealhn olmalan lllsumu yeni
yonaJlisteJere lntluna nlma1ftl• 4en bfldfrilmekte ve mDtareke ya-

7apmlflar fakat aak• .kaYYetleri pılmuı kabul -dllmemelttedir. Bun 
bu hareketi ~· ırama • 4an maada Frankiat İspan,vanın 

Bu~n hak ve adalet iatiyen 
aevletler dftn hak Ye adalete hiç 
ehemmiyet vermiyor>ardı. Kuru
lan Q>Uyilk müstemleke imparat.or
luklan bak ve adalete karşı bir te
cavflzQn mahsulü değil midir? Af
rikanın tarlhi binniı.b& ook yeni
dir ve hatırlardadır. 

gezdirmek lhımdır. acıklı billnçoau: 
Kapitülbyon belasının Tl1rk MJsyoaerler Maraş'ta fil aval 

bilnye8ini en fazla aarsan ve Ede.. hlan tanusur ettirdiler: 
llyen bir tet,ek.kW olduğu malfmı • Tapu memunı HusnU oğlulıılu. 
dur. Bundan iatffad eden ecnebfler, tala Remzi, Ali Avni, Mustafa~ 
gerek ticarl Ye fktlaadl, gerekse lu Davut, Davud'un kardqi Nul 
haral sahada memleketi kabil oldu- Ali oğlu Mehmet Hulüai w. dah 
ğu tadar fatJmnar ef:mİ§lerdir. Tlirk on kadar iradın ve erkek. Tlffilerden bir fok prah ~. fltlldlline zarar verecet bir ecn~ 

100 kiti tevkif edflmiftlr. iN nlfusuna tahammll edilmiye- CecU Rhodes'ln kurdutu ceau
bl Afrika Imparatorlutu hakm ve 
adate'te karşı bir tecavflz ıflsflesf 

Ozerfne ffttlnad etmiyor mu! İngi
Hz ı:ulm0n4en kaw;ara-k bir J'&f&
ma.k fçin Tr.ans~ale ~ekflen bu er
ler topraklannın albn madeni da
marlannı aa1damuı fell'ketine uğ
radılar. Cectt Rhodes artık: bura
Jannı ele geçirmedikçe nhat ede
lllfyecektf. Tranıival vazfaine akın 
tertip etti; ıaatlflp oldu. Alman 
JCayıerinln mttnasebetsiz bir nft -
mayifi bu teeavflzOn çirkinliğini tn 
-'lfz efkinumumfyesine unuttur
du. Gasıp ve haydutlara Londrada 
allaşladılar. Transivale hücum e
dildiif .sırada Lord Sabi~bury ne 
altın madenlerinde ne toprakta 
.r6zleri olmıdıtmı temin etti. Fa
kat hem altın madenlerini hem 
Tranelval topraklarım ele geeirdi. 
Bir taraftan da bu harbin "demok
r.asi,, uğrunda ihtiyar edildiği, me
deniyet ve insaniyete hizmet mak
sadı ta.kip olunduğu söyleniyordu. 

milletinin mlnevt cephesine yapılan Bu hadiseye bili.hara hllkfun\. 
bu alçakça hftcum, onda bHhı89& elini koymuş ve bu tanassur f§lndc 
nıUliyet duygusunu ld5rleetirmek dolayı misyonerlerin yıkasına 8" 

P-)'8llhd takip edi)rordu. CttnkO mil. nlmıftı. Bu misyonerler de fUllla • 
Jfyet duygusu körletmJI, dejenere dır : 

Fr.,.lmnun ~---.ı celi el• zikredflmettedJr. 
Londra: il (A. A.) - !Jf lla-1 Jlu bqanaam•re ~neonun 

ber alan JNr ••"•..,. Wldlrilclf- eon ..Osl nawiTI• -b&kdmaktla -
tine sin PraDoo hlklmeti Paril 4ır. blr malıit lı:Gle olmlya en fazla mU.- Amerikan tebeasından Jaim 

talt olur. Bu da ilci tekilde tesahOr · .Klrlayn ft kansı, yine Amerilu 
etti ; febeaaından Beeea. Jimea'in mu Suriyadı Yani 

Kabine Korutuyor! 
TemJlz ,...hk......, 
relal; k•blnerı lefklle 

memurecllldl 
Şam: 2% (A. A.) - Havaa: 
Temyiz mahkemesi reisi Mua

tala Barmada, yeni kabineyi t.., -
kile meauır eclilmiftir. ~rOnGte 
&'Öre bitaraf .-hllyetlerden mlrek
keb bir kabine kurulmama çalı
tılaca.ktır. 

ALEVi V AIJSI 1111F A ETl1. 
8ua: 12 (A. A.) - Alev! t.op.. 

raldaruwa valfaf fltifa etti-'nden 
Fnuıa fevlıallde ~omlseriJltf bir 
emfmame n8fl'8derek oraciakf Wa-
nyt vekaleten komfaerllfla •I• 
-'ldıtun bllclfrmlft.lr. 

Başvekilimiz 
KmlllJ relellllnden 

..... etti 
Aak&N.: 22 (A. A.) - Bavve· 

.idi ~ lteftk 8-F ... 1911 ... 
nMbadeüerf Wlflll 1fa e&t:llf Tb
klye Kısıla1 oem.fJetf rl7aaetfnden 
lba.Onkl yulfesf dola718171e t.tf. 
ra etmlf ve bunu bir mektubla ce
miyet pnel merkez b8fkan1ıtıu 
~ildfnnlttfr. 

Kont Ciyanonun 
Seyahati 

lwr•• 1111r1c1Je auan 
...... v...,._,.gldlJOr 

Boma: 22 (A. A.) - Havu A· 
;.,,..._ muha~frf bildiriyor: 
~ Cia11e, 1ana aqam dot

naea Vaqnap ct•.U Poloap 
hökimetiain mlHftri ..tatb'le ora
da it Sin blacektv. Nasır, Beck 

ile ~ •• •ıewteu ..-.. 
..... Wtllt Mllea-.. partftılae lf
tlrak~. 

Bıyburduı Blyrııı 
Kurtulllf ......... .. 

P.19rl81r ...... 
.. JIManl: ZI (A. A.) - Dlıı 

.. ,.... ... turWlqunqa 11 iMi 

raldOalml parlak bir ıurette bt
lumıpr. Katlama tartnlnd• el
.ar klJlerden ~qok davetliler rel 
-'t bahm07ordu. Btytlk bir ka
takhk hinde uker ve meırtebli-
lerhı Pflt reamJ 79Pılmıttu'· Kay· 
••kam taratmdaa Gl'd11 f81'8f1D• 
8'fr slJafet ve Jaaltmact. de ll&lka 
..... proıraaJı ltfr .......... 
ril ....... 
MARAŞ'f A M0NTDllalaAK&

LER SEÇhı>L 

japonya1ı 
Protesto! 
lnglllere bombardı ... n 
hAdl•••lnl resmen ttro

teato etti 1 
Tokyo: 22 (A. A.) - İngiliz 

sefareti müstetan B. Dodds, Japon 
tayayrelerinin Sllamchuna- ya'tinin-
41e Wn İngiltere ye af d Honarkong 
uaziaini ıbombardıman etmelerini 
dan aqam 'harfcfye nezareti nez 
dinde protesto etmiftlr. 

Hariciye nezareti namına aöz 
aöylemete ulibiyettar olan bir 
utın beyanatına nazaran hidiae 
hıl.Jdnnda.kl Japon raporlan in -
l'fltereye aid arazinin bombard~ 
man edflmlı ~ldutunu kabul et -
meokte ve mahalll Japon mak.ama
tı tahldkat icra eylemektedir. 

Bugünkü harisicah kavimler, 
bu«Onkü mütecavizler itte böyle 
bfr tarihten ders alm~lardır. Yağ

ma etmi41erin elinden ,imdi kendi-

E k 
ı r lerfne de bir yatma hl88eıi çıkar

frÜ 8 Y apUrU m&'k için haykırıyorlar Ne lcadar 

Deniz Bankın AJmanyada yap.. •eç kalmıflarsa o kadar çok sa
tlrdıfı Tapurlardan su~ ve Suvat bımzlanıyorlar. Diplomatlaı· ağ
np•rfan ll&kkındıa el& •tltelıaw amda .hak ve adalet ahleri bize 
.komisyon tarat'ladaa tıetıldlrata 'hat- artılr Mkbalık ....... Br..,n fff• 
lanıldıfıaı din yasmlftlk.. dfw iP hh ._.. ~--L 

Çbkl dlpıo..tlar ~kit 
Komisyon balan ; bu vapu- "adalet llltıedltlerf .an 1ta d8nya 

run inşa fa'rtnamelerim ve prtaa- dGulmfftir. Bak •e adalet clfT• ba
melerdeki ~erin aynen tat - tırmak hakkı ancak ı,tsde. yani ız
l>ik olunup olunmaclıfım bfb"lk tırap 99ken saftılb b .. erlyet ktt
bfr dikkat -ve 1ıa•ui7etle tetkik et- lealnde ftl'd&r. 
mebtdirler. H-..P. CalaW YALÇIN 

Bu tetkJtatın kula bir mflddet • 

~inde •ntrileceif Gmf~ olanm!kta- Kllll!r llbus Dlabıltr? 
dır. Dfter taraftan 'Btrllk va- (........, .. 1 illci .. ,, ,...__. 

1 - (l'Uıtieri Uyufturucu mad. Tini Amerikan tebeaaından pap 
deler. kumar Ye aefahetle Rhirle. Vayl. Alman tebeasından rahil 
mek, Vilhetm kızı Şefelm, Finlindya teh 

2 - F.cnebi mekteplerde ve kJüp- asından misyoner Adeta Herold. 
terde misyonerlerin gayretleıile Ve tahkikat netice«inde huni 
mım ruhu boanak. r n suçlan sabit görilldUğünden ş. 

Bir milletin iatUcbali, gençl r de. fehn. Herold ve Vay! hudut bari 
mek olduğundan bittabi ;hiltUn bu edibnişlerdir. Jaimes ile kaM81 Be 
hOcum ve taarnWar, onlann me- sea'ya de ancak lstanbulda ikame 
rinde temerldlz ediyordu. Bunlar, mllsaadesi veribnittir. Bunlar tıı 
bOttln kuvvetlerile çalışıyorlar, hat. tanbı la donmU ler ve Beybil ffavz. 
tl yabıız tatanbulda değil, Anado. ın cenahı himayesine ( !) sıtınll'JŞ 
hmun en htlcri köşelerine kadar u- lardır. 
anarak misyonerlerin ıdaresind~ Yine 13ga1 saralannda hiç bir 81• 

mektepler, "Genç hristiyanlar cemL yasf ve dmi gaye gütmediğini iddia 
yeti. • "Bt-ybil Han .. lar gibi te - eden Y. il. C. A. papazlan Adana -
şekklitler vlıcude gı lmyorlardı. da bh-cok ktn·~iz, fakir Türk ço _ 

Burada bir neme de, kUtUphane cuklannı üCJ"'f!'tsh~ olarak hin:ıayele. 
demek olan "Re; bil Havz .. laı daıt rıne ahnışlar, bunların birka.çuu ta. 
da beh9edelim. t bu bulda Mercan. nasaur ettirmlşler, akidesine bağlı 
da hA.IA btr şube i me\'cut: o1aıı bu kalarak bütiln vaid, ısrar ve hatta 
teoekldll.. Amcrlkada "Genç tncil ta. tehditleri karşısında dinini değiştir 
lebe birlıği,, tes kkUlUne bağlıdır. meğe razı olmıyan yavnıcuklan d 
O da Y M. C A gibi proteRtanıık kapıdışan ederek kovmutlardır. 
gayesi etrafında Çf\lı4ır. 337 senesinde ayni müessese Ca 

Tllrk milleti, hayat ve mematı ğaloğ unda genç kızlara mahsus y 
ile uğraşır, her cephede kanın kı- W C. A. ··0enç kadın hristjyanl 

tir .. fttalt\jda ~···* ... a • ts• .,. ... .... ...r .... ......,. -'- ...... ......... .. Wllll:a. ftdr ., ıh• -lcln ................. - ... !,,. tııln .. ,. ................. Burad 
......... ftl'dOdert •lperterde boea- IOO lrmtm ... b-'=!U ..... Bun Jaa ,_.ini dolduracak olan L 'J'UVU ........ . 
'--· ÇOC\la. lana albmnm bnee'Mll' ~ 
,.-ruu "~t lra.rde§lerinf zehirle --._..... 
melde llletglll oluy.orla.rdı. Hele "•: tQ'ldfr. Yfne &7Df pmpeılar o u-
tanın bir ... _ .. -b ..a......-• man Amerikruı huıt.ahaneslnde Ta 

-·~ ,,_ MCI ...-ılM:71er ı•t . , ..:ıı-
taraflndan ftral edlllnee, bunlar bu.. a ısntınlJlllC' ıradeai l&)'lf bir gen<. 
nu bir dtlfla, ba11"9m ~ k~h _ tana88ur ettirnı~lP.rdir. 
yortar. O aman kapkara içlerini ffte muhterem okuyucular! Bu 
btiab8ttln meydana vuruyorlar, kap. gllıı kuvvetlı oldQğtunus lçlB biz 
bra beyinlertnden kötft ~ zebh- tabubus eden bu t.-emiyettn h&Jrik" 
dolu ffldrleri Mrer nrua halinde ieyftd budur Allah g&ıtenneoiıı 
koyuveriyorlar we muum TUrk u·. yarın bir taarrı.ıza utndıtnntx v 
kına. nirk ırkını ebediyete götüre- kit, hudutta dtltmanlarla ~arptşu 
cet Pll~lerin berine bU8bltUn ca ken bizt lçerimi.ıdt> '\'\Irmak, seitiı . 
aav;:c- btıcum edfyorlantı. Jernek isti~·a.-ek olaaJ r l Jıne bunlar 

fteldm umumf "arbln 80llla- «ibf cemiyetJer olacaktır ' 
nada yurdun en nah yerleri ol y · 
.a...1--- n-...ı-- an arın bu ha8ae yine dev&nı ed• 
............. ~-tep, llarq Fi-ansız. ceiiz. 

puru hakkında .J•pıla11 tahkikatın tinin umaetleriade :kanut .paltlar 
llftlhaeını bildiren ft Anlalnya du .bqka annm .. , Jiı:llQllhn e. 
llnderiten nporun WJdld de; IUb \'Ulftar, parti nta••DM811e 
IJdlAad ..tlletfnde sallhlyettarlar procrammm mulatelif latiklmlenn • 
tarafmdan yakında flnnll olana • .den ~ça veya zımnen anlqıhyor. 
cattır. Ba tettfkler 1011anda ba- Aneak bunları. orta.J• çıkarmak ve 
sı ldmeelerfn mahkemeye verile - kavramak hJ•F.UR1Dda herbılin ayni 
eeklerf lllylenmelrtedfr. aeviyede bulunduğunu iddia edenıi· 

Dlu1dl psetelerden biri Bt-~ pariiDln alsamJUIJf e H """ "-"A 

rallkvaparanan 80mulıteJffnokta_ WI procram.mdaki bllkttmlere daya· arı·cı·ye v kit• B 1 
4lan sfparft mubvelenameıdne naralr meb'ua naımetlerinde aradı_ e 1 e gra t 
11J1Udılını vı "Deniz Ban~" ın; ta vuatlan m. birer dOıltur balin- v A 
•e•tr vapuru fJlfa eden ".Kn&p· de tesbıt ve ilin etmesi wya hJ4 ')(. e tina Yolu d 
• a ..... 1n1 proteato ettitinf yas- ....... badi teeldlltma bUcUrmPSi n a 
-.a da dl• yapılan tallldkata milnuip olmu mı! ' 
...... ~- ltaberla tamanüyle dofru D.:. -•-'-urt.....,. u-u. .. n-......:-'-uı (Baıııt" t d b ~ '-'WUP ,,_ ~ c .. ......u a sın e ılunmw,lardır. 

ehaadJla .Oyleamelrtedfr.. nizamname ve program hUktımleri. goslaVJa da a Cincar Markov ıç ta n ı ni k n y a alan Balkan -uı • 
Yalaul; ftP111'1111 m••J'Y•ll olan ni esas tutmak suretfyJ.e meb'~ tarafından temail ediliyorlardı tant mn kurulahdanben mülhcrr. 

