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Roosevelt'in Yugoslav Kabinesi Limanda Mühim™ 

~~~: .. B:: ::.: . Dün istifa Ett_i Bir Kaçakçılık 
~ün c:::-y::.;:=:: ,:;; ::::: ~= istif ava Hırvat Meselesi Sebep Oldu d Ç k 
:::.!; .. ~;k·ç;..:!·~ub;r::::: v . ~ b · · ,.,.. k ·ı E k · R d ·k l mey ana ı -arıldı 
aiyuetind~ bir dönüm ~oktası lef- ı en ı na. a ı ne yı .l . eş ı e s ı a l a 
ki~~~i~';;upa müstemlekesi olarak l • R • • 1 tk • M Er J. •ı' J. • S k • 1 ' k ·~eut b~lan Amerika, istiklili_?i te- erın eısı sve ovıc emur at at o onı ya um Gaz Kampanya-
mın ettikten sonra, uzun muddet ' B Avrupnnın nüfuzu altında kal - sının ir Vapurunda Külliyetli 
mlJ, umu mı harp başlangıcına ge- M J k • D •• k •• K b• f t• d J""' M k • 
lmteyo k da1· dünya siyasetinde • svet O"nç; un u a ıne ç ımaın a evve a l tarda Kacak /ekiler Tutuldu 
mubim bir rol oynayıımnmL,tı. O Ed k 8 •• . K b D ' ' 
zamana kadar Amerikanın siya- istifa ere utlİn a İnenin Üşmesİne KAÇAKÇILAR GECE BASKININDA 
set saha md en büyük faaliyeti 10 DENK EŞ~ A f 
Amerika işlerinin Amemkaiııara Sebep Olan Beş Nazırdan birisidir! Y YI DEN ZE ATTILAR! 
ait olduğu kaidesini tutmaktan ve Muhafaza te kilatı memurlan bir kontrol altında bulundurmakta 
Avrupa devletlerini Amerikoaya bayramın ikinci günü Pireden liına- ıdı. 

KAJ<AflA \ J<J D}, iZDE 
'rl'RTIUAT AI~INllOR müdahaleden menetmekten ibaret Belgratta Nu·· mayı·şıer Yapılıdı nımtza gelen Sokoııi Vakum kum-kalmı~tı. panyasının E an-Hon-Konk i~imli 

Fakat Unıumı harb bu vazi- gaz naklıye gemısinde mühım bir Bayramın ıkınci gilnü Pıreden 
yette esaslı bir tebeddül '•ücude Belgrad: ( (A. A.) - Stoy.a<li. içki ka ·akçılıgı hadi(lc ıni meydana linrnnımı 1 ıı ' ı>uı 'rketin er 

getirdi. Anıerika harbi kazanan noviç hükftmeti bir buhı·an devresi M s t o ya d ·ı n ov ., ç Ye n ,. k a b ,. n e d e çıkarını ·Iardıı r:ıybumund kl i kel ine yanaşmııt 
bir kudrettir. Cihan harbini mU- g'eçirmektedlr. Çünkü nazırlar - ı , Geçen sene de aynı kump nya- tır. Gemıde k llıyetli mıktarda ka· 
teakip akdedilen sulh muahedele- dan dördü diln gece istif& etmiştir. nm dığer hır vapurunda 2000 Me- çak içki oldu nu haber alan mu-

rinin ruhunu da Birleşik l)eYletler Bu istif:& eden nazırlar müslüman- Harlcı'ye Veya Maıı·ye Nazırı Olacak.' sina ve daha bazı kaçak e y·ı bu- hafaza tc kılatı n emurl rı, fabnka 
Cumhurreisi, Wiıson'un meşhur ıann, Boan.dılaı'lll ve Slovenlerin lunduğu için muhafaza te 1.ilatı civarınd den d , e k rada t rti 
on dört prensibi teşkil edecekti. Ci- mümee&ll«i bulunuyorlardı. Mtı- kumpanyanın hariçten mütemadi bat alarak beklemer.e b laınış\ r-
h~ hub~~~ plili n~~Op- ndalM~ın~~~~~~nu~ı~-------------------------~ y~g~n~~~~l~~~~ drr 'Sonu3~cUuyhh) 
lar da dahil olmak üzere, bütan n Kuleno ve lnşaai nazın Krek ye net nazırı Zvek.o'riç'in 4• istifuq Belgrad: 4 (A. A.) - Stoyadi- .. wll!iilLW!'"""""'-~•-... ... ıt~_.,.........,...~ ........ ~~~·""·~~ ...... 5 ,............,~..._!""!!""!~_,.....,..;a """"._._ 
Avrupa zararlı çıktığı halde Ame· devlet nazın SnoJ, ~timaı muave· bekl.ııiyor. \ (Sonu 3 üncü aayfada) Tramvay ve Tünel Şirketinde 
rika borçlu bir devlet halinden'VV' ........ ,..,"'v....."""',...,..,,._ 
atacaktı 8ir devlet haline inkilap 
etti ve dünya siyasetinde bOyük bir 
kuvvet oldu. 

·oenizbank Umum Devir, Teslim işine 
Fakat Amerika bu 1cuvvetüıi 

kullanmafa Avrupa peUtt.Jca.sına 
karışmağa -pek hevesli girüm:nll -
yordu. O dünya dağtlağalarınaan 
uzak kalmak ve yalnız başına yaşa
mak politika mı takipte &ev.attı 
etmek i tiyor denilebilirdi. Şimdf 
gorUy.oruz 1ö AmerHca için beyle 
bir infirat ve inziva sl~asetiııe 
imkan o1mıyacağı anlaşılmıştır. 

Maarif Vekili latanbal ıazetecileri arasında 

Rooscvelt'in ağzından neşredilen 
"Amerika hududu" düsturu bu ba
kımdan kafü derecede sarih ve ibe
Jiğ tcliikki elunabilir. Cumhurreisi 
Roosevelt bir harp zuhurunda Ame
rikanın hududu Fransadan başlar 
demekle Amerika siyasetinde -

.ki değişikli~i hiç tereddüde imkan M .f Şu" rası Yakında 
kalrnıyacak surette ilan etmiş olu- aarı 
yor. 

Cihan harbinde Amerika uzun A k d T ı 
müddet bitaraf ve mütereddit kal- n ara a op anıyor 

Şurada En Mü~im Meseleler Ve 
Yabancı Dil işi Görüfülecek 

Maarif Vekili Dün Gazetecilerle GörUşdü - ... _ .. ,_ ...... 

Müdürünün Dün Başlandı 
Yeni beyanatı Ecnebi memurların işlerine nihayet 
lngiltereve ısmarlan a vapurlar verildi. tramvaylarda tek biletle 

me9clesi lkt.isad . yekiletince aktarmalı sevahat kah ·ı l k ' tedkık cdılıyor J ı o aca 
Denizb ı k W r fmdan İngilt r -

ııiıı Hunter firma ınn ihalesi ~ a
pıhm 11 vapurun şartnamelerlnde 
l.ıazı tndilüt icra olundugunu ve bu 
değışikliklerin digcr ., apur firma
larına bildirilmediğini dunkü nus
hamızda y.azmı.ş ve mezkur müna
ra a) a iştirak eden Knledon fir

ma ının Tılrkb e mume ili Faruğun 
bu hu u taki sozleriyle Denizban
km e ki mudurü Yusuf Zil a Onişin 
bu me-.: zu etrafındaki beyanatını 

ka) d tmieıtik. 

(Sonu 3 i\ncü aayf ada) 

lmpeks 
T h ikatı 

,,, 

Tramvay ve Tilrı~l şirketinin diln 
devir ve teslim muamcleıi 

başlıy D 

rnıştı. Amerika ticareti esaslı bir 
darbe yemediği müdde~e, Ameri
ka her iki rnuh:ırip taraf ile müna
sebette bulunmakta bir mahzur gor
:medi. Fakat Rihaye.t, yapılan 
pr6pagandaların tesiri, dcniuılb 
gemilerinin Amerika ticaretine 
verdiği zararlar Amerikada hak 
ve adalet prensiplerine derin itir 
hürmet ve ibadet hissi uyandırdı • 
lar. Wilson dünyadan harbi kaldır
mak, milletleri istiklal ve muhta
ıriyete kavuşturmak aŞ'kı ile bir 
haçlı !aferine girişti. ve ideal ba
lkımından tam bir iflAs ile işin için

öntlmUzdeki yaz ayları içinde 1 
Ankarada toplanacak olan Maarif 
Şfırasına hazırlık olmak maksadile 
Maarif Vekaleti, milli mücadeleden
beri maarif hayatımız ve sistemi· 
miz hakkında yazılan ~serleri, ve· 
rilen raporları ne§retmeğe hazırlan
maktadır. Bu arada AtatUrkUn \'e 

tsmet tnönUniln muhtelif vesilelerle 

Raporları neşredılecekler ara· Şehrimizdeki heyet, yarın 
aında ·mdiy kadar hükumetin da. mUesslslerl dlnliyecek 

Evvelki hafta Ankarada yapılan 1 
müzakereleri müteakip Nafıa Ve· 
k8.leti tarafından bir milyon yedi 
yUz em bin liraya satın alınan 

(Travınay) ve yUz yetmiş beş b'n 
liraya igtıra olunan (Tünel) şirket
lerinin devir ve teslim muamcleside 
dUn bir heyet marif etile başlanmış
tır. Şirketleri devr alacak olan bu 
heyet, Nafia "ırketlcr baı:1müfettişi 
SUnırinln başkanlığı altında şirket-

ler komi eri thsan GUndtizoglu ve 
Devlet demiryolJarı muha ebe mü
fettişi Kemal Andum'dan mUte k
kildir. Heyet diın yaptığı i l r ara
sında şirketin kasa ve bankalardaki 
para ve hesaplarını teslim almış a,r
riyeten defterlenni de ' ize etrnit
tir. Dünden itibaren bu şıı ketler 
mezkur heyetin vizesi olmadan hio 
bir masraf yapamıyacaklardır. 

<!en çekildi. 
Bu ideal ifliisına mukabil şim

di AmerJkada realist bir görüş vü-
. cut buluyor. Dünya o kadar kil
çUldU va milletler .arası ekonomik 
münasebetler o kadar girift bir 
şekil aldı, o kadar karşılıklı bir 
tabiiyet haMne airdi ki yeni dünya

ınaarifimize dair verdikleri beya· 
natlar, söyledikleri nutuklar bir ki
tap halinde neşrelunacaktır. 

veti uzerine maarifimizi tetkik ey
liyen beynelmilel şöhretli iki alimin 
eski Türkçe olarak ve kısmen neş-

rolunan raporlarının tamamlan ve 
yeni Türkçe olarak neşrolunacak

tır. 

Bu iki mütehassıs Jhon Döve ve 
Homer Boiz'dir Ayr.ıca 1ktisat Ve
kft.letinin daveti Uzerine, iktisadi iş

(Sonu '1 inci sayfada) 

1mpeks şirketi mUessislerlnden 
Bay Kemal ve Şakir Sedenle kar
deşleri Süleyman Scdenin geldikle· 
ıini ve İstanbul Müddeiumumiliğin-

( Sonu 3 üncü tayfada) 

çin Kıtaları 
Büyük Bir Zafer 

nın eski dünya iflerlne likayt kalma AAAA.""'"""vv~l./V"o/V',~~~..._'Y.W~l:CC 
sına imkin katmadı. Amerika gö
rüyor .ki dUnya siyasetinden ayn 
bir surette yaşıyabiJmesi mahzur -
suz olmıyacaktır. Çünkü kendi 
refah ve saadeti, hattA hayat ve ba-

Mebus Seçimi için Kazandılar! 
_.,._ 

kası tehlikeye düşebilecektir. Bi
naenaleyh, şimdiden dünya siya -
seti cereyanına katılarak Amerika 
mentutlerinI korumak lazımdır. 
İşte bu defa Amerika mUcerred 
:pr.ensipli baaHeııi altında değU, 
mUıJahha! ve maddt mülahazalar 
dolayıaiyle A wupa patudılarına 
fttirak eıt:nıefe kalklyor. 

Hibeyia Cahid yALÇIN 

(Soa• 3 UDcii sarfada) 

Hazırlıklar Başladı 
Yeni Mecliste Genç Elemanların 
İhtisaslarından istifade Edilecek 

---==-::. .ı:::..---
Ankara 4 (Hususi) - C. H. P. 

Genel sekreterliği yeni intihab için 
b:azırlıklıa.ra başla.mıştJr. 

Na.mzedlik talebinde bulunan-

ların rntiracaatları günden gilne te
vali etmektedir. 

Eski meclisin uç.te bir ni betin
(Sono '7 inci sayfada) 

Japonlar 7 mıntakada 
birden ric'at ediyorlar 

Hongkong- 4 (A. A.) - Çin 
AJ ansı bildiriyor: 

Şansi vllayeti içinde ve hupeh 
vilayetinin şimalinde ta-bi~n ~h
rinde şiddetli muharebeler cereyan 
etmektedir. 

Düşman kıtaatı Hot8in'de hü
cum etmişse de mağlOp edilerek 
pil kurttiJmüştür. Çin kıtaatı ta -

(Sonu 3 üncü aayfamızcla) 

(Sonu 3 üncü aayfada) 

HER SABAH 

Yeni Mebuslar Seci/irken • 

Y ENi mebua ffÇİmi için hazırlıklar aüratle ilerliyor. Bu 
itin en bUyük ağırlığını omuzlarma almıt olan Cumhu

riyet Halk Partui bUrolarında bilhaaaa hummalı bir faaliyet söze 
çarpıyor. Memleketin mukadderatını ~linde tutacak olan Türkiye 
Büyük Millet Mecliaine en kıymetli ve &'Üzide evlatların aeçilme 
ai için ne kadar titiz davranılaa, ne kadar 1'•1'ret .. rfedilııe ye
ridir. 

Bugün bizi bilhaua memnun eden noktalardan biri de yeni 
mecHae kıymetli l'enç elemanların- da alınmaaı temayülüdür. Bu 
hareket memleketin l'enç ve güzide elemanlar-ını yetqtirmek 
ve onları hükumet meka'n~aaına ahttırmak bakımından çok 
mühimdir, lamel lnönünün fazılet Ye lamet rejiminin senç eleman· 
lara verdiii bu yüksek değer ve kıymet her tUrlU takdirin fev• 
kindedir. A. Cemaleddin SARAÇOOLU 
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ENVER PAŞANIN 
Ö~ÜMÜNDEKIESRAR Şehir Meclisi 

Yarın Çalışmıya 
Başlıyor 

Şiledeki 
"' 

Yeni Sabahın TariJıt Tefrikuı: 62 
Okuyuculanmız 

Enver Paşa Cephesi 
Kısmen Bozulmuştu 

Garp Cephes,:ndeki Askerlerin 
Şarka Nakli Haftalarca Sürdü 

tstanbul eehir meclisi şubat dev· 
resi içtimalarına yarın saat 14 den 
itibaren başlıyacaktır. 

Meclis azalarına gönderilecek 
davetiyeler hazırlanmış ve azalara 
gönderilmiştir. 

Vali ve belediye reisi doktor 
Lutfi Kırdarın tstanbula tayini 
meclisin tatili zamanına tesadüf et
mesinden dolayı vali ve belediye re
isi bu devrede ilk defa meclisle te
mas etmi§ olacaktır. 

_filior ki ı 
Bir Ziraatçının derdi 

Ziraat mektebini bitirdikten 
ve senelerce va~if e alamadan si.i
ründükte.n son~ ücretli birer va
zifeye alındık. Arada birkaç ay 
muhakkak açıkta bırukıld1ktan 

sonra ve 933 yılından itibaren da
imi ücretliye alındık. Yekunen 5 
sene kadar çalıştıkban sonra teş
kilfıt .kanunu ~ıkarıldı. Bir mad
desindeki s:ırahata '.binae11, 8 sene 
iicı·etle ~alışmış olaı1lar, maaşa ge 
çirilirken, zaten yüksek olan tic• 
retlerinin çokları muadili ve !ba
zıları da 1 - 2 derece aşağı ma
aşa geçmek suretiyle ~evindirildi-

Sıhhat teşkilah 
Kafi Değil 

Şile belediyesine her yıl vila
yet bütçcsin1ie y.apıhm 1500 lira 
yardım ne mevcut ola.R Belediye 
dispanseri mahallin ihtiyacını te • 
min etmekte olup ilaveten bir dis
pa1ı~er daha açılma~ına 'bütçe dar
lığı dolayısiyle imkan bulunama.
mı~tır. 

Yine bühçe darlığı dolayısiyle 

ayı100 bir euahane açılmasına 

imkan olmamakla beraber. mahalli 
dispanser' de bu ihtiyacı mümknn 
mertebe karşılama.kta<lır. 

----c:~:::> ,. __ _ 

Buvuk b'r manavra ile düşman 
ları ihata edeceklerini söyliyerek 
onların manevi kuvvetlerini ytik
seltmeğe uğraşıyorlardı. 

Nitekim askerler artık neşelen
mişti. Hatta bir aralık şarkı da söy· 
lilyorlardı. Hele Yor('iye girerken 
Enver pasa.ya atfen söylenen şarkı 
pek heyecanlı olmuştu. 

Fakat hakikati bilen ve gören 
Enver paşa sinirlerine h8.kinı de
ğildi. Askerlerin söylemi§ olduğu 

bu flarkılardan hoşlanmıyordu. La· 
kin onlara müsamaha etmek te la
zımdı. 

••• 
Enveı paşanın askerleri ile ge

riye çekildiği haberi gelince Kızıl
ordu tabii paşayı takibe başlamıştı. 

lşte bu haber Enver pasadan 
evvel Hisara gelince işin şekli de
jişti. 

Çünkü ilk günlerde Enver pa
eaya büyük bir sadakatle bağlanan 
ve i<Jtikbalde emin olanlar artık bu 
işin bir çıkar yol olmadığına bir an 
içinde kanaat getirmi.5lerdi. 

Fakat paşa böyle şeylerden kork 
mazdı. O hayatının muhtelif safha
lannda böyle bir çok endişeli ve teh 
Ukeli dakikalara dil~ti.§ olduğu 1-
çjn ~ok tecrübeli idi. 

Lakin halk, Enver paşa asket'
lerinin çekilmesinden bUtün propa
gandalara rağmen müteessir olmuş 
tu. 

l3u fınıattan derhal istifade et
mek istiyen Ruslar ve Rwılara mü
zaheret edenler (Yarın) dan endi
'§eye ba~ladıklaıı için mukabil pro
ı>aganda yapıyorlar ve halkı heye

cana düşürüyorlardı. Nitekim yay. 
lakta bulunanlar ve hatti Hisar ci
varında oturanlar başka yerlerıe 
göç etmeğe bile bqlaımşlardı. 

Muhaceret .. Çığa benzer. Birden 
bire büyür ve geni§ler.. Nitekim 
lnsar ve civarında böyle oldu. Halk 
tabakası, k~dınJar, erkekler, ÇOcUk
lar büytık bir gürültü ve t.eı&şıa 
llaçmağa başladılar .. Bu vaziyet ta
blf askerler UzerJnde de tesir yap
maktan geri kalmadı. 

Enver paşa ve askerler Hisarda 
botalmı§ yerlere yerleştiler. 

Burada yeııi bir ce}lhe kurarak 
f§e b8§lamak, ve müdafaa tertibatı 
yapmak icap ediyordu. 

Fakat paşa gördUğU bu manza
radan müteessir de olmıyor değildi. 

Fakat ne de olsa bu i§lerle meş
gul iken biraz da kendi kendine te
aelli buluyor ve derdini unutuyordu. 

l&ıL"'Cla yerleşmjş gibiydi. Tam 
bu günlerde muhtelif taraflardan 
da birer birer havadisler gehneğe 