"saraatr mWett a11a 18 nde bit- nemsedi olabilecek bir vatandaşt:a Daimi kaaaey haları şimd.Hd olduğu . ulh ıdealıne d ıuı bir RU. 

tllf ftla; ~Bank" fhtfyat bir kanuni şartlardan ~ka hangi va · e~~:onal vuiyetin muhtdıf ret~e bıtg olaıak akip ettiği eiya
Wbfr olarak bundan aonra da •tlann aranmuı lkımgeldftlni şöy. ; ... ,,,....... 1 tetkik etmi.'jler ve Bal - seti her bmnin t mamile ayni taı-z. 
~raı" haktıa .. mahtaa tutulma- le kendi kenc:Hnme dU.,Onerek tuar. an antantı devletlerinin meofaaL da derpış ttikl ıini milttefikan ıtıü 

" lamak istedik. Hemen "'' iki ..aa .. tur !erini bilhassa allkadar eden me1;e- şahede e lemı· erdı'r. an f..fn "J(rup lnteuMefnı mftra- Y- uun leJ U . d 
~· zihnimlme sın.Janıverdi: er zerın e geniı noktai nazar te· Da· 4 k • caat etmiştir!... ım on ·y, B 11 an antan ıl· 
tktiaad Vekllethıde tetkikat A Evveli, Partinin, Tqkılatı Partisi zihnlyetile ne gibi vaıuflar zalanm binbi 'ne bağGyan sık: Uı 

raporunu tetkik eden komJsyon; Esasiye kanununa da geçınlt olan toplanabilecetinf araştıracağız. Bu sanü ~ bU' k -c d tb t yıt ederek 

J't
,, lmuun 10 altı ana vasfına samimiyetle bağlı suretle partı aç· in de, meb'us nam _ gayretlen e ~ ni zıhnivet içinde d . 

vapurda "tadl !!~~u-·p" tez: bulundutuna daJr vatandaşın verdi- vam husu ındaki müttehıt asimle . 
..... ı6rtlne o vaJU• AH ji an, hareketlerile de teyit ve iL 98di olmak iatiyenler ıçfn de faydalı rinı ehemmi tle kay<'J vler. 

h -"• müulcerele- olabileceğimizi umuyoruz. Umuyo 
dklaıi1le bu 11sua- pat etnüt olması lizımdır. Buhmıusta dniml konsey 31 ruz çUnkU, CUmhuriyet Halle Parti-
n airitfleeektir.. B - Saniyen. vatandaşın men - (l'em.muz1938 de Seli ık'te ktolu-

..: etle ıabft old .. a.. h _ _...__ sinin hUsnUnlyetJnden ve onun ae _ 
.._diki Jaalde kaı.ıY sup .... ~n-.uıgi il sUmreeinde nelerd nu.n anlaşmadan dolayı memnunı·ye-
ıyuu d • ''Et- ff ~yeti -•·-- enberi yaptığı tecıilbelen· dL •illa bfr elbet de vana o • • muva a&a e ~u bın yalnıs bu. tini beyan etmek fırsatını bulmna • 

ah kuk A-1111 _ .. , ... .__ ..a- ha kuvvetıemnı, olması lhımgclf'a -... 
!'lak" an wvel& kaHnlannın m - an --a• ' .... ·-n ua tertemis .. a-..t tur Bu aıılqma, antant A--- bu . 

ld ,. kaJ.ilJhnı• ..... ,.1k mMril · _,,_. kiyaset ve dirayetinden emin 1 ~ 
•urla bahmdufu ye pek Utks o 0 • -.ue- ,,_.._ "" nmesı, va • bulunuyoruz. unan devletlerin bUtün Balkan ya-
lan drtlea 1>11 IJd kasanın makine- tandqm yaptığı işlerden hukuku nmadası devletleri .. .., ... ,~da tam 
.__ ...... k dar ahJllr da h Her vatandaşın akh eeliminden ""<&<H.lJ -.. klft llllktuda tatim bazma- oldwe.. •~n • em mllsavat ve hudutlarına kat'f riayet 

• 
vıazifeyf kaydedeceğim. 

Şehrimizde Anadolulu yükM>k 
tahsil gençlij1nin bannmaın hakı 
katen üzerinde durulacak mGhhn 
bir .tavadır. ŞlmdiJe kadar bu 
gençler çok bqı boş ve 1erbest bı
ra-lcılmlflardır. Bunlar burada ya 
aça dördCI birl8fel'ek mOştereken 
bir oda tutup bu odada Ya.farlar, 
yabud da bir yere pansiyoner o
Jurlar. Bazılan da ucuz oldato 
~in Y. M. C. A. n1n tuzatına dl
terler. 

Daha faldr •ençler IU'aA!nda 
aıedreae k6telerfnde, lllhhata za
rarlı rutubetli yerlerde bıannmata 
~ıı.anıar vardır. 

Son seneler içinde çotaldıl:la 
rmı memnuniyetle g6rdüğGmtfa 
rurdlar, bu nevı talebeleri kımıen 
perlf&nhktan .lı:urtarmıf ve kendi 
lerinf as çok bir inzibad altına al 
m~tır. Fakat her vilayetin bir 
yurdu ~lmadıtı içfn sadece bun 
ların inki~afı \ e daha zil ade dı
~iplinli bir hale okulma ı mevcud 
ihtiyaca tamamiyle eevab v rmez. 

İşte bu noktada Halkevlerf çok 
müsbet lbir rol oynıyabihrler. Hal
kevlerinın dellletiyle açılacak u 
cuz yurdlar, İstanbulda ba~n hos 
.kalan talebeye çok mQşfık b r yu
va olabilir. HattA çocuk! nı ebe
veyni ahı ,,ybk ücret m.lh ili 
HaJkevine J attrmak suretiyle ç ı
cukl&rınm ihata ve iaşe masrafla-
ını oradan da kolaylıkla ödıyc 

')i !ırler. 

Bu suretle Halkevlerı müh.ım 
bir ilıti)aca daha cevab vem ıs o
lurlar. Önümüzdeki tedrıs yılın
da böyle blr tecrilbe yapmak biç 
de fena .ı.a. baaatıaclçm 

llu.cAD SERTOOw 
mit olu Balqg Aataata ....... 
milt komeyı.aw brarlarma ....... 
etmJt ve 193» Niaenmd• Bilkref"lllt 
toplanacak olaıı ekonom•lr Jroue
yhı yedincı içtima devrem "188eiai -
nİD Balkan antant& GeaaJetetlen a. 
:ılSlDdaki ekonomik bılj.laıııa daha 
ziyad ıkılaşnıısına ve bu ......... 
ketler arasındakı nıUnakal&wı daha 
ınyade i)'ileemestoe imlin ~ 
ümidıni izhar etmiştir. 

Daimi konseyin -.elik alelade 
içtlmaı Relgrat'ta Şubat ayında ya.
pıta.~lrtır. 

Ktnl •ra,_.. tampuya dyafeti 
Bükre§. 22 (A. A.) - Dön gece 

sarayi kırallde 11enfonlk konaeri mil. 
teakıp davetlilere büfeden IUlp&ll 

ya. ılu anı edJlirba, Kıra1 Karol, E
len Bqvekilt D'. Metaksas'ı, TUrldye 

Haıiciye Vekilı B. Şükrü Sancoğ. 
lu'yu ve Yugoalavya Hariciye Na . 
·ın B. Cincar lılarlroviç"ı yanma al
JJUf ve kadehini "memleJ[etJerim.i 

zin saadetine ve antaııtımıau ebedi 
lMasma,, kaldıl'llllfbr. 

Bükr~ 22 (A. A.) - Anadoı. 
A.)8118UUD Hariciye VetlHııme refa. 
kat eden husıısf muhabiri bildiriyor: 

Balkan antantı konseyi toı 1 ntı
larırun bugün bitmesı ÜZ<'nn f n 
ciye Vekil( B. Şillat 8araqta. .. 
gece hUAUBi trenle Bclgra 1 , t 
edecek, orada bir S'ÜD kaldıktan 
i<>nra Sdi.nik' g~r. Ha i ~ . 
ye Vekıliıuiz, Se.linik'te kendwni 

bekllycce\ ı>Jan B. Metabas ile bir
likte Atina'yı re. t edecet.tır. B. 
ŞUkrn Saraco~lu'n Atına'ua ika
m"'linin Uç gun s11m est .muhtemel 
dlr. ffarlclye Vekilim·z, oradan de.; 

nız yolu ile fstanbul'a döneoekUr. 
BOJcre~: 22 (A A.) Rador 

Ajansı bfldlrfyor: 

Karat: 12 (A. A.) - Dta BU. 
..,,. tıopluta ..ıommda o ...... 
... U,O.bnll ., ..... topla-..t 
lklael~MJlll'fflafm. 
leriain t.eab1t lbaJttlr. Nlfua .... 
ltne ıen il JDM'kealndea 111 mla
lıehlhftıald ..pımlftlr. 

Balkeri •lonua dolclaıu 
llıilak k17Jerdıa .-1• .,..._ M
led!Je tarafıudan bir &kfalll ., .. 
f,..tf verilmlftlr. 

-cbitdlr -m• vlodan&, hem de bildi viadanı .,.. vatanaenrlitfnden de mebus 1.. ııuw • esasına mlli;teuit itunatıı bir teşrik 
B k·- hesap verme"- hazırlan. namzedi olmak isterken bu uaan itin de: ~eNk Ztr08 ve na -p • 

6
... ID88ai aramak Jwswmda hiç biı ve. 

.-.t A•a.,.-- ._ ........ olan n..ı iDii ve alıfl'UI bulunması şarttır. büyük milli vuifenin yGce me.'uli. JI ihmal-~--- --ı-•-ı.... 

...._... ........__ - ,......_ lJLI ,....ı...a'- ·--l•PltnlMD bu iJd -,; .. ı Q vwu_._ -.-JoCTUJin C&n)\ ...- -... it' 11 ...... ..._Dl- umrı-• ,__ ,,,__ vnunış olmasını veya bıç bir dellltc:Ur. 
" .ı._ ~ unnt ,.. clQstUI' u.tadl ifllYerek oalana ol·•- kavramak wtw g .. 4 bfıt _ DaJml lromıey, eon toplantısın• 
rllmlftlr. .. .... ,... ,... camburt,.ıt Raik llyorua. Rakh cleCll ...,..! lltanlMdda 1138 NiwuDda t.,;. 

B. Gafanko, Balkan konf eran
amm tebUlfni verdikten sonra ata 
tıdaJrf malft atı illve etmiştir: 

Daimi omey •~ası. Franco 
hflktmetinf hukukan tamma,. 
pre1l91b itibariyle karar YU'llUfler
dfr. Bu t.anuaa için her ._.. 
el! uypn &'•len ınenamm ta,m .,.. 
tealti k•IHIWae ltınbbr.yttll'. 



,.,,... . ~KlflSA8AH ...... , ... ,, 
11,.;:P-l'IOIJ& .SÜVEYŞ KANALI 

Nüfusa kaydedilemiyen 
Türk çocuğu 

Buraalı bir okuyucumuz "Ye
ni Sahalı" a bir mektubla müraca-
at ederek çok calibi dikkat Ye 

memleketin çocuk aiyaaetiyle ta .. 
ban tabana zıd bir vakadan bahae
diyof: Bu zatın (1936) yılı sonun
da bir kızı dünyaya aelmiftir. Me
aud baha aevincinclen etekleri zil 
çalarak hemen o gUn nüfua mü
dürlüjiine bat VUTUyor ve yavru
aunu nüfuaa kaydettirmek. çocuia 
•ir nüfus teakereıi çıkartmak iaU
yor. Likin mtiracaab aemereaiz 
kalıyor. Bu aefer Mudanya nüfus 
m~urluğuna kotuyor ama mİlma. 
cık va tandatm ismi her nedenae 
Mudanya nüfus defterine de kay
dedilemiyor. Baba memurdur ya
hud İfçİdir. Günlük nafaka için 
uiratmak lazım. Aradan vakit 
de geçiyor, yaYrU büyüyor, aer
piliyor. U.kin babanın didinmele
rine, çırpmmalarına ve uğratmala
rına rağmen nüfusa ismi geçme
den büyüyor. Son bir çare olmak 
üzere (1938) yılı ortalarında ba
ba bir kere de Bursa valiliğine bir 
İatida veriyOt", derdini döküyor 
ve nihayet çocuğunu nüfusa da 
kaydettiriyor diyeceksiniz değil 

mi? Hayır. Bu aon müracaat da 
maaleaef bir netice vermiyor ve 
bugün, yani (1939) yılı tubatının 
(23) üncü per,embe günü iki yatını 
bitirip üç yatına basmıt olan yav
ru Türkiye Cumhuriyeti vatan
datı sıfa.hm henüz iktisab 
edememit bir durumdadır. Ya
rın bu çocuk nüfus kağıdı 
ıolmadığı için mektebe airemiye
cektir, daha büyüdüğü zaman ev
lenemiyecektir. Kabahat kimde? 
babada mı? def il zira o daha ço
cuğun doğduğu gün nüfus müdür
lüğüne müracaat ederek medeni 
Yazifesini yapmıttır. 

Akdenizi Kızı/denize Bağlıyan 
Yol Etrafında Münakaşalar 

ltalya Ne ·ts!iyor? 
----·-----·- - ·- ,... .. -- -

Ka.nah aça~ Frauız millıendisiuin Kanal batındaki heykeli 

Türk nüfusunun milyonlarına 
bir vahid ilave eden bu mini mini -
•Ücudu bu kadar alakasız ve bu d•
rece battan aavma kartdadıkça 
yurdda fUurlu ve verimli bir çocuk 
aevgiainin batlamıt olduğuna ken
dimizi 11aaıl inandırabiliriz? 

Hafızaları canlandırmak için 
laaber Yerelim ki bütün gayretleri-
111e rağmen yavrusunu nüfusa kay
dettiremiyen babanın 1936 yılı ao 
nurııda Bursa nüfua müdürlüğüne 
verdiği iatidanın numarası ( 235) 
Mudanya nüfus memurluğuna ver
diği iatidanm numaraaı da (476) 
dır. Şu yerlere geçesi kırtaaiyeci-
1ik afeti hiç olmazaa yarının bü
yükleri olan bugünün küçüklerini 
nüfua kiiıdsız bırakmasın. 

TiLKi 

llAAIUFI'E : -----
Y abane1 diller mek
tebinde imtihanlar 
Yabancı diller mektebi samestr 

terfi imtihanlan 28/ 2/ 939 salı gU
nU saat 13,30 da üniversite Hukuk 
fakültesi dershanelerinde yapıla
caktır. 

hntihanlar ayni günün akşamına 
kadar devam edecektir. 

Kanaldan ıeçiı 1 
Birkaç hafta 801.ra Süveyf .ka

nal kumpanyası Ferdinand de Les
ıexsin kanal açmak 1çin ilk kaz
ma darbesini vurduğu günün 86 ncı 
senei devriyesini tesit edeccldtr. 
Kanalın inşasını tamamlamak için 
on seneden fazla bir zaman ve o 
zamanki para ile 425 milyon altın 
frank sarfı lazımgeldi. Ve bugün 
belki senelerin seyrinde yapılan 

tadilit nazarda tutulunca, kanalın 

açılması için aşağı yukarı bir mil
yar altın frank kadar meblağın ear 
f edileceği hesap edilmiştir. 

İngiltere, kanal açılıncıya ka • 
dar bu teşebbüse karşı açık bir su
rette cephe almış ve ancak, bütün 
manilere rağmen kanalın resmi kü

bir milyonuna kaydolmuştur. Fa • 
.kıat Habeşistanın kıymetinden son
ra İtalya, her ne kadar İngilterenin 
~ok gerisinden gelmekle beraber, 
kanalın başlıca müşterilerinden bi
ri vaziyetine geçmiştir. İngiltere, u
mum seyri seferin yttzde fiO sini, 
İtalya yüzde 13, Almanya ve Hol
landa 9, ve Fransa yilzde l5 ini el
lerinde tutmaktadır. 

İtalya, Y.eni kolonisinin kendisi. 
ne tahmil ettiği Silveyş kanalına 

verdiği senevi resim miktannı faz
la bulmaktadır. M. Mussolinin is
teklerinden biris de, transit :resim
lerinin hissedilir derecede tenziU 
ve idare mandalannın yeni bir tak
simi keyfiyetidir. Buna henüz mu. 
vafiiak olamamıştır. 

Bu kanala sahip olan, Mısırdır. 
Kanal, Mısır topraklan arasında 
kazılmıştır. Burasını 99 sene müd
d~tle kumpanyaya imtiyaz suretiy
le vermiştir. Bu imtiyıaz, 17 ikinci 
teşrin 1968 de nihayete erecek ve 
kanal otomatik olarak Mısır dev· 
!etinin esas millkü olacaktır. 

İstekli ve liyakatli talebelerin 
liatesi, yabancı diller mektebi tara
fından tesbit ve tanzim edi1erek fa. 

Kanal münasebetiyle, İtalyanın 
aldığı vaziyete, İngiltere bazı em
niyet tedbirleri ile cevap vermiştir. 
Kaııa.l ordusu takviye edilmiştir. 

Ayrıca Akdeniz filosunun bir kıs
mı, İskenderiyeden o kadar uzak 
olmıyan Marsa Matruhda daim! su
rette bulunmaktadır. Tayyare mey 
danları vilcude getirilmiştir. Knna-

şadı yapıldıktan sonra vaziyetini de ~--••••••••••1ııı. 

kültelere gönderilmiştir. 
Şubat imtihanJannı başarabi1en 

talebeler isimlerile ilin edilecek V'J 

bunlar bir sömestr haklannı kazan. 
lr1lf sayılacaklardır. 

Yukarı kur'a geçen bir talebe 
kaydolduğu halde devam etmez ve 
bu yüzden sınıfta kalırsa, diğer im. 
tfhanlara da gireıniyecek ve biltttn 

iiştirmiş, tama.mile elde edemese 
bile, hiç olmazsa Hind yolunun ha. 
yatt can damarını kontrolü altına 
almak istemiştir. vı bunda da mu
vafh.k o1muştur. 

LALE 

ım Mısırın mülki olıacağı ihti11lalini 
henüz uzak bulunmasına rağmen, 
İngilizler yeni ve cüretkirane bir 
proje hazırlamışlardır: Akdenizl 
Kırmızı denize, Filistin içinden ae. 

çen, ve Hayf adan başhyarak, Ak• 
ba körfezine milntehi olacak yeni 
bir kanal projesi, mühendisler, 

planlar ~izmi~ler, ıtıahalJinde tet
Jcikat yapmışlardır. Asri vesait ile, 

bu projenin iki sene de tamamlana
cağı hesap edilmişti~ 

Nihayet, İngiJtere diplomatla
rından ve istikbalden ümidini kes-

memektedir. 1968 e kadar hadisa

tın birçok sürprizler doğurabile
:ceğini düşünmektedirler. 

~ 00 00 

Amerikada mitralyözlü 
beş haydut· büyük bir 

oteli soydular 
Son günlerde Arnerikada, Milyami 

de büyük bir soygunculuk vakası 
olmuştur. Miyaıni sahilinde, denize 
nazır muazzam bir otel önünde ak. 

şam .saat beşe doğru büyük bir oto. 
mobil durarak içinden inen beş şa
hıs süratle otele girmişler ve derhal 
büyük holde tabanca ve küçük mit-
ralyözlerle mücehhez olan bu hay
dutlar., orada bulunan beş müstah
dem ile beş müşteriyi yakalamıı:ılar 

KanaJ mubahıı lngiJiz aıkerleri 
gemiye biaerlerkea 

ağızlarına tıkaç koyup sıkıca bağla. 

dıktan sonra tereddüt etmeden itti 

çük kasaların bulunduğu daireye gir 

mi§lerdir. Burada onaltı hususi ka. 
sa açılmıştır. 

Haydutlar o kadar i); malilmat 

almı~ görünUyorlardı ki, otelin en 

zengin mil§terilerine ait olan kasa
ları tereddüt etmeden zorlamışlar 

ve sahte ve yalancı inci ve pırlanta

ları bırakarak, hakiki mücevherleri 

almışlar ve sonradan biç korku 

duymadan çekilip gitmişlerdir. 

Filhakika bu saatta müşterilerin 
kısmı azamı dı§arıda bulunduklanra 

Berlin Mektubu·: 

Alman Tiyatrosu 
Hükumetin Bil:yük Yardımı Saye
sinde Alman SahnesiYi1kselmişti1 

Berttrtca mocern bir tiyatronun içi 

Berlin, (Hususi) - Pariste, Al 
man güzel sanatlar hafbası, millet
letler arası bir halk huzurunda: 
AJmanyadaki tiyatrolann kıymet 

ve ehemmiyetleri hakkında, hakki
Je bir fikir e<linebilmek için, Ber
linde tükümet idaresindeki "Ope
ra" binasında altı temsilde 'hazır 

bulunmanın kafi geleceğine dair, 
gayet açık bir lisanla izahat ver
mek fırsatını ka~ırrnamıştır. 

Prusya hükümetinin "Opera" 
sına karşı gösterdiği büyilk alaka 
sayesinde, Opeı:ıa, dünyada mevcud 
Operaların serfer.azı olmuştur. Her 
akşam hınca hınç dolan salonlar 
bunun pek aşikar bir delildir. Bun 
dan başka Berlinde daha iki mü
him Operanın da mevcudiyetlerini 
unutmamak lazımdır. Hükumetin 
himayesi altmda bulunan Alman 
Opera'sı, şiiphe edilmesi mümkün 
olmıyan sanatkarane bir hamle al
mış ve dünyanın en birinci tiyat 
rolarına rekabet edebilecek lbir 
mertebeyi bulmuştur. Evvelden 
yer tedariki teşebbüsünde bulun
mamışsanız, bu tiyatroda yer bula
·mazsınız. Üçüncilsil de "Theater 
des Westens" de yerleşen mi11i o
peradır ki fevkalfide olan lıeyeti 

mecmuası, en mahir bir idare me
murunun nezareti altında olarak, 1 
halkın geniş bir kütlesine göriilmc
miş bir milli sanat neş'e ve zevkini 
sunuyor. Berlin, biribirinin yanın
da mevcudiyetlerini muhafaza ede. 
bilen, payidar olan üç Operayı si-

1 

nesine sığdırabilmiş biricik !bir 
memlekettir. 

"Dram" a gelince "Stathies 1 

itibarını kazanan "Teateram Kust 
WeseJlplatz ve Folksbilne" ile "Te
ater der Saarlandstrase" nam1arın
<1aki ttç tiyatro, milli komedi ve 
operetlerle me~gul olur. 

Bunlardan bilhassa milli kome
diler temsiliyle uğraşan ve mevıo 

zuJarını şimali Almanyıa muhitin
den çıkaran Teater arn Nolendorff., 
lah ile Lesing tiyatrosu, mirıiminl 
ve fakat pek şirin olan "Teater 
Rose" tiyatrosu, kültüre] ileri ka .. 
r:akoUan gibi şehir çerçevesi için .. 
de ehemmiyetli bir mevki temin et
mişlerdir. Velhasıl neş'eli temsi). 
Jer veren daha birçok tiyatrolar 
da saymak kabildir. 

"Teater Şifbaverdam" ttnt:To
su "musikiJi komedi" dir. Komedi 
ile uğraşan bir suru tiyatrolar da 
mcvcuddur ki bunlar d.a "Komöd.t
ye", "Komödiyenhavs", "Klaynea 
Teater", Renesans, Teater am kur. 
furstendam, Teater fn Bereunrnse, 
ve Luslşpielhavs'dır. Bu tivatro • 
larda sanatlariyle iftihar etmi.q}e:r
dir. Hatta sahnelerinde, eksPri .. 
yetle, biiyilk şöhret kazanın ... olan 
film sanatkarlarına da tesadtf e
dersiniz. Hususi mahi)lCtte olan 
cazib eğlenceler. Metronolt.eater 
i1c Admiralpnlas da sahneye vaze
dilir. Bütün bu sayılan tiyab'olara 
milletler arası sanatkarlann Adeta 
bir r"nrlPvıı \'eri olarak te"8finiıt 

mUnasib gördüğüm ve sahnelerinl 
sırf dans ve sanat alemine tahsiı 
eden Vintergarten ile Skaha'yı ili
ve etmezsem do~rusu hakşinaıdıkta 
bulunmuş olurum. 

B. Z. 
şauşpilhavs" ve onun müştemilatın- •iAILE-.ıii'!lii'!l!'!!!!'!'!'!'~--.=Y!!ll!!!!!!l!•!'!!!!•!!!!•!!!!!!!!!ii!&~"!i· ... ......,. 
dan olan "Klaynes Havs" hükume
tin gösterliği takayyüd ve ihtimam 
sayesinde başı çekiyorlar. Ayni za
manda da bir aktör ve bir sahne 
vazi i dahisi olan idare memuru 
"Grundgeus" un tahtı idaresinde, 
Alman klasikleri yeni şekiller al
tında yeniden kendilerini gö!'ter -
mişler. modern dram muvaffakı
yetlerle teteYvilç etmiş ve tiyatro 
sanatı, heniiz birkaç sene evveli
sine kadar mümkün olamıyacak 

zannedilen bir seviyeye yükselmiş
tir. Hükumetin ihtimamları sayc
ginde ve Hilperd'in yilksek idaresi 
altında "Şumanstrase" deki "Döy
çe Te~ter" ile "Kamerşpile" yeni 
bir rağbet kaz.anmışlardır. Orada 
Alman ve ecnebi dramlar ve mo
dern komediler alelumum, zan -
nedildiğinden fazla sanat Aşıkı o
lan halkın en ziyaıde rağbet ve 

lnel!oluda Pazar gUnlerl 
slgitra bulunmuyor 
İnebolu Hususi) - 4 seneden. 

/beri tatil kanununun doğru dtırıist 
tatbik edilmediğini inhisar tütün 
bey'iye ruhsatiyesi alan be.ti altı 

esnafın pazar günleri düikanların
da yağh boyadan çoııaba kadar her 
türlü yiyecek ve giyecek satarali 
diğer dükkancıları zarara soktuk· 
Janna dair olan yazının int~rın• 
dan sonra Belediyenin bu hıaJi ön.. 

lemek üzere tedbir aldığı, inhis .. 
maddele

0

rinin dükkan haricfn«te sa;,. 
tılmaınna dair emirler veNflği~ 
memnuniyetle görmekteyiz, ))eledi· 
yenin bu yerinde hareketi üzeri-

haklarını kaybedecektir. 

S.n'at mekteblerl mu•I· 

DDayaaın •• son ketlflerini ... 
Medeniyetin ea yeni icatlarını .. 
ISiae•a aleminin rörlmemi~ 
Jeniliklerini bir araya tophyaa 
~il mtıkemmel Sinema oluyor. 

Bir memlekette kanalın, proje
ıiyle müsbet bir surette meydana 
•&tirilmesfle, Akdeniz vücude geti
receii deiitikllklerle hiç alAkadar 
o1maımı,tır. 'Bu memleket te İtal
yadır. 400 mtıyoıaluk sermaye üze-
rinden İtalyan suskriptörleri ancak •••••••••••••• 

dan ve bazılarının akşam yemeğine !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!I!!! 

hazırlanmak ti7.ere odalarında bulun malarından otelin aşağt kısmında 
kimseler yoktu. 

ne 2 dükkancı müstesna diğerleri 
birleşerek hariçte sigara 8atma • 
mağa k.ıarar vermişler ve satma • 
mışlardır. Bu vaziyet karşısında 

halk çok sıkıntı çekmektedir. Sa
tışın ıekteye uğratılmaması için 
inhisarlar idaresinin belediyeye 

llmlerlnln toplanbsı ,~~-~--~----------------llııııılilıliliiiilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii..: Lllle, orta ve aan'at mektepleri 
d 1 Senenin en bUyUk, en 11111 

ur eri önOmOzdeki ı>Uartesı &11-1 muhtecem Fransız fllml 
nu saat 14,30 da Beyoğlu Akşam T 

Kız San'at mektebinde toplanacak- TA ç L 1 c A N. AVA R !ardır. 
Bu toplantıda mektep mlldtirleıi 

mekteplerinde, kendi rf yasetJerin al-
bnda ~aptıklan bütün içtimalarda 
l:.esblt ettikleri mualli.mJerfn eahsi 
mletıerlnl heyeti umumiye nezdfn
le tetkik edecekler ve hazırladıkları 
tat'! ruznameyl Maarif MOdür
IUğU vaartasDe Vekllete ~nelere · ı 

Baş Rollerde : 

J PEK Sinemasında 
HARRY BA·UR 

cek~rdir, ................................................................. ..1 

Bağlanan otel müstahdemininden 
bir tanesi bağlarım kopardıktan 

sonradır ki vakadan haberdar olun
muş ve derhal otomobilli polisler 
her istikamete saldırmış, yollar ka
parunış, sahil1eri devriye ~emil.eri 
tarassut etmiştir. 

Fakat hepsi beyhude olmuş, hay. 
dutlar her geyi düşünerek civarda. 
ki adalardan birine veya Cubaya 
kaçmışlardır. 

Otelin iki yUz müşterisinin istic. 
vabı neticesinde, çalınan eşyanın tak 
riben 200,000 dolara baliğ olduğu 
an]a§ılmıştır. 

müracaat ederek tedbir alınmasını 
istediğini öğrendik. Tedbir oleralıi 
da kin Kızılaya verilmek Uzer• 
yalnız pazar günleri için tiltttn ki. 
şeleri açılması <lUşUnUlmekte41tr. 

Salihaddfn Çeı.•ı 

======================~~ ,-----·--······ ..... . 
i Çocuk yurdun direii ,........_ 

f8Dliiidir. Çocutıa MY •• ,_.. 

dun et. Yalda bir lira •er ~ 
cuk Eair .. m• Kurumuna "7e 
ol· 
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General Kazım-Karabekirin Hatıratı 
GiRDiK ?" 

Avukat diyor ki : 
• 

iki Cevap -
BÇYOK HARBE NASIL - 2 .. Beyoğlunda Rüstem Nur imaa

h okuyUcuma; 

Karargahı Umumi 
Erkanı Harbiyesinin 

Değiştirilmesi 

İstanıbulda tapu senedile ma -
lik olduğunuz bir evin başkası tara 
fından işgali karşısında şagili der
hal evden çıkartmak için en kısa 
yolun ne olduğunu benden soruyor
sunuz. 

Elinizdeki tapu kaydı suretle
rini işgalden bahsederek yazacağı
nız bir istidaya iliştirmek suretiJe 
dava olunana gönderirsiniz. 

Tapu kaydına müstenit d&v.alar 
basit usulü muhakemeye tAbidir .. 
On gün zarfmda diğer tarafın ce
vap vermesini beklemiye lilzum 
yoktur. Eğer tebligat yapıldığı hal
de mahkemeye gelmezse kendisi
ne gıyap kararı gönderilmeden ka
r.ar almak mümkündür. 

Harp başlayınca mühim mevkiler
de l~ürklerin yerini Almanlar aldı Karan mahkemeden aldıktan 

sonra diğer tarafa tebliğ ettirin. 
Belki dava olunan kararı temyiz 
edecektir. Fakat gayri mcnkullln 
tahliyesine aid ol n davalarda t em 
yiz icrayı tehir etmez. Eğ-er' az"ye_ 
ti güzel idare edebilir eniz ıki ayın 

içinde evinize yerleşebileceğinize 

muhakkak nazarile bakarım. 

Kararıahıumumi Erkiıuharbiye-
ainin deiiftirilmai. 

. Milletimızin matbuatı, mütefek-
kirleri, HilkOmeti vesair iç kuvvet. 
lcri harbe ve Cihada susamış olduk
larını gösterdikten ve ordunun baş 
kumandanı da aldığı salahiyet ve 
intibalarla bu yola koyulduktan son 
ra artık bizim gibi ikinci üçüncü de· 
rece mevkileri işgal eden Tür'k Er
kWııharbiyesi; hali eski meslekle. 
rinde devam ederse başlarına gele· 
cek olan şey belli idi. Bunu bilmek. 
le beraber bizi bekliyen büyük bir 
vazifeyi yapmaktan da geri duramaz 
dık. Bu vazife; ordulanmızın kıya· 
sıya harcanması keyfiyeti idi. 

00 00 00 

Kaaımpafada bir mütekait im
zah okuyucuma; , 

Bu vazifenin hakkile başarılabil
mesi için birinci şart Almanların ka. 
rargihıumumiden çıkarılması keyfı. 
yeti idi. Ancak bu suretle Enver pa· 

Galiçyada Osmanlı diliverleri mevzi siperlerinden düşmaaa 
bomb:ı ve tüfenk ateşi açıyorlar 

İki ay önce oğlunuzdan nafaka 
almağa hakkınız olduğunu tevı;ik 

eden kararı mahkemeden aldığını
zı fakat icraya koyup ilk ıaylığın 
parasını almadan oğlunuzun ikın
ci bir dava açarak vaziyetinin bir
denbire 'bozulduğundan bahsede -
rek ve bazı kendince rniihim sebep
ler ortaya koymak suretiyle yeni
den bir dava açtığını yazıyor ve 

tanın; harhın idaresini bir Türk ka. yazan : General 
fasile ve jriirk~~ düşünerek yapma· 

sına imkan varclı. Esasen ordumu· K" m Karabekı·r 
zun yabancı bir erkanıbarbiyenin az 1 
eline tevdii hususunda, hazer vak- 1

--------------

tinde bile gaflet edildiğine itiraz e. - 56 -
derken şimdi harp halinde ve hele 
Cihad ilanından sonra tahammül 
etmekliğimiz mümkün değildi. Çün· 
kil bu vaziyet; istiklfılimizi kaybet. 
mi§ bir manzara arzediyordu. 

Müttefik ordular birbirinin ya
nına irtibat erkanıharb heyeti gön
derirler. Bunlar; 18.zımsa ayni za. 
manda Enver paşaya müşavirlik de 
yapabilirdi. 1şte şimdi Türk erkanı. 
harbiyesinin vatani ve milli davası 
bu idi. Bu davayı, bir taraftan En
ver paşayı iknaa uğraşarak hallet. 
meğe çalıştığımız gibi diğer ta raf· 
tan da Hafız Hakkı bey vasıtasiyle 
hükümet erkanına ve bazı nüfuzlu 
meclisi mebusan azalarına da mal· 
etmeğe uğraştık. Fakat neticede 
aksi dava sabit oldu: Reisi sani ve 
harekat ve istihbarat şubeleri Türk 
müdürleri değiştirilGi ve hatta ıs. 
tanbuldan da çok uzaklaştırıldı. Bll
nun nasıl bir UslübU hakimane ile 
kimler arasında takarrilr ettirildiği· 
ni bilmiyorum. Yalnız icraatın En. 
ver pqa tarafından sona erdirildi
fiı:ıi, yaptıfı tekliflerden ve verdiği 
emirlerden anladık. Bu mühim ve 
merakh bahaı etraflıca görebilmek 
için harbe giripıezden itibaren ka· 
rarg&Ju umwnl mesaisini kısaca göz 
den geçirelim: 

Harbin nasıl açı' ~ hakkında. 
da Alınan amirlerinbı raporlanna 
ve Enver ~nın da hakikab biz. 
eten gizlemesine rağmen Donanma 
sabitlerimizden itin iç yUzUnU öt
renmek de geç kalmadık: Filomuı 
mürettip bir plinla Rus sahillerine 
taarruz etmiştir. Burada bazı Rus 
harp gemHerlle cie çatıtllllflardır. 