l>a§IWı. Bunların hepsi Enver paşa. 
nın düştüğü vaziyetin a)'nine dti§
müılerdi. 

· Kızılordu ilerliyor.. Basmacılar 
ve Enver papa taraftarlan dafıh· 
yorlar ve yavq yavq da.ita sanm. 
daha. emkı bir mıntakaya ~kiliyor
lal'.dı. 

Bu havasfis Enver paşayı çok 
sarstı. O yalnız kendi vaziyetinJn 
coğrafi §a'1:lar kaqısmda fena oı. 
auguna IUBmıederrren dllB ,..rıe
rm de ayni ohuıca aı11k ayJcusrı har 
ram olmuttu 

Geceı.t ~l'. OfhMlla. 
Jal .. twe1Jj wreoell lılr .. lluJamı. 
J.Oftla. 

ffmdi ne yapacaltı? 
Buhmdulu mevhl l8l'P ınınta

aı idi. Gelen haberlerde hep prp 
mrıta11umm faa elclufunu g&Jte. 
ılyunlu. 

Elwer Pf!I& \lr gün nlim bir lta-
•ra lle Jtadi ve ukerleıiıa vasiyetini 
\yJce ~ tloll":& ye1l1 bir 
181 kqfebniş ... MftldL ÇOalrU 
prk oephe&~ün &elelı ..-ıer 

çok fena değildi. Şu halde garptekl 
askerlerin hepsini birden şarka nak 
lederek Ruslara bir çevirme hare
keti yapmak imkanı da bulunabilir
di. 

Enver paşa bu yeni buluşwıdan 
çok memnundu. Yanındaki kuman
danlara da bu hususta emirler ver-
W. 

Garp mıntakasınclnki askerlere 
de haberler gitti. Artık paşa şark 
cephesine ehemmiyet verecek ve 
yeni plilna göre hareket edecekti. 
T~nver paı;;a bu iş ile u.Q'.ra<:mağa 

başladı. 

(Devam• var) 

RADYO 
PAZAR- 5/ 2/89 
' 
12.30 Program, 12.35 Müzık 

• küçUk orkestra- şef: Necip Aşkın. 
12.35 Varyete programı- Tangolar 
Valslar, Çıgan ve saire. 13. Memle
ket saat ayarı, ajans, meteoroloji 
haberleri 13.l O MUzik (Küçük or
kestra devamı) 13. 45 Türk müziği 

Çalanlar: Vecihe, Ruşen Kam 
Cevdet Kozan. 

Okuyan: Necmi Rıza. 
1 - ..... Nihavent pe§l'evi. 
2 - Nuri Halil- Nihavent şarkı 

Bir goncai terdir o. 

3 - Hacı Arif- Nihavent §arkı 
Ben buyi vefa bekler. 

4 - Hacı Arif -Nihavent şarkı 
Şarap iç gülfeminde. 

5 - Hacı Aıif -Nihavent şarkı 
Saçlanna bağlanah. 
14.15.14.30 Konuşma (Ev kadını 
saatı) 17.30 Program. 17.35 Müzik 
(pazar cayı-pl) 18.15 Konuşma(
Çocuk saatı) 18.45 Müzik {şen oda 
mUzigi) 

1brahim özgür ve Ateş bö
cekler (Fantezi). 
19.15 Türk müzigi- 1nce saz heyett 
(Ferhanak faslı) 

Bu münasebetle Lutfi Kırdarm 
biı· nutuk söyliyerek meclisi açaca· 
ğ1 tahmin olunmaktadır. 

Meclisin yarınki ruznamesi de 
hazırlanmıştu-. Meclis bu devrede 
yeni bütçe mli7.akeı1elerini yapmı

yacak ve bu işi nisan devresine ter
kedecektir. 

Meclis yarınki toplantısında in
tihabı mebusan i<;in teftiş heyeti a
zmıını seçecektir. 

Nümune Olacak 
Bir Yardım 
Sandığı 

Muhafaza ha.';! müdiirliiğüniin 

biriktirme ve :ıonradan te~is edi
len Karagün yardım sandıklal'l ida
re heyetleri bir toplnntı yapmışlar
dır. Ru toplantıcln. anclıklarm bir 

Aenelik hesabatı tetkik edilmiş ve 
bülün varidatın n bin lirayı bul
duğu görülmüştür. 

ler. Fakat biz zavallılar, vazife 
verilmediği halde, noksan hrzmet 
etmek ve 2 - 8 senelik bir müddet 
için, ilk defa memuriyete alman~ 
larla bir tutulmak suretilc, adam 
akıllı mafrdur olduk. Tıpkı, eski 
kanunla tekaüt edilenler gibi ol
duk. He11üz mektebi bitirip me
muriyet alanlar da bizim kadar 
maaş alıyor. Müddeti dolunca, :t>i
zimle beraber teıfi edeceklerdir. 
Hiç <0lma7_<;a bu 6 ı:;eneye yıakın bir 
zamana varan hizmetimiz için bir 
kıdem farkı veı-i!ın k suretile, -011-

hırdan tefrik cdilm'ş olsak. Eski 
senelerdeki yoruc:n \·c yıpratıcı 

hizmet .senelerimizin İnükafatı 
sayardık. Derdimize bir çare bu
lunarak, 8 renelik hb~metlerinden 
istifade ill!, yühek maa~lara .ıı:e

çirileıı arkaclnşlanınıza mukabil, 
5 _ 6 senelik hizmetlexirniz olduğu 

Bunlardan biriktinııe :;andığı için, zaten az olan halihazır ma
memurunu tasarrufa ve paoo bi ~ aşlarımıza 5 şer lira zammetmek 
riktirrneğe alıştırmak kendilerinin suretile sevindiril-.ek, yerinde bir 
toplu lıir parıal arı bulunmalarını iş olmaz mı?,, 
temiıı gayesiyle teşekkül etmiş ol- YENi SABAH - D;irt lwş se-
duğu için ikrdzatını a n c ıa k ne v.azife görmüı: bir memurla he-
taahhüdatmrn ilçte biri nis- nüz mektepten yeni çıkarak me-
betinde yapmaktadır. Bu sandık- muriyet hayatma atılmış yeni -Oir 

memurun ayni hak seviyesinde ta biriken paralar bankalara ya-
tıı-ılarak memurlar fa.izlerinden kalması mantıkrn pek de kabul e
i~tifade etmektedir. debileceği bir şey değildir. Hiç 

~iiphe yok ki Ziraat Vekaleti 'bu "Karagiin'' yardım sandığı ise 
iddiayı nazarı dikkate aılacak ve 

şimdiye kadar iilcn memurlarının bir kısım memurlarının mağdu 
aile \ e çocukların~ 500 liraya ka- olmalarına meydan ver:miyeccli
dar yardım etmekte idi. Son top-

tir. 
luntHla lıu miktarrn 1000 lirayn •-------------....ı:: 
çıkanlrmı.:;ı kar~r .ıltınn alınmı~ r 
tır. :Muhafaza· teşkilatının bu . an
dıkları nümune olacak uir mükem
meliyettedir. 

Sar' alı Çocuk 
-+-

Tramvay volunda ölüm
den zor kurtıLlldul 

1 

Agva dispanserine Neosalvar -
san, Biımojenol, Kinin ve..<ıair ilaç
l·ar kafi miktarda gönderilmekte -
dir. Vilayetin Anadolu yakası sey
yar ,;ıhhat memuru kazanın sıhhi 
\•aziyeti ile mesgul olmak üzere 
merkezi Şile <>larak te~bit etmiştir. 
Ve Beykoz kazası hudutları içeri
sinde ifayı vazife etmektedir. 

Otomobil ve otobüs 
çarpışması 

Şoför Mustafanın 2188 numara
lı otomobili ile şoför Muhsinin 3054 
numaralı otobüsü dUn Sirkeciden 
geçerken birbirlerile çarpışml§lar 

dır. 

Müsademede kimseye bir §eY ol· 
mamış, kaza hakkında tahkikata 
başlanmıştır. 

Otomobll çarptı 
Şoför Haydarın idaresindeki 

1662 numarah taksi diln Beyoğlun
dan geçerken Roma isminde bir .a
dama çarparak yaralamı§tır. 

Yaralı tedavi altına alınllll§, §<>~ 
för Haydar yakala.nınI§tır. 

Kendi elini kendi kesen 
adam 

Şişlide Hürriyeti Ebediye cad· 
desinde oturan Sino isminde bir a
dam dün evinde odun keserken elin 
deki keseri yanlıf;!lıkla ve büyük bir 
hızla sol eline indirmiştir. 

Simo bütün kuvvetile keseri 
kendi e1ine vurduğundan yaradan 
kanlar akma.ğa ba§lamı§, feryadına 
koşanlar kendi elini kendi kesen bu 
adamı tedavi altına almışlardır. 

Birdenbire fenal~~tı 
Galatada Medrese sokağında 12 

Çalaıllar: Hakkı Derman,~ 
ret Kadri, Hasan Gür, Hamdi To
kay, Basri Ofler. :i:, GOMR()f(LERDE1::ı: 

. . 

numar:ıcla oturan Yorgi dün elinde 
su §i§eSile caddeden geçerken Uze· 
rine birdenbire fenalık gelerek yere 
düşmüş ve yaralanmıı;ıtır. 

Kumkapı<la Kulluk sokağında Yorgi tedavi altına alınrn.ıetır. 
oturan ı.'ilip oğlu Toros diin sabah Mangala dUfen yavr.ıcuk 
Ça.rşıkapıdan geterken birdenbire Şehremininde Uzun Yusf ma
sar'ası tutmuş ve tramvay yolunun halksinde oturan bahçıvan Kenanm 
üzerine düşmüştür. karısı Şadiye dün komşularına git-

Okuyan: Tahsin Karakuş. 
Okuyanlar: 
Mahmut Knrında.ş, Semahat 
Özdenses .. 

Gümrükler başmüdür
lüğünde 

20.- Ajans, Meteoroloji haber
leri. 20.15 Türk müziği. 

Gümrükler başmüdürü Methi 
dl\n yolcu salonu?rn ve giimrükleri 
tefti~ E!tmistir. İstanbul gi.irnrük -. . 

Çalanlar: Refik Fersan, Fu- !erinin varidatı son aylarda fazla-

Bu sıralarda aşağıdan gelen 219 tiği bir su-ada evde yalnız ka.lan 5 
numaralı Ortaköy • Aksaray tram- yaşındaki oğlu Hüseyin mangalıa 

vayı sar'alı çocuğu çiğnemek üz.ere üzerine düşmüş ve muhtelif yerle
rinden yaralanmıştır. eşn Kam, Cevdet Kozan. }aşmıştır. Kanunusfınide varidat 

1 - .... Peşrev. 3 milvcn 700 bin küsur lfraclır. 
2 - Bimen- §arkı (Yüzüm şen ~~ ... ~ 

hatırım şen) 

3 - Sala.bettin Pınar- Erisem. 
4 - Ruşen Kam- Kemençe tak-

simi. Bir hırsız mahkum oldu 
5 - İbrahim efendi- Yanar der- Diin, Cürmüme.~hut işlerine ba-

di fırakınca. kan Sultanahmet 2 inci sulh ceza 

iken vatmanın büyük mehareti sa
yesinde hakiki bir facia önlenmiş
tir!.. 

Tütüncü Dükkanına 
Giren Otomobil 

6 - Sal4hettin Pınar- Şarkı: mahkeme!'li "Kemal" isminde bir OUkkinın camları par ç a 
&rmadın halimi. hıraızı muhakeme etmiı;ıtir: parça oldu 

7 - Faiz Kapancı- Şarkı- BUk- Kemal; "Antalya Nakliyat an- 1735 numaralı otomobil şoförü 
lüm. büklüm sırma saçın. barı" tarafından Anadoluya gön- German otomobili ile Ağahamamın-

8 - Arif bey- Şarkı- Dü§enni derilmek için Haydarpaşaya geçi- dan geçerken birdenbire karşısına 
'8mna. rilmek üpcre arabalara konan eş- çıkan bir adama çarpmamak için 

9-Civan usta- Şarkı :-Her kim- yalar .arasından bir kaç parça de- direksiyonu kırmak icap etmiş, fa-
de vardır aşk iptilası. mir çalıp kaçmak istemiştir. kat bu manevrayı fazla sUratle yap· 

Elini makrneye kaptırdı 
Vefada Kara Mi.irse] Mensuçat 

fa.brika..,ında çalışı.n ameleden Mus· 
taf a dün iş esnasında sağ elini ına
kineye kaptırmıştır. Yaralı amele 
hastahaneye kaldınlmıJtır. 

flskııdar yangını tahkikatı 
Evvelki akşam OskUdar çarşı

sında vukua gelen ve bütün çaI'fıyı 
tehdit ederek 8 dükkfının yanma
sile biten yanğın hakkındaki tahkt-
kata diin de devam olunmu:;;tur. 

Yangının sebebi hakkında polis 
memurlan ile OskUdar itfai)'MI ve 
oııa yardıma gelen Kadıköy itfaiye
si de tahkikata ~. 

Ateşin bir elektrik kontafıMan 
çıktığı tahmin elunmaktadır. 10 - Etem efendi- Saıı semaisi. Fakat etraftan gören ahali ken- tığından otomobil kaldınma ~ıka-

21.IO Memleket saat ayarı, disini yakalıyarak polise teslim et. rak 2 numarah tlltüncU dtikkinı, ~~iiiliılliıiİllİiiliiiıiilİİııimiiiiıiiiiii. 
il.Ol Neşeli p1Aldar R. Jni~lerdir. mn eamlarmı kırmıştır. TAK V f M 
21.10 Mllstk (Riyaseti ctimhur Polis de kendisini Soltanahmet Bu esnada dükkAnda bulunan· 

ian4oau • Şef: lb8an Kthıçer) 2 inci sulh ~za mahkemesine sev- lar fazla bir heyecan ıeçb;ıııi§lerso 
1 - Selleniek .. Jfiııt m&l'IL lreylemiştfr. Kemal; muhakeme de kendlleriDe bir eey olmaml§Qr. 
2 - IUcharcly • lapanyel rap. netfoesinde 10 gUn hapse mahk8m • 

1 
_ 

....._ •lenmuftur. lktıut Veklllnln letldldarl 
3 - i'Uaebet. Senfoni 8arho9 kadtnın marffetll Dtin ·bir aabab l'a&etesi; İktisat 
4 - Gluck ~ Od'eo operaam.ıa Rana lmıJııde ·bir kadm evvelki Vekili HÖSBö Çakırın Ankaraya 

liılleld. gece 16irkeei civarında bağırarak gittiğini yaemışu 4ia bu haber doi-
G - Gluonuow • St.enka razi· i,J&rkı söylerken yak.alanını, ve ra- ru değildir. Vekil İstanbuldaki 

ne CSeatomk '811&) kı içtiği anlaşılarak mahkemeye tetkilderi.ne devam etmektedir. 
ti.00 Anadelu ajana (Spor ser- Terilmfftir. 11fisnf1 Çakır litirkaç gün d.aha te:h-

9111) Sultanahmet 2 inci sulh ceza rimizde kalacak ve bu middet i-
SIUO llbtk CNeteli plAW&r) mahkemesi -O.ün Ranayı muhakeme çinde İktisadı dairele:de tetkikler 
22.46.23 Sc>n ajaaa Jlabederi ft eknif ve eeraatlna karar vermiş - yapa:raJ( memurlarla tanış.aca.k. -

larıaJri Pl"Gfl'&m. ~ ar. 

.. ' ....... 9'VVY• •• ,, •••••• ..vı.AN 

5 Ş.bat 1939 PAZAR 

Hled : ıs Z il h ie e • 1351 
a .. ı : 23 ••• Klaaa US. 

Kalllll : 98 

Dotu aaati: 7,08 

Ôtle ı 12,28 - lkiadi : 15,12 
Alqam: 17,38 - Yaba ı 19,03 

lauik : S,21 

J ŞUBAT 1939 

il·l!lllWJ 
M. Hjtlerin nutku 
M. Bitlerin Ray~tag huzurunda 

irad ettiği ve sabırsızlıkla beltlenen 
nutku umumi mahiyette olarak, Al· 
man devlet reistnln bundan evvelki 
nutuklarındaki şiddeti ve ka.ti söz
leri göstermemekte olması itibarile 
şayam dikkattır. Beynelmilel siya
setin almış olduğu son karı§lk vazi
yetlerde, Roma- Berlinnuhveri dev
letlerinden ltalyanın Fransa ile hali 
ihtilafta bulunduğu, Merkezi Avru
pada. faal bir diplom-ıc;i hareketlerin 
husule gelediği sırada M. Hitlerin 
nutkunda da.ha ziyade bir §iddet goo 
termemesi beklenirken makul bir 
lic;anın kullanılması Roma- Berlin 
siyasetinin alakadar ettiği garb 
devletlerinde iyi akisler uyanclırnıa
mış değildir. Ezcümle demokratik 
devletlerle olan mlinasebetlerin iza
hı sırasında Alma.n §ansölyesi mut~ 
dile bir lisan kullanmıştır. Şüphe
siz ki M. Bitler, memleketin dahill 
rejimine karşı yapılacak her hangi 
bir müdaheleye şiddetle mukabele 
edeceğiz, komünizme, Yahudilerin 
nüfuz ve tesirine ve Alma.oyanın 
hasımlarına karşı durmadan hareke. 
tine devam edeceğini kati bir lisan
la bildirmesi beklenmiyor değildi. 
F:ıknt Alman dahili siyasetine mlite
allik kısımlaı·, nasyonal sosyalist re
jjmin in doktrin snhasındaki tenkki 
ve inkişaf hakkındaki sözler tabia· 
tiyle beynelmilel siyaset sahasında 
fazla bir ehemmiyet verdirecek bir 
mana ifade etmez. 

Burada dikkat edilecek mUhim 
noktalar, Münih anlaşmasının açh· 
ğı hareket ba.şlanğıcı, Alman-1tal 
yan tesanüdü ve mUstemleke hak· 
kındaki talebleridir. Bunlar, beynel· 
milel sulh ve harlt ihtimalleri ,.e 
imkii.nlan bakımındaJl ihmal edilc
mb ecek kısımlardır.. 

M. Hitler nutkunda, geçen eylül 
ayında harbın önü alınarak bir an
laşmaya varılmasından dola~ mcm. 
ııuniyetini izhar ve bası siyasi me
selelerin makul bir tarı.da ve unmıni 

noktasının imkan tahtına girmemne 
ya.rıyacak bir hal sureti bulunmuş 
olduğunu ilave ederken M. Bitlerin 
ve bilhassa M. Daladier, M. Çamber 
lain m müabet hizmetlerindeB şük
ra~ıla bahsetmiştir. Yalnız M. Hit
lerin, umumi .sulh yolunda yürünme
sini istiyen sözlerinden merkezt Av
rupa işlerine garbteki devletlerin 
müdalıale etmelerine pek müsaade
kar bir tavır takınmadığını da istim 
zaç mümkündür. 

Alman- ttaJyan tesanüdü mese· 
lesi de nutkun esaslı kısunıarından 
biridir. Sulhde olduğu gibi barbde 
de bu nişan ve görüş birliği devam 
edecek midir? :Burada M. mtıer 
her iki devletin pyet mk:ı bir tesa· 
nütle hareket ettiklerini, faşist ltal· 
yanın her ba.ngl bir devlet t:arafııı. 
dan ortadan kaldırılmasınm ayni 
akibetl kendisi hakkında vuku& ge
leceğini ima ettiği gibi ttalyanm 
harici bir taamıaa hedef olması ha· 
Iinde bütün kuvvetiyle kendisini hı
tamıyacağmı beyan etmi§tir, Fakat 
İtalyanın bir devlete t.aarruz ih1 i
mali halinde Almanyamn ayni şekil· 
de hareket edeceğini de ortaya koy· 
mamıştır. 

Araziye mUteallik taleblerde, 
Alman devlet reisi, l4'Tansa il6:! tngu .. 
tereden hiçbir alacağı olmadığını 

ve ancak mUstemlck~erini istediği· 
ni ve bunun da bir harbi intac ede· 