Rusların da habersiz basılmış ol. \ 
madık":.rını Rus sefirini~ 
vakadan evvel gelip Cavid beye i§i 
haber vermesi gösterdiği gibi No· 
voye vremya (Yeni zaman demek) 
adlı resmi mahiyetteki Rus gazete
si de harpten bet gün evvelki gu neş. 
riyatile anlatıyordu: 

(Tilrk gemileri Karadeniz boğa. 
zını geçerek Rus denizlerini çiğniyor 
Rusya ile Türkiye arasında harb o
lacak mıdır? sualini sormak bile a. 
bestir. Çünkü bu harp bugUn mev· 
cut ve caridir!) 

Bundan başka Fransızca gazete
lerin tehdidi, tnglizlerin daha 16 bi. 
rinci teşrin 1914 de Bombaydan Bas 
ra körfezindeki Bahreyn adalarına 
bir kuvvei seferiye göndermeleri Mı 
sıra yeniden 40 bin kişilik bir Ordu 
getirmeleri: harbin yakın bir zaman 
da ttilif devletleri tarafından açıla
cağına ıilphe bırakmıyordu. Her ne 

hal ise olan olmuş ve harbe girmek 
veya Cihad ilan etmek gibi mUna. 
kaşa mevzuu olacak meselelerde 
ortadan kalkml§tı. Yalnız tabif ola
rak Almanlarla ve bilhassa Erkanı. 
h~biye reisi Bronzartla araya bir so 
ğulduk girmişti. Bu ruhi hal bile ya
kında karargAhı umumide bir fırtı· 
na koparabilecek bir istidad yarat. 
mıştı. 

.ı,te fimdiye kadar ben, müsta· 
kilen ıubemi idare ederken harp ka. 
rarile beraber Almanlar tebliği res· 
milerl de kontrollan altına aldılar. 

Bunun için de benim eski mUdUr 
Von Toveney Tekirdağından yiıle Jra 
rvglhı umumiye getlrildi ve ~in· 

Galiçyada muh.ik ıu mmskeli Raa esirleri ı '-·tı · · 
btiCYap ediyorlar D Zllut erımız 

ci ikinci şubeler müdürü umumisi .cJaha ilk karardan iki ay geçrne
Unvanını aldı. Bu suretle ajanslara den yeni bir davanın açılmasını da 
ve matbuata verdiğimiz tebliğ res- a~"lli mevzu üzerinde iki davanın a
miler ve Enver paşaya vereceğim çılmasını hayretle karşılıyorsunuz. 
fortraklar; Alman sansürü altına Muhterem okuyucum aym mevzu 
girmiş oldu! hazar çalışmalanınız. O zerinde birden fazla dava açıla -
da Alınanlarla srunirni idim. Çünkü maz. Meselli birisinden 4000 lira a
ortada iki milletin zıt menfaatleri lacağmız var. Davayı açtınız. ts
yoktu. Halbuki şimdi vaziyet siya- bat edecek vesaik bulamadınız. 

si, askeri ve mali bakımlardan ayni Yemin teklif ettiniz diğer taraf ye
i§i birbirine zıt şekillerde halle scvK min et ti. Ve böylece davanız red
ediyordu .Mesela;: dedildi. Bu vaziyet karşısında tek-

Ben Çanakkaleye bir debarkman rar dava açmanıza im kin yoktur. 
tehlikesini g8stererek §imdiden ilci Fakat na~ka davalan bnyle deffl
kolorduluk bir ordu tahsisile tahkL dir. Daima her zaman dava a~ -
mat ve yollarının ikmalini teklife- mak mümkündür. Eğer karar veril 
diyorum; Almanlar mUdafaayi de- diğinclen itibaren geçen gftnler zar 
ğil Rus sahillerine debarkman kuv- fında oğlunuzun vaziyeti size nafa
veti düşünilyorlardı. .kıa veremiyecek bir vaziyete gel • 

Almanlar Berlinden getirttikleri nıişse ve bu halini mahkemede is
bUyUk bir telsiz istasyonunu Zey. bat ederse tabiatile hakim evvelce 
tinburnunda hazır binalardan birine takdir ettiği nafakayı kesecektir. 
kurmak istiyorlardı. Sebebi masraf· Siz de hakim huzurunda vaziyetin 
tan kaçınmak, kolaylıkla idare et. değişmediğini ve oğlunuzun tak
mek ve memurlarına da deniz kıyı- dir edilen nafakayı verebileceğini 
sında hoşça vakit geçirtmekti. Halbu isbat eder böylece oğlunuzun açtı
ki bu askeri bakımdan tehlikeli idi ğı davayı reddettirebilirniniz. 
Çünkü İngiliz donanması Çanakkale Avukat 
den girmesi ihtimali şöyle dursur. Retad Kaynar 
bir deniz altı gemisi dahi onu tah- oooc~A/VV"VvVVVVV'VVVVVV' 

rip edebilirdi. Ben bunun yerini Ok. BALKEVI~ERINDE : 
meydanındaki Harbiye tabiyesi ol
masını teklif ettim. 

Yine diğer mesele. İngiliz donan
masının Çanakkale boğazından içeri 
gırmesi ihtimalini göz önüne alarak 
payıtahtın yani Padişah ve Hilküme 
tin en yakın Eskişehire ve daha iyisi 
Ankaraya, karargahı umuminiu 
de AJemdağı ormanına naklini mil· 
nasip bularak şimdiden hazırlıklar
da bulunmasını lüzumlu gördüm. 
Almanlar bu gibi te§ebbilslerin hal
kın maneviyatını kıracağını, (1) ile. 
rt silrerek mani olmak istediler. Ta
bii Enver pqayı ilma ile hayli mu. 
nakaşalardan sonra mUtalealanmı 
kabul ettirdim Te Dahillye Vekileti 
tle bu işlerin icap eden hazırlıkları 
tanzım olundu. 

Yine bu gilnlerde Odesa debark· 
manmdan Bronzart bana da bahse. 
derken verdiğim şu cevap kendisini 
bana karşı da cephe almağa sevket
U. 

- EkseIAnı! Vanıa limanından 
Bulgar ordusu vasıtasiyle bu işi da. 
ha kolay yapmak mUmkUndiir. Bu 
suretle bizim Çanakkale boğazını 

( 1) AlmanlanlaJd bu zihnjyeUn 
bir tecelllslne de Bağdadın tahkimi 
meselesinde şahit oldum. Go~ pa~ 
bu boeustald teklifimi ayni dü~ün<'.e 
De reddettJ. 7.amıcdiyorum ki Alman 
lar bu kabil ~bbösJerle halkın ma
nedyatı km)arak harp aleyhtarb
ltna yol açacağtndan korkuluyordu. 

MOZIK DERSLERi 

Be9iktaf Halkevinden: 

Evimizin açılan müzik kur~un
da cumartesi ve sah günleri saat 
17 den itibaren Keman, piyan~. 
Mandolin ve kitara der teri veril
meğe başlanmıştır. İsteklilerin her 
gün Halkevine gelerek kayıtları
nı yaptırmaları lazımdır. 

mtidaf aa vazif erniz de tehlikeye d\i; 1 
mez. 

Ben bu sözleri Liman pa~aya da 
Enver paşaya da söyledim. Alman· 
lar bızi harbe soktuktan sonra sıra 
kuvvetlerimizin faaliyetine ırelmfştf. 
Mademki 1tilil kuvvetleri lizımı gi
bi TUrkiyeye yilklenmiyorlar, şu hal 
de Türkler onları arayıp bulmalı. 
dırlar! kafasında idiler. . .. 

Hafız Hakkı beyle ara sıra deı t.· 
leşirdık. Enver naşanın göz gör'C gö. 
re Almanlar elinde oyuncak edildi
ğine ve kaç kereler ikaz etmelerine 
rağmen hilkfımetimizin da gafletli 
sUkfıtuna ~ok kızıyorduk. Hususiyo
tf olsn Talat beye ve Cemal paşaya 
sık sık şiküyctlerinden de bir neti
ce çıkmadığı,nı görünce Hafız Hakkt 
bey, dahi kendini umumi cereyana 
bırakarak damatlıkla Enver paşayı 
takib ettiği gibi seri tefeyyüz dahi o. 
na benzemek için ruhi bir zafa ka
pıldığını esefle gördüm. 

(Devamı var) 

Tarihte Zelzeleler 
Nasıl İzah Edilirdi ? 

• 
insanlar Zelzelenin Sebebini Es-

kiden Gökyüzünde Ararlardı 
Yer sarsıldığı zaman ccdlerimiz 

tabiat unsurlarmm bu ani tezahU· 
ratından bir şey anlıyamıyarak dil§ 
tükleri büyük korku karşısında, bu
kadar bilinmiyen ve korkunç bir 
dü§manın önünde baı:ılarır.• eğmek
ten ba§ka bir §E'Y yapamıyorlardL 
Bugün dahi biz de başlarımızı eğer· 
ken, hiç olmazsa bu felaketin nere
den geldiğini amillerini biliyoruz. 
Fakat onlar gibi bizim de elimizden 
bir şey gelmiyoı. Bu afetin ne önU
ne geçebiliyor ve ne de onunla mil
cadele edebiliyoruz. 

!mtidadın~a, cıımağlarda dola
şan fikirler, daha Y .man ve Roma· 
lılnrda bile muhtelif tefsirlere yol 
açılıyordu. 

Asrımızın ilk devirlerinde ve 
hatta orta z manlaı dn ilahi bir hid· 
det işareti olarak göriılen bu feHke 
ti, bu tarilıl ı d ıı ev\'el yaşıyanlar 
riizgarın, havanın suyun veya hara· 
retin tevl t ettini fil,rini ileriye sü
rüyorlardı. Neticede fikirler biı biti· 
ne uymıyoıdu. 

Demoirite, anaximcne, Thales, 
J...ucerce arz sathının bu ihtilaçlarını 
toprak altındaki boşluklarda topla
nan veya yanklara sızan ve dolan 
sulara atfediyorlardı. Bunlardan bi 
rincisi, şiddetli ve devamlı yağmur
ların, arzın derinlikıerindeki bu boş 
luklardaki su mıkdannı ta§1rtarak 
sarsıntı vukua getirdiğini söyler
ken, ikinci ilim toprak s~thının ku
ruyarak buruşuklu.klar husule gel-

Son Şili Zelzelesinin yıkbiı 
'bir bina 

eliğini, bu halin de, binlerce insan 
hayabna mal olan dalgalanmalar 
meydana getirdiğini ortaya koyuyor 
du. Thales, yer sarsıntısı alimi ola
rak suyu ileri stlrUyor, hususi bir 
nazariye söylemiyordu. Luerece ge
lince, toprak altındaki nehirlerin ka
ya parçaları taşıdığı ve bunlaruı 
hazan toprak altı inhidamlan husule 
getirerek arzın yüzünden yagıyan 
insanlan milteeasir ettiği kanaatını 
izhar ediyordu. 

Anaximandre, rüzgi.n ittiham 
ediyordu. Arlstote de, toprağın içine 
nüfuz eden ve nüfuz ederken de sar
emtılar vücude getiren riizgirlann 
yer sarsıntısına sebeb olduğunu söy. 
liyordu. Luerecc de, yer sarsmtuıı 
imili olarak toprak altındaki akar 
suları gösterirken, ayni zamanda. 
toprak altında bir taraftan esen 
riizginn toprağı muayyen bir isti
kamete doğru eğdiği ve bu suretle 
aathı arz üzerindeki binalann yıkıl· 
dığını de ilAvede kusur etmiyordu. 

Pline, bulutlan yırtan gök gü
rültüsü ile, yer sarsıntısı arasında 
bir müşabehet bularak, toprafın al
tındaki bo§}uklarda esen ve oralarda 
tahribat yapan rllzgArlan meaul tu
tuyordu. Straton, Epicure, Theo
pbraste, Seneque de ayni fikirde l· 
diler. 

rağı delik de§ik olmuş, mUteadcllt 
mağaraların bulunduğu mahallerde 
daha fazla husule reidiji de i§aret 
ediliyordu. 

Umu.mi kanaat, yer sanımtısı
nın, toprağm derinliklerhade sakh 
ölüm 8.millerini serbest kılarak, ve
ba denilen af eti meydana çıkardığı 
merkezinde idi. Toprağa g6mülmi
yen cesedlerin taaff un ederek çUrU
melerinin bu hastalığa sebebiyet 
verdiği katiyen tasavwr edilemiyor 
du .. 

Aristote ile Pline, yer sa.rsıntıaı 
hadiselerinin kır gün sUrdUğilnU te
min ediyorlardı. Hatta bu iki ilim 
bu hadisenin bir veya iki sene de sü
rebileceğini ilaveten söyliyorlardı. 

Sencque, yer sarsıntısının ya.t.ın vu· 
kua geldiği fikrinde idi. Ona göre 
kışın insanların bu felaketten kork· 
mamları lazımdı. Bilakıs Pline ve A 
ristote, mütlıi.§ bir korku uyandıran 
ve §ehirleri harab, insanları mahve
den bu felaketlere ilk ve son baha· 
rın çok daha müsait olduğu fikrini 
müdafaa ediyorlardı. 

Yer sarsıntılarını iyi kötü mU· 
§ar~e eden bu ilimler, bunların 
şekillerini ve meydana gelen tarzla· 
nnı aramağa da başlamL~ardı. Se
neque, arzın yukarıdan aşagı salla
nabileceğini fırtınaya tutulmuş ve 
bir direği yıkılmış gemi gibf bir ta
rafa yatarak eğilQbileceğini veya
hut da süratle ihtizaz edebileceğini 
yazıyordu. 

Aynca, hangi memleketlerin bu 
felAketten müteessir olmıyaeağıru 

veya liddetle mahvolacağını öğren· 
mek ve tesbit ili de çok kök budak 
salmıştı. Fakat bu hususta yapılan 
bUtUn tahminler, hep aksi neticeler 
verdi. Mısır hava.tisi bu husust bi· 
raz bu alimlere hak verir gibi oıdtı. 
Birçok noktalar üzerlnde şiddetle 
ayrılan blitUn alimler yalnız bir ha· 
k.ikat Uzerinde itilaf udiyorlardı. Bu 
da yer ll&l'llllltılarmm, volkallik iadi· 
falarla karıştınlmaması keydye&j i
di. Yıkılan, J>!lrÇ&lanan ~ 
gösterdıği m•nu ra bu ilDll sOrUt 
birliğini vUcude getirmişti. •• 

Nihayet. bu görUlmlyen clehfet-
11 felaketler üzerinde modern telA.k
kller çıkınağa başladı. Arziyat ilmi 
münakaşalara karıştı. Burada maa· 
riz fikirler çarpıfµSa da Ahmler, 
eski zamanlarda olduğu gibi bar nok· 
ta Uzerinde milttehittirler: Bu da 
yer altı sarsıntılarının gittikçe azal. 
makta ve bundan mıltevellit topra· 
ğın oturma hadisesinin arz kabllfu
nu sağlamlaştırmakta ve sıkıştır. 
makta ve bu suretle yeni şarsmblar 
tehlikesini tahfif etmekte olması 
fikridir. 

F.skiden yer sarsıntısı eebeblerl 
ba§lanmızın Ustfuıde aran:rken lim 
di de ayaklarımızın albnda aranm8k 
ve her hangi bir lliht mücazat fik. 
rlni kenara bırakma). yolu tutuldu. 

Fakat eskiden olduğu gibi lmgUn 
de bu korkunç fellketuı vuJrua p 
leceği bilinmediği gibi bu hadiaeniıı 
aeyrini durdurmak veya mucip oıa.
cağı zararlara mani olmak lçhı ica
beden tedbirlere de tevassul etm• 
nin imk9.ıısızlığı daima bakidir. 

llim, fen ve cehalet, ihata edeme 
dikleri bir esrarın kenarında birbir
lerine rastlıyarak, birbirlerini vu
ran ayni felaket karpmıda zengin 
ve fakirlerin yaptığı gibi blrlepıek· 
tedirler. 

Kllıtlar tulufmUf 
Lingada Kltipkasım mahalle • 

ıinde Zindan sokak, 4 sayılı manu
kun mutasarrıfen ikamet ettiti evin 
üst katında çatı arasındaki kiğıt. 
lan dört yaşındaki oflu Arman Jdb. 
rltle oyııama neticeai tlltuşturarak 
yangın zuhur etmit ise de hemen 
söndUrUlmll§tür. 

Yer aaraıntısını izah hakkında a
tılan bu dUşUnceler ayni zamanda 
çok garip. mti~hedelcre de yol açı
yordu, Alımlerın verdikleri izahata /'•••••-··-·--· ......., .. _ 
dayanılarak umumiyetle y • 
ıtlannın geceleyin ve baza:r;::;n~ 1 . Yurd çocukları hakkmclald 

dliz öğle vaktı vukua geldiği kana:. ~ y~ksek ve ••iline dÜf&ncelerl-
tı vardı .... Bu gl\lünç hadisenin en J nız, Çocuk Eairareme Kunuma
ıid~etllsinin denizin dairna az :ın ol- l• na verecetiniz bir Ura U. ta.. 
Qt· JU mahallerde vukua geldiği de hakkuk edebil~ 
illi.ve ~diliı kı>n yer sarsıntıı ının, top • 

• . .... .1 
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Tf'1rlka No: 7 

Dalmış olduğum nafif uykUda.n ı 
Top'un homurda.nmasıle uyandım. 
Kalbim sUratle çru-pmıığa b3şladı". 

Nakledıan: ORHAN B· 

Yazan : M. Şeref OktUrk 

So.bahtan ba§b.yan fırtına, şid· 
dctini arttırmış, olanc hızı ile de. 
vam ediyordu. Tipi seklinde kar ya
ğıyor. Soba mütemadiyen yandılh 
hald~ odada istenildiği kadar sıcak. 
hk elde edilem•yordu!.. 

men her toplantıda bu mevzu ctra· 
fınd konuşmalar, Nacmin canım 
sıkmağa baulamtşb. Bu manasız i. 
ruınışl ra bu gece son vermek lazım 
dı. MUnakaşayı uzatmadı. Derhal 
zihninde bu gece tatbik etmek için 
güzel bir plan hazırladı. Bunu yap
makla Kenan beyi fıkı ind<>ıı cavdı 

Çamıkkale (Hususi) - Çanak
kale adliyesinin başında Ağlr Cez.ıı 
reisi Cemal Tuzcıuen ile Cumhuri. 
yet Miiddeiumumısı lih Oyman V9 

diğer hakimler olauğu halde geceli 
gundD.zlU çalışmakta, adliyenın işl · 
ri düzgün ve oto aatlk bu şckilda 
devam etmektedu 

tcra daıresine bir senede devirle 
beraber 1702 ış gelmiş 661 çıktık
tan sonra bin kırk bir devir gönnt1ş 
tür. Ç nakkale icra. dairesi tek bir 

Birdenbire, ağaç dallan, ve yap· 
raklan nralanarnk, uzun ve kıllı bh
vUcud lçeri)!e atladı. 

Top, havbyarak ileri at1ldı. Fa
k t dışarıdan bir ses: 

- Ajaks, buraya gel! diye bağıı 

dim de bunu istemiyordum ki ... Fa_ 
kat şimdi, hiç kimsenin otorit.esl 
:altında bulunma~a. tıahammül ede
miyen o vahşi Cahideyi, bir baya
: ı adam a.ltetmiş, mukn~ emitini 
kırmıştı. 

Tekir! almak için el:rildim. 
Sert bir esle : 
- Bırakın bu hayvanı, ded'f. 

faal memurun e1fude bulunmakta ve 
fstenilı:>n rımdman ve iş hittmt elde 
edilmektedir. 

dı. 

Ah· bu ses, onun s I idi!. 
Dallaİ,n arasından, onun da vil 

cudu süzüldü. İçinde, zaptı kabil o 
lamıyan biı· hid<let hissiıı.in kabardı 
ğını duydum ve artık kendimi tuta. 
mıyarak: 

Yolu ıu yalnız başına da bulabilir 
- Fakat gözleri görmez. 
- O başka, öyle ise ziyanı yok. 

Nail, akşam il.c;tü işinden ~ıkbk
tan sonra allesile birlikte çoktanbe
ri görmediği knrde.şi Kenan beylere 
gelmişti. Yemek pek neşeli geçti. 
Bu gece, herkesten ziyade Kenan be. 
yln kızı Ayten sevinçli görunüyor
ilu. Sabahleyin bir mektup almış, 
bir hafta sonra nişanlısı Naciııin 
Ankaradan geleceğini öğrenmişti. 
Artık yakında nikah ve düğünleri 
olacak, genç kız Ankaray gidecek. 
ti. 

Kenan bey, kardeşi Nail ile yan 
)'&na oturmuştu. Ayten, bir y1er 
l.c(liyol' .• Annesi, yengesi ona yardım 
ediyorlar .. Genç kız, düğün için böy 
le hazırlıklar yaparken, zihni de mü
temadiyen Naci ile meşğuldu. 

rarak, Aytenle Nailin aretlerinl 
denemiş olacakb. 

Geç vakte kadar otw-dular son
ra hepsi odalarına çekildiler. Ar. bir 
zaman sonra blltrın ev halkı uyan. 
mıştı. Naci, hazırladığı plô.nın tnt
biki için milsalt bir zaman bularak 
harekete gcçtL 

Beyaz y-.tak çarşafına hiçbir ye
ri gözUkmiyeoek surette sarındı. 
Elindeki mumla merdivenleri inip çı. 
kıyor, yer yer mum damlatıyordu. 
Mutfağa inip eşyanın yerlerini de· 
fiştirmlş, sıra uyuynıılarn gelmişti. 

Kenan beyin yattığı odanın kapısı· 
na doğru saklandı. Mumu yere bı. 
ralup kapıyı hafifçe vurduktan son
ra sUratle odasına kaçtı. 

Gilnlük ışl ruı çoklugu ve meş. 
hut suçların de bu ı~lere inzimam et 
mesi gerek hakimleri ve gerekse 
zabıt katiplerini geç vakitlere kadıır 
çalıştırmak mecburiyetinde bıı-akı· 
yor, Bugt1nlerde nazarı dikkati cel· 
beden ve ellerhıde sulh te,.ebbiisU i. 
çln müracaatta bulunan karı koca
nın ooşanma davalarıdır. 

Aslıye Hukuk mahkemesinde 
bir senede 300 dav& neticelenmiş ve 
100 dava halen göıQlmektedir. Yeni 
mUracaat edenler hariçtir. 

Gerek Asliye ceza vcgerekoo :ığır 
cez mahkemesinde işler bı:yli .,.rt. 
mıştır. 

Biga da Verimli 

Yine bir tek memurun geceli 
gündüzlü çallşnuısiyle işler mürnkiin 
mertebe süratle intaç olunmaktsdır 
Bu memurun hastalığı \·e başka bir 
yere ayrılması icra dairesinin işle. 
rint ve esbabı mesalihin mUra"nat
lannı gününde yapamamakta \'e 
zorl lar çekilmekt.ediı'. Her bakım
dan icra dairesinin yardımcı bir kô.. 
Ube ihtiyacı vardır. Bunun Adliye 
Veklletince nazan itibara ahnncağı 
şüphesizdir. 

Çana.kkale adli esl binasızlık yU

dlnden hastnhane bayınnda ıki hi. 
naya taksim edilmlş bir haldedir. 

Kadir Aytaç 
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Ziraat Faaliyeti 

- Yaklaşmayınız! Buradan çı 

kıp gidin, yoksa kedimi yilzünlir 
fırlatacağım diye bağırdım. 

5azLriml hareketimle de u·~ 
etmek isteyerek tckhi elime alnı · 

için eğildim. 
Yine o sa.kin sesi ile cevab verd 
- Bu hareketi yapabilmek ie 

okadar fena bir tabiatınız olmnr 
ğını tlmit ediyorum. 

Bunlan söylerken de ballfı du 
ru ilerledi. 

Bunun üzerine hiddetimden ne 
y pbğımı bilmiyerek t.ekirl Uzeıine 
fırlatarak: 

Ojoks, sağ kulağı kanayan za
vallı Top'un karşıı:;ında. homur a
ı arak duruyordu. 

Dışarıya çıktık. Çiftliğe gider
ken başımı önüme eğmiş utanmış 
bir halde bulunuyordum. Nnil 
bey hiç konuşmadan, ciddi y nım
da duruyordu. Yalnız evo yakla
şırken lb şımı biraz kaldırdım. 
Çiftlikten benim bir mağl6p gfbi 
içeri girdfğfml görmelerhıl ist.eml -
yordum. 

Avlud güzel bir otomobil du
ruyordu. Bekir, arabayı temizle. 
mekle meşgul olan şoförün yanın
da durmuş bir şeyler nlatıyor -
du. 

Vasim, şoförün y nından geçer
.ken ! Kenan bey, hatıralarını an!utırken 

istemiyerek mevzu değişmiş; cin, 
peri etrnfında konuşınıya başlam s. 
lnrdı. Nan, böyl yanlış itikatlnrn i
nanmıyacağını söyliyor, bi~k mi
saller getirerek fikrinin doğruluğu. 
nu ispata çahşıyordu. Ayten, amca
sının fikrini kabul etmiş, onunla be. 
raber olmu u. Fakat annesi, yenge-

Kapının vunılnuu.-ında uyanan 
Kenan bey, karlBl kalkarak kapıyı 
~ar. İkisi de şaşırmış. birbirleri. 
ne bakıyorlar, göz1f'rine inanmıyor
lardı. Mumun soluk ziyası. artık ha. 
fJf aydınlatıyor, titrek alevile duval'
larda kımıldıyor gölgeler çiziyordu. 
Kenan bey, bu va-ıiyet karşısında, 
hareketsiz kalmış, karısı, cinlerin 
baskınlanna uğrndıklanm aklında.:1 

geçirerek dualar okumnğa başlan

nuştL Elektrik dfiğmcsiııi çeviıınek 
neden sonra akıllarına geldi, Et.raf 
bir anl.ı aydınlanınca kan kocanır 
korkusu ziyedelcşip titrcmeğe başla. 
dılar .. Eşyanın d j;rişen yerleri .. Mut 
fağın karışmış, intfanmsız hali ... 

- .. c:ı~--·- - Top, haydi, beni müdafaa et 
diye avazım çıktığı kadar ba!;'lı'<iım, 
Neye uğradığını bilemiyeıı tekir, vn 
sim olacnk bu adamın ellerine yapı· 
şamk tımaklannı batırdı. Ayni zn 
manda Top, genç adamın bacağın• 
ısırmak için ileri fırladı. Fakat, iı 
ve siyah renkli büyük bir köpek o· 
lan Ajaks u1.erinc Rı ·rıvarak yere yu 
varladı. 

- Her eyi tamamla, yarım Aa

ate kadnr yola çıkacağız, dedi. 

' b basının sözlenne inanıyorlar ve 
kendisinin cmlerin, perilerin ~ . 
rindeıı korunmak ıçın yav seste 

wılar okuyorl rdı. ı 
at ilerlemişti. Kenan bey, hi-

k8.yesınin bir yerinde duraıa'k. göz
leri bir noktaya taıotnru •• dikkat e. 
diyordu. Odndakil ri bir heyecan al
dı. Sokak kap1$t, hızlı hızlı çalınıyor. 
du-•• 

Kenan bey, aşağı indi Nail ile 
Ayten de ark88llldan takip ed rel< 
merdivenleri lnmışlcr, alt bnsama.k· 
ta durmuşlardı. Kalpleri heyecaılla 
çarpıyor, vakitsiz gelenin kim oldu. 
ğunu acele tibrrenmek istiyorlru-dı. 

Kapı açıldı. tçcrl kar, rUzgfirla be 
nıber üstü b:ışı karla örtülmüş N • 
cl gCllerck ginli. Ayten, hiç limit et· 
,mediği bu vamyet kaI'ŞlSUlda koşa. 
rak nişanlısının yanma gclmiş: Na· 
cinin alacalı iistüne, kar tutmuş kaş 
larwa bakıyor, gillüyoı·, kahkaha. 
larla gülilyorlardı. 

Naci. bir hafta lçiu iztn aJm~, 
Anıcaradan ayn.la.rak nişanlısmın 
Aksaraydaki evine .-etmişti. Bir haf
ta i~ bUtün işlerini bitlreoek, ev
lenerek Aytenle birlikte evvelce ha
Grladığı e\1ııe düııooeklerdi. Gön. 
derdiği mektupla, geleceği tarihi bir 
hafta sonra göstererek ufak bir 
fltirpriz yapmışb. 

Sabahleyin erkenden kalkan Na· 
el, gece.ki vaziyet kendi başından 
geçmiş gibi şikayete başladı. Kapı. 
nın wnılduğunu, dışarıda beyazla .. 
giymi birinin dola. tığını, yakala· 
mak için peşinden ko tuğu halde 
tutamadıJ;rını anlatıp ctrafındakile. 

rln Vazi) Uerlnf tetkik etU. Korktu
ğunu açıkça öyledi. Bu vaziyet kar· 
8J.8mda Ayten, Nail alaya başladılar. 
Nacinin korktuğuna hayret ettiler 

Ayten amcasına yalvararak da. 
birkac gece kalmalarım istemi& \'e 
kabul ettirmi~ti. 

Ertem gece, ayni şekli alan Naci 
nlşanlısının kapuu önl\nde durdu, 
K pıyı hafüçe itmesile twı1dı. Ayten 
daha uyumamış, kapının hiç Umit 
etmediği bir anda açılmasile çığlık 

koparmıya başlamıştı. Neej iceri 
girer gibi bir vaz.iyet aldı. Mumu ye
re bıraklp merdh•enl rl indi, karan. 
lığa itan u. 

Evdekilerin beJV>i sevindiler. Ay- Z vıılh kız, korkusundan ne yu-
t.en, nişanlısıma oeı-- çay ha.zırlıyor. • pacağını şaşırmış, oda ıçinue bir 
Hıtiyarlar, Nacinin {~ler yüsUne ba- yeıde durmuyordu. Beyll7. bir §eyin 
karak iftih r ediyorlar. Nail ile Ke. içeri girmek lııtenıesJ, sonra dönüp 
nan bey al'asındaki mUuaka~ ha.il gitmesi ne tuhaf bir mesele teşkil e. 
lievam ediyor. diyordu. Sinirleri bo7.ulmuş, elleJ"i 

Naci milııakaşayı dini fj, Nal- tttrlyor, gayri ihtiyaıi bağırıyordu 
lln tarafmı tutarak Kenan beyin fi. BUtün ev halkı kızın bru ına toı .. 
kirlerini çtiriltmeyç çal mışb. Re· landı. Bunlar arasında uykudan zor 

xv 
Oenç kadın cevab veroi: 

Bıga. (Hususi) - Big da 7..iraat 
işleri günden güne ilerlemektedir. 
Trakya kalkınma lan scıileı indca 
ol"n Fidancılık, tavukçuluk ve an• 
cıltktan kıs bir zamanda \•erimli ne. 
ticeler elde edilmiştir. Geniş bir ~ö
riişle memlekette eser bırakmayı 
ld l sayan enerJik ilçebayımızm 

mah~uıcı olan kaza 'tllerkezindc 14 
dekar büyükliiğünde bir v bu ft 
danhğa bnğlı Kana.biga ve Çampn 
zar nahiyelerinde iki fidanlık tesis 
edilmiştir. Bu yıl da meyvalı, mey. 
vasız halka 20.000 fidan t vzi edU 
miştlr. 

ayılmış, ne dediğini şaşırmış bir va.· 
ziyette gelen Naci, ıçinden gülüyor, 
bütiin lrad · e h k1m olarak yaptı. 
ğı şeyleri belli etmcmeğo çalışıyor· 
du. Soi;"1.lk kanlılığını boz.mıynrak 
nişanlının c o.ret tavsiye ediyordu. 

BUtlln ev bnllcının hepsi kork. 
mu§, çehreleri s rarmIR elleri titri
yor, gözler bUyU.mU vaziyette etra. 
fı anyordu !.. 

Ertesi gUn, Kenan beyin reislıği 
altmda toplanan komisyon, iki ge~e 
dfr devam eden bu esrarengiz hadi· 
seye bir karar vennıye çalışıyorlar· 
dı. tttifakla evden cıkmağıı karat' 
verdiler. Fakat Naci, bu karara iti. 
raz ederelc düğün üzeri kendi evlt!· 
rinf bırakıp başka b1r yere gitmenlı\ 
doğru olmıyacağını, etraftakiler Uze. 
rinde fena tesır yapacağını ileri siir
dU. (l'eklıfi kabul edilmiyordu .. 

Naci, bir iş bahane edruek odn
dan ayrıldı. Derhal odasına gidip ge 
ccld çarşafa sanndı. Eline bir mum 
alarak t krar içeri girdi. Meclis hay 
ret icinde kalmıştı. Geceleri gördük· 
teri ev ~imdi gündnı de karşılarıra 
çıkıyor •.ı. Bu şaşkın vaziyetleriı•. 

den istifade eder• Ncıcl, kahkaha ile 
çarşafı ~ıyor, yUzUnc hayretle bn· 
kan arkad~:arile simdi kendisi olay 
ediyordu. 

- Sevgili Spritlzınnn, Danov da 
havadis toplarken elde ettiğim cam 
dalı ldl. 

Lana, bu gencin UZAttığı gaze. 
teyi ve çam dal.mı alarak: 

- Çocuklar arkadaşım bana 
her şeyi sorabilir. Fakat evvela. 
hazırladığınız yazıda nelerden hah· 
uett:i.ı:ıiz ! 

Genç gazeteci yeniden kahkah 
ile gfildU • 

Tavukçuluk \ç.iıı merkezde bir 
ana isatsyon ve bunıt bağlı Dimeto 
ka ve Pazarköy nahıyderlnde iki 
tuvuk tavşan istasyonu meydana ge. 
tirilmiştir. 

İçeri girdik. Teyzemin oda ı -
mn knpusu açıktı. Ayak se !erini 
i. ıdince teyzemfn fnce sesi yOksel
df: 

Mevcut iki (selektör) tohum te
nıizleme makinnsıncla bu yıl çiftçinin 
63.500 altmış u~ bin beşytl?. kilo to
humu paraRn: olarak temizlcnmi~· 
tir. 

-Sız misiniz Nail bey? Cahi
<leyf buldunuz mu? 