cek vaziyette bulunmadığını llAw 
etmiştir. Bu istekl~ri M. mtıer ka• 
tt ve :srarh bir tavırla söylemfl oı .. 
masma rağmen bunun slliha mtıra· 
oaatl& 1'11.lledtlecek bir mesele mahi
yetinde bulunmadığım da etmi§tlr. 
Ve billkis Alman mflletlııtn Fransa 
lngiltere ve Blrleeik Amerihya kar 
f1)ık bir kin ve &allvet ı.eeJeıneilfi· 
ai, diğer devletlerle de dostane mU· 
nuebetlerl ~ merbzf Av· 
rupa, Balkan clcmetlerl ve Tlrkiy" 
fle iyi mGrıaıwbetleri ltulunduğanu 
Uive etmlfth'. 

Netice olarak lır. Bltleıtn Jrati 
81db ynM.c1a ma.a.t Wr netSoe elde 
.. te varacak yolu dmW tayin 
elea lııir vamta •lmaktaa aak bu
hnımaaına rağmeıa. bil kant.ık mir
le de, K. Çemborlaine, Alnumyaııın 
bu sesi, lıarb Jati,yen bir adamın se· 
81 delildir decttrtecek dereoede sul
ha vardıracak ltir tqrfld nuııea.f ye
hmn Mıldurtacak Ye bu Jıususta 
..,.ı bymyaaeü bir aü.iyet irae 
etmektedir. 

Dr. Reşad Sagq 
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Roosevelt' in 
Sözleri 

Limanda Mühim Trnm ay. Tü 
Amerika Cumhurreisinin yeni bir nutku Bir Kaçakçıhk Şirke·' r" i u 

l.J. J. (Baıt&A"afı 1 inci sayfada) 

Roosevelt' rıUaUf Amerika hududlanmn Fransa-
.dan ba;;ladığı özlerinden çıkan 

S l • • mana nedir? Bunu uzun uzun tef-

,ZJakkı n -'akı• öz erını sire muhtaç bir iddia telakki etmL 
.-:1~ a~ yoruz. Avrupada Fran.sanın ezil-

d 
• • ? mesi ve Avrupalı büyük bir devle-s H l e l mı tin btituıı Avrupara hfıkirn bir va-O" em ' . ziycte gelmesi Ameriknmn mi.ttte-

J fikrini ihlal edeeeği, Amerika~ ı 
a•uma·ıleyh, Eskı· Beyanatını.o Kaste. n l mu.~tnkil bir devlet ıfati) ıe tehli-
wı b ke) c diJ,.ur~cegi için boy le bir ,.a 

Uydu~-uldug"' unu beyan Edıyor. ır ziyctin tahaddlbUne Amerika mey-
' dan \:erm •mefre çnlı ,ııcak d mektir. 

A A" d Ak • iddiada f Bu ~,llı:;;maııııı acl ce bir dip-Ayan zası a Si • lomıtgi tcwhürnttaıı ibaret knlmı-
- ·..OUG dığını tasrih etmesi kendisinden vacağı da anla~uhyor Çünkü, 

Vasiııgton, 4 (A.A.) - B. Roo- ~a ed'l B Roosevelt, bunun kas· hududun muhafnza ı ) nlnız Jiıf ile 
sevelt, matbuat mümessillerine 00. rıca ı ~n ru.İmuş bir yalan olduğu· olmaz. lcahıııda bu hududu ordu-
yanatta bulunarak bir çok kimsele· den ~Y.~ u iştir leriyle müdafaa etmek \'azife<ıini de 
rin hadiseler hakkında kasden gay- nu 80i;11AN AZASlflj~ ŞAYANI göze almalıdır. Amerikanın böy-
ri sahih haberler vermi§ olduklarını UO DiKKAT SöZl..ERI le l>ir yardımı kendi i için bir za-
söylcmiştir. k 4 (A A) _ Herald rurct telfıkki ettiği görülüyor. 

Mi;cıartinileyh ıiinn ınUdafaa Ne\'yor ' . • e. an Amerikanın şu sarih ve .açLk 
~ ' . Trib e gazetesine nazaran n.Y 

meselesi ile h~cl siyaset mese~es~: azas:1dan iki zat B. Rooseveltin 8.- vazi~ ctı duuyadaki ulh t raftar-
nln 1940 senesınde yapılacak ınti Us' ordu encümeninde A- ıarmm Jıcpsini büyilk bir mcmnu-
h b Ücad l · d h ba katil· yan ınec ı b 1- kt .,.~ b · a at m c esın e ~ . (hududu) nun vevahut niyet içinde ıra .... aca ır. uç u-
n:aması ıazım olduğunu ilave etmiş ~e;:faa hattı) run" Fra~sa ve vük gaı'b clemokra isinin her han-
tir. . . tngilterede olduğunu soylemış bu- ~i uir tecavuze karşı her şeı i go-

B. Roosevelt, Anıerik~n ~ncl _ nu iddia etmektedirler. ze alarak rni.ıttehid bir cephe ile 
siyaseti hakkında yan~ş bır ıntiba lWld~ BERLlN GAZE'.1'1'~6'1 mücadele} e hazır olduklnrmııı bi-
tevlit etmiş olan Amenkan gazete· NE DiYOR 't linme:ii muhtemel bir harbin dnü-

- ..-..ıs--.-

~ (Baıtarafı 1 inci sayfamızda) 
Gündüz gaz ha.mulesi boşaltılan 

vapurda saat beşte faaliyet: tatil e
dilmiştir. 

Gl~CE l' ARISINDAN SONRA 
Gece ynrLc;ından sonra saat bire 

doğru gemiden amelelerin taşıdığı 
icki sandıklan çıkanlmağa başlan
mıstır. Birinci partiyi müteakip l· 
kinci pnrti de çıkarılmış ve amele
ler üçüncü partiyi nnklcdcrlerken 
deniz taı afında tertibn t alan mu
hafaza memurlnn sahile çıkarak kıı 
çakçıları cUrmü meşhut halinde ya
kalamışlardır. Vak'a mahalline, he
men. harekete milheyya bir halde 
bulunan teşkilatın sUr'atli motör
leri gelerek diğer memurlan da ka
·aya çıkarmıştır. Fakat vapurda 
bulunan kaçakçılardan bazıları ka· 
raya. çıkan içki partilerinin muha· 
faza memurları tarafmdan yaka
landığını görünce vapura çıkmalan
na meydan vermeden geminin için
de bulunan içldden başka sekiz on 
denk kaçak eşyayı denize atml§lar-

1r. Bunun üzerine memurlar ge
miye çıkarak her tarafı kontrol al
mışlardır. 

ltlDURCN MtJDAllAIJJ<'"'t 
Tnm bu sırada fabrikanın depo· 

ları tarafından müdür Marklamann 

muharririmizin öğrendigine göre 
gemide içkiden başka mühim ve e
hemmiyetli miktarda diğer bazı ka· 
çak eşya da bulunmuştur. 

TAHKtKAT DERiNLJ.;şTlRILtYOR 
Geminm, kısım kısım diğer ta· 

rafları da araştıntmaktadır. Bu 
meyanda tahkikata da devam olun· 
maktadır. tki gUndenberl devam ~ 
dilmektc olan tahkikat neticelenme
miş dün de gece yansına kadar de
vam etmiştir. Teşkilat yakalanan 
kaçak içki ve diğer maddelerden 
başka denize atılan sandıklan da 
çıkartacak ve tahkikab derinleşti
recektir. Dün kumpanya bazı er
kanı arasında yaptığımız tahkikat
ta ademi malfımat beyan edilmiş 
ve hadise mahalline giden gazeteci 
arkadaşımızı .da vapura almak is· 
tememişlcrdir. Muhafaza teşJdlitı 

şirketin Türkiye mümessili Safanm 
bulunduğu gemide tahkikabna de
vam etmekte olup kaçakçılık hft.· 
discsinin raporlarını bugUn bUtün 
detaylan ile birlikte merkeze bildi
receklerdir. 

Kl IPANl'A MUMESSiı..t 
1"E DtYOR f 

Dün şirketin Türkiye mümessili 
bir arkadaşımıza şunlan söylemiş
tir: 

lerini şiddetle tenkit etmiş ve bu B 1. 4 (A.A.) _ Resmi ınah- ne gc-çebilecel en müe ir tedbir - gelerek vazivcti idare etmek iste-
. · hi b" 'nin va er ın, İ ·ı J 

gazete makalclerını ç ın - fillerin naşiri olan lnformation dip· dir. Muttehid Ft an n. ııgı tere mi tir. Memurların bu içkilcıin ne oldugu için bir~cy ooylcmeğe sa 1a-
~~yete hakikaten. t~man olmadı- l~matique et Politique gazet~i B ve Amcrıkaya hucum etme) i gozc olduğunu ve kime ait olduğu hnk· hiyeitar değilim. Vaziyet yarın 

t>dilmekte "Tahkik.ata devam 

gını beyan eylemıştir. , ltin senato ordu komısyo- ııl.ıca k bir kt1\\ et S oktur. kmdaki suallerh1e karşı meselenin tamamen 'lHlınlaıımıs olacaktır." 
B R l k d. . . kongre Roose\ e 

· oosevo t, en ısının . d k" be natma. bir makale tah- An"ak kuvvetin. cebir ve UIZ) ikin ehemmiyetli bir mahiyeti olmndığı- Dig-cr taraftan haber aldıgı-mı-
.A- il . .. .. elerın nun a ı ya ~ 
~aıarı e yaptıgı goruşm · t' sulll ı'çı"rı ag· lam bir temel tcş- nı ve bunların kendisi için hususi za göre hadise kumpan\.·a nezdinde 'd . . Ud sis etmış ır. 
melıtuın tutulması kaı esını m a· Gazete, (Monroe prensibi Ame· kil edeını~ ecegi de unutulmamak surette getirilen içkiler olduğunu derin bir tesir husule getirmiştir. 
fo.a etmiştir. ri.ka politikasının temel taşı idi) ie:abcdcr. Dünrnda kendisıııı lıed- söylemiştir. Bu yüzden alalradar mhdür ve mes-

Rcisiciımhur, kongreye gönde- dedikten sonra Amerikanın umu~ baht hi~ eden. bir hak ızlıgn k ırbun Duu Scrvibumuna gönden•<:ek ullerin derhal vazifelerinden çıkan-
rilmiş olan mesajların Amerikanııı harbe müdahalesinin (bu ananenın gören, \·e bugun cihnn~timul ~ur t- tahkıkat yaptn mış olduğumuz bir lacakları anlaş lmakt:ı.ciır. 
bru~ın~~~~~wtam~ ~~lirmı)-~l~~Wb~e- teh~nıuMb~~~ilmi~>uh~ -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~ 
surette irae etmiş olduğunu ve bun diyor ve diyor ki: prensiplet•in kendi i hnklmıda y ı K b • • 
laru h.ç bir sey ilave edilmesi mu- Fakat bu harici siyaset millet da musa\İ urettt• tatbik ·dılnıedı ugos a vya a ınesı 
vafık olmıyacağını söylemiştir. tarafından tas,•ip edilınemistir. danı ı pe ınde ko-;an nııll tlcı mev 

B. Roosevelt, Amerikanın harici Mı'llet Versay muahedesini tasdik .. 1 D - f E cut oldukça bunların onuıu• '3 ıı~z\ •• t • • 
siyasetini yeniden bir kere daha ta- etmemiş ve Amerika milletler cemi- kuwetli ordulardan mur kkt.>p bır un Is 1 a ttı 
rif etm k için aşağıdaki metnin neş- yetine girmemiştir. seci çekm •k kafi gelmez. lhtılnf • 
rine ruhsat vermiştir: 1 1NG1LTERE AMERtKADAN 650 ları kokuPden hallclmcğe bakımı- ------o! ;oııı...-

Harici siyaset değişmemiştir veı TAYYARE ALIYOR lıdır, valnız kar~ınuzdakil •ri ra- (Bat tarafı 1 inci aayfada) puııuu rei i irli Ye son intihabda {la 
değişnıiyecektir. Eğer bu siyaset Londra1 4 (A.A.J - Los Angc- hat durm:ıga mecbur edecek ter- no\<Ç kabineRi i-stifa etmiştiı-. Siya- parti mucadele ini o idare eylemi -
hakkında sade bir tarif istef"lieniz ıostan buraya gelen haberlere göre tiblert ittifaklar düşünür d onları ~i malıafildc zannedildiğine göre ti. 
onu size vereyim: tngiliz Hava Nezareti en son tip bedbaht ,.e muz.tarih ) a • mağn nafü Pre1111 Pol derhal koroşctz ile 

1 - Her türlü ittifakın aley- harp tayyarelerinden iki yüz tane mahkfinı etmek i~tersek niha~et temasa gcleı·ek yeni kaoinenin ııa-
hındeyiz, Nord Amerikan kumpanyasına si- ne\ midane bir lrnmle ile dünyayı sıl te;:kil cdilmP.sİ lazım geleceğin<' 

2 - Dünya ticaretW, bütU11 pariş etmiştir. 1ngiliz Hava NeZ&.ı-C· ates içind, bırakabilmeleri tehli - dair ahsi mülttlea ·ıııı alacaktır. 
t'Jiinya için, kendimiz de dahil oldu- tinin bir memuru simdi Los Ange- keglni idame etm·~ oluruz. Ke1ıdi- ISTIFANIN SEBEBi 
tumuz halde bütün milletler için losta bulunmaktadır. Kumpanya lerini kuv\•ctli hb,,cclenlcr hakkın Bclgrad: 4 (A. A.) - İ!=ıtif.a 
muhafaza etmek taraftarıyız, mlizakcreler hakkında bütün tebli- ve adaletin :sö.derinc 'kulak \'erme- cıll!ıı nazırlar biı· he~ an name ne,-

3 - Her ne olursa olsun, silah- gatın Londradan vcrılmesi lazım yi bir şPrcf borcu bilm lidirl r. redcrek, i tffalarına selıep olarak 
tarın tenkisi ve tahdidini istihdaf geldiğini beyan ederek bu bapta Garb demokrasileri esa. lı suret- Hırvat m cle!H hakkıııda kalııne 
eden her gayreti tam bir sempati malümat vermemektedir. te anlasmalarını boy le bir ~iya . t de çıkan ihtıl ıfı zıkrcdi~ orlar. 
tıe karşılarız, 1ngiltere Hava Nezetretinden ile birle: lirdikleri gün dün) a ıçın ...,toyadino\•iç nuib Pren Pauhı 

4 _ Millet olmak, Amerikan resmen bildirildiğine göre, sipariş· rnhat bi; ncfe almak imkan dair _ zi:; aret etmiştir. 
milleti olmak itibarile dUnyadaki lerin teslimi şartları iyileşmiş oldu· sine girecektir. TAHMiNLER 
bütün milletlerin siyasi ve iktisadi ğundan Arnerikaya yapılan sipariı;- Hüşeyin Cahid YALÇIN Belgrad: 4 (A. A.) - Ua\•as: 
istiklallerinin muhafazasını sempati lerin arttırmak imkanı hasıl olmuş ===-====-==.:::--..- K.abine buhranı son haftalar 

~to) adiııo\'İ~ kalıine inde iç.ti
maı mun\•enet nazırı bulunan Js 
vetkoviç Hırvat me ele~i h .klon
da kabiıwdc çılrnn ihtilaf üzerine 
i tifa eden ve bu uretle butUn kn-
binenin du;;;mC"~ine Rebep olan be, 
nazırdan biri~idir. 

ls\ etkoviç, Peskapog Koro e
zin ndamı olarak tnmnmukt.ıdır. 
TALEBELERİN N0MAYIŞLER1 

Belgrııd: 4 (A. A.) - Bu ak-
~m ek eri i unıvcr ite talebesi ol
nnk üzere mutendclıt numayışçı 

knfileler ,.ehı ·ıı muhtelif yerlerin
de t-eznh ırnttu bulunarak Hırv t 
lideri M nçeki -ve Sırp mnhalC:'fl't 

Devir ve i e ı· 
(Ba,tu-afı 1 inci savf de} 
ECNJ~Bt IEl\IURLAC 

ÇıKARlLDI 
Bu §irkctlcı in Nafıa Vckaktı 

tarafından satın alınmasını mUtc -
kip büro ve sair kısunlarda vazifo 
gören ecnebi memur 'e ınUstarı
demlerin de §irketlerle olan alak -
lan kesilıneğe başlanmıştır. Şim -
ye kadar çıkarılan memurlardan 
sonra trnm\•ay şirketinde yalnız ü~ 
ecnebi memur kalmışbı. Bunlar d 
direktör Gindorf, muavini ve ba 
mühendis Blanzar, ba miı.fetti 

l<"erry'dir. 
Tünel şirketinde de ecnebi ola· 

rak yalnız bir usta başı kalmıştır. 
Bunlar devri teslim muamelcsinm 
sonuna kadar muvakkaten vazifelc· 
rinde kalacaklaı'dır. 

Hazırlanan satış mukavelesine 
göre iki şirketin satış bedelleri her 
sene mUsavi taksitlerle ödenecek· 
tir. 

HALKA KOIAl'IAIKLAR 
Gö Tl<::IUI .. 'ECEK 

Diğer taraftan bir heyette, her 
iki şirketin tesısat ve ve aitlcn il· 
zerinde yapılacak ıslahat ve tadilat\ 
kararlaştırmak ı ın ~akında çalı -
malara ba~'1ıya ktır 

Bu heyet bilha c;a h mvay ara
balarının tamtre muht ç olanlarını 
derhal tamir re ek "l:e kı bır 
?.amanda hıc bır bozuk &rabamn 
kalmamasına. dikk t edıl"cektır. Bu 
cUmleden olmak uzere tünel araba
larmm da tnmır ve~ yenllenrn 
<le muhtemeldir. Bundan başka Na
fıa Vek~Ueti halka bır ok kolaylık
lar da ihdas edecekbr. 

Mesela A' rupııda oldut">u gıbi 
son istasyona kadar bılet alan her 
hangi bir kim c ynn yolda iudikteu 
sonra başka bıı tramvnvla ve aym 
biletl1..· seyahatim tanıamlıyabilecek· 
tir. Ayri~ ten tı amvay ve tünel se· 
yaluttleri ıçin komple bıletler ıhdıun 
da diışünülmektcdır. 

Bu günden ıtıbarcn heyet her 
iJd !-Iİrketin eşya, emval ve tesisatı
nı da devn te lım almağa başlıya
ca ktır. Blıtün devri tesUm muame· 
litJ 28 15ubatta tamamlanmış ola· 
caktır. Ankarada tarafeyn arasın
da hnz.trlanan sa~ mukavelesine 
göre iki ~drket 919 ne i bıdayetin
<len ıtib ıren Nnfw Vekiiletine geç
mis fnı·zedılmektcdır. 

Satın alınan tııı.ınrn;} \C tUnc-1 
şirketleri imdilik Nafı Vekaleti 
tarafından kurulacak muvakkat bir 
idare tarafınd n ı lctılccek ve lil· 
zum görül n t lah t yupıldı-:rt.ı.n 

sonra beleuıyc~e de .. ,-edilıp c<li'6· 
miyeceklcri h 1 kınd bır kaı e ~ ve
ril('('ektir. -----ile karşılarız. ve J.,octted keşif tayyarelerinin mik k zarfında,~ bilhas.<.;a .Mnçek'in Hır. 

Amerika hududunun Rhin üze- tarı 250 ye ve Harvard mektep tav· Deniz ban 'at parlisiJ le biri şen Sırp muhnle-

rinde veyahut Frarısada olduğu SU· yarelerinin adedi 200 den 400 e Çl· u. Mu·· du·· ru·· nu·· n fet pal"ti inin kuvvetini açıkça go . 
retinde beyanatta bulunup bulun· karılmıştır. t ren l 1 kanuııev\ el 1938 intiha-
l batındanberi ıçin içın kaynıyordu. 