Trakya kalkmmalannın başında 
gelen Arıcılık yapılan tccrlibelerJe 
de Ka··abiga nahiyesinde pek mUsa. 
it şekiıdt:. seyrini takip ettiğinden Bi
ga lU'lcılığm.ın K.arabign nahiyesımfc 
toplanmasına başlanmıştır. Vası:ıti 

olarak üst ilste her kovandan bu yıl 
130 kilo bal ahnmı§tır 

Fakirlere yardım: 
Halkeviınizin kışlık programımı 

Şiddetli bir· ha.1 \;ketle Nail tekin 
attı. Elleri kan içinde idi. Top'un 
can acısı ile inlediğini işidince: 

- Kufi Ajaks, dcı ini 'erdık . 

Yetişir diye söylen<lı . 

Cebinden bir mendil çıkaı ar ~ 
elleıindeki b.rmık y ı laı uıd· ı 

damlıynu kanları kurutmak ıçin ug 
raştı. Kar~ısında, d01 muş şa ·ıı mı 
bir hal le, başun eğik dura knlrnıc; 
tun. 

giren Fakir \' ~·oksul halkııı hafta- Gözl rinı kaldırdı ok ciddi bir 
da bir gün meccan"n B ledıy beki nazarla knnuhı.stım. 

rol Niyazi Dog11ncay ve dış hekiını Soğuk bir tavırla: 
Hayri Bilgen tarafından muayenel~ _ Birnz kalbiı ız olduğunu ü-
rine ba .lanmıştıı. mid edfvordum, d<>di. faalecıef ya-

Halkevinde Fransızca ve ba~au. nılmı,ım t fakat viw•11nime ı:ıi •inil' 
laıa yağlı boya kun.-u olmak Uzere nw~gul olııcağımı vud <'tti~im içit 
ikI kurs açılmıştır. :l<"rnnsızca kursu- her fiCYe l'Uğınen sözl\nıü tutacıı 
na Ortaokul Fl'ansızca muallimi Kit- ğmı. Rica ederim, beııi kib edin. 
mil 'OlgOmeıı ve yağlı '.Joya kursuna Bütfüı mnka\·emct hhılerinı bir
Ortaokul resim öğretmeni Fcvser den oıtadım kalkmı~tı . nu nkuııel 
çizer öğretmenlik l"dacck1erdir. Bu bu oğuk tavır, ye~ll vöıdJl"lıekieri
ikl .öğretmenin kurs üzerindeki nl8- nin esrarengiz parıltısı, beni .şıı -
kularma tcşekkUr tın~•i biı· borç şırtmıştı znten, ynnmıc;ı olrl r•um 

- Tabii, hem çok kola) lıkla: 
l(öpeğim rnuvaffnk bir hayvan .. 
Şimdi Çnhide, h l di :·ukarı çıkın 
da, mmınslb bir lbi e giyiniz, v0 

gelip h ni bulunuz Derhal harc-
t etn t'rniz \Azım, ) oksa Bilc

"kt ıı kıılk n trer e )("ti,emezSt -
niz. 

... ç karmadan, rnerciivenle-
ı1 tırman:ırak odnnrn çıktım. 1çerı
de, keneli inden her tllrlü şüpheleri 
arttırmak mak1ıadi:> l :vutumu 
ha.zırlıyan Fatmn~ ı bul<lum 

Geldiğimi görünce: 
- Zavallı )R\'rum, dedı . ;L;t,e.. 

dfğimiz olamadı. 

Kadıncı -~rzın • uı t ıbkırnuzı 

olmuş.tu. 

Boğuk bir le: 
- Sen f!O) ledin de ;fi mi 7 df

re c vah verdim. 
- Aynı 1 ne muıuıt1ebet 1 zaten 

ne Bekiri ve ne de buna bir şsyi sor 
madı ki. Bfr saat kı dar müddetle 
araı gibı yaptıktan ~onr , teyzenin 
oda ına eni b ılnmadığımı söyle
yince. lay eder bit- ta\'ırta-

( Dcvamı var) say~rız. bu lrnrckelten <le ııt.nııınıştım . Kcn-

Arzuhalctl rın yenı Avukatlık =========================== kanununa göre istida yaznıaları nıe· 
nedilmelerl fuerine Halk '1 k~ydl. 
lük ,şubesi köyllllerin bilumum d ''a. 
lre verecckleti ist idalaıa meccaneot 
yazma.ğa başlamı.1 \'e bu hu. usta 
bilttlıı köylN"e t mim göııöeı ihnıl'i 
tir. 

Balikesir Zcot:.cgni mufettisi '<: 

Çanakkale Baytar· müfettisi her iki 
vilayet hududunda çıkan sap hastı· 
lığı için Bigada iç ima etmişlerdiı·. 

Cihad OzangiJ 

buş, D_ ;, ezte, Grıp, 
Nevra.Jı, •. trıkhk ve bUtUn ağrılarınızı derhal keser 

oınac,zma 

B · cabında günde 3 ka~e ahnablllr. • • 

- Size şimdilık bir §ey söyliye. 
mcm. Rast geldiğim müthiş ve kor
kunç şeylerden ... Luna kendisini hır 
koltuğa attı Roskn, )·anın gelerek 
uzandı. Genç kadın buna dikkat eL 
miverek dUşUnceye dalmıştı. Madam 
York yaklaştı. 

Hnmandların esrarını bUtUn d h?t 
ye fecaatı ile halasına nnlatb. Bll 
neviden birçok 'aka ve hikfiyelere 
~kın olmaı:ıına rağmen madn111 
York nııithiş bir heyecan ve korkt .. 
ya. dilştii. 

Tefrika No. 24 Çevir n : R. SAGAY 
- Neniz var? Her zamankı h~\i

niz yok 'l Diye sordu. 

- Tommi izin gibi cllretkaı· bir 
ldmseye rastlamadım diye cevab 
.erdi. Bir taksiye bbıclim ve emin 
olun, asılacağınız gün bir g5z )Bil 

dökeceğtml v dediyonı . 
United Press muhbtrlennd n 

Tomas Curtie gülmeğe ba ladL 

- Köyü, polis karakolunu ve 
vaka mahalline gelişinizi tasvir et. 
tim ve sizinle beraber yaptığım ko· 
nuşnınlan anlattım. Yalnız bunla· 
nn hapsi yarınki nüshada çıkacak. 
Bu gün öğleden sonra, resimli meo. 
muamız için bazı klişeler aldım. 
Hatta yaralı genç kızın fotografını 
almak istedim ise de metrdotel beni 
kapı dışarı etti. Karanlık olduğu i· 
çin eatonun dahilinden bazı entere. 
san yerleri resme alamadım. Zan· 
nedersem bu meselede fazla rahatsız 
edilmek istemiyorsunuz? 

nız. Bunu yaptığım için hiç olmaz a 
bu m~lenin esasını h lledip etmo.. 
diğinizi söylirmez mısinlz? 

bir anket esnasında, ifşasının ken 
dinizc zarar verece&riıı- emin oldu. 
ğunuz bir hfidiseyi öğrensemz n" 
yaparsınız? 

- Bazı silinmiş harfletin mana. 
1:11111 keşfettikten sonra öyle güç ve 
acı bir l·omcdya oynamağa mecbur· 

01 1 imdi biraz istirahata 

- Ne miıthış Rey diye inledi. Bu 
zavallı gençl re ne sôyliyeceksinı7 9 

Bu cinayet nedc-n ta bfn seneye ka
dar çıkıyor? Ve hem ne cinayet! ta... 
mamil yem bir §ey! 

Yeni bir ş y değil. Eskıden de 
bazı insanlar bu meseleden dolayı ıt
tiham edilmişlerdi. - Gazetecilerin ekserisi dediği· 

Diz gibi asılmağa tayıktır biye ta& 
tik etti. Fakat bunların arasınd 
en az bu cezaya mtlstahak olduğu· 
nıu söyleıniştiniL Belld bu eebebdcn 
Donovda geçen şeyleri öğrendiğinıa 
zaman bana telgraf ettiniz? 

Luna. arabaya bluerk : Kim 

bilir? dedi. 
Jromi yanın otul'tırk • 
- Luna, çocUkluk arlmda§lnll 

fl'ominln :gueteci olduğunu unuta.o 
rak. D8DOV fl8l'&nnl halledip etme
ttiğtnizi sôJli1..'emel . cliy_e 8Ö. 

• J>qıasta.,.. 

- fümkün mertebe fikrim bu 
merkezde. 

- ~'-.kayı o kilde tasvir et. 
tim ki cıığer meslekdaşlanm arkam
dan gelecekler gibi. Bu suretle elz 
de tz• ç edilmelrtaı kurtulacaa.. 

- Size bu hususta cevap vcro-
mem. 

- Ye., buna muvaffak olabilir. 
sem. Şatonun gizh odası beni öyle 
alakadar ediyor ki 

- Dikka.t edlnJz ! Bu la her za. 
m n ra t 

Otomobil, biı,> ük ag:;. J ı ın . us. 
lediği sade bir evin önundc durdu. 
Tommi, bağajlan alarak gen·~ ka· 
dmı takip etti. Kapıyı açmadan ev· 
vel, biraz tered<lıit ettikten soma: 

- Gazete muhbirlerinin mora. 
linin nasıl olduğunu umumiyeUe 
kendi kendime sorardım, Tommi. 

- Bu anketi, arzumla yaptığını 
takdirde, netice itibarile yan çizer
dim. Fakat gazetem, emretmiş ise 
sonuna kadnr vazifemi ifa ederdim. 

Salondan piyano sesleri geliyor. 
du: Madam York konserden gelmiş
ti. Madam York yüler yüzlü, ın bir 
kadın idi. Beyaz saçtan, kırmızı yü. 
zü ve siyah gözleri ile genrliğ.., Ö· 

zcndiği görülUyordu. 
- Yavrum, nekndar da yorg"ıı 

görUııUyorsunuz. Dedi. Gazeteleri 
gördüm. Canavarın mahiyetini keş· 
fedeblldlnls mi T 

moo~cım. . ~ 
nıatsanız a. ~ıze yaı .:hm 

edemem ama, hiç olmazsa içinızi 
açmış olursunuz. 

Ani bir hareketle Lunn: 
- Size söyliyecek bir şeyım yok 

diye bağırdı ve bu şekilde hareke· 
tinden dolayı da derhal bzfir diledi. 

- tstemiyerek sinirlendim. Me. 
rak etmeyin. Anlntacag.ım. 

- Ne vakit isterseniz, yalnız ye
mek vaktı geldi. tstirahnt da 18.zım. 
Genç kadın, her gUnkU tnbü halini 
elde etmesi için epey bir müddet 
geçti. Ko.hve ve slgnrnsım tc:erken 

- Tamamlle yeni bir şey derken 
gazete hava.di !erini dUşUnUyordum. 
Bukadar Hamand ailesi efradından 
yn§alllamak istiyenlerin fikirlenni 
şimdi anlıyorum. 

Luna omuzlarını silkti. 
- Onlann vaziyetleri husu id:r, 

Kılınç hakkında profes<5r Bargst-
roma telefon edeceğim. 

MUtehe.ssi kimselerin blldiklo. 
rlnclcn istifade etmek. Mis Bartedat 
ın başlıca prensiplerinden biri idi. 

(Devamı var) 
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am ezası Kur'a Çekiliyor meydan• ~·'•nldı ilk meldeb mu .. llmlerlne 12.30Pro&ram,ı~.::55Türkmtizi .. 
Evveloe tnı .atanlarda 6 mmt tkinci tube memurları tan.ta· verlldl ii· Pl. 

ta b dan mlteaddtt .laraat.haııe w ,.._ Dtlıı aut: .U.SO ela !llmıekteb 13. Memleket aaat ayarı, ajans ve 
(Bqtanfı ı IDcl •7'MA> idam mahk6mı&; bundan 80Dl'a •f.hyaeafmı 7udı!umz tild nolarduı palto çabm• olan Kmnal muaDtmlerlıım. melleld konferansla. meteoroloji haberleri, 13.10,14 Mü-

Ymlete katJmıoa da, ııenum blça#ım mevkutlara mahsull "hıthla.r tee&o mtlaab&kalarmuı lmr'aın l>a aq&m namında bir sablkalmta yakelmndl- rma muhtelif l&lonlarda devam e. sik (Cazbant. Çigan) Lantog Ol\ 
oekip geli§igtlael ona &aplamı1.& at,. ne geçer '" diler arkadqlanm :•t 18 ct. böla'• merkednde p- iaı yum,ıfbk. di1miftlr, keatra.sı. 
başlamı'""ır. beklerkım de lfgara tabakasını çı • lerat mtlaaba.ka)ln ba hatta Broincl Kemal ---•'- tanmnna G&latuanw liaeei aalon .. _;a_ cog· -

W" ..3-~• ,.., .. -3 ___ 1 1..-·Ju -~- - --- "· .uawa 18.30Proğram,18.35 Müzik (Şen 
Yavnl8UllWl feryatlarına k,,....,. karıp yanmuıııoa.uere. ,,.....ww.r.ocuara ...., aıc-wr. olan ba abıtaıı ltalrL:•da --'--- rafya mnmu ile l'eftl Selen- ner-.._.. --'-"'- Bu ''--- AIUI a.-'L ""-•---· 1.1.\. aa... .,....,._ . Mı Y' oda müziği) İbrahim özgür ve Atef 

babası Ali iae, derhal J9l"Clm bir tat 8lgara ikram --.-· ~ n- ıw-u • ..,.__..... ,_ ... .,...1 tahkfkatta kendiefnhı Be.volha Tu dlll konteranata B4ryoilu, Beykoz, bacekleri 19. Konll§m& (Ziraat SL 
..... _ ....ı&.J-: dömaH• _, __ 'blJ ada• ıumda bir mevkuf arkadltıD& dal nada IOJl .karar berine t&Jma f)- Jaraathanesbıden bir •-Ln19 -"- ---, 'DA.& ...... .- ft '0-1.A.a .. _ il,..._ 
•-t-1' .~~.. ,.. UliU& L--~ı L.--- ..... 1. , __ ~-ı. .um-v ı--o.vr .._..,._ ~-. -uuaa- ~-- atı) 19.lt5 'l'Ork milziği (tnce su 
~ thJeriıle fniatıruftır. - 18 ..- .,._ •• .-nwu~&ll aauup_.. .,. .. _ etmJ- BoMart lmaathaneaindan lluJW lerl hocıalan buJunmqtur, faslı: Hüseyni faslı) 

Lllriıı Almıet Do~ mı bira- ~ llakkmdald b.rarı M.tk o. ~. SöyJaıdfiine l'ÖH aammda ~ ait bir palto, rata ll'eol Selen, verdiği konferansta 
kıp bu sefer de ha.basma kOllDUI ve Jant lıüdlrmiltlr. bu mllabablara Topkapı, Aıuıdo- tramvay durak yerinden bir palto, oofrafyadaki en yeni teJlkkileri ve ~lal Tokses, Hakkı Derman, Et-
b.nlı blçajnu u.vallı adamın Od ~ BaadaD .,.. kendiainin llkayıt, hl, Altmordu, İatanbulıpor, Orta- dliv bir kıraathaneden bir palto, öfrettmln 811 pratik pnmaiplerini i. ~~~~ ~n gür, Hamdi Tokal 
rlne var kuvvetile aaplanufbr. ll&tfl. memnun tavırla.rmdaa, demin k07 Jı:alGblerinin .iftiraık. etmiyecek- IAlkaemburg tı:raathaneslnden Bd m etmifth'. 

fttlflye ile ba~, aldıklan yarL otuaan karan ve hakkındaki ı.•ö- leri 8Ö)'leııiyorsa da bu mesel-, )ta pardeeü, Şile kıraathanealnden bir tkinoi koııterans, 1ataııbal Uni 20, Ajanş, meteoroloji haberlerf. 
lann teeiriytı biraz 90DJ'& 61mtlf- llm oesua,, htllmıtlntl pek anlanıa akpmki "°plan'bda belli olacak- palto. Bayuıt kıraathanesinden bJr Yenllteei salonunda lcti. Fatih, Emi- zırm· ı~ğit. borsası. (fiyat) 20,15 Türk 
1-..:u dliJ, yabm, Hdnci cezam Olan 18 fl8 , ta. pa1t ("t,.. be-'W.•-- DÖD;ı V..,,U 'Dn'l....'1.K 1r u..1 

ı..:ru~u gören çifte katil t.ıe der. m hapisle kurtulduğunu zannettiği Aakerl Uae •por öjret- bir ::ı.~mDt;;;;. bh-ıar!:_hth= caıa;;;~~ ı:::~:n!: Çalanlar: Vecihe, RU§ell Kam. 
ııaı köyden kaçm11, fakat, as sonra aal•t>lmaktadır. menlerl de Anbr•ya gitti sinden bir pardestı çaldığı anJqıJ. hatip Himid Ongun, tarih ilminin Cevdet çafla, 
:Ayaz+ civarında yakalanm.ıttu'· Balftlı c...aı Yarm ve M, 26 IUbat gtlaleri BlJf ve hepsi meydana çıkanbnıttır. önemli gayelerinden ve usul bakı· Okuyanlar: Sadi Hoşses, Radife. 