~~~1 ~11!~~1 ~:ı:uı~u~e~~~ a~~,~d._ ı· mpeks Tahkı'katı 
sını sicldetlc alkı lamu !ardır. 

Stoyadlnovlç Hariciye 
veya Maliye Nezaretini 

deruhte edecek •• Müthiş Bir Hava 
Müdafaa Topu 
4 7 milyon dolara m•I 
ilan bu top Amerlkadan 

ınglHereye aablrmf 
Nevyork: 4 (A. A. ) -Nevyork 

H erald Tribuna gazetesi yazıyor: 
Cumhuriyetçi sanatör yine, al

dığı maıamata istinaden, geçen 
yaz haklnnda ~ıkı bir ketumiyet 
muhafaza edilen bir hava mlldafaa 
topunun hıgiltereye satıldığını biL 
<lirmiştir. Hatıra o kadar gizli tu
tulmu..,tur ki, yalnız iki kongre ba
aı topu «örebilmişti. Genel kurmay 
başkanı goçen sene bu topun ima
li için 47 mily-0n d olar tahsisat is
~emişti. 

Bütün Macaristanda 
ldarei Urfiye 
itan Edildi 

Budapcşte: 4 (A. A.) - Dun 
Budapeşte ha\Tasına karşı yapıl.an 
suikaıı.t neticesinde hükOnıet biıtiln 
:Macari tanda örfi idare ilin etmiş-

tir. 
Gerek bu g"bi tecavüzler, ~erek 

aakerJere ve zabıtaya itaatsizlik 
mücrimleri divanıharble~1' muha
keme -olunacaklardır. 

Eski ~vekil Kont Bethlenin 
gazetesi olan Oraiusag dört hafta 
müddetle ve nasyonalist mebus Hu. 
bayın •azetesi o lan Ma&'Yarsac se
.lciz ahfta müddetle hClkumet ta-

İrlanda T ethisçi- rafından kapatJlmıştır. 

ia • t kip ediliyor F rankocuların 
~rı a s·· .. k 

L<>ndra: 4 (A. A.) - Zabıta UYU 
bütün gece metropoliten istasyon-
larındaki infilaklann faillerini a- bombardımanı 
«rnrnağa devam etmiştir. ŞOpheler, 
-İrlandalı müfritler Userinde top -
Jta:nmalktadır. Birçok polia ihafl-
1yeai, tahkikata iştirak etmı.tir. 
İttihaz edilmiş olan fevkalide :ih
tiyat tedbirleri ifa ediJmiştfr. Lond 
ramn blltlln me.tro istasyonları. z&. 
bıta ta.rafından muha.faızıa &dil • 
me.kte ve emaueı 1'erJ.erhıdeki btt-

~tOA ~t!li•l~ ~ıtm.u~ .. 

Lajonpera: 4 (A. A.) - Dün 
Fiperu herine Franko tayyare
leri tarafından yap.ıNin müthff bom 
ib.a.rd:ımaa buraya dotru balkın a
kın halinde muhacerethıl tevlit 
tevlit etmiştir. Goronenin sahtı 
haberi de sOra.tle halk araamdaı 
,.·ayıhnış ve muhacereti ibir kaıt da-

ha arttaraııttlr. J 

Beyana \1 Filhakika buhrnnın e :ısı, Stoyadi-
no\ iç kabine i ve hukumet parti -

(Baıtarafı 1 inci .avlada) iııde bu mt>~el hakkındaki noktai 
Bay Yu uf Zi:; Önii\ bu. b?ya- nazar ilılilafıdır. Buhranın neti-

natında ezcümle şo~ le denm;ıtı: c~i hakkında daha şimdiden bazı 
'IFiı malıı.r tarafından ~ apılaıı Şll)ial.ar d-0laşmağa ba:, lamıştır. 

bu şikayetler 1kti. at vekili. H~ nü :Muhalif Hırvat ve Sırp partileri -
Çakır tarafından tetkik edıl~ı~ ve nin de iştiraki)•le bir milli birlik 
bu şikayetlerin varid -0l~ad~gı ne- hiJkOmetinin teşekkiilO derpiş edi
ticesine varılmıştır. Dun bır mu· liyor. Başvekil olarak da Koroşetz' -
harriı'imiz bu hu usta yeni Deniz- in i!\mi ileri surülmektedir. 
ibank umum müdürü Yu~uf Ziya MEBUSAN iÇTiMAi DA T EHiR 
Erzin ile de göriş.müştür. O LUNDU .• 

B. Yusuf Ziya Erzin muharriri- Belgrad: 4 (A. A.) - - D.n.b.
Stoyadinoviç ka.'binesinin isti-

mize ı,u izah'Rtı vermiştir: fası neticesinde hükQmet par.ti in-
-"Bu mese~ V~kiletin ehem- de ikilik çıkıp çıkmıyacağı siyast 

miyetle meşgul olup elde bulun· mahafildc merakla bekleniyor . Fil 
durduğu bir iştir. Tahki-kata e- hı&kika gerek parti reie vekillerin-
1ıemmiyetl~ devam edilmektedir: den olan Spaho gerek bizzat ko
Vaziyet tavazzuh ~kçe sizlen ııoşetz merkeziyet idaresi aleyhin-
tenvir edeceğim.u de bulunuyorlar. 

MUHTELiF iŞLER Mebusan meclisinin bugijn için 
Mumaileyh; bundan onra di- yapma.~ı mukarrer olan içtimaı ge

ğet" muhtelif f~ler baklanda demi - rf bır.akılmıştlr. 
tir ki: YENi KABiNENiN TEŞKiLi 

_ .. Bankanın Satiye ibinası ve Belgl'ad: 4 (A. A.) - "Havu 
dF~r bazı muamelltı bildftiniz &''- bildiriyor" ı 
bi Vekiletlerfn tayin ettikleri mü- İstifa eden nazırlardan İsvet-

Belgr d: 4 (A. A.) - D. N. B. 
-bildirh'IOr: 

Siyasi vaziyet karar. ız olmakta 
devam ediyor. Belgrad siyasi ma
hafilinde zannedildiğin~ göre yeni 
.kabine intikal hükl'.lmeti mahiye
tinde bulunacak ve vgzifesi .bütçe
yi meclisten geçirmek ve Hırvat 
mesele ini halletmek .olacaktır. 

Öyle zannediliyor ki, istifa e
den na-zırlann eklerlalni ıhtiva e
decek olan bu bita:ra.f kal>lnade 
ee'k.i başvekil Stoyadiooviç y.a ha
riciye neaaretini yahut da lll&tfye
yi d eruhte edeeektir. Hırvatlar, 
vaziyet almü için, yeni kabine
nin "'6}ckülünü ve proıramını 
aük6netle bekliyorlar.. 

Haber alındıima göre nalb Pa.
u-1 son haftalar içinde. Hırvat ıı

aeri M~ekin adamı olan Subaflci 
~rt defa hi>ul etmlf ve Hırvat 
meseleılinül hallf lınklnlarını &'Ö

rilşmu.,tür. 

Çin kıtalan büyük bir 
zafer kazandılar r fetti.şler tarafından tetkik edilmek-ı ıkoviç, naih Prens Paul tardınd&D ı 

tedir. Bu tetkikler kın bir müd- .kabul edilerek yeni kabinenin left- t 
det içinde nihayetlenecektir. kiline memur edil~i,tir. 1 (Bat tarafı ı inci .. yfada)I 

Detmbanktald mü!ettişler me- ISVE fKOVIÇ KiMDiR? it • f&l1 havalisinde 7 ~ölgeyi iş· 
aatlerine dön de devam etmişler - Belgrad: 4 (A. A.) - Yeni ka- cale muvaffak olmuştur. Çiıı il 
dir. Neticenin birkq 11ri1ne kadar bine:ı.; teı,kile memur edilen İevet;.. ri Jı.a.re"klb ma _ ç•Da• ~ ~ 
VekA.lete a.rzedıleeeırf wnulruı.kt.a- ko\'İç e11ki mebusan meclisinde hti- ~am etmektedir .. 
dır." • ıkunıet partisi olan Radikal gur .. • ~· ftga,1siıepr..~..:f1Jlrlil:~ 

fRrı t rr.f t ncı ~dala.) 

ce mühürlener1.:k Ank ı y goı de
rilen e\Taklannın da ge ınldigını 
dün bıldiııniştik Bıı • uretle Aı ka· • 
rada cereyan eden adlı flı ı bit
miş gibidir. Şimdi tahkıkatın ıkincı 
safhası başlamak üzeredir 

Bu ikınci kunmda, 1mpeke şır
ketinin Dcnizban!rtan aldıgı kını· 

nat mektubu ~e 10).gıltereye gemi 
siparişi işinde bu şirkc:;~in dahli olup 
olmadığını şehrimizde bulunan taJaı. 

kik heyeti tarafından araştırıim• 
tadır. Yarın tahkık heyetinlıı müe.· 
sislerin maJumatlanna mUracaat ~ 
doceğt de söylenmektedir. 

Diğer tnraftan Ankaradaki tah· 
kikat hakkında maUimatlarma mü
racaat etmek tizere, diın Kemal f1lm 
mUeeetsesine giden bir arkadaşımı-

• lll6eeseae müdilriı Bay Mustafa, 
Bay Kemal ve ::::akirın gayet diiru t 

kimseler olduklarını soylemış ve 
demi§tlr ki : 

- Ankara.ya götllrlilcn evrakın 
\amamlle iade edilmesi ve tahkikat
ta onların masumiyetini isbat et
ml§tir. Ve bu işi ortaya atanlar da 
hakikati bilmeden yazanlar da ya, 
.kulda tarziye vereceklerdir. = rm::z::: w 
da .kanlı muharebeler cereyan et-. 
mektedir. ])iışrnan takviye lata. 
ati istemiştir. Çiuhler Fuhu'da 
tlşhı:ana SO ölü verdirmişler 8 

ealıra top : ele reçirmişlc"'dir. • 4 



Sayfa: 'I Y·E N l 5 AB.AH 

Bara giden gençler 
Geçenlerde bfr gece yolum (baı) 

a düştü. Kapıdan içeriye girerker. 
gardıropta sıra sıra dizilmiş ıtapka; 

Jar arasında bir kaç mektepli kas- Od k • e • • • • ı • d d • 
keti görünce hayret içinde kaldım. un ve omurcu erın er 1 

İçeride; şapka sahipleri olduğu-
nu tahmin ettiğim gençler büyük 
bir heyecan içinde bar kadınları ile 
dansediyorludı. 

Gözlerime inanamadım. Evet .. 
20 yaşından aşağı olan bu delikan
lılar meşhur tabiri ile (ana. kuzu
ları) yıllarca sefahat içinde yıpran· 
mış, tecrübe sahibi olmuş kadınlar
la birlikte bulunuyorlardı. 

r:an~ l.ıi tti. Bu l?,'ençlerin bir çok 
içkiler içtiğini ve mütemadiyen ya
nındaki kadınlara ikram ettiğini gö
rilnce ne yalan söyliyeyim ağzım a
çık kaldı. 

Çünkü onlamı su dakikada sar
fet · oldukları paralar muhakkak 
surette bir aylık yevmiyelerinin de
ğil bir yıllık yavmiyelerinin yeku
numı muadildi. 

Bunu nasıl ödeyebileceklerdi? 
Giyiniş tar~larından pek te zen

gin olmadıkları görülüyordu! 

Zengin olsun, fakir olsun, yirmi 
yaşından aşağı kanun tabiri ile he-

nüz (sinni rüşde vasıl) olmam!§ ve
ya vasilik çağından kurtulmamış bir 
delikanlının ha rm ha vasma karış
ması ne kadat· feci... 

Çünkü (bar) yalnız bizim mem
lekette değil bii.tün dünyada da ka

dın ve içkiden ibaı.et bir eğlence ve
ya. sun'i zevk toplama yeridir. 

Burada kadın, para kuvveti ile 
mütenasip derecede gülen, neşele

nen, kahkaha atan; şakalaşan bir 
mah'lU.ktur. 

!çki ise hakiki fiat üzerinden 
yüzde beşyüz nisbetinde bar sahibi

ne kar getiren bir meta haliı{dedir. 
Başka memleketlerde (bar) m 

bu hedefi tamamen anlaşıldığı için 

buraya gelenler gidenler biraz da 
kontrol altında gibidir. Bu kontroıti 
bir taraftan polis, diğer taraf tan da 
bar sahibi yapar. 

Hele bir çok memleketler ka

nunla 20 yaşından aşağı olan kız 
ve erkeklerin barlara değil içkili 
dans yerlerine gitmelerini bile me
netmiştir. 

Halbuki bizde nedense bu cihet
lere bütün ciddiyetile ehemmiyet 

verilınemiş ve bir kararda ahnnıa
mıştır. 

Bunları ahlak bakımında kon
trol altına almak lizıın değil elzem. 
djr, 

Çünkü 20 yaşından evvel bara 
gitmiş ve oranın havaeını t.enef.fils 
etmiş bir deHkanJı mUrebbilerin 

noktai nazarına göre kaybedilmiş 
&ayılır. · 

En Zengin Esnafı Sayılan Şehrimizin 

Kömürcülerin 
Odun Ve 

Cemiyetleri Yok mu? 

KömUrcü ve oduncuların göri\n;,ıı~dilı:~ri aanaf eemiyetleri 
re.isleri bir toplantıda 

Esnaf cemiyetlerinin yıllık kong- , ....................................... ~ 

relerinde bulundum. Çok güzel, çok i YAZ AN: i 
samimi bir toplantı ~aptılar, Çok İ c:' Q/ E 
yerinde kararlar verdiler. Fakat na- : C" • CQY 1 
zan dikkatimi çeken bir halle kar- \ ......................... 11 ............. ı 
şılaştım. l Sordum. 

En küçü~ saydı.ğım~ ~çiller/ - Cemiyetiniz var mıdır? 
bile bir cemıyet teşkıl ettıklerı, top- _Evet.. dedi. Vaktile vardı. 
lantıya onlar bile mümessillerini Şimdi de var zannediyorum. HattA 
gönderdikleri halde, odun kömfircü- eskiden reisimiz Kadıköyünde mah
lerden ikiyüz kişilik bu mümessiller rukat tüccarlarından Bay Fazıl idi. 
toplantısında bir tek kişi göreme- Şimdi kimdir bilmiyorum .. Mamafih 
dim. 

ta onuıı ici11 mi mümessil gönder
memişler diye düşündüm. HaJbuki 
bunların muntazam bir cemiyetleri~ 
nin mevcut olduğunu ötedenberi bi
lirim. Pekala, mademki bunların 
cemiyetleri var, madem ki bunlar da: 
esnaftır, kongreye iştirakleri, görü
şülen mevzuları bunların da takibi 
lazım gelmez miydi? 

bizden (cemiyete) diye topladıkları 
Yoksa bunların cemiyetleri yok- paralara bakılacak olunursa her 

halde cemiyet var .. 
- Bakınız dedim. Arabacılar 

hatta yük taşıyıcılar bile müşterek 
yardım heyetinize yardımlarda bu
lunmu~lar. Halbuki toplantı günü 
orada sizlerden kimse olmadığı gi· 
bi (yardım yapanlar) listesinde de 
isminiz geçmedi, Niçin? 

Ben suallerimi sorarken diğer 

lU geçmiyoruz. Kaç kereler beledi· 
yeye müracaat ettikse: 

- Onlar da satıcıdır., Rekabet 
serbesttir. cevaplarile karşılaştık. 

Halbuki pazarlıksız satış kanunu 
çıktı, biz buna riayet ediyoruz ama 
onlar riayet etmiyorlar. Fakir halk 
ucuz kömür arıyor. Bizlerden paha
lı almadansa onlardan ucuz alma
yı tercih ediyorlar, bilmiyorlar ki 
aldanan, ziyan eden yine kendileri
dir. 

- Bundan cemiyetimiz ne de
receye kadar zarar görebilir diye 
sordum. Buna da cevab verdiler. 

- Böyle satıcılar pek çoktur. 
Mahalle mahalle dola;;ırlar bi-
zimle reka.bet yapıyorlar. Daha 
~ğrusu onların yaptıkları rekabet 
değil hilekarlıktır. Bundan evvela 
biz, dola.yısiyle cemiyetimiz ziyan 
görüyor. Biz kazanmıyoruz kice
miyet kazansın. 

Dertlerini daha fazla açmamP.k 
için sualimi değiştirdim. 

- Vaka dedim. Havalar.m iyi 
gitmesi sizin aleyhinizdedir. Ama 
fakir halk iç.in de iyidir, d~ğil mi ? 

Karşımdaki hemen: 

- Bilakis dedi. Bi:z nasıl olsa 
bu seyyarların yüzünden hayli zi. 
yanlara girmişiı. Fakat bu mevsim
de havaların iyi gitmesinin netice

leri iyi dü§ünülecek olursa memle~ 
ket ziraatı için sıhhat için zararlı 
olacağı kestirilebilir. 

Bir diğeri ilave etti: 

- Hem biliyor musunuz, hava
ların böyle gitmesi kıtlığa alamettir 
de ... 

Gelen şekerli 
~rken, dükkan 
aldı ... 

kahvelerimizi i-
sahibi tekrar söz 

Bu hususta kat'i bir malillnat 
edinebilmek maksadiyle rastladı
ğını ilk büyük mahrukat ticaretha
nesinden içeri daldım. 

komşular da gelmişler, etrafunızda - Aklıma gelmişken söyliyeyim 
bir halka teşkil etmişlerdi. İçlerin- memleketimizde, memleket ihtiya
den biri: cına kil.fi mıkdarda odun bu1undu

Yüksek mekteb mezunu oldu-
ğunu ve vakti1e cemiyetlerinin idare 
heyetinde azalık ettiğini sonradan 
öğrendiğim kibar bir zat beni karşı
ladı. 

Gazeteci olduğumu, kendisine 
bazı şeyler soracağ1m1 söyledim. 

- Buyurunuz .. dedi. Yalnız siz 
bana sormadan ben size sorayım. 

- Hangi gazetedensiniz? 
- Yeni Sabah ... 
- Çok güzel.. dedi. Madem ki 

- Müsaade ederseniz bayım de- ğu, kömür istihsal olunduğu halde, 
di .. , Bu sorduğunuza ben cevab ve- hariçten mahrukat maddeleri alm
reyirn. maktadır. Müstahsil köylü kollan 

Evet, Arabacılar hatta yükcü- bağlı malının satılmasm'i bekliyor .. 
ler Cemiyete yardım edebilirler, ni- Mesela geçen yıl içinde Bulgaris 
tek.im ediyorlar da ... Bunların kuv- tand~m ne kadar kömür ithal ediJ
vetli olması nedendir bilmiyormu- diy.se edilse memlekette bu mikta
sunuz? Eskiden bir gedik usulü ra mukabil kömür stoku satılama
vardı. Ayni bir sanatle uğraşan bir mış, tüccarın elinde kalmıştır. 
çarşı esnafı teşriki mesai ederler, Muhatabım: 

hariçten o sanatla uğraşan bir di· _ Bayım dedi. söyliyecekleri-
ğerini içlerine kabul etmezlerdi. miz pek çok, eğer hepsini söylersek 

a"azeteniz halkın dilidir, söyliyecek- I 
TiLKi lerimi aynen yazınız. 

. ~' 

Bugün bunun başka bir şeklini 1 gazetenizin birkaç sütunu kafi de
görüyoruz. Mesela: Arabacılar ya- ğildir, bütün gazeteyi (odun ve kö
hut yükcüler bulundukları çarşıyı mürcüjerin deroi) ne hasretmeniz 
inhisarları altına alıyorlar, hariçten ı Jazımdlr. 

.Şehrimizıa her tuafuıda ve her kötesinde 
rüıelliti ve ıarafeti ile bu hafta 

SÜMER sinemasının 
Muhteıem proframını teşkil eden 

bir diğerini içlerine koymuyorlar. 
Gülüştük .. Müsaade istedim, deMesela: onlar aralarında uyuş- , dim ki: 

mu.şiardır. Buradan filan yere 200 
kuruşa gideceklerdir. Hariçten biri - Misafirin karnı doyunca gözü 
gelse de, ben 100 kuruşa giderim papuçlukta olur ·derler şekerli kah
dese: velerimizi içtik, güzel sözlerinizi 

~ Danielle Darrieuxun - Hayır olamaz, gidemezsin sen de dinledik, artık müsaade ederse_ 
bu çarşının esnafı değilsin diye onu niz kalkalım ... 

en btiyük ve en güzel temsUi 

_ i PARIS ÇIÇEGI 
· · Parlak filminden baluedilmektedir 
ilaveten 1 EKLER j JRNAL, Buwtın •••t 11 Ye ı de tenzil~tlı r 
matfıaeler 

l 

Milli bir daha ı&r&lmiyecek hAdiaef... 

NEVYORK SERGiSi 

terslerler. - Güle güle bayım.. dedi. 0-
!şte bu yüzden fazla para kaza- d1Jndan yapılmış tünelin sonuna ka-

nıyorlar, cemiyetlerine 0 nisbettc dar gelerek beni yolcu etti. 
de yardımları dokunuyor. li!ri • x . :LJ.VB 

ma~!:1:e;;~~:ı::;:r z::~~p~~: 1 Fırtına Derdi l 
mizin fazla bulunmasıdır. 1 Bayramın ikinci günündenberi 

. Bunun için cemiyet belediyeye Ka.radenizde devam eden fırtana ! 
bırçok defalar müracaat ettiği hal- dünden itibaren hafiflemiştir. Va
de hali önü alınamamıştır. purlar mutad olan seferlerine baş

- Seyyar satıcıların size ne gi- lamışlardır. 
bi 2ararlan dokunabilir dedim.. Diğer taraftan haber aldığıını-

Bu sualim.le sanki onların yarı- za göre orta ve şarki Anadoluda 
sına dokuımıuştum. DUkkan sahibi kar yağmaktadır. 
içini çekerek: 

- Ah .. Bayım dedi.. Bilmezsi· 
niz. tzah edeyim de dinleyiniz. Kö
tnür yüklü araba yahut katırlarla 
mahıtlle mahalle dolaşan o seyyar 
satıcılar toptancıdan yahut her han. 
gi bir kömürcüden aldıkları kömiir- J 

]ere toprak karıştınr, kül katar ı~
latır, yanlış tartar, bizim 4-4,5 ku
ruşa verdiğimiz kömUrleri onlar 
8,0 hatta bazan 3 kuru§a bile satar-, 
Jar. tşte bu ihtiklrın önilne bir tür- 1 

Yolları gösterecek 
levhalar 

Belediye, İstanbulun meşhur 
meydanlarındaki ana cıaddeiere, 
herkes tarafından görünecek tarz
da büyük lev~lar asmağ.a karar 
vermiştir. Bunlar eaddelerjn han
gi tarafa gittiğini ve gidileceğini 
rin kaç kilometre olduğunu göste-
recektir. ~ 
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Berlin Mektuplan : 

Üniversitelilerimiz 
Beri inde 

Türk Elçiliğinde 
Kabul Resmi 

Büyük Bir 
Yapıldı 

't'ürk Elçirğinde Doçent Hıfzı Veldet r.utuk söylerken 

Berlin (Hususi muhabirimizden ı 
} - :Almanya iktisadi, içtimai, si
yasi ve kültürel sahalarında umumi 
tetkikatta bulunmak ve bilhassa is
tikbal sulh ve müsalemetinin esaslı 
bir piştarı ve amili olması lazımge
len gençliklerin yakinen tanışmalar1. 

i~in, pek diğerli rehberleri üniveı·
site hukuk döçentlerinden Bay (Hı! 
zı Veldet)m riyasetleri altında ve 
32 kişiden mürekkep olarak gelen 
üniversite talebelerimiz şereflerine 
dünkü perşembe günü Berlin büyük 
elçiliğinde, Büyük elçi, muhterem 
Bay Hamdi Arpağ tarafmdan 
bir çay ziyafeti verilmiştir. Saat 
beşe doğru elçiliğin muhteşem sa
lonları yavaş yavaş gelen davetli
lerle dolmağa başlamış ve pek az 
bir zaman ıı;arfmde. da salonlar, hıa 
cahenc denilebilecek bir derecede 
kemalini bulmuştu. üç dört yüzü 
tecavüz eden davetliler arasmd~ 
Alman resmi makamatma, yüksek 
mahafiline mensup zevat bulunu· 
yorÇlu. ki, aralarında Alman gençlik 
teşkilatından Her Löver fırka 
erkanından Her Dr. Feid, Freihen· 
con Harder, Her OberbanführeT 
Rödenbek, Her Dr. Osthus ile zev
celeri, Her Graf von Mantz ve re
fikalar,1 ve bayan T. Seuffert, Türk 
muhibbi olarak tanınmış yüksek si
malardandır. 