I>lnlenen muhtelif phitler ft il • B ~da wkubulacak heden terbi. mından. gözeWmeal lbrmgelen en 1 - .... Peşrev. 
yesı umum mlldtirln&.n · ~ .. -- h 2 Sadullah ağa muhaner 

ftk'a mahallinde yaJil)aıl ketffler, 18 sene hapiıten beraete tinin "'6U JSwgcuo;; eye. Göz Ç·.karan Çocuk mühlm noktalan tebarb ettinitiş - mai - .... hı.ti.enin yukarıki şekilde oereyan. toplantılarında bulımmak ilse- tir. - bir elif çekdi. 
ettiğiai meydana çıkardığmdan, A- ~fır eeza mahkemesi bu karan re Kuleli, Maltepe, Bursa askeri li- • _ Kadıköy 12 ncl ilkokulunda pe 3 - fl'anburi Cemil muhayyq 
lırceza mahkemesi heyeti dün Zül. tefhım ettikten .sonra~ Çatalcanııt iteler •por öğretmenleri de davet • Alırzaza muh•ke....a dagoji profesörü SadrettinCeW A.. prlo- PUr lerze olur 
ffye'yi öldürmekten Ah~ed Dola- "Çi~lik k.öyü" halkında:° Murad dllmişlerdir. dUn kUçUk bir kaz. rel'ln yurt bilgisi konferansında Ka- 4 - Rahmi bey muhayyer garla 
18D'ı "klalııi cea.sma mahk!tm et- isınınde bır a-enel balta ıı. öldfir- Berlfıı yUJraek beden terbiyem lllllhkQm eW dıköy, Kartal ve 'Osldidar ilçeleri. Serapa hUsııtlamm. 
miş ve Aliyi,katıinden de 18 .sene a- mek ıuc;iyle ~.ahkemeye .verllmif ~den m~ olan 'ft 4 aene. Bin muaDimleri bulunmqlardır. 3 - Lemi URBk earkı. Siyalı 
lır hapis CellUl vemıiftjr. Ancak .olan onbaşı Huseyin namıyle ma- denberi askeri hselerimizin apor Aiır cua mahkemeai dün, Sadretttn Arel, evveJl yurt biJ· ebnılarm. 
"idam,, cezasından dolayı bittabi ruf maznun hakkında da ,ayanı öjretmenliğiııi yapmakta olan Htl- 16 yqmda bulunan .küçük bir kızı gisf denlerlııin ehemmiyetinden 6 ...... Dedeııia Çülliur Ttrktl 
bu ildıtci cezanın tatbikine mahal dikkat bir karar vermiştir: aamemettin Gtlreli, Vedi GeDÇlllk mahkfim etmiştir. bahsetmiş ve milli duygu, mmt his, bir vefa. 
olmadıfı kararda tasrih oluıUnuş - Muhakeme heyeti; ka8den ö- Nefii Karagöl'eli, Leman dün ak- .Aııaatuya isminde bulunan bu tesanüt ve içtimai hizmet mefhum- 7 - Mustafa Çavuş. türkü Sef• 
tur. lüm suçiyle v-e 18 sene ha.pia ceza- ~ ekspresle Ankaraya hareket kıs, Kurtulut'ta Haciahmet mahal- lanna temas etmiştir. geldin efendiQ). 

8._;.18 dir leehıde oturan Komşusu Sabit'bı 10 Kuaıd.. .. .,. .... kİİllma MI eı istenerek a.tır cezqa 11Ykolu- ·~ r · . Mevsimin son konferansı olan 8 - Refik Fersan Mahur Şarki 
O .. rt 1 b 1 

yaşmdak:i çocuğu Fahrltnin, bir mh. b k f t Bir 
Dtln ~m Ağırceza mahkeme. un Httseyi11 onbaşının Ye vekilf . y • llO.., u mr•n ğa rihnit ... u u on erans a bulunan blltOn ho. nete yarat 

al huzuruna iki jandarmanın refa _ B. Cemil Kıvu-cıiın müdıalaalarmı kulUpler k•palll•cak a ca se . · c;amaşır ipi ile oyna- calar, hatibleri alAka ne taıdb et- 9 Yesari Asını Ktırdlli Şarla 
A k masma lrızarak ona katır tırnağı so. mielerdJ Sen gide 

htinde çıkanlan çifte katil; mah . dinlemiş; evrakı büyük bir h~- n ara : 22 (Husust) - Beden pası ile vurmuş ve bir gözilntt kör ----·r·i!lili!-..... ----- gıt · 
Mmenhı, hakkındaki bu ''idam,, ka· aiyetJe tetkik etmfş ve mumaiJey • Terbiyesi dir&ktGrltığfl tarafından etmiştir. BI 10 Sadettin Kaynak Tftrtl 
rannı büyük bir sUkıinetJe ve hatta hin bu ifte tam&miyl• masum bu- bug~n !bölgelere gönderdiji bJr MuhakemeD.in dünkü soıı celse.- DUn a!~~,30 ~T ~tih Sulh Esmerim kıyma bana. 
dlerek karşılamıştır. • lunduğuna ve aleticürm olan "bal- tebh~& kulüblerin f~al ~ye~e1?nin iline, kör olup çıkanlan göztbıüıı mahkemesi koridonında mtltekait 21· Memleket saat ayan !1. Konut-

Mahkftm. karardan lk>Rra, 'keia ta" nın üzerindeki kanlarm insan 60 yı doldurulması bıldirilm1ştır. yerine siyah gözlük camı konulmuş Yüzbaşı Hulfuri ile mtllbim tbnhim ma (Mizah sa.atı) 21. 15 F.aham, tall 
B. Retik'in :' kanı olmayıp "balık" kanı olduğu- 60 yi dolduramıyan kulil-blerin olan zavallı k·----..3e ........ L. da '-- vflA.t, kambtyo nukut borsası (fiyat. 

d .ıua tıı bildiri! ~ ~.... .,._ aralarından bir tahliye davasmdan 21 - TemyiE hakkın vardır .. tem- na kanaat getirerek kendisinin be- e pa ması miftir. ~gelerek davacı mevkime geç- mütevellit münakaşa.da bunlardan .30 Müzik (Kttçtlk orkestre- ldı 
J1z edersin!.. r•tini Jra:rarta.,tırmıftır !.. SiCiL FiŞLERiNE PUL mıştir. tbrahim, üzerinde bulundurduguw Necip Aşkın) 

Şeklindeki-tesellisine bile llkay. lfaznun,· haJckmdald karan . Beden. Terb.iyesi kanununun me- Küçük Anastasya da maznunıa. 1- LeopoJd.. "-nya melodfla ete d b··-.s sustalı çakı ve bundan başka ayrıca .....,ya. -
üne bir tebesdmle mukabele et- ~111111 bir HVinç içinde dinJemt, ve ny aırmesın en sonra, wıuan ra mahsus aıraya, tek başuıa otura- bir bıçakla Hulftal'nln tızerine hU _ ri (potpuri) 
mll 'ft ağır, yorgun adımlarla Ağır. &0nra Cumhuriyet hükOmetine ve böyle kulübler üye aleil fifleriıre rak silkfuıetle hakkmdaki karan cum ettiğinden yakalanarak tahki~ 2 - Martin uhl Bebekler perisi 
cwızanın karulık merdlvenlerfnf L . . 15 •er kuruşluk pul yapıştırmalan beklemiştir. rıliminden (neşeliyim şarkısı.) 

onların idil hikımle.rıne teşekkür Bede T b' . d' ktö lüw.. kata başlanmıştır. 
aerbn yalnız mmldanmıştır: d 1 d -1. n er ıyesı ıre r gunee Nihayet, biru sonra karar okun. Y a.. 3 - Aletter. Çobanın sabah -r-

ft ua ar e erıı:aa. yaşa.ran gözleri- b··ı 1 b'ld' .1 'fitir' angın ı. .. ; fi ıngıcı kısı ""' 
18 -e 18 -e ha.Ma h ' ı ı d ] o ge ere l ın mı . mn..+ur ·. - - ... ........ ~- a... e sa on an ayn mıştır. ws>" Dün gece 19,30 cıa Yeşilköy Nec. 

Verilen karar mucibince Anas - detiye mahallesinin Serbesti soka. ' - Armando1a- tspanyol aşlı DENiZLERDE: 
tasya 2 ay hapse mahJrUm edilmit ğında, 41 sayılı Foti'nln mutasamf §8.l'kısı, 

Şirketi H•yrlyenln yeni ve çıkardığı göz mukabili olarak ta ve Neyzen Nizameddin'ln müstecir 5 - Carlo Thoınas- Dua. 
araba vapurları 200 lira tazminat vermesi muvafık bulunduğu sigortasız hanenin iist 6 - Ed. May .Bir oişe moael 

..Ş.irke~hayriye bu sene içinde """'go ..... ·rülv' ...... m..,..ü,...ş,..,tilr.._ ......... M""""""""'Nv..._-. katmdaki sobanın ful& yakılınam şarabının ka!'llsında 
Empeks Tahkikatı 

<a.. taralı 1 ~ .Qfa .. ) 
riz, amik tahkikat Jcioa olunarak hi-
dieenin teklicereyaııÜım IU suretle 
vaki olduğu tesbit kılınDlllbr: 

Şakir Seden ve Kemal Seden 
namlannda iki kardef, tmpeb na. 
mile ithallt ve ihracat ltlerile uğ • 
raemak t.lzere bir lfrket teaia etJrdıf 
ve tirketi kaaunl meruim ile tellol1 
ettirdikten sonra tngiltere piyasa -
tmdaki firmalarla alikadar ohnak 
isen, ötedeaberl llel"aberoe ftlJD ili 
flphklan Londrada "KertmıauD,, 
lliilıindeti zata möraeaat etm...,. · 
lir. 

Bu müracaat tlzerbıe Kertmnull 
• LolMlrMa dlier' Öl ......... 
ralaer Antrlo ~ Tllrkif IWDDl4la bir 
lirket ........ ft tmpeb wlll • 
lıKi umumfyellai ADl)o • TQrldl'e 
•• et, Aaalo • TDrkfe umumi ft
tt'dtıl lıapeb'e tftdl etmek aure· 

tile ~Jıd 'l'lbti)e - tnsRta 
............. Nl'"Wetlal *'" 
., 8Jhnll'H:6. A....., . '1'lıt:fe 
vek&let.inl fmpeb'e tevdi eclerlieD, 
tmpeke'i temai1 etmek u.ı.. o .... 
da Londra'da bulwwı Şakir Secleıı
deıll kendisi ve kardetlıün 'llrk:IJ-. 
de kimler marifetlle tuldye edBelJi
Jeoetinl IOl'IDUf, 8aJdr Sedeıı de, 

'l'llrldye'de tanıdıtı Etibank, DeniL 
bank, Kerte. Bankası ve Havai 
.....,_ lilıl ,..ıerde mevki llPI 
ede mnattaa JrmcWerinhı sondabi
Jeceğfni beyuı Ye ifade ederek bu 
Jl8V&tm iabnı.rtm taeıyan bir Jtste'-1 
mezlh lfrtet. tevdi ~- . 

Şakir Secim hDlbara 'lUrJd 
avdetini mit.kip -.., • ~ 
t.eıa !mpeh'e plea lllr nı'dabaa 
l&.nglo • fl'Uddl lll'ildldle .... 

Jmpeb terlkled ---., o lıı -
tiye için teadilerlDe verllea ......... 

...... tn 9'rik - - JlmMlia lfldUmt1t ft bu ,.. .......... 
Jmpeb mim rrrdPsri derhal JO !lda. 
llt.llrlD 1938 taribli teJpafla ft .. 

llJaan .,. • tJriıwil:elria 988 tarilall 
mektupla m1lracaat ederek: "Bu ı. 
ldmler baJrJnmııııta tahkikatta baha-
DP1maJr Jstenilcfiii takdirde mtlr&ca-

1 at edeM!Jf'ık kfnwaler olarak sim 
.... dfWiltlr. Jlenabehl maktu. 
bWiWWW aJmaa fJJıDlmıll lllllJI. o1aD 

l8riJdmla Şülr Beyin llbıe noktal kendi tesdhlarulda ppacafl MI- ,,, 7 ,, ..... l 3 2 3 ___ .,. 7 - v.m ..... D.Dib tinal 
ı:aazanm dojnı oJazıaJr mh edeme- ,.U.t araba Yap urunun hamrbklanm ..-.. aB8*ltli lllmlttlt. 1 - M dllr .. 'l'INl 4lılllll•d 
etiği •nmna dtlftüt,, demek 8uretl.. tamamlamak üzeredir. Yeni araba Çocuk kavaası ayak • BeYbelllda, Lonnaferi •· llalk tartı w ~ (l'tıLWl 
le isimleri mevzubahs olan zevatm vapuru 10 otomobil istiab edecek a desinde U 1 numarada otmu. Bar- 1'1) 4.-

tirketle hiç bir al&kalan buluııma büyüklükte olacağı için Şirketin kırılmasile bitmiş aah HUmlyenbı nlndeJd lloba bonı- 1 - Korakov. BiDd ~ 
dıjmı beyan eyJemiı ve vaki sehvi Hasköydeki kızaklarının bu ip kiti Şeh&adebqmda, Kalenderh&M 1arma biriken lnırumJar at.et alarak 11 - Lebar- JD9a opıınıtbdıl~ 
böylece ortadan kaldırmıstJr. gelmiyeceği anlagdmıı ve yeniden Cami sokak, 2 numarada oturan 15 borudan kıvıJcnnJar ÇlktJlı giril. vulan. 

Anglo • Tllrkif'Jn mezkam meıı- büyük mikyuta bir kısak yapıla- yq)annda Akif De ayni yerde otu.. mUt \le itfaiyeye de haber ftribnll 22.30 lltlaik (Melodiler) 28. ..._ 
tu1Rı Lcmdra'duı ı.tanbal'a p11p caktır. raıı 15 yqmda Hamza, aralarmda- ise de faaJiyete lhum lrMn..tın iN>- (CıurJ.w) 28.46.M 8oa ajaa ı.. 
pnlıeJılr tuhilı edilinceye bclar Şirket vapur İllfa&tını denılıte ki kavgada Hamsa yere dUoerek sol rular 8DiWmlt ve~ 8&1ıı11r1L llerlerl w Jlıl'Dl)d Jll'Olnm. 
geçen müddet :ıarfıncla, meüftr lir- etmil oJan Ahnan mtlhendili tirket. v llliltör. J==============-
btia reterau ...._ verilen leim._. ı. aynhp Ahnınyaya pt:tlği içia ay.gı bileğinden kınlınış ve berayi • Allılaray, lneber. JMJı•Detı&. Hınmk ... ~ tedavi haatehaııeye Jrılda-1-- - ...... _, __ _ 
--a .. a-ı .. ""'bi ..M.atenn an•.-..1: - 1•ni vapur tamamen Türk mü.hen- ....... , ...... ™U•\I ....... 'lll'JÜl 8 '"*11 molrek, K11ma11 ~ 172 ll1lmU'8la ,...... 
.-.- wuv •• •- ""'"" w ._,.u ya.kalanmıetır. _ _..._ --. 
ıatJan lapeb'te, EtibuJr, Denim- w tarafmdan inta edilecektir. lallla'lll IBlltwft'lf ....... lılprta. -- blmıal ... ,. ....... 
~ Kerk• Bankuı, Havzai rv.. Şirket bundan blPa eeJddln Y•r•nmak • 11 numaralı hanela DdMI ka· bbede Wlnnln 2t llrul. ..-.. 
.ı,. 1111 ..Uııımat memurlaımm lla1if Şinetinclen •tm alarak tadl- Gedılkpaşa Ymihahır ~ tala lılr odada etaıu .All Bq· Tmat taraflllllaa tur6tl•• iMia 
.. ortak INJundulu kanaatini tw- ı. Wr an1Ja vapuru fllldiM koydu- 1 aumaraJı evde otura dohmacı clar'la O"w da ..... •hne etmlt ft 1111111 phh••llbr . 
• eba1f w tahlrtJrata. mevzu ola-ı '17 numaralı K.abatq vapurundan Soren, fazla sarhot olarak brdeti- llorwDdaJd kurumlar tvhıp114 w Xlglkpear S.,ıqH e ...._ 
..... , bu bnaatia mn•-ıw •· oıkanlan malriJJeye tadillt ve ilive. Din 61ilmtlne ıdteetadren kobuua etraftaa yetJten)er tarafmc1ua lh- jmda 2 numarada eturaa ... ._ 
rd on.,. •Wwnebr. Jer 7aptıiı için bu hazır makine- cama vurmak euretlle ldJetbı4en dtırllmttetttr. til• Kamı, X..NIJer eaiiıaılst 