Ziyafet arasında, büyük elçimiz 
muhterem bay Hamdi Arpag mev

sini atlattıktan sonra en nihayet 
sonuncu senelik kongre içtimaıııı 

akteden birlik, heyeti idare azaları.
nı intihab etmiş ve müsaın.,1~.>~ 
baş1anmışt1r. Müsamere, bayan Sa.
adet ile cenubi Afrika yerlilerinden 

olup Almanyada tahsilde bulunan 
bir bayanın iştirakile pek hoş ol-

:ı~.uştur. Yine tahsilde bulunan ve 
sesinin parlaklığını ve tekniğin kuv-

vetile kendisini Alman musiki haya
tında tanıtmağa muvaffak olan ba
yan Pmiha Berksoy'un rahatsızlık
ları münasebetiyle bu müsamerey~ 
iştirak edememeleri vatandaşları 

biraz da meyus etmiştir. Mamafih 
tahsilde bulunan talebelerimizden 

Bay Şerif Hulfisi'nin hafif ve fakat 
pek muhrik sadasiyle okudukları 

halk şarkılan, o kadar beğenilmiş, 
okadar takdir edilmiş ve okadar al· 
kışlanmıştır ki gösterilen arzu ve 

rica üzerine daha birkaç şarkı oku
mak nezaketini göstermişlerdir. 

Bize güzel bir gece yaşatmağa ve 
sile olan misafirlerimiz üniversite 

talebeleri ile bu hoş vesileyi kuvve
den fiile çıkarmağa alet olan Bayan 

Saadet, bayan Afrikalı, Bayan Pe· 
rihan, ve Bay Şerif Hulusiye, gerek 
kendi namıma ve gerekse diğer va
tandaşlar namına sonsuz teşekkür~ 
!erimizi arzetmeği bir vazife bUirim. 

B. Z. 
kie münasip kısa ve fakat pek değer i!il!ii!iillili!ii!!i!iil!Bii!lliC!Pi;;iii;;O!iiiiii!iijiiiji&!i!'!!i!!Al'!!'iiPiiııiıiui!!i!E&!riiıiiii::ıı31a~ 

Ji birkaç söz söylemiş, gençliğe, 

her sahada mukeddes vazifelerini ha 

tırlatmış ve Alman hükillnetinin ta· 
lebelerimiz hakkında gösterdiği mi· 
safirperverliğe alenen teşekkür et
miştir. Doçent Bay Mıf zı Voldet, 
gösterdikleri nezaket ve hüsnü ka
butdan dolayı bilmukabele büyük 
elçimize ve bilhassa, Alman hükfı. • 
meti namına mıhmandarlıklarında 
bulunan zevata ve bilvasıta Alınan 
hükOmetine, ibraz etmiş oldukları 
misafirperverlikten, hürmet ve ri
ayetten dolayı minnettarlıklarııu 

bildirmiş ve huduttan itibaren, gör
dükleri ananevi sempatiye karşı da 
hayranlıklarmı arzetmiştir. Gençlt-

ğin tanışması, istikbal sulh ve mü
salemetinin bir temel taşı olacağını 
ve bu gayeye varmak için de her ı 
iki taraf gençliğinin birbirini hakki 
le tanıyarak çalışması icabettiğini 1 

söylemiş ve tekrar tekrar te§ekkür ı 
ederek sözilne hitam vermiştir. 

1 
Musiki tahsilinde bulunan bayan I 

Saadet tkesus'un tatlı so.dasile oku-
1 

dqğu halk şarkısı, akran ve emsali 
arasında, ahlakının iyiliği ile kendi-

ni pek ziyade sevdirmiş, narin par
maklan altında piyanoyu kendisine 

adeti bir oyuncak yapmış olan ba
yan Peribanın çaldığı hoş ve ma
mafi pek getin parçalar, gtinün ne-• 
şesini arttırmağa vesile olmuştur.' 
Ziyafet saat yedi buçuğa kadar, hoş . 
bir ahenk içinde geçmiştir. 

Misafirlerimiz, geceyi de Türk 
kulübunda, Tilrk talebe birliği ta- · 
rafından tertıb edilen bir müsame- r 

rede geçirmişlerdir. Bir birini taki- · 
beden ve üç hararetli içtima devre- [ 

Atış poligonu açılıyor . 
Ankarad.a. iki ü.ç sene evvel açı

lan ve çok rağbet gören atış poli· 
gorununun bir eşinin de lstanbulda 
açılmasına inhisarlar i-daresi karar 
vermiştir. 

Sinir heklmlerl toplantası 
Sinir hekimleri senelik toplantı· 

sım aktederek yeni idare heyetini 
intihap etmişlerdir. 1 inci reisliğe 
Prof. Mazhar Osman Uzman, 2 inci 
reisliğe Prof. Nazım Şakir, umumi 

katipliğe Dr. thsan Şükrü Aksel1 

veznedarlığa Dr. Kenen Tükel, Cel• 
se katipliğine B. Dr. Leman Tüze. 
men seçilmişlerdir. 

CemiY,,et ilk içtimaını 10 şubat 

939 cuma günü saat on birde t>Aklr 

köy hastahanesinde aktedecek ve 

(Erken bunamada Şokterapi) hak· 

kında muhtelif mütehassıslar tara• 
fmdan tebliğler yapılacaktır. tçti .. 
malar bütün hekimlere açıkt1r. 

Eczahane sahlplerlnin 
mUracaatl 

Son zamanlarda eczahane sahip .. 

!erinin Sıhhat MUdiirlüğüne müra .. 
caatlan çoğalmıştır. 

Eczacılar dileklerinde, paza11 
günleri eczil.hanelerinin kapalı bu .. 

lunmasını, sadece nöbetçi eczalıa• 

nelerinin açık durmasını ve bunla .. 
rın ihtiyacı karşJlıyacaklarını söyle .. 
mişlerdir. 

İstanbul Sıhhat Müdürlüğü ec .. 
zacdarm bu dileklerini Vekileto fül· 
dirmiştir. 
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General 
,B()YÜK 

Kazım-Karabekirin t rat Almanyanın Müstemleke 
HARBE NASIL .RDiK ? 

Talebinin Esasları um•*"• 
... , ... 

nver a .................................. a. .............. .. 

------------------.: 
''Şikiyetin Tam Yerini B dunuz. 

L R E IS IYOR? 

Nezarete Ne e Y ? z.' 
Ci an Ha ·ne Girerken Almanyanın Müstemlekeleri 

3 Milyon Kilometre Murabbaına Yakındı 
YAZAN: REŞAD SAGAY 

Hasan Rıza Paşa Vaziyeti Pek Fark Edemi
yordu : ,, Kac Defadır yazıyorum, Cevap 

Bile Alamıyorum,, Dedi. 

Almanya, arzın bliyük devletler 
arasında taksim siya etine geç gı
reıı devletlerdendir. Bu sebebden 
mi.i temlcke sıy tinde Almanya
nın vaziyeti, di er devlctlerıııkine 
b n m mekt ir. Almanya, umu
mi h, rbden ev\ el elinde tuttuğu 
mü tcmlel.eleri kolaylıkla alama
m , mücadele ile buralra sahıb ol
mnıı, bu hu usta bilytik diplomasi 
faaliyetlerde bulunm ğa n ecbur ol
mu tur. Halbukı Almnnyada yeni 
bir siyasi istik met uyandıran F. 
List'in ortaya attıgı (. rnli iktisat) 
doktrinini mu tcmleke na rij elerı
ni bir kenara bırakmıyordu. Bun
dan başka Almnnyada denız aşırı 

nuntakalarda yerleşme fıkirleri de 
yok değildi. 1860 tarihine doğru te
rcsslirn eden kuvvetli ticaret hare
keti Almnnlnrın arzın muhtelif nok
talarında bibassa Afrika ve Okya-
nusyada ticari komptuarlar vucude 
getirmesine amil olmuştu. Ayr.ıca 

Bugün müstemlekelerini geri almak için silahlanan 
Almanyanın Sigfild hattı 

d a konulan Umumi harpte Beyazıt mey __ a_n_ı_n __ _.. top 

Almanlar mu:stemlekc saha~ın
da diğer memleketlerde olduğu gibi 
istifade edilecek unsurlara da malik 
bulunuyordu. Faal bir sermaye, kuv 
vetli bir seyyah zümresi, metodik 

çalışan bir kütle, bu unsurlar belki 

lenndendir. Neticede Alman şan· 
sölyesinin bu istikamette yürilmesi 
sesleri umumi olarak kendisinin. ik 
tisadi hayatta devletin müdahalesi 
prensibine temayül etmesine daya-

_Şikayetin tam yer~ni buldu- ı Yazan: General 
nuz! Kabahat sizin, Harb~e Neza-

1 

retine neden yazmıyorsun? j K" m Karabekır 
Hasan Riza paşa Mnn~stı~a az 1 

miralay iken Enver paşa maıye~ın- _ _:::.::.::.::.=-...:.:..:....------
de yüzbaşılık1u staj yapmıştı: Şım- - 38 -
diki vaziyeti pek farkedemıyerek btiyük süratle gözümüzden kaybol· 
şu sofrada ol un işi tatlıya bağJcı- du. üçüncü otomobil pan yaptı, 
madı. O da ofkclendi ve i'ıdctn En- kaldı. Biz de ikisı ortası gidiyorduk. 
ver paşaya çıkıstı: Daha Çorlu istasyonuna varmadan 

_ Kaç de.fadır yazıyorum. Ce- ortalık karardı. Enver paşanın Çor-
vap bile alamıyorum .. Ş~di d~ s~ Iuda geceleyeceğini Ali lhsan ~~ 
söylüyorum. Vallahülazım ~na~- zannediyordu. Ben Enveri pek ıyı 
tır. Diyerek kendine mahsus bır §~- tanıdığım için; bir kere ağzından 
ve ve eda ile yüksekçe cevap verdı. !stanbul- çıktı. Kabil değil Çorlu~a 
Enver paşa sustu. Fakat bir kaç durmaz bile! Yolda münascbetsiZ 
gün sonra Hasan Riza paşanın t~- bir yerde bir kaza olacağını aklına 
kaüt edildiğini işittim. Gfıya kendı- da getirmez! .. 
si istemiş! Dediğim gibi de çıktı. Karanlık-

• • • ta Çorlu kasabasına .geldik. En":er 
öğleden sonra saat taçı 2 de paşa durma<lan geçmış. Akıl~ca ı~· 

Enver paşa otomobiline bindi ve e- tirahat yerine delice kara~lıga go· 
... mir verdi: tstanbula! ··ımuştü. Biz de onu takıbe mcc-

- Aman paşam! gece yarısı bo· ~u~uk. Yani biz de zorla delilik ya
s zuk yollarda bir kaza olabilir. Ya pıyorduk. öııUmUzdeki koca Os
tirenle dönelim. Yahut yarın gabaha manlı ordusunun başkumandan ve· 
kalalım. Münasip olmaz mı? dedim. kih idi. Ayni zamanda geçmişte pek 

- Hayır olmaz! diye kısa bir samimi arkadaşlığımız da . vardl. 
cevap verdi. Oç otomobillik bir ka· Yaverlerin otomobili pek gende kal 
tile halinde yola koyulduk. Birinci mıştı. Enver paşayı bu ıssız ve bo· 
otomobilde kendisi ve ser yaveri zuk yollarda yalnız bırakman:ıak. i
Kazım bey, ikinci otomobilde birin- çin şoföre olanca sürati verdırmış
ci 81Jbe müdUrU Ali thsan beyle ben, tim. Zilkadenin 4 üncü cuma gece
iiçüncUde de diğer iki yaveri. siydi. Ortalık zifiri karanlıktı. San-

Saat 2,15 de Edirnenin Ay§eka- ki her saat daha koyu k~r8:"~klara 
dm mahrecinden çıktık. YoJlarda gömülilyorduk. Şoförler~n b~ 
hila kolordunun döküntüleri geli- yollan tanımadığını öğrenınce Alı 
yordu. thsan bey dedi. 

LUleburgaı..ı geçerken Balkan - Ya o, ya biz veya her ikimiz 
harbinde buralann ne kanlı sahne- bir tarafa devıilmeseydik bu gece 

1 

lere phit olduğunu düşünceye dal- - Böyle fena §eyler düşünme 
'mıştım. Enver pa§aDID otomobili hiG ! Kader denilen şeye insan r 

Çaaakkale ıiperlerinde Tllık edipleri 

le yerde inanmalıdır dedim. Bak de Fransızlarınkinden çok daha faz- nır. Bu suretle yeni Alman mlistem
ben kendimi Pariste Bolonya orma- la idi. lekeciliği, yukarıda i§aret edilen a-
nında bir gece seyahatinde farze. Bu sebebden o zamanlar Alman- miller tahtında himayecilikten ve 
diyorum. Yol geniş ve mükemmel yanın mukadderatını elinde tutan içtimai mevzuattan kuvvet alır. Bis-ı 
bir şosadır. prens Bismarkııı miısternleke faali- markı bu yolda faal bir hareket ta-

1hsan bey - Azizim! Benim or· yetine geç girişmesi ve buna ancak kıbine ..,c\keücn sıya~ı hır ıst:beb ı:1e 
man falan gördüğüm yok. Bu ber· 1882 den sonra tevessül etmesi se- vardır. Bu da tam inkişaf halinde 
bad vaziyette Bolonya ormanı se- bebi Almanların arzın paylaşmasın- bulunan rakib devletlerin faaliyet
nin aklına nasıl geliyor? da hisse alamadıklarını ileri sUrme- leri manzarasıdır. Bu faaliyetlerin 

Ben _ Şimdi süitin gibi çam or- Jcrilc dikkata sayan bir mahiyet tekemmülü ırasında kenarda dur
manTanna girdik Şosa da daha ge- gösterir. Hakikatte bu ~ehhilrün muş Almanya için, Avrupa diplo
nişledi- Otomobil kapaklanıncaya sebebi Alman siyasi rejiminde, yam masisi saha ında faal unsurlardan 
kadar böyle devam edecektir. Eğer Bismnrk'ın idaresinde idi. Diğ<' ~ mahrumiyeti mucip olabilirdi. müs-
sen hayalinde canlandıramıyorsaıı - · temlcke siyasetinde müdahale Af. 
uyumana bak! Belki rüyada göre· 1 rnanlar için artık bir gaye olarak 
bilirsin. tnsnnlar kaza ve kadere kendisini gösteriyordu.. Bu suretle 
böyle zamanlarda inanmazsa onun Bisınark, 1870 harbı neticesinde al-
tatbik sahası kalmaz. Hem ne kor- dığı Alsas Lorenden Fransanın na· 
kuyoruz. önümüzdeki otomobil da- zarlarını başka kıtalarn döndüre bi-
ha büyük silratle ve daha meçhul leceği gibi, Jnglizlenn ticari inkişaf 
içinde koşuyor. Bari tehlikesizce larına engel olabılecek vaziyetler-
bir pan yapsa da biz de şu Bolonya ı de ibda ed<.'lıilirdi. 
ormanından çıksak! Bismark bu mudahnle kararını 

Gündüz her tarafı görerek Ali 1883 senesi ilk baharında aldı. Si-
1hsan beyle geçmişten ve gelecek- yasi vaziyet mlisaıt idi. Rusya tara-
ten sohbetler ediyorduk. Bu karan· fından eski dosluk tesis edilmiş, 

lıktaki tehlikeli yürüyüşte sükiıt- Fransada J. Ferry iktidar mevkiine 
ten veyahut bu kabil eğlenceden gelmiş, takib ettiğı fnal müstemleke 
başka söylenecek bir şey yoktu. siyaseti İngıltere ile Fl"ansa arasın-

Süktıte dalıp kafamı dinlerken · da müthiş bir rekabet tevlit etmiş. 
Enver şu çılgın hareketinin kendi-1 _.J ti. (Garbi Afrika, Arzı cedid, Mada-
sine ve kumanda edeceği ordulara .• lmanyanın Amerika da bu!unan gasknr, ve bilhassa Mısırda). 
açacağı yaralar hayalımde canlam- k" .. t 1 k ı · Bunun üzcı ine, Alınanyaııın bü-- . . es ı mus em e e erı 
yordu. Ne erkanıharplennı ve ne de yük ticari menfaatleri bulunan, Pa-
yaver .er:ni beklemiyen Enverin ar- müstemlekeci devletler de, mesel§. sifik Okyanusunda, Kine sahilinde, 
kasında kalacak ordunun hali du- tngilterede de mahalli müstemleke ve cenubi Afrikada eskiden ycrle.~en 
mandan başka ne olabilecekti (1). kuvvetleri, Fransada denizciler bu ve nüfuz mıntakalarını her gi.in da
Ali İhsan beye sordum: i§O kuvvet ve istikamet verirken, ha ziyede bliyiiltmck istiyen bu yeni 

- Uyuyabildin mi? Nas» çam Almanyada, ilk zamanlarda. tek bir müst mlekeci d vlet arasında çar-
ormanına girebildin mi? kuvvet olan Bismark, bu vadide o pışmalar b:ıslndı. Almanlar, bazı 

- Bırak allahııu seversen! Ben vakitler bir müdahalede bulunmak hallerde harh tevlit edebilecek vazi
tek bir ağaç bile göremiyorum, sen istemiyor ve 1882 ilkbaharında bu yetlerin ihdasına rağmen mütema· 
hem çam hem orman görilyorsun! doktrinini Alman meclisinde şu şe- diyen Frnnsn ile 1ngilterenin deniz 
dedi. kilde izah ediyordu. aşın toprakları arnsına sokularak 

Ben - Biliyor musun şu daki· (Şansölye olduğum müddetçe ileride hnı eket noktaları teşkil e-
kada ne istiyorum? Kazasızca Etı- müstemleke siyaseti takib etmiyece- decek arazi parçaları elde ettiler. 
verin otomobilinin bir anzaya uğra- ğiz ... İşçilerimiz, memurlarımız, eski Umumi harb ba.'}lanğıcına kadar 
masını. Taki eli böğründe bizi bek- askerlerimiz mUstemlecilik yapa- Almanya ıniihım müsteın1ekelcrc 
lemeğe mecbur kal m da biraz gu- mazlar.) sahih oldtıi;'U gibi, Britanyn impara 
ruru Junlsın!.. Bununla beraber Bismarkın zev- torluğunu yandan vurmak ve Hind 

Silivri yoluna inmiştik. Bir de kı bilahnra değişti. Bunun sebebleri yolunu tehdit zımnında A\TUpa.nın 
ne görelim? Enver paşanın otomo- çok muhteliftir. Evvela Alman nü- cenubi şarkisindcn ba~lıyarak asya 
bili yoldan geçen derenin yaptığı fusunun tezayüdü, harici muhaceret ya doğru bir iktisadi ve siyasi tevsi 
çamura saplanmış, kalııı,ış- Bizi bek akını bu vaziyetin doğurduğu tehli- faaliyetine de girmişti. 
Jiyor! Oh! Buna candan sevindik ke, arzın muhtelif yerlerinde ve bil-

hassa henüz Avrupa ihtiraslarına 1014 hnrbı patladığı zaman Al-
cfoğrusu! u t 1 k 1 

geni§ bir surette açık duran Afrika- rnanyamn nı 8 em c e eri ruıağıda 
(Devamı var) 

(1) Ulr im~ ay soııru Sankn
mış hezimetini öğrendiğim zaman 
gözümün önüne bu geceki dkanece 
hareketi geJcli. Sonnıla.rı Sarılın· 
mı,Şta o facia yerlerlnl gezerken de 
heı) bu gcce~1 hatırladım. 

da Alman kumpanyalarının ve bah- gösterildiği veçhile idi: 

riyelilerinin kurdukları birçok mU- 1 - Şarki Afrika Almanyası· 
esscseler, nihayet Dcutsche Kolonial Mesahası: 995,000 kilomeb-e mu· 
Geselschaft'm teşekkülü ve onun ic rabbaı: nlüus mıkdan: 7,750,000 
raya başladığı büyük tesir bu arada Alman adedi: 4,100. 
nnzarda tutulacak ve Bismarkı müs 2 - Garbi Afıika Alman~ası: 
temlekc . 'yasetine giriştirecek fu:ni1 Mesahası : 835,000 kilometre murab 

daı; nüfus mıkdarı: 260,000 Alman 
adedi: 12.300. 

3 - Kamerun: Mesahası: 79-
0,000 kilometre murabbaı, nlifus 
mıkdarı: 3, 850,000; Alman adedi: 
1650. 

4 - Togo - Mesahası: 87,000 
kileometrc murabbaı; nüfus mık
darı: 1.000.000; Alman adedi: 320. 

5 - Yeni Kine ve Bismark ce-
zairi; Karolin, Maryan adaları. 
Mareşal adalan- ıcsahalan: 242. 
500 kilometre murabbaı; nüfus 
mıktan: 600,000; Alman adedi: 10-
10. 

6 - Sarnoa- Mesahası: 2,600, 
nUfus mıktan: 40.000; Alınan adedi 
320. 

7 - Kiao- çeu- Mesahası: 500; 
nlifus mıktarı: 190.000; Alınan ade
di: 4,300: 

Bu suretle Almanların Afrika, 
Okyanusya ve Asyadaki toprakları 
umumi m sahası takriben 2,952.-
000 kilometre murabbaı nüfus mık
darı. 13,690,000 olan ve içinde yaşı
yan Almanların sayısının 24010 ba
liğ olan büyük bır müsteın1eke im
paratorluğu unsuru teşkil ediyordu. 

Almanya Cihan harbinin başla
masından itibaren bu toprakların 
müdafaasını temine aciz kalacağını 
anlıyarak muhasimlerine 23 Ağus
tos 1914 tarihinde, müstemlekeleri 
mücadele haricinde bırakmağı tek
lif etti. Fakat bu teklif nazan itiba· 
ra alınmıyarak, Fransız, tngliz ve 
cenubi Afrika ittihadı kuvvetleri ta
rafından yapılan ve çabuk neticele
nen bir askeri sefer, şarki ve gnrbf 
Alınan ı\.frikasını, l\:ameronu, Togo
yu Almanlardan kaldırdı. Pasifikin 
de Alman Yeni Kinesi (lmparator 
Gilyom arazisi), Bi mark Cezairi, 
Avustralya tarafından işgal edildi. 
Diğer taraftan Avustralya ve Yeni 
Zclandlılardan bir kuvvet Somoa Al 
man adalannı ellerine geçirdiler ve 
Japonlar da Filipin adalarına civar 
Karolin, Maryan, Mareşa'I adalanna 
sahib oldular. Şantongda kihı Kiao· 
çcu şehir ve körfezinin, Japonlar 
muhasemat başlanğıcında işğal et
tiler ve Çin ancak 1922,23 Vaşing. 
ton konfransmaa bu arazilerin ia
d~ini istihsal etti. 

Harb sonunda Versay muahedesı 
118-127 maddelerile Almanyayı (. 
ba§lıca mUttefik ve mil§alik dovlet
lerln deniz aşın mUsternleke üzerin
deki bütün hukukundan feragat 
etıneğe) mecbur etti. 

Eski Alman müstemlekeleri o 
devirde, yeni styasf bir rejim ola
rak tesis edilen mandalar sistemi· 
ne göre galipler arasında paylaşıl
dı. 

Alm~tnyanın 2,952 000 kilomet· 

tsonu 7 nci aayfada) 



Aşkın Ölümü .......... 
1 TOORDAOOA 1 
Üç yüz Bağcı inhisarlar! 

idaresine Başvurdu! Belteklrdı. Sifah clalsah Af
ları ..ıtmda un Jbl darpıa ft 
prsmıdu. G&derJ pek .. parlak, 
411d•klan uçuktu. Daima dalsın 
~ve ~ 'bir Mite mırılda
...._Vakit vakit fol ol'tımacla 
41ll'ank ceblndea çıbNJlı nota 
öiıtlarm• notlar kalanı& Ba
san bir otomobilln büta 1ııornuı 
~ ...... adamı llllacl• ~ 
met iP ~ot kereler plmat 
tHebarb'etiact. blmlı slbl; ek
..ı,a 4la pnft aJm bir teletn ft
ra elektrik dlrelil• kaqdafardL 

Aqama kedar ncle otmdalu 
••lddl. BIJ'l• amanlanııda hep e
Jjne aldılt bımala ...,.ı olmdu 
()dumıa bitin P811C*'91erfnl indi 
pr. pdeleri IOll1lD& kadar tebr 
bPllUD da kllldledilda aoma ,.. 
,_ pkmele ı»..ıarm. Ba keman 
- 'bttb bir ı.a,.u, cam, h• ... 
rf. h• teri idi. Kasildm laa7&t ne 
..... ~; &leWs ile nada .. 
leaeke tıku11lı iclL Şu ll&lde muai
•• tabi8* mahaulfl delildi. O bu 
~ jnanm'ftl. 8nMm da 
iNi 1'olda Rerletborda. Basan 11-
tm. J11m nota kQıtlan, kitaptan 
.....,,. dalar autlana kendin 
&m pterdf. RalAa oot klçlk 7• 
flllÜll l»Qbe tadar mUliki enda '* basta' }lr lptill idi. 

Bu d a, l>u unatkir pek az 
bdın tamrdı. Aşkı bellcl hdesten 
fJf anladıjı halde bqllmda la at
_. bilen bir kadına rutt•madlğı l-
fln umanın 7anlıt te~ de 
)Npae kalllllfb. Sanat &lemi am
lar seçtikçe naaıl ç6k-ona; .... 
..- ilham periai olan &fk da sft
İkf• yerini mfllevvea dutttnflflere 
llir&JaJordu. Artık sevmek aadecc 
Wr f81 anlamamak demetti. 

Bir sin yine oduma kapandı. 
~· el1IJ'OI'. Semada belaclar 
tMI a&deri dri YaJdt, ••kit renk 
•tllftb"J,odardı. J>enls Hbahki 
,_..ılimdan IOm& duabn ... 
... hMUll .. laillerl llatll. laallf ok
faJOl'Ö. 1 

lftr taraftaa sAnet un taleler-
18 .,._ba lblr taraftaa &7 dfıac 
.. kunetU elaralı: clelu1oıdu. Ba
hllpl•r demse qdı,yorlar, aemm. 
tar ellerinde eratla wlerine av-
61ıt ec:U;rorlard1. Bay (K ••• ) yine te 
IMmDI eline afdl. Paeereleri j 
..._ Ve ltira• evvel be8telediti 
llfr JIU1&11 ~ blflldL Kft-
4Wen. o tadar pçm(ftl ki ancak 
.-C•11 betti on betfnd Wa tek-

• rory-t& kendin• plebildl. Kemanı 
~ Oiılndeki nota kltıdım. 
l>atiı. Bfttelediif '"1'• bir ıtz ps-

~, ....... _. nlmia ~ ..... 
Ba parça1a ne lıdm vmneliy

T Dlflndl. d11fidL •tnutp 
Mr ilim balallllJ'Cll'4a. Ba mada 

(::_•IU&ltma gflzel ftl maıtaretf e caJı
'*Na• 1111 ... 'l'llb 

~- timdi! Bu mahallede pfya
-- Jaet&L. llaftl •llllil Ue 

Dl .... o11a ıı: ......... ft '* 
•iimıMle '* '-laa ._a ...._ 

Joktu. F&kat ba lms piyano "1 -
ma.sdı. O halde tbadlT ! 

..:.U.:. =.. ~.=:': Banlar, Bafcilılc ve ÜzfJmcilliJğ{Jn 
~ o-n.-.. ~ .... lrimdir lnkiıafı için Sar' atle Yardım 
bil~O!' mUBmı T. V • • 

llfzmetcı 1tqiıd bir tere .a.- ı apdmaaını latediler ! 
41kten llOnr&: 

- Z.nneclerila kaqıld kılı ._ Teldrdai, (Huwl) - Balcılık bailann 1ermayeaizlijini ispata kl 
lacat. ft bflmcflUlk Teldrd&f ilrtıeadiya- fidir. Bu bal parun:lık yldnden 

- Kaqıki b da kim! tmm milrferini teıtti1 etmekt.edir. llyikiyle bakılamıyacak olan ve 
- Ba'lli 7lal tlpaular. Teldrdafmda mevcut iç yüzden fimdilti halde sailam kalan ve da-
- Yeld tquıantar mıf Neci fMla bateı, inlıiarl&r idaresiaden ha bir müddet mah8uUlnden lstifa-

bunlarf bailanmıı iman için bir miktar a- de &'Özetilen bailanmızm hastalı-
- Vallahi laflmf7oram emma va• iet.emiflerdfr. Kendflerile al- cejind efilphe bırakma.maktadır. 

.. liba Hnaba bir taccar olac&tlar. rutt41fba balcılar dl1orlar Jd: tmı tesrf ve mahvını intaç eti.ıre -
- Peki "Jlmnleketimizin oldukoa mi- Otedenberi ve bu eene de Qaııak -
Yaftf, J&ftf feMlftJ• JÜ· him Ml'Yeıtilli tefldl ld• Wtar kale, Llpaeki, Milrefte veaalr mem 

laftı. Pentenbı brodelerincla tar- mıs filoksera hastalıiının tesirli• leketler baicılanna, bailannı i -
fi evlere sis pHlrdf. ftt- un Ut- aeneler seçtik~• Jmruyup .Onmek- mar hueuaunda cMinflm bqına kafi 
lı, uzan Jbll bir kıs ince parmak- tedir. BWtlttln balsız kalmamak miktarda avans vermekte olan ln
lumı bqaz taflar beriae OJD&- itin Jaem k llutalıttaa attteveıı· hiearlar idaNeiniıi, OzOmlerini ta
flTordu. Fakat 'ba malaaret, ba ~ '°flaia bnnen doldurmak bere rap fabrikasına vermekte olan T._ 
bf... fld miktanla n1 ... _ · • L kirdai batcılanm da artık bu gi-

Perde-' •• --·---' -b. .....__ c ye v.i J'etiftirm•a tmed 3•" --vı•-. .. ...,.. ft hem de bostalmqıp birkaç ae- se en ve yardımdan mahrum 
lardu 80kaia Uin men natme- ne daha mahsaUlnclea letffade bet- ltırakmamuı bueusunu rica 841e • 
1•ri dialedL .......... Soma dk6t lenilea lmımlanm imar et.mele içhl m.,, 
eden ima bir .ten üha nktıktaa pkfılmakta 118 de bu iki ctket hay Teldrdai baflannın ihya ve 
IODJ'& kemanım aldı. Bira• enet il .....,_ llllt.eftkJaf olup boa bıkifafı, balcılara yeni bal yetiş
ainen uimelv lwine ,........, tirmek imkinının temini. anca.k in. 
yolladı. GeJll kul llmbd ffittiii fa- •• ••art• .anıl1n1f olan bafeıla- hisarlar idaresinin batcılanmıza 
kat )"lztlnl dremedlii Mstekln na man kuneti mfiaid bulunma- fapacatı yardımla kahil o•bite -
hayran, hayran M)'l'edi7or, tema- maktadır. Bqta .. eıer: '-l'he cektir. Diler memleketler baicıla
nm tetlerbMlen tıkan t.Jadlan de bar Wlanmısua ,.Uzcle ~ rına yudnnda bulanan inhiıarlar 
rin bir h'Dfll ~erialade dlnllyonla. bellfp kualclılı halde maalesef bu idaNlhlia Teklrdat baicılannın 
Ak o da ı.1r &'la m4lf)nlr eluila&T- ıene imar hannada nuan dik analarını da 7erine ptirecetfnl 
M. Bir sb ea11 da f11 Bq (K. •• ) ı.tl clttp derecedeki duııpnluk kuVfttle f1mit edi1oruz. 
libi •lkltlılMlaNI. Belki Mr ... • • • 

••<:~~= ::;. ~ ... ıc.Mlk Hallerleri: 1 Ev buhnnı 
sfbi uran atlalt 7olda Jaer aman- ........ MÇlınl llllZlrltll 500 yıldır 12 evi 16 olamıyan 
kinden daha Dlsm U.UyeNa. ~ KarabUktıe Demir ve Çelik fabrika 
vet malaakbk ki bu Jm telNllliM Karab(lk, (Huaual) - lltmüs lan inpatma b&flanması ile b&f 
bi itil' lao&kta. BlrWtte lafroalMtla ilo Karablt.kte •lfbm tehrfmizin 11 yıl Gnceld hali gibi 
utlar,~ alqlanacaJ:":. ilgimi llulr1ılı itin baJrUD sble- d•hıfetH bir ev buhranı baş göster
Mrlikte wanacaklanb. l'üai.... :a. ~eli -::ıwı ~MlmMI mekt&ydi. Persone'inin hu!asl ha-
•h bir kere babMI ıua olll»lllq- = te ~-:· ~WJ- tattaki latirahatlerinl temin için 
411. .-mı..a ~ ~ •--- lhti,.art tedbhr olmak here ceçn 

Kati brat:m V...U. Km Pil» ._ ~ --' ı..mwcatı •• • '11 88mer Bank taratın•aa pl&n-
nm,ec~. 'Olt \llfl'I& bir ~1- •-Ü'iU'. h olarak 1 O aparfm&n lnf& edilm~ 
zen yenlf. Krum pıpık •hlala Y ti. Bundan Wrkaç ay enel 15 a-
tgiıa 4flMltCI. Olketlnl fUkWi. Vı Dellir-Çelfk ~ ı..-- ,...._ dalla hlpanna 'ba9l&n • 
m~t hayat arbdlflD"' .,... ta ... .,.,.._ ~ b1;tmw -.a da banua da ihtJyaca klfi 
ae dotru 7ollaHI. • ftİi'llllll ve 1*bacl mut llt&Qıonu ıelmiyecetf sMldtliflnden bu de-

a.ıki ~k elU altlDlf adıma- olan Karablkte Devlet Demh7ot- ta yoniden 100 apal'tmamn daha 
~lhalfti. Binin •v4u. BYet kc.- lan Uaam llldlrlflil daha senit 1'•Pılmuııra karar verflmiftir. Ya
luada 1'8119 ve ıWz, tık ilr .. u.. ldr ttfldlM ,.....,_ karar vermif kında temel atam JW.pılaeaktır. 
kanlı olan bu tıs. Aqamkf klHı. ..,...-tt..m. Bir k• a 
Batı tazyik edflM't ~. Belki •.,.al tliPflM esclıile tan1lr Demir çehk fabrikaları infaatl 
dlmalı ela d 11 r m a t llereyA c1ia 8taret ollU1dtr. meteahlıitlerinden Nun Demini 
Oradan t8nfııe dlndL Ocllema b- t'amamea 7eai teblP ille in- firmasma ait amele Geredeli Salih 
pandı. Kemanım alank en IOll f& ...,,..ekteWnu .ın- ...ıw Iraradal hayramm ilk dnl t.oprak 
paç&aım b~ot defalar caJdı. fellrla• llrik .... ._.. laatz 4akme vasonlarında çalıfırkeıı 
Sonra notuma !>atta. BHH kale- medtl'll bir sar WMm, t• ....._ muvazenesini kayPederek &itana 
mi alarak pupmnıı lmdnf bJılu. tif Wiap edlllileeH: lotoao6lf de- ••Cif ve b&pnt1.aıı çok ajır au • 
"~kın lllmil,, pemu, IO P.aıpdiua tul& memmia Htte yaralanarak derhal 6lmiftür. 

t}~ IUn 80DN etleri arbamd& ve ... llt... ~I •Jan, aePel .... 
sahilde clolafu'ten clftr aulno- penael iltn it ~Rb ,..,..._. • ., SGmer Bank mfllMndia -ye m&-

lari&n btiincten 1testui ~u. fabrtb U. lltMJıoD anmua muta- eıurla.rma ait bulaun YGİfehir
Durdu dhtlecll. Bfru NDr& 41& ...._ iııl1 bir ı.tla ~ •eld 8087•1 kltlp, bayram milnue
teklmı hqatı aıllıatdıyv4L Bal• ~· 100 • Jakm no- ftetffle lldnci bal01umı vermif J>u.. 