Yü:atıdanberi lllSylediğfın vazi • lmlen ı.ttfade ederek Jd1çttk bir 1aralamme ve Cerrahpqa hutaha- 0.y.. .. U •1llD&IM& llimmet aiJaa ._.. 
,.e •~Mhdn elde etmlıl ol. araba vapuru daha yapacaktır. nesine ıöıaderilmilttr. Dımka7, Kantara 'Okak, f u- ....,. alt ••t••• .._,.. l 111. 
aup tallrbt ftl!lblar ve ı.a v..ı - Her at vapur da yaz ortalarma Day•ll ve J•rlllltn11111k maralı evde oturan 8aU1& ollu Alt- 1'k '* analıtaıta llOl'lamü 8uret;I. 
blan teyJt eden clfPr cWiUuJe.... dofru lmap konacaktır. Ortaköyde, Kırmmı sobğmda, 4uıTahıun l'alk mlncaatle, --.. .. acuak ............ 41 ldlo -lalt......, ... ılı elrlba ftafnn Bunun için Şirketi Hayriye mil- 18 numarada oturan 60 YBIDlda efendi caddetinde, 118 •111DA1'8da IQftl ...,_tüp btrılda L ....._ '* laal mevcut ohn.,,. alrerelerde bulunmak Uzere öni1. Pmto oflu SemoeJ ile a-• mahal. mnJdm ltelld'ta twUalnl tlavdllltl· ha nçUatl rJtthn1DJlbı". 
lı;ln Jmkuku lllJllle dnumm S:.çd. mftsdeld ay lçlnde bir t.oplantı ya. lede "™ ntl iddia etmlf, 9Uçhı yüal•n•Jlbr. Yı __ .. _. --~ --w..- oturan Vehbi ve arkadqı Kah· • KHımna .. 'da DlhrB.._ ... _ G..t ~ ~ JDıhıhla. 
·-· _. ev .. -----..,-- kanır r--awa • r- _,,--.,.v• .... - le 278 
ftrllmlttlr. Denlzbllnll ve firkat v• 9lut, alacaJr ytlztlnden SemoB'i darp numanda oturan ttıtftn aıMnla. ımmarah bJande llmtala 

purl•rınd• ppıl•c•k •e elinden hafifçe yara]adıklan an.. den Ramuan olla Yqar Paatal, Glha Alamet mlracaatle,....... _. 
lllz•ler 111• ..... nln bir J8111fflder lqılmıt ve suçlulardan V,ebbl yaka. mDracaatle Kalywu caddeelıwlmı lllta'dllJı cnk a... alla 8erlf ,Ali. 

llllrMaab Yaz mewıhnbıin yaklaşması se- lannııt ohıp arkadaşı lfahmudan a- geçerken Huan ve Balfh lllimJeria. maa tarafmdu puumm plmAsjl. 
ırarn.t ve münarf her tt1rltı kıy. bebile Deniz Bank ve Şirketi Hayri. ranmaama haıhınm'lfJr, deki !Jahıllar tarafmduı ailevi bir m iddia etmli ft mu.ela para De ,-. 

meti :hliz bulunan eserlerin muha- ye Lbnaııda çalılua vaputlarm&t KunıÇl!tmede mukim Ahmet oğ- meaeleden dolayı ~ ld. hh• ıllr. 
fMIM llannncla l'ft8l: mflftler bazı yenilikler yapmak tllıere teker ha Ali Ebyu, mUracaatıe fllliet.eai dla etmlf w tahkikata bqlaımq • !'ütablecle K11tuca11r _..., 
tdarMi Prekese bu illerle ı••bdar teker bap aımap bqlun1"'9n1Jr. Niyazi'nhı evhıde balundufu sırada tir. lılnde 1 ........ mulda ...,.. A: 
olan diPr mtleae•eler, Şahrlmjzfn Her Ud idare de vapurlar da ayni nele oturan mitteahdn akra _ • Kum1rapı, Nltuıca, ıa lllDDaıt kar, ........,..,. ~ 1Q1a 
hrmı>n hPr tarafında raslanan ve yaz mevsiminin icap ettirdiji tadili- bumdan Ali ile bir dtlll&n satımı rada oturan lbrahlm kim Set: vat w de Belılol DMUPCl.a '* b+em -· 
yattlle kapatılan 'ntrbe Ye buna tı ya.pacalrlar.,. vapurları da beyaz meeelsah•ien çatan mthlllaada ten- damadı Mustafa, ayni evde otura fmmnm oeblncJeD 155 kurut baJmaı.a 
--- lbidelerden bllbwa kıymetli renge boyatacaklardır. Nisa aym- dı.tnl Htlseyln ollu Ahmet, llllracaatle •• 

1 
'
6 Slll'ften ~. ~ dan --- tatL"- _.., .. ___ ._ lan elllldm luafffçe YBft]ıyara)r TlrkeU caddealBcle 83 ----ı... o. ----:-----

-'--ı--.. •ft ae1Jmuı için teşebbthıJer. Jl.&ua.Rll UUL ~A 0 ftrar et-H.IM .. a iddia e._;. - •al.'1..ı • ...._.... f....__L-.W h..ı.._ -• -uuuuaı.----~-...M ilk bahar tarifeleri de hazır1aama. ........... _...., ..... wuuu turan An oflu tmnatl tarafmda.. ::.._,---- .... ... .,., ...... 
de baJanmupaa- · kata bqlanm11tır. Y8ldUk1erbd fc1dl& ~ ._. 

m,19 bfnalarm pencere ve bpı :: bql~· Şirketi Hayriye Barhofluk 1Uçlu yakalammfbr. Bir borçtu do&qı 5-s1a aıua. 
IMnnhn kapalı bulundafmldan lce- ... .-..-• tell1m blltlla YL Oalatada Necatlbey eaddealnde, K•u• pr:!= da olap parap fftl'flmeafne .._ 
1'119 __ ~-w.. bu Jtb1- pmiarma ndyo tertibatı Jmyacak Oaman'nı bhvesinde yatan AbdW- Jlahmdtplllda fal- ffrllen bJr adi& ...,_ ...... ._. 

...... p--·- ft daha bazı~ yapaealrtır h rtk mnda -"' 
clmlde lgedde JMftUt haJıllrm, •· TARiFE KOMiSYONU . amit ottu L6tft, aarhof olup llObk-• rufa Sadık Brgtıı, il mir lrv11m 1 1 •ı taradlldt 
~~ aJr eutJarm rutubetten çil.da f\ı TOPLANDI.. ta ~ reaı.t ey1edilhadea Jaka. 1!9"881Dda aol elhıln bq ~mı Dil .... mat ll da ı4 8 bd .. 

a--Jıte oldaklın, ayni ı.aman Denb tarife komflyonu dthı ·lanmışbr~~=-· ....... ---.-~!!!!mB makineye kaptırarak hafif mntt.. Gül .... ~ hamda Od9 
1* haQaJdaıkJan w betçllerilaln. ft· Deniz Ticaret Jılfldilrlflffinde ikin- . iŞARET DU8ALA.RI Ja.ralamnllbr. .ı Jraıta 14 No.. 9Pk aıtbnna U. 
&it~.._._ • ..._ - .. ı D f Bir •r•b• k•z••ı ......._lrtır, .._etf_. .. olmad• .. 
--mı nalrJdle ~ıdıktan go. el top antısım yapmıt firketihay. en z Ticaret MfldOrUlx.n lf • Ene1kt -~--- ayuı ııı v - ~ r11m--- ,__ au --- saat 18 de Cm- takdirde ilcfn.-1 ........ _ .. ı, .... 

.......-. rtye ile Hali~ l>flet lcretlerini ay. ıntnlarda batmıt olan aemflerin aere kö "' ..... ~w - - -
Bu .___ __ .._ ..-la+f .. 1--' ,_ _,_ yQııdeıı Kiiıthaneye gitmek_ 989 aah 0 UnU ·-· ....... ~ - ~ 

--.ı;a ll1bıeler idaresi fa&. nen tpJaa. .,~ ... r. ,er ıııınne ao;nm&4 lzen ftant dq- te olan Kata De .A.sbı, Abdaltba an- • _, ... -.!!-- •• -
Uıete PGmlt - bu kabil mahsurJa· ı )ı{otönh tarifeleri f~ eumar- balan 7apbrmaitacfır. Bunlar ya- basa devrilmll w MhlMnlıt MI IJa. 1hl edilen aatte fera edlhra' U. 
nam öntl ahnınaa igla aWwlarlaı'- i e.i ,anı bir toplantı daha yapıla- buda bfttb limanlara konacaık - cağı kınlımf oldutuzıdan berayl te- lste.kınerin maballlnde hamr lnalqıı 
11 Mm•• 119 -a.. 1 cattlr. m. ..vl hutalıaneye JraldınJmJlblı, ;:.=11r11q-•lnoaatl~ _,l 
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-:rtYATRöLAA 1 

i'URAN TtYATROSU 
Bu ak§8.Dl 

l!:rtutrul Sadi Tek vo arkadaştan 

NUR BABA 3 P. 

(Se) atıla revüsü, büyük varyete 

Çinlilerin hayret veren numaralan 

24 cuına alqaını yilluek okuyucu-

mu.a SAFiYE ve İzzet casino.u 

Saz heyeti .. 
BU AKŞAM 

Tepebaşı Dram kısmı 

saat 20,30 da 

ANNA KARENiN 
7PERDJil 

* 1.&ll.I caddesinde Kamedi 

kısmında 

Bu aktam 20,30 da 

BIQ MUHASİP ARANIYOR 

4PERDlt .. 
HALK OPERETİ 

Eu akşam saat 9 da 
büyilk operet 

TARLA KUŞU 

Pek pakında Mahmut Yeeaıiafn 

AŞK BORSASI 

* CEMAL SAHiR 

KadddSy, Bakırköy, Y edilnale, 

B.flkt-. ainemalarında 
-

RIZA 
KOŞKUN 

BASIMEVI 

TKNISA8AH 25 ŞUBAT 1939 

Sabah, öfile va aktam har yemekten sonra 

kullanan mee'ud güzeller 

~ADYOLiN 
Kullandıklarını söyledikten 

ıonra dişlerin niçin bu kadar 
beyaz ve ıü:ıel olduğuna ,aş· 
mak hakikaten ıaşıJacakşcyd ·r. 

Radyolinle fırçalanan diş

ler ebedi ı,ır bayata, ııhhate 

ve ...azibeye malik olurl. r. 

Sabah, öğle ve ak,.. her yemekten ıonra ditle:-inizi 

Radyolin diş macunile f ırçalayımz 

kullanınız. Lez 

KOLINOS z~~i ~oş! ?itle-
rı mcı gıbı p r-

cmebePdk latan Kolinosu 
Dlf MACUNU dünyada mil-

iiii!l~~~~;..·······- yonlarca ze· 
vat seve seve 

Vlllyat ka~ı•ı No. at 

Kitab, Mecmua Ye her türlll 
tabt itlerini en temiz, en 
,UZ.J ve eo ehveıa ıeraitıe 

aeri bir surette yapar. 

kullanırlar. Tüpün muhteviyatı teksif edrmiş olduğundan uzun müd
========================================================= detle ihtiyacınızı temin eder. 8üyfık tüpü 40 küçük tüpü 22,5 kuruştur 

~ ~ Öksürenlere : KATRAN HAKKI EKREM 

Beyoğlu, Mefrutlyat Caddeel No. t99 

İstanbul Belediyesi İlanları 
.................................................. 

K~lf !bedeli 124615 lira 99 kuruş olan Tak!8im bahçesinde yap

tırılaeak. i~aat ve tıa.ınirat kapalı zarfla &kıiltmeye · lronulmu~tır. Ek

liltm. 10 ~989 cuma gilnfi saat 19 de Daimi Encümende yapıla

O&ktır. İstiyenler keşif evra1dy~ lf&rtnam681ni 62 kuruş mukabilinde 

Fen ifleri Müdürlüğünden alabili: Jer. 

İstekliler 2490 sa.yılı kanunda y.azıh veelkadan başka fen işleri 
müdllrlüğünden bu iş için alaeaklan fen ehliyet ve ticaMt odası vesi

kalariyl& 934 lira 915 kuruşluk ilk teminat ma.kb
0

uz veya m&ktubiyle 

beraber teklif mektublarını hıa.vl kapalı zarflannı yakarıda yazıla gün

de saat 14 e kadar Daimi Encümene vermelidirler. Bu uatt6u. aonra 

verilecek zarflar kabul olunmıa.z. (B.) (1198) 

CiLDiNE KIYMAYAN 

POKER 
~R~ Traş bıçağım 

KULLANIR. 
f!R YERDE POKER TRAŞ BIÇAKLARINI ARAYINIZ 

inhisarlar lJ. Müdürlüğünden : 

İnce ve kalın çivili kay14 

'Miktarı Muhammen bedel yüzde 7 ,6 mu
.aetre vakkat te -

minatı 
Lira Lira 

2400 Sif 4320 324 

l - Şartname ve nümuneleri mucibince yukarıda yazılı kayış

lar açık eksiltmeye konmuş ve muhammen bedeliyle teminat 
akçesi hizalarında gosterilmiştir. 

Il - Eksiltme 27-2-939 tarihine raathyaıı pazartesi günü saat 
14 te Kabataşta levazım ve mubayaat şubesindeki alım ko 
misyonunda yıapılacaktır. 

lll - f$artnamcleri parasız olarak her gün sözü geçen şubeden a
lına.bileceği gibi nümuneler de gorulebilir. 

IY - isteklilerin eksiltme günü muayyen saatte teminat paralari 
le birlikte mczkOr komisyona gelmeleri llftn olunur. (852) 

lf 
Matın cinsi Mik. Takr. Vahidı Muhammen B. Satış Muv. Tem. 

Lira K. sureti. 

Eeki çuval 
parçalan 41000 kilo 2460 - açık arttırma 369 -
Muhtelif renkli 
yaldız 200 ., 200 - pazarlık 80 -

I - Yukarıda cins ve miktan yazılı iki kalem malzeme ayn ayh 
hizalannda gösterilen usullede satılacaktır. 

II - Muhammen bedellerfyl• muvakkat teminatları hizalarında 
gösterilmiştir. 

III - Arttırma 6--3-939 tarihine rastlıyan pazartesi rilnü yu
karıda )"6Zılı aaatler<le Kabataşta kain Levazım ve Milbaya.at şubesin
deki sa-tı.t lcoırıisyonunda yapılacaktır 

iV - Çuvıa.llar her gün P.aşabahçe İııpirto fabrikaaında ve yal<lız 
nümuneleri de &özü geçen şubede görülebilir. 

V - İsteklilerin arttırma için tayin edilen gün ve saatlerde % 
16 temina.tlariyle !birlikte mezkQr .komisyona ıelmeleri ilAn olunur. 

(941) 

iktisat V ekileti iç Ticaret Umum Müdürlü· 
fünden: 

Esas mukavel&namesi rnahıallf tkanunlaruıa göre tanzim edilerek 
U8ulen tescll &dilen ve 30 İkinciteş in 1330 tarihli ecnebi Anonim ve 1 
aermayeai eshama munkasim şirkeler kanununun hükümlerine göre 
tescili istenen ve merkelri Fransanh Paris şehrinde bulunan Fransız 
tabiiyetli l.000.000 Fransız Frangı sermayeli "Sondages • Etanche -
menb!ı • C<>nsolidatlon - (ProcedeB Radi<>) - " unvanlı 11irketin veka
lete vml&n evrakı tetkik edilerek muvafık görülmüştür. 

Bu evrak arasındaki VekAtetr,f meye göre Şirketin Türkiye umu
mt Veldllf~ne, Şirket namına yapa;ağı işlerden doğacak davalaııda 
bUttt.n mahkemelerde dava eden, edilen ve üçüncü şahıs sıfatlariyle 

TORK HAVA KURUMU 
Büyük Piyangosu 
Beşinci Keşide; 11-Mart-939dadır. 

Büyük İkramiye:S0.000 Liradır, 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 
10.000 liralık ikramiyelerle 
( 20.000 ve 10.000) liralık 
iki adet mükafat vardır. 

Bu tertipten bir bilet alarak ı,ıırak etmeyi 
ihmal etmeyiniz. Siz da piyangonun mes'ud 
ve bahtiyarları araeına glrmlf olursunuz ••• 

Nafıa Vekaletinden : 
Eksiltmeye konulan iş : 
1 - Çürük su üzerinde yapılacak regülatörle denizıt • Sarayk3Jl 

ovası sol sahil sulama kanalı hafriyat ve sınai imalatı keşif bed&11' 

"446 579" ltradır. 

2 - Eksiltme 27-3-939 tarihine rasthyan pazartesi, gCinü saat 

15 de Nafia Vekaleti Sular umum müdürlüğil su eksiltme komisyon11 

odasında kapalı zarf usuHyle yapılacaktır. 

8 - İstekliler eksiltme şartnameai, mukıa.vele projesi., bayındır

lık ~Ieri ırenel şartnamesi, fennt şartname ve projeleri 22 lira 33 ku

ru' mukabilinde sular umum müdliiı üğilnden ala.bilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek içJ ı isteklilerin (21 613) lira (16) ku

ruşluk rnuvakat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en 

az sekiz gün evvel etlerinde bulun,n vesikabarla !birlikte bir dilekçe 

ile Nafia VekAletine müracaat ede ·ek bu işe mahsus olmak üzere ve

sika almaları ve bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu· müddet içinde 

vesika talebinde bulunmıyanlıar ek iltrneye iştirak edemezler. 

G - İsteklilerin teklif mektublarmı ikinci maddede yazılı saat. 

ten bir saat evveline kadar sular umum müdürlUğün~ makbuz muka. 

·bilinde vermeleri ldzımdır. 

~z~ bulunmaia ~ınh~~ ~dk Uzereta~n olunan h~nbulda,ı-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Galata.da Nor4tem hanında (Mariıl.."tadio) dur. Keyfiyet tetkik cdi- Sah ·t Cemaleddin SARAÇ O~ L U 
lerek kanun hUkOmlerine uygun gö ·ülm~ glma.kla ilan olunur. Jt...-i.ral müdürü: i flN Bauldıiı ~- Matbaal ....._ 

Postadn olan v,edkmelcr loobul edilmez. (632) (1050) 