AfU' ala' ....... w. ··- pıl11D sfrlp çıJrmakt& bahnlcluia Jumm.tlıadır. Balo~ zenain ter 
•ın berine jflldl, .... eUerl a- KaraMk .....,_. P.....a ..... il» edfl1nlPlr. Sabaha bdar d;_ 
ıuma aldı. 8armJa, ...ı. ...,.._ JÔn de IOl a ••1eawls elataiı fllla fttliJtl' ook Mmbt ve n•li va-
ra lmlclara ...-__ A....._ lala edfllılektalfr. latlar aeç:llmftlenllr. 

mlm• ....... V•l*'flllla ... 
1'11111 .... pi JW it ıHh 0.. ..... ~ ............ 
...... «. 1 t '+ 

aw..aıı: 

,,,.. ..... 
• lllrl ... alMıt = w ~ 
•lrtıkM ·--,... ...... 
.... DtJ9 ..... 
.. IMzftll 0--Tıle ... wtl 

M iri Blm fllıdri1d bir aa ıpn bati. 
- .... lıtlr 78fl1&7Dll, later .......... ..,. alalll.,.., 1111 

4' 't ............ _,.... .... _ ....... .......,. ... , 
- LAo ..,. fil 1Ulm ktftNltoa. 

lana ......... -- ..... ...... _ ..... ,........ ....... ....... .,.sm. --· ............... ...... , .. '* ..,....,.,,.. 

Tefrika No. 23 Yma: BEDIT ESIEN 
--- ... arak &a,.... 
.., .. ~ )(elhqa .,. Y8 

Bea de (un•S. mum Mtmfl) 
dedim amma (ham plmil, ,.ıvar
mlfb. Arbk kaçmuaJdDııl) dedi. 
BeBebelli muaca Ulll cfi19 ,alvardL 
Baha yulk uıneme .. U. .ı ume
... olur mu• 

Amma .. Oll& cot çok para 
llDderiJormupun. Aı!!Wft .a. 
çok mus alıJW da her •kpm 1lltU 
di,e ağlıyor! 

Nebil hiç lıiriui ffitmiYor, elile 
anun eaçlanm ~ ft ne dile 
llindUjllntl bilmiyerek c181Dni1Jo~ 
du. 

--ftl'Wek J&ftl J&'ftl an1atı
JOrdL 

- Ne ..ım ha-wJ• ...,., il 

ODU, lla - ......... -fılJL 
lerdm birinde, dlslerlDdıl lıitlDet .. 
k• * lllbalı• Wıhrt w _.,. 
riade lıi' * ........ ......,. 
Jqlaıiıl9 ~ ... '* i-
nilti gibi Jaftl bir .... dıedndaa 
bir earb ~ clQalar. DU
ma IRı Dd mmu 8BJ1er: 

!l<J#rıfna "" .......... 
Yavqça odaya bir &öıgenin si· Basa71tlua d4 naat1dun. 

sUldüğUntl biaaetti. Bu gijlpye ba- Ve f&l")amn arJcuı bujuklaşan 
lop tanımadan: hmçlanJdara g&dlllr, g6derlnln 

- Medid.. diye yerinden fırla- leli ....... bir tanı. 1111üm11a 
dl. l'abt brpandald fW lahfpleri-1 mecbur .... GllL Hedir ...... 
aha 1mlanndan blrlai.ydl. tldal de bdmm çettDderl beJlfwJI! re. 
Wr mllddet, bir 181 llGylemeden bndi l8beme artık afWht Jllw' 
durdular. Nebil vufJ9tten 10D d&- lds bir ftlamhlr JaPtmma • olar 
rece mahcup olmQlbı. Ontbıe büqt • ollRm J'Üftl'IDe sorl&Jm, elıllir 
~ öteki de oman malımı- )[lıQ•nm falrat ..... için lmldn• 6-
lllyetlnl arttırmamalr lçla ldç bir llbne vakfeden ba bdmı JQlanda 
llareket yapmıyordu. NlllaJ8t 7lne 1181'11.t lllralanaJm.. 
Nebil balım kaldırdı. Ağlıyan Jlbtl lledlt hınnm a6nenia _,., __ 
ve allıyan teal1e lmık Dıt, fJaıJdar dl ne 11a1e pilılL '1'9auur ecı. .. 
Slbf aordu: ainls. Dk Pldlil Jlla, ,uiliiıln tarif 

- Çok P1 mi pllr! Hm1ı aöy· edDmM ~ ıztırabma Ri
lemektell korkuyordu. OOnktl .... ~ ha1l'Ul ohlmltak brde
sma dtığtlmlenm hmçlmlt blalta tlmJe. Blrlraç q lçlnai bir ill8a, 
ttırltl •pt olmuyordu. bir ayda 11uka6r ,,fnlmu 'dredar 

Genç lm ~ ..... ...... harab olma ............ Oma gi
ft onun içbacleld tellll, flrbaa11 a- rllı ds .. mi llıl apra1r. lloJDllllU 
h1aD yUdade c1w1n, '*.......... llllktlp bir oaummu haftlte bMrı,... 
eenb verili· nk IJle bir ..... ftıda ki,. W 

- BugOa cumart.ı lllr .... ellere mnlmak, ... , .. ilen-" ~-rlar ., ... ,. ... •·JMIDı bu ... Clll1ID lclD .,.. - ..... te-
abah giderken çok llitü, ,.,...... teliti .tmek istiyoft1u. ~ edaı-
'*hali vardı. Düa •ktam "8ll am qrtelllMk Jddılr haftket yapma. 
ri tabii tdt. EBa-.. bana çıb:tlen: 4an duruyor hiç arkası kesilmiJ'l!ll 

- SalJaha kadar lalt ..,.,..,,,. bir g&s yqı aeli yanaldanndan oe
lleliba han1m.. Zaten 1llr lfl1' de neBine dotnı IGd1tlyoıdu. Bir mtkt
diıılenwttm GIDdflll de Jrlmgpin det llGkbet llnlaNJ ..... lçla darda. 
111ıına ~ JaaJia JQk. tsiD )'Utlamdıı, ıösltrlni meMtilim .,... 
koparabillneln erbnoe d&leaııibn. le 1le ddL l8lak liir wle: 
Bilmeminiz, m... w IDMldetea - Arka.,.. bemen. kntb• arbk-. ...._Bir ,... ms • Dedi. ~ a11r ...... .~eh
..... ...._ ,3 rdın dtlilkwlap ~--·11. lCuJucıtemra wı ..._ 
tırmm gözlerle çıbp .... ne,.- dlere ... wrdum. Ancak ~ 
fendi Kedk huma to1E laedbalat... mllawberatla otelia lali .... llirbç 
Ona eMi IAnlerin• l'IUiı'fln. mt küp pttQdeaiDa 4lllr -alftmat 

J[u&ubiara dftlntUt '* llatıa ... ıhhlMte Onda .... dlbaJa -
taftlı 11111 bunda tkr"9 titri19 .. ııa dftpııu bir ,.. ke•tt Galan 
ri)'Or. Yqamak ona batl1W beye6m erbma •kh+ BDmı ' ' ._ 
eti.... .,... ....... , ... _... ~ 

Nellüta ..... --~ _..... (.,...._.., 

S.mıun Beledi,_· de ı 
i*tl '* 118 .. ...ı BJuWik JDÜ6Ddil ve ......... mldlr

ıutu münMWir. Tali•lerin ftllDı.rı,le BelefliTemise ~ 
{Al) 



s 

Mebus Seçim· 
için Hazı .... --· 
Başladı 

Yal •nlillin eeçim 

eVatmdak1 uzırlıklara ••• 
.... oı-utadJr. 



ANKARA KOTBPHANESI 
Kene .. Kltebevl tarafmclaa •etreclilmekte olaa Anana 
KUID ..... e• S.rWadea fİIHİY• kadar çaba kitaplara 
... ile dercecliyorm. 

1., - ROBENSON KROZOI. • Z. - AV.llUPA ANKETi. • a. -
>QKTOR llQllO'- ADAIL -4. - DELi P&TRO. • S. - U
LUtU ADA (H••• .........._.) •• 1. - PEN alLClslNIN PAY· 
'OALAIU.. 7. - KANDID •• 1. -GORiL AVCLARI. • t.. " 1 & 
11lılUR DEV1tlNr>I, KADISl'EN IEMl.RS4ND' A SET AHAT .-iL 
>alZIN llOCUMU. - 12. kOLOtfa; ŞA8Ell • ta. &IKAJU.llt '" 
:W1JL1K ab..OISI ._ OCDIU.ıtl •• ı~ ladU ADA (7Üia 
,..._ .... ) •• 11. ATATC>mt.. ~ 9BFINS M>ML • n. MD
JAll ADAi'. • ta. DltARLI ADA {A ... w___..) •• t9. ARADO
W •• IO. ATALAR SÖZO •• 21. Dl'.lllYATÇILA.ll CEÇh'Oll. 

Bu ldtMl&nn ltepel api lf&IBl ve hacimde bilytlk bir tthla .,. 
emek urffyle meydana •elmit " tabıJarıııd• neluet -.m edll
mlftlr, Berkut alA.kadar edecek mevzulvı iMiva edee M ktwt
lana taneli 50 kUl'Uftur. 

Baaları UZ&llDUf oldu.klan rajbet dol&yıaiyle tlk•Bıek. be
re olan bu ldtablardan •rilerini ikmal ve eicldt bir kDtl•ll•M .ı
a etmek uti)rHletiıı iatical etmelerini tavsiye ederis. 

KANAAT KiTABEVi --111 
Kayseri Vilayetinden 

BflBYan civarından oıkan ve Beydeib'me'ni cnarmn Kıml lrmat
llldll• s.nm.atlı suyunun 100 kilometrelik kımnının et1lt eclilmlf ft 
feal ltetfinin tanzim ifıne mevout tartname mucibince eUiltmeye 
Unlllm\Jf Y• bedel keşfi Dti bin liradan ibaret bulunmut ehliyeti 11 fll• 
W 1119 peqemhe &1hıfl icra Jalmeeatmd&n talfplerin ,..... JMi " 
pk teminata muvaüı&t9 aqeleri;yle ~irli.kte Kayıeri VU&ytıt ll&ka-
._ mfinc&atlan ilb .ıwuır.. (7.0U 

latubul Sıhhi Müeueaeler Arttırma ve 
Eksil Koaia·1 ıremlllllll• 1 • 

J)f7arlbakır nümune hastahaneliaın NJeaiye aervtehae ait 908 A· 
lem IW açık eblltmeye konuJmuftur. 

1 - Dıllltme 8 1 889 Ç&l'famb& .Unl •at 16 te QaiaJottan
lt\Jeet ve iftimai muavenet mücllrlllt Mnuı9da kurala llıenail

,_.. ,.,.ıacaktır. 

1 - J(uh&men ı at 1110 lıra 18 klU'Uflur. 
1 - lluvakat rarantl 18 Hra 17 k111'Ufblr. 
4 - ı.tetuler .-rtnameJf her dn komisyontlan alMIJlrJer. 
1 - İatetliler cari aeneye ait ticaret odası vffikaluiyle 2490 

...,.ıı kanulld& yasılı belreler ve ttu ite yeter muvakkat •aranti mak
• .,. banka mektubu ile birlikte belli •fln ve saatte komilyou 

(411) 

inhisarlar. 
Knamnn. weıı 

BHt91 Tu-._ 
Jllttan Xr. 8. Lira K. 

-------------~-------------------------~--10214 kilo e.ıt 118 91 tt il 
Ura K. 

1'100 " 10.50 283 59 41 18 
1911 .. 12.- 860 61 12 il 
810 ... 9.- 81 51 ' 71 

1681 q, 18.10 811 il 181 il 
S-.p 4&21 " 18.ao 01 11 tT n 

I - Yubncla ciDI vı miktarı 7aaılı •lr.arta ursı Ye ı,ıer yn 
.,.. ,...-lıt uauliyle satılacaktır. 

n - ll•hammen bedelleri ile muvakkat temiaatlan hiuhlırmda 
ılltıdlmifl;il'. 

ın- .\l1ıbrma, 1 2 939 tarihine raatlıyftn Ç&l'f&JD'ba a1lnfl aut 
"24 M Ntlamak fizere Kabatatta Leva m v mU ayaat fUlt-tıınde 
•ltiJfekkfİ aa'bf komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Nflmuneler her •On aoztl •eçen fUbMe s6rilelftlir. 
V - ı.t.lılllerin arttırma için tayin ecl ·ıen dil Ye aaatt.e 7Gtıde 

il •nm•tli&rlyle yukarıda adı ıeçea kenusyo!l& ıeı..ı.ri illa olunur. 
(444) 

T ercib eclilmesiPdeki 

GRIPIN 
bql.ngıçlan .. karp 

m-i Jfizcle Jfis olu ve 

hiç zaranız • bv
vetH miaelddndir. 

GRIPIN---.. 
Nede, lojuk alpalata, pip r•tmlaldanada bat. elif, ..,_ . 
..ı, nmatfnm, lap ve ..... ajnlanacla icalutla 3 kate 
almalallr ...... dlkbt, taldltleriaciea ak••ıaız Ye Grlpia 

yerine ltqka bir marka Yerirlene ficidetle redelecliaiz.. 

[" "TiYATRöW'-"] 
•nv+ccvuwıoun.-ıu 'MhnuuwunrJl•"-'"'"''' uaı-

ll/llt,....aqam1 
ua&IO,Nda 

1 1 .............. 
hat U,11 .. 

YAJ18.lfl.IKl.:AR ltOllBDYAll 

• HALK OPEUtl 
•UGON 
Jla e 18 da 
Aqam9da 
ENAYiLER 

STANBUl HALK SANDIGIT .l.S. 
S N A F-------

KOçOK 10cCAR ve SAN' AT ERBABINA 

----K 1 ÇAR----
"• mealeklerine m'ilteaUilı /aer neoi 

hklar rlr 

TORK HAVA KURUMU 
Büyük Piyangosu 
ı Unca Kasldaı 11-lllbat-939 dadır. 

BIJlk lkl'lllJI ı 50.000 Uradtr. 
Bundan bqka: 15.000, ~000, 
10.000 liralık ikramiyelerle 
( 20.000 ve ıo.ooo ) Hrahk 
iki adet m~ifat vardır .... 

Bu tertipten bir bil~t alarak iftirlk 
ihm•I etmeyiniz. Siz\..:.e pi1anpaua w'ud 
ve hahtiyarlan arasına ıinnlf mawuız... 

TORIC KEMAftKESLEltl 
YaAB: ~ Kdırtl lrttmı 

m.tııak ı.tanbul valiai 
Bizde yenWH canlanmajıa b .... 

l17an Obponuaun cl6rt buçuk aaır-

bk ......... tadbüıi ~·· b• 

E.....Ji .,._ ... - .......... 
~ ..... 

(F..ki HAYDEN) Ylllli 

mlhfm ,ıe Jlllfi eMr ahiren bfrçak ZiJ·uİll~.al~r,._i&d 
N9imlerl ve ~.ınf.lt&r.W ....... _ 

r •• b .. ~. 


